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Komisja Kultury i Ko-
misja  Przemysłu 
utrzymały lub nawet 
wzmocniły propono-

wane przez Komisję Europej-
ską art. 13-15 w projekcie nowej 
dyrektywy o prawie autorskim. 
Art. 13 zawiera rozwiązania, 
które pozwolą producentom 
filmowym dochodzić swoich 
praw w serwisach społeczno-
ściowych i serwisach wymia-
ny treści udostępnianych przez 
użytkowników. Art. 13 próbuje 
rozwiązać problem tzw. „value 
gap”, czyli powiększającej się 
dysproporcji między zyskami 
serwisów internetowych a wy-
nagrodzeniem twórców i pro-
ducentów. Przepis ten uznaje 
co do zasady odpowiedzialność 
tych serwisów za treści umiesz-
czane przez swoich użytkowni-
ków i nakłada obowiązki iden-
tyfikacji treści nielegalnych. Je-
śli wejdzie w życie, właściciele 
tych serwisów nie bedą mogli 
dalej powoływać się na istnie-
jące dzisiaj wyłączenia od od-
powiedzialności. Dla ich dal-
szej działalności wymagana 
będzie licencja uzyskana od 
właścicieli praw. W art. 14 i 15 
Komisja dodatkowo proponu-
je przyznać autorom – istnieją-
cy już w prawie polskim – me-
chanizm podwyższenia pier-

wotnie uzgodnionego wyna-
grodzenia, jeżeli w toku eks-
ploatacji utworu okaże się ono 
niewspółmiernie niskie w sto-
sunku do późniejszych wpły-
wów producenta lub wydawcy. 
Dodatkowo przepisy te nakła-
dają na producentów i wydaw-
ców obowiązek szczegółowego 
przekazywania twórcom infor-
macji o przychodach z eksplo-
atacji ich utworów. 

Z perspektywy autorów fil-
mowych najważniejsze są jed-
nak poprawki Komisji Kultu-
ry i Przemysłu wprowadzające 
w dyrektywie nowe przepisy 
o dodatkowym wynagrodze-
niu dla twórców za wykorzy-
stanie filmów w internecie. To 
realizacja wieloletniego postu-
latu SFP. Konstrukcja zapropo-
nowana przez europarlamen-
tarzystów jest analogiczna do 
przyjętej przez polskie prawo 
w odniesieniu do bardziej tra-
dycyjnych pól. Wynagrodzenia 
dla twórców miałyby być pobie-
rane przez organizacje zbioro-
wego zarządzania od serwisów 
VOD udostępniających filmy 
użytkownikom sieci.

Podobną w swojej treści po-
prawkę Komisje Kultury i Prze-
mysłu zgłosiły także do rozpo-
rządzenia nadawczo-reemisyj-
nego. Tu dodatkowe wynagro-

dzenie dla twórców miałoby 
być uzyskiwane od wszystkich 
reemitentów. Rozporządzenie 
rozszerza bowiem zasadę obo-
wiązkowego pośrednictwa orga-
nizacji zbiorowego zarządzania 
przy udzielaniu licencji na re-
emitowanie, obejmując wszyst-
kich operatorów, w tym przede 
wszystkim remitentów satelitar-
nych i internetowych.

Prawo do dodatkowego wy-
nagrodzenia to najważniejszy 
postulat SFP i innych organi-
zacji audiowizualnych zgłasza-
ny w toku reformy unijnego 

prawa autorskiego. Wpływo-
we Komisje Kultury i Przemy-
słu popierają te rozwiązania. 
Najważniejsza będzie jednak 
opinia Komisji Prawnej, któ-
rej raport będzie stanowił pod-
stawę do głosowania na forum 
plenarnym Parlamentu. Głoso-
wania w Komisji Prawnej zo-
stały zapowiedziane na koniec 

W lipcu zakończyły się prace kluczowych komisji Parlamentu 
Europejskiego, które przyjęły korzystne dla twórców raporty dotyczące 
projektów legislacyjnych wchodzących w skład reformy unijnego prawa 
autorskiego. Chodzi o dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym 
rynku cyfrowym oraz rozporządzenie nadawczo-reemisyjne. 

września (dot. rozporządzenia) 
i początek października (dot. 
dyrektywy). 

To jednak nie koniec proce-
dury legislacyjnej, która w Unii 
Europejskiej jest szczególnie 
skomplikowana. Dyrektywy są 
obecnie przyjmowane w tzw. 
trilogu. Reprezentanci trzech 
głównych instytucji Unii: Par-
lamentu, Rady i Komisji wspól-
nie ustalają ostateczną treść 
unijnych przepisów. Zakłada-
jąc pozytywne rozstrzygnięcia 
w zakresie prawa do wynagro-
dzenia w Parlamencie, należy 

jeszcze uzyskać akceptację Ra-
dy, czyli reprezentantów rzą-
dów wszystkich państw Unii. 
Wiele zależy tutaj od poparcia 
polskiego Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 
które reprezentuje polski rząd 
w Radzie.

Dominik skoczek

Najważniejsze są 
poprawki Komisji Kultury 
i Przemysłu
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Magdalena Tomanek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Zbigniew Domagalski
wiceprzewodnicząca Ewa Jastrzębska

Sekretarz Łukasz Mańczyk
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Gdy środowisko polskich fil-
mowców ma swoje święto 
podczas festiwalu w Gdyni 
i pogrąża się w dyskusjach 

na temat filmów wyprodukowanych 
w ciągu ostatniego roku, warto zadać 
sobie pytanie, kim są ci, którzy oce-
niają te filmy i swoje opinie upublicz-
niają w prasie, radiu, telewizji i inter-
necie? czy można ich jeszcze nazwać 
krytykami? Jakie mają wykształcenie, 
doświadczenie i kompetencje? Nade 
wszystko zaś, jaka jest siła rażenia ich 
opinii? czy kinomani, którzy z każdym 
rokiem coraz tłumniej chodzą do kin na 
polskie produkcje, w ogóle biorą pod 
uwagę ukazujące się w starych i nowych 
mediach publikacje?

czy akredytowani przy festiwalu lu-
dzie z plakietkami PRESS są sprzymie-
rzeńcami czy wrogami filmowców? czy 
lubią polskie filmy, czy też na ich widok 
pogardliwie wydymają wargi, powtarza-
jąc jak mantrę, że prawdziwe kino robią 
tylko w Ameryce? Odmitologizujemy ich 
stopniowo, warstwa po warstwie, abyście 
mogli Państwo dobrze zorientować się 
w sytuacji i wyciągnąć właściwe wnioski.

Na pytanie, po co w ogóle istnieje kry-
tyka, odpowiada Bartosz Żurawiecki. 
Jak oddzielić krytykę od upodabniają-
cej się do niej promocji (sztuka mimikry 

nazywana ostatnio reklamą natywną) 
uczy Kuba Koisz. Na czym polega ko-
mentowanie filmów w internecie pisze 
Krystian Buczek. Skąd się biorą nowe 
autorytety krytyczne tłumaczy Anna 
Osmólska-Mętrak, a Barbara Hollen-
der publikuje sensacyjne wyniki mię-
dzynarodowej ankiety rozpisanej wśród 
członków FiPRESci (międzynarodowej 
organizacji zrzeszającej krytyków filmo-
wych) – kim są, gdzie pracują i – przede 
wszystkim – czy są w stanie utrzymać 
się z pisania o filmach.

Te wyniki mogą Państwa porazić i za-
razem uświadomić, w jak świetnej sy-
tuacji sami jesteście, mogąc z roku na 
rok tworzyć więcej filmów i cieszyć się 
rosnącą akceptacją widzów.

Bohaterem naszej okładki w tym mie-
siącu jest Jerzy Gruza, który podczas 
festiwalu w Gdyni otrzyma Platynowe 
Lwy. człowiek uśmiechu i sarkazmu, 
wszechstronnie utalentowany błysko-
tliwiec, reżyser filmów, spektakli tele-
wizyjnych, teatralnych i musicali. No 
i wiecznie pracujący wyobraźnią filmo-
wiec: gdy kiedyś spotkał mnie, gdy spod 
sopockiego Grand Hotelu zabierało mnie 
pogotowie, zapytał zaciekawiony: co się 
stało? Udławiłem się ością – ledwie wy-
krztusiłem. O cholera – zmartwił się – że 
też nie mam ze sobą kamery!

tomasz raczek
Redaktor Naczelny
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 Łukasz
 adamski
Publicysta i krytyk filmowy 
tygodnika „wSieci” oraz 
portalu wPolityce.pl. autor 
książek „wojna światów 
w popkulturze” i „Bóg w Hol-
lywood”. laureat nagrody 
Złotej Ryby. im Macieja 
Rybińskiego dla młodych felie-
tonistów.

 Piotr
 Czerkawski
Krytyk filmowy publiku-
jący m.in. w miesięcznikach 
„Kino”, „Zwierciadło” i na por-
talu Filmweb.pl. Dwukrotnie 
nominowany do Nagrody PiSF 
(2014 i 2015), laureat iii miej-
sca w Konkursie im. Krzysz-
tofa Mętraka (2017). Dokto-
rant wydziału Filologicznego 
Uniwersytetu wrocław-
skiego. Członek europejskiej 
akademii Filmowej. 

 Bożena JaniCka
Dziennikarka, felietonistka, 
krytyk filmowy. w latach 1969-
-1992 kierowała działem pol-
skim w tygodniku „Film”, a od 
1993 działem polskim w mie-
sięczniku „Kino”. autorka 
książek, w których opowiada 
o sobie Krystyna Janda: „Tylko 
się nie pchaj” i „Gwiazdy mają 
czerwone pazury” oraz zbioru 
felietonów „Ścinki” publiko-
wanych w „Kinie” pt. „więcej 
niż kino”. 

 kaJa klimek
Tłumaczy filmy, pisze o nich 
i dyskutuje – również 
z dziećmi w ramach Nowych 
Horyzontów edukacji Fil-
mowej i Filmoteki Szkolnej. 

Na Festiwalu Short waves 
w Poznaniu zajmuje się pol-
skim krótkim metrażem. 
Prowadziła „weekendowy 
Magazyn Filmowy” w TVP, 
a obecnie Hashtag warsztat – 
youTube’owy vlog poświę-
cony popkulturze i filmom.

 seBastian
 smoliński 
Krytyk filmowy i operowy, 
zwycięzca Konkursu im. 
Krzysztofa Mętraka (2017). 
Publikuje m.in. w „Kinie”, 
„ekranach, „Tygodniku 
Powszechnym” i „Polish Film 
Magazine”. współautor prac 
zbiorowych z zakresu histo-
rii kina: hiszpańskojęzycznej 
monografii „la doble vida de 
Krzysztof Kieślowski” oraz 
„Kina afroamerykańskiego”.

 JakuB soCha
Krytyk filmowy i redaktor 
w Dwutygodniku.com, 
gdzie kieruje działem 
filmowym. Zwycięzca 
Konkursu im. Krzysztofa 
Mętraka (2007). współau-
tor książki „DoCąd. Roz-
mowy z polskimi dokumen-
talistami”. autor biografii 
edwarda żebrowskiego, 
która pod koniec roku ukaże 
się w wydawnictwie 
Czarne.

 Grażyna
 torBiCka 
Dziennikarka, krytyk 
filmowy, dyrektor arty-
styczna Festiwalu Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi w Kazi-
mierzu Dolnym i Janowcu 
nad wisłą, członkini 
europejskiej akade-
mii Filmowej.

Ocenia pOlsKie premiery 
KinOwe lipca i sierpnia

 skandalicznie zły   zły   słaby   przeciętny 
 średni   dyskusyjny   dobry   bardzo dobry 
 wybitny   arcydzieło

film  Piotra  Stasika
scenariusz, reżyseria, zdjęcia  PIOTR STASIK  producent  AGNIESZKA WASIAK, MARIUSZ WŁODARSKI

montaż  PIOTR STASIK,  DOROTA WARDĘSZKIEWICZ,  TOMASZ WOLSKI  muzyka  KAROL RAKOWSKI  dźwięk  PIOTR STASIK    
reżyseria dźwięku  MICHAŁ FOJCIK  kolorysta  ŁUKASZ URBAŃSKI  producent liniowy  AGNIESZKA WASIAK

produkcja  LAVA FILMS  ko-produkcja  TELEWIZJA POLSKA S.A.,  PIOTR STASIK  współfinasowanie  POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

NOMINACJA W KATEGORII  
NAJLEPSZY FILM 
DOKUMENTALNY

21 Nowy Jork

www.againstgravity.pl
f filmyAgainstGravity

w kinach od 21 lipca

21 x nOwy JOrK 
średnia 6,1 Fo

t. 
M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e/
M

2 
Fi

lm
s,

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e/

Ag
ai

ns
t G

ra
vi

ty

VOlta  
średnia 3,0



MAGAZYN FILMOWY  nr 73/wrzesień 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 73/wrzesień 20176 7

FestiWALe W pOLsce

Fo
t. 

Do
m

in
ik

 S
ad

ow
sk

i/A
ge

nc
ja

 G
az

et
a

Pr
oj

. M
ar

iu
sz

 F
ilip

ow
ic

z

Gdynia

KinematOgrafia pOlsKa 
wyzbyła się kompleksów
Zmienił się sposób doboru fil-

mów. Jak wygląda teraz for-
muła festiwalu?
Ostatnio dyskutowane były dwie 

koncepcje. czy festiwal powinien mieć cha-
rakter autorski? Piętno swojej osobowości 
i wyobraźni wywierałby wówczas dyrektor 
artystyczny. Komitet Organizacyjny osta-
tecznie zdecydował, że lepsza jest formuła 
festiwalu podsumowującego roczny doro-
bek polskiej kinematografii, będącego zara-
zem świętem środowiska filmowego. 

proces jest bardziej demokratyczny?
Odbywa się kolegialnie. Filmy wybiera 
Zespół Selekcyjny, rekrutujący się spo-
śród członków Rady Programowej – liczą-
cej obecnie 66 osób. Ostatecznie wybrano 
w tym roku 17 tytułów. Zobaczymy bogatą 
panoramę polskich filmów fabularnych, 
z których spora część to debiuty i pre-
miery – 8 debiutów w Konkursie Głów-
nym, 3 – w innym Spojrzeniu.

Jakie debiuty realizuje się dzisiaj 
w polsce?
Niezwykle dojrzałe. Mamy w tym roku 
kilka debiutów poruszających zarówno 
współczesną, specyficznie polską proble-
matykę, jak i obrazy uniwersalne. cie-
szy mnie np., że obok komedii uznanego 
twórcy Juliusza Machulskiego obejrzymy 
nieszablonową komedię debiutanta.

czy zmieniła się formuła innego 
spojrzenia? Filmów jest więcej niż 
dotychczas.
Z inicjatywy Wojciecha Marczewskiego, 
przewodniczącego Rady Programowej, 
nieco rozszerzyliśmy formułę. Podobnie 
jak w prestiżowej sekcji Un certain Regard 
w cannes, ale to nie do końca jest naśla-
downictwo. Postanowiliśmy nie trzymać się 
sztywno wymogów formalnej odmienności 
czy eksperymentu artystycznego. Wówczas 
mielibyśmy 3-4 filmy w konkursie. Są tu 
obrazy, które spełniają warunek odmien-
ności, ale w różnych aspektach, nie tylko 
formalnych – tzn. w tematyce, sposobie uję-

50 mln widzów w kinach, a ostatni festi-
wal miał 60 tys. 

przez lata obudował się również wie-
loma imprezami towarzyszącymi.
W tym roku trzeba było nawet z kilku 
wydarzeń zrezygnować. Jedną z interesują-
cych sekcji jest czysta Klasyka – in Memo-
riam. Przypominamy tam odnowione 
cyfrowo filmy Andrzeja Wajdy, Wojcie-
cha Jerzego Hasa, Jerzego Kawalerowicza, 
Krzysztofa Krauzego, Edwarda Żebrow-
skiego, Krzysztofa Kieślowskiego, ze zdję-
ciami Krzysztofa Ptaka, czy z udziałem 
Zbyszka cybulskiego – z racji okrągłej rocz-
nicy jego urodzin i śmierci. Pokazujemy ich 
wielkie dzieła, które tworzyły przez ostatnie 
kilkadziesiąt lat polską kinematografię. 

Festiwal przyciąga też całe środowisko 
filmowe…
Fenomenem tego festiwalu jest, że poza 
konkursem i rywalizacją – ma on w sobie 
bardzo duży, pozytywny potencjał solidar-
ności środowiskowej. To jest taki para-
doks – z jednej strony mamy rywalizację, 
gdy wszyscy wstrzymują oddech, czekają na 

cia, trochę odmiennym widzeniu świata. 
Bywa też, że pojawiają się kompletnie różne 
gatunkowo filmy – mam na myśli Pho-
ton, który jest fabularyzowaną opowieścią 
o historii Wszechświata i właściwie równie 
dobrze mógłby być pokazany na Discovery. 
Jest też obraz parateatralny, ale i film niemy, 
zrobiony jak przed przełomem dźwięko-
wym, będący jednocześnie trochę pasti-
szem tego kina.

Bardzo bogaty repertuar…
i różnorodny. Wprawdzie dominują nadal 
dramaty psychologiczno-społeczne, ale 
dwie komedie, o których wspomniałem, na 
pewno wywołają śmiech. Kinematografia 
polska dawno już pozbyła się kompleksów 
prowincjonalizmu. Porusza tematy uniwer-
salne. część z tych produkcji może absolut-
nie konkurować w Europie i na świecie. 

szefuje pan festiwalowi wiele lat. Jaki 
wyłania się obraz kinematografii pol-
skiej po powstaniu pisF-u?

selekcję i werdykt jury, a następnie przy-
jeżdżają do Gdyni i zapominają o tym, co 
ich różni i zaczynają się integrować. Widać, 
że to środowisko ma wspólne interesy i to 
niekoniecznie natury materialnej. Każdy 
rok jest nieco inny – są nowe filmy i grupy 
twórców, a z drugiej strony przyjeżdżają 
stali bywalcy, ci sami wielcy reżyserzy, 
aktorzy, scenarzyści, montażyści i opera-
torzy. Pojawia się nowa generacja. i abso-
lutnie nie można mówić, że ci młodzi 
muszą jeszcze na coś poczekać – są dużo 
bardziej przebojowi, ekspansywni, pozba-
wieni kompleksów, które mogło mieć moje 
pokolenie, chociażby ze względu na utrud-
nione kontakty ze światem.

Zmieniła się też formuła konkursu 
krótkich metraży.
Połączyliśmy dwa konkursy – Konkurs 
Młodego Kina i Konkurs Fabularnych Fil-
mów Krótkometrażowych w jeden Kon-
kurs Filmów Krótkometrażowych. Nie 
chcieliśmy tworzyć getta i podkreślać, że 
to są tylko filmy szkolne. Twórcy mogą 
teraz rywalizować ze sobą jak równo-
rzędni partnerzy. 

Nie używamy obecnie takich określeń, jak 
dla słynnych kiedyś nurtów w polskim 
kinie – polska szkoła filmowa czy kino 
moralnego niepokoju. Mamy tutaj do czy-
nienia z tak dużą różnorodnością, że nie 
pokusiłbym się o wymyślanie nazwy dla 
głównego kierunku. Niektóre filmy naśla-
dują amerykańskie kino akcji, ale w naj-
lepszym znaczeniu tego słowa. inne z kolei 
są bardzo wysublimowane, fotografowane 
delikatną kreską, gdzie postacie są poka-
zywane w sposób niezwykle subtelny. Naj-
bardziej cieszą mnie filmy młodych twór-
ców nadesłane na festiwal.

Większa różnorodność tego kina musi 
wpływać na rozwój samego festiwalu.
Ten festiwal zawsze był odzwierciedle-
niem sytuacji polskiego kina. Doskonale 
pamiętam czasy, zresztą bardzo smutne, 
że nie mogliśmy do konkursu uzbierać 
nawet kilkunastu filmów pełnometrażo-
wych. Po uchwaleniu Ustawy o kinema-
tografii, której głównym inicjatorem było 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich, po 
powstaniu PiSF-u – wszystko zaczęło się 
błyskawicznie zmieniać. W ciągu następ-
nych kilku lat produkowaliśmy już 40-50 
fabuł rocznie. Powstawało też dużo wię-
cej krótkich filmów fabularnych, szkoły 
zaczęły być bardziej aktywne, doceniać 
aspekt promowania swoich absolwen-
tów i studentów poprzez festiwale, w tym 
gdyński. 

impreza nabrała rozmachu przez 
pojawienie się większej ilości 
produkcji.
Wzrosło zainteresowanie mediów 
i publiczności. Zwiększyła się liczba 
widzów w kinach – pobiliśmy w zeszłym 
roku rekord frekwencji w Polsce – ponad 

W tym konkursie znalazło się aż 11 
filmów ze studia Munka-sFp. 
Sama liczba to nie wszystko. Rola, jaką 
odgrywa Studio Munka i pomysł, żeby 
je utworzyć był jedną z najlepszych ini-
cjatyw ostatnich lat – oprócz uchwalenia 
Ustawy o kinematografii. Młodzi twórcy 
mają szansę przejść pośredni etap, korzy-
stając z doświadczenia instytucji zorga-
nizowanej na kształt zespołu filmowego. 
Polskie zespoły były przecież fenome-
nem na mapie europejskiej kinemato-
grafii. 

Laureatem tegorocznych platyno-
wych Lwów został Jerzy Gruza.
Bardzo się cieszymy, że przyszła kolej na 
Jerzego Gruzę. Ma za sobą wielki doro-
bek. Zrealizował wiele znakomitych fil-
mów i widowisk teatralnych. Zaczynał 
w latach 50., a dekadę później zasłynął 
dzisiaj już kultowym serialem Wojna 
domowa. Z kolei 40-latek to też pewne 
signum temporis tamtych czasów. 

Rozmawiał Albert 
Kiciński

Rozmowa z Leszkiem Kopciem, 
dyrektorem Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych

Leszek Kopeć 
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dwa BrzeGiT-MoBile nowe HoryzonTy

Miałem przyjemność być w tym 
roku członkiem Jury FiPRE-
Sci na festiwalu Nowe Hory-
zonty. Jego stali bywalcy 

ostrzegali mnie, że w konkursie pokazy-
wane są filmy wymagające znacznej cier-
pliwości, ciężkie i „hardkorowe” (cokol-
wiek to słowo znaczy). Jednak albo opinie 
były przesadzone, albo w tym 
roku postanowiono jurorów 
oszczędzić, w każdym razie 
spośród dwunastu ubiegają-
cych się o festiwalową nagrodę 
tytułów właściwie tylko jeden 
obraz można uznać za „ciężki” 
i na swój sposób ekstremalny. 
Był to polski Photon Nor-
mana Leto, projekt niezwy-
kle ambitny, który opowiada 
o powstaniu Wszechświata, 
rozwoju naszego gatunku, 
perspektywach na przyszłość 
etc., jak również szuka w ani-
mowanych formach wizual-
nego ekwiwalentu tych proce-
sów. Formuła ilustrowanego 
wykładu nie znalazła uznania 
wśród jurorów, film otrzymał 
jednak – co charakterystyczne – 
nagrodę publiczności. 

W przypadku dwóch tytu-
łów miałem wrażenie, że pro-
gramerzy poszli zanadto w drugą 
stronę i zakwalifikowali do kon-
kursu filmy zbyt konwencjonalne. 
W amerykańskim Menashe 
Joshuy Z. Weinsteina tytułowy 
bohater, żyjący w społeczności 
ortodoksyjnych nowojorskich 
Żydów, niedawno owdowiał, 
a zgodnie z regułami obowiązują-
cymi w tym środowisku nie może 
samotnie wychować syna. Jest to niewątpliwie 
film dobry, czuły i empatyczny, momentami 
szczerze wzruszający, ale raczej tradycyjny. 
Gdzie tu „nowe horyzonty”?

To samo pytanie, tylko głośniej, zadawa-
łem sobie podczas projekcji Trzech kobiet 
Sergio Floresa Thoriji, obrazu pod każdym 
względem przeciętnego, schematycznego, 
operującego bardziej językiem telewizyj-
nym niż filmowym. Był to jednak jedyny 
tytuł, którego obecność w tej sekcji należy 
uznać za pomyłkę.

Pozostałe dziewięć filmów nie tylko 
bowiem spełniało podstawowe kryte-
rium oryginalności i innowacyjności, ale 
reprezentowało też co najmniej przyzwoity 
poziom artystyczny, co jak wiadomo jest 
iunctim niekoniecznym. Wyróżniał się 
wśród nich, nagrodzony zarówno przez 
Jury Główne jak i Jury FiPRESci, Western 
niemieckiej reżyserki Valeski Grisebach. 
To utrzymana w niemal dokumentalnej 
konwencji, na poły improwizowana i ude-
rzająco prawdziwa opowieść o grupie nie-

mieckich robotników budujących 
elektrownię wodną na bułgarskiej 
prowincji. Jego tytuł jest nieprzy-
padkowy: formuła tradycyjnego 
gatunku zostaje tu pomysłowo 
wykorzystana dla ukazania rela-
cji między przybyszami i miej-
scowymi, a pośrednio do opi-
sania współczesnego świata, 
z panującym w nim lękiem przed 
obcymi.

co ciekawe, inny film, który 
zwrócił uwagę jurorów FiPRE-
Sci i raczej zgodnie uchodził 
za „nr 2” festiwalu, Zimowi bra-
cia Hlynura Palmasona, rów-
nież rozgrywał się w środowi-
sku robotniczym – tym razem 
w kopalni wapnia w odległym 
zakątku Danii. Debiut islandz-
kiego reżysera, olśniewający 
wizualnie, pięknie operujący 
dźwiękiem i z dużym wyczu-
ciem posługujący się absur-
dalnym humorem, opowiadał 
historię zakładowego out- 
sidera, człowieka otoczonego 
powszechną niechęcią. A zara-
zem mówił o potrzebie miłości 
i jej desperackim poszukiwa-
niu, co razem składało się na 
całość emocjonalnie skompli-

kowaną i bardzo niecodzienną. 
Pozostałe tytuły konkursowe, w tym pol-

skie – Serce miłości Łukasza Rondudy oraz 
Ptaki śpiewają w Kigali Joanny Kos-Krauze 
i Krzysztofa Krauzego – również należy 
uznać za udane i warte obejrzenia. Fanta-
styczna frekwencja na Nowych Horyzon-
tach dowodzi, że istnieje widownia, której 
do szczęścia nie wystarcza repertuarowy 
mainstream, i o której dystrybutorzy nie 
powinni zapominać.

paweł Mossakowski

Oryginalna treść i forma, repertuar 
nieszablonowy – to wszystko 
niezmiennie dla kinomanów we 
Wrocławiu.

z dala od mainstreamu

W festiwalowych namiotach nie 
było wolnej przestrzeni, na 
ekranach królowały najlep-
sze tytuły, a wszyscy odwie-

dzający Kazimierz Dolny i Janowiec nad 
Wisłą wiedzieli, że 11. edycja Festiwalu Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi to wyjątkowe spotkanie 
w wakacyjnej atmosferze. Ponadto, w tym 
roku udało się pobić rekord frekwencyjny. 
Festiwal odwiedziło 45 tys. widzów.

Nieustająca energia dyrektor artystycz-
nej Grażyny Torbickiej i radość tłumów 
spragnionych filmowych nowości i spotkań 
z wyjątkowymi gośćmi pozostały do samego 
końca imprezy. Do Kazimierza Dolnego 
udzielić Lekcji Kina przyjechała Agnieszka 
Holland, przewodnicząca zarządu Euro-
pejskiej Akademii Filmowej. Bohaterem 
tegorocznego cyklu „i Bóg stworzył aktora” 
był Andrzej Seweryn. Widzowie obejrzeli 
kilka filmów z jego udziałem m.in. Dyry-
genta Andrzeja Wajdy, za rolę w którym 
otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia dla naj-

lepszego aktora na MFF w Berlinie w 1980 
roku. Z kolei Robert Gliński zaproponował 
Lekcję Kina składającą się z trzech elemen-
tów: wyświetlił swój film Ślady o Wojcie-
chu Jerzym Hasie, porozmawiał o tworze-
niu długich ujęć i przeprowadził casting 
wśród publiczności spotkania. Szczególnym 
bohaterem festiwalu był Janusz Zaorski. 
Wybitny reżyser obchodził w Kazimierzu 
Dolnym jubileusz 70-lecia. Z tej okazji Gra-

żyna Torbicka przygotowała retrospektywę 
filmów twórcy. 

Blisko 800 widzów uczestniczyło w przed-
premierowej projekcji Królewicza Olch Kuby 
czekaja. Film powstał w działającym przy 
SFP Studiu Munka. Pokaz w Kazimierzu roz-
począł regularną dystrybucję filmu. W pre-
mierze wzięli udział: aktorzy Bogusława 
Jantos, Sebastian Łach i Stanisław cywka, 
operator Adam Palenta, prezes SFP Jacek 
Bromski, dyrektor ds. produkcji SM Ewa 
Jastrzębska oraz dyrektor artystyczny SM 
Jerzy Kapuściński. „chcę tym filmem popły-
nąć do państwa i zamieszać” – puentował 
spotkanie po projekcji reżyser Kuba czekaj.

Młodzi pisarze i twórcy krótkometrażo-
wych filmów produkowanych w ramach 
programów Studia Munka-SFP spotkali się 
w Kazimierzu Dolnym, aby porozmawiać 
o modelach współpracy i inspiracjach wyni-
kających z zestawienia kina i literatury. Po 
jednej stronie stołu zasiedli reżyserzy: Bartosz 
Kruhlik (Żar, Adaptacja), Karol Starnawski 
(Drogi Karolu..., Przedziały) i Damian Kocur 
(To, czego chcę, Powrót). Z drugiej usytuowali 
się literaci: Natalia Fiedorczuk-cieślak, Alek-
sandra Zielińska oraz Grzegorz Uzdański. 

Podczas gali zamknięcia widzowie poznali 
wyniki Międzynarodowego Konkursu Fil-
mów Krótkometrażowych. Jury w składzie: 
Anna Zamecka, Maciej Dejczer i Marcin 
Koszałka za najlepszy film uznało NDR 
(produkcja Studia Munka-SFP) w reżyse-
rii Grzegorza Dębowskiego, „za podjęcie 
ryzyka wykreowania relacji międzyludzkich 
w świecie ekstremalnych wyborów i umie-
jętne zatarcie granicy między dokumentem 
a fabułą”. Druga nagroda przypadła Paulowi 
Plobergowi za Piwo i Calippo, a trzecia tra-
fiła do Balbiny Bruszewskiej za Czarnoksięż-
nika z krainy U.S. Reżyserka odebrała także 
nagrodę specjalną She’s Mercedes. Po gali 
zamknięcia zaprezentowano film Niemiłość 
rosyjskiego mistrza Andrieja Zwiagincewa. 
Widzowie Dwóch Brzegów w trakcie festi-
walowego tygodnia oglądali również retro-
spektywę dzieł Michaela Hanekego, zrekon-
struowaną wersję 300 mil do nieba Macieja 
Dejczera oraz kilkanaście polskich filmów 
ostatniego sezonu. Wydarzeniem była pre-
miera dokumentu Alicji Albrecht Młynar-
ski. Piosenka finałowa. Właściwie każdego 
dnia w jednym z festiwalowych namiotów 
można było nie tylko posłuchać, ale rów-
nież porozmawiać z wyjątkowymi artystami 
kina, a zarazem stanąć po dwóch stronach 
festiwalowego brzegu. 

Marcin radomski

Ważne filmy, piękna sztuka, wielcy 
artyści – wszystko to w Kazimierzu 
i Janowcu przy rekordowej widowni.

naJlepsze KinO 
pO brzegi

Kuba Czekaj, Adam Palenta 
i Sebastian Łach 
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SUSPenSe FilM FeSTivalaniMaTor

Festiwal odbywający się w stolicy 
Wielkopolski w ciągu 10 lat stał się 
jedną z najważniejszych imprez na 
świecie propagujących sztukę ani-

macji. Spektakularnym tego dowodem jest 
fakt przyznania mu przez Amerykańską 
Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej sta-
tusu festiwalu kwalifikującego do Oscarów. 
Fantastyczny prezent na 10. urodziny.

co to oznacza? „Przede wszystkim, że ta 
szacowna instytucja uznała Animatora za 
festiwal o ustalonej już renomie w świecie. 
Zdobycie na nim Grand Prix upraszcza drogę 
nagrodzonego filmu do ewentualnego znale-
zienia się wśród obrazów nominowanych do 
Oscarów w kategorii krótkiego filmu animo-
wanego. innymi słowy, zdobywca najwyższej 
nagrody na Animatorze nie musi być wyświe-
tlany przez siedem dni, na co najmniej jed-
nym pokazie dziennie, w kinie w Los Angeles 
spełniającym oscarowe warunki techniczne. 
Może być zgłoszony bezpośrednio do Aka-
demii do dalszej selekcji” – mówi Marcin 
Giżycki, dyrektor poznańskiej imprezy od 
jej narodzin.

Dziesiąta edycja Animatora była rekor-
dowa pod względem programowym, jak 
i frekwencyjnym. Przyjechało 130 gości 
z całego świata, a w pokazach, koncertach, 
performance’ach, spotkaniach dyskusyjnych – 
brało udział ponad 16 tys. widzów. W kon-
kursie krótkich metraży Złotym Pegazem 
uhonorowano austriacki szalony kolaż tech-
nik, pomysłów, inspiracji – A Dad Roberta 
cambrinusa, będący hołdem dla dadaizmu, 
który narodził się przed stu laty w zuryskim 
cabaret Voltaire, Srebrnym – Ja na zdjęciu 
(A photo of Me) Dennisa Tupicoffa (Austra-

lia), efektowny autoportret artysty, perfek-
cyjnie łączący animację z tzw. żywą akcją, 
a Brązowym – amerykański Lot wróbla (Spar-
row’s Flight) Toma Schroedera, film, w któ-
rym – jak trafnie zauważyli jurorzy – „przy-
jaźń i kreatywność zwyciężają nad tragedią”.

Za najlepszy film pełnometrażowy uznano 
kanadyjski Window Horses Ann Marie Fle-
ming, przepiękną opowieść o miłości – do 
rodziny, poezji, historii, kultury. „Wybraliśmy 
film, który pokazuje wartość i nagrodę, jakie 
można zdobyć za otwarcie serca na różne kul-
tury. Szczególnie w czasach, w których wiele 
osób odwraca głowę w drugą stronę” – czy-
tamy w uzasadnieniu werdyktu jury. 

Nagrody specjalne trafiły do: Edrisa Sama-
niego (iran) za Wiatr nagle (The Wind Sud-
denly), Steve’a Gentile’a (USA), autora Cha-
teau au Go Go – za muzykę, Terri Matthews 
(Wielka Brytania), autorki Niezrozumienia 
(The Wrong End of the Stick) – za najlepszą 

etiudę studencką, i Renaty Gąsiorowskiej, 
twórczyni zrealizowanej w łódzkiej Szkole 
Filmowej – Cipki, uznanej za najlepszy obraz 
rodzimej produkcji (nagroda SFP). Nagrodą 
Specjalną im. Wojciecha Juszczaka za szcze-
gólne walory artystyczne uhonorowano Pio-
tra Bosackiego za Dzięki uprzejmości arty-
sty, niekonwencjonalny animowany wykład 
z teorii sztuki, udanie balansujący między 
kpiną a powagą. i jeszcze – jakże ważne dla 
twórców – nagrody publiczności. Trafiły 
one do Jean-François Laguionie za zreali-
zowaną w koprodukcji francusko-kanadyjskiej 
Louise nad morzem oraz Piotra Bosackiego 
za Dzięki uprzejmości artysty. A stało się to 
dzięki uprzejmości publiczności. W jego filmie 
pada konstatacja: „Dobra abstrakcja jest dla 
człowieka jak wystrzelenie w kosmos”. Dodał-
bym: dobry Animator dla fana animacji też.

Jerzy Armata

Jubileusz 
poznańskiego 
Animatora upłynął 
pod znakiem 
rekordowej liczby 
filmów, gości 
i widzów.

raJ dla fanów animacJi Franco Nero po zwiedzeniu mia-
sta i portu zażyczył sobie siedmiu 
koszulek dla wnuków z logo festi-
walu i przepisu na „śledzia po koło-

brzesku”, a Abel Ferrara, odbierając Latar-
nika – Kołobrzeską Nagrodę Filmową, nie 
krył zaskoczenia, o czym mówił z uśmie-
chem ze sceny, a chwilę potem w wywiadzie 
telewizyjnym.

Trzy konkursy, filmy i autorzy z kilkunastu 
krajów Europy, debiuty sensacyjne i krótkie 
fabuły. Letnia scena plenerowa i nocne pokazy. 
Spotkania oraz panele dyskusyjne, koncerty 
i wystawy. Poza pokazami konkursowymi, 
licznej widowni zaprezentowano najnow-
sze obrazy Macieja Pieprzycy, Patryka Vegi, 
Arkadiusza Jakubika i Macieja Żaka, które 
wypadły wcale pozytywnie w konfrontacji 
z produkcjami zagranicznymi. Świetne też 
okazały się spotkania z ich twórcami. Rozgo-
rączkowany Jakubik kilkakrotnie powtarzał, że 
choć spotyka się ostatnio często po pokazach 
swej Prostej historii o morderstwie, to jednak 
tak żywiołowej, bogatej w wątki i odniesie-
nia, dyskusji jak w Kołobrzegu jeszcze nie 
miał. Z podobnymi wrażeniami wracał za 
ocean Jakub Pruszkowski, „nasz człowiek 
w Hollywood”, który zajmująco opowiadał 
o swej pracy jako specjalisty od efektów spe-
cjalnych przy wielkich superprodukcjach, 
m.in. Księdze dżungli (tegoroczny Oscar za 
efekty specjalne).

W konkursie na najlepszy europejski film 
sensacyjny wzięły udział produkcje z ośmiu 
krajów. Polskim reprezentantem był Amok 
Kasi Adamik. Jury, kierowane przez amery-
kańskiego klasyka, Abla Ferrarę (pomagali 
mu: Anna Kazejak, Hans Werner Honert 
i Piotr Derewenda) nagrodziło statuetką Gol-
den Seahorse belgijski dramat sensacyjny 
Dode Hoek Nabila Ben yadira.

W Kołobrzegu kontynuowano także kon-
kurs na najlepszy pełnometrażowy debiut sen-
sacyjny. O nagrodę Green Seahorse w kon-
kursie Eye on Films walczyły filmy reżyserów 
z Holandii, Hiszpanii, Francji i Polski. Zda-
niem jury najlepszym debiutem okazały się 
Sługi boże Mariusza Gawrysia. 

W tym roku odbyła się także kolejna edycja 
konkursu dla młodych twórców filmowych 
First Shot. Wśród nadesłanych realizacji orga-
nizatorzy festiwalu wybrali 10 filmów fabu-
larnych, a kierowane przez Bodo Koxa jury 
nagrodziło dwa filmy: Powrót Damiana Kocura 
oraz Perfect Killing Antonia Eduarda Galda-
meza Munoza i Juliana A.ch. Kernbacha.

Ponadto, widzowie mieli okazję oglądać 
wieczorami nowe europejskie filmy sensa-
cyjne, thrillery i horrory na letniej scenie 

plenerowej, zaś w Kinie Konesera słynnego 
brazylijsko-francuskiego Aquariusa z kre-
acją Soni Bragi w roli głównej. 

Tradycją kołobrzeskiego spotkania są 
także laury dla wybitnych twórców pol-

skiego i światowego kina (wcześniej Nastas-
sja Kinski, Jürgen Prochnow). Laureatami 
nagród aktorskich, ikonami Polskiego Kina 
6. edycji Suspense Film Festival, zostali 
Magdalena Zawadzka i Piotr Fronczew-
ski, których uhonorowano na uroczystej 
gali festiwalu. Z kolei ikona Światowego 
Kina trafiła w ręce włoskiego gwiazdora 
Franco Nero. 

Natomiast Kołobrzeską Nagrodę Fil-
mową – Latarnik – dla reżysera, który wyko-
rzystując reguły kina gatunkowego, tworzy 
ważne artystycznie, a jednocześnie lubiane 
przez publiczność filmy, otrzymał w tym 
roku Janusz Majewski.

W programie festiwalu znalazły się także 
recitale Ewy Błaszczyk i Leszka Stanka, spo-
tkania z autorami i aktorami oraz dyskusje 
o przeszłości i przyszłości kina gatunkowego.

Janusz Kołodziej

Filmy sensacyjne, gwiazdy ekranu 
i nadmorski kurort – to wszystko 
miłośnicy kina gatunkowego znaleźli na 
6. Suspense Film Festival.

w kołobrzegu 
gatunKOwO

Window Horses, 
reż. Ann Marie Fleming

A Dad, reż. Robert 
Cambrinus

Dode Hoek, 
reż. Nabil Ben Yadir

Bartłomiej Topa 
w filmie Sługi boże, 
reż. Mariusz Gawryś
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Lato z MuzaMizwierzyniec

temu festiwalowi nie towarzyszy 
huczna, ogólnopolska reklama. 
Nie ściągają tu tłumy młodzieży 
z całego kraju. Przed zainicjowa-

nym w 1997 roku, przez Dolanda Paszkie-
wicza, Latem z Muzami stoją zupełnie inne 
wyzwania. Najważniejszym odbiorcą jest 
lokalny widz, w każdym wieku. To dla niego 
dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury 
Aneta Drążewska (organizator imprezy) 
i dyrektor artystyczny festiwalu Krzysztof 
Spór ściągają ambitne premiery (w tym roku 
m.in. Najbrzydszy samochód świata, Komunię, 
Klienta, Egzamin) i zapraszają takich twór-
ców, jak Piotr Dumała, Andrzej Seweryn, 
Anna Zamecka, Adam Guziński czy Marcin 
Borchardt. To z myślą o tym widzu pokazy-
wane są dokumenty i krótkie metraże, które 
na co dzień nie docierają nie tylko do Nowo-
gardu, ale i do pobliskiego Szczecina. Nigdzie 
indziej, ani we Wrocławiu, ani w Gdyni, ani 
w Koszalinie, nie słyszałam tak ciekawych, 
czasami zaskakujących, zawsze wnikliwych 
rozmów o kinie, jak w Nowogardzie właśnie.

Dyskusja z Piotrem Dumałą, laureatem 
Lauru cisowego za całokształt twórczości, 
dotyczyła m.in. formy i treści, natury zła, 
nie tylko inspiracji czy bohaterów (choć 
takie pytania też padały). Różne interpre-
tacje pojawiły się po pokazie filmu Ederly, 
który niektórych widzów zachwycił swoją 
nieprzewidywalnością, a innych zdumiał 
na tyle, że domagali się od twórcy wyjaśnie-
nia. Trudne pytania usłyszał także Andrzej 
Seweryn, który do Nowogardu przywiózł 
monodram Rozmowy z Szekspirem. Tematem 
spotkania z aktorem był m.in. teatr Petera 
Brooka, a także Zdzisław Beksiński. Malarz 
pojawił się na festiwalu w kontekście trzech 
pokazów: Pars Pro Toto Katarzyny Łęckiej, 
Ostatniej Rodziny Jana P. Matuszyńskiego 
i dokumentu Beksińscy. Album wideofoniczny 
Marcina Borchardta. Dla Seweryna było to 
pierwsze spotkanie z tą rekomendowaną 
przez Krakowski Festiwal Filmowy do Euro-

O siemnastkę LAF-u 
uświetniono specjal-
ną sekcją „18 mieć 
lat to nie grzech”. Na 

Roztoczu wciąż króluje atmos-
fera przywołująca na myśl złote 
czasy Dyskusyjnych Klubów Fil-
mowych. Wielu seansom towa-
rzyszyły spotkania autorskie bądź 
prelekcje wygłaszane przez takich 
tuzów krytyki filmowej, jak Adam 
Garbicz czy Andrzej Werner. Naj-
ważniejszy element LAF-u to jed-
nak znakomity program. Widzo-
wie Akademii mogli m.in. obejrzeć 
przedpremierowo głośną Niemiłość 
Andrieja Zwiagincewa i zapoznać 
się z retrospektywą wschodzącej 
gwiazdy francuskiego kina – Mii 
Hansen-Løve. Organizatorzy zadba-
li również o solidną reprezentację 
kina polskiego – zarówno klasycz-
nego, jak i na wskroś współczesnego.

Jak wiele podobnych imprez 
w ostatnim czasie, Letnia Aka-
demia Filmowa złożyła hołd An-
drzejowi Wajdzie. W Zwierzyńcu 
nie zadowolono się przypomnie-
niem najważniejszych dzieł zmar-
łego mistrza. Zamiast tego, przygo-
towano zestaw ośmiu filmów zre-
alizowanych przez twórcę Popiołu 
i diamentu poza granicami Polski. 
W skład przeglądu zatytułowanego „An-
drzej Wajda – nowe terytoria” wszedł za-
równo głośny Danton, jak i rzadko pokazy-
wane Bramy raju czy Miłość w Niemczech. 
Na miano prawdziwego rarytasu zasłużyła 

pejskiej Nagrody Filmowej produkcją i po 
seansie nie krył swojego wobec niej uznania. 
Z kolei Borchardt nie tylko przybliżył kulisy 
powstania dokumentu, ale wziął też udział 
w debacie o granicach kina dokumentalnego, 
dla której pretekstem był seans Nawet nie 
wiesz, jak bardzo cię kocham Pawła Łoziń-
skiego. i w tym przypadku najbardziej intry-
gujące okazały się różnorodne spostrzeżenia 
widzów. czy dzieło Łozińskiego to dokument 
czy fabuła? czym w ogóle jest dokument? 
Jak go zdefiniować? 

Po raz czwarty festiwalowi towarzyszył 
konkurs krótkometrażowych fabuł Fil-
mowa Młoda Polska. Jury w składzie Tomasz 

także – zrealizowana przez Wajdę w 1962 
roku – 20-minutowa „nowela polska” War-
szawa z filmu Miłość dwudziestolatków, któ-
ry współtworzyły również nowele Renzo 
Rosselliniego, Shintarô ishihary, Marcela 
Ophülsa i Françoisa Truffauta. 

cichoń, Anna Serdiukow i izabela Kola-
dyńska Grand Prix dla 60 kilo niczego Pio-
tra Domalewskiego (jego pełnometrażowy 
debiut: Cicha noc trafił do tegorocznego Kon-
kursu Głównego w Gdyni) uzasadniło sło-
wami: „Za ładunek prawdziwych dylematów 
i intensywnej dramaturgii oraz wiarygod-
nego bohatera w nieogranej filmowo rzeczy-
wistości”. Wybrane obrazy z konkursu – co 
było strzałem w dziesiątkę – zaprezento-
wane zostały w formie „dodatku” do peł-
nometrażowych seansów. Wygląda na to, że 
przynajmniej niektórzy z widzów przestali 
krótkie kino kojarzyć tylko z anegdotami, 
a dostrzegli w nim prawdziwe perły ekranu. 
Takie jest właśnie Lato z Muzami. Wprowa-
dza widzów w świat kinematografii, uczy, 
intryguje i zachęca do dyskusji. Namawia 
do aktywnego udziału w kulturze – nie tylko 
zresztą filmowej. Przecież to także festiwal 
malarstwa, tańca, muzyki, bywa że i poezji, 
oraz teatru. Skromny, a jednak wielki.

Dagmara romanowska

Spotkanie z klasyką umożliwiły też pu-
bliczności, przedstawione przez samego 
twórcę, Pokolenia Janusza Zaorskiego. Sły-
nący z erudycji i kinofilii reżyser zestawił 
w nich fragmenty około 50 obrazów zre-
alizowanych w Wytwórni Filmów Fabu-
larnych we Wrocławiu składających się 
na opowieść o historii polskiego kina. Za 
sprawą swojego zabiegu Zaorski wpisał się 
w tradycję zapoczątkowaną przez takich 
mistrzów, jak Martin Scorsese i Bertrand 
Tavernier, którzy przygotowali podobne 
projekty w odniesieniu do kina włoskie-
go i francuskiego.

W Pokoleniach nie mogło zabraknąć frag-
mentów filmów w reżyserii Wojciecha Mar-
czewskiego. Znakomity twórca był w tym ro-
ku także bohaterem retrospektywy i spotkał 
się ze zwierzyniecką publicznością po pro-
jekcji Ucieczki z kina Wolność. Podczas se-

ansu nie było wątpliwości, że – 
w dobie wzrastających w całej 
Europie tendencji autorytar-
nych – opowieść o niezgodzie 
na cenzurę sztuki wybrzmiewa 
niepokojąco aktualnie.

Pobrzmiewające w Uciecz-
ce... echa komunistycznej 
opresji znalazły swoje odbi-
cie również w kilku współ-
czesnych filmach rodzi-
mych zgrupowanych w sekcji 
„W polskim obiektywie”. Na 
szczególne uwagę wśród nich 
zasługuje dokument Hake-
rzy Solidarności zrealizowany 
przez, mieszkającego w Lubli-
nie i wielokrotnie goszczące-
go już na LAF-ie, Grzegorza 
Linkowskiego. Reżyser opo-
wiedział historię ludzi zaan-
gażowanych w stworzenie 
pierwszego w Polsce radia 
„Solidarność”, które od 1983 
roku nielegalnie nadawało 
swoje programy na fonii Te-
lewizji Publicznej.

Film Linkowskiego jest 
cenny o tyle, że – podob-
nie jak niedawne 80 milio-
nów Waldemara Krzystka – 
opowiada o walce z komuną 
bez patosu, za to z łobuzer-

skim wdziękiem. Świetne przyjęcie Hakerów 
w Zwierzyńcu rodzi pytanie: czy właśnie tak 
nie mogłoby wyglądać szumnie zapowiada-
ne nowe kino historyczne?

piotr czerkawski

21. Festiwal Filmu, Muzyki i Malarstwa 
Lato z Muzami w Nowogardzie upłynął 
pod znakiem animacji, dokumentu 
i krótkiego metrażu. To była już 18. Letnia Akademia 

Filmowa w Zwierzyńcu. Wejście 
w pełnoletniość tylko umocniło 
ambitny charakter imprezy.

tak się promuje kulturędojrzałość
zobowiązuje

Grzegorz Damięcki i Tomasz 
Schuchardt w filmie 60 kilo 
niczego, reż. Piotr Domalewski

Komunia, reż. Anna Zamecka
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Audriusa Stonysa, a Brązowym – Komunię 
Anny Zameckiej. Dokument litewski ma na 
swym koncie Srebrny Róg i nagrodę FiPRE-
Sci tegorocznego Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, a polski – ponad 20 festiwalo-
wych trofeów, m.in. w Bratysławie, Lipsku, 
Locarno, Mińsku, Monachium, Oslo, São 
Paulo, Stambule i Trieście. 

Przyznano także Wyróżnienie Specjalne 
filmowi węgierskiemu Migracja dusz csaby 
Bereczki, efektownemu obrazowi o zespole 
The Brothers Nazaroff, złożonym z wybitnych 
wykonawców muzyki klezmerskiej, pocho-
dzących z różnych krajów. Nagroda Dyrek-
tora Lubuskiego Lata Filmowego, Andrzeja 
Kawali, trafiła do Marka Tomasza Pawłow-
skiego, autora Dotknięcia Anioła, za wielo-
wymiarowy, niezwykle przejmujący obraz 
Holocaustu, łączący w sobie tragizm przeżyć 
z wiarą w człowieka, podany w niekonwen-
cjonalnej formie, w którym poezja i meta-

fizyka nadaje realizmowi dokumentalnego 
opisu ponadczasowy i uniwersalny charak-
ter. Natomiast laureatem Nagrody Klubu 
Kultury Filmowej został Andrzej Sapija, 
autor dzieła poświęconego Kazimierzowi 
Karabaszowi – Intensywność patrzenia, za 
„cierpliwe oko – jak czytamy w uzasadnie-
niu werdyktu – w dokumentowaniu klasyka 
polskiego dokumentu”.

Jury Konkursu Krótkich Filmów Fabular-
nych, któremu przewodziła Wanda Mirowska, 
wieloletni pedagog łódzkiej Szkoły Filmowej, 
Złotym Gronem nagrodziło film Aleksandra 
Pietrzaka Ja i mój tata, Srebrnym – Baraż 
Tomasza Gąssowskiego, a Brązowym – nie-
mieckie Piętro X Francy Fabritz. Oba nagro-
dzone obrazy polskie zostały wyprodukowane 
w działającym przy Stowarzyszeniu Filmow-
ców Polskich – Studiu Munka.

Jerzy Armata

 KaMeralne laTo

Na 46. Lubuskim Lecie Filmowym 
w Łagowie pogoda sprzyjała oglądaniu 
filmów, w większości przepełnionych 
pozytywną energią.

deszczowe lato, 
słoneczne kino

Najlepszym tego przykładem tytuły 
uhonorowane Złotymi Gronami, 
które w tym roku w komplecie 
trafiły do polskich filmowców. 

Jury Konkursu Głównego, pracujące pod 
wodzą Andrzeja Wernera, laur najwyższy 
przyznało jednogłośnie Szczęściu świata 
Michała Rosy, słodko-gorzkiej opowieści 
o losach mieszkańców pewnej śląskiej kamie-
nicy, w której przed wojną żyli wspólnie Ślą-
zacy, Polacy, Żydzi i Niemcy. Przed projekcją 
reżyser powiedział, że tym razem chciał zro-
bić film piękny. i słowa dotrzymał. 

Srebrne Grono przypadło filmowi węgier-
skiemu Dusza i ciało ildikó Enyedi, a Brą-
zowe – Pokotowi Agnieszki Holland. Warto 
zauważyć, że te dwie opowieści, które łączy 
„zwierzęcy” punkt wyjścia, zostały nagro-
dzone podczas tegorocznego Berlinale: film 
węgierski – Złotym Niedźwiedziem, polski – 
Srebrnym. Nagrodą Organizatorów im. Juliu-
sza Burskiego uhonorowano film węgierski 
Z czystym sercem Attili Till, ekscentryczną 
czarną komedię o trójce niepełnosprawnych 
mężczyzn, którzy zarabiają na życie jako… 
płatni mordercy.

Jury Konkursu Filmów Dokumental-
nych, któremu przewodniczył niżej podpi-
sany, miało w tym roku niezwykle trudne 
zadanie, gdyż filmów godnych zauważenia 
było zdecydowanie więcej niż nagród. Złote 
Grono trafiło do Marii Zmarz-Koczanowicz, 
autorki obrazu Gruby (po śląsku – kopal-
nia), przepięknego portretu trzech kobiet 
w różnym wieku, które łączy umiłowanie 
pracy (sortowanie węgla w kopalni Ryduł-
towy), dedykowanego irenie Kamieńskiej, 
autorce pamiętnych Robotnic. Srebrnym 
Gronem uhonorowano Kobietę i lodowiec 

Ogólnopolskie Spotkania Fil-
mowe Kameralne Lato to naj-
większa cykliczna impreza 
filmowa w Radomiu. Wyjąt-

kową zaletą tego festiwalu są projekcje 
najlepszych krótkich metraży, które w pełni 
oddają oryginalność młodego polskiego 
kina. „To filmy z pazurem, doskonale 
wyreżyserowane i zagrane. Młodzi reży-
serzy nie boją się podejmowania trud-
nych tematów, ale jednocześnie robią to 
w sposób atrakcyjny dla widza. Jak zwy-

kle silny nurt naszego konkursu stano-
wią animacje. Znakomite obrazy reżyse-
rów ze Szkoły Filmowej w Łodzi, z ASP 
z Krakowa i od niezależnych producentów 
zapadają w pamięć perfekcją wykonania 
i oryginalną kreską” – podkreśla dyrektor 
festiwalu Anna Wróblewska.

W tym roku Grand Prix Konkursu Głów-
nego – Złoty Łucznik trafił do Marka Skrze-
cza, reżysera dokumentu Amerykański sen. 
Tytuł ten został wyprodukowany przez Stu-
dio Munka-SFP. Z kolei w Konkursie Filmów 

Niezależnych rywalizowały ze sobą obrazy 
offowe, amatorskie, stworzone przez twórców 
od lat obecnych w tym nurcie kina. „Filmy 
offowe mają w sobie świeżość, oryginalność, 
ale także, co należy podkreślić, są coraz lepiej 
zrealizowane pod względem technicznym 
i scenariuszowym” – dodaje Anna Wró-
blewska. Główną nagrodę w tym konkur-
sie zdobył Hycel w reżyserii Darii Woszek. 

Podczas festiwalu przyznawana jest rów-
nież trzecia nagroda – w Konkursie Filmów 
Odrzutowych Hyde Park, którą w tym roku 
otrzymał tytuł The Bad Egg w reżyserii Adama 
Orsborna. Podczas konkursu prezentowane 
są krótkie, zabawne formy filmowe, zrealizo-
wane przez filmowców-amatorów, które ze 
względu na swoją błyskotliwą formę i treść, 
przy jednoczesnych niedostatkach warszta-
towych, bardzo często wymykają się jakiej-
kolwiek klasyfikacji gatunkowej. Produkcje 
te prezentowane są szerokiej i spontanicz-
nie reagującej publiczności, która w drodze 
plebiscytu wybiera zwycięzcę konkursu. 

Organizatorzy festiwalu część programu 
przygotowują specjalnie dla dzieci. Naj-
młodsza publiczność zobaczyła w tym roku 
m.in. filmy z Reksiem, który obchodzi wła-
śnie swoje 50. urodziny. Po jednym z sean-
sów, z dziećmi spotkali się przedstawiciele 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 
(głównego współorganizatora imprezy), któ-
rzy opowiedzieli o zadaniach, jakie wyko-
nują policyjne psy. 

co roku podczas Kameralnego Lata 
odbywają się warsztaty filmowe prowa-
dzone przez profesjonalistów. Tym razem, 
pod okiem m.in. Grzegorza Zaricznego, 
uczestnicy mieli okazję zrealizować wła-
sne pomysły na krótkometrażowe filmy 
oraz zaprezentować efekty swojej pracy 
podczas uroczystej gali finałowej.

W ramach warsztatów cztery międzyna-
rodowe grupy szkoleniowe (z Polski, Węgier, 
Włoch i Francji) zrealizowały materiały 
filmowe oraz wzięły udział w serii szkoleń 
z zakresu scenopisarstwa, reżyserii, orga-
nizacji produkcji, realizacji obrazu, post-
produkcji i dystrybucji. Współpracowały 
również przy realizacji projektu Spotshot, 
którego celem w wymiarze artystycznym 
jest realizacja krótkich filmów reklamo-
wych o tematyce społecznej.

Albert Kiciński

jubileusz w radomiu
Esencją Kameralnego Lata jest krótki 
metraż. W tym roku świętowano 
10-lecie imprezy.

Amerykański sen, 
reż. Marek Skrzecz

Kamil Tkacz, Karolina Gruszka 
i Przemysław Bluszcz w filmie 
Szczęście świata, reż. Michał Rosa 

Dusza i ciało, 
reż. Ildikó Enyedi

Janusz Chabior w filmie 
Hycel, reż. Daria Woszek 
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Z Jerzym Gruzą
rozmawia piotr czerkawski

Muszę przyznać, że jestem reżyserem 
niecierpliwym i usposobionym pesymistycznie

podobno niewiele brakowało, a odwołałby pan 
nasze spotkanie.
Wszystko dlatego, że przeżyłem wczoraj gehennę. 
A przecież początkowo nic jej nie zapowiadało. Nie-

dziela, w Warszawie upał – pomyślałem sobie, że ucieknę za 
miasto. Wieczorem wracam zrelaksowany, wychodzę z garażu 
i naraz dopada mnie myśl, że czegoś brakuje. Szlag! Klucz 
do mieszkania. Przetrząsam nerwowo kieszenie, szperam 
w samochodzie i nic. A to nie jest taki zwykły klucz, bo zamki 
niemieckie, po poprzednim właścicielu. Nie dostanę się do 
domu...

Brzmi jak pomysł na sequel Dnia świra.
To dopiero początek! Za chwilę uświadamiam sobie, że 
w zamkniętym mieszkaniu zostały wszystkie leki, które 
koniecznie muszę zażyć wieczorem. co robić? Jeżdżę od apteki 
do apteki i próbuję przebłagać farmaceutki, żeby sprzedały 
mi bez recepty chociaż listek tabletek... Nie ma szans. Bez 
recepty są tylko w wielkim wyborze farby do włosów. – „Niech 
pan dzwoni na pogotowie!”, ja na to: „Wyładowała mi się 
komórka”. – „No to niech pan tutaj padnie, a wtedy ja zadzwo-
nię”. Stojąca za mną kolejka zniecierpliwionych ludzi: „Padaj 
pan!”. W końcu pojechałem na pogotowie na Hożej, gdzie 
przez lata kręciłem fragmenty 40-latka, zaspana pani doktor 
zlitowała się nade mną i dała jakiś lek zastępczy bez recepty 
i bez efektów.

Wniosek z tego, że 40-latek uratował panu życie.
W nocy u znajomych wziąłem wszystkie leki, jakie były pod 
ręką, na czele z Apapem, i sięgnąłem do ich biblioteczki po 
losowo wybraną książkę – biografię fizyka Poincarégo, która 
była tak nudna, że uśpiła mnie na cztery godziny. Rano natych-
miast ruszyłem do kontrataku i w końcu dostałem się do wła-
ściwego lekarza, który mógł podać mi lekarstwo. Nowa pani 
doktor zrobiła porządek z moim ciśnieniem, a jak opowiedzia-
łem o swoich przygodach: „Pan się nie męczy, podam panu 
numer na pogotowie ślusarskie, które otwiera wszystkie zamki 
w kilka minut”. Przyjechało, ale nie było potrzebne, znalazłem 
klucz, który zostawiłem jak idiota w drzwiach.

trudno mi uwierzyć, że to wszystko wydarzyło się 
naprawdę. często miewa pan takie przygody?
Bardzo często. Zwłaszcza ze służbą zdrowia. Nawet spisałem 
sobie te wszystkie historie, ale boję się je wydać, bo potem 
nie przyjąłby mnie już żaden lekarz i czekałoby mnie najpew-
niej powtórzenie losu Moliera, który zmarł na scenie, grając 
w „chorym z urojenia”.

Na co dzień chętnie inspiruje się pan wydarzeniami 
z własnego życia?
Od młodości uwielbiam podsłuchiwać uliczne dialogi. Z Jur-
kiem Skolimowskim mieliśmy taki zwyczaj, że zawsze nosili-
śmy przy sobie kartkę i długopis, i jak tylko usłyszeliśmy coś 

Dobroe utro, 
panie Jurek! 

Jerzy Gruza 
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ciekawego, od razu to notowaliśmy i wkładaliśmy kartkę do 
kieszeni. Jakiś czas temu przestałem już jednak to robić, bo 
i tak nigdzie tych historii nie wykorzystam… Smutne.

Niekoniecznie. Może pan opowiedzieć jedną 
w wywiadzie.
No dobrze. Byłem niedawno na wakacjach w Hiszpanii. Upał 
jak cholera, siedzę sobie w cieniu i słyszę z oddali dokazujące 
dzieci. Dwóch Polaków i Rosjanin bawią się w wojnę. Polacy 
najwidoczniej wygrali, bo krzyczą: „Udało się! Zabiliśmy go!”. 
Na co czteroletni Rosjanin, po chwili milczenia: „Niet, mnie 
nie ubijotie, ja Ruskij. Ja nesmertelnyj!”. To się nazywa wojna 
polsko-ruska!

Wspomniał pan przed chwilą o Jerzym skolimowskim. 
Mało kto wie, że nie tylko przyjaźniliście się, lecz także 
napisaliście – współpracując jeszcze z Bolesławem suli-
kiem – scenariusz do brytyjskiego debiutu skolimow-
skiego pod tytułem Na samym dnie.
Byłem wtedy nawet kimś w rodzaju asystenta Skolimow-
skiego i towarzyszyłem mu na planie. To były czasy! Swingu-
jący Londyn, brytyjski humor i atmosfera wiecznej zabawy. 
Jurek zawsze był świetnym kompanem, miał fantazję i jedyny 
w swoim rodzaju polski spryt. Pamiętam, że pewnego dnia 
kazał ekipie zbudować wysoką wieżę, na której chciał posta-
wić kamerę. Pytam go: „Jurek, po co właściwie nam ta wieża?”, 
a Skoli na to: „Zanim się zorientują, że za cholerę nie wiemy, co 
dalej mamy robić, niech mają zajęcie i budują wieżę”. Po latach 
równie zabawna atmosfera panowała na planie Alicji, którą 
kręciliśmy z Jackiem Bromskim, ale, niestety, mieliśmy już 
mniej szczęścia, a więcej pecha na planie. 

co takiego jest w pokoleniu pana, skolimowskiego 
i polańskiego, że wszyscy macie w sobie ten sam, nieprze-
mijający apetyt na życie?
Myślę, że to kwestia przekory. im bardziej za młodu komunizm 
nas dociskał, tym mocniej chcieliśmy pokazać, że mamy go 
gdzieś i będziemy żyć po swojemu. No, a potem tak już zostało 
i zostanie pewnie do końca życia.

podobno dałby się pan pokroić za Woody’ego Allena. 
Dlaczego?
Uwielbiam w Allenie to, że nie wstydzi się pokazywania sie-
bie jako ofiary i to ofiary różnych rzeczy – żydowskiej tradycji, 
okrutnej historii, matczynej nadopiekuńczości, pecha w spra-
wach damsko-męskich. Nawiasem mówiąc, często powtarzam, 
że allenowski typ humoru – i to jeszcze zanim wszyscy mieli-
śmy okazję poznać twórczość samego Allena – reprezentował 
mój przyjaciel, Bogumił Kobiela.

Brzmi ciekawie. Jakiś przykład?
Pewnego dnia Bobek, który mieszkał ze swoją, całkiem atrak-
cyjną, żoną zrobił u siebie w domu huczną imprezę. Jemy kola-
cję, pijemy wódeczkę, żartujemy, ale nadchodzi 3.00 nad ranem 
i stwierdzamy, że trzeba by już się zbierać. Bobek odprowadza 
nas wszystkich na korytarz, żegna się i nagle, z pełną powagą, 
dodaje: „Bardzo panów przepraszam, ale zanim się pożegnamy, 
muszę was policzyć, mam bowiem podejrzenia, że któryś z was 

mógł się ukryć w sypialni mojej żony”. czy nie jest to przykład 
rozczulającej, allenowskiej bezradności?

Kobiela zagrał u pana wybitną rolę w spektaklu telewizyj-
nym „Mieszczanin szlachcicem”. W kinie również miał 
pan szczęście do aktorów: Holoubek, Łapicki, Łomnicki, 
śląska, nawet tych grających epizodyczne role. Kilkumi-
nutowy występ Zdzisława Maklakiewicza w Dzięciole to 
prawdziwy majstersztyk.
Podobał się panu Dzięcioł?

Z ręką na sercu: uważam, że to pański najlepszy film.
No właśnie… Tymczasem krytycy filmowi zebrani na pre-
mierowym seansie na festiwalu w Łagowie zmieszali go z bło-
tem. Nie mieściło im się wówczas w głowie, że film rozryw-
kowy może nieść za sobą jakieś przesłanie. A przecież – choć 
ton Dzięcioła był jednoznacznie komediowy – mówiłem 
w nim o poważnych sprawach, choćby o tym, że filozofia epoki 
gierkowskiej, oparta na przekonaniu, że człowiek do szczę-
ścia potrzebuje M-3, małego fiata i działającej lodówki, jest 
z gruntu fałszywa. Prędzej czy później człowieka z bloków 
ogarniają przecież tęsknoty niematerialne: chciałby posłuchać 
śpiewu ptaków, wyjechać za miasto, zobaczyć chmury na nie-
bie, a w końcu umówić się z kobietą, która nie jest jego żoną.

Zaznaczony w Dzięciole wątek rozdźwięku między rze-
czywistością a niemożliwymi do zrealizowania marze-
niami, stał się właściwie motywem przewodnim całej 
pańskiej twórczości.
To kwestia osobistego doświadczenia, wystarczy wspomnieć 
moje wczorajsze przygody. Myślę zresztą, że wszyscy – nieza-
leżnie od obowiązującego ustroju – jesteśmy karmieni iluzją, 
zgodnie z którą rząd się o nas troszczy, ludzie są dla siebie mili, 
a instytucje działają bez zarzutu. Przekonywanie się na własnej 
skórze, że w praktyce jest zupełnie inaczej, czeka każdego z nas 
i zawsze ma w sobie aspekt tragikomiczny.

czy równie autobiograficzny był – powtarzający się 
w pańskich kolejnych filmach począwszy od Dzięcioła – 
wątek słabego mężczyzny nieustannie tłamszonego przez 
kobiety?
Oczywiście. Wszystkie te sytuacje były pokłosiem doświad-
czeń moich i mojego współscenarzysty, Krzysztofa Teodora 
Toeplitza. Krzysztof zresztą miał do tego fantastyczne podejście 
i każdą swoją uczuciową klęskę traktował jako inspirację do 
pisania. W ten sposób praca zyskiwała dla niego wymiar tera-
peutyczny. Dla nas obu była także orężem przeciwko tenden-
cji kobiet do zawłaszczania męskiej codzienności i wszystkich 
uwag typu „przestaw, zamknij, wynieś” i tak dalej…

Feministki, które to przeczytają, będą wściekłe.
Trudno, przywykłem. Pani Magdalena Środa już dawno zde-
maskowała przecież mnie i Toeplitza jako niepoprawnych sek-
sistów.

Może lepiej zmieńmy temat. Wielokrotnie wspominał 
pan, że bardzo osobisty wymiar ma dla pana także Moty-
lem jestem, czyli romans 40-latka, w którym pokazuje pan 

Dzięki 
wieloletniej 
pracy 
w telewizji, 
poznałem 
ten świat 
zbyt dobrze, 
by zupełnie 
się w nim nie 
zatracić  

Jerzy Gruza na planie serialu 
Tygrysy Europy 

Irena Jarocka w filmie 
Motylem jestem, czyli 
romans 40-latka, 
reż. Jerzy Gruza
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kontrast pomiędzy nieefektowną codziennością a świa-
tem telewizyjnego spektaklu.
Bezpośrednim impulsem dla powstania Motyla… była racz-
kująca wtedy jeszcze w Polsce moda na te wszystkie plebiscyty 
w stylu „człowiek Roku” albo „czyn Miesiąca”. Dziś ta tenden-
cja rozrosła się zresztą do rozmiarów zupełnie groteskowych. 
Jakiś czas temu usłyszałem na imprezie pewną celebrytkę, która 
powiedziała prezesowi Volvo: „Wie pan, tak bardzo chciałabym 
zostać twarzą Volvo!”. Nie mogłem się powstrzymać i mrukną-
łem pod nosem: „Nie, twarzą a ...”. Nie precyzujmy. 

pan również – wzorem Karwowskiego z Motyla… – 
przeżył moment zachłyśnięcia się szołbiznesem?
Na szczęście, dzięki wieloletniej pracy w telewizji, pozna-
łem ten świat zbyt dobrze, by zupełnie się w nim nie zatracić. 
Byłem tego bliski właściwie tylko raz w życiu. Historia ta miała 
związek z pewną striptizerką…

Oho! Będzie ciekawie.
Jeden z pierwszych striptizów w Warszawie odbywał się w Sali 
Kongresowej. Wykonywała go, stylizowana na Marlenę Die-
trich, piękna blondwłosa dziewczyna, która najpierw odpa-
lała długiego papierosa, a potem siadała na środku sali i powoli 
zaczynała się rozbierać. Zaczynając od długich czarnych ręka-

wiczek. Wrażenia były tak silne, że popełniłem, jak to się 
mówi, emocjonalną pomyłkę i zupełnie się w tej pani zadu-
rzyłem. chodziłem do Kongresowej co drugi dzień, wysta-
wałem pod garderobą, na korytarzu byłem popychany przez 
kelnerów noszących z kuchni kotlety. Same upokorzenia, ale 
ostatecznie zamieniliśmy tylko parę słów z artystką i nigdy nie 
zdołaliśmy się do siebie zbliżyć. Pamiętam, że bardzo z tego 
powodu cierpiałem, ale w końcu mi przeszło. Minęło parę mie-
sięcy, aż któregoś dnia wychodzę z domu i mijam obładowaną 
siatkami, przygarbioną babuszkę, która dziwnie mi się przy-
gląda, aż w końcu krzyczy: „Dobroe utro, panie Jurek!”. Znik-
nęła szminka, peruka, rzęsy na pół metra – została normalka, 
„żyćko” i siatka z ziemniakami i kalafiorem. Okazało się, że to 
moja striptizerka, a ja tym samym odbyłem najkrótszą lekcję 
tego, jak działa szołbiznes. Dziś nie ma dnia, żebym nie spoj-
rzał na zdjęcie jakiejś pięknie wymalowanej celebrytki i nie 
pomyślał sobie: „Dobroe utro, panie Jurek!”.

po takim wstępie musimy przez chwilę porozmawiać 
o seksie.
Niechętnie…

Bez obaw, chodzi mi tylko i wyłącznie o to, co na ekranie. 
Obecność pięknych kobiet i swobodnej erotycznie atmos-

fery to przecież jeden z podstawowych wyznaczników 
pańskiej twórczości.
Mogę powiedzieć panu dwie rzeczy. Po pierwsze, w przeci-
wieństwie do wielu innych reżyserów na czele ze słynnym 
Bergmanem, twardo oddzielałem życie prywatne od zawo-
dowego i nie „współpracowałem” erotycznie z moimi aktor-
kami. Po drugie, dam panu radę. Jak pan ogląda filmy, niech 
pan zawsze patrzy na drugi plan, bo to właśnie tam przewi-
jają się najpiękniejsze kobiety i seks. To zwykle jakieś znajome 
drugiego reżysera czy innego członka ekipy, który chce zrobić 
przyjemność koleżance i sprawić, by zagrała w filmie. Pozwa-
lałem współpracownikom na takie przysługi bez ograniczeń 
i dzięki temu miałem na planie naprawdę mnóstwo pięknych 
kobiet. czasem wyławiałem je z tłumu sam, jak w Dzięciole, 
w którym gram reżysera programu telewizyjnego i zapraszam 
przed kamerę naprawdę śliczną kobietę.

We wspominanej rólce wypadł pan całkiem przekonu-
jąco. później pojawiał się pan zresztą we własnych fil-
mach jeszcze kilka razy.
Ale i tak za rzadko! Rola portiera w Tygrysach Europy wydaje 
mi się najbardziej trafiona. Gdybym mógł cofnąć czas, wystą-
piłbym w każdym swoim filmie. Mam w końcu pewien talent 
aktorski, który często testuję zarówno na przyjaciołach, jak 

i przypadkowo spotkanych osobach. Ostatnio wychodzimy 
z imprezy z Andrzejem Korzyńskim i mijamy kilkuosobową 
rodzinę. Widząc ich, rzucam się na Andrzeja i zaczynam beł-
kotać: „Nie zab… Nie zabieraj mi kluczyków. Ja poprowadzę!”. 
Ludzie z naprzeciwka oniemieli i pomyślałem, że zanim zdążę 
im wyjaśnić, że to tylko żart, już dawno zdążą wezwać policję.

Jako reżyser pracował pan nie tylko z tuzami aktorstwa, 
lecz także z dość osobliwymi naturszczykami. W Gulczas, 
a jak myślisz? sfilmował pan samego Andrzeja Leppera.
O, jakie mieliśmy z nim przygody! Najpierw nie chciał się zgo-
dzić na występ, ale po długich namowach powiedział w końcu: 
„Dobrze, przyjadę”. Jesteśmy na planie, Lepper zajeżdża ele-
ganckim, zachodnim samochodem i mówi: „No, panowie, do 
zdjęć wymieńcie mi go na Poloneza”. Zrobiliśmy, jak chciał, 
zaczynamy kręcić, a Lepper, zamiast podawać tekst ze sce-
nariusza, zaczyna gadać od siebie i pieprzyć coś o Białorusi. 
Zanim zdążyłem zareagować, skończył występ, wsiadł do swo-
jej zachodniej fury i odjechał, a my zostaliśmy już na zawsze 
z tą cholerną Białorusią.

Nic dziwnego, że – pod wpływem takich doświadczeń – 
wielokrotnie wyśmiewał pan w swoich filmach absurdy 
szołbiznesu.

Im bardziej komunizm dociskał, tym bardziej             żyliśmy po swojemu. I tak już nam zostało

Andrzej Kopiczyński i Anna 
Seniuk w serialu 40-latek, 
reż. Jerzy Gruza

Alina Janowska i Krzysztof 
Janczar w serialu Wojna 
domowa, reż. Jerzy Gruza
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Nigdy nie zapomnę spotkania, o które zabiegał kiedyś redak-
tor telewizyjnej anteny chcący namówić mnie do współpracy 
przy jakimś projekcie. Przychodzę do jego gabinetu odstawiony 
i dobrze przygotowany, a on wypala: „Ja pana bardzo przepra-
szam, będę mówił nieskładnie, ale trzy noce nie spałem, bo 
montuję coś naprawdę ważnego!”. W jednej chwili zrozumia-
łem, że nie jestem wystarczająco ważny i z naszego spotkania 
nic nie będzie, bo dyrektor przecież „montuje coś naprawdę 
ważnego”. Niedługo później powtórzyłem tę scenę w Motylem 
jestem…, a Wojtek Pszoniak świetnie mi to wszystko zagrał. To, 
co redaktor trzy noce wtedy montował, to były urodziny Gierka.

Wspomniał pan z sentymentem o swej wieloletniej 
współpracy z Krzysztofem teodorem toeplitzem. czy 
można powiedzieć, że pisanie scenariuszy stanowi pański 
ulubiony moment pracy nad filmem?
Zdecydowanie tak. Najbardziej lubiłem nasze luźne spotka-
nia z Krzyśkiem, podczas których po prostu opowiadaliśmy 
sobie anegdoty. Mogliśmy je później wykorzystać albo nie, ale 
zawsze mieliśmy z tych spotkań mnóstwo frajdy. Dzięki temu, 
że pracuję zwykle w takiej atmosferze, pisanie przychodzi mi 
z łatwością. czasem myślę, że może ona jest podejrzana i tak 
naprawdę jestem grafomanem, ale wtedy przypominam sobie, 
że Zanussi mówi podobno, że „Gruza lepiej pisze niż reżyse-
ruje” i od razu oddycham z ulgą.

Jak zachowuje się pan podczas kręcenia filmu?
Muszę przyznać, że jestem reżyserem niecierpliwym i usposo-
bionym pesymistycznie. Wychodzę z założenia, że skoro cały 
film mam gotowy w głowie, potem mogę go tylko spieprzyć, 
bo postawię na złego aktora albo nie dopisze nam pogoda, albo 
nie będzie wystarczającej kasy.

Niektórzy twórcy twierdzą jednak, że tego rodzaju kło-
poty, ograniczenia, tylko motywują ich do działania.
To prawda. Mistrzem takiej strategii był bez wątpienia Andrzej 
Wajda, którego zawsze głęboko za to podziwiałem.

skoro o tym mowa, czy nadal jest pan czasem brany za 
Wajdę na ulicy?
Bardzo często. Mimo że Wajda od prawie roku nie żyje. Jeden 
facet, taki uliczny handlarz, myli nas od 40 lat. Nieważne, że 
Wajdy już nie ma, on i tak, gdy mnie widzi, krzyczy: „No i jak 
tam, panie Andrzeju, wszystko w porządku? Gdyby coś było 
trzeba, to ja wszystko dla pana zrobię”. Przecież nie powiem 
takiemu gościowi po tylu latach, że ja nie żaden Andrzej, tylko 
Gruza. No, nie mam serca. Ale to jeszcze nic. Raptem dwa 
dni temu idę rano ulicą, a tu zatrzymuje się jakiś motocyklista 
i woła: „No i co, panie Wajda, czterdzieści lat minęło? co?...”. 
coś pięknego.

choć rzadko się o tym wspomina, atutem pańskich fil-
mów niemal zawsze była chwytliwa ścieżka dźwiękowa. 
„czterdzieści lat minęło…” czy „Motylem jestem” nuciła 
cała polska. W Nocy poślubnej w biały dzień słyszymy 
natomiast doskonałe piosenki Maanamu.
To, że użyjemy ich muzyki nie było oczywiste, bo Maanam 
wcale nie był jeszcze wtedy bardzo znanym zespołem. Ktoś 

podrzucił mi jednak ich płytę, a ja słuchałem jej kilka razy pod 
rząd i wiedziałem, że to jest to. Niestety, muzyka niespecjalnie 
nam pomogła, bo film został zupełnie zmasakrowany. Bohdan 
Poręba wrzeszczał na kolaudacji: „Takich świństw w życiu nie 
widziałem! Nawet w Paryżu!”. Osobiście jakoś przełknąłem tę 
porażkę, ale szkoda mi było wysiłku aktorów. Wiesław Gołas 
w roli wyszydzanego przez inteligentów chłopa rewelacyjnie 
zagrał tam jedną z nielicznych, nie komediowych ról w swojej 
karierze.

Zbliżamy się już do końca naszej rozmowy, więc pozwoli 
pan, że zadam pytanie filozoficzne. Jaka jest właściwie 
różnica pomiędzy życiem, a czymś, co w swoich książkach 
i felietonach często określa pan jako „żyćko”?
„Żyćko” to wszystko, co błahe, nieznaczące, na co nie mamy 
wpływu, ale coś, co zajmuje nam większość bezcennego już 
teraz czasu. Życie to natomiast rzeczy poważniejsze: rodzina, 
dzieci, wnuki, to, co po nas zostanie. choć często jest o to bar-
dzo trudno, nie warto pozwolić, żeby „żyćko” zatriumfowało 
nad życiem. 

panu wciąż udaje się zachować właściwe proporcje?
czasem mam wrażenie, że idzie mi coraz gorzej, ale wtedy od 
razu myślę, że choć już się trochę nażyłem, ciągle lubię to Życie 
przez duże „Ż” i jeszcze nigdzie się nie wybieram.

co dziś dodaje panu energii? Ma pan w planie 
następny film?
Niewykluczone. Przyznam się panu, że coś kameralnego sobie 
kręcę. Postawiłem jednak warunek, że nie chcę się spieszyć 
ani przemęczać. Wystarczy mi, że codziennie widzę z okna 
budynek, w którym powstają zdjęcia do pewnego serialu. 
Ekipa buduje jakieś wymyślne konstrukcje, operator przez pół 
dnia ustawia kamerę, a potem okazuje się, że wszystko po to, 
by nakręcić ze dwa zbliżonka. coś takiego jest już stanowczo 
nie dla mnie.

czy jako doświadczony reżyser, którego filmy przycią-
gały wielomilionową widownię, ma pan jakiś uniwersalny 
przepis na to, jak trafić w gusta widzów?
Oczywiście nie da się go sformułować wprost, ale wydaje mi 
się, że ważne jest jedno: trzeba za wszelką cenę unikać tak zwa-
nej „bieżączki”. co z tego, że wpadnie mi do głowy świetny 
żart polityczny, jeśli za dwa miesiące już nikt nie będzie go 
rozumiał? Nie chodzi zresztą tylko o komedie, ale wszelkiego 
rodzaju „kino interwencyjne”. Ono za moment przeminie, 
a tacy na przykład Złodzieje rowerów będą trwać i trwać.

Dzieło De siki to już klasyka, a czy spodobał się panu 
którykolwiek film obejrzany w ostatnim czasie?
Rzadko teraz chodzę do kina, ale parę miesięcy temu przeży-
łem ciekawą przygodę w Kinotece. Miałem akurat kilkana-
ście minut wolnego czasu w centrum miasta, więc, ot tak dla 
żartu, postanowiłem wślizgnąć się do kina bez biletu. Trafi-
łem akurat na początek jakiegoś seansu, przez pół godziny 
oglądałem reklamy i zwiastuny, i kiedy zaczął się właściwy 
film, wyszedłem. Zajrzałem do innej sali, gdzie kończył się 
Moonlight, obejrzałem końcówkę i myślę, że musi to być 
naprawdę coś dobrego.

Do którego z własnych filmów wraca pan po latach z naj-
większym sentymentem? Do Dzięcioła?
Do Dzięcioła. Nie mogę przeboleć, że tak go przed laty skryty-
kowano, zupełnie na to nie zasługiwał. Wciąż podobają mi się 
w nim pewne smaczki, jak na przykład scena niekończącej się 
imprezy. Swoją drogą, parę lat po Dzięciole pojawił się amery-
kański film Dziesiątka z Bo Derek, w którym pojawia się scena 
zerżnięta z naszej w skali 1:1. Prywatka naprzeciwko. i luneta, 
przez którą Gołas obserwował gołe baby. 

Na tym nie koniec. przed paroma miesiącami coś podob-
nego widzieliśmy też w słynnym High-Rise z tomem Hid-
dlestonem.
Widzi pan, jak to jest: najpierw podpatrują, a potem przeno-
szą akcję do Los Angeles czy Londynu i ogląda to cały świat, 
a o nas nikt nie pamięta. i jeszcze nas objeżdżają jak burą 
sukę. Nie ma co, ciężkie jest życie polskich filmowców, no 
może nie wszystkich... Na zakończenie krótka obserwacja. 
Dwóch chłopców bawi się, biegając koło stołu. Trach! Jeden 
się przewraca i wali głową o krzesło. Ból, ryk, krwawi. Ten 
drugi go pociesza: „Myśl o naleśnikach! Myśl o naleśnikach! 
Ja zawsze, jak mi się coś stanie, myślę o naleśnikach. Uwiel-
biam naleśniki!”. O jakich naleśnikach może myśleć człowiek 
w moim wieku?

Violetta Villas w filmie 
Dzięcioł, reż. Jerzy Gruza 

Krzysztof Bednarski i Daria 
Trafankowska w filmie Noc 
poślubna w biały dzień, 
reż. Jerzy Gruza
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KrytyK 
niepOtrzebny
Krytyka filmowa dawniej i dziś a etos 
zawodu krytyka. Czy sztuka X Muzy nadal 
potrzebuje tej profesji? 
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Kiedyś krytyk filmowy to był gość. 
Miał wiedzę, autorytet, popu-
larność, nawet pewną władzę, 
bo współdecydował o tym, jakie 

filmy państwowy dystrybutor powinien 
kupić na polskie ekrany (tylko pieniędzy 
zawsze miał mało, co jasno wynika cho-
ciażby z książki wspomnieniowej o Marii 
Kornatowskiej). Wyraźnie odróżniał się 
od „prostego” recenzenta, oceniającego 
bieżący repertuar na łamach jakiejś gaze-
ty. Tak naprawdę, w czasach PRL-u kry-
tyków filmowych było niewielu, może 
nawet dałoby się ich zliczyć na palcach 
rąk. Aleksander Jackiewicz, Konrad Eber-
hardt, Zygmunt Kałużyński, Maria Kor-
natowska, Jerzy Toeplitz, Krzysztof Mę-
trak, Stanisław Janicki, Jerzy Płażewski… 
Wymieniam tych, którzy pierwsi przyszli 
mi do głowy.

chciałbym się zresztą w tym momencie 
odwołać do własnych wspomnień, bo też 
moja fascynacja kinem zaczęła się właśnie 
od krytyków filmowych. Od programów 
„W starym kinie”, w których Stanisław 
Janicki ze swadą opowiadał o dawnych 
gwiazdach i filmach, a potem prezentował 
jakąś przedwojenną produkcję (najbardziej 
lubiłem, gdy była to któraś z polskich ko-
medii – nieważne, że dzisiaj wszystkie one 
wydają mi się durne); od książek Aleksan-
dra Jackiewicza z serii „Moja filmoteka”, 
które dostałem pod choinkę. Zawierały 
one krótkie felietony i eseje poświęco-
ne konkretnemu dziełu, reżyserowi albo 
zjawiskom i motywom przewijającym się 
przez historię kina. Nie zawsze rozumia-
łem, o co chodzi, nie kojarzyłem nazwisk 
i licznych u tego autora odwołań do li-
teratury, ale podobał mi się jego styl – 
z jednej strony erudycyjny i pełen dygre-
sji, z drugiej, przystępny, kla-
rowny, ironiczny. Najbardziej 
jednak fascynowały mnie za-
mieszczone w książce czarno- 
-białe fotosy. Gorąco pragną-
łem, by ożyły. Sam, w swojej 
dziecięcej wyobraźni dopisy-
wałem im ciąg dalszy, wysnu-
wałem z nieruchomego zdję-
cia cały film. Marzyłem, żeby 
obejrzeć to wszystko, o czym 
Jackiewicz pisze. W czasach 
przedinternetowych, w pań-
stwie demokracji ludowej reglamentują-
cym także dobra kultury, w peryferyjnym 
Poznaniu (który, w przeciwieństwie do 
Warszawy, nie miał kina Filmoteki Naro-
dowej), z marnym kieszonkowym i kilko-

pozbawione zdjęć (vide – świetny „Eros 
i film” Marii Kornatowskiej).

Trzeba też przypomnieć o jeszcze jed-
nym aspekcie statusu społecznego kry-
tyków. Byli oni – w porównaniu z resztą 
kinomanów – uprzywilejowani. Jeździ-
li bowiem na zagraniczne festiwale (do 
cannes, Wenecji, Berlina itd.), ogląda-
li tam filmy, które do Polski albo trafiały 
z dużym opóźnieniem, albo (przeważnie) 
nie trafiały wcale. „Z ekranów świata” – tę 
rubrykę w „Filmie” czytałem najchętniej, 
z wypiekami na twarzy.

Kiedy to wszystko się skończyło? chyba 
jednak nie w latach 90., po zmianie ustro-
jowej. Owszem, bezwzględny kapitalizm 
wykończył parę tytułów prasowych, inne 
zaś zmusił do zmiany formuły (i tak, np. 
„Film” z tygodnika stał się miesięcznikiem). 
Spowodował też zapaść na rynku książki 
filmowej – miejsce niedochodowych roz-
praw filmoznawczych zajęły plotkarskie 
biografie gwiazd. Ale krytyk wciąż cieszył 
się prestiżem – zwłaszcza ten, który pra-
cował dla ogólnopolskich mediów. i wciąż 
czerpał z tego niejakie korzyści. Pamiętam, 
że gdy na przełomie stuleci pojechałem po 
raz pierwszy z ramienia „Filmu” na festiwal 
do Berlina, opłacono mi podróż, wypła-
cono diety, miałem bezpłatne zakwatero-
wanie i akredytację, a nawet dostałem od 
organizatorów kieszonkowe (bo Berlinale 
wciąż wspomagało biednych dziennikarzy 
z Europy Wschodniej). Dzisiaj brzmi to 
jak baśń o Eldorado.

Momentem przełomowym było niewąt-
pliwie umasowienie internetu, rozkwit stron 
www, portali społecznościowych i powol-
ne, ale konsekwentne zanikanie prasy. Jesz-
cze dziesięć lat temu zdecydowaną więk-
szość tekstów pisałem dla „papieru”, jedy-
nie sporadycznie trafiały się zamówienia 
od wydawców internetowych. Stopniowo 
te proporcje uległy odwróceniu. Ale to nie 
medium jest tutaj problemem, lecz gwał-
towne trzęsienie ziemi, które obróciło w ni-
wecz dotychczasowe kryteria, standardy, 
wymogi… Mamy wysyp blogerów, vloge-
rów, youtuberowych znawców – mało któ-
ry z nich zasługuje, wedle dawnych reguł, 
na miano krytyka czy choćby recenzenta. 

ma zaledwie latami na karku, 
nie było to łatwe.

Jackiewicz prowadził zresz-
tą także programy w telewizji. 
Pogawędkę ilustrował frag-
mentami filmów, podsycający-
mi dziecięce pragnienia. cza-
sami przedstawiał jakieś dzieło 
w całości. Ambitnie starałem 
się je obejrzeć od początku do 
końca, choć często nie dawa-
łem rady. Jednak były one za 

trudne na mój mały rozumek. Dlatego też do 
dzisiaj uważam, że najpiękniejszy film wy-
świetla się w naszej głowie, a nie na ekranie. 

Krytyka filmowa łączyła się więc w tam-
tych czasach z edukacją. Teraz byłoby to 

Gadają, co im ślina na język przyniesie, 
piszą byle jak, popełniając wszelkie moż-
liwe błędy językowe i merytoryczne. Nie 
ma już dzisiaj czasu na głębszy namysł, 
gdyż potrzebna jest szybka i „zajebista” 
reakcja. Repertuar kin zmienia się bły-
skawicznie, premier mamy od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu w miesiącu (a jeśli 
wliczać także premiery DVD, telewizyj-
ne, internetowe i na wszelkich możliwych 

w telewizji nie do pomyślenia – elegancki 
starszy pan, który peroruje na mądre te-
maty. Kadr jest statyczny, kamera filmu-
je go dostojnie, nie lata z lewa na prawo, 
jakby owsiki miała. i w dodatku wszystko 
to trwa co najmniej pół godziny.

Na brak pism filmowych w PRL-u też 
nie można było narzekać, chociaż czę-
sto – zwłaszcza „Film” (który ukazywał 
się co tydzień!) – były one towarem de-
ficytowym, sprzedawanym spod lady. 
W czasach licealnych odkryłem „Kino 
na świecie”, które przedrukowywało tek-
sty z zagranicznych czasopism. Polowa-
łem w księgarniach i antykwariatach na 
książki o kinie, w latach 80. wydawane 
zresztą paskudnie, na szarym papierze, 

platformach medialnych, to wyjdzie nam 
grubo ponad setka), amerykańskie super-
produkcje trafiają w tym samym czasie na 
ekrany całego świata… Zdanie krytyka – 
tego, który się mądrzy, bo wydaje mu się, 
że ma kompetencje – mało kogo obcho-
dzi, zwłaszcza gdy jest ono odmienne od 
obiegowych opinii (że np. Dunkierka to ar-
cydzieło, a Szatan kazał tańczyć obciach). 
Dziennikarze filmowi generalnie zesłani 
zostali do obsługi działu promocji. Robią 
wywiady z twórcami najnowszych produk-
tów, uprawiają marketingową propagandę, 
wyszukują ciekawostki i sensacyjki. Spójrz-
my, jak obecnie wygląda chociażby strona 
najpopularniejszego serwisu filmowego – 
Filmweb.pl. Recenzje zepchnięto do kąta, 
czołówkę okupują zaś „newsy”, „box office”, 
„rankingi” i „zwiastuny”. 

Może to, co napisałem, wygląda jak na-
rzekania starego piernika, któremu marzy 
się powrót do pięknych, mitycznych cza-
sów. Do jakiejś złotej ery krytyki filmowej. 
Nic takiego. Nawet, jeśli nie podoba mi się 
wiele aspektów współczesnej kultury, zdaję 
sobie sprawę, że nie ma co biadolić. Trzeba 
stawić czoła wyzwaniom współczesności. 
Dobrą jej stroną jest to, że krytyka może 
wreszcie stać się całkowicie bezinteresow-
na. By to jednak nastąpiło, trzeba najpierw 
głośno powiedzieć, że krytyk nie ma zobo-
wiązań marketingowych, towarzyskich ani 
systemowych. Ma wyłącznie zobowiązania 
intelektualne. Bliskie jest mi stanowisko 
Tadeusza Sobolewskiego, który pisze – od-
wołując się do André Bazina – że krytyka 
poszerza znaczenia. „Jest niepotrzebna, ale 
konieczna”. Gdyż sztuka niepoddana inter-
pretacji i refleksji umiera, staje się jednocze-
śnie niepotrzebna i niekonieczna. 

Zadanie stawia więc sobie krytyka nie-
wdzięczne, lecz zarazem – jeśli podejdzie-
my do niego bez frustracji i nadmiernych 
oczekiwań względem siły oddziaływania – 
pasjonujące, a nawet rozkoszne. czy kto-
kolwiek to doceni? czy ktoś nam za nasz 
wysiłek jeszcze zapłaci, choćby parę groszy? 
Tego nie wiem. Albo nie chcę wiedzieć. Bo 
przeczucia mam raczej niedobre. 

Bartosz Żurawiecki

Krytyk nie 
może mieć 

zobowiązań 
marketin-
gowych czy 

towarzyskich, 
tylko intelek-

tualne

Sztuka niepoddana interpretacji 
i refleksji umiera, staje się niepotrzebna
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Zasada wciąż nieźle trzymająca się 
w Public Relations i celebryctwie, 
brzmiąca „nieważne co o tobie mó-
wią, ważne żeby mówili”, teoretycz-

nie nie powinna mieć przełożenia na kryty-
kę filmową. W przypadku promocji filmu 
dystrybutorzy dwoją się i troją, aby sprzedać 
swój towar, ale krytyka to coś, co przycho-
dzi niepostrzeżenie; jest zdeterminowana, 
niezłomna i niezależna, a przynajmniej taka 
być powinna. Duża część odbiorców może 
nie odróżniać materiałów prasowych od re-
cenzji. istnieje między tymi dwoma biegu-
nami przestrzeń, po której całkiem skutecz-
nie poruszają się specjaliści od promocji. To 

karza „znikąd”. Było jednak za późno. Sony 
zaliczyło „wtopę” zarówno wizerunkową, jak 
i finansową. Wprawdzie nie pierwszą i nie 
ostatnią (wytwórnia bardzo nierozważnie 
korzysta z narzędzi marketingu, wystarczy 
przywołać wątpliwe wybory przy promocji 
w mediach społecznościowych takich tytu-
łów, jak ubiegłoroczni Pogromcy duchów), 
ale casus Davida Manninga na nowo roz-
palił światową dyskusję o etyce w krytyce 
i promocji filmów.

Oczywiście jest to egzemplifikacja godna 
szyderstwa i specjaliści od reklamy „ukrytej” 
korzystają z subtelniejszych narzędzi pro-
mocyjnych, które udają, że wcale nimi nie 
są. W dziennikarstwie znane są przypadki, 
kiedy na łamach prasy pojawiają się arty-
kuły sponsorowane, które niczym kamele-
on, dzięki typografii, standardom edytor-
skim oraz aranżacji tekstu, przyklejają się 
do reszty materiałów i udają zwykły arty-
kuł. Nazywamy je reklamą natywną. Spe-
cyfika krytyki filmowej, wespół z bardziej 
uważnym odbiorcą, nie pozwalają na taką 
maskaradę – dla tych, którzy już sugerują 
się opinią recenzentów, ważny jest nie tyl-
ko film, ale też nazwisko osoby o nim pi-
szącej. Agregatory tekstów o kinie istnieją 
w polskiej sieci od niedawna. Wprawdzie to 
wciąż udoskonalane narzędzie, ale całkiem 
skutecznie zbiera większość prasowych i in-
ternetowych recenzji, co buduje pokrzepiają-
cy obraz, że co do poziomu poszczególnych 
chałtur czy naprawdę dobrych filmów kry-
tycy są raczej zgodni. Gdy w mediach poja-
wiają się relacje z planów zdjęciowych, co 
jest pożądanym segmentem dziennikarstwa 
filmowego, zapominamy, że również treść 
filtrowana (a nawet zamawiana) przez twór-
ców opiera się na zwyczajowej komunika-
cji marketingowej. O każdym „produkcie” 
w fazie powstawania mówi się dobrze, o ile 
na planie nie dochodziło do szczególnych 
pogwałceń etosu zawodowego. Krytycy nie 
są zresztą potworami – im również zależy, 
aby to się udało, a ostre pióro i cięty język 
hamują do czasów premiery.

Mecenasami i patronami wielkich pro-
dukcji są czasem platformy, które zajmu-
ją się dziennikarstwem filmowym. istnieje 
więc nieoficjalna umowa między patronem 

dziki teren pełny pułapek i przesuwalnych 
granic, które według etyki zawodowej nie 
powinny być przesuwane. chociaż „ście-
mo-recenzje” oraz bombardowanie portali 
społecznościowych hurraoptymistycznymi 
opiniami to praktyka powszechna, czasa-
mi trudno oddzielić informację od opinii.

Na początek symptomatyczny i smut-
ny przykład zza oceanu. Poznajcie Davida 
Manninga, tajemniczego, ale bardzo entu-
zjastycznego recenzenta „The Redgefield 
Press”, małej gazetki wydawanej w con-
necticut. David szczególnie upodobał so-
bie filmy wytwórni columbia, należącej do 
grupy Sony Pictures. Agregator z recen-

medialnym a dystrybutorem, że recenzja 
ukaże się dopiero w poniedziałek, już po 
otwierającym weekendzie, żeby nie znie-
chęcać pierwszej fali widzów. Piotr Plu-
ciński w felietonie na łamach „Polityki” 
wyraził w 2011 roku swoje podejrzenia na 
temat optymistycznych recenzji widowiska 
1920 Bitwa Warszawska w reżyserii Jerze-

go Hoffmana. W niektórych mediach, na 
przykład „Gazecie Wyborczej” i „Filmie” 
(ówcześnie pod okiem redaktora naczel-
nego Jacka Rakowieckiego, który był rów-
nież autorem recenzji), chwalono tę średnio 
udaną produkcję. Pluciński pisze: „Z całą 
stanowczością stwierdzić tego nie można, 
tak jak nie da się udowodnić magazynowi, 
że opublikował recenzję na zamówienie. 
Można tylko przytoczyć pewne fakty. Na 
przykład, że mecenasem i największym 
producentem Bitwy Warszawskiej jest Bank 
Zachodni WBK. Ten sam bank, którego 
reklama pojawiła się w poprzednim nu-
merze »Filmu«, tuż przed wielostronico-

zjami o nazwie Rotten Tomatoes wskazu-
je, że krytyk raczej nie jest tytanem pracy 
i udało się zebrać jedynie dwie recenzje jego 
autorstwa. Pierwsza to okrzyknięty przez 
niego „wspaniałym” kostiumowy Obłędny 
rycerz z nieodżałowanym Heathem Led-
gerem w roli głównej, a druga pochyla się 
nad Zwierzakiem z 2001 roku, głupkowatą 
komedią z Robem Schneiderem. Ona też 
mu się spodobała, co wzbudziło podejrze-
nia u innych krytyków, którzy zaczęli zada-
wać sobie pytania: czy autor tych recenzji 
jest gorliwym wyznawcą praktyk masochi-
stycznych, czy ma po prostu niespotykanie 
kiepski gust?

„Newsweek” zbadał sprawę – okazało się, 
że nikt o Manningu nie słyszał i to nawet 
w redakcji, dla której ponoć pisywał. Kry-
tyk był więc fikcyjnym konstruktem, wymy-
ślonym przez specjalistów od marketingu. 
Spreparowano nawet wywiad radiowy, aby 
urzeczywistnić fantazmatycznego dzienni-

wym, wychwalającym dzieło Hoffmana 
artykułem. Ten sam bank, którego kolejna, 
szeroko krytykowana w mediach reklama 
pojawiła się także na okładce kwietniowe-
go »Filmu«”. 

Również niewinne żarty, których celem 
jest spuszczenie ciśnienia z wizerunku po-
strzeganej raczej jako „sztywna” krytyki fil-

mowej, mogą obudzić dyskusję o etyce za-
wodowej. W 2013 roku duńscy recenzenci, 
wzorem kampanii reklamowej Nimfomanki 
Larsa von Triera, zrobili sobie analogiczną 
sesję zdjęciową, prezentującą wykrzywione 
podczas orgazmu twarze. Polscy dzienni-
karze wespół z dystrybutorem zmałpowa-
li pomysł. Nie byłoby jednak problemów, 
gdyby ta patronowana przez dystrybutora 
sesja nie sugerowała zaangażowania kry-
tyków w promocję. Niektórzy z nich nie 
mieli okazji zobaczyć Nimfomanki wcze-
śniej, inni tłumaczyli się, że film widzieli, 
a w ten sposób oddają szacunek ważne-
mu i potrzebnemu dziełu. W sieci rozgo-
rzała dyskusja, czy etycznym jest zakła-
danie, że produkcja jeszcze bez polskiej 
premiery będzie na tyle wysokiej jakości 
kinem, że krytyk już teraz „rozbiera się” 
w imieniu widza. 

Temat powinowactwa materiałów udo-
stępnionych w celach promocyjnych oraz 
dziennikarstwa filmowego jest pojemny 
i opiera się na dylematach etycznych mar-
ketingu. Usypianie czujności odbiorcy to 
podstawowe narzędzie promocji, a w mo-
mencie, kiedy reklama natywna próbuje 
udawać dziennikarstwo filmowe, uwypukla 
się nieprzejrzystość definicji tego, kim jest 
lub nie jest krytyk, albo kim być za wszelką 
cenę powinien. 

Jakub Koisz

między krytyką    a promocją

Szara przestrzeń działania, czyli kiedy 
mamy do czynienia z opłaconym 
PR-em, a kiedy z rzetelną recenzją?

Krytyka filmowa powinna być 
niezłomna i niezależna

Borys Szyc i Aleksander 
Domogarow w filmie 
1920 Bitwa Warszawska, 
reż. Jerzy Hoffman
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To, jakie nagrody przyznaje co roku 
PiSF za upowszechnianie i promo-
cję kultury filmowej może nam 
sporo powiedzieć o przemianach 

w krajobrazie krytyki filmowej w Polsce. Od 
początku funkcjonowania nagrody istniała 
w niej kategoria „internetowa” – najpierw 
przeznaczona dla „Portalu internetowego”, 
od 2014 do 2016 roku dla „Portalu interne-
towego lub bloga filmowego”. W tym roku, 
być może dlatego, że oba określenia prze-
stały być wystarczająco pojemne, nagroda 
przyznawana jest za „Publicystykę filmową 
w internecie”. Także nominacje dla audycji 
i programów filmowych przestały dotyczyć 
tylko mediów tradycyjnych (tegoroczna no-
minacja dla programu Filmwebu „Movie 
się”). czekam, aż PiSF zwróci uwagę na 
wideoblogi, bo tam bije serce młodej kry-
tyki filmowej. 

krytyk (nie) z szafy
W powszechnej świadomości krytyk to ktoś 
z minionej epoki. Ujął to w dość zaskakujący 
sposób najbardziej wyrazisty filmowy vlo-
ger, czyli Jakub „Dem” Dębski. Koturnową 
krytykę sparodiował nie w swoich progra-
mach „Kinowy Ekspres” czy „Tycie osądy”, 
a... w reklamie telewizora Samsung Smart 
TV. W serii spotów, ubrany w czarny golf 
youtuber, pośród paprotek rodem z zaku-
rzonej biblioteki, powołuje się na Godar-
da i Truffauta, zakłada nogę na nogę i nie 
daje dojść od słowa swoim gościom (m.in. 
Adamowi Woronowiczowi czy Grzegorzowi 
Krychowiakowi). Paprotkowy mentor, który 
rozsądza, co dobre i złe, to całkowite przeci-
wieństwo dobrego vlogera, „Dem” z humo-
rem uchwycił nieprzystawalność zramola-
łego inteligenta z szafy do współczesności. 
Kilkuminutowe skecze mają od 600 tys. do 
ponad miliona wyświetleń na youTubie. 

Występ wideoblogera przed kamerą to 
performance. Swoje opinie wyraża ostro, 
np. w stylu autora kanału „Masochista”, 
który cierpi za nas wszystkich i komentu-
je fabularne meandry polskich filmowych 
potworków, albo spokojnie i rzeczowo, jak 
prowadzący bardzo popularnego wideoese-
istycznego kanału „Na Gałęzi”. „Vloger musi 
mieć osobowość kamerową. Jakub Dębski 
potrafi wczuwać się w różne konwencje, 
odgrywać różne role. Wszedł w krytykę 
filmową z pozycji outsidera, omijając ty-
pową środowiskową drogę, a youTube po-
zwolił mu organicznie wykorzystać własne 
talenty – rysownika, aktora, performera” – 
mówi krytyk Michał Oleszczyk, entuzjasta 
wideoblogów. – „Polscy youtuberzy doko-

zwłaszcza te prowadzone przez aktywnych 
krytyków, jeszcze kilka lat temu często uak-
tualniane, zamieniają się w repozytorium 
freelancerskiej działalności z fragmentami 
i linkami do pełnych publikacji na innych 
stronach. „Sprzedaż prasy maleje, o kinie 
czytamy w internecie” – mówi krytyk Piotr 
czerkawski i autor nominowanego w 2014 
roku do nagród PiSF bloga „cinema En-
chanté”. – „Można nad tym ubolewać albo 
spróbować odnaleźć się w nowej sytuacji. 
Prowadzenie bloga i fanpage’a to więcej niż 
wybór »mniejszego zła«. W internecie można 
uzyskać bezpośredni kontakt z czytelnikiem, 
a to wartość nie do przecenienia”. Social me-
dia, wcześniej miejsce linkowania tekstów, 
przejmują rolę platformy do udostępniania 
treści. Blogowanie przechodzi w mikroblo-
gowanie. Bloger, krytyk może zareagować 
szybciej (np. na nowy zwiastun), ma pew-
ność, że jego wpis jest tam, gdzie widownia 
konsumuje kulturę i informacje. Głównie na 
Facebooku funkcjonuje już blog „Kill All 
Movies” Bartka czartoryskiego i „Sweet 
Rush” Anny Tatarskiej. Od początku na Face- 
booku, bez osobnej strony www, funkcjonują 
blogi Bartka Przybyszewskiego „Bardzo Złe 
Filmy” i „Liczne Rany Kłute”. „Żyjemy w cza-

sach, w których momenty kulturowe – jakiś 
film jest na ustach wszystkich – są niesamo-
wicie krótkie, po tygodniu jesteśmy zupełnie 
gdzie indziej” – zauważa Michał Oleszczyk. 
Blog staje się zatem dostosowaną do urządzeń 
mobilnych, estetyczną czytelnią – liczy się nie 
tylko treść, ale sposób jej podania. Blog to 
miejsce na opatrzone „klikalnymi” tytułami 
treści, przy których format wpisu facebooko-
wego się nie sprawdza, np. tematy dotyczące 
lifestyle’u, gadżetów, listy TOP 10, znalezione 
w zakątkach internetu varia – zilustrowane 
oczywiście dużymi zdjęciami. Doskonałym 
przykładem jest blog Michała Fedorowicza 
„Kulturą w płot”, wyróżniony Nagrodą dla 
Bloga Roku 2014. Autor używa bloga do pu-
blikowania treści, które maksymalnie wyko-
rzystują przewagę nad Facebookiem – światło 
w tekście, duże grafiki. 

Być z widzem
„Myślę, że pionierzy audiowizualnej krytyki 
filmowej w Polsce, Zygmunt Kałużyński i To-
masz Raczek, w dzisiejszych czasach założyliby 
kanał na youTubie. ich rozmowy były swo-
istym występem z podziałem na role (zafa-
scynowanego ucznia i bardziej sceptycznego 
mistrza)” – mówi Oleszczyk. Dobrzy vlogerzy 

skupiają wokół siebie społeczności. Przy kana-
łach powstają, często z inicjatywy i przyzwole-
nia autorów, grupy aktywnych fanów. Np. „Ki-
nowy Ekspres” doczekał się blisko 9-tysięcznej 
grupy na Facebooku „Wagony poza składem”, 
której uczestnicy wymieniają się filmowymi 
znaleziskami, opiniami i własnymi recen-
zjami. „Zacząłem późno” – stwierdza Jakub 
Dębski. – „»Kinowy Ekspres« był napędzany 
w równym stopniu chęcią edukowania widza, 
jak i mnie samego”. Polscy krytycy pojawiają 
się regularnie w audycjach radiowych, wciąż 
raczej rzadko próbują sił w wideoblogu, a jest 
to niewątpliwie spontaniczna, szczera, filmo-
wa forma ekspresji. W polskim wideoblogo-
waniu są jeszcze pola niezagospodarowane – 
polskie wideoeseje (czyli pogłębione, intere-
sująco opracowane graficznie analizy filmów) 
to wciąż rzadkość. Do odkrycia pozostają za-
pomniane perły polskiego kina czy rodzimi 
twórcy, za mało „medialni” dla telewizji, ale za 
to z historiami, którymi mogliby się podzie-
lić z publicznością w programie na youTubie. 
Możliwości jest wiele. Wszystko przed vloge-
rami. Warto trzymać rękę na pulsie i kliknąć 
„Subskrybuj”.

Krystian Buczek

pOlub 
i subskrybuj     
KrytyKa 
Portal, blog, wideoblog, wideoesej – 
młoda krytyka filmowa podbija 
internet, znajdując tam przestrzeń 
dla własnej kreacji i pasji.
nali siedmiomilowego skoku technicznego. 
W ostatnich dwóch latach wzrósł poziom 
realizacyjny, świadomość języka filmowe-
go, pracy kamery, oświetlenia, montażu. 
Wideoblogi to obecnie pełnoprawna for-
ma krytyki filmowej”.

Na pewno youtuberom sprzyja łatwiej-
szy dostęp do półprofesjonalnych progra-
mów montażowych, sprzętu nieustępują-
cemu standardom telewizyjnym. Niektórzy 
z nich to profesjonaliści – Marcin Łukański 
z „Na Gałęzi”, autor jednego z najpopu-
larniejszych polskich vlogów filmowych, 
na co dzień jest operatorem. Vlogujący 
filmowcy za granicą nie są rzadkością – 
najpopularniejsze na świecie wideoeseje 
„Every Frame a Painting” tworzy mon-
tażysta Tony Zhou. Kogonada – kolejna 
wielka postać wideoeseistyki – zadebiu-

tował na tegorocznym Sundance pełno-
metrażowym filmem Columbus. 

BloGi w odwroCie?
To, co zwykło kojarzyć nam się z blogiem, 
czyli internetowym dziennikiem, odchodzi 
powoli w niepamięć. Duża elastyczność sza-
blonów, zwrot ku graficznej, opartej na zdję-
ciach, dynamicznej organizacji treści sprawił, 
że strona blogowa coraz częściej przypomina 
duży serwis internetowy, a nie ciąg chrono-
logicznie ułożonych wpisów (np. nowa od-
słona bloga Piotra Plucińskiego „Z górnej 
półki”, czyli popglitch.pl). Odejście od blo-
gowej linearności ma swoje odzwierciedlenie 
w treści. Ometkowane tagami i kategoriami 
wpisy mogą być bardziej różnorodne: doty-
czyć filmów, seriali, komiksów, książek, life-
style’u. Blogi poświęcone wyłącznie filmowi, 
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Kim jest współczesny kry-
tyk filmowy? czy to filmo-
znawca? 
Niekoniecznie, aczkolwiek rze-

czywiście, odkąd w kilku miastach po-
wstały wydziały filmoznawstwa, zwięk-
szyła się liczba ich studentów lub absol-
wentów uczestniczących w Konkursie. 
To kierunek akademicki, dyscyplina na-
ukowa. Krytyka filmowa istniała długo 
przed filmoznawstwem jako odrębnym 
kierunkiem studiów, jednak związana 
była bardziej z polonistyką, historią, fi-
lozofią i ewentualnie dziennikarstwem. 
Pierwsze edycje Konkursu organizowali-
śmy, kiedy filmoznawstwo jako kierunek 
dopiero raczkowało. Pierwszym laure-
atem był Mateusz Werner, absolwent po-
lonistyki, dziś również filozof. Duża część 
osób wyróżnionych lub nagrodzonych na 
przestrzeni już z górą 20 lat wywodzi się 
ze środowisk akademickich: z filmoznaw-
stwa poznańskiego, z Krakowa, z Uniwer-
sytetu Śląskiego i Wrocławskiego. Jest tak-
że sporo absolwentów kierunków kultu-
roznawczych, którzy skończyli specjaliza-
cje, np. audiowizualną czy filmową.

Wielu świetnych krytyków pochodzi 
z Warszawy, w której, paradoksalnie, 
filmoznawstwa nie ma. 

by czytelnik miał ochotę z nim dyskuto-
wać. W Konkursie bierzemy pod uwagę 
także recenzje negatywne, niekoniecznie 
zgodne z naszą opinią. Oceniamy przede 
wszystkim sposób argumentowania i uza-
sadnienie przedstawionej opinii czy tezy. 
A współcześnie jest to trudne. Obserwu-
jąc dyskusje toczące się wokół głośnych 
filmów, np. na Facebooku, widzę, że oce-
ny ich się polaryzują. Nie ma już filmu, 

który niemal jednogłośnie okrzyknięty 
by został arcydziełem. 

Mam wrażenie, że mimo nieustan-
nego ogłaszania w dyskusjach bran-
żowych śmierci krytyki filmowej, to 
paradoksalnie jej funkcje i pola dzia-
łania się rozrastają. 
Powiedziałabym, patrząc choćby na liczbę 
zgłoszeń do Konkursu czy ilość blogów 
i vlogów internetowych, że istnieje wręcz 
moda na krytykę filmową. 

Z czego to wynika?
Z niesłabnącej miłości do kina, które zda-
je się być najpopularniejszą ze sztuk. in-
ternet stwarza możliwość dyskusji nie 

instytut Kultury Polskiej UW ma silną 
specjalizację audiowizualną, wywodzi się 
z niej m.in. Błażej Hrapkowicz. W tym 
roku trójka nagrodzonych i wyróżnionych 
uczestników pochodzi właśnie z tego in-
stytutu. Ostatnio pojawiły się w naszym 
gronie ciekawe osobowości i dobre pióra 
z Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Au-
diowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, 
np. Grzegorz Fortuna. 

Zatrzymajmy się na różnicach między 
krytykiem filmowym a filmoznawcą. 
Jakie są ich zadania?
Tak jak wspomniałam, filmoznawstwo 
jest dziedziną akademicką. Niektórzy 
z naszych laureatów poszli w kierun-

tylko o filmie, ale też o własnym tekście. 
Prasa drukowana skierowana jest obecnie 
głównie do branży. Portale, blogi czy wpi-
sy na Facebooku, pozwalają na prowadze-
nie dialogu. W moim odczuciu środowi-
sko krytyki jest dziś bardzo silne i zróżni-
cowane.

Wygląda więc na to, że pole działania 
krytyki się zwiększyło. Krytyk może 
poruszać się między różnymi rodza-
jami mediów.
co więcej, może być także – i często by-
wa – programerem festiwali filmowych, 
prowadzi konferansjerkę, spotkania…

A także może być np. dyrektorem 
festiwalu w Gdyni.
Nasi laureaci bardzo dobrze sprawdza-
ją się w różnych formach medialnych. 
Przede wszystkim świetnie piszą, ale jed-
nocześnie występują w programach te-
lewizyjnych, działają na portalach. Na 
przykład Błażej Hrapkowicz ma dosko-
nałe pióro, ale jednocześnie temperament 
medialny, dobrze wypada w radiu czy 
w telewizji. Michał Walkiewicz, redak-
tor naczelny Filmwebu, prowadzi tam też 
program „Movie się”. Podobnie funkcjo-
nuje Michał Oleszczyk, były dyrektor ar-
tystyczny Gdyni. Wielu z nich prowadzi 
też działalność edukacyjną i organizacyj-

ną, na uczelniach, w szkołach, czy dysku-
syjnych klubach filmowych, jak np. Rado-
sław Osiński.

Kto może zdradzić zakończenie? Kry-
tyk, recenzent czy filmoznawca?
To trudne pytanie. Myślę, że tylko filmo-
znawca, i tylko w odniesieniu do zjawi-
ska, które w jakiś sposób jest zamknięte. 
Nawet jeśli filmoznawcy zajmują się ak-
tualnościami, to nie robią tego w sposób, 
nazwijmy to, doraźny. Filmoznawstwo 
wymaga refleksji dużo szerszej, również 
teoretycznej. Mimo wszystko nie jestem 
za tym, żeby zdradzać zakończenie, a na-
wet zbyt wiele z samej fabuły filmu. W in-
ternecie istnieje dobra tradycja uprzedza-

ku pracy naukowej, np. Mateusz Werner, 
który zajął się filozofią, estetyką i pisze 
raczej teksty naukowe niż krytyczne, czy 
Marcin Adamczak, którego interesują 
przede wszystkim production studies. Je-
śli ktoś podejmuje się pracy naukowej, to 
trudno go sobie wyobrazić jako aktywne-
go krytyka biegającego na pokazy praso-
we i uczestniczącego w licznych festiwa-
lach. To też kwestia innego języka. Krytyk 
filmowy powinien pobudzać do reflek-
sji, pisać teksty kontrowersyjne, o wiele 
bardziej osobiste niż artykuły naukowe. 
Musi mieć swój „charakter pisma”, być 
rozpoznawalny i wykazywać się indy-
widualnym podejściem do kina. Swoje 
zdanie argumentować w taki sposób, że-

nia o „spoilerach”. Nie lubię jednak, kiedy 
ktoś sprzedaje mi za dużo, tak jak to się 
często dzieje ze zwiastunami. Oczywiście 
zupełnie inaczej mają się sprawy z filmo-
wą klasyką.

Ostatecznie, odbiorcą krytyki jest 
przede wszystkim widz, który na pod-
stawie refleksji autora decyduje się 
kupić – lub nie – bilet do kina. 
Oczywiście. Krytyk pisze do czytelnika, 
do odbiorcy kina. Niektórzy filmoznaw-
cy czy też filmowcy wytykają krytykom, 
że pisząc o filmie, nie wykazują się znajo-
mością np. montażu czy innych aspektów 
kuchni filmowej. Moim zdaniem, krytyk 
wcale nie musi się na tym znać, chociaż 
oczywiście może. Powinien rozumieć 
pewne zasady, terminy i zjawiska, dosko-
nale orientować się w historii kina, wie-
dzieć, jakie efekty osiąga się poprzez mon-
taż, ale nie musi znać tego w praktyce. Nie 
jest montażystą i to nie jest jego zawód. 
Na wiosnę Studio Munka-SFP zorganizo-
wało dyskusję na temat stosunku kryty-
ków do młodych twórców filmowych, ich 
roli w upowszechnieniu wiedzy np. na te-
mat krótkich metraży. chyba jednak pro-
blem nie został do końca właściwie po-
stawiony. Szczególnie istotne dla krytyka 
jest zachowanie niezależności. Tak pisał 
patron naszej nagrody, Krzysztof Mętrak. 

To cenimy najwyżej. Krytyk może w ja-
kiś sposób pomagać pośrednio poprzez 
pisanie o polskim kinie. Ale nie znaczy 
to, że o tym kinie trzeba pisać wyłącznie 
pochlebnie. Mało tego, taka postawa ro-
dziłaby wręcz problemy natury etycznej. 
Krytyk nie może zajmować się PR-em, ani 
tym „białym” ani „czarnym”. Krytyka fil-
mowa powinna wchodzić w równorzędny 
dialog z twórcami, nie jest od tego, by ich 
czegokolwiek uczyć. i właśnie takiego 
twórczego dialogu obydwu środowiskom 
najserdeczniej życzę. Polskie kino może 
na tym tylko skorzystać.

Rozmawiała Anna 
Wróblewska

środowisko krytyki 
Jest bardzO silne
Rozmowa z Anną 
Osmólską-
-Mętrak, 
organizatorką 
Konkursu im. 
Krzysztofa 
Mętraka

Krytyk musi mieć swój 
własny „charakter pisma”Michał Oleszczyk, Błażej Hrapkowicz, 

Anna Osmólska-Mętrak, Grzegorz Fortuna, 
Marcin Adamczak i Mateusz Werner
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Niemal każdy miesiąc przynosi 
informacje o restrukturyzacji 
i redukcji zatrudnienia w kon-
cernach medialnych, nawet tych 

najpotężniejszych. W ciągu ostatniego roku 
150 osób zwolnił niemiecki „Der Spiegel”, 
a brytyjski „Guardian Media Group” – 250, 
w tym 100 dziennikarzy. Pierwszymi ofia-
rami tej polityki stają się często dzienni-
karze działów kultury.

Zmienia się też pozycja krytyków filmo-
wych. czasy Pauline Kael są tylko wspo-
mnieniem. W Stanach Zjednoczonych już 
w latach 2006-2009 pracę straciło blisko 60 
topowych krytyków zatrudnionych w zna-
czących pismach. Podobnie jest w Europie. 
Stwierdzenie, że sytuacja ludzi uprawiają-
cych nasz zawód pogarsza się jest banałem. 

To wszystko wiemy. Ale liczby to liczby. 
Na przełomie marca i kwietnia 2017, m.in. 
dzięki pomocy Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, przeprowadziliśmy profesjonalnie 
przygotowane badanie internetowe. An-
kietę rozesłaliśmy do ponad 2 tysięcy osób, 
członków Międzynarodowej Federacji Kry-
tyków Filmowych FiPRESci. Organizacja 
ta ma ponad 90-letnią historię. Założyli ją 
w 1925 recenzenci z Francji i Belgii, rok 
później, na Kongresie Kina w Paryżu, zo-
stała przekształcona w Międzynarodową 
Federację Krytyków Filmowych. Po drugiej 
wojnie światowej składała się z ośmiu kół 
narodowych i indywidualnych członków 
z kolejnych dziesięciu krajów. Gwałtowny 
rozwój zanotowała na przełomie lat 70. i 80. 
Dziś zrzesza 49 narodowych sekcji i wielu 
członków indywidualnych w krajach, gdzie 
kół nie ma. Należą do niej profesjonaliści 
o udokumentowanym i wartościowym 
dorobku krytycznym. Nagroda FiPRE-

i informacji. co ciekawe, tylko 17 proc. zaj-
muje się jednocześnie rynkiem filmowym.

z CzeGo się 
utrzymuJemy?
Tylko niewiele ponad 40 proc. naszych 
członków uznaje krytykę filmową za swoje 
główne zajęcie. 19,2 proc. ma stałe zatrud-
nienie, 23 proc. to freelancerzy utrzymu-
jący kontakt z różnymi mediami.

Od dawna mamy świadomość, że wielu 
naszych kolegów nie jest w stanie utrzy-
mać się z pisania o kinie, ale wyniki an-
kiety zatrważają. Bo okazuje się, że zale-
dwie jednej osobie na dziesięć – krytyka 
przynosi ponad 90 proc. zarobków. co 

Sci, przyznawana na blisko 80 festiwalach 
świata, należy do najbardziej prestiżowych 
wyróżnień, bardzo wysoko cenionych przez 
filmowców. Tak więc ankieta trafiła nieja-
ko do elity naszego zawodu. 

kim Jesteśmy?
W badaniu wzięło udział ok. tysiąca osób. 
Ankiet dokończonych, które mogliśmy 
wziąć pod uwagę było 851. To bardzo do-
bra, wysoka próba, zwłaszcza że objęła kry-
tyków z kilkudziesięciu krajów. Ponad 65 
proc. odpowiedzi przyszło z Europy (45,2 
z Zachodniej, 20,4 ze Wschodniej i Środ-

kowej), 17,3 proc. z Ameryki, 16,8 z Azji, 
Afryki i Australii. Najwięcej z Niemiec, 
Francji, Włoch, Kanady, Polski i… indii. 

63 proc. odpowiadających to mężczyźni. 
Ok. 30 proc. osoby poniżej 30 roku życia, 
24 proc. powyżej 60 roku życia.

Aż 35 proc. respondentów uprawia za-
wód krytyka powyżej 25 lat. Tylko 6,3 proc. 
pracuje krócej niż 5 lat, co świadczy również 
o tym, że FiPRESci wymaga od swoich 
członków odpowiedniego doświadczenia. 

Jakie mamy wykształcenie? Ok. 20 proc. 
ma doktorat, 44,4 proc. magisterium szkoły 
wyższej, 24,5 proc. licencjat, który w wie-
lu krajach zachodnich uznawany jest za 
pełne wykształcenie wyższe. Tylko ok. 10 

więcej – tylko jednej czwartej z nas daje 
ona ponad połowę dochodów.

Pracujemy więc jednocześnie jako dzien-
nikarze, wykładowcy na uczelni, także na-
uczyciele w szkołach. Krytycy kooperują 
z festiwalami, gdzie często wchodzą w skład 
zespołów selekcjonerów i programerów. 15 
proc. wiąże się jednocześnie z przemysłem 
filmowym. Niestety, również z firmami 
PR-owymi, dystrybutorami czy produ-
centami, co praktycznie wyklucza, a przy-
najmniej powinno wykluczyć ich z za-
wodu. Jeździmy na festiwale. 38,8 proc. 
z nas uczestniczy przynajmniej w czte-
rech imprezach filmowych rocznie, 37,9 
proc. w dwóch-trzech. i tylko ośmiu pro-

proc. skończyło swoją edukację na szko-
le średniej.

Jak PraCuJemy?
Razem ze zmianą środków masowego prze-
kazu i rynku mediów, zmienia się też struk-
tura uprawianego przez nas zawodu. Już 
dzisiaj 32,6 proc. naszych respondentów 
pracuje dla dzienników, a blisko 57 proc. 
dla internetu. 48 proc. zamieszcza teksty 
w miesięcznikach (pamiętajmy, że do tej 
kategorii należy dziś wiele pism filmowych, 
m.in. polskie „Kino”, ale też „Magazyn Fil-
mowy”), 21 – w tygodnikach. Ok. 18 proc. 

współpracuje z radiem, niespełna 12 proc. 
z telewizją. Oczywiście, wielu dziennikarzy 
filmowych kooperuje z różnymi mediami. 
coraz więcej osób prowadzi blogi interne-
towe. Ale jednocześnie na pytanie, czy po-
winni być członkami FiPRESci blogerzy, 
aż 34 proc. respondentów odpowiada, że 
nie, a 27 proc. nie ma na ten temat zdania. 
Ta rezerwa wynika zapewne z niskiego po-
ziomu zawodowego wielu blogów.

46 proc. z nas zamieszcza swoje materia-
ły w mediach przynajmniej raz w tygodniu, 
a kolejnych 21,5 proc. dwa-trzy razy w mie-
siącu. 88 proc. pisze recenzje, 64 proc. robi 
wywiady, 55 proc. przygotowuje eseje na te-
maty filmowe, 30 proc. dostarcza newsów 

centom ankietowanych koszty wyjazdów 
pokrywają pracodawcy w całości, a 19,8 
proc. w części. 

Średnio co czwartemu uczestnikowi fe-
stiwali pomagają organizatorzy, zapewnia-
jąc na przykład hotel, przynajmniej na kilka 
dni. A blisko 40 proc. krytyków deklaruje, że 
pokrywa wszelkie koszty pobytu z własnej 
kieszeni. 6 procent wybiera się na festiwal 
w charakterze członka jury FiPRESci. Tyl-
ko 15 proc. naszych członków bierze udział 
w pracach FiPRESci przynajmniej raz w ro-
ku. 20 proc. raz na dwa-trzy lata. 55,7 proc. 
rzadziej. 9,3 proc. nie juroruje. 

Jak oCeniamy 
PozyCJę kultury 
w mediaCh? 
Wbrew powszechnie panującym opiniom, 
sporo, bo aż 36 proc. respondentów dekla-
ruje, że ich medium poświęca tyle samo 
miejsca na informacje kulturalne, co kilka 
lat temu. 36 proc. twierdzi, że to miejsce się 
kurczy, a 12 proc. deklaruje, że się zwiększa. 
Ten w miarę optymistyczny wynik zawdzię-
czamy jednak przede wszystkim pojemne-
mu internetowi.

A jak sami oceniamy wpływ naszej dzia-
łalności zawodowej na wybory widzów? 
Zdecydowana większość z nas, ponad trzy 
czwarte uważa, że teksty filmowe mają pe-
wien wpływ na wybory osób idących do ki-
na. 10 proc. twierdzi, że widzowie nie kie-
rują się recenzjami, a 8 proc – że w znaczą-
cym stopniu. 

anKieta fipresci
Od co najmniej dekady jesteśmy świadkami szybkich zmian 
w świecie mediów: pogłębiającego się kryzysu prasy papierowej, 
gwałtownego rozwoju internetu, dominacji telewizji. 
Przedstawiamy raport o stanie krytyki filmowej 2017.

Nagroda FIPRESCI należy 
do najbardziej prestiżowych

Barbara Hollender
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ciekawy materiał do analizy przynoszą 
pytania otwarte. Pytaliśmy, jak nasi koledzy 
oceniają sytuację krytyki filmowej w swoich 
krajach dzisiaj, i jak widzą jej przyszłość. 
Generalnie to smutna lektura. co nie jest 
zaskoczeniem. Wśród krytyków filmowych 
wzrasta poczucie braku satysfakcji finan-
sowej, stabilności pracy, a nawet pozycji 
zawodowej i społecznej. Respondenci pi-
szą o kryzysie zawodu. O tym, że trudno 
utrzymać się z pracy krytyka, że w trady-
cyjnych mediach zmniejsza się zapotrze-
bowanie na ludzi piszących o kulturze. Że 
czyste informacje zastępują krytykę. Że 
zmniejsza się miejsce na rzetelne teksty 
krytyczne i nawet poważne pisma coraz 
częściej wymagają tekstów krótkich, a na-
wet opatrzonych łatwymi dla czytelnika 
gwiazdkami. A nawet gorzej – wydawcy 
nierzadko preferują teksty o wielkich hi-
tach, których dystrybutorzy opłacają w me-
diach reklamy. Ankietowani skarżą się też 
na konkurencję blogerów – zbyt często 
ludzi niewykształconych i nieprzygoto-
wanych do zawodu krytyka, na dodatek 
najczęściej czerpiących dochody z reklam 

zamieszczanych na ich stronie przez pro-
ducentów i dystrybutorów. 

Nie ma już enklaw zawodowego szczęścia. 
Trudna sytuacja dotyka krytyków praktycz-
nie ze wszystkich krajów. „W Niemczech 
coraz mniej osób jest w stanie czerpać za-
sadniczą część swoich dochodów z rzetel-
nej działalności krytycznej. Pisanie o filmie 
staje się hobby dla tych, którzy mogą sobie 
na to pozwolić” – stwierdza krytyk z Nie-
miec. „W 2013 roku rzuciłem zawód kry-
tyka i zostałem redaktorem w magazynie 
poświęconym sztuce” – pisze dziennikarz 
z Kanady. „Pasja każe nam dalej poważnie 
uprawiać nasz zawód, ale jak długo jeszcze 
wytrzymamy?” – pyta inny krytyk z tego 
samego kraju. Sekretarz FiPRESci w Bel-
gii też zwraca uwagę na fakt, że krytyka dla 
wielu osób staje się hobby: pracują w róż-
nych miejscach, recenzje publikują za dar-
mo lub za symboliczne honoraria. Podobne 
opinie wyrażają krytycy z Francji. W chor-
wacji, gdzie jak pisze nasz respondent, są 
dwa magazyny filmowe, o pracę jest bar-
dzo trudno, a telewizja wykorzystuje wie-
dzę krytyków na ogół za darmo. Recenzent 

dużego włoskiego dziennika przyznaje, że 
zrezygnował z pracy, gdy jego gazeta ogra-
niczyła miejsce przeznaczone dla kultury 
i kazano mu zamiast tekstów krytycznych 
pisać noty z gwiazdkami. Krytyk z Wielkiej 
Brytanii mówi o zastępowaniu poważnych 
dziennikarzy „tanimi siłami”. Dziennikarz 
z Ukrainy zaznacza, że w gazetach recen-
zje ukazują się jako skromny dodatek przy 
ogłoszeniach, ankietowany z Kuby skarży 
się też na presję polityczną. 

Wśród pozytywów respondenci wymie-
niają przede wszystkim pojawienie się młodej 
generacji dziennikarzy potrafiących odnaleźć 
swoje miejsce w nowych mediach. Ale można 
też znaleźć opinie, że czerpiąc zyski z reklam 
dystrybutorów czy producentów, stają się 
oni ich tubą. Wiele jest głosów o upadaniu 
prawdziwej pracy krytycznej. Ktoś wreszcie 
pisze expressis verbis: „Krytyka filmowa to 
umierający zawód”. A niepokojące jest i to, 
że – jak to zwykle dzieje się przy „krótkiej 
kołdrze” – zaczyna zarysowywać się konflikt 
między starszymi dziennikarzami z ustaloną 
pozycją a młodymi recenzentami.

W opiniach na temat przyszłości kryty-
ki filmowej też dominuje pesymizm. Nasi 
członkowie w dużej części uważają, że obec-
ne trendy będą się utrzymywać, a nawet 
pogłębiać. Nie chcę tego badania komento-
wać. Zostawiam to czytelnikom. Mogę tylko 
westchnąć: naprawdę trzeba kochać kino, 
żeby dzisiaj poważnie ten zawód uprawiać.

Respondenci ankiety wskazują 
na kryzys zawodu krytyka

%
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 haBit i zBroJa
FilM DoKUMeNTalNy 
FaBUlaRyZowaNy
PReMieRa: 1 wRZeŚNia

reżyseria: Paweł Pitera
sCenariusz: Jan Wróbel, 
Paweł Pitera
zdJęCia: Janusz Tatarkiewicz
muzyka: Paweł Lucewicz
sCenoGrafia: Zofia 
Lubińska
kostiumy: Artur Bernard 
Brzychcy
CharakteryzaCJa: Kata-
rzyna Wilk, Marta Domagała
montaż: Ewa Różewicz
dźwięk: Rafał Wiszowaty, 
Franciszek Kozłowski
oBsada: Paweł Budzisz, 
Marcin Wojtaszewski, Marian 
Młynarski, Zbigniew Pietrucha, 
Dominik Szczerbowicz, Maciej 
Rosik, Marek Budzisz, Andrzej 
Biskupski
ProduCentka: Dorota 
Roszkowska
ProdukCJa: Arkana Studio
Czas ProJekCJi: 90 min
dystryBuCJa: Next Film

Film przedstawia dzieje Pań-
stwa Zakonnego i Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów 
jak gigantyczną grę strate-
giczną, w której konkurują ze 
sobą różne wartości cywi-
lizacyjne i ścierają emocje 
aktorów historii. Scenariusz 
obejmuje 300 lat, od Xii do 
XVi wieku. Pokazuje powsta-
nie Zakonu NMP Domu 
Niemieckiego w Palesty-
nie, a następnie kolonizację 
ziem pruskich nad Bałtykiem 
i budowę Państwa Zakon-
nego oraz okres jego prospe-
rity. Dalej ogladamy wielką 
wojnę Zakonu z Rzeczpospo-
litą w XV wieku, w tym bitwę 
pod Grunwaldem (1410). 
Historię kończy likwidacja 
Państwa Zakonnego na mocy 

ii Pokoju Toruńskiego (1466) 
i akces jego mieszkańców 
do Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów w Hołdzie Pruskim.

 na ukŁady
 nie ma rady
FilM FaBUlaRNy
PReMieRa: 8 wRZeŚNia

reżyseria: Krzysztof Rurka
sCenariusz: Piotr Czaja
zdJęCia: Jarosław Żamojda
muzyka: Marek Yan 
Kisieliński
sCenoGrafia: Katarzyna 
Boczek
kostiumy: Elżbieta Radke 
CharakteryzaCJa: Lena 
Kamińska
montaż: Marcin Kot 
Bastkowski
dźwięk: Sebastian Kordasz
oBsada: Grzegorz Małecki, 
Katarzyna Glinka, Michał 
Milowicz, Jan Wieczorkowski, 
Leszek Teleszyński, Anna 
Powierza, Marcin Kwaśny, Piotr 

Polk, Magda Modra, Aldona 
Orman 
ProduCent: Bogusław Job
ProdukCJa: Combat Films
Czas ProJekCJi: 117 min
dystryBuCJa: Kino Świat

Drobny przedsiębiorca 
Marek Niewiadomski ledwo 
wiąże koniec z końcem, usi-
łując spłacić długi i kre-
dyty zaciągnięte na nowy 
biznes. Kiedy, ku rozpa-
czy Marka i jego małżonki, 
wszystkie życiowe plany – 
w tym wymarzone wakacje 
na Kanarach – zaczynają się 
sypać, mężczyzna otrzymuje 
propozycję nie do odrzuce-
nia. Jest nią stanowisko dru-
giego wiceministra w jednym 
z państwowych resortów. 
Wraz z ciepłą posadką przy-
chodzą wpływy i pieniądze, 
a także niezliczone propozy-
cje korupcyjne i… matry-
monialne. czy stawiający 
pierwsze kroki w świecie 
biznesu i wielkiej polityki 

Roma Gąsiorowska, Piotr 
Głowacki, Krzysztof Stroiński
ProduCentka: Agnieszka 
Dziedzic
ProdukCJa: Koi Studio
Czas ProJekCJi: 83 min
dystryBuCJa: Next Film

Przyjaźń to wcale nie taka 
prosta sprawa i Julka dobrze 
o tym wie. Ma 12 lat, chodzi 
do szkoły z internatem i jesz-
cze nigdy nie miała praw-
dziwej przyjaciółki. Zaczy-
nają się wakacje, a razem 
z nimi kłopoty. Julka zamiast 
do rodziców w Kanadzie, 
trafia do ciotki w Warsza-
wie. W tej samej kamienicy 
mieszka Olek. Kiedy dziecia-
kom wpada w ręce plan pro-
wadzący do skarbu, zaczyna 
się przygoda. Na drodze do 
rozwiązania zagadki staje zło-
dziejska szajka, niania – nało-
gowa palaczka i podejrzany 
pożeracz cukierków. Nikt nie 
jest tym, za kogo się podaje, 
a wyścig z czasem trwa. Żeby 

Marek okaże się uczciwym 
obywatelem, czy też swoimi 
wyborami potwierdzi gorzką 
regułę, że na układy nie ma 
rady… 

 taraPaty
FilM FaBUlaRNy
PReMieRa: 15 wRZeŚNia

reżyseria: Marta 
Karwowska
sCenariusz: Marta 
Karwowska
zdJęCia: Kacper Fertacz
muzyka: Antoni 
Komasa-Łazarkiewicz
sCenoGrafia: Julia  
Junosza-Szaniawska
kostiumy: Emilia Czartoryska
CharakteryzaCJa: Anna 
Nobel-Nobielska
montaż: Aleksandra Gowin
dźwięk: Bartłomiej Bogacki
oBsada: Hanna Hryniewicka, 
Jakub Janota-Bzowski, Joanna 
Szczepkowska, Maria Maj, 
Jadwiga Jankowska-Cieślak, 

wyjść cało z tej historii, Julka 
musi pokonać nieufność 
i odważyć się na przyjaźń.

 Ptaki śPiewaJą
 w kiGali
FilM FaBUlaRNy
PReMieRa: 22 wRZeŚNia

reżyseria: Joanna 
Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
sCenariusz: Joanna 
Kos-Krauze, Krzysztof Krauze
zdJęCia: Krzysztof Ptak, Józe-
fina Gocman, Wojciech Staroń
muzyka: Paweł Szymański
sCenoGrafia: Claudine Jolie 
Murenzi, Agnieszka Zawadowska
kostiumy: Claudine Jolie 
Murenzi, Agnieszka Zawadowska
CharakteryzaCJa: Joel 
Echallier, Agnieszka Echallier, 
Joanna Bocheńska
montaż: Katarzyna Leśniak
dźwięk: Radosław Ochnio, 
Filip Krzemień, Jarosław 
Bajdowski, Artur Kuczkowski, 
Zofia Moruś

Tarapaty, reż. Marta 
Karwowska 

Na układy nie ma 
rady, reż. Krzysztof 
Rurka 

Habit i zbroja, 
reż. Paweł Pitera
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oBsada: Jowita Budnik, 
Eliane Umuhire, Witold Wieliński 
ProduCentka: Joanna 
Kos-Krauze
ProdukCJa: KosFilm
Czas ProJekCJi: 113 min
dystryBuCJa: Kino Świat

Jest rok 1994. Po tym, jak 
w Kigali zestrzelono samo-
lot prezydenta Rwandy, trwają 
rozruchy między plemionami 
Tutsi i Hutu. W ciągu 100 
dni czystek z rąk ekstremi-
stów ginie około miliona ludzi. 
Świadkiem tych wydarzeń 
jest Anna – polska ornitolog, 
która przyjechała do Afryki, 
aby prowadzić badania nad 
spadkiem populacji sępów 
w Rwandzie. Gdy zaczyna 
się ludobójstwo, Polka ratuje 
przed śmiercią młodą dziew-
czynę z plemienia Tutsi – 
claudine. Anna umożliwia 
ocalonej ucieczkę do Polski. 
Po przylocie do kraju kobiety 
próbują otrząsnąć się z kosz-
marnych przeżyć, ale nie są 
w stanie wpisać się w rutynę 
codziennego życia. Pew-
nego dnia, po upływie kilku 
lat, claudine decyduje się na 
powrót do ojczyzny. Anna 
postanawia wyruszyć z przyja-
ciółką w tę niezwykle emocjo-
nalną podróż do samego serca 
Afryki.

 Botoks
FilM FaBUlaRNy
PReMieRa: 29 wRZeŚNia

reżyseria: Patryk Vega
sCenariusz: Patryk Vega
zdJęCia: Mirosław Brożek, 
Krzysztof Mieszkowski
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Aniko Kiss-Zgliczyń-
ska, Agata Stróżyńska
kostiumy: Agata Drozdowska
CharakteryzaCJa: Ewa 

zbudowała jako specjalistka 
od aborcji. Gdy sama zacho-
dzi w ciążę, jej konflikt z ordy-
natorem wchodzi w drama-
tyczną fazę i zwierzchnictwo 
szpitala próbuje pozbawić 
ją pracy. Poukładany świat 
cenionej chirurg Patrycji roz-
sypuje się, gdy kobieta dowia-
duje się o zdradzie męża. 
Zaniżone poczucie warto-
ści popycha ją w kierunku 
ginekologii estetycznej. Beata 

Jarosz, Maja Łukaszewicz
montaż: Tomasz Widarski 
dźwięk: Maciej Pawłowski
oBsada: Olga Bołądź, 
Agnieszka Dygant, Katarzyna 
Warnke, Marieta Żukowska, 
Grażyna Szapołowska, Piotr 
Stramowski, Tomasz Oświeciń-
ski, Sebastian Fabijański, Janusz 
Chabior, Wojciech Machnicki
ProduCent: Patryk Vega
ProdukCJa: Vega Invest-
ments
Czas ProJekCJi: 137 min
dystryBuCJa: Kino Świat

Szpital ukazany w Botoksie to 
zakład pracy, gdzie codzien-
nie wylewa się krew, pot 
i łzy. W jego murach spla-
tają się losy czterech kobiet. 
Daniela pracę w służbie zdro-
wia zaczyna jako ratow-
niczka medyczna. Poddając 
się licznym zabiegom medy-
cyny estetycznej, z brzydkiego 
kaczątka zmienia się w bez-
względną przedstawicielkę 
koncernu farmaceutycznego. 
Magda jest ginekologiem 
położnikiem. Swoją renomę 

to lekarka SOR-u, która 
w wypadku motocyklowym 
traci narzeczonego. Samotna 
kobieta uśmierza ból, uzależ-
niając się od silnych leków 
opioidowych, które wykrada 
w szpitalu. Wówczas poznaje 
Marka, sanitariusza, który 
ukrywa przed światem własny 
sekret.

Oprac. Beata 
poprawa

Botoks, reż. Patryk Vega

Ptaki śpiewają 
w Kigali, reż. Joanna 
Kos-Krauze i Krzysztof 
Krauze

Kalendarz premier
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Wiedza o Zakonie Krzy-
żackim jest raczej stereo-
typowa. czy stąd pomysł 
realizacji dokumentu, 

który dokładnie przedstawi ich dzieje? 
Zgadza się. Kiedyś w Płońsku miałem po-
kaz swojego poprzedniego dokumentu – 
Świadectwa. Następnie odbyło się spotka-
nie z publicznością i padło tradycyjne py-
tanie o plany na przyszłość. Powiedzia-
łem, że w planach jest film o historii Zako-
nu Krzyżackiego i o tym, jak chcę to opo-
wiedzieć. Pierwszy komentarz, jaki padł ze 
strony zgromadzonej publiczności brzmiał: 
„Pan fałszuje historię!”. Polak posiada wie-
dzę historyczną na temat tego okresu na-
szych dziejów z książki fabularnej napi-
sanej przez Henryka Sienkiewicza w XiX 
wieku. Powieści, która stworzyła mit. Po-

znaleźć pogan. Konsekwentnie więc Krzy-
żacy najpierw próbowali budować państwo 
na Węgrzech. Zostali stamtąd wyrzuceni. 
i wtedy przyszła propozycja Konrada Ma-
zowieckiego – zróbcie porządek z Prusa-
mi... Podbijając Prusy, stworzyli korpora-
cyjne państwo. Niestety weszli w konflikt 
z Polską i Litwą, co doprowadziło do upad-
ku państwa zakonnego, sekularyzacji jego 
dóbr oraz podziału na Prusy Królewskie – 
polskie – i Prusy Książęce, w których ostat-
ni mistrz zostaje dziedzicznym księciem. 

Łączy pan technikę dokumentu ze zdję-
ciami fabularyzowanymi i animacją… 
Żyjemy w drugim dziesięcioleciu XXi wie-
ku i filmy należy robić w sposób atrak-
cyjny. W Polsce nie ma zrozumienia dla 
tworzenia dokumentów inscenizowanych 
z komentarzem, a to przecież 90 proc. pro-
dukcji tych filmów na świecie. Skończmy 
z mitem, że dokumenty oglądane są w ki-
nie – są oglądane, ale w telewizji, w kana-
łach tematycznych. Dlaczego każdy obraz 
dokumentalny ma być realizowany w Pol-
sce tak, jak robili to 60 lat temu czcigod-
ni ojcowie polskiego dokumentu? Film po-
winien korzystać z tego, co daje mu nowa 
technologia.

Bardzo ciekawie wkomponowuje pan 
animacje zaczerpnięte ze starych gra-
fik z epoki.
Są przepiękne. Opowiadają o ważnych wy-
darzeniach. Przypominają komiksy. One 
żyją – to są swoiste fotografie dawno minio-
nego świata. Stopklatki z przeszłości.

realizacja filmu trwała kilka lat…
Takie filmy robi się wolniej, bo wymagają 
bardzo żmudnej dokumentacji – 3-4 la-
ta zajęło pisanie scenariusza i zbiera-
nie pieniędzy. Gdyby nie obecna dyrek-
tor PiSF-u Magdalena Sroka i poprzed-
nia Agnieszka Odorowicz – ten film ni-
gdy by nie powstał. Ogromny wkład ma 
również Filmoteka Narodowa – instytut 
Audiowizualny, miasto Toruń i Litewskie 
centrum Filmowe, które przyznało tej 
produkcji sporą dotację. Niestety żadna 
polska telewizja ostatecznie nie wyraziła 
zainteresowania projektem. 

czyli w polsce trudno zrealizować do-
kumentalny film historyczny.
Bardzo trudno. Nie ma też zrozumienia 
dla kosztów takich produkcji. Kilkanaście 
lat temu napisaliśmy ze Stanisławem Zawi-
ślińskim scenariusz do remake’u Dziesię-
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Rozmowa z pawłem piterą, 
reżyserem filmu Habit i zbroja

brak wolności 
zniszczył krzyżaków

Habit i zbroja

stanowiłem zrobić mocno inscenizowa-
ny film dokumentalny, który opowiedział-
by, jak z tymi Krzyżakami było, i właściwie, 
dlaczego przegrali.

to jak postrzegamy Krzyżaków?
Krzyżacy byli i są, zależy z jakiej strony się 
na to patrzy, stałym elementem propagan-
dy antyniemieckiej w Polsce – odkurza-
nej wtedy, kiedy zachodzi pilna potrze-
ba polityczna. Tak było chociażby w PRL. 
Ten sposób postrzegania Krzyżaków przez 
ostatnie 28 lat specjalnie się nie zmienił, 
a w obowiązującej obecnie polityce histo-
rycznej – wręcz pogłębił. Jesteśmy zosta-
wieni z jednej strony ze spadkiem z czasów 
komuny, kiedy ten Krzyżak był postrzega-
ny jako prapradziadek esesmana. Z dru-
giej, patrząc tak na Krzyżaków, tracimy coś 

bardzo ważnego – nie znając naszej historii, 
znając ją tylko poprzez mity czy klechdy lu-
dowe – pozbawiamy się możliwości rozu-
mienia otaczającej nas rzeczywistości. 

Dlaczego w ogóle warto przypominać 
o Krzyżakach?
Oni mieli naprawdę świetnie zorganizo-
wane państwo, o czym opowiadam w fil-
mie. Przegrali, bo nie mieli jednej wy-
dałoby się nieistotnej rzeczy – wolności. 
Obywatele dokonali sensownego wybo-
ru, wybierając to państwo, w którym była 
wolność, czyli Polskę. Mieszczanie genial-
nie zorganizowanych pruskich miast pła-
cili podatki – i to niemałe – chcieli więc 
mieć głos w sprawach państwa. 

producentka filmu, Dorota roszkow-
ska, wspominała, że Krzyżacy pozo-
stawili po sobie dziedzictwo, o którym 
warto pamiętać, i to my je przejęliśmy. 
Zakon podniósł te ziemie cywilizacyj-
nie…
Zakon nie podniósł tych terenów cywi-
lizacyjnie – zakon dokonał tam rewolu-
cji. W Europie nie było tak zorganizowa-
nego państwa. Została po nich bogata, jak 
na tamte czasy, infrastruktura – drogi, mo-
sty, zamki, miasta, szpitale, szkoły. To było 
cenne i na pewno posłużyło do budowania 
potęgi jagiellońskiej. 

Opowiada pan o całej historii Zakonu – 
od powstania w Jerozolimie, osiedle-
nia pomiędzy polską a prusami, aż do 
upadku…
Jak na film to mało czasu, bo opowiadam 
o 300 latach funkcjonowania Zakonu. Za-
czynam w ogóle od tego, skąd się wziął po-
mysł zakonów rycerskich. Taki zakon miał 
wpisaną w swoją działalność misję, czy-
li nawracanie pogan. Zakon Krzyżacki roz-
poczynał w Jerozolimie, podczas wypraw 
krzyżowych. Kiedy ten etap się skończył, 
a krzyżowcy zostali wyparci z Palestyny, Za-
kon mógł stracić rację swego bytu. Musiał 

Paweł Pitera
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Habit i zbroja, 
reż. Paweł Pitera 

Habit i zbroja, 
reż. Paweł Pitera 

ciu z Pawiaka. Projekt złożyliśmy w tele-
wizji w połowie lat 90. Nikt nie był zainte-
resowany. Ponowiliśmy próbę 10 lat póź-
niej – ówczesny zarządca telewizyjnej re-
dakcji filmowej napisał, że po co taki film 
realizować, skoro pierwowzór powstał już 
w 1931 roku. Dobrze, że Amerykanie tak 
nie myślą... 

Nie chciałby pan zrealizować fabuły 
o Krzyżakach? Oczywiście nie na pod-
stawie sienkiewicza…
Pewnie, że bym chciał. Habit i zbroja nie 
powstałyby, gdyby nie aktorzy kreujący 
Krzyżaków. 

Mówimy o rekonstruktorach, pasjona-
tach historii. Jak się z nimi współpra-
cowało? 

Praca przebiegała świetnie. Rekonstruktor 
wie więcej na temat odtwarzanej przez sie-
bie postaci niż mogą to wiedzieć aktor i re-
żyser razem wzięci; zna jej życie, obycza-
je, zachowania, psychikę. A co więcej, sam 
odtwarza ubiór postaci, jej broń i przed-
mioty codziennego użytku. On – po pro-
stu – jest tą postacią...

Artur Brzychcy, konsultant ds. barwy, 
broni i kostiumów w pana filmie, mó-
wił, że rekonstruktor porusza się lepiej 
niż aktor.
Ma rację. ilu aktorów potrafi chodzić 
w 40-kilogramowej zbroi i na dodatek jeź-
dzić w niej konno?

Rozmawiał 
Albert Kiciński
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Tarapaty to twój pełnometra-
żowy debiut reżyserski. co 
więcej, jesteś także autorką 
scenariusza.

Zaczęłam o tym myśleć, kiedy kończy-
łam Szkołę Filmową w Łodzi. Moja dobra 
przyjaciółka, z którą znam się od dzie-
ciństwa, opowiedziała mi kiedyś historię 
dziwnych kradzieży, jakie miały miejsce 
na Saskiej Kępie. A to tereny mi bliskie, 
bo chodziłam tam do szkoły. Nie mogę 
zbyt wiele o tym mówić, żeby nie zdra-
dzić sedna filmu. Pomyślałam, że może to 
być dobry pomysł na kino dla młodego 
widza, coś à la Wakacje z duchami. Odło-
żyłam to w czasie, bo urodziłam dzieci, 
ale jakieś trzy lata temu postanowiłam do 
tego wrócić. Zaczęło się od wniosku sty-
pendialnego Młoda Polska z Narodowego 
centrum Kultury na napisanie scenariu-
sza i zrobienie zwiastuna. Udało się i rap-
tem z jedną stroną treatmentu poszłam do 
Agnieszki Dziedzic z Koi-Studio. Pierw-
sze, o co Agnieszka zapytała po przeczy-
taniu, to jak to się kończy. Zrobiłyśmy 
razem zwiastun i dostałyśmy się na warsz-
taty developmentu Film for Kids.Pro. 

Jak ważne one były dla ciebie i filmu?
To chyba najlepsze, co mogło nam się 
przytrafić. Warsztaty trwały rok i składały 
się z trzech sesji wyjazdowych, które połą-
czone były z festiwalami kina dla dzieci. 
Pracowaliśmy w grupach nad konkret-
nymi projektami. Dobrze się w tym czu-
łam, bo przypominało mi to pracę nad 
dyplomem w Łodzi. co pewien czas przy-
nosiliśmy kolejny wariant tekstu i wspól-
nie go omawialiśmy. Dzięki warsztatom 
scenariusz był gotowy i można było go 
składać do PiSF-u.

czy tekst w trakcie warsztatów bardzo 
się zmienił?
Ogromnie. Zmieniły się okoliczności, cała 
intryga. Początkowo ten film był o repry-
watyzacji.

Bardzo aktualny temat.
Też tak czułam (śmiech). Podczas warsz-
tatów zrozumiałam, że robienie filmu 
dla dzieci „o papierach” jest bez sensu. 
czułam, że ważny będzie dom, w sensie 

budynku. To było podstawą. Sama intryga 
pojawiła się między kolejnymi warszta-
towymi spotkaniami. Wiele też zmieniło 
się w konstrukcji bohaterów. Ostateczny 
kształt Tarapatów wyklarował się podczas 
ostatniej sesji naszych prac. To w ogóle 
była seria fortunnych okoliczności. Naj-
pierw warsztaty, później specjalna komi-
sja w PiSF-ie, dzięki czemu nie musieli-
śmy konkurować z filmami dla dorosłych. 
Oczywiście, dobry scenariusz obroni się 
bez względu na to, do kogo jest skiero-
wany. Ale historia dla dzieci jest inaczej 
opowiedziana, siłą rzeczy trochę prostsza. 
Posługuje się innymi środkami, metafo-
rami, innym poziomem emocjonalności.

Nie miałaś obaw, żeby zadebiutować 
filmem dla dzieci? to przecież najbar-
dziej wymagająca publiczność.
To prawda, dziecko wychwyci wszystko, 
ale to mi się właśnie podoba. Wzrusza 

mnie, kiedy patrzę na młodych widzów 
oglądających Tarapaty. Nie ma tam żad-
nej maski, nie trzeba mówić, że coś się 
podoba, bo tak wypada. Dzieci reagują 
zgodnie z emocjami, jakie w sobie mają. 
Stanowiło to wyzwanie, ale nie powodo-
wało obaw. Umiem pracować tylko wtedy, 
gdy naprawdę wiem, że coś chcę zrobić. 
Tak było z Tarapatami, nie miałam żad-
nych dylematów. chyba większym wyzwa-
niem niż to, że robię film dla dzieci, był 
fakt, że robię film z dziećmi.

Wielu reżyserów podkreśla, że to nie-
łatwe.
Nie była to łatwa praca, ale na pewno 
przyjemna. Ważna w tym kontekście 
była też dorosła obsada. Wiedziałam, 
że muszę mieć dobrych aktorów, bo nie 
będę mogła poświęcić im 100 procent 
uwagi. W moim łódzkim dyplomie grała 
ośmiolatka i dokładnie pamiętam, jak to 
wyglądało. Dorosłym wystarczy powie-
dzieć dwa zdania i rozumieją, z dziećmi 
to jedna wielka niewiadoma. Nie masz 
pewności, że kiedy naciśniesz określony 
guzik, dostaniesz efekt, na jaki czekasz. 
co też może być interesujące. Pamiętam, 
że w czasach szkolnych rozmawiałam ze 
Stanisławem Jędryką o jego współpracy 
z młodymi aktorami. Powiedział wtedy 
ważną rzecz, że tak naprawdę wszystko 
jest kwestią castingu. Kiedy nie wybie-
rzesz dobrze, to choćbyś stanął na głowie, 
dużo nie ugrasz.

Jak zatem wyglądał casting?
Poświęciliśmy na niego sporo czasu i prze-
słuchaliśmy duże grono dzieci. Kubę zna-
lazłam na zajęciach teatralnych w Doroż-
karni, a Hanię na otwartym castingu 
w Warszawie. choć paradoksalnie sporo 
jeździliśmy po Polsce. Miałam świado-
mość, że wybrałam dobrze. Nigdy nie 
odpuszczaliśmy przed osiągnięciem 
zamierzonego efektu, bo wiedziałam, że 
oni mogą to zrobić. Zresztą oboje byli bli-
scy granych przez siebie postaci.

powiedziałaś, że zależało ci na kon-
kretnych aktorach dorosłych. trudno 
przekonuje się ich do takiego pro-
jektu? Johnny Depp stwierdził kiedyś, 

że niektóre role przyjmuje z myślą, że 
ten film spodoba się jego dzieciom.
Wszyscy przeczytali scenariusz i po pro-
stu się zgodzili. Myślę, że nie poszliby na 
to, gdyby tekst był kiepski. Pamiętam, jak 
rozmawiałam z Krzysztofem Stroińskim, 
który powiedział, że to dla niego powrót 
do korzeni. Bo kiedy był młodym akto-
rem, grał w Pierścieniu królowej Anny, fil-
mie przygodowym dla młodego widza. 
Dla mnie jako debiutantki ważne było, że 
wszyscy mnie wspierali. Lubię pracować, 
kiedy czuję, że ludziom zależy, zaś dołuje 
mnie, gdy widzę, że komuś się nie chce. 
A warunki do pracy wcale nie były łatwe.

co było dla ciebie najtrudniejsze?
chyba praca ze sobą. To był długi marsz 
i parę razy miałam ochotę uciec. Niełatwo 
w takim momencie powiedzieć sobie, że 
jest OK i trzeba zasuwać dalej. Wiedzia-
łam, że pracuję z ludźmi, na których mogę 

polegać i są dobrzy w tym, co robią. cho-
dziło tylko o to, żeby trzymać to razem.

Za stronę wizualną odpowiadał 
Kacper Fertacz i scenografka Julia 
Junosza-szaniawska.
To, jak ten film wygląda, to w ogrom-
nej mierze ich zasługa. Wiedziałyśmy 
z Agnieszką, że Tarapaty muszą mieć 
formę, być wyraziste. Na początku myśla-
łyśmy, żeby to było groteskowe, ander-
senowskie. Kacper stwierdził jednak, że 
taka forma ma sens, ale tylko w filmie dla 
dorosłych. Wtedy da odpowiedni efekt. 
W przypadku obrazu dla dzieci może to 
być infantylne. Przekonał nas do tego, 
że dzieci muszą dostać formę „dorosłą”. 
Wymyślaliśmy cały film kadr po kadrze. 
choć potem oczywiście okazywało się, że 
niektóre rzeczy trzeba zmodyfikować, bo 
na przykład dzieci nie wytrzymywały dłu-
gich ujęć. Ale to już było znacznie prost-

sze. Wszystkie wnętrza zrobione były od 
zera. cieszę się, że Julce udało się znaleźć 
balans pomiędzy nieco wykreowanym, 
przerysowanym światem a realizmem.

Tarapaty kojarzą mi się z literaturą 
Joanny chmielewskiej, tą poświęconą 
młodemu czytelnikowi. Wychowywa-
łaś się na takich książkach?
Zdecydowanie, dzieciństwo spędziłam 
czytając. To było moje główne zajęcie. 
Uwielbiałam chmielewską, także jej kry-
minały dla dorosłych. Podobnie jak Aga-
thę christie. Zresztą jest tu jedna sekwen-
cja, która nawiązuje do postaci Herkulesa 
Poirot. Film miał na mnie mniejszy 
wpływ. Nie chodziło się zbyt często do 
kina, mieliśmy czarno-biały telewizor, na 
którym nie było zbyt wiele widać. Książki 
były na pierwszym miejscu.

Rozmawiał Kuba Armata

Marta Karwowska

Jakub Janota-Bzowski, Piotr Głowacki 
i Hanna Hryniewicka w filmie Tarapaty, 
reż. Marta Karwowska 
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Rozmowa 
z Martą 
Karwowską, 
reżyserką filmu 
Tarapaty

splot fortunnych     okoliczności
TaraPaTy
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pierwszy raz rozmawiałem 
z tobą i Krzysztofem Krauze 
o waszym rwandyjskim pro-
jekcie dobrych kilka lat temu. 

Wtedy miała to być międzynarodowa 
koprodukcja, oparta na opowiadaniu 
Wojciecha Albińskiego „Kto z państwa 
popełnił ludobójstwo?”. Główną rolą 
zainteresowany był Nick Nolte. Gotowy 
film – Ptaki śpiewają w Kigali – daleki 
jest jednak od tamtych założeń. 
Rzeczywiście, był taki moment, że wiele 
osób zachwyciło się pomysłem ekraniza-
cji opowiadania Albińskiego. Amerykanie, 
Telewizja Polska, Maciej Strzembosz… 
Hollywoodzcy producenci przysyłali do 
nas script doktorów, którzy przerabiali 

Zwłaszcza, że przecież powstało już 
trochę zachodnich, adresowanych 
do szerokiego odbiorcy filmów 
o ludobójstwie w rwandzie.
Po latach okazało się, że najsłynniejszy 
z nich, Hotel Rwanda, to fikcja, a pierwo-
wzór głównego bohatera, Paul Rusesaba-
gina, jest dzisiaj oskarżany o różne niepra-
wości. W Rwandzie prowadziłam dyskusje 
z ludźmi, którzy zastanawiają się, czy to 
dobrze, że tamten film w ogóle powstał. 
Twierdzę, że mimo wszystko dobrze, 
nawet jeśli zrodził się z potrzeby stworze-
nia nowego Schindlera, z amerykańskiego 
poczucia winy. Bo przecież Amerykanie 
mogli zatrzymać ludobójstwo, wystarczyła 
jedna decyzja Margaret Albright. Dzięki 
Hotelowi Rwanda świat nie tylko usłyszał 
o konflikcie między Hutu i Tutsi, ale też 
zrozumiał jego podstawy. Gdy w kwiet-
niu 1994 roku dokonywało się ludobój-
stwo w Rwandzie, opinia publiczna inte-
resowała się wyborami w RPA, wojną na 
Bałkanach, a sami Amerykanie emo-
cjonowali się procesem O.J. Simpsona. 
Rwandyjczycy zresztą od paru lat nie chcą 
już dawać zezwoleń na kręcenie filmów 
o ludobójstwie, nie są bowiem zadowoleni 
z efektów. Obiecałam im, że nasz obraz 
będzie inny. Nie będzie dziełem politycz-
nym, nie będzie nikogo rozliczał. Będzie 
filmem bardziej poetyckim, poświęconym 
konsekwencjom ludobójstwa. 

Zasadnicza różnica jest też taka, 
że poprzednie filmy o rwandzie 
skupione były na mężczyznach. U was 
bohaterkami są dwie kobiety: polska 
pani ornitolog – Anna i córka jej 
przyjaciół z Kigali – claudine, którą 
Anna ratuje od śmierci.
Ma to także związek z fenomenem 
Rwandy – jedynego kraju na świecie, 
w którym kobiety stanowią większość 
w parlamencie. Objęły również kierownic-
two najważniejszych ministerstw. Obecny 
prezydent Rwandy, Paul Kagame przez 
jednych uważany jest za dyktatora, przez 
innych za geniusza politycznego. Stał na 
czele Rwandyjskiego Frontu Patriotycz-
nego, organizacji militarnej stworzo-
nej w Ugandzie przez uchodźców Tutsi, 
która pokonała w 1994 roku wojska rzą-
dowe. To jedyny przypadek ludobójstwa 
w historii, gdy ofiary wyzwoliły się same. 
Kagame stawia na kobiety, bo wie, że chcą 
trzech rzeczy – żeby nie było wojny, żeby 
był dostęp do opieki zdrowotnej i eduka-
cji. One są gwarantem stabilizacji, gdyż 

to one zostają z tragicznymi konsekwen-
cjami wszelkich konfliktów. Rwandyj-
czycy dokonali także niebywałej rzeczy na 
poziomie filozofii prawa. Postawili w cen-
trum sądowych procesów nie przestępcę, 
lecz ofiarę. To zaś oznacza, że kluczowe 
staje się zadośćuczynienie, a nie kara. 

trudno nie postrzegać tego filmu – 
filmu o żałobie – w kontekście śmierci 
Krzysztofa. Zaczynałaś Ptaki… razem 
z nim, skończyłaś ich realizację sama. 
Ale przecież, gdy pisaliśmy scenariusz, nie 
znaliśmy przyszłości. Od samego początku 
w tej historii miał być ornitolog i dziew-
czyna z Rwandy, która nie potrafi żyć 
w Polsce. Musi wrócić do ojczyzny, żeby 
zamknąć pewne sprawy. Proces żałoby 
od początku był wpisany w opowieść. 
Oczywiście, od pewnego momentu wie-
dzieliśmy, że najpewniej nie skończymy 
tego filmu razem. Długo też nie mogli-
śmy z operatorem, Krzysiem Ptakiem, 
wymyślić języka wizualnego. chcieliśmy 
zdekonstruować banał mitu Pożegna-
nia z Afryką. Afryki kolorowej, bujnej, 
magicznej. Bardzo nam pomogły dziew-
czyny, które zajmują się zespołem stresu 
pourazowego. Mówiły: „pamiętajcie, że 
człowiek w traumie nie ma zintegrowa-
nej ani osobowości, ani widzenia świata”. 
Widzi fragmentarycznie. Pokazywały nam 

fotografie, które robią chorzy. Zdecydo-
waliśmy więc, że w filmie mnóstwo rzeczy 
pozostanie w przestrzeni pozakadrowej. 

Jest też problem języka. Anna wraca, 
doświadczyła ludobójstwa i co 
właściwie ma powiedzieć ludziom, 
którzy siedzą sobie tutaj, w tej 
polsce? Lata 90. to była dekada, gdy 
budowaliśmy nasz swojski kapitalizm, 
naszą demokrację. A przecież na 
świecie zdarzyły się Jugosławia, 
rwanda... 
Każdy ma chyba w rodzinie jakąś histo-
rię, jakiś straszny sekret, o którym się 
nie mówi. Który przechodzi w milcze-
niu z pokolenia na pokolenie. Taka jest 
specyfika traumy. ciągle też nie możemy 
uświadomić sobie jednej rzeczy – nie tylko 
ofiara i morderca są straumatyzowani. 
Traumą naznaczony zostaje także świa-
dek. Alina Margolis-Edelman pamiętała 
z getta jedną rzecz. Że tata z mamą już 
nie byli razem, tata był z inną panią i ona 
z koleżanką poszła powiedzieć tej pani, 
że zabrali tatę. Ludobójstwo nie zaska-
kuje nas w okolicznościach innych niż 
codzienne. Ludzie siedzą w kuchni i robią 
sobie awanturę, bo któreś z nich miało 
romans, a godzinę później zostają zabici.

W tytule filmu mamy ptaki. twoje 
nazwisko, Kos, oznacza ptaka. Zdjęcia 
robił Krzysztof ptak. Moje nazwisko 
też zresztą pochodzi od nazwy ptaka.
A szefową PiSF-u jest Magdalena Sroka. 
Jest nas trochę. Przeczytaliśmy z Krzyszto-
fem książkę Philipa Gourevitcha „We Wish 
to inform you That Tomorrow We Will Be 
Killed with Our Families”, która jest chyba 
najlepszą książką o Rwandzie. Gourevitch 
przyjechał do tego kraju w ostatniej fazie 
ludobójstwa. Uderzyła go martwa cisza, 
która panowała w Kigali. Nie było ludzi, 
leżały zwłoki, ale nie było też ptaków śpie-
wających. Okazało się, że populacja sępów, 
zanikająca wcześniej w Afryce równikowej, 
odbudowała się właśnie na ludzkich tru-
pach, których nikt nie grzebał. A sępy przy 
okazji rozprawiły się także z innym ptac-
twem. Jednak ptaki po jakimś czasie wró-
ciły i znowu śpiewają w Kigali. Ta metafora 
bardzo się spodobała w Rwandzie. Wnosi 
delikatną nadzieję. Mimo wszystko, coś się 
zawsze odradza. Nawet po najstraszniej-
szej tragedii.

Rozmawiał Bartosz 
Żurawiecki

Jowita Budnik i Eliane Umuhire w filmie 
Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna 
Kos-Krauze, Krzysztof Krauze

Joanna 
Kos-Krauze
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Rozmowa z Joanną Kos-Krauze, 
reżyserką filmu Ptaki śpiewają 
w Kigali 

cisza pO 
ludObóJstwie

Ptaki śPiewają w kigaLi

scenariusz na jakieś love story à la Body-
guard. Włosy stawały nam dęba, ostro 
się z nimi kłóciliśmy, ale koniec koń-
ców mieliśmy już kupione bilety, gdyż 
film – ze względów podatkowych – miał 
być kręcony w Kanadzie i RPA. Zdarzył 
się jednak krach na giełdzie i potencjalni 
inwestorzy się wycofali. Odłożyliśmy więc 
projekt na półkę i zajęliśmy się Papuszą. 
cały czas jeździliśmy jednak do Rwandy 

i to nam pozwoliło zrozumieć jedną rzecz. 
Uświadomiliśmy sobie, że historia, którą 
opowiada Albiński – starszego białego 
lekarza i młodej Murzynki – pełna jest 
niedobrych, postkolonialnych schematów. 
Nie chcieliśmy robić takiego kina. Poza 
tym, przyszedł nawrót choroby Krzyśka 
i wiele rzeczy uległo przewartościowaniu. 
Szkoda było czasu na zajmowanie się kon-
wencjonalnymi fabułami. 
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czy widzi pan różnice w pracy 
na planie serialu i filmu fa-
bularnego, a jeżeli tak, to na 
czym one polegają?

Michał Rogalski: Staramy się, żeby nasz 
serial wyglądał jak najbardziej kinowo. 
W dzisiejszych czasach zatarła się różnica 
między serialem gatunkowym a filmem. 
Pracujemy przy pomocy tych samych ka-
mer i obiektywów. W przypadku naszego 
serialu – pracujemy z użyciem jednej ka-
mery – dzięki temu realizujemy materiał 
precyzyjniej zakomponowany i bardziej 
przemyślany niż w przypadku tradycyjnej, 
serialowej pracy na dwie kamery. Oczy-
wiście jest większa presja czasowa i nie-
co więcej scen do realizacji w ciągu dnia 
zdjęciowego niż w fabule. Ale generalnie 
różnic jest coraz mniej. ci sami są też lu-
dzie. Nie ma u nas podziału na tych pra-
cujących wyłącznie w serialu czy wyłącz-
nie w kinie…

Jako szwenkier pracował pan przy 
wielu filmach i serialach tV. czy to 
dobra i potrzebna szkoła dla operato-
ra obrazu?
Maciej Lisiecki: Miałem okazję oglądać, 
jak pracują najlepsi autorzy zdjęć i reży-
serzy w Polsce. Myślę, że trudno wyobra-
zić sobie lepszą szkołę filmową. Dało mi to 
niesamowite doświadczenie, które mogę te-
raz wykorzystać w codziennej pracy. Myślę, 
że taka droga jest dla autora zdjęć filmo-
wych bardzo cenna. Jednym z operatorów, 
od których najwięcej się nauczyłem jest 

wojenne dziewczyny

odwagi do tworzenia nowych, wymaga-
jących ról.

cudowna i niepowtarzalna polska ak-
torka, niestety już nieżyjąca Danuta 
szaflarska, powiedziała dawno temu, 
że grając w Zakazanych piosenkach 
i innych filmach o tematyce wojennej 

właściwie nie musiała nic grać, bo by-
ło to dla niej przedłużeniem rzeczywi-
stości, w której uczestniczyła. co pa-
ni, jako bardzo młoda aktorka, która 
na szczęście nie doświadczyła wojny 
i okupacji, może powiedzieć o pracy, 
którą musiała wykonać, aby tak pobu-
dzić swoją wyobraźnię, by być przeko-
nującą i prawdziwą na ekranie?
Vanessa Aleksander: Kluczowe w przygo-
towaniu się do roli były spotkania i roz-
mowy z byłymi łączniczkami z AK. Naj-
bardziej pomogła mi pani Urszula Kata-

rzyńska, która spędziła ze mną wiele cza-
su, opowiadając o czasach wojny i okupa-
cji, pokazując zdjęcia i pamiątki ze swoje-
go prywatnego archiwum. Sięgałam też do 
pamiętników i dzienników kobiet z tam-
tych czasów. Poza wiedzą teoretyczną, ra-
zem z koleżankami przeszłyśmy „szkole-
nie wojskowe”. Szybko okazało się, że mi-

mo różnic dzielących okres drugiej wojny 
światowej od czasów dzisiejszych – uczu-
cia, potrzeby i niepokoje ludzi są bardzo 
podobne. Dzięki temu wszystkie mogły-
śmy czerpać ze swoich własnych wyobra-
żeń i intuicji.

Granie jednej z głównych ról w serialu 
fabularnym jest dla aktora szczegól-
nie wymagające. Jak jest pani w stanie 
utrzymać w takim okresie dobrą formę 
aktorską, rozwijać się, być coraz lepszą 
i prawdziwszą?

Aleksandra Pisula: Aktorzy muszą kon-
trolować przebieg emocjonalny zacho-
dzący w postaci – pamiętać, jak zagrali 
wcześniej nagrywane sceny, co wydarzyło 
się przed nimi itp. Myślę, że w tym serialu, 
najtrudniej jest podjąć decyzję, jak prowa-
dzić tę historię – z jakim ładunkiem emo-
cjonalnym, i jak budować nasze reakcje. 
Historia opowiadana jest dosyć skrótowo. 
Po niektórych wydarzeniach w „normal-
nym” życiu, człowiek nie powinien ruszyć 
się z łóżka, a nasze bohaterki już szykują 
się do następnej akcji. W takim gatunku 
psychologia postaci funkcjonuje inaczej. 
Staram się uwiarygadniać te sytuacje 
i czuwać, by postać rozwijała się wraz 
z biegiem wydarzeń – nie była jednowy-
miarowa. czy mi się to udaje? Na to py-
tanie będzie tyle odpowiedzi, ilu ludziom 
zostanie zadane.

Rozmawiał stanisław 
Neugebauer
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Rozmowa z reżyserem Michałem 
rogalskim, operatorem Maciejem 
Lisieckim, producentem Michałem 
Kwiecińskim oraz aktorkami: Martą 
Mazurek, Vanessą Aleksander 
i Aleksandrą pisulą

NA pLANie
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Marian Prokop, który właśnie robi więk-
szość odcinków Wojennych dziewczyn.

Należy pan do czołówki polskich 
producentów filmowych, ma ogrom-
ne doświadczenie i dorobek. Jak się 
pan czuje w roli producenta filmu, 
a jak w roli producenta wykonawcze-
go serialu tV? Gdzie bardziej współ-
twórcą, a gdzie specjalistą i znawcą 
produkcji filmowej?
Michał Kwieciński: Odpowiedzialny 
producent zawsze jest współtwórcą po-
wstającego w jego studiu projektu, bez 
względu na to, czy mamy do czynienia 
z serialem fabularnym czy filmem. Nie-
mniej jednak to seriale, które produkuje-
my dla stacji telewizyjnych wymagają od 
producenta więcej uwagi i zaangażowa-
nia, a przede wszystkim bliższej współ-
pracy między producentem a reżyserem, 
konsultacji i wspólnego przygotowy-
wania materiałów dla stacji. Natomiast 
w przypadku filmu, producent może dać 
i daje reżyserowi i pozostałym realizato-
rom więcej wolności twórczej.

Jest pani młodą aktorką, w której do-
robku znajdujemy nietuzinkowe ro-
le i to zarówno w kinie, jak i seria-
lach tV. czy czuje się pani w jakimś 
już stopniu spełniona aktorsko, czy 
to dopiero preludium do osiągnięcia 
prawdziwej kariery?
Marta Mazurek: Uważam, że gdy ak-
tor powie sobie, że jest już spełnio-

ny i zadowolony z siebie, to przestaje 
się rozwijać. A ja nadal chcę się uczyć, 
przekraczać siebie, dostawać nowe wy-
zwania. Gdy kręcimy film, serial, za-
wsze proszę o kolejny dubel. Mogła-
bym poprawiać siebie w nieskończo-
ność. czasem jest to uciążliwe, ale nie 
chcę osiąść na laurach. Rola w Córkach 
Dancingu była dla mnie spełnieniem 
marzenia. Ale w moim przypadku by-
ło tak, że po zakończeniu zdjęć do tego 
filmu miałam jeszcze większą chęć pra-
cy, czułam, że się rozkręcam i nabieram 

Wojenne 
dziewczyny

Rozpoczęły się zdjęcia (4 lipca) do 
drugiej 13-odcinkowej serii Wojen-

nych dziewczyn – serialu fabularnego 
dla TVP. Bohaterkami są trzy młode 
kobiety: irka, Ewa i Marysia, które 
w pierwszych latach okupacji hitlerow-
skiej muszą konfrontować się z nową 
rzeczywistością poprzez walkę o ide-
ały i przetrwanie. Mimo wielu okru-
cieństw, nie chcą stracić tego, co najważ-
niejsze – szacunku dla samych siebie. 
W role główne wcielają się młode 
aktorki: Aleksandra Pisula – Mary-
sia, Marta Mazurek – irka i Vanessa 
Aleksander – Ewa, a towarzyszą im 
m.in. Danuta Stenka i Michał czer-
necki. Autorem scenariusza i sezonu 
jest Marek Kreutz, a w ii sezonie dołą-
czyli do niego Ewa Popiołek i Piotr Sta-
rzak. Zdjęcia potrwają do jesieni 2017. 
Reżyserem jest Michał Rogalski, auto-
rem zdjęć Marian Prokop, a w drugiej 
serii także Maciej Lisiecki, scenografię 
przygotowuje Karina Baran, dekorację 
wnętrz Piotr czechowski, a kostiumy 
Paweł Grabarczyk i Wanda Kowal-
ska. Producentem wykonawczym jest 
Michał Kwieciński – Akson Studio. s.N.

Fo
t. 

Al
ek

sa
nd

ra
 G

ro
ch

ow
sk

a/
Ak

so
n 

St
ud

io

na planie serialu 
wOJenne dziewczyny

Maria Dębska, Aleksandra Pisula 
i Vanessa Aleksander w serialu 
Wojenne dziewczyny, reż. 
Michał Rogalski 



W prODUKcJi

 exterminator.
 faCeCi PraGną
 moCnieJ
eTaP PRoDUKCJi: 
PoSTPRoDUKCJa

reżyseria: Michał Rogalski
sCenariusz: Przemysław 
Jurek, Michał Rogalski
zdJęCia: Kacper Fertacz
sCenoGrafia: Anna 
Anosowicz
kostiumy: Emilia Czartory-
ska
CharakteryzaCJa: Pola 
Guźlińska
montaż: Przemysław Chru-
ścielewski, Nikodem Chabior, 
Alan Zejer
dźwięk na Planie: 
Bartłomiej Bogacki
oBsada: Piotr Domagała, 
Piotr Rogucki, Krzysztof 
Czeczot, Piotr Żurawski, 
Agnieszka Więdłocha, 
Aleksandra Hamkało, Dorota 
Kolak, Dominika Kluźniak
ProduCenCi: Leszek 
Bodzak, Aneta Hickinbotham
ProdukCJa: Aurum Film
Planowane zakońCze-
nie ProdukCJi: grudzień 
2017
Czas ProJekCJi: ok. 100 
min
dystryBuCJa: Kino Świat
Premiera: 5 stycznia 2018 

Piątka oddanych przyjaciół 
miała od dzieciństwa wielkie 
marzenie – chcieli wstrząsnąć 
polską sceną metalową i gro-
madzić na koncertach tłumy, 
a wszystko to pod szyldem 
zespołu: Exterminator. czas 
pokazał, że młodzieńcze am-
bicje to jedno, a życie drugie. 
Obecnie lider zespołu, Mar-
cyś, pracuje w sklepie ojca 
i przeżywa kryzys w związku. 
Wirtuoz gitary Lizzy to szere-
gowy pracownik banku. Trze-
ci z mężczyzn, basista Jaro-
mir, codziennie podbija kartę 
w fabryce i stara się sprostać 

obowiązkom ojca rodziny. 
Perkusista Makar wylądował 
w zakładzie psychiatrycznym. 
Z kolei piąty – cypek – wyje-
chał zarabiać za granicę. Pew-
nego dnia powracają dawne 
wspomnienia. Pani burmistrz 
miasteczka, w którym miesz-
kają bohaterowie, okazuje się 
wielką fanką Exterminatora 
i obiecuje wesprzeć przyja-
ciół unijną dotacją, o ile do-
gadają się i doprowadzą do 
reaktywacji zespołu. Szybko 
okazuje się, że propozycja ma 
jednak mały haczyk: chłop-
cy muszą sprzeniewierzyć się 
swoim ideałom i wystąpić na 
kilku festynach, grając utwo-
ry dalekie od ich repertuaru. 
Męska duma nie pozwala iść 
na kompromis, a wieloletnia 
przyjaźń i związki z kobieta-
mi poddane zostają prawdzi-
wej próbie. 

 Jak Pies z kotem
(tytuł roboczy)
eTaP PRoDUKCJi: oKReS 
ZDJęCiowy

reżyseria: Janusz 
Kondratiuk
sCenariusz: Janusz 
Kondratiuk
zdJęCia: Witold Płóciennik

sCenoGrafia: Marek 
Zawierucha
kostiumy: Ewa Gronowska
CharakteryzaCJa: Liliana 
Gałązka
montaż: Marcin Kot 
Bastkowski
dźwięk: Monika Krzanowska
oBsada: Robert 
Więckiewicz, Olgierd 
Łukaszewicz, Bożena Stachura, 
Aleksandra Konieczna
ProduCent: Michał Kwie-
ciński
ProdukCJa: Akson Studio
Planowane zakońCze-
nie ProdukCJi: 2018
dystryBuCJa: Akson Dys-
trybucja
Premiera: jesień 2018

Najnowszy film autora nie-
zapomnianych Dziewczyn 
do wzięcia, to słodko-gorzki 
obraz relacji rodzinnych, in-
spirowany historią braci Kon-
dratiuków – kultowych reży-
serów. To pełna ironicznego 
humoru wizja nieszablono-
wej rodziny, z jej konfliktami 
i rywalizacją, niepozbawiona 
momentów wzruszenia i au-
tentycznej bliskości. Gdy star-
szy z braci, Andrzej, zachoru-
je, młodszy pomimo różnic 
i muru nieporozumień, jaki 
przez lata wyrósł między ni-
mi, zaopiekuje się potrzebują-
cym pomocy bratem.

Oprac. Beata 
poprawa

pełnometrażowe filmy fabularne
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FestiWALe ZA GrANicĄpOLONicA

anna Gawlita 
z tytuŁem 
emerGinG 
ProduCer 

Anna Gawlita została wyróż-
niona tytułem Emerging 
Producer (Wschodzący Pro-
ducent), który jest przy-
znawany na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych w Jihla-
vie w czechach. Każdego 
roku organizatorzy festiwalu 
wybierają 18 producentów 
(17 z Europy i 1 reprezen-
tującego kraj gościnny festi-

walu – w tym roku było to 
Maroko), którym zapewniają 
wsparcie edukacyjne, kon-
takty i promocję. Anna Gaw-
lita (Kijora Film) jest pro-
ducentką oraz kierowniczką 
produkcji filmów doku-
mentalnych m.in. Tomasza 
Wolskiego, Jakuba Radeja, 
Piotra Stasika i Aleksandry 
Maciuszek. Uczestniczka 
programu Berlinale Talents 
w 2017 roku, EKRAN+ 2017 
w Szkole Wajdy, stypen-
dystka MKiDN, wykładow-
czyni na kursie „Kreatywny 

producent” w Szkole Wajdy 
oraz na warsztatach w zakre-
sie prawa autorskiego. Jest 
także koproducentką i pro-
ducentką wykonawczą fil-
mów krótkometrażowych 
oraz koproducentką pełno-
metrażowych fabuł, m.in. 
Dnia czekolady Jacka P. Bła-
wuta. Na tegorocznym Kra-
kowskim Festiwalu Filmo-
wym otrzymała Nagrodę 
dla Najlepszego Producenta 
Polskich Filmów Krótko-
metrażowych i Dokumen-
talnych ufundowaną przez 
Krajową izbę Producentów 
Audiowizualnych. Podczas 
57. KFF prezentowała też 
swój współreżyserski debiut 
dokumentalny Festiwal oraz 
debiut samodzielny, również 
dokumentalny, film Krzyżoki 
w ramach pitchingów Doc 
Lab Poland. Gawlita rozpo-
czyna obecnie pracę jako 
producentka pełnometrażo-
wej fabuły artystki wizual-
nej Agnieszki Polskiej Hurra, 
wciąż żyjemy! Spotkania 
Emerging Producers odbędą 
się podczas 21. MFFD w Jih-
lavie (24-28 października), 
a także podczas 68. Berlinale 
(luty 2018).

miChaŁ marCzak 
w new direCtors’
showCase na 
Cannes lions 

Teledysk do piosenki 
„i Promise” zespołu Radio-
head wyreżyserowany 
przez Michała Marczaka 
ze zdjęciami Moniki Len-
czewskiej, scenografią Meli 
Melak i z udziałem Agaty 
Buzek został wybrany do 
27. edycji Saatchi & Saatchi 
New Directors’ Showcase 
podczas 64. edycji Między-

narodowego Festiwalu Kre-
atywności – cannes Lions 
2017 (17-24 czerwca).

wyzwolenie
naGrodzone
w kanadzie

Jury 15. Female Eye Film 
Festival w Toronto (20- 
-25 czerwca) uznało etiudę 
Wyzwolenie, zrealizowaną 
w Warszawskiej Szkole Fil-
mowej, najlepszym krótkim 
metrażem festiwalu. Vero-
nica Andersson urodziła 
się i wychowała w Szwecji. 
Ma polskie korzenie. Jest 
studentką reżyserii w WSF. 
Wcześniej studiowała aktor-
stwo w calle Flygare Teater-
skola w Sztokholmie. Female 
Eye Film Festival to sztanda-
rowa impreza dla twórców 
kina niezależnego. 

fokus
na Polskę 
w irlandii

Specjalna sekcja poświę-
cona polskiej kinematogra-
fii znalazła się w programie 
29. Festiwalu Filmowego 
w Galway, w irlandii (11- 
-16 lipca). Widzowie mogli 
zobaczyć następujące tytuły: 
Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej Marii 
Sadowskiej, Jestem mordercą 
Macieja Pieprzycy, Plac 
zabaw Bartosza M. Kowal-
skiego, Słońce, to słońce 
mnie oślepiło Anki Sasnal 
i Wilhelma Sasnala, Pokot 
Agnieszki Holland oraz 
Przy Planty 7/9 Lawren-
ce’a Loewingera i Michała 
Jaskulskiego. W programie 
filmów krótkometrażowych 
pokazano Miejskich kow-
bojów Pawła Ziemilskiego, 

wyprodukowanych przez 
Wajda Studio.

wiesŁaw 
saniewski 
uhonorowany 
we wŁoszeCh

28 lipca, podczas gali na 
MFF w Taorminie na Sycylii, 
Wiesław Saniewski otrzy-
mał Wielką Nagrodę Fil-
mową Narodów – Gran Pre-
mio cinematografico delle 
Nazioni – przyznaną mu za 
całokształt twórczości przez 
Komitet Honorowy Nagrody 
pod przewodnictwem wło-
skiego scenarzysty claudio 
Massenzy. To wyróżnienie 
pod patronatem Parlamentu 
Europejskiego, przyznane po 
raz pierwszy. Oprócz tego, 
w tym roku w Taorminie, 
Nagrodę Specjalną odebrała 
słynna aktorka Gina Lollo-
brigida. Wiesław Saniew-
ski zrealizował 10 filmów 
fabularnych (w tym jeden 
z elementami dokumen-
talnymi) oraz dwa doku-
menty. Najbardziej znane 
tytuły to: Nadzór, Bezmiar 
sprawiedliwości i Wygrany. 
W 1979 Saniewski zna-
lazł się w jury FiPRESci 
MFF w Wenecji, gdzie jego 
Nadzór pięć lat później był 
zaproszony do Konkursu 
Głównego. Niestety, polskie 
władze nie zgodziły się na 
udział tego obrazu i reży-
sera na festiwalu. W roku 
następnym Wiesław Saniew-
ski był stypendystą cen-
tro incontri e Studi Euro-
pei w Rzymie. W 1986 jego 
Sezon na bażanty zapro-
szono do Konkursu Głów-
nego MFF w Taorminie. 
W 2002 Saniewski otrzymał 
Nagrodę Specjalną Jury dla 

najlepszego scenarzysty na 
MFF w Mediolanie – za sce-
nariusz do amerykańskiego 
filmu Paradox Lake w reży-
serii Shemi Reuta. Obecnie 
Wiesław Saniewski pracuje 
na projektem Sąd Osta-
teczny, którego akcja toczy 
się m.in. w XV-wiecznej Flo-
rencji, rodzinnym mieście 
dwóch protagonistów, wal-
czących przez lata o obraz 
Hansa Memlinga „Sąd Osta-
teczny”.

Polskie filmy
doCenione
w korei
PoŁudnioweJ

Na 5. Seoul Guro inter-
national Kids Film Festi-
val (23-30 maja) uhono-
rowano dokument Dwa 
Światy Macieja Adamka 
oraz Fajną ferajnę. Powsta-
nie oczyma dzieci Tomasza 
Stankiewicza. Film Adamka 
otrzymał Nagrodę Publicz-
ności. To już kolejne zagra-
niczne wyróżnienie dla tego 

tytułu, który zdobył laury 
na m.in. kilku festiwalach 
w Stanach Zjednoczonych. 
Z kolei obraz Stankiewicza 
został laureatem Best Award 
w kategorii dokumentu 
krótkometrażowego. Ten 
film o powstaniu warszaw-
skim, zrealizowany z per-
spektywy najmłodszych 
uczestników tych wydarzeń, 
nagrodzono już na 3 festi-
walach w indiach oraz m.in. 
w Grecji.
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Najnowszy film Ka-
tarzyny Rosłaniec 

został wyróżniony na 32. 
MFF Cinema Jove w Wa-
lencji (23 czerwca – 1 lip-
ca). Nagrodę za najlepsze 
zdjęcia odebrała Virginie 
Surdej, a Magdalena Be-
rus uznana została naj-
lepszą aktorkę. Wcześniej 
Berus otrzymała podobne 

wyróżnienie na 10. Netia 
Off Camera w Krakowie 
(maj 2017). Szatan kazał 
tańczyć to kolejny obraz 
autorki Galerianek i Bejbi 
blues. MFF Cinema Jove 
w Walencji jest jednym 
z najstarszych i najważ-
niejszych na świecie festi-
wali prezentujących filmy 
o tematyce młodzieżowej.

szatan kazaŁ tańCzyć
z naGrodami w hiszPanii

Izabela Kuna i Magdalena Berus 
w filmie Szatan kazał tańczyć, 
reż. Katarzyna Rosłaniec

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

53

Głośny debiut fabularny Jana P. Matu-
szyńskiego – Ostatnia Rodzina – otrzy-

mał nominację do nagrody dla najlepsze-
go europejskiego filmu roku, przyznawa-
nej przez Parlament Europejski. Wśród 10 
nominowanych tytułów, oprócz polskie-
go obrazu, znalazły się m.in. Summer 1993 
Carla Simóna, The Other Side of Hope Akie-
go Kaurismäkiego, BPM Robina Campillo. 
W 2016 roku Lux Prize otrzymał niemiec-
ki Toni Erdmann w reżyserii Maren Ade, 
a w 2014 Ida Pawła Pawlikowskiego. Filmy 

wyróżnione nagrodą LUX przedstawiają 
różne punkty widzenia na najważniejsze 
kwestie społeczne i polityczne, przyczy-
niając się do budowania silnej, europej-
skiej tożsamości. Nagroda powstała tak-
że z myślą o dystrybucji, która ze wzglę-
du na bariery językowe i ekonomiczne 
jest najsłabszym ogniwem kinematografii 
europejskiej, szczególnie w porównaniu 
z amerykańskim przemysłem filmowym. 
Zwycięzca zostanie ogłoszony 15 listopada 
w Strasburgu. 

ostatnia rodzina z nominaCJą do lux Prize

Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna 
i Andrzej Seweryn w filmie Ostatnia 
Rodzina, reż. Jan P. Matuszyński
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móJ konieC 
świata 
doCeniony 
w Chile

Obraz w reżyserii Kamila 
Krawczyckiego zdobył na-
grodę publiczności dla naj-
lepszego filmu krótkome-
trażowego na 2. AMOR Fe-
stival international de cine 
LGBT+ w chile (13-18 lip-
ca). Mój koniec świata został 
zaproszony na wiele zagra-
nicznych festiwali, w najbliż-
szym czasie będzie prezen-
towany w Stanach Zjedno-
czonych, RPA i w Wielkiej 
Brytanii. 

16.03 zwyCięża 
w korei

Krótkometrażowy film 16.03 
według scenariusza i w reży-
serii Natalii Siwickiej otrzy-
mał nagrodę na 21. Między-
narodowym Festiwalu Fil-
mów Fantastycznych w Bu-
cheon w Korei Południowej. 
Tamtejszy pokaz był azjatycką 
premierą tego tytułu. Jurorzy 
podjęli decyzję jednogłośnie, 
uzasadniając ją następująco: 
„To może i jest pierwszy film 
Natalii Siwickiej, ale mamy 
nadzieję, że nie ostatni. Uży-
cie jednego ujęcia do opo-
wiedzenia historii jest rzeczą 
trudną, konsekwencja w za-
planowaniu i realizacji świad-
czy o inteligencji reżyserki. Jej 
skrupulatne obliczenia i wy-
czucie rytmu dają nam histo-
rię pełną napięcia i poczucia 
strachu, który odczuwa się 
krócej niż czas jego trwania, 
gdy reżyserka prowadzi głów-
ną bohaterkę i publiczność na 
tę przerażającą przejażdżkę”. 
Autorem zdjęć, który zreali-
zował film w jednym ujęciu 
jest yann Seweryn. W roli 
głównej występuje Agniesz-

różnienie specjalne za zdjęcia 
autorstwa polskiego operato-
ra Bartosza Bieńka. Światowa 
premiera Scaffolding odby-
ła się podczas tegorocznego 
MFF w cannes. Obraz za-
prezentowano w sekcji AciD 
(Association du cinéma in-
dépendant pour sa Diffu-
sion). W Polsce jego pokaz 
premierowy miał miejsce na 
17. MFF T-Mobile Nowe Ho-
ryzonty we Wrocławiu (3-13 
sierpnia), w ramach sekcji 
Nowe Kino izraela.

Polskie animaCJe
w korei

W dniach 26-30 lipca od-
bywał się 21. Seoul inter-
national cartoon Anima-

ka Żulewska. W 2016 roku 
obraz nagrodzono drugą na-
grodą w Konkursie Polskich 
Filmów Krótkometrażowych 
na 16. MFF T-Mobile Nowe 
Horyzonty.

Polskie
dokumenty 
w arGentynie

W dniach 24 lipca – 2 sierp-
nia odbył się FiDBA – Bu-
enos Aires international 
Documentary Film Festival. 
W programie zaprezento-
wano Focus on Polish Docs, 
dzięki któremu widzowie zo-
baczyli ponad 20 polskich 
dokumentów. Były wśród 
nich filmy zaliczane do kla-
syki polskiego dokumen-
tu, jak i nowe tytuły młode-
go pokolenia, które zdobyły 
już uznanie na międzynaro-
dowych festiwalach. W sek-
cji Masters from Krakow 
przedstawiono dokumenty 
zrealizowane przez polskich 
mistrzów tego gatunku, któ-
re na Krakowskim Festi-
walu Filmowym otrzymały 
Złotego Smoka bądź Złote-
go Lajkonika, a wśród nich: 
Muzykantów Kazimierza Ka-
rabasza, Na torach Bohdana 
Kosińskiego, Szkołę podsta-
wową Tomasza Zygadły, Hair 
Marka Piwowskiego, Siedem 
kobiet w różnym wieku oraz 
Szpital Krzysztofa Kieślow-
skiego, Elementarz Wojcie-
cha Wiszniewskiego, Kilka 
opowieści o człowieku Bog-
dana Dziworskiego, Wszyst-
ko może się przytrafić Marcela 
Łozińskiego oraz Siostry Paw-
ła Łozińskiego. W drugim 
bloku argentyńscy widzowie 
mieli okazję zapoznać się ze 
współczesnymi dokumenta-
mi krótkometrażowymi re-
alizowanymi przez młodych, 

ambitnych i nagradzanych fil-
mowców, w tym m.in. Obiekt 
Pauliny Skibińskiej, Gwiz-
dek Grzegorza Zaricznego, 
Rogalik Pawła Ziemilskiego, 
Dokument Marcina Podolca, 
Superjednostkę Teresy cze-
piec, Naszą klątwę Tomasza 
Śliwińskiego, Punkt wyjścia 
Michała Szcześniaka oraz 
Więzi Zofii Kowalewskiej. 
W Buenos Aires w specjalnej 
retrospektywie pokazano też 
dokonania Wojciecha Staro-
nia: Argentyńską lekcję, Na 
chwilę, Misjonarza, Syberyj-
ską lekcję oraz Braci. Staroń 
to uznany reżyser, scenarzy-
sta i operator filmowy, laureat 
wielu nagród, m.in. Srebrne-
go Niedźwiedzia na Berlinale. 
Retrospektywie towarzyszył 
jego masterclass pt. „O doku-
mentalnej fikcji i fabularnej 
prawdzie”. Na FiDBA gościła 
także Katarzyna Wilk, wice-
dyrektor KFF Sales&Promo-
tion, która zasiadała w jury 
sekcji Panorama Argentino 
oraz reżyserka Teresa cze-
piec, jurorka w sekcji Opera 
Prima. Krakowska Fundacja 
Filmowa jest organizatorem 
przeglądu Focus on Polish 
Docs, przygotowanego w ra-
mach projektu „Polish Docs / 
Polish Animations intercon-
tinental” wspieranego przez 
MKiDN oraz PiSF.

PolaCy
w san seBastian

W Konkursie Głównym 65. 
MFF w San Sebastian (22-30 
września) znajdą się współ-
finansowane przez PiSF fil-
my: polsko-holenderskie 
Pomiędzy słowami Urszuli 
Antoniak, niemiecko-francu-
sko-polski Kapitan Roberta 
Schwentke oraz polsko-ar-
gentyńsko-brazylijska Ro-

dzina na sprzedaż w reżyserii 
Diego Lermana, ze zdjęciami 
Wojciecha Staronia. Kopro-
dukcje z polskim udziałem 
znalazły się wśród 18 tytułów 
konkursowych i powalczą o 
przyznawane w San Sebastian 
statuetki Muszli. Międzynaro-
dowy Festiwal Filmowy w San 
Sebastian należy do najstar-
szych na świecie. Warto przy-
pomnieć, że w ubiegłym roku 
w Konkursie Głównym tej im-
prezy znalazł się Plac zabaw 
Bartosza M. Kowalskiego, a 
we wcześniejszych latach po-
kazywano m.in. Chrzest Mar-
cina Wrony Drogówkę Wojcie-
cha Smarzowskiego czy Intru-
za Magnusa von Horna.

Polskie
ProduCentki 
w loCarno

Trzy producentki z Pol-
ski wzięły udział w 3. edy-
cji warsztatów Match Me! 
podczas 70. MFF w Locar-
no. W tym roku w spotka-
niach, oprócz Polek, uczest-
niczyli producenci z Bra-
zylii, chile, izraela, Włoch, 
Meksyku i Szwajcarii. Nasz 
kraj reprezentowały: Domi-
nika Osak (Badi Badi – film 
animowany), izabela igel (Ha-
rine Films – film fabularny) 
oraz Maria Krauss (Plesnar 
& Krauss Films – film doku-
mentalny). 

sCaffoldinG
naGrodzony 
w izraelu

izraelsko-polska koprodukcja 
Scaffolding w reżyserii Matana 
yaira otrzymała aż 3 nagro-
dy na Festiwalu Filmowym 
w Jerozolimie (9-19 lipca): dla 
najlepszego filmu, najlepszego 
aktora (Asher Lax) oraz wy-

tion Festival, na którym 
gościem honorowym była 
Polska. SicAF jest jednym 
z najważniejszych festiwa-
li filmów animowanych na 
świecie. Fokus na Polskę 
został w Korei zaplanowa-
ny z racji 70-lecia polskiej 
animacji, a zorganizowała 
go Krakowska Fundacja Fil-
mowa. W programie znala-
zły się współczesne anima-
cje Pawła Prewenckiego, 
izabeli Plucińskiej, Marci-
na Podolca, Anity Kwiat-
kowskiej-Naqvi, Małgorzaty 
Rżanek, Zbigniewa czapli, 
Wojciecha Sobczyka, Sylwii 
Gaweł, Magdaleny Pileckiej 
oraz retrospektywy tego-
rocznych laureatów nagrody 
Krakowskiego Festiwalu Fil-

mowego – Smoka Smoków: 
Witolda Giersza i Daniela 
Szczechury. Filmem otwar-
cia był Twój Vincent Doroty 
Kobieli i Hugha Welchma-
na. W konkursie znalazły 
się również aż 4 nasze filmy: 
Locus Anity Kwiatkowskiej- 
-Naqvi, Cipka Renaty Gą-
siorowskiej, Zdarzenie pla-
styczne Tymona Albrzykow-
skiego oraz O Matko! Pau-
liny Ziółkowskiej. Wielkim 
sukcesem Polski okazało się 
Grand Prix za najlepszą ani-
mację studencką, które tra-
fiło do Locusa Anity Kwiat-
kowskiej-Naqvi. Nagrodzo-
na reżyserka ukończyła psy-
chologię na UW oraz ani-
mację w PWSFTviT w Ło-
dzi. Oprócz reżyserii filmów 

animowanych zajmuje się 
compositingiem i efektami 
specjalnymi. W Korei wśród 
polskich gości znaleźli się: 
Krzysztof Gierat, dyrektor 
KFF, reżyser Zbigniew cza-
pla, który miał na festiwalu 
swój masterclass oraz Doro-
ta Kobiela – współreżyserka 
Twojego Vincenta.

adaPtaCJa
z 5 naGrodami

Początek sierpnia okazał się 
niezwykle szczęśliwy dla 
filmu Adaptacja Bartosza 
Kruhlika. Do krótkometra-
żowej fabuły trafiło w ciągu 
kilku dni aż 5 nagród. Na fe-
stiwalu Santiago del Este-
ro w Argentynie Adaptacja 
zdobyła Special Jury Prize, 
natomiast we Włoszech pod-
czas Toko Film Festival na-
grodę za najlepszą reżyserię. 
Z kolei aż 3 nagrody powę-
drowały do fabuły Kruhli-
ka podczas Frame by Sound 
Festival na Dominikanie. To 
muzyczno-filmowa impre-
za online. Nagrodami Best 
Actress/Actor doceniono tu 
dwójkę aktorów – Małgo-
rzatę Witkowską i Michała 
Włodarczyka. Jury w uza-
sadnieniu podkreśliło, że 
bohaterowie w filmie zostali 
bardzo dobrze skonstruowa-
ni. „Postaci, które stworzy-
li aktorzy były wiarygodne 
i doskonale oddawały radze-
nie sobie ze smutkiem i wy-
rzutami sumienia po śmierci 
najbliższej osoby”. Na Frame 
by Sound zwycięzcą okazał 
się także inny artysta z ekipy 
Adaptacji, Michał Dymek, 
który otrzymał nagrodę za 
najlepsze zdjęcia.

Oprac. Julia 
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Najnowszy film Agniesz-
ki Holland Pokot, któ-

ry miał światową premie-
rę na tegorocznym Berlina-
le (obraz zdobył Srebrne-
go Niedźwiedzia – Nagro-
dę im. Alfreda Bauera dla 
filmu, który otwiera nowe 
horyzonty sztuki filmowej 

oraz wykazuje się wyjątko-
wą innowacyjnością i ory-
ginalnością), otrzymuje co-
raz to nowe zaproszenia fe-
stiwalowe z całego świata, 
a przez pół roku od premie-
ry zdążył już gościć na prze-
szło 30 imprezach. Jego dro-
ga wiodła dotychczas przez 

m.in. Europejski Festiwal 
Filmowy w RPA, tureckie 
MFF w Ankarze i w Istam-
bule, SEOUL Internatio-
nal Women’s Film Festival 
w Korei Południowej, festi-
wale na Taiwanie, w Peru, 
Kolumbii, MFF w Moskwie, 
Sydney czy w Odessie.

festiwalowe tournée Pokotu

Agnieszka Mandat i Miroslav 
Krobot w filmie Pokot, 
reż. Agnieszka Holland
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tegoroczna edycja  imprezy 
u naszych południowych sąsia-
dów obfitowała w laury specjalne. 
W tym roku Nagrody Honorowe 

Prezydenta Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Karlowych Warach odebrali 
casey Affleck, zdobywca Oscara za pierw-
szoplanową rolę w Manchester by the Sea, 
niezapomniana Mia z Pulp Fiction, Uma 
Thurman oraz jeden z legendarnych Aven-
gersów i partner Amy Adams, odtwórca 
głównej roli męskiej w Nowym początku, 
Jeremy Renner. W Karlowych Warach 
zagraniczni goście cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem i estymą, dlatego cieszą 
nagrody dla uhonorowanych za Niezwy-
kły Wkład w Światową Kinematografię: 
kompozytora Jamesa Newtona Howarda, 
twórcy ścieżek dźwiękowych do ponad 130 
filmów, w tym Igrzysk śmierci i Batman: 
początek, Kena Loacha – mistrza kina spo-
łecznie zaangażowanego, oraz jego wier-
nego współpracownika, scenarzysty Paula 
Laverty’ego (autora scenariuszy do m.in. Ja, 
Daniel Blake czy Słodka szesnastka). 

kluCzowe horyzonty
Nie od dziś wiadomo, że w Karlowych 
Warach to nie Konkurs Główny jest naj-
bardziej wyczekiwany przez widzów. Kto 
dziś pamięta zwycięzców ostatnich lat – np. 
It’s Not the Time of My Life Szabolcsa Hajdu, 
czy Bob and the Trees Diega Ongaro. infor-
macje prasowe o tytułach zakwalifikowa-
nych do konkursu, zupełnie odmiennie niż 
na festiwalach „wielkiej trójki”, pojawiają się 
jako pierwsze, na miesiące przed festiwalem. 
Najgorętszą informacją co roku jest program 
sekcji Horyzontów. ile filmów z cannes, 
Wenecji, Berlinale, Sundance się w niej znaj-
dzie? W tym roku było w czym wybierać: 
The Day After Hong Sang-soo, The Double 
Lover Françoisa Ozona, Happy End Michaela 
Hanekego, In the Fade Fatiha Akina, Jupiter’s 
Moon Kornéla Mundruczó, The Other Side 
Of Hope Akiego Kaurismäkiego czy The Be- 

atmosferę zdjęć i ogrom filmowej machiny. To 
zarazem osobisty portret mistrza polskiego 
kina wykonany przez jego uczniów ze Szkoły 
Wajdy i to właśnie w tym charakterze został 
przypomniany na festiwalu. W programie 
Variety critics’ choice znalazł się najnowszy 
film Grega Zglińskiego Zwierzęta, którego 
światowa premiera odbyła się podczas 67. 
Berlinale. W sekcji People Next Door, dedy-
kowanej obrazom poświęconym osobom 
niewidomym, pokazano Imagine Andrzeja 
Jakimowskiego. W ramach Works in Pro-
gress filmy w produkcji przedstawili Bodo 
Kox (Człowiek z magicznym pudełkiem) oraz 
Jagoda Szelc (Wieża. Jasny dzień). Warto 
wspomnieć również o szwedzkim Straw-
berry Days Wiktora Ericssona prezentowa-
nym w Variety critics’ choice, ukazującym 
zarobkowe prace Polaków w Szwecji. W fil-
mie zagrali Stanisław cywka, Julia Kijowska 
i Przemysław Sadowski.

kontrowersyJne 
wyniki i Polskie 
sukCesy
Ogłoszenie laureata Nagrody Głównej – Little 
Crusader Václava Kadrnka, lirycznego histo-
rycznego filmu na podstawie XiX-wiecznej 
czeskiej poezji – zagraniczni, jak i czescy 
krytycy przyjęli z niemałym zaskoczeniem 
(dla czechów było jasne, że obraz jest nie-

guiled Sofii coppoli to tylko niektóre, najbar-
dziej oczekiwane tytuły, które mogli zoba-
czyć widzowie MFF w Karlowych Warach.

Polska oBeCność
Tradycją staje się polska obecność w Kon-
kursie Głównym. W tym roku reprezentował 
nas ostatni wspólny film Joanny Kos-Krauze 
i zmarłego w Wigilię 2014 roku Krzysztofa 
Krauzego – Ptaki śpiewają w Kigali. To jedyny 
obraz walczący w tym roku o nagrodę na 
festiwalu. Wyjątkowo, filmy polskich twórców 

zrozumiały dla obcokrajowców ze względu 
na narodowy charakter). Statuetki za najlep-
szą rolę żeńską otrzymały wspólnie Jowita 
Budnik i Eliane Umuhire za role w Ptaki śpie-
wają w Kigali Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego. Twórczy duet miał szczególną 
relację z festiwalem w Karlowych Warach. 
ich dzieła nagradzano na tej jednej z najważ-
niejszych europejskich imprez filmowych 
kilka razy, w tym Kryształowym Globem dla 
Mojego Nikifora oraz specjalnym wyróżnie-
niem dla Papuszy. Akcja najnowszego obrazu 
rozpoczyna się w 1994 roku, w przeddzień 
ludobójstwa w Rwandzie, a kończy się w 1997. 
To historia ornitolog Anny Keller, badaczki 
sępów w Rwandzie, która ratuje z ludobój-
stwa i zabiera ze sobą do Polski rwandyjską 
dziewczynę, córkę zabitego na jej oczach 
współpracownika. „Dziękuję Krzysztofowi 
Krauzemu. Myślę, że byłby z nas dumny” – 
mówiła Jowita Budnik, odbierając swoją 
nagrodę dla najlepszej aktorki.

wyróżnienie dla 
BarBary hollender
Wspomnieć trzeba wielkie wyróżnienie, 
jakie spotkało Polską Federację Krytyków 
Filmowych i przewodniczącą Zarządu Koła 
Piśmiennictwa SFP Barbarę Hollender. Polska 
krytyczka została wybrana, wraz z pięcioma 
innymi członkami światowego FiPRESci, 

nie znalazły się w konkursie East of the West. 
Byliśmy za to obecni w sekcjach pobocznych. 
Pozakonkursowo, do oficjalnego programu, 
zakwalifikowała się estońsko-polsko-holen-
derska koprodukcja w reżyserii Rainera Sar-
neta Listopad. Jej polskim koproducentem 
jest Łukasz Dzięcioł z Opus Film. W sekcji 
Out of the Past znalazł się dokument Macieja 
cuske, Thierry’ego Paladino, Marcina Sau-
tera i Piotra Stasika Andrzej Wajda: Róbmy 
zdjęcie! Obraz jest zapisem kilku miesięcy 
pracy Andrzeja Wajdy nad Katyniem, ukazuje 

by przedstawić jeden film reprezentujący 
kinematografię swojego kraju. Barbara Hol-
lender wskazała na Krótki film o zabijaniu. 
Dlaczego Krzysztof Kieślowski? „Bo za nim 
tęsknię. W tym roku minęło 21 lat od jego 
śmierci. człowieka, który bez cienia dydak-
tyzmu tyle nam powiedział o świecie i o nas 
samych. Dziś bardzo brakuje jego mądro-
ści, przenikliwości, pięknej tolerancji i bez-
brzeżnej uczciwości. Jego Amator, Przypadek, 
tryptyk Trzy kolory zupełnie się nie zestrzały. 
Podobnie jak nakręcony w latach 80. serial 
Dekalog. Właśnie z tego cyklu narodził się 
Krótki film o zabijaniu. Można go streścić 
w jednym zdaniu: dwudziestolatek z zimną 
krwią morduje taksówkarza, zostaje ska-
zany na śmierć i powieszony. Tylko tyle i aż 
tyle. Dwie śmierci: jedna zadana brutalnie, 
z zimną krwią, i druga równie okrutna, 
a przecież w zgodzie z majestatem prawa. 
To wielki krzyk w obronie ludzkiego życia. 
Ale też opowieść o świecie, w którym zło wisi 
w powietrzu” – wyjaśnia Barbara Hollender. 
„Pomyślałam, że dzisiaj, gdy w różnych miej-
scach świata trwają konflikty zbrojne, nara-
sta terroryzm, odradzają się nacjonalizmy, 
a życie społeczne znów przenika potworna 
agresja, to właśnie dzieło warto przypomnieć. 
Jak wielkie ostrzeżenie” – dodaje krytyczka. 

Beata poprawa
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czesKi festiwal 
w formie!

Z 52. MFF w Karlowych Warach wracamy 
z tarczą. Nagrody otrzymały Jowita 
Budnik i Eliane Umuhire za role w filmie 
Ptaki śpiewają w Kigali Joanny Kos- 
-Krauze i Krzysztofa Krauzego.

Eliane Umuhire 
i Jowita Budnik 

Laureaci 52. MFF w Karlowych Warach
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W pańskich fil-
mach często 
pojawia się 
bohater, któ-

ry przeżywa kryzys twórczy. 
Zna pan to uczucie?
Aż za dobrze. Przeżywam kry-
zys twórczy niemal każdego 
dnia. im więcej oglądam i czy-
tam, tym trudniej jest mi zna-
leźć historię godną opowie-
dzenia, odszukać temat, który 
nie jest jeszcze do cna wyzuty. 
Świadomość tego, że wszyst-
ko już było, jest bardzo bole-
sna, o czym doskonale wiedzą 
artyści.

Kryzys twórczy bohatera to 
oko puszczone do innych ar-
tystów?
Po części tak. Kiedy oglądam 
filmy Romana Polańskiego, 
wiem, że on puszcza do mnie 
oko. Mam nadzieję, że on czuje 
podobnie, kiedy ogląda moje. 
Jestem pewny, że chociaż jest 
niezwykle płodnym reżyse-
rem, mierzy się z takimi samymi 
zwątpieniami jak ja. Uwielbiam 
Polańskiego za sposób, w jaki na 
ekranie pokazuje, jak jego boha-
terowie kreują świat, opowiadają 
go sobie. On doskonale wie, że 
od tego zależy wszystko: gatu-
nek, nastrój, napięcie. i świetnie 
się tym bawi. W Autorze widmo 
bohater nieustannie balansował 
na granicy odkrywania nowych 
faktów i fałszowania ich. Od-
wrotnie niż bohaterka Wstrętu, 
której wydawało się, że rzeczy-
wistość jest czymś innym, opo-
wiadała ją sobie w taki sposób, 
w jaki interpretował ją jej coraz 
bardziej pogrążający się w cho-
robie umysł. Myślę, że Polański 
mówi w ten sposób, że sztuka 
działa trochę na zasadzie choro-
by psychicznej: artyści podsu-
wają nam fałszywe obrazy rze-
czywistości i przez dwie godziny 
każą wierzyć, że są prawdziwe.

czasem trudniej uwierzyć 
w wiadomości ze świata niż 
w to, co proponują filmowcy.
Od wiadomości zdecydowanie 
wolę kino. chociaż na zewnątrz 

wayne wanG
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wydaję się romantykiem, to 
wewnętrznie jestem cynikiem: 
nie wierzę, że rozwijamy się 
i zmieniamy na lepsze. Myślę, 
że świat podupadł na zdrowiu, 
a jego choroba atakuje w wie-
lu miejscach i jest nieuleczal-
na. Przed naszym spotkaniem 
słuchałem skrótu informacji, 
w których pojawiły się wyłącz-
nie złe wiadomości: załamująca 
się ekonomia Stanów Zjedno-
czonych, kryzys emigracyjny, 
globalne ocieplenie – nie ma 
dziedziny, z której napływa-
łyby pozytywne doniesienia. 
Gdybym miał dzieci, poważ-
nie obawiałbym się o ich przy-
szłość. 

często myśli pan o przy-
szłości?
O przyszłości staram się 
w ogóle nie myśleć, żeby nie 
dostawać ataków paniki. czę-

Sleeping. Ma mnóstwo warstw. 
Na moich pierwszych zaję-
ciach w szkole filmowej usły-
szałem: ,,Nie możecie kręcić 
filmów z prostą fabułą, dającą 
widzom odpowiedzi jak na ta-
cy, bo wtedy świat staje się zbyt 
prosty. A świat nie jest prosty, 
bo wszystko, co nas otacza, jest 
w rzeczywistości fikcją”. Kiero-
wałem się tymi słowami przez 
cały czas mojej twórczej ak-
tywności, a ten film jest tego 
uwieńczającym dowodem.

Kolejny raz napomknął pan 
o polańskim. Widzi pan po-
dobieństwa między wami?
Obaj jesteśmy obywatelami 
świata. często rozmawiam 
z młodymi ludźmi wywodzą-
cymi się z różnych zakątków 
globu. Najczęściej okazują 
się znakomicie zaznajomieni 
z najnowszymi technologia-
mi, każdy z nich myśli o sobie 
w skali globalnej, a nie narodo-
wej. Obecnie świat jest bardzo 
wymieszany, zróżnicowany – 
ma to swoje plusy i minusy. 
Ja i Polański, który jest sporo 
młodszy ode mnie, pochodzi-
my z innego porządku, kiedy 
rozpatrywało się siebie z po-
zycji narodowej. Moi rodzi-
ce byli chińskimi konserwaty-
stami, uczyli mnie irlandzcy 
katolicy, słuchałem Beatlesów 
i Rolling Stonesów. Podobną 
drogę przeszedł Polański, który 
wychowany w Polsce, podbił 
Stany Zjednoczone i świetnie 
odnalazł się we Francji. Nie 
bylibyśmy, kim jesteśmy, gdy-
by nie te wszystkie możliwo-
ści obcowania z tak różnymi 
kulturami i mentalnościami. 
My ich doświadczaliśmy, za-
nim świat się zglobalizował 
pod wpływem internetu. Nie 
jesteśmy produktem jednej 
kultury, a z innymi kulturami 
obcujemy fizycznie, nie cyfro-

wo. Dziękuję Bogu za Romana 
Polańskiego i takich ludzi jak 
on – to im chciałem oddać hołd 
filmem While the Women Are 
Sleeping.

Globalizacja przeżywa prze-
ciążenie: ze zdwojoną mocą 
odżywają terminy „patrio-
tyzm” i „ojczyzna”, a świat 
mierzy się z kryzysem imi-
gracyjnym…
…co nie zatrzyma przenika-
nia się kultur, to dzisiaj już nie-
możliwe. Weźmy pod uwagę 
jedynie przykład mojego ostat-
niego filmu. inspiracją do jego 
powstania były obrazy Balthu-
sa, malarza polskiego pocho-

dzenia, który malował młode 
kobiety w seksownych pozach, 
nie odzierając ich przy tym 
z niewinności. Każdej towarzy-
szy kot. Przefiltrowałem wrażli-
wość Balthusa przez dokonania 
Sophie calle, która stworzyła 
projekt „Sleepers”. Polegał na 
tym, że wynajęła mieszkanie, 
w którym nocowali jej znajo-
mi, a ona nieustannie robiła im 
zdjęcia. To wszystko dało po-
czątek pomysłowi na krótko-
metrażówkę w Hiszpanii. Za-
cząłem pisać scenariusz, który 
ewoluował, bo okazało się, że 
Takeshi Kitano może zagrać 
u mnie główną rolę. Wtedy po-
stanowiłem, że nakręcę pełny 

metraż po angielsku w japoń-
skim stylu. Jak na dłoni widać, 
że moja sztuka jest między-
narodowa, nie ma granic, tak 
samo jak sztuka Polańskiego 
czy Balthusa. Historia nauczy-
ła nas, że odgradzanie od siebie 
kręgów kulturowych prowa-
dzi do ich zderzeń, a przenika-
nie się – do rozwoju cywilizacji. 
Nie wiem, co w głowie mają ci, 
którzy chcą się oddzielać od in-
nych, ale jedno wiem na pew-
no: nie mają pojęcia o sztuce.

czuje pan na sobie powin-
ność edukatora?
Myślę, że z moich filmów mo-
żemy dowiedzieć się o świe-

cie i o nas samych bardzo du-
żo właśnie przez zderzenie 
się z innością. W jednym jest 
scena, w której Takeshi goli 
tył szyi młodej dziewczynie. 
W Japonii wszyscy wiedzą, że 
to nawiązanie do gejsz, które 
właśnie tył szyi nosiły odsło-
nięty. Ludzie z innych krajów 
odczytują tę scenę inaczej. Wi-
dzą w niej aspekt seksualny al-
bo wyraz miłości ojca do córki. 
Nadawanie znaczeń jest szero-
kie, ale emocjonalny ładunek 
tej sceny pozwala dostrzec jej 
piękno. Bohater Takeshiego... 
nie uprawia seksu ze swoją 
dziewczyną. Obserwuje jedy-
nie, jak ona się zmienia, jak jej 
niewinność umyka, co budzi 
poruszenie wszędzie na świecie 
i burzy kulturowe napięcia.

Rozmawiał Artur 
Zaborski

Rozmowa z Waynem 
Wangiem, pochodzącym 
z Hongkongu amerykańskim 
scenarzystą, reżyserem 
i producentem filmowym

dziękuję bogu za      romana polańskiego

Ci, którzy odgradzają się od innych, 
na pewno nie mają pojęcia o sztuce

ściej zwracam się w stronę te-
go, co było, ale nie odczuwam 
dumy, radości czy spełnienia. 
cały czas zmagam się z natło-
kiem myśli, że popełniłem złe 
decyzje, że nakręciłem głupi 
film, że mogłem coś zrobić ina-
czej. Artysta rzadko jest usa-
tysfakcjonowany z tego, czego 
dokonał.

Nie jest pan zadowolony 
z filmów, które przyniosły 
panu międzynarodowy roz-
głos i gros nagród?
To nie tak, że jestem zupełnie 
niezadowolony, ale denerwuję 
się, kiedy widzę, że to, co sam 
chciałem powiedzieć, Roman 
Polański w kinie czy Vladimir 
Nabokov w literaturze powie-
dzieli lepiej, jaśniej, wyraźniej 
albo dobitniej. Jestem bardzo 
zadowolony z mojego ostatnie-
go filmu While the Women Are 
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Wayne Wang

Hidetoshi Nishijima i Takeshi Kitano 
w filmie While the Women Are 
Sleeping, reż. Wayne Wang
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W 1990 roku 
pasjonat hi-
storii Mieczy-
sław Borkow-

ski odwiedził Narwik w 50. 
rocznicę bitwy. po rozmo-
wach z jej uczestnikami za-
czął żyć pomysłem filmu 
o niej. Zdążył jeszcze spo-
tkać się z najmłodszym pod-
halańczykiem Kazimierzem 
Dziedziochem (zm. 2007), 
który biorąc udział w bi-
twie miał 16 lat. Borkowski 
stworzył fabułę głównie na 
podstawie jego wspomnień. 
W scenariusz przyoblókł ją 
tomasz Jasiński, przy współ-
pracy Borkowskiego i Ma-
riana raya-ciemięgi. Jaką 
drogą scenariusz trafił do 
pana rąk?
Otrzymałem go od Mieczy-
sława Borkowskiego, który po 
premierze Karbali uznał, że 
mam potencjał niezbędny do 
robienia filmów wojennych. 
Obaj chcemy, żeby powstał 
Narwik. Na ten cel potrzebne są 
jednak duże środki finansowe.

Dojdziemy do nich. teraz 
proszę o zarys fabuły.
Opowieść zaczyna się na 
krótko przed wojną na Ślą-
sku. Poznajemy czwórkę mło-
dych, zaprzyjaźnionych ludzi: 
Kazika, jego siostrę Zosię, 
Pawła i Niemca Willy’ego. Dwaj 
ostatni zalecają się do Zosi, 
która podczas wojny pozo-
staje w chorzowie. Późną wio-
sną 1940 roku drogi – Kazika, 
który wyemigrował do Francji 
i został mimo niepełnoletności 
wcielony do sformowanej tam 
Samodzielnej Brygady Strzel-
ców Podhalańskich, Pawła, 
wówczas już marynarza ORP 
„Grom”, i Willy’ego, żołnierza 
Wermachtu – przetną się pod 
Narwikiem.

narwiK
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cała czwórka chyba nie-
przypadkowo wywodzi się 
ze śląska?
Oczywiście. Tam przed wojną 
łatwo nawiązywały się kon-
takty i przyjaźnie między 
Polakami i Niemcami, inaczej 
mówiąc między Ślązakami 
polskiego i niemieckiego 

między tamtejszymi Pola-
kami i Niemcami bez czarno- 
-białych podziałów. One się 
już nie sprawdzają, widz musi 
znać racje obu stron.

tylko co powiecie panowie, 
jak padnie zarzut, że coś za 
„dobry” ten Niemiec Willy?

Powiemy, że prawdziwy. Tacy 
jak on byli. Mój dziadek opo-
wiadał mi, że w czasie wojny, 
będąc na zwiadzie gdzieś pod 
Budziszynem, stanął w lesie 
oko w oko z niemieckim żoł-
nierzem. Nikogo poza nimi nie 
było. Mieli do wyboru: strze-

lać albo spróbować uniknąć 
śmierci. Wybrali to drugie: sta-
nęli plecami do siebie i każdy 
odszedł w swoją stronę. Żaden 
nie obrócił się i nie strzelił 
przeciwnikowi w plecy. Z dru-
giej strony nie mamy zamiaru 
w Narwiku wybielać hitlerow-
ców. Scena, w której dobijają 

oni rozbitków z „Gromu” ma 
być jedną z najmocniejszych 
w filmie.

Jakie były pana pierwsze 
kroki po przeczytaniu sce-
nariusza Narwiku?
Napisałem treatment, pod 
którym podpisali się rów-
nież Borkowski i Ray-cie-
mięga. Wprowadziłem w nim 
pewne zmiany w stosunku do 
scenariusza, w którym było 
zbyt wielu bohaterów, zwłasz-
cza drugoplanowych. cztery 
główne postacie to i tak bardzo 
dużo.

Która będzie najważniejsza?
Kazik, najmłodszy uczestnik 
bitwy o Narwik. Przypomnę, 
że opieramy się głównie na 
wspomnieniach jego pierwo-
wzoru, Kazimierza Dziedzio-
cha. Wspomnienia będące 
zapisem czyichś autentycznych 
przeżyć dostarczają żywego, 
emocjonalnego materiału na 
film. 

Narwik ukaże pierw-
szy sukces militarny pol-
skiego żołnierza po klęsce 
wrześniowej. Uplasuje się 
więc w nurcie patriotycz-
nym kina polskiego. Jed-
nak sama etykietka „film 
patriotyczny” nie wystar-
czy, by przyciągnąć widzów. 
Może wręcz odstraszać tych, 
którzy obawiają się patosu. 
czy w scenariuszu Narwiku 
widzi pan szansę ominięcia 
tej pułapki?
Tak. chcę, aby Narwik był 
historią chłopaka, który 
początkowo traktuje wojnę jak 
zabawę, ale trafia w sam śro-
dek piekła i przekonuje się, że 
wojna to nie zabawa. Walczy 
z wrogiem, co już jest dowo-
dem postawy patriotycznej, 

lecz w jeszcze większym stop-
niu wykazuje się nią, przecho-
dząc przez piekło, doświad-
czając frontowych niewygód, 
trudów żołnierskiego znoju 
w bitewnym zgiełku, momen-
tów zwątpienia i załamania. 
Żaden byłby z niego bohater 
i patriota, gdyby wszystko szło 
mu jak po maśle. Jako postać 
filmowa szeleściłby papierem, 
a my chcemy opowiedzieć 
prawdę o człowieku z krwi 
i kości, który na dodatek 
wszystko przeżywa szczegól-
nie intensywnie, bo jest młody. 
A jednocześnie dojrzewa 
wewnętrznie. Także wtedy, gdy 
staje twarzą w twarz z przyja-
cielem walczącym po drugiej 
stronie barykady, czy prze-

chodzi inicjację seksualną ze 
śliczną Norweżką. Wszystko 
razem, plus wielka batalistyka 
w tle, powinno stworzyć cie-
kawą, wartką i poruszającą 
fabułę, jak w dobrym wojen-
nym filmie hollywoodzkim.

A więc superprodukcja! Jaki 
budżet pan przewiduje?
Rzędu 20 mln złotych. i to 
przy założeniu, że sceny w pla-
nach bliskich nakręcimy 
w Polsce, a w Norwegii – tylko 
szerokie plany, które uzupełni 
grafika komputerowa. Jed-
nak to też musi być świetnie 
zrobione, jak w Karbali, gdzie 
Żerań imitował irak i widz 
nie czuł fałszu. Treści patrio-
tyczne najlepiej przekazuje 

kino. Tyle, że aby przeko-
nać do nich widza, film musi 
stać na wysokim poziomie 
artystycznym i realizacyj-
nym. Polska ekipa i aktorzy 
na pewno podołają zadaniu. 
Zostało jeszcze trochę czasu, 
aby uzbierać pieniądze, gdyż 
Narwik powinien być gotów 
na 80. rocznicę bitwy, w 2020 
roku. Sęk w tym, że nadzieje 
na obiecywane przez władze 
środki, które miały płynąć sze-
rokim strumieniem na filmy 
historyczne, „ku pokrzepie-
niu serc”, na razie okazały się 
płonne. Jednak jeśli obraz 
koprodukują dwa kraje z Unii 
Europejskiej, można liczyć na 
fundusz unijny. Naturalnym 
partnerem Polski dla Narwiku 
byłaby Norwegia.

Kogo widzi pan jako pol-
skiego koproducenta?
Na poważnie interesuje się 
projektem Włodzimierz 
Niderhaus, dyrektor WFDiF, 

który nie ucieka przed dużymi 
przedsięwzięciami, jest w sta-
nie je udźwignąć i deklaruje, 
że można podjąć próbę zna-
lezienia tych 20 mln. Wierzę, 
że się uda. Bitwa o Narwik – 
pierwsza wielka bitwa Pola-
ków na obczyźnie doby ostat-
niej wojny – z pewnością 
zasługuje na to, by upamięt-
nić ją wśród współczesnych 
widzów dobrym filmem fabu-
larnym. choćby przez wzgląd 
na nieżyjących już w więk-
szości weteranów, takich 
jak Kazimierz Dziedzioch, 
16-latek, który poszedł bić się 
o Polskę do dalekiej Norwegii. 

Rozmawiał Andrzej 
Bukowiecki

przymiarKi dO    narwiKu

pochodzenia. Dogadywali się 
ponad podziałami. Dla mnie 
jest coś poruszającego w tym, 
że wojna, choć brutalnie pod-
ważyła te więzi, nie zawsze 
zdołała je zniweczyć. Zako-
rzeniając naszych bohaterów 
na Śląsku, możemy pokazać 
złożoność ówczesnych relacji 

Krzysztof Łukaszewicz

Rozmowa z Krzysztofem Łukaszewiczem, 
reżyserem przygotowywanego dramatu 
wojennego Narwik o słynnej wygranej bitwie 
z hitlerowcami, w której wsławili się Polacy.

Bohaterowie nie mogą być 
czarno-biali, widz musi 
znać racje obu stron
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Jak została pani promotorką kina 
dla niewidomych?
Trochę z przypadku. Wcześniej pra-
cowałam z niepełnosprawnymi. Wal-

czyłam, by takie osoby mogły pracować. 
Byłam przekonana, że jeśli będą mieć pra-
cę, ich życie będzie łatwiejsze. Z czasem 
zaczęłam baczniej przyglądać się proble-
mom osób niewidomych. Zauważyłam, 
że to, co wyklucza je, jeszcze bardziej niż 
ludzi z innymi niepełnosprawnościami, to 
brak dostępu do informacji i kultury. Dla-
tego najważniejszy był dla mnie i dla Sto-
warzyszenia De Facto, w którym zaczęłam 
pracować, kiosk z prasą, dającą możliwość 
swobodnego dostępu do informacji oso-
bom niewidomym. Zależało mi, żeby były 
w nim nie tylko periodyki zajmujące się 
polityką, ale też filmem czy teatrem.

Udało się?
Tak, w naszych zasobach pojawiła się prasa 
kobieca i hobbystyczna, łącznie mamy po-
nad 50 tytułów, które są przetworzone na 
brajla, co jest bardzo istotne.

Dlaczego nie wystarczy syntezator mo-
wy?
Bo osoby niewidome wyjątkowo cenią so-
bie spokój. Słuch jest najbardziej nadwy-
rężanym przez nie zmysłem. Tylko lektu-
ra brajlem umożliwia im wyciszenie się, 
którego tak bardzo potrzebują. Dodatko-
wo, mogą czytać taką prasę w drodze do 
pracy – w środkach komunikacji masowej, 
gdzie syntezator mowy nie sprawdzi się ze 
względu na hałas.

Które tytuły cieszą się największym 
wzięciem?
Tygodniki, miesięczniki i prasa specjali-
styczna, bo najwolniej się dezaktualizują 
i są bogate w ciekawostki. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszy się prasa poświę-
cona modzie i filmowi, jak i działy w gaze-
tach, które tych obszarów dotyczą. Więk-
szość z nas żyje stereotypem, że niewidomi 
nie oglądają filmów i nie dbają o swój wy-
gląd, co jest kompletnie nieprawdziwe. Tak 
samo zresztą jak przekonanie, że nie czyta-
ją książek, tylko ich słuchają.

Wśród niewidomych nie ma kryzysu 
czytelnictwa?
Niewidomi czytają więcej niż my, zdarza 
się, że nawet 50 książek rocznie. Także braj-
lem, który pozwala uczyć się i utrwalać or-
tografię. Podobnie jest z filmem, do którego 
niewidomi, którzy kiedyś widzieli, tęsknią 
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najbardziej. Odkąd pojawiła się audiode-
skrypcja, mogą na powrót być na bieżąco, 
a jak powiedziałam, to jest najważniejsze. 
choć muszę przyznać, że sama przez długi 
czas nie mogłam się przyzwyczaić do tego, 
że można oglądać film bez obrazu.

Dziś to panią nie dziwi?
Teraz wiem, że niektóre osoby nie widzą 
przed sobą nic, tylko ciemność, inne nato-
miast odcienie szarości z jakimiś elemen-
tami, które pojawiają się na ekranie, a jesz-
cze inne widzą światło. To wszystko zależy 
od wad, jakie mają. Znajome osoby, które 
nie widzą, opowiadają mi na przykład, że 
kiedy wchodzą do mieszkania, nadal zapa-
lają światło, a siadając przed komputerem, 
włączają lampkę, choć przecież niczego to 
nie zmienia. Jest to więc bardziej kwestia 
psychiczna, dlatego niektórzy niewidomi 
wciąż oglądają filmy razem z obrazem. Ty-
tuły, do których dajemy im dostęp w Sto-
warzyszeniu, też są filmami z obrazem, ale 
to oglądający decyduje, czy chce go włą-
czyć, czy tylko ograniczyć się do ścieżki 
audiodeskrypcji.

postawiliście jako stowarzyszenie 
na festiwal filmów dla niewidomych, 
który rokrocznie odbywa się w płoc-
ku. Jaka była motywacja do jego zor-
ganizowania?
chcieliśmy, żeby widzowie oglądali filmy 
w zbiorowości, i żeby ze sobą o obejrza-

nych dziełach rozmawiali, czyli tak jak na 
innych festiwalach. W Płocku niewidomi 
spędzają ze sobą kilka dni, zawiązują zna-
jomości, spierają się, rozmawiają o filmie, 
co staje się przyczynkiem do rozmowy 
o życiu. Nasza publiczność jest wyjątko-
wa, bo nie ma problemu z opowiadaniem 
o emocjach, ani komentowaniem sytuacji 
w filmie przez pryzmat swoich doświad-
czeń. Na co dzień nie chcemy, żeby ludzie 
o nas dużo wiedzieli, a w Płocku wszystko 
dzieje się trochę na odwrót i wbrew domi-
nującym tendencjom. Ludzie, którzy do 
nas przyjeżdżają, biorą specjalnie na czas 
festiwalu urlopy. impreza stała się istot-
nym punktem w ich kalendarzu.

ile osób przyjeżdża do płocka, a ile 
korzysta z kiosku?
W naszym kiosku zrzeszonych jest po-
nad 2500 osób niewidomych i słabowi-
dzących. Na pewnym etapie zapropono-
waliśmy im udział w klubie filmowym. 
Zakładaliśmy, że zainteresuje on 50 osób, 
a zgłosiło się ponad 300. W efekcie musie-
liśmy na nowo zweryfikować budżet, żeby 
móc dostarczać kopie filmowe z audio-
deskrypcją do wszystkich chętnych. Dziś 
klub liczy ponad 400 członków, którzy ak-
tywnie zaczynają działać lokalnie: organi-
zują projekcje w swoich miastach. W jed-
nych miejscach przychodzi na nie kilka 
osób, w innych kilkadziesiąt. Do Płoc-
ka przyjeżdża tylu widzów, ilu jesteśmy 

w stanie przyjąć, obecnie jest to około 90 
osób. Kiedy zobaczyliśmy, że jest zapo-
trzebowanie na filmy z audiodeskrypcją, 
uruchomiliśmy też internetowy Klub Ko-
nesera, w którym pokazujemy klasykę – 
ostatnio choćby Dwunastu gniewnych 
ludzi Sidneya Lumeta, Lśnienie Stanleya 
Kubricka, Skazanych na Shawshank Fran-
ka Darabonta czy Zaklęte rewiry Janusza 
Majewskiego. Te pokazy są opatrywane 
komentarzem specjalistów z zakresu fil-
mu – krytyków i historyków kina, co po-
zwala naszym widzom na pełny odbiór 
tych dzieł, o których dyskutują na specjal-
nych forach internetowych.

przekładacie na audiodeskrypcję 
nowości i klasykę. są filmy, których nie 
da się przełożyć?
Najtrudniej jest z takimi dziełami jak 
Drzewo życia Terrence’a Malicka, gdzie 
jest mało dialogów, a dużo opowiadania 
za pomocą obrazów, kadrów. Takie filmy 
są wyzwaniem i dla twórców audiode-
skrypcji, i dla widzów. Ale myślę, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. Przecież Malick 
jest często niezrozumiały także dla osób 
widzących i wymaga dyskusji, rozmowy, 
zastanowienia.

czyli nie ma cenzury?
Powiem szczerze, że na ostatnim festiwa-
lu bałam się pokazu filmu Lobster yorgosa 
Lanthimosa. Raz, bo to kino, które wyma-
ga znajomości kontekstu społeczno- 
-politycznego Grecji, bardzo odważne 
i w formie, i w treści, irracjonalne, a dwa, 
bo jest taka scena, w której bohater wy-
dłubuje sobie oczy. Ona musi być bardzo 
trudna dla osób niewidomych. Nasza pu-
bliczność jednak zaskoczyła mnie otwar-
tością na tego typu środki wyrazu. Widzo-
wie dostrzegli w tym istotny przekaz. Wie-
lu niewidomych jest mocno wierzących, 
co zakładałoby, że powinniśmy mieć na 
względzie to, by nie pokazywać kina bul-
wersującego seksualnie czy brutalnie. Ale 
tak naprawdę bariera jest w nas, którzy 
w ten sposób osoby niewidzące postrze-
gamy. Sami musimy nauczyć się ją prze-
kraczać. Z roku na rok przekonuję się, że 
mam do czynienia z mądrą, refleksyjną, 
kulturalną widownią, która uczy się kina 
i ma na jego temat bogate przemyślenia. 
chcemy dostarczać pretekstów do tego, 
by tych przemyśleń było jak najwięcej. To 
jest nasz obowiązek.

Rozmawiał Artur Zaborski

można oglądać 
film bez Obrazu
Rozmowa z renatą Nych, 
przewodniczącą Mazowieckiego 
Stowarzyszenia Pracy dla 
Niepełnosprawnych De Facto

Są w nas bariery w postrzeganiu 
niewidomych, musimy je przekroczyć
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Profesor Zajiček – zna-
komity kierownik pro-
dukcji i szef produkcji 
Zespołów Filmowych, 

członek założyciel Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich, laure-
at m.in. Nagrody SFP za cało-
kształt osiągnięć artystycznych, 
ale przede wszystkim wybitny 
znawca zagadnień związanych 
z ekonomią i zarządzaniem w ki-
nematografii polskiej – kończy 27 
września 95 lat. Ani myśli zaprze-
stać działalności dydaktycznej 
i literackiej, a niespożytej ener-
gii i fenomenalnej pamięci mo-
gliby mu pozazdrościć młod-
si od niego. 

Napisać o Edwardzie Zaji-
čku „dostojny jubilat” mógł-
by tylko ktoś, kto traktowałby 
95. urodziny profesora w ka-
tegoriach ściśle metrykalnych 
lub oceniałby go na podstawie 
dumnej, wyprostowanej posta-
wy ciała i szlachetnych rysów 
twarzy. Wprawdzie dostojność 
przebija też z wielkiej kultury 
osobistej, którą emanuje jubi-
lat, nie ma przy tym w sobie nic 
z napuszenia, bo to człowiek 
w najlepszym znaczeniu tego 
słowa – przedwojenny. Wystar-
czy chwila rozmowy z profeso-
rem, aby dostrzec w nim uro-
czego starszego pana, nestora 
z wieku, lecz młodego duchem.

filmowy 
żyCiorys
Edward Zajiček urodził się 
w Bydgoszczy. Jego rodzice byli 
aktorami. W dzieciństwie, które 
spędził w Łodzi, gdzie w kinie 
czary oglądał westerny z To-
mem Mixem i komedie z Patem 
i Pataszonem, marzył o tym, 
żeby zostać budowniczym. 
Wysiedlony przez hitlerow-
ców z Łodzi, trafił w grudniu 
1939 roku na warszawską Pra-
gę i tu pracował jako murarz. 
Jego dziełem są np. arkady od-
dzielające przykościelny cmen-
tarz na Kamionku od Jeziorka 
Skaryszewskiego. Na Pradze 
Zajiček przeżył w 1944 roku 
epizod powstańczy, po którym 
wyjechał do Lublina. 18 stycz-

nia 1945 znalazł się w Krako-
wie jako żołnierz Wojska Pol-
skiego. Widział jak m.in. Anto-
ni Bohdziewicz i major Stani-
sław Wohl zakładali w budyn-
ku przy ul. Józefitów 16 Bazę 
Produkcyjną Wytwórni Filmo-

wej Wojska Polskiego. 1 lute-
go został w Łodzi pracowni-
kiem Wytwórni. Zajiček udał 
się w towarzystwie przyjmują-
cego go do pracy Jerzego To-
eplitza na Targową 61, gdzie 
w pałacu Oskara Kona mie-

ściło się szefostwo Wytwórni. 
Tam został przedstawiony ma-
jorowi Aleksandrowi Fordowi, 
który skierował go do produk-
cji filmów i oddał do dyspozy-
cji porucznika Juliusza Turbo-
wicza. W ślad za tym, w biurze Fo
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Wytwórni przy ul. Narutowi-
cza 69, Zajiček otrzymał etat 
operatora. Dzisiejszy 95-latek 
był więc jednym z tych, którzy 
ponad 70 lat temu odbudowy-
wali po wojnie kinematografię 
polską. Ta zasługa jubilata ma 
niepodważalną wartość histo-
ryczną. Latem 1945 roku Zaji-
ček uczestniczył jako kierownik 

produkcji i… odtwórca głów-
nej roli – chłopaka marzącego 
o karierze lotnika – w de facto 
pierwszym polskim powojen-
nym filmie fabularnym, nakrę-
conym na długo przed Zakaza-
nymi piosenkami (tyle że śred-

niometrażowym), Orły i soko-
ły. Obraz nie wszedł na ekrany. 
„Reżyser Janusz Star zastosował 
metody, które wiele lat później 
były uważane za śmiałe i nowa-
torskie. Na przykład wszyst-
kie role powierzył amatorom. 
Operator Antoni Wawrzyniak 
wszystkie zdjęcia realizował 
w plenerze, bądź we wnętrzach 
naturalnych. Nie budowaliśmy 
żadnych dekoracji” – pisał Za-
jiček w artykule „Orły i sokoły” 
(„Film”, nr 33/1969 rok). „Jako 
kierownikowi produkcji było 
mi to (granie centralnej postać 
filmu – przyp. A.B.) nawet na 
rękę. Gwarantowało bezpłatne 
wykonanie głównej roli i obni-
żało koszty produkcji” – doda-
wał z właściwym sobie poczu-
ciem humoru i ironii.

Od września 1945 i w roku 
1946 Edward Zajiček kierował 
krakowską Bazą Produkcyjną 
Wytwórni Filmowej Wojska 
Polskiego, a także produkcją 
klasycznych dziś dokumentów, 
np. Łopusznej. Ziemi niezna-
nej Tadeusza Makarczyńskie-
go i Wieliczki Jarosława Brzo-
zowskiego. Następnie pracował 
w różnych instytucjach kine-
matografii, m.in. jako szef pro-
dukcji Zespołów Filmowych: 
„Syrena” Jerzego Zarzyckiego, 
„iluzjon” Ludwika Starskiego, 
potem czesława Petelskiego 
i „Kadr” Jerzego Kawalerowi-
cza. W latach 1959-1970 był 
kierownikiem produkcji fil-
mów fabularnych, w tym Drew-
nianego różańca Ewy i cze-
sława Petelskich, Małżeństwa 
z rozsądku Stanisława Barei, 
Twarzą w twarz Krzysztofa Za-
nussiego, Stajni na Salvatorze 
Pawła Komorowskiego, Mola 
Wojciecha Solarza i Albumu 
polskiego Jana Rybkowskiego.

droGa 
akademiCka
Równie owocnie rozwijała się 
kariera naukowa i dydaktyczna 
jubilata. W 1960 ukończył stu-
dia w SGPiS (dziś SGH) w War-
szawie, gdzie uzyskał stopień 
doktora i habilitację. W 1989 

otrzymał tytuł profesora nauk 
ekonomicznych. Jest profeso-
rem zwyczajnym Szkoły Fil-
mowej w Łodzi; w latach 1989- 
-1996 był prorektorem uczelni. 
Wykładał na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach (1980- 
-2006), po Sierpniu ’80 został 
dziekanem Wydziału i był nim 
sześć lat. Wykładał również 
w instytucie Literatury, Teatru 
i Filmu Uniwersytetu Łódzkie-
go. „cudowna postać, wielki 
człowiek polskiego kina” – mó-
wiła o Zajičku w „Magazynie 
Filmowym” (nr 1/2017) Mag-
dalena Łazarkiewicz, wspomi-
nając swoje katowickie studia. 
„Udało mu się sprowadzić fan-
tastycznych wykładowców” – 
wyjaśniała.

Mistrzostwo Edwarda Za-
jička objawiło się na planach 
zdjęciowych i w biurach Ze-

społów Filmowych, gdzie po-
konywał absurdy gospodarki 
PRL. Na uczelniach, w któ-
rych świetnie sprawdzał się 
jako organizator, i w których 
studenci chłonęli jego zara-
zem rzeczowe i barwne gawę-
dy o produkcji filmów (wiele 
dobrego mógłby o tym napisać 
niżej podpisany, były słuchacz 
profesora na łódzkim Filmo-
znawstwie). No i w piśmien-
nictwie filmowym! 

W latach 70. profesor Zajiček 
rozpoczął artykułami w „Kinie” 
nowy nurt w rodzimym filmo-
znawstwie, zajmujący się eko-
nomią, gospodarką i zarządza-
niem w kinematografii polskiej 
zarówno przed, jak i powojen-
nej. Przeniósł go następnie do 
licznych publikacji książko-
wych, z których największy 

rozgłos zdobyły: „Poza ekra-
nem. Kinematografia polska 
1918-1991” (Warszawa 1992) 
i „Poza ekranem. Kinematogra-
fia polska 1896-2005” (Warsza-
wa 2009) oraz „Zarys historii 
gospodarczej kinematografii 
polskiej. Tom i. Kinematografia 
wolnorynkowa w latach 1896- 
-1939” (Łódź 2008 i 2015). Ma 
rację Marek Hendrykowski, pi-
sząc w „images” (nr 22/2013), 
że pisarstwo Zajička grawituje 
„między subiektywnością oso-
bistego wspomnienia a obiek-
tywizmem naukowego wykła-
du”, ale warto dodać, że dzię-
ki temu budzi ono podziw dla 
skrupulatności opisu i tytanicz-
nej pracy, jaką wykonał autor, 
by dotrzeć do dokumentów 
finansowych czy aktów praw-
nych często sprzed wielu dzie-
sięcioleci, a jednocześnie jest 
pasjonującą lekturą dla każ-

dego kinomana. Obecnie ju-
bilat pracuje z Allanem Star-
skim nad, jak mówi, „relak-
sującą biografią mistrza filmo-
wego humoru Ludwika Star-
skiego”. Wiąże z nią nadzieję, 
że „może uda się napisać coś 
zabawnego”. Edward Zajiček 
został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski i Złotym Me-
dalem Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis.

Panie Profesorze! Z oka-
zji Pańskiego pięknego jubi-
leuszu proszę przyjąć od Re-
dakcji „Magazynu Filmowe-
go” życzenia wielu jeszcze lat 
życia i dalszej wspaniałej pracy 
ku pożytkowi polskiego kina.

Andrzej 
Bukowiecki

Nestor młody 
duchem
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edward zajiček

Ponad 70 lat temu 
odbudowywał po wojnie 
polską kinematografię

Jubileusz 95-lecia 
Edwarda Zajička 
to prawdziwe 
święto dla polskiej 
kinematografii. To 
jeden z najbardziej 
zasłużonych 
ludzi kina, który 
swoją wiedzą 
i doświadczeniem 
wciąż dzieli się 
z młodymi.
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Podczas studiów w łódz-
kiej Szkole Filmowej Ja-
nusz Zaorski usłyszał, 
że reżyser musi posia-

dać trzy rzeczy – jaja, serce i łeb. 
Tak mawiał jego ulubiony pro-
fesor Stanisław Wohl. Zaorski 
w pełni się z tym trójpodziałem 
władz reżyserskich zgadza, choć 
zmienia kolejność niezbędnych 
każdemu uprawiającemu tę pro-
fesję elementów. 

„Jaja to energia, mobilność, 
siła. Łeb – ważny, bo nie byłoby 
źle, żeby na końcu trochę inte-
ligencji się znalazło. Jednak na 
pierwszym miejscu stawiam 
serce – czyli wrażliwość. Ona 
jest najważniejsza” – wyznaje 
na łamach wywiadu-rzeki, 
jakiego udzielił Stanisławowi 
Zawiślińskiemu. Notabene 
książka nosi tytuł „Jaja, serce, 
łeb”.

Zacznijmy zatem od jaj, 
czyli – jak to Zaorski ujął – 
„energii, mobilności, siły”. Tymi 
przymiotami zawsze dyspo-
nował, i to często w nadmia-
rze. Jest scenarzystą, reżyse-
rem, producentem, jako aktor 
wystąpił w kilkunastu filmach, 
m.in. w Palcu bożym Antoniego 
Krauzego, Mniejszym niebie 
Janusza Morgensterna, Czło-
wieku z żelaza Andrzeja Wajdy. 
Pełnił wiele prestiżowych, ale 
i wymagających olbrzymiej 
pracy i zaangażowania funkcji, 
m.in. w 1987 roku został prze-
wodniczącym Polskiej Federa-
cji Dyskusyjnych Klubów Fil-
mowych, był kierownikiem 
artystycznym Zespołu Filmo-
wego „Dom”, członkiem Komi-
tetu Kinematografii w przeło-
mowych latach 1987-1989, 
prezesem Komitetu ds. Radia 

i Telewizji (1991-1993) oraz 
przewodniczącym Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji 
(1994-1995). Jest też przewod-
niczącym Rady Programowej 
instytutu Kosmopolis – Fun-
dacji Nauki, Kultury i Edukacji. 
Do tej pory zrealizował ponad 
30 tytułów fabularnych, doku-
mentalnych i seriali telewizyj-
nych, a jako reżyser pełnego 
metrażu fabularnego debiuto-
wał w wieku 23 lat, czyli wcze-
śniej niż sam Steven Spielberg. 

Ponadto ma czas, by pograć 
w tenisa, chodzić na mecze, 
czytać książki i oglądać filmy 
w dużych ilościach.

i tu dochodzimy do łba, 
który jest – jak twierdzi Zaor-
ski – „ważny, bo nie byłoby źle, 
żeby na końcu trochę inteli-
gencji się znalazło”. W jego 
filmach czy spektaklach ową 
inteligencję odnajdujemy. i bez 
znaczenia, czy to ekranizacja 
ważnej powieści Kazimierza 
Brandysa Matka Królów albo 

przejmującego dramatu Stani-
sława Grochowiaka Partita na 
instrument drewniany, czy saty-
ryczny serial miniaturek tele-
wizyjnych Zezem albo dema-
skatorska, niezwykle atrakcyjna 
opowieść sportowa Piłkarski 
poker. „czuję się profesjonal-
nym reżyserem, który może 
w sposób zawodowy opowie-
dzieć każdą anegdotę” – wyznał 
w rozmowie z Jerzym Górzań-
skim przed ponad 30 laty na 
łamach tygodnika „Film”. i tak 
właśnie jest przez całą jego arty-
styczną karierę, od efektownego 
debiutu Uciec jak najbliżej do 
chwili obecnej, czyli fantastycz-
nych Pokoleń, gdzie kreśli histo-
rię kraju poprzez fragmenty 
filmów zrealizowanych we wro-
cławskiej wytwórni, wszak to 
„zleceniówka” zrealizowana 
z okazji jej jubileuszu. Bo Zaor-
ski potrafi zajmująco – i wła-
śnie inteligentnie – opowiadać, 
bez względu na rodzaj kina, 
który właśnie ma na warsz-
tacie, co więcej – nieważne, 
czy opowieść utrzymana jest 
w molowej czy durowej tona-
cji. Notabene, przypominam 
sobie, jak o debiutanckim filmie 
Zaorskiego, który bardzo mi 
przypadł do gustu, Krzysztof 
Mętrak – jeden z moich lite-
rackich idoli – napisał: „uciec 
jak najdalej”. Zabolało mnie to 
bardzo, ale spojrzenia na film, 
ani na autora tych słów, nie 
zmieniłem. Po latach, wdowa 
po przedwcześnie zmarłym 
pisarzu została żoną Janusza 
Zaorskiego i razem pielęgnują 
pamięć po wspaniałym intelek-
tualiście, organizując od 21 lat 
Konkurs o Nagrodę im. Krzysz-
tofa Mętraka.Fo
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„Jednak na pierwszym miej-
scu stawiam serce – czyli wraż-
liwość. Ona jest najważniej-
sza” – twierdzi reżyser. Te słowa 
są mi szczególnie bliskie. cóż 
bowiem po arcydziełach, na 
których zasypiam? Między 
artystą a odbiorcą musi coś 
zaiskrzyć. A z iskry – jak pisał 
klasyk – rozgorzeje płomień. 
Owszem, głowa jest bardzo 
ważna w odbiorze – i ocenie – 
dzieła sztuki, ale charaktery-
styczne mrowienie na plecach, 
czy przyśpieszone bicie serca to 
jej mierniki, które nigdy nas 
nie oszukają. Jak wykrywacz 
kłamstw. 

Jest w  dorobku Janusza 
Zaorskiego kilka tytułów, 
które wywołały właśnie takie 
reakcje mojego organizmu. 
Przede wszystkim Matka Kró-
lów (1982), dzieło najpełniej-
sze, poświęcone dramatycz-
nym losom samotnej kobiety 
wychowującej czterech synów 
na tle równie tragicznych losów 
kraju lat 1933-1956. Ekrani-
zacja wydanej w 1957 roku – 
w nakładzie zaledwie 10 tys. 
egzemplarzy – powieści Kazi-
mierza Brandysa, realizowana 
w  konspiracyjnych wręcz 
warunkach stanu wojen-
nego, czekała aż pięć lat (do 
1987 roku), na oficjalną pre-
mierę. No i spadła na nią istna 
lawina festiwalowych laurów, 
najpierw w Gdyni ze Złotymi 
Lwami na czele, a następnie 
w Berlinie, gdzie film Zaor-
skiego uhonorowano Srebr-
nym Niedźwiedziem. Warto 
jednak odnotować, że pomysł 
nakręcenia tego obrazu zro-
dził się jeszcze na początku lat 
70., czyli wtedy, kiedy Zaorski 
zaczynał swą drogę filmową. 
W 1972 miał już gotowy, napi-
sany przez siebie scenariusz, 
ale kolejni szefowie kinema-
tografii odmawiali mu zgody 
na rozpoczęcie zdjęć. Dopiero 
w 1981, w okresie „solidarno-
ściowego” przełomu, scenariusz 
zaakceptowano i w listopadzie 
tegoż roku rozpoczęto prace. 
Jak by się potoczyły losy Zaor-

skiego, gdyby od Matki Królów 
w 1972 roku zaczynał? Oto jest 
pytanie.

Równie mocno podziałała 
na mnie Partita na instrument 
drewniany, przejmujący dra-
mat człowieka postawionego 
w konieczności współudziału 
w zbrodni (zbudowania szu-
bienic na potrzeby okupanta) 
i znajdującego w sobie dość 
sił, by ocalić swoje człowie-
czeństwo (notabene, nie-
dawno gdzieś przeczytałem, 
że z krzyża można zrobić 

dwie szubienice). Albo Jezioro 
Bodeńskie, będące adaptacją 
dwóch utworów Stanisława 
Dygata: tytułowego oraz 
„Karnawału” – nieoczywi-
sta opowieść o patriotyzmie. 
W pamięci zostały mi także 
„młodzieżowe” filmy Zaor-
skiego – Uciec jak najbliżej, 
serial Punkt widzenia, z pierw-
szą dużą rolą Bogusława Lindy 
i genialną muzyką Jacka Osta-
szewskiego, czy utrzymane 
w poetyce kina moralnego 
niepokoju Dziecinne pytania, 

traktujące o różnych posta-
wach życiowych młodych 
ludzi (z songami Jacka Kacz-
marskiego i Przemysława Gin-
trowskiego, m.in. „Modlitwa 
o wschodzie słońca” i „czy 
poznajesz mnie moja Polsko”). 
To były również moje piosenki 
i moje pytania. Jak moje są 
także Pokolenia, najnowszy 
film Zaorskiego, subiektywno- 
-obiektywna opowieść o moim 
kinie. i moim kraju.

19 września Janusz Zaorski – 
świetny reżyser, namiętny kino-
fil i zapalony kibic (choć on za 
Legią, a ja za Wisłą) – będzie 
świętował swe 70. urodziny. 
Składając życzenia, posłużę 
się słowami Andrzeja, brata 
Janusza, inspirowanymi tek-
stem piosenki „Nie przejmuj 
się”, wykonywanej przez Edytę 
Geppert: „choćbyś żył nawet 
200 lat, to nie to jest ważne. 
Nieważne jest ile, lecz – jak”. 
A jak, Ty o tym dobrze wiesz. 

Jerzy Armata

Trójpodział władz 
reżyserskich
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Pokolenia, reż. Janusz Zaorski 

januSz zaorSki

Janusz Zaorski

Opowiada zajmująco, niezależnie od 
tego, czy w tonacji molowej czy durowej

Na festiwalu w Gdyni, 
19 września, będzie obchodził 
70. urodziny. To najlepsze 
miejsce, by świętować 
jubileusz tego niezwykle 
cenionego twórcy kina.
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Zbigniew Korepta i Janusz 
Gajos w filmie Piłkarski 
poker reż. Janusz Zaorski 
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Wszystko zaczęło się od… 
odrzucenia. Autorski projekt 
Ssaków nie zyskał akcepta-
cji łódzkiego Studia Małych 

Form „Se-ma-for” i planowana realizacja 
utknęła w martwym punkcie. Dzisiaj wiemy, 
że scenariusz napisany przez Romana Polań-
skiego i Andrzeja Kondratiuka, dla którego 
inspiracją i punktem wyjścia stał się obraz 
Witolda Wojtkiewicza, niósł ze sobą propo-
zycję niebywale na owe czasy oryginalną, co 
bynajmniej nie oznaczało zielonego światła 
na realizację. 

Do pomysłu nakręcenia grupa przyja-
ciół powróciła ponownie po przyjeździe 
Polańskiego z Paryża. To, co się wtedy zro-
dziło w wyniku burzy mózgów, do jakiej 
doszło w łódzkiej kawiarni, można uznać za 
rzecz doprawdy niezwykłą. Ssaki stanowią 
w dziejach powojennej kinematografii pol-
skiej absolutny ewenement. Oto „w środku” 
PRL, w warunkach ostrej cenzury i w atmos-
ferze pełnej podejrzliwości władzy wobec 
niepokornych filmowców (partia tyle co roz-
prawiła się ideologicznie z polską szkołą fil-
mową), powstaje iście partyzancka produkcja 
niezależna, będąca aktem wolności twórczej 
grupy młodych artystów. 

coś takiego nie miało prawa się zdarzyć, 
a jednak się zdarzyło! W przypadku Ssaków 
jesteśmy wraz z tą produkcją znacznie dalej, 
niż w przypadku nakręconych jako szkolna 
etiuda PWSF Dwóch ludzi z szafą (1958). 
Tamto dziełko kręcono bowiem, mając 
zapewnione niezbędne quantum koniecz-
nej oficjalności, podczas gdy późniejsze 
o kilka lat Ssaki nie próbowały zachować 
nawet jej pozorów. Może z wyjątkiem tego, 
że w czołówce figuruje jednak ostatecznie 
łódzki „Se-ma-for”, co pozwoliło uczynić tę 
prywatną produkcję bytem oficjalnie akcep-
towanym przez system.

Zimą 1961 ekipa udała się do Zakopanego, 
gdzie na resztkach topniejącego śniegu, w ciągu 
zaledwie paru dni, nakręcono zdjęcia. Podob-
nie jak Dwaj ludzie z szafą, Ssaki są kameral-
nych rozmiarów powiastką filozoficzną. Dwaj 
ludzie z sankami oznaczają akt twórczego nie-
posłuszeństwa, jakim było zagranie na nosie 
machinie administracyjnej. Uwaga, chuligan! 
Ten film to chuligański wybryk Polańskiego 
et consortes – demonstracyjnie omijający 
oficjalną drogę i za nic mający reguły, niezli-
czone bariery i nieznośny dla filmowców cię-
żar niemożności, jakie machina ta wówczas 
wszystkim bezwzględnie narzucała. 

Ssaki to filmowy podrzutek, pierwszy 
„niezal” w PRL. Aby mógł się realnie poja-

wić, konieczna była nie tylko inwencja 
twórcza, ale i spore pieniądze. Wyłożyli 
je po połowie, zaprzyjaźnieni z reżyserem, 
Wojciech Frykowski i Andrzej Kostenko. 

Samo finansowanie jednak nie wystar-
czało. Niezbędna była profesjonalna 
kamera i osprzęt. Szkolnego Arriflexa 
wypożyczył dziekan Stanisław Wohl. 
Nakręcony „nielegalnie” materiał trzeba 
było jeszcze profesjonalnie wywołać, co 
stało się ostatecznie dzięki znajomo-
ściom i chodom nieocenionego Andrzeja 
Kostenki, który przemycił go jako część 
materiałów zdjęciowych innego filmu skie-
rowanych do wywołania w laboratorium 
państwowym. 

Obfitująca w liczne perypetie i zwroty 
akcji opowieść mieści się w zaledwie dzie-
sięciu minutach. Jej otwarta na rozmaite 
odczytania – tyleż prosta, co perfekcyjnie 
obmyślana – konstrukcja zawiera w sobie 
niezmiernie nośną parabolę relacji mię-
dzyludzkich. Ssaki są majstersztykiem nie-
wielkiej produkcji. Twórcy filmu osiągnęli 
kapitalny poziom kondensacji użytych środ-
ków wyrazu: począwszy od górskiej sce-
nerii w postaci śnieżnego limbo, poprzez 
mistrzowsko kadrowane ujęcia i doskonały 
rytm, a skończywszy na skrzącym się od 
zabawnych gagów groteskowo-slapstickowym 
stylu gry aktorskiej. Po raz kolejny mistrz 
małej formy Polański pokazał, czym może 
być kino jako minimal art.

Wbrew obiegowym komentarzom, nie 
jest to tylko opowieść o konflikcie wynika-
jącym z dominacji i władztwa jednych nad 
drugimi. To trop ważny, ale niejedyny. Zwią-
zani ze sobą protagoniści prezentują mikro-
układ scalony – społeczeństwo w kropli wody: 
egoistyczne, podzielone, zantagonizowane, 
lecz przecież zmuszone do współdziałania 
i koegzystencji. Ssaki to studium przejmo-
wania i sprawowania władzy. Niezwykle cie-
kawy wątek stanowi w nim powtarzający 
się motyw wejścia w posiadanie sanek i ich 
oszukańczego zawłaszczania przez tego, kto 
podstępem uzurpuje sobie do nich prawo, 
wraz z przywilejem jazdy. Równość to nie 
wszystko. Równi ciągną i wożą równiejszych. 
ciągnięty oszukuje i wykorzystuje ciągnącego. 
Władza jednego opiera się na wyzysku dru-
giego. Ongiś, dzisiaj i do końca świata. Gorzka 
prawda została tutaj przebrana w kostium 
śnieżnej błazenady.

Kapitalny wkład twórczy wniósł do Ssaków 
autor muzyki, Krzysztof Komeda. Podczas 
nagrania w łódzkim studiu przy Łąkowej 
kompozytor nad wyraz umiejętnie połączył 
w jedno dwa światy muzyczne: jazzmanów 
swego Sekstetu i miejscowy zespół mando-
linistów. Konflikt w warstwie zdarzeń otrzy-
mał doskonały ekwiwalent audialny w postaci 
starcia dwóch różnych stylów uprawiania 
muzyki. Po raz kolejny Komeda wyszedł na 
spotkanie wyobraźni Polańskiego, twórczo 
rozwijając jego myśl i sposób przekazu. Obie 
sfery – wizualna i dźwiękowa – połączyły się 
w organiczną jedność efektu artystycznego 
najwyższej próby.

Ssaki rozbiły bank z nagrodami, w ciągu 
następnych dwóch lat święcąc triumfy 
w konkursach międzynarodowych festi-
wali w Tours, Oberhausen i w Krakowie, 
gdzie Złote Smoki przyznano: Polańskiemu, 
Komedzie, Kostence i Kondratiukowi.

Radość tworzenia stanowi w przypadku Romana Polańskiego 
niezmiernie istotny motyw wszelkich jego filmowych poczynań. 
Akompaniuje temu impuls twórczy, jakim jest radość 
opowiadania za pośrednictwem ruchomych obrazów…

ssaKi
Fo

t. 
Po

lfi
lm

/E
as

t N
ew

s

Marek Hendrykowski

Henryk Kluba i Roman Polański 
na planie filmu Ssaki 
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Krzesimir Dębski to artysta wręcz 
renesansowo uzdolniony, dla 
którego nie ma zadań nie-
możliwych. Uprawia muzykę 

poważną, a także wszelkie rodzaje tej 
„niepoważnej”: jazz, pop, rocka, nawet 
tzw. krainę łagodności. Pisze, aranżuje, 
dyryguje, gra na skrzypcach, produkuje, 
nagrywa, koncertuje.

Jest postacią niekonwencjonalną, poczy-
nając już od imienia. Ponoć rodzice, decy-
dując się na imię Krzesimir, czekali pół 
roku na wyrażenie zgody w tej sprawie 
przez Radę Państwa (kompozytor zachował 
w swoim archiwum dokument zezwalający 
mu na używanie tego imienia, podpisany 
przez Józefa cyrankiewicza). Notabene, 
dzieci Dębskiego noszą imiona: Dobro-
miła, Tolisław, Radzimir… Zdarzają mu 
się także dość… nieoczekiwane zachowa-
nia. Kiedyś wstał od fortepianu i poszedł 
na sześciotysięcznik, na Kilimandżaro…

Dębski jest absolwentem poznańskiej 
Akademii Muzycznej, gdzie studiował 
kompozycję i dyrygenturę. Muzykę zaczął 
uprawiać publicznie już w szkole średniej 
w zespołach The Hazards oraz Maszyna 
Rytmu, z którą wystąpił na Festiwalu 
Awangardy Rockowej w Kaliszu. Później 

na jego drodze pojawił się jazzowy Warsz-
tat, orkiestra Zbigniewa Górnego, kabaret 
Tey, Orkiestra Ósmego Dnia, uprawiająca 
poezję śpiewaną Nasza Basia Kochana czy 
String connection, formacja, której lide-
rował, i z którą objechał niemal cały świat. 
Jako dyrygent prowadził koncerty z udzia-
łem m.in. José carrerasa, José cury, Jean- 
-Luca Ponty’ego, Marka O’connora, Vadima 
Riepina, Adama Makowicza, Johna Blake’a, 
Nigela Kennedy’ego.

Ma na swym koncie blisko pół setki 
płyt, skomponował ponad sto piosenek (ze 
słynną „Dumką na dwa serca” na czele), 
50 utworów symfonicznych i kameral-
nych, swoją muzyką opatrzył ponad 100 
filmów i seriali fabularnych, a także doku-
mentalnych i animowanych oraz blisko 50 
spektakli teatralnych. Stworzył nawet… 
„Wariacje na temat K. Dębskiego”. „Temat 
napisał mój osobisty Mr. Hyde, a waria-
cje jeszcze bardziej oddany mi Dr. Jeck- 
yll” – wyznał.

Spośród partytur filmowych Dębskiego 
warto wymienić przede wszystkim Tajem-
nicę Sagali (1996) i Gwiezdnego pirata 
(1998) Jerzego Łukaszewicza, nagrodzone 
Poznańskimi Koziołkami na festiwalu Ale 
Kino!, Ogniem i mieczem (1999), uhono-

rowaną Philip Award, i Starą baśń (2003) 
Jerzego Hoffmana, której przypadła Złota 
Kaczka, a także Magiczne drzewo (2008) 
Andrzeja Maleszki wyróżnione za muzykę 
na festiwalu w Arteku. Warto dodać, że 
w niezwykle bogatej kolekcji laurów Dęb-
skiego znajduje się m.in. statuetka Fry-
deryka, nagroda „Master of cinemagic”, 
tytuły Muzyka, Kompozytora, Skrzypka 
Roku w plebiscycie „Jazz Forum”, nomina-
cja do Emmy Award, zaś prestiżowe pismo 
„Down Beat” umieściło go w 1985 roku 
wśród dziesięciu najlepszych jazzowych 
skrzypków świata.

Podczas festiwalowej gali ubiegłorocznej 
edycji Przeglądu Filmów o Sztuce w Zako-
panem Dębski wystąpił ze swym String 
connection. Pośród wielu swych tema-
tów filmowych zagrał także te, do których 
jeszcze… nie powstał obraz. „czy są na 
sali jacyś reżyserzy?” – rzucił kompozytor. 

Notabene, opowiadał mi Witold Giersz, 
że kiedy pokazywał mu niemą wersję swego 
ostatniego filmu Signum (2015), ten zare-
agował natychmiast: „Mam coś dla pana”, 
po czym zaprezentował fragmenty swej 
1. Symfonii „Nihil Homine Mirabilius Est”. 
i pasowało jak ulał. czy przeczytali ten 
tekst jacyś reżyserzy?

Niezwykle 
utalentowany 
kompozytor 
i muzyk, 
artysta 
wszechstronny, 
do tego 
z wielkim 
poczuciem 
humoru.

Jerzy Armata Krzesimir Dębski

Moja (FiLMowa) Muzyka
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Józefa Hena poznałam w słynnej 
łódzkiej Honoratce, serdecznie się 
polubiliśmy, po czym parokrotnie 

zapraszał mnie na swój plan zdjęciowy. 
Właśnie kręcił jako reżyser film Kwiecień, 
według własnej książki. Moją pierwszą 
w życiu wizytę w Wytwórni zawdzięczam 
właśnie Józefowi i to na długo, zanim 
zaczęłam tam pracować etatowo. Prze-
chowuję jedną z kartek, jakimi dzięko-
wał mi za imieninowe życzenia: „Droga 
Haniu, ciepło mi się robi, że tak ładnie 
o mnie pamiętasz i tak dobrze o mnie 
myślisz. Ja, chociaż u progu senilizmu, 
wszystko pamiętam. A wiesz, co najbar-
dziej? Jak kiedyś na plan Ty mi przynio-
słaś bułkę z wędliną, dobrze wiedząc, 
że nie miałem czasu, aby się pożywić. 
Wspominam też wieczorną wędrówkę 
naszą po długiej łódzkiej ulicy w trza-
skający mróz. i nawet kataru nie było. 
Dziękuję ci gorąco za życzenia – J.H.”. 
ileż serdecznego ciepła w znakomitym 
cZŁOWiEKU…

Z usposobienia i emanującego spo-
koju niezwykle podobny do Józefa był 
Stanisław Różewicz. Obaj – tacy wyci-
szeni, domowi, zero „sodówy”, jakie-
goś szarogęszenia się… A przecież – jak 
mało kto – właśnie oni mieliby do tego 
prawo… Na planie filmowym u Staszka 
nigdy nie było żadnych histerii, swarów, 
nerwowości… Nigdy nie przybierał men-
torskiego tonu, każda dyspozycja ope-
ratorowi, czy komukolwiek, miała taki 
lekki ton, jakby przekomarzania się, a nie 
rozkazów „pierwszego po Bogu”. Z upły-
wem lat zaprzyjaźniliśmy się serdecznie, 
a Staszek bywał dość częstym gościem 
w naszym domu… Zawsze zapominał 
o zjedzeniu czegokolwiek, póki jeszcze 
bufet w „Pałacu Dźwięku” był czynny. 
To mnie nauczyło, aby mieć na sprawę 
baczenie, bo choroba wrzodowa żołądka 
nękała Staszka już od paru lat… Zdarzyło 
się parę razy, że odkładaliśmy robotę 
na następny dzień, bo musiałam być na 
koncercie, a Staszek mi w filharmonii 
chętnie towarzyszył. Lubił rozmawiać 
o muzyce i razem ze mną przy niej pra-
cować. Zaprosił mnie do współpracy przy 
aż siedmiu swoich filmach fabularnych. 
A kompozytorem zdecydowanej więk-

szości z nich był nasz wspólny przyja-
ciel – Wojciech Kilar.

innego Stanisława, czyli Staszka 
Jędrykę wspominam jako… całkowite 
przeciwieństwo Różewicza. Zawsze roz-
sadzał go temperament, był nieustan-
nie targany emocjami, tryskał energią 
i – niczym gejzer – wybuchał z niepo-
hamowaną siłą zawsze, kiedy coś szło 
nie po jego myśli. Pracowałam przy 
aż dwunastu jego dziełach filmowych, 
z trzema potężnymi serialami włącznie 
(Wakacje z duchami, Podróż za jeden 
uśmiech i Stawiam na Tolka Banana). 
Przez dwadzieścia lat (1965-1984) pracy 
Staszka w łódzkiej WFF można się było 
wzajemnie poznać i szczerze polubić. 
W momentach trudnych, przykrych, czy 
doskwierającego stresu, Staszek uwiel-
biał przesiadywać u mnie, w montażowni 
muzycznej, zawsze z nieodłącznymi, 

O reżyserach z klasą i różnych 
temperamentach, o serdecznych 
towarzyskich gestach i komicznych 
zdarzeniach.

poupychanymi po kieszeniach, pudeł-
kami zapałek. Każdy patyczek pojedyn-
czo wyjmował, błyskawicznie łamał na 
pół i rzucał, gdzie popadnie. Nigdy nie 
miałam mu za złe, że po każdej wizycie – 
czekało mnie spore sprzątanie… Pew-
nego upalnego dnia, na planie Wakacji 
z duchami w podhalańskiej wiosce, Sta-
szek dostał kolejnego ataku szału, kiedy 
na jego komendę w ogóle nie zareagował 
Zdzisio Maklakiewicz, zakuty od stóp do 
głów w rycerską zbroję. Kiedy na rozkaz 
reżysera wydobyto go wreszcie z żela-
stwa – niestety – mimo usilnych prób, 
nie udało mu się zachować upragnio-
nego pionu. Staszek, z pianą na ustach, 
nakazał dwóm asystentom błyskawicznie 
doprowadzić aktora do stanu używalno-
ści. Obaj sprytnie wymyślili, że jedynym 
chłodnym miejscem w okolicy jest miej-
scowy kościółek ze stareńkimi, grubymi 

murami. Ujęli aktora pod pachy i posa-
dzili w ławach, na szczęście pustej o tej 
porze, maleńkiej świątyni. Przez prawie 
godzinę stan Zdzisia nie ulegał żadnej 
poprawie, a tu niespodziewanie kośció-
łek zaczął się zapełniać parafiankami, 
jak każdego dnia, podczas „Godzinek”. 
Zanim kobieciny rozpoczęły zbiorową 
modlitwę, skoncentrowały swoją uwagę 
na trzech obcych panach siedzących 
sztywno w kościelnej ławie. Aby nieco 
przysłonić… dość jednoznacznie zabar-
wioną twarz swojego podopiecznego, 
asystenci wstawili mu w dłonie drew-
nianą tabliczkę z modlitwami, a Zdzisio 
na moment nieco oprzytomniał i moc-
nym głosem zadysponował:

– Dla mnie – fasolka po bretońsku!
Wszyscy trzej mieli ogromne szczęście, 

że sędziwym parafiankom nie udało się 
ich dogonić…

Anna iżykowska-Mironowicz
Józef Hen 

Stanisław Jędryka Stanisław Różewicz



mieJsce KObiety Jest      na szczycie
Książki można uznać za produkt 2 

w 1. Uwielbiam moment, kiedy 
słowa uruchamiają obrazy. czy-

tam, a w głowie wyświetla się film. Naj-
mniejszy i najintymniejszy seans świata. 

Jeżeli obok wyobraźni ma się budżet 
i filmowe zaplecze, swoje prywatne kadry 
można udostępnić innym. To, co począt-
kowo było jednoosobową projekcją, 
mogą zobaczyć tłumy. Literatura wie-
lokrotnie uruchamiała machinę filmową. 
Tak było np. ze „Sztuką kochania gor-
szycielki” Violetty Ozminkowski. Bio-
grafię Michaliny Wisłockiej miała pod-
rzucić Piotrowi Starakowi jego żona. Nie 
wiem, czy małżonka czytała już „Wandę” 
Anny Kamińskiej, jeśli nie, uprzejmie 
podsuwam. To historia o ogromnym 
potencjale kinowym. Szansa na to, aby 
na wielkim ekranie pojawiła się kolejna 
wyrazista postać.

Wanda Rutkiewicz to jedna z tych 
kobiet, które chce się poznać. Ma w sobie 
tajemnicę, ten rodzaj niedostępności, 
który prowokuje, aby spróbować podejść 
bliżej. Zrozumieć, co stoi za konkretnymi 
wyborami. Kiedy polska himalaistka 
zginęła podczas wyprawy na Kanczen-
dzongę, miałam zaledwie 11 lat. Niewiele 
wiedziałam o górach, świecie, kobieco-
ści. Jak przez mgłę pamiętam telewi-
zyjne migawki, kiedy wracała z kolejnych 
wypraw i udzielała krótkich wywiadów 
na lotnisku. Dopiero po latach zagłębi-
łam się w jej historię i odkryłam para-
doks. Mało znam kobiet tak innych ode 
mnie, a jednocześnie tak mi bliskich. 

Rutkiewicz zamknięta w sztywne ency-
klopedyczna ramy to zdobywczyni Evere-
stu, K2, Gaszerbrumów. Wanda prywatna 
to kobieta zagadka. Anna Kamińska 
składa jej portret ze wspomnień rodziny, 
kolegów z pracy, partnerów wspinacz-
kowych, w tym takich legend górskiego 
świata, jak Aleksander Lwow czy Rein-
hold Messner. Te opowieści przypomi-
nają rozrzucone puzzle, ich ułożenie zaj-
muje sporo czasu. Wymaga zrozumienia, 
że siła nie wyklucza słabości. 

Kluczem do zrozumienia himalaistki 
jest jej dzieciństwo. czas, w którym było 
mało miejsca na beztroskę. Jako dziew-
czynka czasami wchodzi w rolę rodzi-

prZeZ sUBieKtYW
Fo

t. 
Ar

ch
iw

um
 E

ug
en

iji 
M

ur
au

sk
ie

né
wyobraź Sobie

74 75MAGAZYN FILMOWY  nr 73/wrzesień 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 73/wrzesień 2017

ców, opiekując się rodzeństwem. Mocno 
przeżywa tragiczną śmierć brata. Emo-
cje chowa w sobie, bo w tej rodzinie 
nie mówi się o nich głośno. Dom jest 
miejscem, z którego chce wyjść. Ten 
mentalny jest naznaczony wybuchami 

matki, ten materialny – zdaje się chwiać 
w posadach. Kamińska pisze o uniwer-
salnym doświadczeniu przesiedleńców – 
„psychozie tymczasowości”. Niestabil-
ność staje się naturalnym stanem małej 
Wandy. czymś, co zna najlepiej. Może 

dlatego – już jako dorosła kobieta – 
powie: „Niepewność, jak rozwinie się 
sytuacja, jest czymś fascynującym”. 

Bez kompleksów wchodzi w górski 
świat zdominowany przez mężczyzn. 
Lubi rządzić w zespołach mieszanych. 
Nie wpisuje się w rolę tych pań, które 
podziwiają męskich zdobywców. Mówi 
wprost: miejsce kobiety jest na szczycie. 
Za słowami, idą czyny. 16 października 
1978 roku jako pierwsza Europejka staje 

na Dachu Świata, jak nazywa się Mount 
Everest. Tego dnia Polska żyje wyborem 
kardynała Karola Wojtyły na papieża. 
informacja o jej sukcesie dociera do kraju 
z jednodniowym opóźnieniem. Do amba-
sady PRL w Katmandu przychodzą tele-

Kocham kino – mogę powiedzieć za 
Grażyną Torbicką, szybko dodając: i nie 
wyobrażam sobie życia bez książek. 

gramy z gratulacjami. Wśród nich pozdro-
wienia od członków Polskiego Związku 
Alpinizmu. Potem Wanda – nieoficjal-
nie – dowie się, jak wyglądała reakcja 
Andrzeja Zawady, który przygotowywał 
się do wyprawy od 1977 roku. Pada zda-
nie: „Mówiłem, żeby nie wysyłać baby na 
Everest!”. Po latach jej koledzy przyznają, 
że byli tacy, których „szlag trafił”. Najwy-
raźniej ucierpiało męskie ego. 

Sukcesy w górach nie idą w parze z tym, 
co dzieje się na nizinach. Jako 35-latka 
Wanda Rutkiewicz ma za sobą rozwód. 
Góry pozostawiają niewiele miejsca na 
miłość. Pasja napędza ją do działania, 
a jednocześnie niszczy. Jeden z jej part-
nerów przyzna po latach, że jego per-
cepcja nie nadążała za planami Wandy. 
Nie bez znaczenia jest presja mediów 
i sponsorów. Krzyk kamienia Wernera 
Herzoga sporo mówi o tym, jak zmieniała 
się codzienność wspinaczy. Film z 1991 
roku pokazuje moment, kiedy góry będące 
do niedawna przestrzenią do samotnych 
zmagań, stają się miejscem rywalizacji, 
elementem medialnego show.

Legenda polskiego himalaizmu składa 
się z przeciwieństw. Skryta wobec ludzi, 
otwarta na wyzwania. Góry są dla niej 
wolnością. Nie wykluczają jednak tęsknoty 
za kotwicą w postaci rodziny. Podejmuje 
próby budowania relacji. Jeden z roz-
mówców Anny Kamińskiej porównuje je 
do wspólnej podróży pociągiem. Ludzie 
otwierają się w rozmowie, a potem każdy 
wysiada na stacji i idzie w swoją stronę. 
Po przedziałowej otwartości i zaufaniu 
zostaje tylko wspomnienie.

Wanda szuka adrenaliny. Tę znajduje 
m.in. w rajdach samochodowych. Jeździ 
szybko, zdarza jej się łapać stopa i prze-
sadzać kierowcę na siedzenie pasażera. 
W latach 70. razem z Danutą Gellner- 
-Wach rusza w podróż do Pakistanu. Środ-
kiem transportu jest Fiat 125 p kombi. 

W chmurach buja tylko w przenośni, 
ma bardzo ścisły umysł. Przez lata jest 
pracownikiem instytutu Automatyki 
i Systemów Energetycznych. Jako pani 
inżynier zajmuje się ogromnymi maszy-
nami cyfrowymi. Fascynują ją roboty. 
Zdarza się, że przychodzi do pracy z ple-
cakiem pełnym kamieni. Tak szlifuje 

kondycję przed kolejną wyprawą. Ma 
bardzo wyrozumiałe szefostwo, wnioski 
urlopowe wypełnia wyjątkowo często. 
W rozmowie z Reinholdem Messne-
rem, z którym wymienia polskie kon-
serwy na szynkę parmeńską, mówi: „gdy 
dorosnę, będę wykonywać mój cywilny 
zawód”. Nie boi się siermiężnych warun-
ków, a jednocześnie dba o kobiecość. 
Koronkowe figi suszące się nad Mor-
skim Okiem świadczą o jej obecności 
w terenie. 

Podtytuł książki Kamińskiej to „Opo-
wieść o sile życia i śmierci”. Ta ostat-
nia cały czas jest blisko. Tylko w górach 
Wanda Rutkiewicz jest świadkiem wielu 
odejść. Jako mała dziewczynka traci 
brata, jako dorosła kobieta mierzy się 
z brutalnym mordem dokonanym na 
jej ojcu. Wytwarza w sobie mechanizm 
kontynuacji wbrew wszystkiemu, po to, 
aby przetrwać. Można odnieść wrażenie, 
że świadomość bliskości śmierci jest jej 
potrzebna do intensywnego życia. W jed-
nym z wywiadów, które przytacza Anna 
Kamińska, mówi wprost: „Ludzi najbar-
dziej drażni to, że ryzykujemy życie dla 
czegoś, co wydaje się kompletnie bez-
użyteczne, nikomu niepotrzebne. Ale 
może to jest potrzebne tym, którzy to 
robią! Może oni po prostu potrzebują 
tego, by żyć”.

Kiedy wyrusza w ostatnią wyprawę, ma 
49 lat i bardzo ambitne plany. Nie słucha 
tych, którzy próbują ją zatrzymać. Ma 
swój scenariusz i z uporem go realizuje. 

PS: Głosem tej opowieści w wydaniu 
audiobookowym jest Danuta Stenka, nie 
ukrywam, że to jej twarz widzę na ekra-
nie, myśląc o dojrzałej Wandzie w wersji 
kinowej. Sięgnijcie po książkę i skomple-
tujcie własną obsadę.

Weronika 
Wawrzkowicz-Nasternak

Wanda Rutkiewicz 
w górach



cierpliwość wody
producent musi mieć naturę cierpliwej 

wody – nie tędy, to tędy. Przyczai się 
na chwilę, poszumi, poszumi i znaj-

dzie w końcu dojście. Liczy się tylko sku-
teczność. A co to jest skuteczność w filmie? 
Ano to jest bracie podejmowanie ZAWSZE 
trafnej decyzji. Jeśli nie masz mocnej intu-
icji (górą producentki!), to jesteś w przy-
słowiowej… trudnej sytuacji.

odważnie i do Przodu!
Robota producenta to kruchy most na 
linach zawieszony w dżungli nad wielką 
wodą pełną krokodyli. Wybierasz temat 
filmu – wchodzisz na pierwszy stopień. 
To jest twoja najważniejsza decyzja. Już 
zawsze będziesz borykał się ze skutkami 
tego wyboru. Potem stąpasz na drugi sto-
pień – kto to napisze, kto wyreżyseruje. 
Jeśli dobrze wybrałeś, idziesz dalej, jeśli 
źle – już szczebel pod tobą zaczyna trzesz-
czeć. Następne stopnie – zdjęcia, montaż, 
muzyka, grafika, efekty – spróbuj choć raz 
podjąć złą decyzję! Już krokodyle w dole 
wystawiają swoje paszczęki, udając troskę 
o twoje zdrowie rzecz jasna.

PuŁaPki CzyhaJą 
wszędzie
Każdy ze szczebelków musi spasować się 
z innym, jeden zgrzyt i całość się wali. 
i nawet, jeśli jesteś na finiszu, film jest 
gotowy i wszem się podoba – to uważaj na 
jeden głupi szczebel na tym moście – a mia-
nowicie – kto będzie kopiował. Bo na nic 
mordęga zespołu geniuszy, ich noce i dnie 
nad obrazem, korekcją barwną, czystością 
dźwięku, gdy „pan Ziutek”, który nawet nie 
jest szczebelkiem tej drabinki – oderwie 
się od kanapki i odłączy na chwilę kabe-
lek w kopiarni! Wszyscy znamy to z setek 
doświadczeń, dlatego zawsze sprawdzaj 
kopię, którą wysyłasz. A przecież wysyłasz 
pod presją czasu, bo w tej robocie wszystko 
jest na wczoraj.

karuzela Pr-u
Gdy urodzisz film, wsiadasz na diabelski 
młyn. Pracujesz na sukces i dodajesz pary. 
Dobrany zespół ludzi w fazie promocji jest 
na wagę złota. A zwłaszcza jeden – AUTOR 
filmu. A także – jeśli to dokument – BOHA-
TER historii. Więc jeśli masz najważniejszą 
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PromoCyJne aBC
Porzućmy jednak smutki, kolej na technika-
lia. Gdy film się urodzi, natychmiast twórz 
vimeo, bez tego nawet kroku nie zrobisz. 
Pamiętaj o wersjach językowych, z których 
angielska jest oczywista. Pamiętaj, by wersje 
były luźno wybierane w tzw. cc, napisy nie 
powinny być na trwałe wtłoczone w obraz. 
Przejrzyj pod tym kątem materiał – gdzie 
masz jakie wizytówki, by napisy się nawza-
jem nie zasłaniały. Musisz mieć różne pliki 

w różnych formatach. Nie łudź się, że z góry 
przewidzisz, jakie będą potrzebne. Każdy 
festiwal życzy sobie czego innego. Pozostaje 
ci próba nadążania za tym dynamicznym 
procesem, mniej więcej jak operatorowi za 
rozwojem kamer. Najlepiej znaleźć mło-
dziaka, ale już z doświadczeniem między-
narodowym. Domyślasz się zatem, że takich 
nie jest wielu, choć montażystów wydaje 
się – bez liku. Dalej DcP – z kluczem czy 
bez klucza? – oto jest pytanie. czemu służy 

klucz? Nie wszyscy dokumentaliści muszą 
zawracać sobie głowę nośnikiem DcP, który 
jest kopią pokazową do kina. W dokumen-
cie przeważnie mamy pokazy w telewizjach 
i kanałach VOD, a tam potrzebne są inne 
nośniki. Klucz w DcP ma służyć zabezpie-
czeniu, by nie powstawały nielegalne kopie. 
Ale musisz sobie odpowiedzieć na pytanie 
uczciwie – ilu ludzi czyha na dystrybucję 
twojego filmu? Prawdopodobnie niewielu, 
by nie być niegrzecznym. Dokument nie 
jest przeważnie chodliwym towarem – choć 
są wyjątki. Klucz za to może (ale nie musi) 
sprawić pewne kłopoty, zwłaszcza, gdy twój 
film będzie pokazywany w innych strefach 
czasowych i wezmą się za niego w ostatniej 
chwili (nagminne!). Nagle odkrywają, że nie 
mogą otworzyć DcP, kontaktują się z tobą, 
ale ty, niczego nieświadomy – śpisz w naj-
lepsze. Gdy robisz Blu-raya czy też DVD 
przypilnuj, by były na wszelkie strefy (all 
zone). Nie żałuj na projekt nadruku – musisz 
wyróżnić się z setek DVD. Nie kopiuj na 
domowym komputerze, wszelkie skąpstwo 
zemści się podwójnie. Płyta się nie otworzy 
i wywoła irytację, a zirytowany selekcjoner 
to stracona szansa.

zwiastun i CaŁa 
reszta
Trailer czy teaser jest bardziej potrzebny 
aniżeli cały film. Bombardujesz nim, gdzie 
tylko się da. Jeśli masz ambicje międzynaro-
dowe, musisz stworzyć stronę filmu, w tym na 
amerykańskim serwisie iMDB. Tam umiesz-
czasz trailer, opisy, fotosy, plakaty, recenzje 
i nagrody. Jest to nieco skomplikowane, więc 
jeśli pozwolisz, wyjaśnię to next time. Film 
żyje w social mediach, więc oczy na zapałki 
i umieszczaj bez końca wszelkie ciekawostki, 
sukcesy i rekomendacje. W wersji oczywistej 
czyli – angielskiej, bo o polskiej nie wspo-
mnę. Plakaty musisz mieć we wszelkich for-
matach, w tym otwarte do zmian. Wszystko 
pod ręką, przy sobie, gotowe w każdej chwili. 
Zanim pójdą do druku sprawdź je wielo-
krotnie. Literówki na plakatach to jak zło-
śliwy wirus – nie było, a jest! Dlatego warto, 
by patrzyło wiele par oczu. i nie zrażaj się 
słowami „film has not been selected”, które 
przyjdzie 100 razy. Jeszcze będzie pięknie, 
jeszcze będzie normalnie. Takie czasy, bra-
cie, takie czasy.

PóŁ żarteM, PóŁ Serio o ProMocji FiLMu

Producent w Polsce to chłopiec do bicia 
(coraz częściej dziewczynka). Zawsze 
przeceniany lub niedoceniany. Przeceniany 
za pieniądze, które zgarnął dla siebie, 
niedoceniany za wysiłki, które poczynił.
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cechę producenta – „nos do ludzi”, a do tego 
nie skłóciłeś się podczas produkcji, masz 
wszelkie szanse na dobrą promocję. Bo ona 
trwa miesiącami, a nawet latami (w doku-
mencie zwykle 2 lata) i zabiera czas, pie-
niędzy w zamian nie dając. Zaiste, wprost 
przeciwnie. Oferuje jednak coś, co autorzy 
lubią najbardziej – miodzik sławy. Warto 
jednak omówić szczegółowo zasady, a najle-
piej – spisać umowę. Bo pierwsze festiwale 
to jest wielka gratka, ale już kolejne stają się 

tylko uciążliwym balastem. Dlaczego napi-
sałam „nie skłóciłeś się podczas produk-
cji?”. Jeden z naszych kolegów w zderzeniu 
z silną osobowością bohatera musiał od nas 
odejść. i to w najdosłowniejszym sensie. 
Rozmawiałam z tym wesołym, kochanym 
przez wszystkich producentem, bywalcem 
festiwali, w radosnym dniu jego premiery. 
Widziałam, że dzieje się źle. Na drugi dzień 
już go nie było. Tak bracie, tematy, które 
wybieramy, potrafią nas czasem pożreć.

Masepa stuck
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wywiady, których nie było
FilMowy Pen clUB
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prZeZ sUBieKtYW

tomasz 
raczek

Aniu,
jak wiesz uwielbiam 
rozmawiać o filmach – 
dyskutować, spierać 
się, wypytywać 
o szczegóły. Gdy jest 
okazja, by podyskutować 
z twórcami o ich 
pracy, to już zupełna 
rozkosz. Długo, szeroko, 
wyczerpująco. Ech te wywiady, które kiedyś dla „Polityki” 
przeprowadzała Krystyna Nastulanka – mieniły się 
błyskotliwością i odkrywaną w trakcie dialogu erudycją 
obu stron. Piękne, mądre wywody Andrzeja Wajdy 
rozpalały wtedy emocje, sprawiały, że potem pół Polski się 
o nie spierało. 

Takie rozmowy czasem zajmowały w pismach kilka 
stron maczkiem, przygotowywało się je pieczołowicie, 
długo, czasem tygodniami. 

Jak wygląda dzisiaj przeprowadzanie wywiadów do cza-
sopism? Robisz ich wiele, jeździsz za swoimi bohaterami 
po całym świecie i kolekcjonujesz wspaniałych rozmów-
ców: reżyserów, wybitnych aktorów, gwiazdy. czy zgo-
dziłabyś się opisać taki jeden swój dzień poświęcony na 
przeprowadzenie wymarzonego wywiadu z kimś, kogo 
szanujesz, lubisz, doceniasz? Pewnie to będzie wywiad 
o nowym filmie… 

Jak ci się udaje umówić po drugiej stronie oceanu na 
rozmowę, ile dostajesz na nią czasu, czy masz szansę, żeby 
stworzyć intymną atmosferę pozwalającą na poprowadze-
nie wywiadu w swoim własnym stylu?

Bo wiesz, mam wrażenie, że wszyscy współcześni ludzie 
kina mówią w podobny sposób: trochę powierzchowny, 
operujący daleko idącymi skrótami myślowymi, jakby 
nieco pośpieszny. Z czego to wynika? czy masz swój 
patent na oszołomienie rozmówcy, rozkochanie go 
w rozmowie z Tobą i chęć podążenia za twoimi pytaniami 
w stronę, gdzie obowiązuje zupełnie inny, niż powszechnie 
przyjęty, sposób patrzenia na życie, szczęście, sukces, 
wreszcie robienie filmów? 

Jak myślisz, czy tego oczekują dzisiejsi czytelnicy? czy 
bardziej chcą czytać to, czego jeszcze nie znają, czy raczej 
utwierdzać się w tym, co myślą i wiedzą o swoich ulubień-
cach już od jakiegoś czasu? Wiem, że proszę o dużo, ale 
napisz, jak naprawdę jest. 

tomek

Anna 
tatarska

tomku,
Po Twoim pierwszym 
zdaniu wiedziałam, o co 
będziesz pytać. Wielo-
krotnie dyskutowaliśmy 
o tym, przygotowując się do 
nagrań dla jednego z portali 
internetowych, gdzie spiera-
liśmy się na wizji o filmy.

Już tłumaczę. Na nie-
które wywiady wciąż można umówić się samemu, ot tak. Jed-
nak w przypadku zagranicznych gwiazdorów rytm publika-
cji wyznacza grafik premier. Żebym poleciała do Los Angeles 
i porozmawiała z Meryl Streep czy Mickiem Jaggerem, musi 
mnie tam wysłać dystrybutor filmu. Taka podróż to inwe-
stycja i musi mieć odpowiednią „stopę zwrotu”: publikacje 
w konkretnych tytułach i terminie. Dla mnie wywiad to prze-
życie, energia, wrażenia. Dla dystrybutora – przede wszyst-
kim narzędzie strategii PR. Mało romantyczne, prawda?

Wywiady odbywają się szybko – zwykle na spotkanie 
jest około 20 minut. co najsmutniejsze, dominuje formuła 
„round table”: kilku dziennikarzy na jednego wywiado-
wanego (znowu: $$$!). Paradoksalnie, tu otwiera się pole 
do popisu. Jak ująć pogłębioną myśl w kilku słowach i nie 
popaść w banał? Według mnie, zasady są takie same jak kie-
dyś: patrzeć w oczy, słuchać, reagować. Do tego szczypta 
pewności siebie, żeby nie przegadali cię koledzy (zwykle 
biali mężczyźni po pięćdziesiątce...). Obowiązkowo poczucie 
humoru. No i świetny język obcy. 

Wiem, jak bardzo idealistę takiego jak Ty boli komercja-
lizacja sztuki wywiadu, jej ubiznesowienie. No właśnie, czy 
jeszcze sztuki? Lubię myśleć, że w jakimś stopniu tak. Prze-
cież, żeby coś robić dobrze, musisz oddać temu choć kawa-
łeczek swojego serca. Tak czynię... i cholernie zazdroszczę 
dziennikarzom amerykańskich tytułów pokroju „Variety”, 
którzy zaczynają rozmowę słowami „z Tildą Swinton spo-
tykam się w jej wiejskiej posiadłości...”. To nie wyłącznie 
ich warsztat, ale też nakład magazynu i waga rynku – czyli 
kasa! – pozwala na taką intymność. 

W Polsce łatwiej o wyjątki, ale zasadniczo wygląda to 
podobnie. Większość aktorów ma agentów, którzy pilnują 
„strategii”. Dopiero co usłyszałam (dwa razy!) „teraz mamy 
przerwę, żeby się nie wyeksploatować medialnie”. Należałoby 
jednak uczciwie dodać, że jak już się wywiad zorganizuje, to 
jest on 1x1, no i czasu mamy więcej!
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Warszawy jako Miejsce Przyjazne 
Seniorom. Kino jest też człon-
kiem prestiżowych międzyna-
rodowych organizacji, takich jak 
Europa cinemas czy Art cinema 
cicAE.

teatr w kinie
Luna nawiązała też ciekawą 
współpracę z sąsiadującym Te-
atrem Rozmaitości. Jeden bilet 
z kina z kartą Lunatyka upoważ-
nia do zakupu biletu ulgowego 
w TR Warszawa i na odwrót: je-
den bilet ze spektaklu w TR War-
szawa daje możliwość zakupu 
biletu w kinie Luna w cenie spe-
cjalnej. Współpraca z teatrami to 
z resztą jeden z celów obecnego 
właściciela. „Powiększyliśmy sce-
nę do rozmiarów odpowiadają-
cych potrzebom teatru i odbyło 
się już na niej sporo spektakli, 
m.in. przedpremierowo »Nie-
winni czarodzieje«, »Rewolucja 
balonowa« czy regularne spekta-
kle Teatru improv Ab Ovo, który 
przez 2 lata miał w Lunie swo-
je stałe miejsce. Na scenie kina 
odbywają się również spektakle 
dla dzieci. Oczywiście, mówi-
my tu głównie o monodramach 
czy spektaklach z mało rozbudo-
waną scenografią. Żeby organi-
zować bardziej skomplikowane 
technicznie przedstawienia, Lu-
na musiałaby mieć do tego za-
plecze techniczne oraz gardero-
by, a na to potrzebowalibyśmy 
zdecydowanie dofinansowania 
z zewnątrz” – mówi Magdalena 
Borgus. Obecnie w kinie zaczyna 
się remont w sali B. W najbliższej 
przyszłości są plany przebudowy 
kasy i bufetu. Właściciele myślą 
również nad podziałem jednej 
z sal na dwie mniejsze.

kosmiCzna Łuna 
Mało kto wie, że inspiracją dla 
nazwy kina był radziecki pro-
gram kosmiczny – Łuna. Jedna 
z jego wystrzelonych bezzałogo-
wych sond kosmicznych stała się 
pierwszym sztucznym satelitą 
Księżyca. Mamy zatem w Warsza-
wie prawdziwie księżycowe kino. 

Beata poprawa

MieJscA

W ten dzień w PRL-u 
obchodzono Na-
rodowe Świę-
to Odrodzenia 

Polski. Oddano też do użytku 
Trasę W-Z, otwarto PKiN, Sta-
dion X-lecia, zrekonstruowaną 
Starówkę i uruchomiono linię 
produkcyjną Fiata 126p. Ale to 
nie wszystko. 22 lipca to też data 
pierwszego seansu w znajdują-
cym się przy ulicy Marszałkow-
skiej 28 kinie Luna. Mimo swojej 
55-letniej historii wciąż nie do-
czekało się obszerniejszego opisu.

Pierwszym filmem zagra-
nym w Lunie była Miłość i gniew 
Tony’ego Richardsona. Tłu-
mów jednak, z powodu upalnej 
pogody i sezonu wyjazdowego, 
nie było. A atrakcji, z uwagi na 
jakże ważne w tamtych latach 
święto, było wiele. Początkowo 
Luna miała powstać przy ulicy 
Śniadeckich, w miejscu, mogą-
cego pomieścić aż 600 widzów, 
dawnego kina corso. Osta-
tecznie zbudowano ją na tere-
nie MDM – Marszałkowskiej 
Dzielnicy Mieszkaniowej. Kino, 
które działa w tym samym miej-
scu do dziś, przez dziesięciolecia 
było symbolem nowoczesno-
ści. Jako jedno z niewielu miało 
dwie sale: pierwszą na niemal 
350 osób i drugą na ok. 400 (dziś 
sala A mieści 347 osób, sala B – 
304 osoby).

zmiany 
wŁaśCiCieli
Luna przez długi okres pozo-
stawała w rękach instytucji Fil-
mowej Max-Film (właściciela 
nieistniejących już warszaw-
skich kin Skarpa, Relaks i Wars). 
Początkowo zarządzana przez 
spółkę Zbigniewa Żmigrodz-
kiego, potem przez SPi inter-
national Polska i na końcu przez 
sam Max-Film. Zmiana właści-
ciela pozwoliła na zmianę pro-
filu kina. W czasie, gdy właści-
cielem była firma SPi, naturalnie 
grano przede wszystkim tytuły 
dystrybuowane przez marki SPi 
i SPinka. Jak mówi Magdalena 
Borgus, PR i marketing mena-
ger kina: „Nowy dzierżawca, 

spółka Projekt Kino, ma jasno 
wytyczone cele i wizję dla Luny, 
które konsekwentnie od trzech 
lat realizuje”. Jakie cele? „Luna 
promuje kulturę niekomercyjną. 
Repertuar stanowią premiery 
i filmy artystyczne nagradzane 
na polskich i międzynarodowych 
festiwalach. Wspieramy polską 
kinematografię, a więc większość 
nowych polskich tytułów poja-
wia się na naszych ekranach. Jeśli 
chodzi o filmy zagraniczne, to 
z pewnością stawiamy na tytuły 
ambitne, kino masowe zostawia-
jąc multipleksom” – odpowiada 
Piotr Olak, właściciel spółki Pro-
jekt Kino. „chcemy tworzyć 
kino łączące pokolenia. Miejsce, 
w którym widz w każdym wieku 
znajdzie przestrzeń dla siebie, 
w której chciałby spędzić czas. 
Luna, będąc kinem położonym 
w Śródmieściu, mocno wspiera 
lokalną społeczność” – dodaje. 
„W naszej dzielnicy przeważają 
seniorzy, a zatem traktujemy ich 
w sposób wyjątkowy. Specjalnie 
dla nich organizujemy co tydzień 
seans dla seniora, z ceną biletu 
w wysokości 10 złotych. Także 
na seanse repertuarowe bilety 
dla seniorów są tańsze” – mówi 
Magdalena Borgus.

kontrowersJe
„chcemy pokazać, że kino stu-
dyjne może z powodzeniem 

powalczyć o widza z multi-
pleksami. No i że przestrzeń 
kinową można wykorzystać 
również do innych celów, jak 
imprezy z DJ’ami i wizualiza-
cjami na ekranie w sali kino-
wej (efekt naprawdę robi wra-
żenie)” – zauważa. Środowisko 
kiniarzy i dystrybutorów zbul-
wersował fakt, że w Lunie organi-
zowane są eventy nieprzystające 
do charakteru miejsca. Zapyta-
łam właścicieli kina, jak odniosą 
się do krytycznych głosów. 
„Nie traktujemy tego w katego-
riach zarzutów, a raczej szans 
(śmiech). Luna ma fantastyczną 
przestrzeń i grzechem byłoby 
jej nie wykorzystać. Postano-
wiliśmy zatem, początkowo we 
współpracy z Pomostem 511, 
później z innymi podmiotami 
specjalizującymi się w organi-
zacji eventów tego typu, co jakiś 
czas pozwolić wkroczyć mło-
dzieży i zaadaptować wnętrze 
na potrzeby imprez tanecz-
nych. Także po to, aby odświe-
żyć wizerunek Luny i pokazać 
ją nowej, młodej publiczności, 
która nigdy o tym miejscu nie 
słyszała, a dzięki wydarzeniom 
muzycznym w niej organizo-
wanym mogła wejść w te mury 
i poczuć oldskulowy klimat kina 
studyjnego i wrócić tutaj… na 
film” – odpowiada Magdalena 
Borgus. 

wydarzenia
Luna organizuje, bądź jest gospo-
darzem licznych imprez, m.in. 
przeglądów i festiwali filmo-
wych, pokazów, spektakli, kon-
certów, spotkań z artystami, 
wernisaży, programów edu-
kacyjnych oraz projektów dla 
dzieci i seniorów. Z największych 
imprez warto wymienić Festi-
wal Filmów Rosyjskich – Sput-
nik nad Polską czy Festiwal Fil-
mowy Millennium Docs Against 
Gravity, Tydzień Kina Hiszpań-
skiego, Terra italiana – Przegląd 
Kina Włoskiego w Lunie, pro-
gramy edukacyjne: Akademię 
Dokumentalną „KiNO wycho-
wuje ZDROWE pokolenie” 
czy Festiwal dla Dzieci i Mło-
dzieży Kino w Trampkach. Luna 
wciąż zatrudnia kinooperatorów. 
„Wyświetlamy kopie analogowe, 
natomiast ma to miejsce głów-
nie podczas festiwali” – mówi 
Borgus. Na przestrzeni lat przy-
bytek X Muzy przy ulicy Mar-
szałkowskiej otrzymał szereg 
nagród, m.in. tytuł najbardziej 
pozytywnego kina w Warszawie 
(laur „Gazety Wyborczej” i clear 
channel) czy tytuł Kina Roku 
2014 w plebiscycie Warszawiaki. 
Zostało też wyróżnione przez 
obywatelskich audytorów pro-
gramu certyfikowania „Kreatorzy 
standardu” prowadzonego przez 
Fundację Zaczyn i Urząd m.st. 

Kino lUna
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To jeden z tych przybytków X Muzy 
w Warszawie, które przyciągają historią, 
repertuarem i kultowym charakterem. Adres 
Marszałkowska 28 znany jest kinomanom.

KinOwy satelita 
księżyca

Kino Luna
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sWOicH Nie ZNAcie

Filmowcem tym jest Ma-
teusz Jaśkiewicz z War-
szawy, który dotąd tyl-
ko raz skonfrontował 

się z widownią kinową, ale za 
to przy świetnym filmie Janusza 
Majewskiego Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy. Dziełem 
Mateusza są zdjęcia lotnicze pły-
nącego promu – na którym Ma-
ciej Stuhr śpiewa standard „i’ve 
Got you Under My Skin” – zro-
bione z drona, czyli zdalnie ste-
rowanego bezzałogowego statku 
powietrznego. „Do spróbowania 
swych sił zachęcił mnie ii reży-
ser Excentryków…, zarazem dy-
rektor i wykładowca Akademii 
Filmu i Telewizji, w której stu-
diowałem, Andrzej Kotkowski, 
wspaniały pedagog i człowiek” – 
mówi Mateusz. Na widok jego 
niewielkiego drona, autor zdjęć, 
Adam Bajerski, powiedział: „Tym 
się nie da nic zrobić”. Ale dał się 
przekonać Kotkowskiemu, że 
warto spróbować, a po obejrze-
niu nakręconego materiału za-
telefonował do Mateusza z gra-
tulacjami. Zdjęcia spodobały się 
też montażystce Milenii Fiedler. 
„Ja sam pierwszy raz zobaczy-
łem rezultat własnej pracy z dro-
nem na dużym kinowym ekra-
nie, przeżycie było ogromne” – 
mówi Mateusz. „Tego dnia, kie-
dy realizowano scenę przeprawy 
promowej, świeciło słońce, było 
czyste powietrze, podwieszona 
pod dronem kamera GoPro dała 
sobie w tych warunkach dosko-
nale radę, więc dopomogło mi 

szczęście” – przyznaje. „A przy 
okazji miałem zaszczyt poznać 
osobiście panów Janusza Majew-
skiego i Macieja Stuhra, którzy 
zrobili na mnie wielkie wraże-
nie” – podkreśla.

edukaCJa
W gimnazjum Mateusz myślał 
o tym, że zostanie aktorem. 
Z takim nastawieniem zapi-
sał się do Ogniska Teatral-
nego „U Machulskich”. Pro-
wadzone tam zajęcia filmowe 
pociągnęły go jednak w stronę 
kina. A kiedy w prezencie od 
swego dziadka, Andrzeja Jaś-
kiewicza, dostał kamerę fil-
mową, zapragnął zostać ope-
ratorem. „Dzięki jego wsparciu 
mogłem urzeczywistnić moje 
marzenia” – mówi wzruszony. 
Miał 16 lat, gdy nakręcona tą 
kamerą miniatura zajęła trze-
cie miejsce w konkursie portalu 
Onet i Telewizji Kino Polska na 
film minutowy i doczekała się 
emisji telewizyjnej. Po maturze 
w stołecznym Liceum Ogól-
nokształcącym im. Romualda 
Traugutta Mateusz zaliczył 
roczny kurs filmowy w War-
szawskiej Szkole Filmowej, 
po czym przeniósł się na stu-
dia do AFiT, które ukończył 
z dwoma dyplomami – opera-
tora i montażysty. chciał uzy-
skać trzeci: z reżyserii, ale zre-
zygnował, bo kiedy robił film 
dyplomowy – 30-minutowy 
dreszczowiec o podziemnym 
internecie pt. Sieć – poza kon-

trolą, w którym grał Krzysz-
tof Kiersznowski  – zmarł 
Andrzej Kotkowski, opiekun 
artystyczny tej produkcji. Mate-
usz dokończył ją poza uczel-
nią. Ujęcie zamykające film, 
w którym kamera, wznosząc 
się zwolna nad jadącym samo-
chodem, ukazuje coraz więcej 
scenerii, nakręcił z drona. 

sPeCJalność: 
drony
„Na studiach w AFiT usłysza-
łem od jednego z wykładow-
ców, Stanisława Szabłowskiego, 
że w kinie najlepiej pokazywać 
to, czego normalnie nie da się 
zobaczyć. Dlatego wyspecjali-
zowałem się w zdjęciach z lotu 
ptaka, a ściślej z lotu drona” – 
wyznaje Jaśkiewicz. W tym 

celu, przeszedłszy gruntowne 
badania lekarskie, nabył na kur-
sach oraz po zdaniu egzami-
nów teoretycznego i praktycz-
nego niezbędne uprawnienia 
do pilotowania dronów. „Dron 
to urządzenie, które swoje waży 
i jest naszpikowane elektroniką, 
więc nieumiejętnie kierowane 
może narobić szkód, zwłaszcza 
gdy spadnie. Aby tego unik-
nąć, trzeba znać prawo lotni-
cze, wiedzieć, jakim organom 
należy zgłaszać zamiar piloto-
wania drona, gdzie i w jakich 
warunkach atmosferycznych 
dron nie może latać” – upo-
mina Mateusz. Pilotowanie 
drona z podwieszoną na sta-
bilizatorze (gimballu) cyfrową 
kamerą filmową, to jeszcze 
wyższa szkoła jazdy. „Wpraw-Fo
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dzie loty odbywają się tu rzadko 
na wysokości przekraczającej 
30 metrów, ale i tak są wyzwa-
niem dla obsługi dronów. Mały, 
półprofesjonalny, czterowirni-
kowy dron z kamerą GoPro, 
która rejestruje obraz w wyso-
kiej rozdzielczości 4K, może 
obsługiwać jedna osoba, zara-
zem sterując dronem i, o ile ma 
przygotowanie operatorskie, 
kontrolując obraz filmowy 
na monitorze, przekazywany 
z kamery przeważnie drogą 
radiową. Większy, ośmiowir-
nikowy dron, zdolny unieść 
kamerę RED, wymaga dwuoso-
bowej załogi. Funkcje kontroli 
drona i obrazu są wtedy roz-
dzielone, co wydaje się lepszym 
rozwiązaniem, bo pilotaż statku 
powietrznego i operowanie 

kamerą to jednak dwie różne 
umiejętności. często dochodzi 
jeszcze trzecia osoba: ostrzy-
ciel” – tłumaczy Jaśkiewicz. 
Podkreśla, że zawsze konieczna 
jest współpraca z reżyserem 
filmu i głównym autorem zdjęć.

edukaCJi CiąG 
dalszy
Sam uczył się filmowania 
z drona na własnych błędach. 
W Norwegii przeżył chwilę 
grozy, kiedy lecący nisko dron 
wzniósł się samoczynnie na 
wysokość 10 metrów i prawie 
zawadził o maszt żaglowca. 
Mateusz po prostu jeszcze nie 
wiedział, że drony mają rodzaj 
autopilota, który uruchamia 
się w określonych sytuacjach, 
i że można go wyłączyć. inną 

przygodę miał w Hiszpanii. 
Plener Malagi tworzył malow-
nicze tło w teledysku do pio-
senki „Bezdroża” w wykonaniu 
Sylwii Grzeszczak. Mateusz fil-
mował wokalistkę kamerą na 
dronie, z niskiego pułapu, tuż 
nad poziomem Morza Śród-
ziemnego. Nie przewidział fali, 
która uderzyła w skałę z taką 
siłą, że woda zalała dron. Na 
szczęście po osuszeniu nadawał 
się do dalszego użytku.

Dziś Mateusz cieszy się, że 
drony – w przeciwieństwie do 
samolotów i śmigłowców – 
mogą latać na bardzo niewiel-
kich wysokościach. Zrobione 
wtedy ujęcia dobrze montują 
się z nakręconymi Steadica-
mem, bo czasem praktycz-
nie trudno odróżnić jedne od 

drugich” – zauważa. Świadom 
ograniczeń dronów – które 
przy naładowanych bateriach 
unoszą się w powietrzu naj-
wyżej 20 minut, a im niżej 
lecą, tym więcej robią hałasu, 
utrudniając pracę dźwiękow-
com – zawsze stara się je wyko-
rzystać. „Z nimi dotarłem do 
niezwykłych miejsc, jak choćby 
pracownie astrofotografów 
z dokumentu księdza Wojcie-
cha Turka Tam, gdzie wzrok 
nie sięga. Dron zajrzał do tych 
pomieszczeń z góry, przez ich 
rozsuwane dachy” – wyjaśnia.

Jaśkiewicz widzi wielką przy-
szłość przed dronami wykorzy-
stywanymi jako część parku 
oświetleniowego planów zdję-
ciowych. „Wraz z kamerą lub 
zamiast niej podwiesza się spe-
cjalne płyty ledowe. Wystarczy 
dodać trochę dymu, a powstają 
smugi światła jak w UFO” – 
entuzjazmuje się młody boha-
ter naszego artykułu.

na swoim
W 2008 roku Mateusz Jaśkie-
wicz założył firmę produkcyjną 
ReverseTune Studio. Firma, 
w której jej właściciel pracuje 
także jako operator, zajmuje się 
kompleksową realizacją filmów 
reklamowych, teledysków itp. 
Nie trzeba dodawać, że chętnie 
oferuje zdjęcia z drona. 

Andrzej 
Bukowiecki

Z lotu drona
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MateuSz jaśkiewicz

26-letni filmowiec 
i zdjęcia robione z dronów, 
czyli przyszłość naszej 
kinematografii.

Mateusz Jaśkiewicz
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znam się na rodzinie 
p odczas tegorocznego 

42. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych 
w Gdyni zaprezento-

wane zostaną dwa obrazy Piotra 
Domalewskiego – krótkome-
trażowy 60 kilo niczego nomi-
nowany w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych oraz peł-
nometrażowy debiut fabularny 
Cicha noc w Konkursie Głów-
nym. Akcja Cichej nocy roz-
grywa się w Wigilię Bożego 
Narodzenia, w wiejskim domu 
we wschodniej Polsce. 60 kilo 
niczego to historia pracowników 
odkrywkowej kopalni kruszców. 
Producentem obu tytułów jest 
Studio Munka działające przy 
Stowarzyszeniu Filmowców 
Polskich. 

Jak to się stało, że zapre-
zentujesz dwa tytuły na 42. 
FpFF w Gdyni?
To czysty przypadek, że fil-
my pojawiają się mniej więcej 
w tym samym czasie. Kie-
dy Jerzy Kapuściński i Ewa 
Jastrzębska zdecydowali, że 
przystępujemy do produk-
cji Cichej nocy, byliśmy już 
po zdjęciach do 60 kilo ni-
czego. Jednak zdjęcia to tylko 
część pracy, jaką trzeba włożyć 
w powstanie filmu, a ponie-
waż praca nad pełnym metra-
żem zajmowała mój czas w stu 
procentach, to postprodukcję 
„trzydziestki” odłożyliśmy na 
okres po zdjęciach do Cichej 
nocy. Trochę to zawiłe, ale tak 
to mniej więcej wyglądało.

czy zrobienie pięciu krót-
kich filmów pomogło ci 
w pracy na planie Cichej 
nocy? 
Bez wyreżyserowania kilku 
krótszych form nie dałbym ra-
dy. Musiałem popełnić swoje 
błędy, odkryć tajniki rzemio-
sła i ogólnie trochę przetrzeć 

się „na froncie”. W Cichej nocy 
jest szczypta z każdego mo-
jego „shorta”. Klimat z Obce-
go, sposób opowiadania z 60 
kilo niczego, sytuacja rodzin-
na z Chwili, a humor – z Jedy-
nego wyjścia i Złych uczyn-
ków. Kiedyś policzyłem, że dni 
zdjęciowych, które miałem we 
wszystkich swoich krótkich 
metrażach wystarczyłoby na 
zrealizowanie filmu pełnome-
trażowego. Bez tego doświad-
czenia byłoby mi trudno, plan 
zdjęciowy byłby loterią. Dzięki 

rodziny… To są tematy, które 
rozumie każdy, niezależnie od 
pochodzenia, narodowości czy 
religii. 

Ukazanie wiarygodnego 
portretu rodziny wymaga 
aktorstwa na wysokim 
poziomie. W jaki sposób 
dokonałeś wyboru odtwór-
ców głównych ról?
Wybór nie był łatwy, ale w ca-
stingach wspierała mnie Ewa 
Brodzka. chciałem zaprosić 
do współpracy jak najlep-
szych aktorów, ale zależało mi 
również na tym, aby byli do 
siebie podobni, jak rodzina. 
Nie chciałem iść na kompro-
misy, dlatego castingi trwa-
ły bardzo długo. Zaczęliśmy 
od duetu Dawida Ogrodnika 
i Tomka Ziętka. Od lat wi-
działem między nimi niezwy-
kłe podobieństwo fizyczne, 
przy kompletnej różnicy cha-
rakterów i temperamentów. 
Takich braci chciałem zoba-
czyć w moim filmie. Dawid 
i Tomek wspaniale się zgrali, 
ale kolejne wyzwanie polega-
ło na tym, żeby stworzyć im 
silną konkurencję w postaci 
rodziców. Tu pierwszą propo-
zycją był Arek Jakubik do roli 
ojca. Arek przeczytał scena-

„shortom” wiedziałem, co i jak 
chcę zrobić. 

30-minutowy krótki metraż 
to dobra wprawa przed pół-
toragodzinną opowieścią 
filmową? 
Nie postrzegam tego w kate-
goriach ilościowych. Krótki 
metraż jest dla mnie odmien-
nym gatunkiem i posługu-
je się innymi narzędziami. 
To nie jest po prostu krótszy 
film pełnometrażowy. Trzeba 
go inaczej skonstruować, ale 

riusz i powiedział mi słowa, 
jakie każdy reżyser z pew-
nością chce usłyszeć: „chcę 
to zagrać”. Potem szukali-
śmy matki i tu udało nam się 
znaleźć wspaniałą Agnieszkę 
Suchorę, którą obsadziliśmy 
trochę wbrew jej ustalone-
mu w mediach wizerunko-
wi, co dało wspaniały efekt. 
Znalezienie każdego z boha-
terów zajęło nam dużo czasu. 
chcieliśmy zgromadzić ekipę, 
która tchnie życie w napisane 
dialogi, uwiarygodni relacje. 

oczywiście w kwestiach tech-
nicznych prace nad „shortem”  
i pełnym metrażem wyglądają 
podobnie. Miałem też szansę 
pracować na planie Demona 
Marcina Wrony w charakterze 
asystenta reżysera i tam naby-
łem sporo doświadczenia. Na-
uczyłem się, jak funkcjonować 
w stresie i podejmować trudne 
decyzje, z których nawet naj-
mniejsza będzie miała później 
duże konsekwencje. 

Dlaczego w Cichej nocy zde-
cydowałeś się przedstawić 
dramat rodzinny?
Podobno najlepiej robić fil-
my o tym, co się zna. ciężko 
byłoby mi opowiadać o fli-
sakach, którzy spławiają bale 
w Bieszczadach, bo nic o nich 
nie wiem. Pochodzę z trady-
cyjnej, wielodzietnej rodziny – 
mam pięcioro rodzeństwa i to, 
o czym potrafię opowiedzieć, 
to właśnie relacje rodzinne. 
Stąd tło wydarzeń mojego fil-
mu. Natomiast do umiesz-
czenia dramatu emigranta 
zarobkowego zainspirowała 
mnie historia mego brata, któ-
ry ma na koncie doświadcze-
nie pracy za granicą. Zależało 
mi, aby historia przedstawio-
na w filmie miała mocne pod-
stawy fabularne, które pod-
kreślą wiarygodność drama-
tu rozgrywającego się między 
bohaterami. i okazało się, że 
w tym prostym rodzinnym 
dramacie, każda z osób, która 
czytała scenariusz, odnajdy-
wała jakiś fragment ze swojego 
życia. Zrozumiałem, że pewne 
wartości i relacje są uniwersal-
ne, nie tylko dla nas, miesz-
kańców Polski, ale po prostu 
dla całego gatunku ludzkiego. 
Świąteczna kolacja, rodzinne 
spotkanie, które obok radości 
wiąże się też z pewną opresją, 
rywalizacją między członkami 

czy sądzisz, że ludzie otwo-
rzą się po seansie Cichej 
nocy i zastanowią nad wła-
snymi relacjami rodzin-
nymi? 
Ten film jest ostentacyjnie 
szczery. Historia jest prosta. 
Pytania dotyczą nas samych, 
definiowania siebie jako człon-
ka rodziny i społeczeństwa. co 
to znaczy wyjechać? Jak żyć tu 
i tam? czym jest tradycja, i na 
ile jest nam potrzebna? To są 
pytania, które stawiamy sobie 
wszyscy, więc mam nadzieję, 
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Rozmowa z piotrem 
Domalewskim, reżyserem 
filmów 60 kilo niczego 
oraz Cicha noc

że film sprowokuje widzów do 
refleksji na te tematy. Zauwa-
żyłem, że obrazy, które mnie 
poruszają, te zagraniczne, ale 
i polskie, to opowieści o zwy-
kłych ludziach, uwikłanych 
w problemy życia codzienne-
go, które pod prostym drama-
tem odkrywają prawdę o ja-
kiejś społeczności. Taki film 
chciałem zrobić i myślę, że to 
się nam udało. 

Rozmawiał Marcin 
radomski
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Piotr 
Domalewski

Grzegorz Damięcki w filmie 60 kilo 
niczego, reż. Piotr Domalewski 

Cicha noc, reż. Piotr Domalewski
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w szkole filmowej, mają zawężone 
spojrzenie na świat i często sięgają do 
tego, co mają najbliżej. Mamy w Niem-
czech takie powiedzenie: „patrz dalej 
niż koniec własnego talerza”. To także 
znalazłoby się wśród moich porad dla 
młodych filmowców. Tyle się dzieje 

wokół na świecie. Weźcie gazety, tro-
chę poczytajcie. Nawet ogłoszenia 
drobne mogą kogoś zainspirować. Po 
prostu poszerzajcie swoje perspek-
tywy. Filmów realizowanych o wła-
snej rodzinie od kilku lat było całkiem 
sporo i dziś przedstawiciele stacji tele-

wizyjnych czy agenci sprzedaży inte-
resują się nimi w znacznie mniejszym 
stopniu. Robiąc filmy, trzeba postawić 
się w sytuacji potencjalnych widzów 
i szczerze sobie odpowiedzieć, co może 
dać innym podglądanie ciebie i twoich 
bliskich, i dlaczego ma to być intere-
sujące?

W tym roku, podczas 
Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, oceniała pani obrazy 
w Międzynarodowym Konkursie 
Filmów Dokumentalnych. co było 
najważniejsze w tej pracy?
Zawsze chodzi o szukanie tego, co cię 
najbardziej poruszy. Nie ma gotowej 
recepty na znalezienie filmu idealnego. 
Musi zadziałać magia i dobre porozu-
mienie w jury. 

Rozmawiała Marta 
sikorska

33. edycja DOK.fest w Monachium odbę-
dzie się w dniach 2-13 maja 2018 roku.

Więcej informacji na: 
www.dokfest-muenchen.de

Jak długo pani pracuje przy 
monachijskim DOK.fest?
Moja przygoda z festiwalem roz-
poczęła się około 2013 roku. 

Zaczynałam, jako osoba przeprowa-
dzająca rozmowy z twórcami filmo-
wymi po projekcjach. Jednak już 
w 2014 zaczęłam zajmować się pro-
gramem. Wcześniej współpracowałam 
z innymi festiwalami, jestem też dzien-
nikarką piszącą o kinie.

Jak wygląda profil DOK.fest? Jakie 
kino dokumentalne prezentujecie?
Staramy się, by festiwal był odbiciem 
tego, co dzieje się w filmie dokumen-
talnym na świecie. Nie pokazujemy 
krótkich metraży, tylko obrazy pełno-
metrażowe, o czasie trwania powyżej 
50 minut. Mamy trzy sekcje konkur-
sowe – ja odpowiadam za Konkurs 
Filmów Zagranicznych DOK.interna-
tional. Mamy też konkurs filmów nie-
mieckich oraz konkurs przeznaczony 
dla krajów rozwijających się.

ile tytułów jest prezentowanych pod-
czas DOK.fest?
co roku pokazujemy około 150. Tym 
razem mieliśmy trzy polskie filmy: 
Wszystkie nieprzespane noce Michała 
Marczaka, Komunię Anny Zamec-
kiej i Nawet nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham Pawła Łozińskiego. W 2016 
prezentowaliśmy obraz Elizy Kubarskiej 
K2. Dotknąć nieba, natomiast w 2015 
roku 15 stron świata Zuzanny Solakie-
wicz, Nadejdą lepsze czasy Hanny Polak 
i Królową ciszy Agnieszki Zwiefki. Dwa 
ostatnie tytuły zostały na naszym festi-
walu nagrodzone.

czego pani poszukuje w kinie doku-
mentalnym, jakie filmy chce pani 
pokazywać na festiwalu?
Ponieważ na co dzień piszę o kinie, 
oglądam naprawdę sporo produkcji. 

Zawsze jestem zainteresowana nowymi 
perspektywami i punktami widzenia. 
Może chodzić zarówno o odmienny 
sposób filmowania, jak też o nowe 
treści. ciekawią mnie nowości tech-
niczne, jak też nowatorska forma, nie-
codzienne podejście. To nie musi być 
jakaś niewiarygodna historia – równie 
dobrze może to być opowieść o tym, 
co rozgrywa się obok nas. Jestem także 
selekcjonerką festiwalu filmów fabu-
larnych i muszę powiedzieć, że dzisiaj 

dokument jest z mojej perspektywy 
ciekawszy, bardziej otwarty na nowe 
sposoby opowiadania. Jestem niezwy-
kle wdzięczna, że mogę zajmować się 
kinem dokumentalnym, ponieważ to 
doświadczenie nieustannie otwiera-
jące mi oczy na coś nowego. cały czas 
się czegoś uczysz, gdy oglądasz doku-
menty.

Jakich rad udziela pani młodym fil-
mowcom? czy powinni zajmować się 
w kinie jakimś określonym tematem?
Przede wszystkim radzę im, by zwra-
cali uwagę na dźwięk. Wielu młodych, 
ale też i starszych, doświadczonych 
twórców zbyt małą uwagę zwraca wła-
śnie na dźwięk. Bardzo ważna jest też 
muzyka. Moim zdaniem warto zaan-
gażować kompozytora już na samym 
początku pracy nad filmem. To bardzo 
ważne, bo muzyka może szczególnie 
wiele dać filmowi. Niestety, niewielu 
twórców bierze to pod uwagę. Zwłasz-
cza nie myślą o tym dokumentaliści. 
Mówią sobie: ach, zajmę się tym kiedyś, 
już na sam koniec. Niestety, wtedy jest 
już za późno i istnieje niebezpieczeń-
stwo, że ścieżka dźwiękowa nie będzie 
pasowała do klimatu danego filmu. 
Naprawdę warto od początku podejść 
do tego profesjonalnie i zatrudnić też 
dobrych dźwiękowców. i jeszcze coś, co 
niestety brzmi jak banał, ale to prawda: 
by tworzyć dobre dokumenty, musisz 
być osobą otwartą na świat. Powinie-
neś umieć wysłuchać tego, co inni 
ludzie mają ci do powiedzenia. „Bądź 
otwarty!” – ależ to banalnie brzmi. Ale 
proszę uwierzyć, że nie wszyscy trak-
tują to jak oczywistość.

Dla wielu osób sposobem na zrobie-
nie filmu dokumentalnego jest opo-
wiadanie o własnej rodzinie.
Tak, widzę prawdziwy wysyp tego 
rodzaju produkcji. Młodzi, jeszcze 
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Rozmowa z Julią 
teichmann, 
selekcjonerką 
DOK.fest 
w Monachium
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otwarcie na świat     
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Julia Teichmann
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polski instytut Sztuki 
Filmowej 19 wrze-
śnia, już po raz dzie-
siąty, wręczy nagrody 

za osiągnięcia w upowszechnia-
niu i promocji sztuki filmowej. 
Za rok 2016 kapituła nagród 
PiSF nie przyznała (już po raz 
drugi w historii) żadnej nomi-
nacji w kategorii plakatu. 

Kategoria ta pojawiła się 
w 2012 i nagrodę otrzymał 
wówczas plakat autorstwa To-
masza Olbińskiego i Szymona 
Zaremby, stworzony do filmu 
Matka Teresa od kotów Paw-
ła Sali. W kolejnych latach de-
cyzją kapituły uhonorowano 
pracę Jerzego czerniawskiego 
do Argentyńskiej lekcji Wojcie-
cha Staronia oraz plakat Aga-
ty Wacławiak-Pączkowskiej do 
Świtezi Kamila Polaka. 

Rok 2015 był zaskoczeniem. 
O opinię, dlaczego kapituła 
nie nominowała wtedy żadne-
go plakatu, zapytałem Rafała 
Jankowskiego, rzecznika pra-
sowego PiSF, który odpowie-
dział, że „żaden ze zgłoszonych 
plakatów nie uzyskał uznania 
członków kapituły i dyrektora 
PiSF. Należy dodać, że jednym 
z członków kapituły była Kry-
styna Zamysłowska, wieloletni 
kurator w Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi. Osoba o wyjąt-
kowym doświadczeniu i wiedzy 
o plakatach filmowych”.

Laureatem nagrody w 2016 
roku zostało dzieło Wilhelma 

Sasnala do filmu 11 minut Je-
rzego Skolimowskiego. Rok 
2017 „zaowocował” zgłosze-
niem dziesięciu prac.

Pięć z nich przedstawiono 
kapitule Nagród PiSF, ale nie 
uzyskały akceptacji większo-
ści jej członków oraz dyrekto-
ra instytutu. Należy podkreślić, 
że kapituła jest wybierana przez 
Radę PiSF i sprawuje funkcję 
doradczą dla dyrektora. W tym 
roku tworzą ją: Joanna Mytkow-
ska, Grażyna Torbicka, Joanna 
Szymańska, Jolanta Myszka, Pa-
trycja Wanat, Dagmara Roma-
nowska, Artur Liebhart, Artur 
Majer, Jakub Socha, Jerzy Mosz-
kowicz, Jacek Hamela i Maciej 
Malangiewicz. 

Brak nominacji w kategorii 
plakatu nasuwa pytanie, czy zja-
wisko tzw. polskiej sztuki pla-
katu istnieje jeszcze w świado-
mości dzisiejszych twórców ki-
na? Rafał Jankowski twierdzi, 
że niestety można mieć co do 
tego wątpliwości. –„Nie doty-
czy to tylko producentów, ale 
też innych osób i podmiotów 
działających w obszarze kul-
tury filmowej”.

Okazuje się jednak, że skrom-
na liczba tegorocznych zgłoszeń 
nie odzwierciedla pozytywnych 
opinii o polskim plakacie filmo-
wym w mediach społecznościo-
wych. W wielu wypadkach wy-
rażane są one przez osoby bez-
pośrednio zaangażowane w pro-
dukcję oraz promocję kinową 
i festiwalową. Warto przy tej oka-
zji dodać, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem, plakaty 
do Nagród PiSF mogą zgłaszać 
nie tylko producenci, ale rów-
nież instytucje kultury, szkoły 
filmowe, władze samorządowe, 
instytucje pozarządowe zwią-
zane z kulturą i inne podmioty 
działające w sektorze kultury. 
Dodatkowych kandydatów mo-
gą również typować członkowie 
kapituły oraz dyrektor PiSF. 

co można zrobić, aby ar-
tystyczny plakat filmowy od-
zyskał rangę wśród twórców 
kina? Jankowski zapewnia, że: 
„w przyszłości PiSF postara się 

GALeriA pOLsKieGO pLAKAtU FiLMOWeGO
Pr

oj
. W

ilh
el

m
 S

as
na

l

Pr
oj

. A
ga

ta
 W

ac
ła

w
ia

k-
Pą

cz
ko

w
sk

a

w poszukiwaniu 
plaKatów...

88 89

W tym roku po raz kolejny PISF nie przyzna nagrody 
w kategorii „Plakat filmowy”!

zachęcić w większym stopniu 
do przesyłania zgłoszeń w tej 
kategorii, aby kapituła miała 
możliwość wyboru z jak naj-
większej liczby dzieł”.

Mając nadzieję, że uda się in-
stytutowi zmienić tę sytuację, sta-
rajmy się również aktywizować 
środowisko filmowe do większej 
atencji dla sztuki plakatu.

cezary Kruk

Plakaty do Nagród PISF 
mogą zgłaszać nie tylko 
producenci filmowi, 
ale też inne podmioty 
związane z kulturą

MAGAZYN FILMOWY  nr 73/wrzesień 2017
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kocham żyć!
Jeśli miałabym powiedzieć o sobie coś 

jednym zdaniem, to powiedziałabym 
właśnie to – kocham żyć” – mówi Teresa 
Lipowska w pierwszej rozmowie z iloną 

Łepkowską. Tych herbacianych, domowych 
rozmów jest dziewięć: o mamie, marzeniach, 
miłości, teatrze, „Dudku” i poezji. i o tym, 
że świat jest piękny oraz oczywiście o roli 
w telewizyjnym serialu M jak miłość, która 
zapewni – o czym nie trzeba chyba nikogo 
przekonywać – ogromnie lubianej aktorce 
zawodową nieśmiertelność.

Panie „obgadały” (cudzysłów uzasadniony, 
bo jest tu nieco plotkarskiego nalotu, narzuca-
nego raczej niepotrzebnie przez prowadzącą 
rozmowy) chyba wszystkie obszary prywat-
nego i aktorskiego życia seniorki telewizyj-
nego rodu Mostowiaków, która – co musi 
szokować – zaczęła studia aktorskie w Łodzi 
w wieku… 16 lat. A potem wystąpiła w ponad 
150 rolach teatralnych i 70 filmowo-telewi-
zyjnych. czuła się zawsze i tak jest nadal – 
bo Teresa Lipowska, która z dumą obcho-

„NAD rODZiNNYM ALBUMeM. 
teresA LipOWsKA W rOZMOWAcH 
Z iLONĄ ŁepKOWsKĄ”
WYDAWNictWO DOLNOśLĄsKie, 2017

Aktorka wszechstronna, 
z imponującym 
dorobkiem teatralnym, 
telewizyjnym, 
radiowym, estradowym 
i filmowym, i z wielką 
sympatią widowni.
dziła niedawno 80. urodziny, wciąż pozostaje 
aktywna zawodowo – aktorką przede wszyst-
kim teatralną. Ma za sobą udane występy 
w warszawskich teatrach: Ludowym i Nowym, 
Romie i Syrenie, gościnny udział w pamiętnej 
„Potędze ciemności” Tołstoja u boku Łomnic-
kiego, Borowskiego i Mikołajskiej, wspaniałe 
kreacje w teatrze Polskiego Radia (nagro-
dzone Wielkim Splendorem) oraz w naj-

słynniejszym występującym na żywo kaba-
recie literacko-aktorskim powojennej Polski, 
czyli w „Dudku” Edwarda Dziewońskiego. 
A ten telefonem o północy zaproponował 
Lipowskiej przystąpienie do najlepszej kom-
pani pod aktorskim słońcem: Kwiatkowska, 
Kobuszewski, Gołas, Michnikowski, Pawlik!

Janusz Kołodziej

Teresa Lipowska z mamą 
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Jego 88-letni życiorys to niemalże 
gotowy scenariusz filmowy, albowiem 
życie Kostka (tak go nazywali przyja-
ciele i znajomi z planów) było bogate 

w najrozmaitsze, niejednokrotnie drama-
tyczne doświadczenia, obfitowało też w suk-
cesy i wymierne osiągnięcia. Te ostatnie nie 
były znane szerszemu ogółowi, bo „kierownik 
produkcji” był przez lata osobą pozostającą 
w cieniu innych współtwórców filmu. Tak 
było i z Konstantym Lewkowiczem, który 
dopiero pod koniec życia (w 2012, gdy miał 
83 lata), został uhonorowany nagrodą Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich za całokształt 
osiągnięć artystycznych. A przecież w swojej 
karierze kierował produkcją prawie 40 fabuł 
i kilku seriali telewizyjnych. Współtworzył 

profesjonalizm i wysoki poziom polskiej 
kinematografii. Jako pedagog opiekował się 
realizacją ponad 20 debiutów. 

Nic nie wskazywało, że Lewkowicz zwiąże 
swoje życie z X Muzą. Urodzony 10 lat przed 
wybuchem drugiej wojny światowej na Kre-
sach, w Berezie Kartuskiej, w rodzinie wie-
lodzietnej o skomplikowanych relacjach, 
nie był we wczesnej młodości kinomanem. 
Bardziej niż film interesowały go teatr, lite-
ratura i śpiew (potem na planach wzbudzał 
podziw, gdy z nostalgią wykonywał „Polesia 
czar”); miał też talent aktorski.

Po wojnie trafił do Łodzi, z którą – jak się 
okazało – związał się na całe życie. Ukończył 
prawo, a potem dalej studiował – ekonomię. 
Porzucił ją jednak na rzecz nowoutworzonego 

kierunku w łódzkiej PWSF – organizacji pro-
dukcji filmowej. Razem z nim, w roku 1954, 
na Targowej 61, ale na Wydziale Reżyserii, 
pojawili się m.in. Roman Polański, Janusz 
Majewski, Henryk Kluba, a wykładowcami 
byli m.in. Jerzy Toeplitz, Antoni Bohdziewicz, 
Stanisław Wohl, Jerzy Mierzejewski. „Fil-
mówka” sprawiła, że X Muza uwiodła Lew-
kowicza. Toteż jego drugim domem – choć 
czasami najbliższej rodzinie wydawało się, że 
pierwszym – były łódzka Wytwórnia Filmów 
Fabularnych i plany zdjęciowe. „Praca przy 
filmie to narkotyk. A ja na dodatek miałem 
poczucie, że uczestniczyłem w złożonym 
procesie twórczym i pracowałem w machi-
nie »wyższej użyteczności«” – konstatował 
po latach. 

ci, którzy stykali się z Lewkowiczem wspo-
minali, że był nie tylko pracowity, skrupulatny 
i rzetelny, ale także ujmował kulturą bycia 
i empatią. Zaprzyjaźnił się z wieloma zna-
nymi reżyserami, aktorami, scenografami. 
Na planach wykształcił kilkunastu dobrych 
i znanych dzisiaj szefów produkcji.

Sam zadebiutował w 1960 przy filmie 
Marysia i krasnoludki Jerzego Szeskiego 
i Konrada Paradowskiego. Potem współ-
pracował m.in. ze Stanisławem Róże-
wiczem, Andrzejem Wajdą, wspomnia-
nymi już Klubą i Majewskim, Andrzejem 
Kondratiukiem, Krzysztofem Zanussim, 
Andrzejem Konicem, Andrzejem Barań-
skim, Jerzym Domaradzkim, a także z Woj-
ciechem Jerzym Hasem. Z nim zawodowo 
i towarzysko związany był najdłużej (przy-
gotował przerwaną przez stan wojenny 
realizację Osła grającego na lirze, a potem 
kierował produkcją Nieciekawej historii, 
Pismaka, Osobistego pamiętnika grzesz-
nika przez niego samego spisanego). Naj-
trudniejszym przedsięwzięciem produk-
cyjnym Kostka była, jak sam wspominał, 
realizacja 12-odcinkowego serialu Królowa 
Bona Janusza Majewskiego.

Przez ponad ćwierć wieku wykładał na 
łódzkiej PWSFTviT; w latach 1984-90 był 
prorektorem, a przez 15 lat (1990-2005) sze-
fem produkcji Studia Filmowego „indeks”. 
O swoich przyjaźniach i przygodach opo-
wiadał wspaniale anegdoty. Dzielił się wie-
dzą o przemianach polskiej kinematografii, 
których był współuczestnikiem i świadkiem. 
Pozostawił po sobie spisane wspomnienia 
o trudnej i skomplikowanej drodze z Berezy 
Kartuskiej do Łodzi, w której stał się homo 
filmicus. Był dobrym, mądrym człowiekiem 
filmu.

stanisław Zawiśliński

Konstanty Lewkowicz
HOMO FiLMicUS 

Wanda chotomska
KROPKA, WyKRZyKNiK, 
ZNAK ZAPyTANiA

Był jednym z najwszechstronniejszych 
kierowników produkcji filmowej, cenionym 
i lubianym profesorem PWSFTviT.

Zadebiutowała w 1949 roku na 
łamach „Świata Młodych”, dziewięć 
lat później wydała pierwszy zbiór 
wierszy „Tere fere”, w „Świersz-

czyku” pisywała – pod pseudonimem Wanda 
Miron – w duecie z Mironem Białoszewskim. 
To ona wymyśliła bohaterów najpopularniej-
szej Dobranocki w dziejach naszej telewizji, 
czyli Jacka i Agatkę. 

Ma na koncie kilkanaście scenariuszy 
filmów animowanych dla najmłodszych, 
m.in. Tadka Niejadka (1957) Janiny Har-
twig, Wędrówki pana Księżyca (1959) Jerzego 
Kotowskiego, Czarną krowę w kropki bordo 
(1971) Ryszarda Słapczyńskiego. Piosenki z jej 
tekstami rozbrzmiewają w wielu filmach dla 
dzieci, choć nie tylko – „Opowiem ci o lwie” 
z muzyką Włodzimierza Korcza znalazło 
się na ścieżce dźwiękowej Krótkiego filmu 
o zabijaniu (1987) Krzysztofa Kieślowskiego. 

Najciekawsze są dla mnie animowane 
ekranizacje jej wierszy: Fortepian (1981) 
Stanisława Lenartowicza, zabawna histo-
ryjka tytułowego instrumentu i zamieszku-
jących go nutek, które zbyt często używane 
nieco się rozstroiły, oraz – nade wszystko – 
.!? [kropka, wykrzyknik, znak zapytania] 
(1989) Jacka Adamczaka i Macieja Ćwieka, 
rozgrywająca się wieczorną porą w małym 
miasteczku urocza opowiastka o znajdującym 
się przy jednej z ulic sklepiku, którego półki 
zapełnione są kolorowymi słojami pełnymi 
znaków przestankowych, takich jak kropka, 
wykrzyknik, znak zapytania.

„Ja właściwie nie piszę dla dzieci. To jest 
dla wszystkich, każdy coś dla siebie w tym 
znajdzie” – powiedziała pisarka Katarzynie 
Bielas na łamach „Wysokich Obcasów”. Tak 
jest w istocie, bo jej wiersze bawią i zmu-
szają do refleksji, jak choćby ten o znakach 
przestankowych. czasem trzeba krzyknąć, 
czasem zdziwić się, a czasem przystanąć… 
„Może to sen był tylko taki? / Może to skutki 
wyczerpania? / Sklep, szyld, i napis, i te znaki 
/. ! ?” – tak kończy ów wiersz. i życie też.

Jerzy Armata

Była znakomitą pisarką dla dzieci 
i młodzieży, autorką scenariuszy. 
Jej twórczość zna kilka pokoleń.
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14sierpnia, dwa dni po 66. uro-
dzinach zmarł w Warszawie 
Andrzej Blumenfeld. Aktor fil-
mowy i teatralny, radiowy i dub-

bingowy. W kinie, w przeciwieństwie do 
teatru, nie doczekał się głównej roli lub roli 
tytułowej. A mimo to jego dorobek ekra-
nowy jest imponujący. 

choć przede wszystkim był skupiony na 
teatrze, zagrał w ponad 40 filmach. Najczę-
ściej obsadzano go w rolach prawników, 
dyrektorów, ludzi-instytucji, kumpli z lat 
młodości, z którymi można „konie kraść”. 
choć był słusznej postawy i dobrze postawio-
nego głosu, miał w sobie pewną nieśmiałość 
i zakłopotanie, które zawsze dawały kreowa-
nym postaciom drugie dno, jakąś tajem-
nicę. Jego pogodna natura, czasem wręcz 
rubaszność, sprawiały, że rzadko widziano 
w nim czarny charakter. Ale oczywiście bywał 
nim również. Masowej widowni zapadły 
w pamięci postaci, jak adwokat Lipski w Kil-
ler-ów 2-óch czy bohaterowie z tak popular-
nych seriali, jak Prawo Agaty, Ekstradycja, 
Czas honoru, Na Wspólnej czy Druga szansa. 
A wprawką do udziału w kinie światowym 
była rola Benka w Pianiście. 

O tym, że był niedoceniany świadczy najle-
piej rola ojca głównego bohatera w pokazywa-
nej także i w Polsce hollywoodzkiej produk-
cji Kena Scotta Wykapany ojciec. Wcielił się 
tam w postać polskiego emigranta w Nowym 
Jorku. cóż, nasze media wolą wspominać 
o aktorkach, które zasłynęły z tego, że ich 
kilkusekundowy epizod w hollywoodzkiej 
produkcji ostatecznie nie zmieścił się w koń-
cowej wersji filmu. A udział Blumenfelda 
w Wykapanym ojcu nie tylko był faktem, 
ale też dawał szansę na docenienie pracy 
aktora pod kierunkiem profesjonalnego 
instruktora z renomowanej uczelni Juilliard 
School. O tym, że twórczo potrafił wykorzy-
stać swój głos świadczy praca w dubbingu 
oraz grach komputerowych. Głosu użyczał 
m.in. Sigismundowi Dijkstrze w Wiedźminie, 
Rubeusowi Hagridowi w Harrym Potterze, 
był Panem Królem w Autach i Anakinem 
Skywalkerem w 6. części Gwiezdnych wojen. 
Słychać go było także w wielu filmach dla 
dzieci i młodzieży, m.in. w Ratatuj, Epoce 
lodowcowej, Moim bracie niedźwiedziu, Kró-
lewnie Śnieżce i siedmiu krasnoludkach. Był 
głosem wielu gier komputerowych. 

Znacznie więcej szczęścia miał do sceny. 
Ważne role powierzano mu w spektaklach 
Teatru Wybrzeże w Gdańsku, a po przeno-
sinach do Warszawy w Studio, Narodowym, 
a zwłaszcza w Dramatycznym, do którego 
często powracał. O klasie jego aktorstwa 

świadczą spektakle Teatru Telewizji. Wielką 
kreacją była postać Leopolda Blooma w adap-
tacji „Ulissesa”. Zarejestrowany dla telewizji 
spektakl Henryka Baranowskiego pt. …tak 
chcę. Tak sprawił, że koledzy z branży coraz 
chętniej mówili o nim „Pan Blum”. Leopold 
Bloom to była rola jego życia. W tej wstrzą-
sającej impresji o umierającym czasie Blu-
menfeld jako Bloom doskonale łączył wiel-
kie namiętności, nieśmiałość i niespełnienie, 
nieokiełznany apetyt na miłość i pożądanie 

z prozą codziennych obowiązków. Ten spek-
takl przeniesiony z nieistniejącego już Teatru 
Szwedzka 2/4 jest także dowodem na to, że 
Andrzej Blumenfeld zawsze był otwarty na 
eksperyment. Przedstawienie zrealizowano 
bowiem w teatrze wypełnionym wodą. Dziś 
nikt już nie pamięta unoszącej się nad sceną 
chłodnej bryzy oraz zapachu smażonej przez 
Blooma cielęcej nerki. 

Jan Bończa-szabłowski

Andrzej Blumenfeld
WyKAPANy AKTOR 
Choć bardziej go kochały Melpomena 
i Talia, to dla X Muzy stworzył wiele 
wspaniałych ról drugoplanowych. Z Jego odejściem 

polska kultura 
straciła wnikliwego 
obserwatora 
rzeczywistości, 
który pod 
sarkazmem i kpiną 
ukrywał swą 
wielką wrażliwość.

19sierpnia, w wieku 78 lat, zmarł 
Janusz Głowacki, wybitny dra-
maturg, prozaik, scenarzysta. 
Studiował historię, następnie 

aktorstwo, by ostatecznie ukończyć filologię 
polską na Uniwersytecie Warszawskim. Wydał 
kilka tomów opowiadań, m.in. „Wirówkę 
nonsensu”, „Raport piłata”, „My sweet Raskol-
nikow”, „coraz trudniej kochać”. W dorobku 
ma również tomy felietonów „W nocy gorzej 
widać” i „Powrót hrabiego Monte christo”, 
powieści „Moc truchleje” i „Ostatni cieć” oraz 
książki „Z głowy”, „Jak być kochanym”, „Good 
night Dżerzi” i „Przyszłem, czyli jak pisałem 
scenariusz o Lechu Wałęsie dla Andrzeja 
Wajdy”. 

Janusz Głowacki był cenionym autorem 
scenariuszy filmowych, w tym do kultowego 
Rejsu i Psychodramy (napisanych wspólnie 
z ich reżyserem Markiem Piwowskim), do 
Polowania na muchy i Wałęsy. Człowieka 
z nadziei Andrzeja Wajdy, Trzeba zabić tę 
miłość Janusza Morgensterna, Billboardu 
(napisanego wraz z reżyserem Łukaszem 
Zadrzyńskim), a ostatnio do powstającej 
właśnie Zimnej wojny (wespół z reżyserem 
Pawłem Pawlikowskim).

Prawdziwie światowy sukces osiągnął na 
niwie teatralnej. W grudniu 1981, na kilka 
dni przed wprowadzeniem w Polsce stanu 
wojennego, wyjechał do Londynu na pre-
mierę sztuki „Kopciuch” w Royal court The-
atre, w reżyserii Danny’ego Boyla (autora 
późniejszego filmu Trainspotting). insceni-
zacja ta została uznana przez „The Guar-
dian” i „London Times” najlepszą produkcją 
roku. Przełomowym momentem dla artysty 
było wystawienie tej sztuki trzy lata później 
w nowojorskim Joseph Papp Public The-
atre w reżyserii Johna Maddena (Zakochany 
Szekspir) z laureatem Oscara, christopherem 
Walkenem, w roli głównej. Od tej amery-
kańskiej premiery „Kopciuch” („cinders”) 
rozpoczął triumfalne tournée po scenach 
całego świata, zdobywając m.in. najbardziej 
prestiżową nagrodę teatralną w Argentynie 
„Premio Molière”. Kolejne tytuły sztuk Gło-
wackiego, które go rozsławiły to tragifarsa 
„Fortynbras się upił”, tragikomiczne „Polowa-
nie na karaluchy” wystawione m.in. w Nowym 
Jorku przez Arthura Penna (Bonny and Clyde, 
Mały Wielki Człowiek) z laureatką dwóch 
Oscarów Dianne Wiest i Ronem Silverem. 
Sztuka ta znalazła się w repertuarze ponad 

50 teatrów amerykańskich i wielu europej-
skich (w przedstawieniu francuskim główną 
rolę zagrał Jean Louis Trintignant), przy-
nosząc Głowackiemu liczne laury. Wielkim 
sukcesem była też tragikomedia „Antygona 
w Nowym Jorku”, napisana na zamówienie 
waszyngtońskiego teatru Arena Stage. Przetłu-
maczono ją na ponad 20 języków, a tygodnik 
„Time” zaliczył ją, podobnie jak wcześniej-
sze „Polowanie na karaluchy”, do dziesięciu 
najlepszych sztuk roku. Międzynarodowe 
uznanie zyskała też gorzka komedia „czwarta 
siostra” będąca ironiczną aluzją do „Trzech 
sióstr” Antoniego czechowa.

Janusz Głowacki był zasłużonym, wielolet-
nim członkiem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, w latach 1976-78 pełnił funkcję 
przewodniczącego Koła Scenarzystów. Od 
2014 zasiadał w Radzie Polskiego instytutu 
Sztuki Filmowej. Był też członkiem Polskiej 
Akademii Filmowej. 

Julia Michałowska
* W październikowym numerze „Magazynu 
Filmowego” opublikujemy obszerny esej na temat 
twórczości Janusza Głowackiego autorstwa ks. 
Andrzeja Lutra.

Janusz Głowacki
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28 czerwca zmarła w Warszawie Aga-
ta Drozdowska (34 l.), kostiumo-

grafka. Była absolwentką kulturoznaw-
stwa w Wyższej Szkole Nauk Humani-
stycznych w Warszawie. W kinematogra-
fii rozpoczęła pracę w 2005 roku w roli 
garderobianej i asystentki kostiumografa. 
W ostatnich latach specjalizowała się – 
jako asystentka Magdaleny Rutkiewicz- 
-Luterek – w militariach i kostiumach 
wojskowych. Jako ii kostiumograf ds. 
wojskowych pracowała m.in. przy wielu 
odcinkach serialu Czas honoru, przy Ob-
ławie Marcina Krzyształowicza, Mieście 
44 Jana Komasy, Letnim przesileniu Mi-
chała Rogalskiego. Samodzielnym kostiu-
mografem odpowiedzialnym za kostiumy 
wojskowe była przy Wołyniu Wojciecha 
Smarzowskiego, za którą to pracę, wraz 
ze współautorami kostiumów, została na-
grodzona Orłem – Polską Nagrodą Fil-
mową. Profesję głównego kostiumogra-
fa pełniła w Karbali Krzysztofa Łukasze-
wicza oraz w ostatnich w swoim dorobku 
tytułach – Botoksie Patryka Vegi i krót-
kometrażowych: Najpiękniejszych fajer-
werkach ever Aleksandry Terpińskiej oraz 
Księdzu Smarzowskiego. 

11 lipca zmarł w Toronto tadeusz Ja-
worski (91 l.), reżyser filmów doku-

mentalnych i spektakli telewizyjnych. Był 
jednym z pierwszych absolwentów PWSF 
w Łodzi, początkowo realizował swo-
je obrazy w Wytwórni Filmów Oświato-
wych, a w latach 60. w Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych. Łącznie stworzył prze-
szło 60 dokumentów. Najważniejszy ze 
zrealizowanych w Polsce to Źródło z 1962 
roku, który został nagrodzony m.in. Zło-
tym Smokiem w Krakowie oraz nagro-
dami w Lipsku i Oberhausen. W poło-
wie lat 60. Tadeusz Jaworski zaczął reali-
zować również spektakle Teatru Telewizji 
i przygotowywał swój debiut fabularny, 
którym miała być ekranizacja „Partity na 
instrument drewniany” Stanisława Gro-
chowiaka. Plany te przerwały wydarzenia 
Marca ’68 i decyzja o wyjeździe z Polski. 
Reżyser zamieszkał w Kanadzie, gdzie 
kontynuował karierę filmową. W roku 
1972 zrealizował obraz Selling Out, któ-
ry otrzymał nominację do Oscara w kate-
gorii Krótkometrażowy Film Dokumen-
talny. Tadeusz Jaworski został odznaczo-
ny Srebrnym Medalem Zasłużony Kultu-

rze – Gloria Artis oraz Odznaką Hono-
rową „Bene Merito” przyznawaną przez 
Ministra Spraw Zagranicznych za „dzia-
łalność wzmacniającą pozycję Polski na 
arenie międzynarodowej”.

22 lipca zmarł w Warszawie Andrzej 
Myszkowski (76 l.), operator fil-

mów dokumentalnych i fabularnych. Był 
absolwentem Wydziału Operatorskie-
go PWSFTviT w Łodzi. Swoją drogę za-
wodową rozpoczął od pracy w Zakła-
dzie Produkcji Filmów Telewizyjnych 
w Warszawie. W dorobku ma blisko 40 
obrazów dokumentalnych, fabularnych 
i spektakli telewizyjnych. Wśród nich 
można znaleźć tytuły w reżyserii Marka 
Piwowskiego, jak dokument Hair 
czy spektakl Kłopoty to moja specjal-
ność, lub też dzieła Janusza Kondratiuka, 
jak telewizyjna fabuła Mała sprawa czy 
spektakl Ucieczka z Betlejemu. Wiele ty-
tułów dokumentalnych zrealizował rów-
nież z Mariuszem Walterem. Andrzej 
Myszkowski był wieloletnim członkiem 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Obrazy z jego zdjęciami były nagradza-
ne m.in. na festiwalu w Wenecji (Pierw-
szy. Szósty), Oberhausen (Gra o wszyst-
ko) i Krakowie (Autobus z napisem „Ko-
niec”, Hair). 

5sierpnia zmarła w Warszawie Kata-
rzyna suchcicka (59 l.), poetka, pisar-

ka, krytyczka literacka i teatralna, dzien-
nikarka, scenarzystka i reżyserka. Przez 
wiele lat była związana z Telewizją Polską 
jako dziennikarka telewizyjna. Pracowała 
m.in. dla „Pegaza”. Była wydawcą progra-
mowym, autorką wielu programów i fil-
mów dokumentalnych poświęconych lu-
dziom sztuki, m.in. stworzyła cykl „Skąd 
ta wrażliwość”, emitowany w TVP w la-
tach 90. Współpracowała z TVP Kultura 
od początku działalności stacji, gdzie by-
ła m.in. redaktorką bloku „Niedziela z…”. 
Jej pasją była przede wszystkim literatu-
ra. Wydała cztery tomy poezji: „Nie po-
wstrzymana mięśniem szybuję” (1986), 
„Niebieska pończocha” (1993), „Dzi-
kie kryształy” (2004) i „Haust powietrza” 
(2009), oraz wywiad rzekę z Wojciechem 
Malajkatem „O gust walczę” (2015). Zre-
alizowała takie filmy dokumentalne, jak: 
Kościelscy i ich Nagroda, Druga strona 

świata, Lobbystka czy Anioł z piekła ro-
dem. Była członkinią Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich oraz Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich.

14lipca zmarł Marek Wysocki 
(61 l.), aktor teatralny, telewizyj-

ny i filmowy, kompozytor oraz anima-
tor kultury. Był absolwentem Wydziału 
Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi. W la-
tach 80. i 90. występował w Teatrach: 
Narodowym oraz Syrena w Warszawie. 
Na ekranie zadebiutował w 1980 w fil-
mie Ciosy Gerarda Zalewskiego. W ko-
lejnych latach zagrał kilka głównych ról, 
m.in. w Ultimatum Janusza Kidawy czy 
Penelopach Bohdana Poręby. Jednak naj-
większą sławę (zwłaszcza wśród pu-
bliczności dziecięcej) przyniosła mu ro-
la w Panu Samochodziku i praskich ta-
jemnicach Kazimierza Tarnasa. Jako 
odtwórca tej postaci zastąpił Stanisła-
wa Mikulskiego, który występował we 
wcześniejszych częściach serii. W 1985 
Marek Wysocki został laureatem Narody 
im. Zbyszka cybulskiego. Po roku 1989 
występował sporadycznie, ostatni raz po-
jawił się na ekranie 10 lat temu w Rysiu 
Stanisława Tyma. Zasłynął również ja-
ko współtwórca kultowego telewizyjne-
go programu dla dzieci „Tik-Tak”. Wraz 
z Krzysztofem Marcem napisał muzykę 
i słowa do piosenek wykorzystywanych 
w tej audycji. Stworzył też dwie imprezy 
muzyczne: Ogólnopolski Festiwal Pio-
senki Międzywojennej Orchidea w Wo-
łominie i Ogólnopolski Festiwal Piosen-
ki Musicalowej im. George’a Gershwi-
na w Ząbkach. Był także założycielem 
i wieloletnim dziekanem Wydziału Ak-
torskiego w Wyższej Szkole Komuniko-
wania i Mediów Społecznych im. Jerzego 
Giedroycia w Warszawie. Minister kul-
tury Kazimierz Dejmek przyznał mu od-
znakę honorową „Zasłużony dla Kultu-
ry Polskiej”. Był również laureatem Złote-
go Ekranu i Asa Sukcesu, ponadto otrzy-
mał nominację do amerykańskiej nagro-
dy World championship za najlepsze wi-
dowisko telewizyjne w Tunezji w 1997 
roku, został też nagrodzony przez Mini-
stra Kultury Tunezji. 

Oprac. Julia 
Michałowska
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zapisy na 3. kino 
dzieci.pro

4 września rozpoczął się nabór 
do Kino Dzieci.Pro – pro-

gramu skierowanego do scena-
rzystów i producentów, którzy 
chcieliby rozwinąć swój pomysł 
na film dla dzieci – od pomy-
słu spisanego na kilku stronach 
aż do drugiej wersji scenariu-
sza wraz z podstawowymi zało-
żeniami produkcyjnymi. Kino 
Dzieci.Pro to program deve-
lopmentowy, którego organi-
zatorem jest Dział Edukacji 
Stowarzyszenia Nowe Hory-
zonty. Rekrutacja potrwa do 
20 października. Kino Dzieci.
Pro realizowane będzie w for-
mie 4 sesji warsztatowych, 
które odbędą się między grud-
niem 2017 a wrześniem 2018. 
Uczestnicy będą pracować 

98

ze wsparciem uznanych mię-
dzynarodowych scenarzystów 
i konsultantów scenariuszo-
wych. Więcej informacji na: 
www.kdpro.pl.

megaśrody 
w multikinie 
z biletami za 14,90 
złotych 

Od 6 września w każdą środę 
bilet do Multikina na dowolny 

seans 2D lub 3D będzie koszto-
wał jedyne 14,90 złotych. Naj-
nowsza oferta zastąpi „Środy 
z Orange”. Wybierając MEGA-
ŚRODy, będzie można zakupić 
dowolną ilość biletów – każdy za 
14,90. W przypadku seansów 3D 
cenę należy powiększyć jedynie 
o dopłatę za okulary niezbędne 
do obejrzenia filmu w wersji 
trójwymiarowej. Oferta obej-
muje także wszystkie środowe 
seanse Multikina VR by Sam-
sung, czyli projekcje w tech-

nologii VR, na które zaprasza 
warszawskie Multikino Złote 
Tarasy.

konkurs „5 minut 
z życia codziennego” 
rozstrzygnięty

do XiV Konkursu Filmowego 
„5 minut z życia codzien-

nego” zakwalifikowano 29 
filmów 33 autorów. Konkurs 
odbył się 7 lipca w Wągrowcu. 
Filmy oceniało jury w skła-
dzie: Grażyna Banaszkiewicz 
(dziennikarka, reżyser fil-
mowy), Mikołaj Jazdon (fil-
moznawca, profesor UAM), 
Krzysztof Wierzbicki (reży-
ser filmowy), Jacek Turalik 
(animator kultury). Grand 
Prix o wartości 1000 złotych 
oraz statuetkę „Piramida Rot-
mistrza Łakińskiego” ufun-
dowaną przez Burmistrza 
Miasta Wągrowca otrzymały 
Monika Mocarska i Karolina 

Karwowska za Życie jest piękne. 
ii nagrodę o wartości 600 zło-
tych zdobyły Grażyna Kopeć 
i Magda Karel za Kobiety, a iii 
nagrodę o wartości 400 złotych 
otrzymał Krzysztof Styrna za 
film Love. Wyróżnienia Miej-
skiego Domu Kultury w wyso-
kości 200 złotych zdobyli Anna 
Beata Barańska i Michał Barań-
ski za Utracone ciepło oraz 
Nikodem Biegowski za Zemstę 
krwiożerczego roweru. Wyróż-
nienie Wojewódzkiej Biblioteki 
Publicznej i centrum Anima-
cji Kultury w Poznaniu otrzy-
mali Franciszek Arciszewski, 
Olimpia Zwierz, Patrycja Bart-
czak, Kacper Filipek, Kajetan 
Nowak, Albert Szymkowiak 
za film Droga. Nagrodę spe-
cjalną za najlepszą animację – 
wykonanie usługi na rzecz 
MDK o wartości 500 złotych 
otrzymał Maciek W. Sławu-
ski za filmy A David Macko 
i Kadr z nocy. Wyróżnienie 
Honorowe za zachowanie od 
zapomnienia historii wyjątko-
wego miejsca zdobyli Henryk 
Latusek, Maria Baron i Szy-
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mon Bieniek za Diabli młyn. 
Nagrodę publiczności oraz sta-
tuetkę „Piramida Rotmistrza 
Łakińskiego” otrzymali Maciek 
Kunach i Monika Drożdż za 

obraz 1981. 8 lipca odbyły się 
Warsztaty Filmowe „5 minut 
z życia codziennego – Wokół 
Amatora”, na które złożyły się 
projekcje: zrekonstruowanego 

cyfrowo filmu Krzysztofa Kie-
ślowskiego Amator, Krzysztofa 
Wierzbickiego Kieślowski i jego 
Amator (1999) oraz Krzysztof 
Kieślowski: I’m So-So... (1995), 
a także film o Krzysztofie Kie-
ślowskim Grażyny Banaszkie-
wicz Z rzeczywistości (1989).

laureaci konkursu 
na treatment 
scenariusza filmu 
fabularnego dla 
dzieci 
Konkurs organizowany jest 

przez Stowarzyszenie Auto-
rów ZAiKS oraz PiSF. W skład 
jury weszli: Maciej Wojtysz-
ko – przewodniczący, Agniesz-
ka Dziedzic, Beata Jewiarz, 
Krzysztof Gradowski i Michał 
Rusinek. 21 lipca jury wyłoni-
ło laureatów i podjęło decyzję 
o przyznaniu nagród regulami-
nowych (stypendiów scenariu-
szowych i wyróżnień): i nagro-
dę (stypendium o wartości 60 
tys. złotych) otrzymała Joanna 
Olech za pracę Pompon, ii na-
grodę (50 tys.) dostała Marta 

Guśniowska za Dom przy uli-
cy snów, iii nagrodę (40 tys.) 
zdobyła Agnieszka Maskovic za 
pracę  Ciach w piach. Trzy rów-
norzędne wyróżnienia o war-
tości 10 tys. otrzymali: Beata 
Ostrowicka za Czar Patycza-
ka, Stanisław Kuźnik za Wiel-
ką przygodę we wsi Pociecha, 
Jarosław Sokół za Skarb łysego 
Francuza.

nabór do one 
movie project

fundacja Multi Art rozpoczęła 
nabór do programu krótko-

metrażowych fabuł, doku-
mentów i  animacji. celem 
One Movie Project jest umoż-
liwienie debiutującym reżyse-
rom realizacji filmu trwającego 
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zokazji swojego 30-lecia Europej-
ska Akademia Filmowa (Euro-

pean Film Academy) zorganizowała 
plebiscyt na najlepszy film spośród 
dzieł, które wygrały poprzednie 
edycje Nagród EFA. Publiczność 
wskazała na Idę Pawła Pawlikow-
skiego (29 proc. głosów), a drugie 
miejsce zajął Krótki film o zabi-
janiu Krzysztofa Kieślowskiego 
(14 proc.) – zwycięzca pierwszej 
edycji Nagród w 1988. W plebiscy-
cie znalazły się m.in. takie tytuły, 
jak Wielkie piękno Paola Sorrentina, 
Biała wstążka i Miłość Michaela 
Hanekego, Życie jest piękne Roberta 
Benigniego czy Toni Erdmann 
Maren Ade.

polacy triumfują 
w plebiscycie efa

wystawa „zwierciadło bergmana” 
w muzeum kinemtografii

30 lipca, w 10. rocznicę śmierci ingmara Bergmana, 
w Muzeum Kinematografii w Łodzi otwarto wystawę 

„Zwierciadło Bergmana”, której kuratorem jest prof. Tadeusz 
Szczepański. Na wystawie prezentowane są materiały ze zbio-
rów własnych Muzeum, z archiwum prywatnego Tadeusza 
Szczepańskiego, oraz pozyskane z Ambasady Szwecji, Funda-
cji Bergmana (Stiftelsen ingmar Bergman), Sjöberg Bildbyrå, 
Svensk Filmindustri, a także Filmoteki Narodowej – insty-
tutu Audiowizualnego, Polskiej Federacji DKF, Biblioteki 
PWSFTviTw Łodzi oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pokazano warsztat twór-
czy reżysera, jego podejście do scenariusza, inscenizacji, pracy 
z aktorem, przedstawiono również polską recepcję twórczości 
autora Siódmej pieczęci. Dzięki uprzejmości Ambasady Szwe-
cji wystawę wzbogaciły pokazy filmu Więcej niż Bergman 
(2013) w reżyserii Jane Magnusson i Hynek Pallas. Twórcy 
dokumentu, zabierają widzów na wyspę Fårö, gdzie od lat 60. 
stoi dom Bergmana. W filmie o mistrzu, w jego domu, wypo-
wiadają się m.in. Woody Allen, Ridley Scott, Michael Haneke, 
Martin Scorsese, Lars von Trier, Wes Anderson czy Robert De 
Niro. Na pokaz dokumentu Muzeum zaprasza 30 września.

serial animowany dla dzieci Przytul mnie 
odnotował rekordowe wyniki oglądalno-

ści w czerwcu. Produkcja studia Animoon 
osiągnęła udział w oglądalności wśród 
widzów 4-15 lat, na poziomie 9,7 proc., 
a w grupie dzieci młodszych, w wieku 4-9 
lat, nawet na poziomie 11,2 proc. Jest to 
jeden z najwyższych wyników wśród pol-
skich serii animowanych w Polsce. Serial 
Przytul mnie powrócił z sukcesem z targów 

MiFA, towarzyszących festiwalowi filmów 
animowanych w Annecy, gdzie był prezen-
towany w konkursie filmów telewizyjnych, 
do udziału w którym został wybrany spo-
śród 2,5 tys. produkcji z całego świata. Pro-
ducent serialu Animoon podpisał wstępne 
porozumienie o koprodukcji z firmą Ani-
mex Animation z chin. Tym samym ma 
szansę na szeroką kontynuację serii i sukces 
na światowych rynkach, w tym w chinach.

bardzo dobre wyniki oglądalności przytul mnie

Przytul mnie, 
reż. Mateusz Jarmulski Dawid Ogrodnik i Agata Trzebuchowska 

w filmie Ida, reż. Paweł Pawlikowski
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Jesteś producentem filmów, agentem sprzedaży, 
dystrybutorem filmów europejskich, 

organizatorem szkoleń, festiwali filmowych 
lub wydarzeń budujących i rozwijających widownię?

Dowiedz się więcej na: 
Program Kreatywna Europa – komponent MEDIA 
www.kreatywna-europa.eu
www.facebook.com/kreatywnaeuropa
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Aplikuj o dofinansowanie ze środków komponentu MEDIA.

maksymalnie 15 minut. Program 
organizuje centrum Filmowe 
Kraków przy współpracy z AMA 
Film Academy, AMA Rental 
i małopolskimi podmiotami fil-
mowymi. Do konkursu przyj-
mowane są aplikacje w formie 
krótkometrażowych scenariuszy 
i projektów filmowych z terenu 
Polski przy wymogu realizacji na 
terenie Małopolski oraz produk-
cji przy pomocy regionalnych 
wykonawców. Projekt zakłada 
realizację 2 lub 3 filmów w ciągu 
lat 2017-2018. Nabór projek-
tów do OMP potrwa do 15 paź-
dziernika. Szczegółowe infor-
macje: www.filmowykrakow.pl/ 
one-movie-project/.

zwycięzcy konkursu 
„skrytykuj!” 

do konkursu zgłoszono blisko 
150 prac autorstwa nastolat-

ków z całej Polski. Najlepsze oka-
zały się recenzje Agaty Burdaje-
wicz i Marii Dobosiewicz oraz 
wideorecenzja Anieli Janowskiej. 
Laureatki zasiądą w Jury Mło-
dych 42. Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni, pod-
czas którego przyznają nagrodę 
reżyserowi jednego z filmów pre-
zentowanych w Konkursie Głów-
nym festiwalu. Dwa wyróżnienia 
trafiły do Jana Biednego za recen-
zję obrazu Song to Song i Kacpra 
Parola za wideorecenzję filmu 
Król Artur: Legenda miecza. 
Konkurs „Skrytykuj!” organi-
zowany jest z myślą o uczniach 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych regularnie od 2013 
roku. Akcja ma na celu promo-
wanie świadomej dyskusji o fil-
mach wśród młodzieży.

między 3 a 6 sierpnia 
w Krakowie odbyły się 

9. Krakow Summer Ani-
mation Days, wydarze-
nie plenerowe realizowane 
przez Fundację Promo-
cji Kultury Artystycznej, 
Filmowej i Audiowizu-
alnej Etiuda&Anima we 
współpracy z Krakowskim 
Biurem Festiwalowym. 
W trakcie czterech wie-
czorów na placu Szcze-
pańskim zostały zaprezen-
towane animacje z całego 
świata. Pokazano również 
obrazy nagradzane m.in. 
na MFF Etiuda&Anima, 
szwajcarskim Fantoche 
czy austriackim Tricky 

Women. Ważnym punk-
tem programu był pokaz 
etiud zrealizowanych przez 
studentów Katedry Filmu 
Animowanego Szkoły Fil-
mowej w Łodzi, produk-
cje niemieckiego Anima-
tionsinstitut Filmakademie 
Badenia-Württembergia, 
na czele którego stoi znany 
animator Andreas Hykade. 
W programie znalazły się 
także najnowsze pełnome-
trażowe animacje: m.in. 
pokazywana w cannes, 
trudna historia dzieciń-
stwa w filmie Nazywam 
się Cukinia (reż. claude 
Barras) czy wspaniała opo-
wieść o starości i przyjaźni 

staruszki i psa w Louise 
w zimie (reż. Jean-Fran- 
çois Laguionie). Podczas 
9. KSAD przygotowano 
również atrakcje dla dzieci 
i młodzieży – Animujemy 
Plac Szczepański: warsztaty 
animacji dla dzieci z ani-
matorką Moniką Kuczy-
niecką, zabawy z pikselacją 
z Martą i cezarym Skroc-
kimi z Hurra!Studio, dobre 
bajki dla dzieci z polskich 
i zagranicznych studiów 
animacji oraz warsztaty 
streetartu przygotowane 
wraz z fundacją Świadoma 
Przestrzeń, realizatorami 
projektu 101 Murali dla 
Krakowa.

9. krakow summer
animation days za nami
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pierwsze kino Vr 
w polsce

wirtualna rzeczywistość 
wkracza do polskich kin. 

Warszawa stała się pierwszym 
miastem w Polsce i  jednym 
z pierwszych w Europie, które 
umożliwiło mieszkańcom oglą-
danie seansów w technologii 
VR. Miłośnicy filmów i wirtu-
alnej rzeczywistości od 4 sierp-
nia mogą zobaczyć kilkana-
ście produkcji w 360 stopniach. 
W specjalnej sali kinowej na ii 
piętrze warszawskiego Multikina 
w Złotych Tarasach na odwie-
dzających czeka 25 stanowisk 
wyposażonych w zestawy Gear 
VR i Samsung Galaxy S8. To wła-
śnie ten smartfon odpowiada za 
wysoką rozdzielczość wyświe-
tlanego w goglach VR obrazu. 
Dzięki takiej jakości można 
odnieść wrażenie, że jest się nie 

tyle widzem, co uczestnikiem 
filmu i jednym z jego aktorów. 
Obrazy zostały pogrupowane 
w 4 kategorie: Podróże, Nie-
samowite doświadczenia, Dla 
rodzin, Sztuka. Projekcje trwają 
maksymalnie 20 minut, a każdy 
seans jest poprzedzony krótkim 
instruktażem wprowadzającym 
w wirtualny świat. Widz na miej-
scu ma możliwość wyboru tema-
tyki oglądanych filmów. Seanse 
zaczynają się po godz. 16.00 
od poniedziałku do piątku, 
a w sobotę i niedzielę Multikino 
VR by Samsung będzie otwarte 
przez cały dzień.

rekord guinessa 
uwieczniony w filmie

22 lipca Janusz Orłowski 
„Praszczur”, w  wieku 

ponad 91 lat, wykonał lot na 

paralotni na wysokość 326 
metrów. Tym samym stał się 
najstarszym paralotniarzem na 
świecie i wpisał się do Księgi 
Rekordów Guinnessa. Jest to 
zarówno jego ogromny suk-
ces osobisty, jak i wspaniałe 

osiągnięcie polskiego paralot-
niarstwa. Wyczyn ten został 
uwieczniony przez ekipę filmu 
dokumentalnego W drodze na 
Olimp w reżyserii Mirosława 
Dembińskiego i w produkcji 
Studia Filmowego Everest.

wbrew nazwie poznańskiej inicjatywy 
„Nic Się Tu Nie Dzieje” w stolicy Wiel-

kopolski między 4 a 8 sierpnia działo się 
wiele. Program był bardzo obszerny. Działo 
się nie tylko w trzech kinach studyjnych: 
Muzie, Pałacowym i Rialto, ale także na 
poznańskich osiedlach. W ramach wydarze-
nia odbyły się premiery, spotkania z akto-
rami i reżyserami, pokazy i warsztaty. Kino 
Muza przygotowało dwie specjalne sek-
cje filmów i dokumentów. Jedna dedyko-
wana była jodze i towarzyszyły jej warsztaty 
z jogi śmiechu. Druga dotyczyła tzw. filmów 
postapo, czyli takich, które koncentrują się 
na wizji apokalipsy, w szczególności tym, co 
może wyrosnąć na gruzach naszej cywiliza-
cji. W centrum Kultury „Zamek” nie można 
było przegapić cyklu Horrory w Zamczysku. 
Odbył się także pokaz filmu Frank w ramach 
projektu Secret Place cinema, czyli o tym, 
gdzie obejrzymy film widzowie dowiedzieli 
się przed seansem. W Rialto można było 
również obejrzeć Art Beats: Piekło Botticel-
lego. Była też wyjątkowa okazja zobacze-
nia retransmisji spektaklu „Romeo i Julia” 
z udziałem Daniela Radcliffe’a.

w poznaniu 
działo się!

KALENDARZ IMPREZ 
wrzesień  2017

13. spotkania z filmem górskim
ZaKoPaNe, 30 sierpnia – 3 września
www.spotkania.zakopane.pl

14. europejski festiwal filmowy 
integracja ty i ja
KoSZaliN, 5-9 września
www.integracjatyija.pl

9. festiwal himilsbacha
MińSK MaZowieCKi, 5-9 września
www.facebook.com/festiwalhimilsbacha

3. bytom film festiwal – festiwal 
popularyzatorów filmowych
ByToM, 7-9 września
www.festiwalbytom.pl

7. sokołowsko festiwal filmowy 
hommage à kieślowski
SoKołowSKo, 7-10 września
www.hommageakieslowski.pl

3. splat!filmfest – horror film festival
lUBliN, 15-24 września
www.splatfilmfest.com

42. festiwal polskich filmów 
fabularnych 
GDyNia, 18-23 września
www.festiwalgdynia.pl

32. aff-era filmowa
ByDGoSZCZ, 19-22 września 
www.affera.palac.bydgoszcz.pl

festiwal filmowy bluebox
olSZTyN, 19-23 września 
www.sskpojezierze.olsztyn.pl

34. międzynarodowy festiwal filmowy 
dozwolone do 21/up to 21
waRSZawa, 21-23 września
www.upto21.pl

22. festiwal górski im. andrzeja 
zawady w lądku zdroju
ląDeK ZDRóJ, 21-24 września
www.festiwalgorski.pl

26. czechowickie spotkania filmowe
CZeCHowiCe-DZieDZiCe, 
22-27 września
www.mdk.czechowice-dziedzice.pl

7. festiwal kultury i sztuki (dla osób 
niewidomych)
PłoCK, 23-30 września
www.defacto.org.pl

4. festiwal filmowy kino dzieci
PoNaD 20 MiaST w PolSCe, 
23 września – 1 października 
www.kinodzieci.pl

3. międzynarodowy festiwal sztuki 
animacji animart
łóDź, 24-30 września
www.momakin.pl/animart/

7. ars independent festival
KaTowiCe, 26 września – 1 października
www.arsindependent.pl

9. festiwal filmowy „niepokorni, 
niezłomni, wyklęci”
GDYNIA, 27-30 września 
www.festiwalnnw.pl

festiwal filmowy przeźrocza
ByDGoSZCZ, 28 września – 1 października
www.koloroffon.pl

2. festiwal filmów dolnośląskich – 
„złoty samorodek 2017”
ZłoToRyJa, 29 września – 1 października
www.zokir.pl

Oprac. B.p.

festiwal filmów 
optymistycznych 
wraca do wrocławia

festiwal Filmów Optymistycz-
nych „Happy End” po 11 latach 

wraca do Wrocławia. Organiza-
torzy zdecydowali się przenieść 
imprezę z częstochowy po dwóch 
edycjach, które odbyły się w tym 
mieście. Pełna nazwa 15. edycji to: 
DSW Festiwal Filmów Optymi-
stycznych „Happy End” – odbę-
dzie się on we współpracy z Dol-
nośląską Szkołą Wyższą w dniach 
4-7 października. Otwarte dla 
widzów projekcje zorganizowane 
zostaną w centrum Konferencyj-
nym DSW we Wrocławiu. Orga-
nizatorzy zapewniają, że festi-
wal nie żegna się z częstochową 
zupełnie. Widzowie spod Jasnej 
Góry będą mieli okazję zobaczyć 
najlepsze filmy optymistyczne 
w ramach pokazów pofestiwa-
lowych, które co roku odbywają 
się w różnych miejscach Polski.

Oprac. Beata 
poprawa
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SPROSTOWANIE
W związku z postanowie-
niem Sądu Koleżeńskiego 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich z dnia 10 stycznia 
2017 roku, w sprawie pozwu 
Grażyny Banaszkiewicz prze-
ciw Malinie Malinowskiej-
-Wollen – autorce dokumentu 
Krzysztof Mayer – Portret, 
jako autorka pragnę wyra-
zić ubolewanie i naprawić 
błąd, wpisując do napisów 
końcowych pominięte 
w moim programie nazwisko 
Pani Grażyny Banaszkiewicz, 
autorki komentarza do zapisu 
koncertu w Filharmonii 
Poznańskiej, a także program 
OTVP Poznań oraz autora 
zdjęć Witolda Wieczorka.

Malina Malinowska-Wollen
Sekretarz Oddziału 
Krakowskiego SFP
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Drugie miejsce na liście największych 
hitów frekwencyjnych przypadło również 
premierze styczniowej. Przebojowa animacja 
Sing przyciągnęła do kin prawdziwe tłumy. 
Łączny rezultat to 1,604 mln sprzedanych 
biletów. Wśród animacji i filmów skiero-
wanych do młodszych widzów było więcej 
tego typu tytułów. Sukcesem okazała się trze-
cia odsłona przygód niebieskich ludzików. 
Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski stały 
się zdecydowanie najpopularniejszą częścią 
serii. Finalny wynik z jej dystrybucji to blisko 
1,204 mln widzów. Trudno sobie wyobrazić, 
żeby w zestawieniu podsumowania półrocza 
zabrakło jakiejś familijnej pozycji disnejow-
skiej. Aktorską wersję Pięknej i Bestii Billa 
condona obejrzało 1,028 mln widzów. Zresztą 
film z Emmą Watson jest do dzisiaj najwięk-
szym globalnym przebojem roku. Łączne 
zarobki tej produkcji to aż 1,262 mld dolarów. 
Sporym powodzeniem cieszyła się też anima-
cja Dzieciak rządzi. Od premiery w kwietniu 
na seanse tej komediowej produkcji wybrało 
się 881 tys. osób. W ostatnim tygodniu pół-
rocza, ze znakomitym rezultatem otwarcia, 

trafiła do kin animacja Gru, Dru i Minionki. 
Przez niespełna kilka dni film obejrzało aż 
819 tys. osób, co pozwoliło na zajęcie miej-
sca w czołówce największych hitów omawia-
nego okresu. Posiłkując się danymi z lipca, 
już teraz wiadomo, że nowa odsłona słynnej 
serii okazała się najpopularniejszym obrazem 
roku, pokonując ostatecznie film biograficzny 
Marii Sadowskiej. Z animacji, nieco rozczaro-
wujący wydaje się wynik Aut 3. Disnejowską 
produkcję ostatecznie zobaczyło niecałe 644 
tys. osób. Przypomnę, że w 2011 roku drugą 
część serii obejrzało więcej miłośników tego 
świata, bo aż 1,014 mln. Z kolei na podob-
nym poziomie co pierwsza część, sprzedawał 
się film LEGO® BATMAN: FILM. Perypetie 
człowieka Nietoperza zaintrygowały blisko 
628 tys. osób. 

Trzecie miejsce w czołówce najchętniej 
oglądanych filmów zajęła ekranizacja kon-
trowersyjnej powieści E. L. James. Ciemniej-
sza strona Greya Jamesa Foleya odnotowała 
najlepsze otwarcie w kinach w tym sezo-
nie. W weekend poprzedzający Walentynki 
na film ten wybrało się aż 500 tys. widzów. 

Widownia w przypadku tego tytułu jednak 
szybko topniała i ostatecznie zamknął on 
swoją dystrybucję na wyniku 1,475 mln 
sprzedanych biletów. 

Widzowie po raz kolejny pokazali, że nie 
mają dość przygód Jacka Sparrowa. Wido-
wisko Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara 
w reżyserii Joachima Rønninga i Espena 
Sandberga przyciągnęło ponad 1,296 mln 
osób. 

Ostatnim przebojem dla starszej widowni, 
który przekroczył barierę miliona sprzeda-
nych biletów, był film akcji Szybcy i wściekli 
8 F. Gary’ego Graya. Obraz okazał się w Pol-
sce największym hitem spośród wszystkich 
części serii i obejrzało go 1,045 mln osób. 
Produkcja z Vinem Dieselem i Jasonem Sta-
thamem stała się także wielkim przebojem 
na świecie. Łączne wpływy z jej dystrybucji 
zamknęły się w 1,238 mld dolarów (w bie-
żącym sezonie, pod tym względem, ustępuje 
jedynie omawianej Pięknej i Bestii). 

Na początku roku dużym powodzeniem 
cieszyły się także projekcje oscarowego La La 
Land Damiena chazzelle’a. Film z Ryanem 
Goslingiem i nagrodzoną złotą statuetką 
Emmą Stone zainteresował w kinach aż 797 
tys. osób. To najlepszy wynik ze wszystkich 
tytułów, które były nominowane do Oscara 
w głównej kategorii w tym roku. 

Swoje wyniki poprawiły kolejne odsłony 
znanych komiksowych uniwersów. Straż-
ników Galaktyki 2 Jamesa Gunna obejrzało 
bardzo dobre 573 tys. osób. Dla przypomnie-
nia, pierwszą odsłonę widowiska z chrisem 
Prattem zobaczyło w 2014 roku niecałe 387 
tys. osób. Ponadto, Logan: Wolverine stał 
się najpopularniejszym filmem w ramach 
świata zaprojektowanego wokół X-Menów. 
Produkcja Jamesa Mangolda z Hugh Jack-
manem zainteresowała 449 tys. kinomanów. 

Zamykając temat półrocza, warto się przyj-
rzeć frekwencji w lipcu. Łącznie sprzedano 
3,930 mln biletów, co jak na ten okres jest 
bardzo przyzwoitym wynikiem. co prawda 
w kinach nie było tak tłumnie jak w ana-
logicznym okresie sprzed roku, jednak to 
kolejny miesiąc, który „pracuje” na znako-
mity sezon dla branży. Przed ekranami kró-
lowała wymieniona już animacja, Gru, Dru 
i Minionki, którą zobaczyło kolejnych 881 tys. 
osób. Warto jednak odnotować film, który 
zajął drugą pozycję. Jest nim bowiem kome-
dia Juliusza Machulskiego – Volta. Dawno 
już polskie kino nie miało przeboju waka-
cyjnego. Królowi rodzimej komedii ta sztuka 
się udała. Przełożyło się to na 447 tys. sprze-
danych biletów. 

paweł Zwoliński

rekordowe półrocze      w kinach
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Jak dotąd, najlepszym frekwencyjnie 
pierwszym półroczem, było to z ubie-
głego sezonu. Do końca czerwca 2016 
sprzedano ponad 23,6 mln biletów. Róż-

nica na korzyść bieżącego okresu jest więc 
kolosalna. Siłą rzeczy również wpływy są 
wyższe. Polscy widzowie zostawili w kasach 
kin 543 mln złotych (w 2016 roku, w analo-
gicznym okresie – 440 mln). 

Aż 7 filmów zebrało widownię przekracza-
jącą milion osób, a 17 tytułów przyciągnęło 
przynajmniej 500 tys. Mimo że to nie rodzime 
pozycje zawładnęły rynkiem kinowym, to 
najpopularniejszą premierą pierwszego pół-
rocza okazał się polski obraz – Sztuka kocha-
nia. Historia Michaliny Wisłockiej w reży-
serii Marii Sadowskiej. Film z brawurową 
rolą Magdaleny Boczarskiej przyciągnął od 
początku dystrybucji znakomite 1,795 mln 
osób. To wynik tylko nieco odstający od 
rezultatu Bogów Łukasza Palkowskiego, ale 
lepszy niż Jestem Bogiem Leszka Dawida. 
W każdym razie wielki sukces, którego nikt 
nie wróżył spośród obserwatorów rynku 
dystrybucyjnego. 

To jedyny spektakularny wynik osią-
gnięty przez rodzimy film, jednak było 
jeszcze kilka pozycji, które wygenerowały 
sporą ilość sprzedanych biletów. Sukcesem 
okazała się najnowsza komedia roman-
tyczna Ryszarda Zatorskiego Porady na 
zdrady. Produkcja z Magdaleną Lamparską 
przyciągnęła do kin blisko 744 tys. osób. 
Powodzeniem cieszyła się również podobna 
gatunkowo pozycja, Po prostu przyjaźń 
Filipa Zylbera. Film z Agnieszką Więdło-
chą zamknął swoją dystrybucję na przeszło 
613 tys. widzów. 

Pozostałe polskie tytuły uzyskały skrom-
niejsze rezultaty. Thriller Macieja Żaka Kon-
wój zainteresował łącznie 312 tys. osób. Nieco 

rozczarowujący wydaje się wynik ostatniego 
filmu Andrzeja Wajdy Powidoki. Obraz ze 
znakomitą rolą Bogusława Lindy zaowocował 
widownią na poziomie 291 tys. sprzedanych 
biletów. Nagrodzony Srebrnym Niedźwie-
dziem w Berlinie Pokot Agnieszki Holland 
przyciągnął przed ekrany blisko 267 tys. 
kinomanów. Religijna produkcja Witolda 
Ludwiga, Zerwany kłos, zamknęła swoją dys-
trybucję z wynikiem 209 tys. widzów. Oko-
łowalentynkowa pozycja, PolandJa cypriana 
T. Olenckiego, mimo nieprzychylnych recen-
zji, zainteresowała 185 tys. widzów. Ostatnią 
rodzimą produkcją z widownią przekracza-
jącą 100 tys. był kryminał Amok Kasi Ada-
mik, który osiągnął wynik 140 tys. 
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Branża kinowa rozwija się niebywale. 
Od stycznia do końca czerwca 
sprzedano aż 28 415 971 biletów, 
co jest sytuacją bez precedensu.
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Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej, 
reż. Maria Sadowska

Krzysztof Czeczot i Anna 
Dereszowska w filmie Porady
na zdrady, reż. Ryszard Zatorski



BOX OFFice Lipiec 2017

wSZySTKie FilMy

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 GRU, DRU I MINIONKI DESPICABLE ME 3 UIP USA 15 975 151 881 584 31 544 096 1 700 372 312 30.06.2017

2 VOLTA VOLTA KINO ŚWIAT POLSKA 8 795 630 447 332 8 801 258 447 519 291 07.07.2017

3 SPIDER-MAN: 
HOMECOMING

SPIDER-MAN: 
HOMECOMING

UIP USA 8 516 163 419 132 8 516 163 419 132 199 14.07.2017

4 DUNKIERKA DUNKIRK WARNER WLK. BRYTANIA/
HOLANDIA/FRANCJA/
USA

8 470 581 426 027 8 470 581 426 027 237 21.07.2017

5 BABY DRIVER BABY DRIVER UIP WLK. BRYTANIA/USA 3 921 595 200 522 3 921 595 200 522 113 07.07.2017

6 KAPITAN MAJTAS: 
PIERWSZY WIELKI FILM

CAPTAIN UNDERPANTS: 
THE FIRST EPIC MOVIE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 3 186 290 174 833 3 186 290 174 833 199 21.07.2017

7 TRANSFORMERS: 
OSTATNI RYCERZ

TRANSFORMERS: THE 
LAST KINGHT

UIP USA 2 804 719 136 359 11 279 586 506 492 197 23.06.2017

8 AUTA 3 CARS 3 DISNEY USA 2 334 152 133 495 14 510 231 777 458 303 15.06.2017

9 ROCK DOG. PIES MA 
GŁOS!

ROCK DOG KINO ŚWIAT CHINY/USA 2 308 746 139 354 2 308 746 139 354 187 14.07.2017

10 W STARYM, DOBRYM 
STYLU

GOING IN STYLE WARNER USA 1 860 681 97 377 3 517 553 182 987 146 30.06.2017

58 173 708 3 056 015

11 WOJNA O PLANETĘ 
MAŁP

WAR OF THE PLANET OF 
THE APES

IMPERIAL 
CINEPIX

USA/KANADA/NOWA 
ZELANDIA

1 617 279 78 169 1 617 279 78 169 160 28.07.2017

12 ALIBI.COM ALIBI.COM MONOLITH FRANCJA 1 503 752 80 553 1 503 752 80 553 118 21.07.2017

13 ATOMIC BLONDE ATOMIC BLONDE MONOLITH NIEMCY/SZWECJA/USA 1 494 210 79 295 1 494 210 79 295 183 28.07.2017

14 MAŁA WIELKA STOPA THE SON OF BIGFOOT MONOLITH BELGIA/FRANCJA 1 451 122 86 079 1 451 122 86 079 174 28.07.2017

15 PARYŻ MOŻE POCZEKAĆ PARIS CAN WAIT KINO ŚWIAT USA/JAPONIA 1 336 074 72 004 1 336 074 72 004 117 21.07.2017

16 TO PRZYCHODZI PO 
ZMROKU

IT COMES AT NIGHT M2 FILMS USA 1 257 149 64 734 1 261 902 64 970 97 07.07.2017

17 PIRACI Z KARAIBÓW. 
ZEMSTA SALAZARA

PIRATES OF THE 
CARIBBEAN: SALAZAR'S 
REVENGE

DISNEY USA 1 255 178 61 634 27 707 928 1 358 483 314 26.05.2017

18 CZYM CHATA BOGATA! A BRAS OUVERTS BEST FILM FRANCJA/BELGIA 1 053 231 58 373 1 053 231 58 373 113 14.07.2017

19 KRÓL ARTUR: LEGENDA 
MIECZA

KING ARTHUR: LEGEND OF 
THE SWORD

WARNER USA 852 469 43 522 4 813 233 243 160 189 16.06.2017

20 SMERFY: 
POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEJ WIOSKI

SMURFS: THE LOST 
VILLAGE

UIP USA/HONG KONG 742 563 43 655 21 988 273 1 247 546 289 26.05.2017

12 563 027 668 018

TOP 20: 70 736 735 3 724 033

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 VOLTA KINO ŚWIAT 8 795 630 447 332 8 801 258 447 519 291 07.07.2017

2 21 X NOWY JORK AGAINST GRAVITY 69 764 4 441 69 764 4 441 30 21.07.2017

3 PORADY NA ZDRADY KINO ŚWIAT 41 761 4 176 14 636 615 748 017 237 24.02.2017

4 SŁUGI BOŻE NEXT FILM 22 669 2 238 2 792 221 152 650 190 16.09.2016

5 OSTATNIA RODZINA KINO ŚWIAT 16 958 1 894 9 428 703 532 953 192 30.09.2016

6 POKOT NEXT FILM 14 884 1 388 4 975 373 268 218 159 24.02.2017

7 JESTEM MORDERCĄ NEXT FILM 13 171 1 298 3 338 070 187 153 176 04.11.2016

8 SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ NEXT FILM 10 452 921 35 643 442 1 796 684 312 27.01.2017

9 GWIAZDY KINO ŚWIAT 8 998 798 750 970 42 132 175 12.05.2017

10 POWSTANIE WARSZAWSKIE NEXT FILM 7 957 712 9 657 120 599 260 176 09.05.2014

TOP 10: 9 002 244 465 198

106 MAGAZYN FILMOWY  nr 73/wrzesień 2017



wSZySTKie FilMy

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISŁOCKIEJ

SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISŁOCKIEJ

NEXT FILM POLSKA 35 632 990 1 795 763 35 632 990 1 795 763 312 27.01.2017

2 SING SING UIP USA 30 625 371 1 636 088 30 625 371 1 636 088 250 06.01.2017

3 CIEMNIEJSZA STRONA 
GREYA

FIFTY SHADES DARKER UIP USA/CHINY 30 003 490 1 475 238 30 003 490 1 475 238 404 10.02.2017

4 PIRACI Z KARAIBÓW. 
ZEMSTA SALAZARA

PIRATES OF THE 
CARIBBEAN: SALAZAR'S 
REVENGE

DISNEY USA 26 452 750 1 296 849 26 452 750 1 296 849 314 26.05.2017

5 SZYBCY I WŚCIEKLI 8 FAST & FURIOUS 8 UIP USA/CHINY/JAPONIA 22 417 064 1 045 812 22 417 064 1 045 812 329 21.04.2017

6 SMERFY: 
POSZUKIWACZE 
ZAGINIONEJ WIOSKI

SMURFS: THE LOST 
VILLAGE

UIP USA/HONG KONG 21 245 710 1 203 891 21 245 710 1 203 891 289 26.05.2017

7 PIĘKNA I BESTIA BEAUTY AND THE BEAST DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 19 387 712 1 028 951 19 387 712 1 028 951 264 17.03.2017

8 DZIECIAK RZĄDZI THE BOSS BABY IMPERIAL 
CINEPIX

USA 16 850 236 881 727 16 850 236 881 727 294 21.04.2017

9 GRU, DRU I MINIONKI DESPICABLE ME 3 UIP USA 15 568 945 818 788 15 568 945 818 788 312 30.06.2017

10 LA LA LAND LA LA LAND MONOLITH USA 15 376 463 797 641 15 376 463 797 641 223 20.01.2017

233 560 731 11 980 748

11 PORADY NA ZDRADY PORADY NA ZDRADY KINO ŚWIAT POLSKA 14 594 854 743 841 14 594 854 743 841 237 24.02.2017

12 STRAŻNICY GALAKTYKI 2 GUARDIANS OF THE 
GALAXY VOL. 2

DISNEY USA/NOWA ZELANDIA/
KANADA

12 377 901 573 840 12 377 901 573 840 261 05.05.2017

13 AUTA 3 CARS 3 DISNEY USA 12 176 079 643 963 12 176 079 643 963 303 15.06.2017

14 LEGO® BATMAN: FILM THE LEGO BATMAN MOVIE WARNER USA/DANIA 12 164 165 627 686 12 164 165 627 686 249 09.02.2017

15 PO PROSTU PRZYJAŹŃ PO PROSTU PRZYJAŹŃ NEXT FILM POLSKA 12 361 712 640 106 12 361 712 640 106 274 06.01.2017

16 BYŁ SOBIE PIES A DOG'S PURPOSE MONOLITH USA 10 875 603 631 686 10 875 603 631 686 132 17.02.2017

17 LOGAN: WOLVERINE LOGAN: WOLVERINE IMPERIAL 
CINEPIX

USA/KANADA/
AUSTRALIA

9 232 569 449 482 9 232 569 449 482 143 03.03.2017

18 BALERINA BALLERINA MONOLITH FRANCJA/KANADA 9 001 649 512 507 9 001 649 512 507 238 20.01.2017

19 TRANSFORMERS: 
OSTATNI RYCERZ

TRANSFORMERS: THE 
LAST KINGHT

UIP USA/CHINY/KANADA 8 474 867 370 133 8 474 867 370 133 197 23.06.2017

20 KONG: WYSPA CZASZKI KONG: SKULL ISLAND WARNER USA/CHINY/AUSTRALIA/
KANADA

8 097 546 367 900 8 097 546 367 900 224 10.03.2017

109 356 945 5 561 144

TOP 20: 342 917 676 17 541 892

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ NEXT FILM 35 632 990 1 795 763 35 632 990 1 795 763 312 27.01.2017

2 PORADY NA ZDRADY KINO ŚWIAT 14 594 854 743 841 14 594 854 743 841 237 24.02.2017

3 PO PROSTU PRZYJAŹŃ NEXT FILM 12 361 712 640 106 12 361 712 640 106 274 06.01.2017

4 KONWÓJ KINO ŚWIAT 6 347 371 312 182 6 347 371 312 182 151 13.01.2017

5 POKOT NEXT FILM 4 960 489 266 830 4 960 489 266 830 159 24.02.2017

6 POWIDOKI AKSON 4 851 240 291 587 4 851 240 291 587 249 13.01.2017

7 POLANDJA MÓWI SERWIS 3 856 179 185 334 3 856 179 185 334 160 17.02.2017

8 ZERWANY KŁOS KONDRAT MEDIA 2 952 572 209 008 2 952 572 209 008 89 17.02.2017

9 AMOK KINO ŚWIAT 2 757 415 140 311 2 757 415 140 311 146 24.03.2017

10 PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY KINO ŚWIAT 1 792 313 79 406 57 166 086 2 871 334 350 11.11.2016

TOP 10: 90 107 135 4 664 368

108

BOX OFFice stYcZeń-cZerWiec 2017

MAGAZYN FILMOWY  nr 73/wrzesień 2017

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






