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Przychodzenie, odchodzenie. 
Obrotowe drzwi do filmowego 
życia kręcą się nieustannie: jed-
nych wpuszczają do środka, 

innym dają odpocząć na zewnątrz. 
Co roku w czasie festiwalu filmowego 
w Gdyni dokonujemy przeglądu sytuacji 
zarówno w dziedzinie polskiej twórczo-
ści filmowej, jak i sytuacji wśród twór-
ców. Kto jest w jakiej formie? Co się 
z kim dzieje? Kto przybył, kogo ubyło? 
Losy, marzenia, dążenia powtarzają 
się w rytmie refrenu, zmienia się tylko 
tonacja: raz w dur, raz w moll. 

W tym numerze „Magazynu Filmo-
wego” mamy na to wyraźne dowody. 
Dwa główne teksty poświęcone zosta-
ły artystom, którzy innymi ścieżkami 
i w innym czasie trafili do tego samego 
miejsca: do Ameryki. Ksiądz Andrzej 
Luter przypomina nam niezwykłą oso-
bowość niedawno zmarłego pisarza 
Janusza Głowackiego i jego amery-
kańską przygodę, która była znacznie 
bardziej udana niż wcześniejsza próba 
Marka Hłaski, ale z filmowego punktu 
widzenia nadal daremna. 

Bartosz Czartoryski pochodzi z mło-
dego pokolenia i bohater jego rozmowy 
też jest młody. Jego marzenia o uczest-
niczeniu w produkcji światowego kina 
poszybowały z lekkością, jaką dać może 
tylko wolność i przynależność do de-

mokratycznego świata, pozwalając mu 
otrzeć się o Oscara. Kuba Pruszkowski 
jest wirtuozem efektów specjalnych. 
Spod jego ręki (a raczej myszki) wy-
szły obrazy, które widzieliśmy w wielu 
światowych blockbusterach. Ostatnio – 
w nagrodzonej Oscarem za efekty spe-
cjalne Księdze dżungli. 

Obrotowe drzwi kręcą się coraz szyb-
ciej. Jeśli komuś uda się wskoczyć w nie 
we właściwym momencie, może znaleźć 
się jakby za sprawą magicznej windy, 
od razu na najwyższym piętrze. Nie ma 
ani chwili do stracenia. Trzeba się śpie-
szyć, korzystać z możliwości, działać! Za 
chwilę nic może już nie być takie samo.

Tak postępował Andrzej Wajda, któ-
rego pierwsza rocznica śmierci wła-
śnie minęła. Z tej okazji Stowarzysze-
nie Filmowców Polski wydało album 
„Andrzej Wajda – ostatni romantyk 
polskiego kina”, w którym znalazły się 
oprócz zdjęć słowa wypowiedziane już 
po śmierci Mistrza m.in. przez Han-
nę Krall, prof. Marię Janion, Roma-
na Polańskiego i wielu przedstawicieli 
polskiego i światowego świata filmu. 
Polecam to wydawnictwo serdecznie. 
A w „Magazynie...” swoisty aneks do 
albumu – artykuł Roberta Birkholca 
o zagranicznych realizacjach filmo-
wych Wajdy. 

Miłej lektury!

tomasz raczek
Redaktor Naczelny

Powstające w  Łodzi Narodowe 
Centrum Kultury Filmowej, któ-
rego Radzie Programowej mam 

zaszczyt wiceprzewodniczyć, wkrótce 
ogłosi oficjalnie akcję zbierania pamią-
tek na potrzeby wystawy stałej „Kino Po-
lonia”. Serdecznie zapraszam do prze-
kazywania obiektów dokumentujących 
Waszą filmową twórczość, doświadcze-
nia i sukcesy. Podarowane memorabilia 
złożą się na imponującą ekspozycję po-
święconą historii kina na ziemiach pol-
skich od pierwszych projekcji po czasy 
współczesne.

Przedstawiony z perspektywy widza roz-
wój kultury filmowej i rodzimej kinema-
tografii zilustrują oryginalne rekwizyty, 
kostiumy, elementy dekoracji, sprzęt tech-

niczny, dokumenty i nagrody, a także pla-
katy, neony kinowe, bilety i czasopisma. 
Dzięki wyjątkowej tematyce, angażującemu 
scenariuszowi oraz najnowocześniejszym 
rozwiązaniom ekspozycyjnym, wystawa – 
tak jak cała oferta Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej, którego otwarcie zosta-
ło zaplanowane na przełom 2019 i 2020 
roku – będzie przyciągać do Łodzi osoby 
zainteresowane filmem i kulturą audiowi-
zualną z kraju i ze świata.

Jest dla mnie ważne, byśmy wszyscy mo-
gli współtworzyć to niezwykle istotne dla 
polskiego kina i ludzi filmu przedsięwzię-
cie, będące jednocześnie pomnikiem upa-
miętniającym wybitnych twórców, źródłem 
wiedzy o nich i ich dziełach, a także inspi-
racją do aktywnego poznawania i współ-

tworzenia kultury filmowej. Uczestnicząc 
jako członek Rady Programowej w powsta-
waniu koncepcji NCKF i aktywnie śledząc 
prace nad wystawami, mam pewność, że 
będzie to miejsce wyjątkowe.

W sprawie przekazania darowizny lub 
depozytu można kontaktować się z Panem 
Piotrem Kuleszą, Kierownikiem Działu Wy-
staw i Projekcji NCKF, pod numerem tele-
fonu +48 602 222 397, p.kulesza@ec1lodz.
pl, lub bezpośrednio z Dyrektorem NCKF, 
Panem dr. hab. Rafałem Syską, pod nume-
rem +48 668 392 322, r.syska@ec1lodz.pl.

Z pozdrowieniami
Jacek Bromski

Prezes Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich

SZANOWNi PAńSTWO, 
DROGie KOLeżANKi i KOLeDZy
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MieJSCe 
iNSPiRUJąCe 
MARZeNiA

Kieruje pan Narodowym cen-
trum Kultury Filmowej w Ło-
dzi. czym będzie ta placów-
ka, kiedy ruszy pełną parą?

Będzie jedynym w tej części europy 
ośrodkiem edukacyjno-ekspozycyjnym 
poświęconym kulturze audiowizualnej. 
Trzy ścieżki dydaktyczne poprowadzą nas 
w trzech filmowych i kinowych kierun-
kach. 

Nasze przyszłe zwiedzanie centrum 
rozpocznijmy od wystawy „Mecha-
niczne oko”.
To będzie multimedialna podróż w cza-
sie z ery kina cyfrowego, przez epokę taśm 
i projektorów analogowych, do źródeł 
kinematografii. Chcemy pokazać historię 
kina i ewolucję technologii audiowizual-
nych przez pryzmat procesu mechanizacji 
widzenia i na tle przemian społecznych. 
Dlatego właśnie instytucja nosi nazwę 
centrum kultury, nie zaś: sztuki filmo-
wej. interesuje nas wszystko, co działo się 
wokół idei ruchomego obrazu, a nie tylko 
obraz sam w sobie. 

Kolejna ekspozycja będzie nosić nazwę 
„Materia kina”.
Ta wystawa będzie z kolei poświęcona 
fazom realizacji filmu: od scenariusza, 
budżetowania, castingu, storyboardów, 
kostiumów i dekoracji, przez plan zdję-
ciowy i postprodukcję, po dystrybucję 
i promocję. Utrzymana w konwencji gry 
ścieżka ma pozwolić odwiedzającym na 
zrozumienie, że film jest przedsięwzię-
ciem zespołowym, angażującym wiele sił 
i środków. 

i wreszcie – „Kino polonia”.
Jedyna taka monograficzna ekspozy-
cja opowiadająca o historii kultury fil-
mowej na ziemiach polskich. Ścieżkę 
chcemy zorganizować z rozmachem, ale 
nie będzie to monumentalna ekspozy-
cja wyłącznie do podziwiania. Najważ-
niejsze jest dla nas zachowanie perspek-
tywy widza, wywołanie emocji – kino 
nie rozwija się przecież w oderwaniu 
od rzeczywistości społecznej i politycz-
nej, a ta była w ostatnim stuleciu wyjąt-
kowo barwna. Dlatego poza poznaniem 
historii, filmów i twórców, odwiedzający 
NCKF będą mogli też zobaczyć działa-
jący biopleograf (o tym więcej za chwilę), 
skorzystać z wypożyczalni kaset wideo, 
czy odnaleźć się w oryginalnych sceno-
grafiach. Z punktu widzenia osób głębiej 

mioną z sukcesem, bo do kolekcji NCKF 
trafił Srebrny Niedźwiedź – nagroda im. 
Alfreda Bauera za film Pokot, przekazana 
przez Agnieszkę Holland i Kasię Ada-
mik. W naszych magazynach jest już m.in. 
ogromna kolekcja kaset VHS przekazana 
przez prywatnego darczyńcę, zakupione 
na aukcjach zabawki optyczne, projek-
tory, wkrótce przyjadą do nas filmy braci 
Lumière.

Niewątpliwie wyjątkowym egzempla-
rzem w kolekcji będzie wspomniany 
już biopleograf. 
Wiosną tego roku Narodowe Centrum 
Kultury Filmowej otrzymało dotację ze 
środków Polskiego instytutu Sztuki Fil-
mowej na rekonstrukcję urządzenia, 
które jego twórca, Kazimierz Prószyń-
ski, opisał jako „przyrząd służący do 
kopiowania z natury i odtwarzania wra-
żeń świetlnych, jakie odbiera oko nasze 
przy wszelkich widocznych ruchach 
ciał z zachowaniem wrażenia ciągło-
ści danych ruchów”. Na podstawie opisu 
zamieszczonego w magazynie poświę-
conym ówczesnym nowinkom techno-
logicznym i dwóch zachowanych zdjęć, 
biopleograf jest odtwarzany i zostanie 
udostępniony szerokiej publiczności naj-
pierw w ramach polskiej części rozpo-
czynającej się w listopadzie 2017 roku 
wystawy „Leonardo da Vinci – ener-
gia Umysłu”, a później wystawy „Kino 
Polonia”. Prószyński to zresztą nieje-
dyny polski „Leonardo”, który wpisał się 
w historię filmu i kina, a którego prace 
pokażemy na wystawie. Nieprzypad-
kowo zatytułowaliśmy polski kompo-
nent „Od marzeń o lataniu do Fabryki 
Snów”. Wśród wynalazków nazywanego 
edisonem z Galicji Jana Szczepanika, 
drugiego z bohaterów wystawy, są m.in. 
programowanie wyrobu tkanin żakar-
dowych według wzoru rejestrowanego 
najpierw za pomocą zdjęć, fotografia 
i film barwny, przesył obrazu na odle-
głość, który stał się zaczątkiem myśli 
o telewizji czy…kamizelka kuloodporna. 
Mniej filmowo pokażemy też prace Jana 
Wnęka, którego „loty”, skonstruowane na 
wzór skrzydeł nietoperzy należy uznać 
za pierwszy na świecie załogowy statek 
powietrzny, a także Czesława Tańskiego, 
konstruktora pierwszego szybowca pol-
skiej produkcji. Wracając do NCKF – 
chcemy, żeby było miejscem inspiru-
jącym do takich marzeń. Dlatego poza 
wystawami stałymi, ogromną przestrzeń 

przeznaczyliśmy na działania edukacyjne 
i naukowe. Powstaną tu m.in. sale warsz-
tatowe, studio dźwięku czy studio telewi-
zyjne, z których będzie można korzystać 
w ramach realizowanych przez nas pro-
jektów. Przykładem takiego przedsięwzię-
cia są uruchomione niedawno „Historie 
Przyszłości” – warsztaty filmowe, pod-
czas których uczestnicy oglądają, roz-
kładają na czynniki pierwsze, uzupeł-
niają o dodatkowe sceny i przemontowują 
klasyczne polskie produkcje, takie jak 
Faraon Jerzego Kawalerowicza czy Poszu-
kiwany, poszukiwana Stanisława Barei. 
Ważną częścią NCKF będzie też pracow-
nia badawcza z multimedialną biblioteką, 
umożliwiająca dostęp do zdigitalizowa-
nych zasobów polskiego i światowego 
kina. i oczywiście 3-salowe kino, które 
umożliwi nam organizację spotkań, pro-
jekcji specjalnych, debat czy festiwali.

Kiedy będzie można zobaczyć efekt 
waszych prac? 
Właśnie zakończyliśmy konkurs na pro-
jekt wnętrz i wystaw, w połowie paździer-
nika z dwóch zwycięzców wybierzemy 
wykonawcę. Całość powinna zostać udo-
stępniona dla odwiedzających na przeło-
mie 2019 i 2020 roku, ale już teraz powoli 
stajemy się ważnym miejscem na filmo-
wej mapie kraju i miasta. Miasta, które fil-
mowe tradycje ma zaszyte głęboko pod 
skórą z Muzeum Kinematografii, ze Szkołą 
Filmową, Łódzkim Centrum Filmowym – 
czyli spadkobiercą Wytwórni Filmów 
Fabularnych, Wytwórnią Filmów Oświato-
wych i wieloma innymi podmiotami. Poza 
samym tworzeniem NCKF wyjątkową oka-
zją do współpracy były także starania o tytuł 
Miasta Filmu w ramach sieci Miast Kre-
atywnych UNeSCO, w które zaangażowało 
się blisko 30 instytucji, organizacji i firm. 
W końcu października poznamy werdykt.

Rozmawiał Jerzy Armata

Rozmowa z prof. rafałem syską, 
dyrektorem Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej w Łodzi 

zainteresowanych historią kina, ważne 
będą nawiązania do marginalizowanych 
dotychczas zjawisk, takich jak kino jidysz 
lat 30., kinofikacja lat 40. i 50., czy rozwój 
Amatorskich Klubów Filmowych. Z per-
spektywy nowoczesnego muzealnictwa 
i nowych technologii zachwycić powinny 
multimedialne instalacje, wideoeseje, 
rzeźby audiowizualne i wielkoformatowe 
projekcje. Nie zabraknie też oczywiście 
rekwizytów, kostiumów, dekoracji, doku-
mentów i czasopism, neonów kinowych, 
plakatów i biletów.

skąd będą pochodzić eksponaty?
Z kolekcji własnej NCKF, użyczonych lub 
przekazanych zbiorów innych instytucji 
i organizacji, a także od prywatnych kolek-
cjonerów, filmowców i innych osób, które 
zechcą wesprzeć uruchomioną właśnie 
pod hasłem „KinoFile” zbiórkę. Urucho-

Rafał Syska Zbiórka pod 
hasłem „KinoFile” 
bardzo wzbogaca 
nasze zbiory
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Nie DAJMy 
Się OKRAŚć

Często na tego typu spotkaniach – 
w różnych czasach i w odmien-
nych ustrojach – środowisko 
prowadziło dialog z aktualną 

władzą. Tym razem rozmowa miała cha-
rakter wewnętrzny. Zaproszony minister 
kultury i wicepremier, prof. Piotr Gliński, 
na Forum nie przybył.

Za prezydialnym stołem zasiedli: Jacek 
Bromski – prezes SFP, Agnieszka Odoro-
wicz – członek zarządu Cyfrowego Polsatu, 
Tadeusz Zwiefka – członek komisji prawnej 
Parlamentu europejskiego, Ryszard Kirej-
czyk – dyrektor SFP-ZAPA oraz Krzysztof 
Zanussi – dyrektor Studia Filmowego „Tor”, 
który dotarł na drugą część obrad, lecąc 
z Rzymu z trzema przesiadkami.

Zaczęło się optymistycznie. Agnieszka 
Odorowicz przedstawiła rezultaty swojej 
pracy w Cyfrowym Polsacie. Zainicjowana 
i prowadzona przez nią Cyfrowa Strefa Twór-
ców to niezwykle popularny projekt, które-
go głównym celem jest zwiększenie zaanga-
żowania spółek Grupy Polsat w produkcję, 
koprodukcję i dystrybucję filmową poprzez 
uatrakcyjnienie i zacieśnienie współpracy 
pomiędzy spółkami Grupy Polsat a środowi-
skiem audiowizualnym w Polsce. W pierw-

od wielu lat europejskim prawodawstwem, 
w pełni rozumiejąc obawy, o których mó-
wili prezes Bromski i dyrektor Kirejczyk. 
„Potrzebny jest pewien nacisk środowiska 
na ministerstwo, parlament…” – stwier-
dził. „Chodzi o to, by Ministerstwo Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego nie było Mini-
sterstwem Gospodarki, a Ministerstwem 
Kultury” – podsumował Jacek Bromski. 
Te lata, kiedy utwory audiowizualne so-
bie beztrosko i bezprawnie hasają po in-
ternecie, to czas bezpowrotnie stracony. 
Jak ujął to Ryszard Kirejczyk: „Ten czas nie 
zostanie nigdy reaktywowany. Co nie zo-
stało zapłacone, już zapłacone nie będzie. 
Twórcy zostali okradzeni”. „Nam chodzi 
o skuteczną ochronę praw twórców. Nie 
bawimy się w politykę, my bronimy inte-
resów środowiska” – oznajmił prezes SFP.

Druga część obrad dotyczyła przyszłości 
rodzimego kina, zwłaszcza w jego aspekcie 
organizacyjnym. „Znaleźliśmy się w jakiejś 
dziwnej sytuacji, od tygodni krążą plotki, za 
bardzo nie wiemy, co się dzieje, postawiono 
nas w atmosferze jakiejś niepewności. Dla-
tego chciałbym przypomnieć, że Polski in-
stytut Sztuki Filmowej to nie jest państwowy 
instytut, a polski instytut, że Ustawa o kine-
matografii została wywalczona, przygoto-
wana i napisana przez środowisko filmowe, 
przez nas wszystkich, naszym wspólnym 
wysiłkiem została wylobbowana w Sejmie, 
który przyjął ją większością głosów. Dzięki 
temu było możliwe powołanie PiSF-u i fun-
duszu filmowego, na który złożyły się dani-

szym roku funkcjonowania programu zgło-
szono około 700 projektów filmowych i se-
rialowych, z których zainteresowano się 40, 
a nad 12 trwają już intensywne prace. 

Pierwszym efektownym rezultatem Cy-
frowej Strefy Twórców jest Najlepszy, nowy 

ny od płatników z rynku audiowizualnego. 
i wygraliśmy. Nasza kinematografia stanęła 
na nogi, a przecież był czas, że sięgała dna 
(za czasów ministra Andrzeja Celińskiego 
wyprodukowaliśmy 7 filmów fabularnych 
w ciągu roku). Z biegiem lat zwiększała się 

produkcja, zaczęliśmy odnosić coraz bar-
dziej spektakularne sukcesy. Nasza kine-
matografia odżyła i stała się fenomenem 
na rynku europejskim. Spotykam się ze 
słowami uznania i w Berlinie, i w Wenecji, 
i na innych festiwalach. No i nagle stanęli-
śmy w obliczu jakiegoś zagrożenia, może 
wyimaginowanego… Ale jednak jakieś 
niepokojące sygnały do nas dochodzą” – 
powiedział Jacek Bromski.

„Po takim wstępie prezesa, powinienem 
uczcić to wszystko minutą ciszy” – zaczął 
swą wypowiedź Krzysztof Zanussi. i po-
twierdził – snując niezwykle trafną, wręcz 
eschatologiczną analizę zagrożeń czyhają-
cych na ludzkość, zwłaszcza w sferze kul-
tury – ocenę stanu naszej kinematografii 
sformułowaną przez Jacka Bromskiego, któ-
ra także według niego jest w zadziwiająco 
dobrej kondycji. – „Przemiana ustrojowa 
zniszczyła bardzo wiele instytucji w róż-
nych krajach. A myśmy, u nas w kinema-
tografii, wyszli z tego nie tylko bez strat, 
ale wręcz zwycięsko”. i zaapelował: „Nie 
psujmy zatem tego, co mamy, bo nie jest 
źle!”. „Nie można robić zmian dla samych 
zmian” – dodał prezes Bromski. 

Jerzy Armata

obraz Łukasza Palkowskiego, entuzjastycz-
nie przyjęty na gdyńskim festiwalu. Nie-
bawem zostanie ukończona seria animo-
wana, inspirowana kultowym komiksem 
Wilq Superbohater, a w przyszłym roku 
powinny zostać wyprodukowane kolejne 

„Tegoroczne nasze spotkanie będzie 
miało charakter roboczy i refleksyjny” – 
tak prezes Jacek Bromski rozpoczął, 
tradycyjnie towarzyszące gdyńskiemu 
festiwalowi, Forum SFP.

3-4 pełnometrażowe filmy fabularne. „Moje 
serce jest po stronie sztuki filmowej” – tak 
zakończyła swe wystąpienie była dyrektor 
Polskiego instytutu Sztuki Filmowej. 

„Przybył nam poważny partner” – sko-
mentował prezes SFP. i dodał: „Teraz bę-
dzie mniej optymistycznie”, a następnie 
precyzyjnie omówił zagrożenia, jakie pojawiły 
się w związku z nowym unormowaniem 
egzekwowania praw autorskich, jakie 
niebawem nas czeka. To wymóg dyrektywy 
Parlamentu europejskiego o organizacjach 
zbiorowego zarządu. W Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego przygoto-
wywany jest projekt Ustawy o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi. intencją unijnego ustawodaw-
cy było wyeliminowanie różnic w krajowych 
przepisach regulujących funkcjonowanie or-
ganizacji zbiorowego zarządzania, zwłasz-
cza w odniesieniu do ich przejrzystości, oraz 
odpowiedzialności wobec swoich członków 
i podmiotów uprawnionych, co ma prowa-
dzić do zwiększenia efektywności zarządza-
nia zainkasowanymi środkami. Tyle że – jak 
stwierdził prezes Bromski – „zmodyfikowa-
liśmy prawo autorskie, zbudowaliśmy struk-
tury (ZAPA ma już ponad 20 lat) i ten system 
bardzo dobrze funkcjonuje”, a europejskie 
ujednolicenie – poprzez wprowadzenie za-
sady transgraniczności – powoduje poważ-
ne zagrożenia. U nas tantiemy otrzymują nie 
tylko scenarzyści, reżyserzy i kompozyto-
rzy – jak w większości krajów europejskich – 
ale także operatorzy obrazu, scenografowie, 
montażyści, operatorzy dźwięku, kostiumo-
grafowie i dekoratorzy wnętrz. Z tych powo-
dów możemy stać się – przy obowiązywaniu 
transgraniczności – niezwykle atrakcyjni dla 
zagranicznych twórców uprawiających te za-
wody, co negatywnie odbiłoby się na upo-
sażeniach naszych autorów. Oczywiście tę 
polską specyfikę może ocalić ministerstwo 
w przygotowywanym projekcie.

Nadzór nad organizacjami zbiorowego 
zarządu (takimi jak ZAiKS, SFP-ZAPA, 
SAFT, ZASP, ZPAV) sprawuje Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. „Ostatnio czujemy się trochę jak nie-
chciane dzieci” – wyznał Ryszard Kirejczyk, 
dyrektor SFP-ZAPA. i dodał, przy okazji 
omawiania drugiego niezwykle ważnego 
problemu, wymagającego szybkiego i sen-
sownego unormowania, czyli rozpowszech-
niania utworów audiowizualnych w sieci: 
„Ministerstwo zdaje się bardziej sprzyjać 
użytkownikom niż twórcom”.

Postulaty środowiska filmowego całkowi-
cie poparł Tadeusz Zwiefka, zajmujący się 

 Forum SFP w Gdyni

Tadeusz Zwiefka, Jacek Bromski, 
Agnieszka Odorowicz i Ryszard Kirejczyk

Uczestnicy Fourm SFP
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RePORTAż A FiLM 
DOKUMeNTALNy
Reportaż jest filmem dokumental-

nym. Reportaż nie jest filmem do-
kumentalnym. Paradoksalnie te 
dwa przeciwstawne zdania mogą 

okazać się prawdziwe, jeśli opatrzymy je sto-
sownym komentarzem. 

Reportaż jest filmem dokumentalnym po-
nieważ należy do rodzaju filmowego okre-
ślanego właśnie mianem filmu dokumen-
talnego. W jego ramach mieści się szerokie 
spektrum różnych gatunków i podgatunków. 
Jednym z nich jest reportaż rozumiany jako 
filmowa relacja z wydarzenia. 

Z drugiej strony istnieje praktyka określa-
nia dwóch odmiennych sposobów realizowa-
nia utworów niefikcjonalnych (dokumental-
nych) zupełnie niezwiązana z rozróżnieniem 
zaprezentowanym powyżej. Polega ona na 
przeciwstawianiu „filmu dokumentalnego” 
„reportażowi”, lub, doprecyzowując, „repor-
tażowi telewizyjnemu” (dla podkreślenia te-
go szczególnego użycia obu określeń biorę 
je tutaj w cudzysłów). Wówczas terminy te 
(„reportaż” i „film dokumentalny”) odnoszą 
się do utworów realizowanych w odmienny 
sposób, z inną intencją, dla różnych celów, 
oraz w odmiennym systemie produkcji. W ta-
kiej sytuacji, ujmując rzecz w dużym uprosz-
czeniu i dla wskazania najistotniejszej róż-
nicy, mamy do czynienia po jednej stronie 
z „reportażem”, nakręconym w stosunkowo 
krótkim czasie i dla pewnych doraźnych ce-
lów informacyjnych, bądź interwencyjnych, 
a z drugiej z „filmem dokumentalnym”, utwo-
rem o określonych aspiracjach artystycznych, 
zrealizowanym z zamiarem zaprezentowania 
autorskiej interpretacji faktów, zebranych 
w bardziej złożonym procesie produkcji. 

Za przykład do zilustrowania powyższe-
go rozróżnienia niech posłużą dwa utwory 
na ten sam temat, „reportaż” i „film doku-
mentalny” (by posłużyć się tymi termina-
mi w ich znaczeniu „jakościowym”, gdyż 
w innym sensie, jako relacje z wydarzenia, 
oba są różnego typu reportażami) należą-
ce do klasyki polskiego kina: Lody ruszyły 
oraz Powódź, oba nakręcone w 1947 roku. 
Pierwszy to „reportaż” wyświetlany jako 
wydanie specjalne Polskiej Kroniki Filmo-

wej, podpisany wyłącznie nazwiskami trzech 
operatorów filmowych, którzy wykonali do 
niego zdjęcia, oraz opatrzony publicystycz-
nym komentarzem, relacjonującym wyda-
rzenia z klęski żywiołowej ostatnich tygodni. 
Powódź to skomponowany z tych samych 
(choć nie wyłącznie) materiałów zdjęcio-
wych, pozbawiony komentarza (zastąpiono 
go muzyką) „film dokumentalny” autorstwa 
Jerzego Bossaka i Wacława Kaźmierczaka. 
Można go określić mianem dokumentalnej 
opowieści o potopie i świecie odradzającym 
się po klęsce żywiołowej. Ta detaliczna nar-
racja o powodzi w Polsce przekracza swoją 
dosłowność, stając się uniwersalną narracją 
o walce ludzi z kataklizmem, o nadziei i po-
tędze wspólnego działania. Obraz wypełniają 
symbole wizualne, które czynią filmowy prze-
kaz uniwersalnym. inaczej niż w przypadku 
„reportażu” Lody ruszyły dystans czasowy 
dzielący sfilmowane wydarzenia i moment 
zaprezentowania ich widowni nie odgrywa 

już tak znaczącej roli. Powódź jest bowiem 
utworem o klęsce żywiołowej w ogóle, a nie 
wyłącznie o tej z 1947 roku.

Oczywiście, i w dokonanym powyżej roz-
różnieniu, znajduje się pewne uproszczenie 
pomocne dla pokazania tego, co najbardziej 
istotne w użyciu określeń „reportaż” i „film 
dokumentalny”, o których tutaj mowa. Nie 
należy bowiem rzeczy upraszczać i twierdzić, 
że „reportaż” jest czymś gorszym, pośledniej-
szym w stosunku do „filmu dokumentalnego”. 
Chodzi bardziej o role i funkcje przynależne 
utworom, które zaliczylibyśmy do „reporta-
ży”. Realizowane dla telewizji (emitowane 
w specjalnych pasmach emisyjnych w TV) 
i portali internetowych służą przekazywaniu 
bieżących informacji w znanej, sprawdzonej 
i oswojonej przez odbiorcę formie. W jakimś 
sensie posiadają swój „termin ważności”, po 
którym stają się materiałem archiwalnym 
(ujawnia się tu ich pokrewieństwo z new-
sem), choć stwierdzenie to może okazać się 
nie tak jednoznaczne i oczywiste w wypadku 
konkretnych utworów emitowanych w TV 
jako „reportaże”.

„Reportaż telewizyjny”, gdyż to o nim głów-
nie mowa – i „film dokumentalny” przynależą 
niejako do dwóch porządków, zarówno jeśli 
idzie o cel ich powstawania, formę i sposób 
dystrybucji. Szczególnie wyraźnie jest ten 
podział zarysowany w naszej rodzimej tra-
dycji. „Reportaż telewizyjny”, wywodzący 
się z kroniki filmowej (wyświetlanej w erze 
przedtelewizyjnej w kinach), jest gatunkiem 
blisko związanym z dziennikarstwem, silnie 
akcentującym aktualność przekazu i korzy-
stającym z form wyraźnie skonwencjonali-
zowanych, a przy tym realizowanym w od-
powiednio krótkim czasie, by ów postulat 
aktualności spełnić. „Reportaże” nie są re-

Wystąpienie prof. dr. hab. Mikołaja 
Jazdona na Forum SFP w Krakowie 
3 czerwca, podczas 57. Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego.

cenzowane w prasie, nie trafiają na festiwale 
filmów dokumentalnych – z wyjątkiem tych 
poświęconych właśnie twórczości reporterskiej 
i telewizyjnej – rzadko wspomina się o nich 
na stronach podręczników historii filmu.

„Film dokumentalny” – w znaczeniu, w ja-
kim jest tutaj rozpatrywany – dąży bardziej 
w stronę utworu filmowego niż dzienni-
karskiego, pretenduje do porównań z fil-
mem fabularnym, tak jak dokumentalista 
bardziej czuje się reżyserem niż dzienni-
karzem. i znów warto tu zwrócić uwagę na 
polski kontekst, tradycję kina dokumental-
nego realizowanego przez dziesięciolecia – 
od zakończenia drugiej wojny światowej – 
w wytwórniach filmowych (np. WFD, WFO), 
z których utwory trafiały do kin, a z czasem 
także do telewizji, a ich twórcami byli reży-
serzy, absolwenci szkół filmowych. 

Na gruncie polskiej szkoły dokumentu 
została wypracowana wizja „filmu doku-
mentalnego” jako utworu artystycznego, któ-
rego twórca dąży zarówno do poszerzenia 
tematów dostępnych kamerze dokumental-
nej, jak i do rozwoju warsztatu i samej for-
my, będącej autorską wypowiedzią na temat 
konkretnych zdarzeń, ludzi czy zjawisk. To 
właśnie tego rodzaju twórczość bywa recen-
zowana – szczególnie, jeśli trafia do kin, na 
DVD, czy emitowana jest w TV w specjal-

Powódź, reż. Jerzy Bossak, 
Wacław Kaźmierczak

Mikołaj Jazdon

Gadające głowy, 
reż. Krzysztof Kieślowski 
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nych pasmach emisyjnych. Prezentowana 
jest na festiwalach filmów dokumentalnych, 
opisywana w tomach traktujących o historii 
X Muzy. Na tym polu polskie kino drugiej 
połowy XX wieku osiągnęło szczególnie wiele 
w porównaniu z dokumentalistami innych 
krajów, podnosząc rangę artystyczną filmu 
dokumentalnego. Wyrazistym, a zarazem 
reprezentatywnym przykładem, jest w tym 
kontekście twórczość filmowa jednego z naj-
bardziej cenionych w świecie polskich reży-
serów, Krzysztofa Kieślowskiego. Uznanie zy-
skały zarówno jego utwory fabularne, takie 
jak Krótki film o zabijaniu, jak i dokumen-
talne w rodzaju Gadających głów.

Jednakże w latach 90. ten sam Kieślowski 
zwracał uwagę na dramatyczną zmianę, jaka 
dokonała się w przestrzeni medialnej. Wie-
ścił zmierzch „filmu dokumentalnego”, któ-
ry zniknął z kin i stał się gatunkiem telewi-

zyjnym z wszystkimi tego konsekwencjami. 
Został wyparty przez „reportaż”, rozumiany 
jako „poluźnienie” formy i banalizację prze-
kazu. Wybitny dokumentalista, praktyk i teo-
retyk, Kazimierz Karabasz, pisał pod koniec 
tej samej dekady, że film dokumentalny stał 
się towarem i wobec tego został przymuszo-
ny do zajmowania się „chodliwymi” tema-
tami, takimi jak „aktualne zdarzenia spo-
łeczne i polityczne, rocznice patriotyczne, 
tematy dyżurne (ekologia, AiDS, narkoty-
ki, terroryzm…), wspomnienia kombatanc-
kie i martyrologiczne, portrety zasłużonych 
działaczy i bojowników opozycji”. i dodawał: 
„A co poza tym? Co z całą »resztą«, to znaczy 
normalnym życiem 38-milionowego kraju 
w setkach i tysiącach jego przejawów? To 
istnieje jako szare, niezbyt ważne tło, które 
można wtłoczyć do dziennika telewizyjne-
go i paru publicystycznych magazynów…”.

Swoiste odrodzenie „filmu dokumental-
nego” stało się możliwe wraz z powstaniem 
Polskiego instytutu Sztuki Filmowej (2005), 
który mocno wsparł realizację autorskiego 
kina dokumentalnego. istotną rolę ode-
grał też cyfrowy przełom technologiczny 
i światowa emancypacja filmu dokumen-
talnego. Zaczął on pojawiać się w kinach 
i na coraz liczniejszych festiwalach oraz 
przeglądach, na płytach DVD i portalach 
internetowych. istotnym wymiarem tej 
twórczości jest właśnie dystansowanie się 
od „reportażowego” sposobu opowiadania 
i dążenie do świadomego rozwijania for-
my „filmu dokumentalnego” pojmowanej, 
by posłużyć się pamiętnym określeniem 
Johna Griersona, „jako twórcza interpre-
tacja rzeczywistości”.

Mikołaj Jazdon

OceNY KrYtYKÓW

7 gniewnych ludzi
 skandalicznie zły   zły   słaby   przeciętny   średni   dyskusyjny   dobry   bardzo dobry   wybitny   arcydzieło

 Piotr
 Czerkawski
Krytyk filmowy publiku-
jący m.in. w miesięcznikach 
„Kino”, „Zwierciadło” i na 
portalu Filmweb.pl. laureat 
iii nagrody w Konkursie im. 
Krzysztofa Mętraka (2017)  
i Nagrody PiSF (2017). Dok-
torant wydziału Filologicz-
nego Uniwersytetu wrocław-
skiego. Członek europejskiej 
akademii Filmowej. 

 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 
na youTubie.

 andrzej
 KołodyńsKi 
Krytyk filmowy i wykładowca 
uniwersytecki, specjalizuje 
się w teorii filmu dokumen-
talnego. Tłumacz i autor ksią-
żek, także o popularnych 
gatunkach, takich jak horror 
i science fiction. Populary-
zator tematów filmowych 
w radiu, długoletni redaktor 
naczelny miesięcznika „Kino”.

 jakub
 PoPieleCki 
Krytyk filmowy, absolwent 
filmoznawstwa na Uniwer-
sytecie im. adama Mickie-
wicza w Poznaniu, redaktor 
portalu Filmweb.pl, kilka-

krotnie wyróżniany bądź 
nagradzany w Konkursie im. 
Krzysztofa Mętraka. Publi-
kuje m.in. w Dwutygodniku.
com i „Przekroju”.

 dagmara
 romanowska
współpracowniczka „Maga-
zynu Filmowego” oraz Ser-
wisu internetowego SFP. 
Związana też z redakcją onet 
FilM. Publikuje w „Kinie”, 
„Focus on Poland”, na porta-
lach wP.pl, interia.pl, wcze-
śniej w Stopklatce, „Fluidzie” 
i in. Programerka krótkich 
fabuł Krakowskiego Festi-
walu Filmowego.

 jakub soCha
Krytyk filmowy i redaktor 
w Dwutygodniku.com, gdzie 
kieruje działem filmowym. 

Zwycięzca Konkursu im. 
Krzysztofa Mętraka (2007). 
współautor książki „DoCąd. 
Rozmowy z polskimi doku-
mentalistami”. autor biogra-
fii edwarda żebrowskiego, 
która pod koniec roku ukaże 
się w wydawnictwie Czarne.

 karolina
 korwin-
-Piotrowska
Dziennikarka, felietonistka 
i pisarka. autorka ksią-
żek: „Bomba, czyli alfa-
bet polskiego szołbiznesu”; 
„Ćwiartka raz”, „Krótka 
książka o miłości” oraz ostat-
nio wydanej „#Sława”. Pisze 
felietony i jest komentatorem 
TVN24 BiS. Z wykształcenia 
historyk sztuki, z zamiłowa-
nia badaczka show-biznesu 
i znawczyni filmu.

Ocenia pOlskie premiery kinOwe września

ptaki śpiewają 
w kigali 

średnia 7,8

na układy 
nie ma rady  
średnia 2,0
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OceNY KrYtYKÓW

habit 
i zbrOja 

średnia 4,1

tarapaty 
średnia 6,1
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Ceniony na całym świe-
cie – od Los Ange-
les po Tokio – reży-
ser miał w życiu wie-

le okazji, by wyjechać z kraju, 
w którym do 1990 obowiązy-
wała cenzura, a artyści pozba-
wieni byli swobody wypowie-
dzi. Pomimo to Wajda nigdy 
nie chciał na stałe pracować na 
Zachodzie. Po pierwsze dlatego, 
że czuł potrzebę, aby opowia-
dać o polskich doświadczeniach. 
Po drugie, bo chciał robić filmy 
o świecie, który sam doskonale 
znał. Tymczasem, kiedy praco-
wał za granicą miał wrażenie – 
jak sam przyznawał – że każdy 
elektryk lepiej od niego wie, czy 
scena wypadła wiarygodnie. Mi-
mo tych obiekcji twórca Ziemi 
obiecanej wyreżyserował poza 
Polską kilka obrazów. Właśnie 
te, zrealizowane z dala od kraju 

ułanów, powstań i tragedii hi-
storycznych produkcje pozwa-
lają nam zobaczyć Wajdę z nie-
co innej strony. Jakimi tematami 
zajmował się reżyser, kiedy mógł 
na chwilę odetchnąć od „sprawy 
polskiej”? 

JugosłowiańsKa 
przygoda
Omawiając zagraniczny dorobek 
Wajdy, warto poświęcić więcej 
miejsca dwóm jugosłowiańskim 
produkcjom, które są mało zna-
ne publiczności i zazwyczaj cał-
kowicie zbywane milczeniem 
przez filmoznawców. Powiatowa 
lady Makbet (1962) i Bramy raju 
(1968) to tytuły niedostępne na 
DVD i bardzo rzadko pokazywa-
ne w kinach i telewizji z powodu 
zawiłych problemów z prawami 
autorskimi. A jednak to właśnie 
te obrazy wydają się dziś szcze-

gólnie interesujące. Pierwszy zo-
stał nakręcony w nieprzypadko-
wym momencie – na początku 
lat 60., kiedy polityka Gomułki 
znacznie ograniczyła wolność 
filmowców i zahamowała rozwój 
kina nad Wisłą. Wajda przyjął 
wówczas ofertę współpracy bel-
gradzkiej wytwórni, ale zastrzegł, 
że chciałby przenieść na ekran 
opowiadanie Nikołaja Leskowa 
„Powiatowa lady Makbet”. Warto 
dodać, że film Lady M. Willia-
ma Oldroyda, który w czerwcu 
2017 wszedł na ekrany polskich 
kin, jest adaptacją tego samego 
tekstu, tyle że przeniesioną do 
dziewiętnastowiecznej Anglii. 

Powiatowa lady Makbet to 
bardzo szczególna hybryda, 
opowieść będąca połączeniem 
„Makbeta” i „Pani Bovary”, któ-
ra rozgrywa się na rosyjskiej 
prowincji, ale została zrealizo-

„Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć 
to, co myślę, a myślę zawsze po polsku”. To 
słynne już zdanie, wypowiedziane przez 
Andrzeja Wajdę w 2000 roku podczas 
odbierania Oscara, najlepiej oddaje jego 
przywiązanie do polskiej kultury.

Wajda ponad 
granicami

rOk temu Odszedł      andrzej wajda

Powiatowa lady Makbet, 
reż. Andrzej Wajda

Tom Wilkinson i Marek 
Kondrat w filmie 
Smuga cienia, 
reż. Andrzej Wajda

Wojciech Pszoniak i Jerzy 
Zelnik w filmie Piłat i inni, 
reż. Andrzej Wajda

Gérard Depardieu 
i Czesław Wołłejko 
w filmie Danton, 
reż. Andrzej Wajda

robert Birkholc
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wana w Jugosławii przez pol-
skiego reżysera! Pozornie film 
nie miał prawa się udać, tym 
bardziej, że Wajda nie znał języ-
ka i podobno z obsady potrafił 
dobrze porozumieć się jedynie 
z głównymi aktorami. A jednak 
efekt końcowy jest bardzo do-
bry. W opowiadaniu Leskowa 
zainteresowały Wajdę prawdo-
podobnie intensywne namięt-
ności przeżywane przez tytuło-
wą bohaterkę. Znudzona życiem 
z oschłym mężem Katarzyna 
izmajłowa (Olivera Markowić) 
wdaje się w romans, który do-
prowadzi do serii zbrodni. Co 
ciekawe, reżyser wydaje się oka-
zywać pewne zrozumienie dla 
głównej bohaterki, która żyje 
samotnie w świecie gruboskór-
nych mężczyzn i marzy o innej 
rzeczywistości. Pierwsze poja-
wienie się przyszłego kochanka, 
parobka Sergieja (Ljuba Tadić), 
zostaje poprzedzone ujęciem 
kobiety spoglądającej z tęsknotą 
za okno, jakby wyczekiwała, że 
coś się w końcu zmieni. Obraz 
ten wyraźnie przypomina frag-
ment późniejszego o dekadę 
Wesela, w którym bohaterowie, 
stojąc przy oknie, zapraszają do 
domu Chochoła. O ile jednak 
adaptacja Wyspiańskiego opo-
wiadała o tęsknocie narodowej, 
o tyle Powiatowa lady Makbet 
skupia się na intymnym, ko-
biecym dramacie. Warto do-
dać, że choć film był realizo-
wany z jugosłowiańską ekipą, 
zawiera wiele cech wizualnego 
stylu Wajdy. ekspresyjne i sym-
boliczne kadry świetnie oddają 
odczucia bohaterki.

Mniej udała się Wajdzie ad-
aptacja „Bram raju”, głośnej po-
wieści Jerzego Andrzejewskie-
go o krucjacie dziecięcej z Xiii 
wieku. Władze polskiej kine-
matografii odrzuciły projekt, 
więc reżyser zdecydował się na 
brytyjsko-jugosłowiańską ko-

produkcję. Bramy raju odczyty-
wano jako antykomunistyczną 
alegorię i krytykę ideologicz-
nego zaślepienia: dzieci z wy-
prawy krzyżowej dobrowolnie 
idą na rzeź, a ich guru okazuje 
się zwykłym oszustem. Z dzi-
siejszej perspektywy ciekawszy 
jest jednak inny wątek. Słuchając 
spowiedzi uczestników krucjaty, 
zakonnik (Lionel Stander) prze-
konuje się, że pozornie niewinni 
nastolatkowie idą na wyprawę 
kierowani pożądaniem do ró-
wieśników. Wajda chyba jedyny 
raz w swojej twórczości suge-
ruje, że uczucia religijne mogą 
mieć związek z niezaspokojo-
nym popędem i są przesycone 
cielesnymi pragnieniami. Choć 
reżyserowi nie udało się w peł-
ni oddać emocji bohaterów, to 
jednak z uwagi na sam temat, 
Bramy raju są filmem godnym 
uwagi. Oto bowiem, niejako na 
marginesie swojej narodowej 

twórczości, Wajda stworzył w la-
tach 60. dwa dzieła, które w pe-
wien sposób zapowiadają wielkie 
przemiany obyczajowe, w kinie 
i nie tylko. Powiatową lady Mak-
bet można przecież analizować 
w kontekście feminizmu, a Bra-
my raju – w kontekście rewolu-
cji seksualnej.

Historia z inneJ 
perspeKtywy
Kręcąc filmy za granicą, Wajda 
nie porzucił oczywiście całkiem 
swojej ulubionej, historycznej 
tematyki. Mógł jednak spojrzeć 
na historię z innej perspekty-
wy. Wielkie procesy dziejowe 

są głównym tematem w Dan-
tonie (1982) i bardzo ważnym 
tłem w Miłości w Niemczech 
(1983). Obydwa dramaty po-
wstały w okresie stanu wojen-
nego, kiedy Wajda był wręcz 
skazany na pracę poza Polską. 
Nakręcona we Francji adapta-
cja „Sprawy Dantona” Stanisła-
wy Przybyszewskiej opowiada 
o walce między fanatycznym 
bojownikiem o „sprawę” Ro-
bespierre’em (Wojciech Pszo-
niak) a jowialnym i kochającym 
życie Dantonem (Gérard De-
pardieu). Wajda pokazuje, jak 
szybko szlachetne idee z „De-
klaracji praw człowieka i oby-
watela” stają się swoją karyka-
turą. Konfrontacja doświad-
czenia polskiego z francuskim 
okazała się niezwykle stymu-
lująca intelektualnie. Z jednej 
strony, dramat o postępującym 
terrorze pozwolił Wajdzie opo-
wiedzieć o aktualnych wydarze-

niach w kraju. Z drugiej strony, 
polskie doświadczenia umożli-
wiły pokazanie innej, mrocz-
nej strony wszelkich rewolucji. 
Znakomity Danton spotkał się 
z dużym zainteresowaniem nad 
Sekwaną i zainicjował we Fran-
cji burzliwą debatę historyczną.

Niemiecko-francuska kopro-
dukcja Miłość w Niemczech zo-
stała natomiast przyjęta bardzo 
chłodno, zwłaszcza w RFN. Po-
wieść Rolfa Hochhutha dała Waj-
dzie okazję, żeby po raz pierwszy 
pokazać wojnę z punktu widzenia 
Niemców. Twórca Pokolenia przy-
znawał, że chciał bliżej przyjrzeć 
się ludziom, którzy w polskim 

kinie byli zazwyczaj jedynie abs-
trakcyjnym wrogiem. W Miłości 
w Niemczech obywatele iii Rze-
szy pokazywani są jako zwykli, 
trochę straszni, a trochę śmiesz-
ni mieszczanie. Film opowiada 
o banalności zła: mieszkańcy ma-
łego miasteczka przyczyniają się 
do egzekucji Polaka nie dlatego, 
że są z gruntu źli, ale z powodu 
obojętności i zawiści. Podobnie 
jak w Powiatowej lady Makbet, 
Wajda przyjmuje tu perspekty-
wę kobiecą. Główną bohaterką 
jest Paulina (Hanna Schygulla), 
właścicielka sklepu, która pod 
nieobecność męża wcielonego do 
armii wdaje się w romans z pol-
skim jeńcem wojennym (Piotr 
Łysak). Kobieta postępuje nie-
jako na przekór drobnomiesz-
czańskiej społeczności, uwielbia-
jącej regulaminy i całkowicie po-
słusznej władzy. Niestety, postać 
Polaka, który w kulminacyjnym 
momencie ujawnia, że oprócz 

atrakcyjnej Niemki ma jeszcze 
inną miłość – ojczyznę, wydaje 
się tu ciałem obcym, jakby została 
sztucznie przeniesiona z zupełnie 
innego filmu.

w Kręgu 
literatury 
światoweJ
Kolejną grupą obrazów, które 
Wajda nakręcił poza Polską, są 
adaptacje arcydzieł literatury 
światowej. Najbardziej atrak-
cyjna wizualnie jest z pewnością 
polsko-angielska Smuga cienia 
(1976) z fenomenalnymi zdję-
ciami Witolda Sobocińskiego. 
Adaptując opowiadanie Josepha 

Conrada, Wajda podejmuje je-
den ze swoich ulubionych mo-
tywów: niebezpieczna wyprawa 
morska jest dla głównego boha-
tera (Marek Kondrat) swego ro-
dzaju rytuałem przejścia. Tym 
razem inicjacja ma wymiar czy-
sto egzystencjalny, a nie histo-
ryczny, jak choćby w Człowie-
ku z marmuru. Również i w tej 
opowieści bardzo ważny jest jed-
nak wątek narodowy: bohater, 
wzorowany na samym Conra-
dzie-Korzeniowskim, to polski 
emigrant, który pragnie powró-
cić do ojczyzny.

Bardziej zaskakującym i cie-
kawszym filmem jest jednak Piłat 
i inni (1972), dramat zainspirowa-
ny fragmentem o Piłacie i Chry-
stusie z „Mistrza i Małgorzaty” 
Michaiła Bułhakowa. Wypro-
dukowany przez telewizję ZDF, 
kręcony był m.in. na stadionie 
w Norymberdze, na którym prze-
mawiał kiedyś Hitler. Wajda re-
zygnuje tu z jakiegokolwiek reali-
zmu, ostentacyjnie miesza style 
i epoki: na przykład Jezus (Woj-
ciech Pszoniak) zostaje ukrzyżo-
wany przy zachodnioniemieckiej 
autostradzie. Reżyser Samsona 
zawsze lubił konfrontować mi-
ty kulturowe z nowoczesnością, 
a w Piłacie… zrobił to w sposób 
wręcz dosłowny. Piłat (Jan Krecz-
mar) zostaje skojarzony z funk-
cjonariuszami iii Rzeszy, którzy 
„tylko” wykonywali rozkazy, Ju-
dasz (Jerzy Zelnik) to współcze-
sny żigolak, a Mateusz Lewita 
(Daniel Olbrychski) jest przedsta-
wicielem kontestującej młodzieży 
przełomu lat 60. i 70. Nawet jak 
na tamte czasy, obfitujące prze-
cież w eksperymenty artystycz-
ne, Piłat i inni wydaje się filmem 
bardzo oryginalnym formalnie. 

Nie można tego niestety po-
wiedzieć o adaptacji Biesów 
(1988), wyprodukowanej przez 
wytwórnię Gaumont, ale nakrę-
conej w Polsce. Wydawało się, że 

Wajda, który stworzył wcześniej 
pamiętny spektakl teatralny na 
motywach powieści Fiodora Do-
stojewskiego, będzie idealnym 
reżyserem do przeniesienia tek-
stu na ekran. Niestety, pomimo 
międzynarodowej obsady z Je-
rzym Radziwiłowiczem, isabelle 
Huppert i Omarem Sharifem na 
czele, film rozczarowuje. Wajda, 
inaczej niż Dostojewski, czyni 
głównym bohaterem uczciwego 
idealistę Szatowa, który uświa-
damia sobie, że dał się wciągnąć 
w okrutną grę. Film o pułapkach 
ideologii i politycznej manipula-
cji kontynuuje w pewien sposób 
tematykę Dantona. Reżyserowi 

nie udało się jednak tym razem 
stworzyć ani wiarygodnych psy-
chologicznie postaci, ani suge-
stywnej atmosfery.

Sukcesem zakończyło się nato-
miast drugie spotkanie filmowe 
z Dostojewskim. Nastazja (1994) 
opiera się na pomyśle sprawdzo-
nym wcześniej przez reżysera 
w teatrze. Punktem wyjścia jest 
finałowa część „idioty” – spo-
tkanie Rogożyna i Myszkina po 
śmierci Nastazji Filipownej. Waj-
da wystawiał Nastazję w teatrze 
nie tylko w Polsce, ale i w Japo-
nii, gdzie zaprosił do współpra-
cy Tamasaburō Bandō, słynnego 
aktora kabuki. Bandō, grający 

zwykle role kobiet, wcielił się 
zarówno w postać Myszkina, 
jak i Nastazji Filipownej. efekt 
był tak magnetyzujący, że reży-
ser postanowił uwiecznić go na 
taśmie filmowej. W efekcie po-
wstała kameralna, bardzo szcze-
gólna polsko-japońska kopro-
dukcja. Najciekawsze w Nastazji 
są niezwykłe transformacje Ban-
dō, który w jednej chwili prze-
istacza się z Myszkina w postać 
kobiety. Niestety, film jest bardzo 
rzadko pokazywany publicznie 
i pozostaje szerzej nieznany.

Krótki przegląd zagranicznej 
twórczości Wajdy pozwala do-
strzec kilka prawidłowości. Po 
pierwsze, widać, że reżyser nie 
pracował poza granicami kraju 
ani dla pieniędzy, ani dla prestiżu. 
Wajda kręcił filmy w Jugosławii, 
RFN czy we Francji przeważnie 
wtedy, gdy z przyczyn politycz-
nych nie miał szans na realizację 
danego tematu w Polsce. Po dru-
gie, w obrazach tych wyraźne są 
pewne autorskie cechy: zaintere-
sowanie historią, ulubione moty-
wy wizualne, ekspresyjna stylisty-
ka. Od podobieństw ciekawsze 
są jednak różnice. Zagraniczne 
produkcje pokazują, że nie spo-
sób zamknąć twórcy filmowego 
Pana Tadeusza w stereotypie ro-
mantycznego kronikarza polskiej 
historii. Niejako zwolniony z na-
rodowych powinności reżyser 
opowiadał o emocjach kobiet 
(Powiatowa lady Makbet, Mi-
łość w Niemczech), seksualności 
(Bramy raju) i religii (Piłat i in-
ni), a także dawał wyraz fascy-
nacji wielką literaturą europejską 
i teatrem japońskim (Nastazja). 
Można powiedzieć, że to, co nie 
„mieściło” się w krajowej twór-
czości, eksplodowało w dziełach 
zagranicznych. Co ciekawe, ten 
inny, nieznany Wajda wydaje się 
czasem nawet bardziej intrygu-
jący od Wajdy, jakiego dobrze 
znamy.

Zagraniczne filmy dowodzą, że Wajda to 
nie tylko romantyczny kronikarz Polski

Andrzej Wajda

rOk temu Odszedł      andrzej wajda
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Jakie miejsce wśród fil-
mowych placówek edu-
kacyjnych zajmuje szko-
ła Wajdy?

Jest i szkołą filmową, i miej-
scem kursów – programów 
edukacyjnych dla filmowców. 
To miejsce, do którego przy-
chodzą przede wszystkim lu-
dzie z pewnym doświadcze-
niem, zwłaszcza na programy: 
Studio Prób, Dok Pro, Script 
czy Development Kreatyw-
ny. To miejsce profesjonalnego 
rozwoju twórców filmowych.

Jakie były najważniejsze 
momenty w funkcjonowa-
niu szkoły?
Ciężko wskazać kamienie 
milowe w naszym rozwoju, 
bo działamy na bardzo wie-
lu płaszczyznach, ale najważ-
niejsze zawsze były progra-
my edukacyjne i ich rozwój. 
Pierwsze były kursy: Studio 
Prób, Program Dokumentalny 
Dok Pro, Przedszkole Filmo-
we i eKRAN+. Zaczęliśmy się 
rozwijać, bo tego wymagał ry-
nek. Powstały programy skon-
centrowane na rozwoju scena-
riusza jak Script czy program 
dla producentów. 

Jaki wpływ mają progra-
my szkoły Wajdy na polskie 
kino?
Ważny w systemie polskiej 
i europejskiej kinematografii 
jest program eKRAN+, będą-
cy kursem międzynarodowym, 
darmowym, wspieranym przez 
Unię europejską i Program 
MeDiA. W ramach eKRA-
NU rozwijano m.in. Ki Leszka 
Dawida, Wymyk Grega Zgliń-
skiego, Lęk wysokości Bartka 
Konopki, Daas Adriana Panka, 
ale też projekty międzynarodo-
we, jak: Songs of Love and Hate 
Katalin Gödrös, Intruz Ma-
gnusa von Horna, Alojzy To-

biasa Nölle czy Modris Jurisa 
Kursietisa – łotewskiego kan-
dydata do Oscara sprzed paru 
lat. Film Lato 1993, absolwent-
ki eKRANU z 2015 roku, Carli 
Simón, na ostatnim Berlinale 
zdobył Nagrodę za Najlepszy 
Debiut. Nasze największe suk-
cesy to nominacja do Osca-
ra dla Joanny Anety Kopacz 
czy nominacja do europejskiej 
Nagrody Filmowej dla Papa-
razziego Piotra Bernasia oraz 
mnóstwo nagród na całym 
świecie dla naszych innych 
krótkometrażowych produkcji. 

Możecie powiedzieć, że 
pewni reżyserzy to są „wa-
sze nazwiska”, twórcy, któ-
rzy wypłynęli dzięki szkole 
Wajdy?
To wielu filmowców, osób, dla 
których kontakt z Andrze-
jem Wajdą i pierwsze filmo-
we kroki w Szkole były ważne: 
Agnieszka Smoczyńska, Grze-
siek Zariczny, Bartek Konop-
ka, Kuba Czekaj – to osoby, 
które były z nami od początku. 
Część ich projektów była roz-
wijana w szkole, współprodu-
kowaliśmy też filmy, takie jak 
Aria Diva Agnieszki Smoczyń-

skiej, Trójka do wzięcia (obie 
produkcje Studia Munka-SFP) 
Bartka Konopki czy Marysina 
polana Grzegorza Zaricznego.

twórcy wracają doszkalać 
się do szkoły?
Niektórzy przeszli nasze 
wszystkie kursy, począwszy od 
Przedszkola Filmowego. Bodo 
Kox, który w ramach Studia 
Prób kilka lat temu rozwijał 
swój fabularny debiut Dziew-
czyna z szafy, w zeszłym roku 
na eKRANie był ze swoim 
Człowiekiem z magicznym pu-
dełkiem. Większość progra-
mów ukierunkowana jest na 
profesjonalistów, ale rozszerza-
my ofertę dla początkujących. 
Przedszkole Filmowe, istnie-
jące od kilkunastu lat, ma już 
status kultowego, a Online Ka-
mera, nasz internetowy kurs, 
rozpoczyna swoją drugą edy-
cję. Twórcy powracają. Tworzy 
się taka „rodzina Wajdy”. 

co łączy waszych wykła-
dowców? 
Są to przede wszystkim fil-
mowcy z dużym doświadcze-
niem, np. Wojciech Marczew-
ski, Paweł Pawlikowski, Uday-
an Prasad, Denijal Hasano-
vić, Leszek Dawid czy Sławek 
Fabicki. W tym roku film na-
szej wykładowczyni – ildikó 
enyedi – Dusza i ciało został 
nagrodzony Złotym Niedź-
wiedziem na MFF w Berlinie. 
Nad dokumentalistami pieczę 
sprawuje wybitne trio: Marcel 
Łoziński, Vita żelakeviciute 
i Maciej Cuske.

Dlaczego produkujecie zde-
cydowanie więcej dokumen-
tów niż fabuł?
Wypuszczamy ludzi na sze-
roką wodę, a dalej to wciąż 
jest proces. Po prostu film 
dokumentalny proporcjonal-

nie można zrobić szybciej niż 
fabułę. No i jest to polityka 
Szkoły, której część produk-
cyjna ma wspierać, a nie sku-
piać się na samej produkcji. 
Stąd tak silne zaplecze dla za-
jęć praktycznych, jak np. re-
alizacja scen. Jesteśmy przede 
wszystkim Szkołą, a dopiero 
potem studiem filmowym, co 
nie znaczy, że za chwilę pro-
dukowanie fabuł nie stanie się 
regularną praktyką, tym bar-
dziej, że wiele tematów aż pro-
si się, by je zrealizować. 

czy powstanie pisF-u wpły-
nęło na funkcjonowanie 
szkoły Wajdy?
Oczywiście. Nasze programy 
edukacyjne są wspierane przez 
PiSF. Filmy, które są rozwijane 
w ramach kursów mogą wy-
stępować o dotacje, wówczas 
znacznie rosną szanse ich po-
wstania. Wcześniej w Szko-
le nagrywano etiudy i bardzo 
krótkie filmy. Z powstaniem 
PiSF-u zaczęliśmy produko-
wać więcej dłuższych form.

szkolne produkcje wysyła-
cie na festiwale… Macie ja-
kiś klucz doboru?
Zwykle mamy dwa lata na 
zgłoszenie. Jeśli chodzi o pol-
skie imprezy, skupiamy się na 
Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym, który zwykle rozpoczyna 
nasz kalendarz premier. Ważny 
jest też festiwal Docs Against 
Gravity. Zastają nas różne ob-
ostrzenia związane z premie-
rą międzynarodową – czasem 
trzeba podjąć trudną decy-
zję, gdzie dany tytuł wyślemy 
najpierw. Współpracujemy 
z Krakowską Fundacją Filmo-
wą, która ma w tym momencie 
kilka naszych dokumentów: 
Arabski sekret Julii Groszek, 
Miejskich kowbojów w reżyserii 
Pawła Ziemilskiego, Dos Islas 

Adriany F. Castellanos, i wspie-
ra nas na poletku międzynaro-
dowym. 

Gdzie zwykły widz może zo-
baczyć produkcje szkoły?
Dokumenty regularnie po-
kazywane są w telewizji. Od 
kilku lat staramy się istnieć 
na platformach VOD, mamy 
znaczną liczbę dokumentów 
w serwisie O!Dokument – 
wspólnym projekcie Onetu 
i PiSF-u. Organizujemy po-
kazy specjalne w Warszawie 
oraz całej Polsce. W tym ro-
ku, z okazji 15-lecia, współ-

pracujemy z agencją yMusic, 
dzięki czemu w całym kraju, 
prezentujemy wybrane filmy. 

Zaczęłaś temat 15-lecia. 
Jak wyglądały obchody?
Zainaugurowaliśmy je w Ni-
nA (dziś FiNA), która jest 
partnerem 15-lecia, później 
byliśmy na Off Camerze i na 
KFF. W Gdyni przygotowa-
liśmy sporo niespodzianek. 
Organizowaliśmy masterclas-
sy – na Off Camerze poka-
zywaliśmy fragmenty Zgody 
Macieja Sobieszczańskiego 
i Ataku paniki Pawła Maślo-
ny. Zależało nam również na 
obecności za granicą, bo tam 
zawsze odnosiliśmy duże suk-
cesy. Uczestniczymy w spo-
tkaniach Focus on Poland. 
Ostatnio podczas edinburgh 
international Film Festival 
oraz FiDBA w Argentynie, 

ale też w pokazach i konfe-
rencjach organizowanych 
przez Polskie instytuty – np. 
w Budapeszcie, Nowym Jor-
ku, Tokio czy New Delhi. 
Chcieliśmy pojawić się na 
festiwalach, na których zwy-
ciężały nasze filmy. Dlatego 
byliśmy m.in. w Karlowych 
Warach. 

W czechach pokazywa-
liście dokument Andrzej 
Wajda: Róbmy zdjęcie! re-
żyserów: Macieja cuske, 
Thierry’ego paladino, Mar-
cina sautera i piotra stasi-

ka. Dlaczego skoncentro-
waliście się na tym filmie?
Celem tych obchodów, poza 
pokazywaniem szerszej wi-
downi dorobku Szkoły, jest 
także upamiętnienie Andrze-
ja Wajdy i zwrócenie uwagi 
na to, że był nie tylko reży-
serem, ale także nauczycie-
lem całej generacji filmow-
ców, naszym przyjacielem. 
W Szkole zawsze mogliśmy 
liczyć na jego wsparcie. Ten 
dokument z 2008 roku poka-
zuje Mistrza z różnych stron. 
Sala w Karlowych Warach 
była pełna. Ludzie chcieli zo-
baczyć Pana Andrzeja przy 
pracy. Zależało im na tym, 
by posłuchać, jakim był na-
uczycielem, jakim był czło-
wiekiem. 

Rozmawiała Beata 
poprawa

Rozmowa z Agnieszką rostropowicz-
-rutkowską, kierownikiem ds. festiwali 
i dystrybucji w Szkole Wajdy 

tworzymy 
rodzinę Wajdy

15-lecie szkOły wajdy

Agnieszka Rostropowicz-Rutkowska

Nasze programy 
edukacyjne są ważne dla 
polskiej kinematografii
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regiofun prze-
kształciło się 
w Międzynaro-
dowe Forum Ko-

produkcyjne regiofund. 
Zniknęło „fun”, pojawiło się 
„fund”. co oznacza to dla 
uczestników wydarzenia?
patrycja Młynarczyk: Za-
miana „fun” na „fund” jest 
sformalizowaniem tego, czym 
nasze wydarzenie od począt-
ku było. Forum, a wcześniej 
festiwal, zawsze stawiało przed 
sobą profesjonalne wyzwania 
związane z regionalnymi fun-
duszami filmowymi, między-
narodowymi, europejskimi 
koprodukcjami i z rozwojem 
producentów i ich projektów. 
Zachęcani przez dotychcza-
sowych uczestników postano-
wiliśmy ostatecznie w pełni 
skoncentrować się właśnie na 
branży. Rezygnacja z formu-
ły festiwalowej pozwoli nam 
jeszcze mocniej skupić się na 
rozwoju projektów filmowych. 
Widzów z regionu zapraszamy 
na premierowe pokazy tytułów 
z Cannes: Regio-Cannes. Od 
tego roku Regiofund to przede 
wszystkim platforma pitch-
ingowa, szkoleniowa i net- 
workingowa. Chcemy, żeby 
prezentowane u nas projek-
ty wyjeżdżały z Katowic roz-
winięte, a producenci i goście 
z poczuciem, że zdobyli nowe 
umiejętności, kontakty i in-
spiracje.

część programu pozosta-
je, w tym warsztaty „Młody 
producent”...
p.M.: Już po raz 7. dajemy 
szansę tym, którzy chcą wejść 
do branży i zaczęli już sa-
modzielną pracę nad swoim 
projektem. To często studen-
ci ostatnich lat lub absolwenci 
szkół filmowych, ale nie tylko. 
Liczy się pomysł. Przez 5 dni, 
pod okiem ekspertów, uczest-

nicy rozwijają swoje pomy-
sły. Praca kończy się publiczną 
prezentacją projektów przed 
audytorium, które bierze rów-
nież udział w naszym głów-
nym pitchingu.
Magdalena rychła: Program 
warsztatów, koordynowanych 
przez Joannę Malicką, stawia 
przede wszystkim na wykształ-
cenie praktycznych umiejętno-
ści. Pokazujemy młodym pro-
ducentom, na czym polega-
ją prace literackie, a twórcom 
uświadamiamy, że sprawy for-
malne mają znaczenie i wpływ 
na ostateczny efekt. Stąd m.in. 
szkolenie z wypełniania wnio-
sków oraz omawianie projektu 
pod okiem konsultanta scena-
riuszowego i intensywne ćwi-
czenie pitchingu. 

przy głównym pitchingu 
poprzeczkę zawieszacie so-
bie bardzo wysoko. precy-
zyjnie dobieracie zarówno 
prezentowane projekty, jak 
i odbiorców.
p.M.: Stawiamy na produk-
tywność i dlatego bardzo dużo 
uwagi poświęcamy dopasowa-
niu projektów i ich potencjal-
nych partnerów już na etapie 
przygotowywania Regiofund, 
samej selekcji. Chcemy, żeby 
każdy projekt opuszczał Kato-
wice bogatszy, mocniejszy pod 
względem merytorycznym, 
a nawet finansowym. Najlepiej 
z nowym partnerem na pokła-
dzie. Chcemy, żeby producen-
ci zwracali się do audytorium, 
w którym znajdą się te oso-
by, które o projekcie powinny 

usłyszeć, które takiej fabuły, 
animacji, dokumentu lub se-
rialu poszukują. Prosimy pro-
ducentów, żeby już na etapie 
aplikacji zaznaczali w formu-
larzu swoje oczekiwania wo-
bec nas, pisali kogo chcą u nas 
spotkać. Jeżeli wiemy, że z jakiś 
powodów nie będziemy w sta-
nie tym oczekiwaniom spro-
stać i dany projekt nie będzie 
miał szans na to, żeby się u nas 
rozwinąć, odrzucamy go. Do-
datkowo sam pitching poprze-
dzamy konsultacjami – na tyle 
wczesnymi, żeby producenci 
mieli jeszcze czas na korektę 
przed finalnym wystąpieniem.

inne pitchingi dopuszczają 
tylko jeden gatunek, tylko 
polskie filmy... regiofund 
ma bardziej otwarty cha-
rakter. 
p.M.: Kluczowe znaczenie ma 
dla nas międzynarodowy po-
tencjał koprodukcyjny, nieza-
leżnie od tego, czy to polska 
produkcja, która szuka zagra-
nicznego wsparcia czy na od-
wrót. Działamy w przestrzeni 
europejskiej, chociaż rodzi-
me projekty stanowią mniej 
więcej połowę selekcji. Nie 
koncentrujemy się na jednej 
formie, ale też nie narzucamy 
sobie odgórnie konkretnych 

liczb: tyle animacji, tyle fabuł... 
Wszystko zależy od zgłoszeń 
w danym roku. Systematycz-
nie ich przybywa, ale przyj-
mujemy tylko 10. Ważne, żeby 
były już na zaawansowanym 
etapie developmentu – ze sce-
nariuszem i częścią finansowa-
nia. Jeżeli zaś chodzi o audy-
torium, coraz więcej w nim 
osób i instytucji, które szukają 
różnorodnych form. Produ-
cenci świadczą szerokie spec-
trum serwisów. Różnych form 
poszukują telewizje, które 
chcą wypełnić swoje ramówki. 
Fundusze regionalne wspiera-
ją każdy rodzaj produkcji fil-
mowo-telewizyjnej. Z naszego 
punktu widzenia najważniej-
sze jest to, żeby doprowadzić 
do spotkania dwóch stron za-
interesowanych jednym po-
mysłem.
M.r.: Jako Silesia Film mamy 
rozbudowaną sieć kontaktów 
w kraju i za granicą. Wiemy, 
czy i kogo dany projekt mo-
że zainteresować, czy twór-
ca ma szansę na znalezienie 
partnera do rozmowy i dal-
szej współpracy. Regular-

nie odwiedzają nas Niemcy, 
Skandynawowie i Brytyjczy-
cy. W tym roku otwieramy 
się także na inne kraje euro-
py, jak Włochy, Hiszpania, 
Chorwacja, Słowacja. Zawsze 
gościmy przedstawicieli fun-
duszy regionalnych, skupio-
nych w sieci Cineregio, te-
lewizje, na które jest bardzo 
duże zapotrzebowanie. Spo-
tkać można też u nas dystry-
butorów i agentów sprzedaży. 
Zapraszamy reprezentantów 
podobnych wydarzeń z in-
nych krajów, dzięki czemu 
otwieramy dla przedstawia-
nych u nas projektów drogę 
na inne pitchingi. Tak stało 
się m.in. z Kajtkiem Czaro-
dziejem Magdaleny Łazarkie-
wicz (prod. Mediabrigade), 
który został zauważony przez 
przedstawicieli pitchingu Fi-
nancing Forum for Kids Con-
tent z Malmö.
p.M.: Poza tym wyróżnia nas 
nagroda finansowa: 6 tys. zło-
tych dla najlepszego pitch- 
ingu – dla producenta. War-
to jeszcze dodać, że można 
też u nas rozmawiać, w mniej 

formalnych okolicznościach, 
w trakcie Deal Maker’s Tour – 
krótkiej wycieczki po śląskich 
lokalizacjach. W ten sposób 
goście uzyskują dodatkowy 
czas na dyskusję, a my może-
my pochwalić się regionem. 

po raz kolejny regiofund 
przyznaje Border Gate 
Award. W tym roku laure-
atem został Michał Kwie-
ciński. 
p.M.: Doceniamy otwartość 
Michała Kwiecińskiego na 
młodych, a także to, że dzia-
ła na różnych płaszczyznach 
kina i telewizji. Sama statu-
etka jest również unikatowa, 
co roku inna, wykonywana 
przez artystę-rzeźbiarza z na-
szego regionu.
M.r.: Przyznajemy tę nagro-
dę producentom za kreatyw-
ność, przekraczanie granic 
i wytyczanie nowych ścieżek 
w produkcji. W poprzednich 
latach nagrodziliśmy Pete-
ra Aalbæka Jensena, Simo-
na Chinna i Piotra Dzięcioła. 
Nagrodą tą chcemy zwrócić 
uwagę na kreatywny wkład 

producenta w realizację pro-
jektu. 

regiofund to również pa-
nele. W tym roku tematem 
jest innowacyjność, także 
w zakresie finansowania. 
pada tu hasło sektora pry-
watnego.
M.r.: Chcemy zderzyć ze sobą 
środowisko sektora prywatne-
go i filmu. Mają za sobą róż-
ne doświadczenia, a potencjał 
wzajemnej pracy duży. Chce-
my je wzajemnie zainspirować 
i poznać ze sobą. Bez zobo-
wiązań.
p.M.: Pracę w tym temacie 
dopiero zaczynamy. Liczy-
my, że uda nam się stop-
niowo obie strony na siebie 
otworzyć przez dialog na te-
mat wzajemnych oczekiwań 
i obaw. Kilka lat temu podob-
na inicjatywa udała się nam 
w przypadku gmin, które dziś 
są aktywnymi uczestnikami 
Forum.

Rozmawiała 
Dagmara 
romanowskaFo
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Rozmowa z Patrycją Młynarczyk i Magdaleną 
Rychłą z Instytucji Filmowej Silesia Film, 
organizatorkami Regiofund

Wokół koprodukcji 
filmowych

regiofund

Deal Maker’s Tour

Simon Chinn 
i Piotr Dzięcioł
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etiudy z katOwic
ŚLąSKA FiLMóWKA 
„ON DeMAND”

Wytypowane ty-
tuły to etiudy 
z  pierwszych 
lat działalności, 

założonego w 1978, Wydziału 
Radia i Telewizji Uniwersyte-
tu Śląskiego. Zbiór stanowią ar-
chiwalne materiały zarejestro-
wane na taśmie 16 mm. Udo-
stępnienie etiud ma charakter 
premierowy, bowiem filmy te 
były prezentowane jedynie tuż 
po powstaniu, na pokazach we-
wnątrzwydziałowych. Wszyst-
kie materiały zostały starannie 
zrekonstruowane: „Przez blisko 
40 lat materiał filmowy narażo-
ny był na styczność z metalowy-
mi puszkami, wahania tempe-
ratur oraz niestabilną wilgot-
ność w pomieszczeniach archi-
wum. Na taśmie widoczne były 
uszkodzenia mechaniczne” – 
mówi koordynator prac Michał 
Plotzke. Był to niewątpliwie je-
den z najtrudniejszych projek-
tów rekonstrukcyjnych reali-
zowanych w Polsce. „Niektó-
re etiudy łączone były z pięciu 
różnych kopii materiału analo-
gowego, w celu uzyskania jak 
najmniejszej liczby zniszczo-
nych ujęć. Dodatkowo w wielu 
przypadkach ten sam film po-
siadał krótszą lub dłuższą kopię 
dźwięku w stosunku do obrazu, 
co wiązało się z ogromem do-
datkowej pracy montażowej” – 
tłumaczy Plotzke.

Wśród wybranych obrazów 
znalazły się krótkie metraże 
takich twórców, jak: Piotr Ła-
zarkiewicz, Magdalena Łazar-
kiewicz, Krzysztof Lang, Tere-
sa Kotlarczyk, Maciej Dejczer, 
Maria Zmarz-Koczanowicz 
czy Roland Rowiński. Więk-
szość z nich była kręcona pod 
opieką artystyczną Krzysztofa 
Kieślowskiego, edwarda że-
browskiego. Jakie było kryte-
rium doboru? „Wybierane były, 
głównie etiudy, których twórcy 

po ukończeniu studiów zapisali 
się w historii polskiej kinema-
tografii. Zależało nam na tym, 
by wybrać nieznane krótkie fil-
my znanych twórców” – mówi 
Plotzke. Ponadto, jak dodaje: 
„Selekcji podlegały etiudy oce-
nione przez ówczesną i obecną 
kadrę Wydziału najwyżej, a więc 
takie, które wyróżniały się na 
tle innych wyjątkową warto-
ścią artystyczną i edukacyjną”. 
Ostatnim z kryteriów była do-
tychczasowa mała dostępność 
filmów. „Materiały te nie były 
wcześniej poddane procesom 

digitalizacji i nie były szerzej 
udostępniane. Mogli je zobaczyć 
jedynie widzowie niszowych po-
kazów i festiwali w latach 80.” – 
zauważa Michał Plotzke.

Poza samą rekonstrukcją, do 
filmów zostały przygotowane 
nowe opisy oraz scenariusze 
dydaktyczne autorstwa ewy 
Szponar, które mogą posłużyć 
jako pomoce dydaktyczne dla 
wykładowców czy animatorów. 
„Chcemy stworzyć możliwie 
jak najbardziej kontekstowy 
opis każdego tytułu, aby móc 
go prezentować na tle okresu 

historycznego i kulturowego, 
w którym powstał. Nadzór ar-
tystyczny nad całością projektu 
pełnił wybitny operator i zara-
zem wykładowca Jerzy Łukasze-
wicz, co znacznie ułatwiło nam 
pracę” – dodaje Michał Plotzke. 

Dodatkowo z myślą o kinach 
sporządzone zostały kopie DCP, 
a także mastery telewizyjne. 
W planach jest również trzy-
płytowe wydawnictwo DVD. 
Cały projekt jest współfinan-
sowany ze środków Ministra 
Kultury. W etiudach znajdzie-
my wiele „smaczków”. W nie-
których łatwo rozpoznać można 
znajome twarze: Jerzego Stuhra, 
Jana Himilsbacha, Janusza Weis- 
sa, Jacka Kleyffa, Darii Trafan-
kowskiej, Jana Peszka czy Jerze-
go Bińczyckiego. W dobie Video 
On Demand mamy dostęp do 
nieograniczonej liczby filmów 
„tu i teraz”. Paradoksalnie naj-
trudniej jest z krótkimi metra-
żami. Lukę w tej kwestii szczę-
śliwie wypełnia NiNATeKA 
i takie właśnie projekty. Roz-
siądźmy się zatem wygodnie 
przed monitorami w domach 
i oglądajmy. To takie proste!

Beata poprawa 

We wrześniu, dzięki współpracy WRiTV 
UŚ i Fundacji Pro Cinema, do zasobów 
NINATEKI oraz portali WRiTV i PISF trafiło 
26 etiud z katowickiej „szkoły filmowej” 
Rekonstrukcja cyfrowa dała im drugie życie. 

Jerzy Stuhr i Janusz Weiss 
w filmie Coś wesołego, 
reż. Krzysztof Magowski 
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fala znakomitych 
debiutów
Najważniejsza refleksja 
po 42. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych: 
polskie kino jest w świetnej 
formie. I wiele obiecuje na 
przyszłość, bo od mistrzów 
pałeczkę przejmują 
młodsze generacje. 
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po ubiegłorocznej Ostat-
niej Rodzinie Jana P. 
Matuszyńskiego Złote 
Lwy znów dostał film 

debiutanta. Główna nagroda 
dla Cichej Nocy Piotra Doma-
lewskiego to także triumf 
działającego przy Stowarzy-
szeniu Filmowców Polskich 
Studia Munka. Jego dyrektor 
artystyczny Jerzy Kapuściń-
ski potrafił postawić na mło-
dego twórcę, a – jak podkre-
ślał podczas kończącej festiwal 
gali Jacek Bromski – na budżet 
złożyły się w również pieniądze 
pochodzące z odpisów z tan-

tiem wypłacanych twórcom 
przez ZAPA. 

Młodzi MaJĄ głos
Trzydziestolatkowie wchodzą 
do polskiego kina odważnie, bez 
tremy. Wywodzą się z różnych 
środowisk, ale łączy ich rozcza-
rowanie rzeczywistością. Mieli 
po kilka lat, gdy nastąpiła zmiana 
systemowa 1989 roku. Wyro-
śli w wolnym kraju, ale musieli 
zmierzyć się z drapieżnym, świe-
żym kapitalizmem, rozbudzo-
nymi ambicjami, niepewnością 
jutra, emigracją, destabilizacją 
rodziny, brakiem drogowska-

Laureaci 42. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych
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zów moralnych, rozchwianiem 
wartości. A dzisiaj jeszcze ze spo-
łecznymi podziałami i językiem 
nienawiści. Z chaosem, który ich 
niejednokrotnie przerósł. i o tym 
właśnie opowiadają. O swoim 
lęku.

przez pryzMat 
rodziny
Adam, bohater Cichej Nocy, 
przyjeżdża do domu na Wigilię. 
Z Zachodu. Tak naprawdę po to, 
żeby sprzedać odziedziczoną po 
dziadkach chałupę i w Holandii 
rozkręcić za te pieniądze interes. 
Zacząć nowe życie. Chce do tej 
sprzedaży przekonać brata i sio-
strę, potem ich spłacić. Ale zwy-
czajna rodzina z prowincji kryje 
dramaty: powroty z emigracji, 
która okazała się klęską, nisz-
czący codzienność alkoholizm, 
przemoc domową, zdradę, chci-
wość. Wisi nad nią gorzkie prze-
świadczenie: „dla ludzi takich 
jak my, czasy są zawsze takie 
same: ch...”.

Ale siła filmu nie leży w tej 
czarnej wizji Polski B. Odwrot-
nie: Domalewski portretuje 
bohaterów z empatią, niemal 
czułością. Ojciec, który za czę-
sto zaglądał do kieliszka, w grun-
cie rzeczy kocha. Brat, który 
zabiera nieobecnemu narze-
czoną, ma wyrzuty sumienia. 
Matka stara się, żeby z pierwszą 
gwiazdką wszyscy zasiedli przy 
stole zastawionym białymi tale-
rzami. A duma ojca – najmłod-
sza siostra Adama – ma zagrać 
na skrzypcach kolędę. 

Młodzi twórcy często patrzą 
na współczesną polską rzeczy-
wistość przez pryzmat rodziny. 
Tej, która powinna być wspar-
ciem, a przecież przestała zapew-
niać poczucie bezpieczeń-
stwa. Jej wiwisekcję proponuje 
Jagoda Szelc w Wieży. Jasnym 
dniu – innej opowieści o skry-
wanej wśród najbliższych bole-
snej tajemnicy, cierpieniu i pró-
bie oczyszczenia. Bohater Cichej 
Nocy wracał do domu na Wigi-
lię, Kaja z Wieży... przyjeżdża na 
komunię siostrzenicy. Po sześciu 
latach nieobecności. Siostra już 

Bohater dzięki niemu przenosi 
się w lata 50. XX wieku. A może 
odwrotnie? Może dzięki ekspe-
rymentom sprzed ośmiu dekad 
przenosi się w przyszłość? Nie-
ważne. Ważne, że ludzie niczego 
się nie nauczyli. Historia drwi 
z narodu. Bodo Kox zrobił film 
o totalitaryzmie. Pełen strachu 
o kraj, europę, świat.

historia narodu 
a Historia 
jednostki
Spojrzenie wstecz, na XX wiek, 
znalazło się w Zgodzie. Maciej 
Sobieszczański wrócił do nieła-
twego fragmentu polskiej historii: 
obozu utworzonego po wojnie na 
Śląsku dla Niemców i „zdrajców 
narodu”. Jest tu obraz multietnicz-
nego regionu po strasznej trau-
mie. Jest też nowa władza prze-
prowadzająca czystki i bestialsko 
traktująca więźniów. Na tym tle 
reżyser opowiada o losach trzech 
bliskich sobie osób. Śląski Nie-

na powitanie zabrania jej roz-
mawiać na osobności z dziew-
czynką. Mała Nina nie wie, że to 
Kaja jest jej biologiczną matką. 
Wśród przygotowań do uroczy-
stości i rozmów o niczym, toczy 
się wielki dramat. Szelc obser-
wuje sytuację, w której zaczyna 
się tracić kontrolę nad własnym 
życiem, kiedy wszystko wymyka 
się z rąk i wali się misternie urzą-
dzona codzienność. 

Jakub Pączek z kolei w Reakcji 
łańcuchowej portretuje rodzinę 
inteligencką: pokazuje niedojrza-
łości młodych, hipokryzję star-
szych, brak moralności wszyst-
kich.

Duże wrażenie robi niedo-
ceniony przez jury, brawurowy 
Atak paniki Pawła Maślony – 
„altmanowski” film o ludziach, 
którzy nie wytrzymują ciśnie-
nia rzeczywistości. Dziewczyna 
zarabiająca na życie wideo-ro-
zmowami porno, radiowiec tra-
cący sens życia, poczytna pisarka 
kryminałów, która kiedyś posta-
wiła na karierę, a teraz tęskni za 
uczuciem. Kelner żyjący w wir-
tualnym świecie i poniewierana 
przez niego matka, która całe 
swoje uczucia przelewa na zwie-
rzęta. Panna młoda rodząca na 
własnym ślubie, małżeństwo 
wracające samolotem z dale-
kiej podróży. Dzieciaki palące 
jointy. ich losy jakoś mniej lub 
bardziej zazębiają się, choć nie-

miec erwin i Polka Anna tra-
fiają do obozu. Franek, Polak, 
zaciąga się do milicji. Chcąc oca-
lić dziewczynę dwaj kochający ją 
mężczyźni idą na coraz drastycz-
niejsze kompromisy moralne. 
Sobieszczański pokazuje skom-
plikowanie i tragizm XX-wiecz-
nej historii.

W podobnym czasie toczy 
się akcja Wyklętego. Robiąc film 
o żołnierzu niezłomnym, Kon-
rad Łęcki zainspirował się losami 
autentycznej postaci – Józefa 
Franczaka. Ważny temat, spraw-
nie poprowadzona akcja. Szkoda 
tylko, że mimo prób, nie udało 
się reżyserowi przełamać kilku 
schematów w scenariuszu. Nie-
wiele było w tegorocznym kon-
kursie nadziei. Ale była. Głównie 
w kinie popularnym, które też 
stało na dobrym poziomie. Minął 
czas naiwnych komedii roman-
tycznych kpiących z inteligencji 
widza. Pojawiło się interesujące 
„kino środka”. W Najlepszym – 

którzy nie znają się nawzajem. 
Ale wszystkich dopada przeraże-
nie. Maślona przełamuje jedność 
czasu, a wśród różnych wątków 
Ataku paniki każdy widz znajdzie 
ten, która będzie mu najbliższy. 
i może sam się przestraszy.

MłodośĆ Versus 
doJrzałośĆ
Fala świetnych debiutów współ-
gra z mądrymi, przenikliwymi 
obrazami dojrzałych twórców. 
Choćby z Pomiędzy słowami, 
gdzie Urszula Antoniak zadaje 
pytania o tożsamość emigranta. 
Dla mnie osobiście najważniej-
szy film festiwalu to Ptaki śpie-
wają w Kigali Joanny Kos-Krauze 
i Krzysztofa Krauzego. Obraz 
o dwóch kobietach – polskiej 
ornitolożce i młodej dziewczynie 
z plemienia Tootsie, wywiezio-
nej przez nią z płynącej w 1994 
roku krwią Rwandy. Uniwer-
salna opowieść o ludobójstwie 
i życiu po wielkiej traumie. 
O próbie przywrócenia godno-
ści ofiarom, o cierpieniu i żało-
bie. Kos-Krauze przypomina, 
że tragiczne doświadczenia 
zagłady i śmierci, zwłaszcza te 
nierozliczone, zostają w ludziach. 
A wszystko, jak mówi reżyserka, 
„zaczyna się od słów”. Od siania 
nienawiści. Ptaki... są ostrzeże-
niem, że nie wyciągamy wnio-
sków z historii. To krzyk w świe-
cie, w którym wciąż wybuchają 

historii Jerzego Górskiego, który 
wyszedł z ciężkiej narkomanii 
i został mistrzem świata w tria-
thlonie – Łukasz Palkowski znów 
pokazał człowieka podnoszą-
cego się z upadku. A o tym, jak 
bardzo takie filmy są potrzebne 
świadczy nagroda, którą obda-
rowała film publiczność. To było 
prawie 10 minut szalonych okla-
sków i owacji.

Pozytywna energia znalazła 
się też w energetycznej, przypo-
minającej o solidarności kobiet 
Sztuce kochania. Historii Micha-
liny Wisłockiej Marii Sadowskiej. 
Juliusz Machulski z kolei spoj-
rzał na dzisiejszą Polskę z przy-
mrużeniem oka, w satyrycznej 
komedii w jego stylu – Volcie. 
Ale przecież tak potrzebna nam 
dzisiaj nadzieja była też w filmie 
Bodo Koxa, gdzie w końcu naj-
ważniejsza okazuje się miłość. 
A wreszcie u Kos-Krauze, gdzie 
ptaki w leczącej rany Rwandzie 
znów zaśpiewały...

konflikty i coraz głośniej brzmią 
złe słowa. 

Kryzys wartośCi
Przerażenie współczesnością 
jest też w Pokocie Agnieszki 
Holland i Kasi Adamik. Histo-
rii kobiety, która przeciwstawia 
się zabijaniu zwierząt nie trzeba 
traktować jak „thrillera ekolo-
gicznego”. To opis zdeprawo-
wanego społeczeństwa. Gdzie 
prym wiodą skorumpowani biz-
nesmeni i pozbawieni empatii 
księża, gdzie „innych” wyrzuca 
się na margines, gdzie rządzi 
pieniądz, gdzie jak w soczewce 
widać nasze codzienne grze-
chy: brak tolerancji, pogardę 
dla tych, którzy „nie są z nami”. 
Gdzie nie ma miejsca dla słabych 
i szacunku dla starości. Gdzie nie 
ma demokracji. Sama Adamik 
też do tej wizji dokłada w Amoku 
obraz współczesności zawład-
niętej przez wybujałe ambicje 
i wszechobecne media. Upadek 
podstawowych wartości poka-
zuje Robert Gliński w harcer-
skim thrillerze Czuwaj. 

Podobne przerażenie towarzy-
szy Bodo Koxowi, który w Czło-
wieku z magicznym pudełkiem 
opowiada o miłości. Niemożli-
wej, a jednak silnej. Ale tę historię 
wpisuje w mocne polityczne tło. 
Jest rok 2030. Państwo korpo-
racyjno-policyjne. Tylko w sta-
rym radiu lecą dawne piosenki. 

rzadKośĆ 
w gdyni – 
animaCja
i jeszcze jedna propozycja z Kon-
kursu Głównego – pierwszy na 
świecie film „namalowany”. 
Dosłownie. Farbą olejną, na doda-
tek w stylu obrazów van Gogha, 
bo Twój Vincent jest próbą przy-
bliżenia się do tajemnicy jego 
śmierci. Ale też do geniuszu. 
Dorota Kobiela i Hugh Welchman 
najpierw nakręcili obraz aktorski, 
a następnie na jego podstawie 125 
malarzy z całego świata w studiach 
w Polsce i w Grecji przygotowało 
65 tysięcy malowanych klatek. 
W roku 70-lecia polskiej anima-
cji powstał naprawdę piękny, van 
goghowski żywy obraz. 

siła we 
wsPÓlnoCie
To była wyjątkowa edycja gdyń-
skiego festiwalu. Ze świetnymi 
filmami, które już wyszły w świat 
albo zrobią to za chwilę, bo zbie-
rają zaproszenia z zagranicznych 
imprez. Z obrazami, na które 
czekają widzowie, bo dostrzegą 
w nich własne niepokoje i tęsk-
noty. Ale był to również czas pełen 
niepewności, czy ten tydzień nie 
okaże się balem na Titanicu. Bar-
dzo silnie zabrzmiały na gali słowa 
dyrektor PiSF-u Magdaleny Sroki, 
która przypomniała to, co mówił 
jeszcze rok temu w Gdyni Andrzej 
Wajda: „Jesteśmy silni, gdy jeste-
śmy razem”. Agnieszka Holland 
w liście napisała: „Oby młode 
pokolenia reżyserów mogły pra-
cować swobodnie i pokazywać 
niepodległość polskiego kina”. 
A wreszcie Joanna Kos-Krauze, 
skupiona i wzruszona, powiedziała 
to, o czym myśleli wszyscy: „Nie 
dzielcie nas. Kultura jest w świet-
nej formie, zostawcie ją w spokoju. 
My naprawdę wiemy, co robimy”.

Dziękujemy, filmowcy! Za ten 
tydzień, w którym nie czuło się 
niechęci i zawiści, tylko przy-
jaźń. Za piękne filmy, za mądre, 
uważne spojrzenie na Polskę, za 
lekcję solidarności.

Barbara 
hollender
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FestiWAL W GDYNi KonKurS Główny

Trzydziestolatkowie weszli do polskiego kina 
z odwagą i własną oceną rzeczywistości

Piotr Domalewski ze Złotymi Lwami

Joanna Kos-Krauze 
ze Srebrnymi Lwami
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WKonkursie in-
ne Spojrzenie, 
z a i n i c j ow a -
nym trzy lata 

temu przez Michała Oleszczy-
ka, o Złoty Pazur walczą filmy 
z różnych względów oddalone 
od głównego nurtu, nierzadko 
eksperymentalne. Z roku na rok 
Konkurs rozrasta się, zyskuje na 
znaczeniu i popularności. Tym 
razem wzbudził też jednak kon-
trowersje.

Rzecz nie w dyskusyjności 
obrazów, bo w innym Spojrze-
niu właśnie dla takich dzieł jest 
miejsce. Również werdykt ju-
ry w składzie: Lech Majewski 
(przewodniczący), Agnieszka 
Smoczyńska i Bogdan Dziworski, 
które jednomyślnie przyznało 
Złoty Pazur Photonowi Norma-
na Leto, nie rodzi wątpliwości. 
Problemem jest selekcja tytułów. 
Skąd wzięły się tu Tarapaty Mar-
ty Karwowskiej – sympatyczny 
film familijny, tradycyjny w treści 
i formie? Może chciano zaakcen-
tować niecodzienność samego 
pojawienia się obrazu dla dzieci 
w kinie polskim, które ostatnio 
faktycznie nie rozpieszcza tego 

najodleglejszą przyszłość. Nie-
bywale wizjonerski w… czarno- 
-białych (!) obrazach Kosmosu, 
zrealizowanych przez reżysera 
i firmę Lightcraft. Poszukujący 
nowej formuły eseju filmowe-
go opartej na podstawach na-
ukowych (tu: fizyki kwantowej; 
komentarz czyta frapująco An-
drzej Chyra), lecz odwołującej 
się także do powszedniego do-
świadczenia każdego z nas. Leto 
przypomina w tym Zanussiego 
z jego Iluminacją, próbując jed-
nak „iść dalej” i „widzieć więcej”. 

„Photon powinien skłonić wi-
dzów do zmiany sposobu myśle-
nia o Wszechświecie, polegającej 
na dostrzeżeniu związków tego, 
co się w nim dzieje, z codzien-
nością” – powiedział reżyser na 
spotkaniu z publicznością festi-
walową (dyskusje po projekcjach 
filmów z Konkursu inne Spojrze-
nie prowadził nasz redakcyjny 
kolega Jerzy Armata).

Równie niecodziennym fil-
mem jest TodMachine – autor-
ski debiut Bogusława Kornasia: 
reżysera, współscenarzysty, ope-
ratora, współtwórcy scenografii, 
projektanta kostiumów, mon-
tażysty, producenta wykonaw-
czego i kierownika produkcji 
w jednej osobie. Gwoli ścisło-
ści trzeba dodać, że duży wkład 
w jego powstanie miał też Grze-
gorz Stokłosa. Tym razem czerń 
i biel przywołują na ekran kino 

gatunku (bodaj tylko trzy tytu-
ły w ciągu kilku lat: Magiczne 
drzewo, Za niebieskimi drzwia-
mi i właśnie Tarapaty)?

A Theatrum Magicum Marcina 
Giżyckiego? To urokliwa, umiej-
scowiona w komnatach zamku 
w Łańcucie opowiastka kostiu-
mowa o magii spektaklu iluzjoni-
sty. Oto w XViii-wiecznej scene-
rii spotykamy postać jako żywo 
przypominającą Georgesa Méliè- 
sa z jego własnych filmów. Z po-
zbawionego dialogów obrazu 
wyłania się też kapitalna refleksja 
o roli, jaką odgrywa w kulturze 
publiczność ze swymi oczeki-
waniami i kaprysami. Tylko, że 
całość trwa 23 minuty, więc mi-
mo swojej „inności spojrzenia” 
pasowałaby raczej do Konkursu 
Filmów Krótkometrażowych. 
Zwolniłoby się wtedy miejsce 

ekspresjonizmu niemieckiego 
z lat 20. XX wieku. Nie po to 
jednak, by stworzyć jego pastisz, 
czy je sparodiować, lecz z piety-
zmem reanimować w treści i for-
mie. Tytułowa Maszyna Śmierci, 
konstruowana w fabryce rodem 
z Metropolis Fritza Langa, ma 
podczas toczącej się wojny ze-
trzeć wroga w pył. Po zawarciu 
pokoju nie będzie już potrzeb-
na, lecz trudno o tym przekonać 
szaleńców, którzy ją stworzyli. 
TodMachine to film niemy, z na-
pisami stylizowanymi częściowo 
na oryginalne liternictwo z Ga-

dla pełnometrażowego „innego” 
filmu – Twojego Vincenta Doro-
ty Kobieli i Hugha Welchmana, 
zakwalifikowanego do Konkur-
su Głównego. Zachwycający pla-
stycznie owoc wieloletniej pracy 
dziesiątków malarzy, którzy na-
wiązując do płócien van Gogha 
opowiedzieli zagadkową historię 
śmierci artysty, opuścił Gdynię 
z niczym. W innym Spojrzeniu 
miałby pewnie większe szanse 
na trofeum.

i jeszcze Dzikie róże Anny Ja-
dowskiej: niewątpliwie obraz am-
bitny i trudny, ale zarazem nie 
bardziej niezwykły od większo-
ści filmów z Konkursu Główne-
go. Właśnie w nim, jako że jest 
dziełem wybitnym (do czego 
jeszcze wrócimy), powinien się 
znaleźć. Umieszczenie Dzikich 
róż w innym Spojrzeniu, gdzie 

binetu doktora Caligari Rober-
ta Wienego. Nadpobudliwa gra 
aktorska i tzw. „ciężka charak-
teryzacja” sprawiają wrażenie 
wyjętych żywcem z Rąk Orla-
ka tegoż reżysera czy Nosferatu 
Friedricha Wilhelma Murnaua. 
i tylko muzyka Tomasza Boru-
cha jest dzisiejsza, taka, jaką sły-
szy się często na współczesnych 
pokazach dawnych filmów nie-
mych. „Chcieliśmy w ten spo-
sób wyjść naprzeciw młodym 
widzom. W tym samym celu 
nadaliśmy filmowi montażem 
żywsze tempo od tego, jakie ce-

przyznawano tylko Złoty Pazur 
dla najlepszego filmu, pozbawi-
ło choćby Martę Nieradkiewicz, 
rewelacyjną odtwórczynię głów-
nej roli, możliwości powalczenia 
o tytuł najlepszej aktorki pierw-
szoplanowej.

 „inne Spojrzenie to kino wi-
zjonerów, bezkompromisowe, 
poszukujące nowych środków 
wyrazu, zakładające wolność 
sztuki od społecznej i narodo-
wej użyteczności, bo tylko wte-
dy możemy iść dalej i widzieć 
więcej” – powiedziała Agniesz-
ka Smoczyńska, ogłaszając z Le-
chem Majewskim przyznanie 
Złotego Pazura Photonowi Nor-
mana Leto. Nagrodzony obraz 
istotnie spełnia te kryteria. Wol-
ny od doraźności, bo mówiący 
o historii Wszechświata, naro-
dzinach materii i prognozujący 

chowało prawdziwe niemieckie 
kino ekspresjonistyczne” – wyja-
śniał w Gdyni Bogusław Kornaś.

Spośród trzech „inaczej spo-
glądających” filmów współcze-
snych, fabularnych, największe 
wrażenie na niżej podpisanym 
zrobiły wspomniane już Dzikie 
róże Anny Jadowskiej (dwa pozo-
stałe to Szatan kazał tańczyć Ka-
tarzyny Rosłaniec i Niewidzialne 
Pawła Sali, długo oczekiwany 
drugi film reżysera Matki Tere-
sy od kotów).

Bohaterka Dzikich róż, ewa 
(Marta Nieradkiewicz), miesz-
ka z oschłą matką (Halina Ra-
siakówna) i dwojgiem małych 
dzieci na wsi. Dorabia sobie na 
plantacjach dzikich róż. Pod nie-
obecność męża, Andrzeja (Mi-
chał żurawski), który pracuje za 
granicą, jej życie osobiste bar-
dzo się komplikuje. Po powro-
cie mężczyzny do domu relacje 
między małżonkami są napięte, 
a tłumione emocje znajdują uj-
ście, gdy w rodzinie ma miejsce 
dramatyczne zdarzenie. Wartość 
intelektualna filmu Jadowskiej 
tkwi m.in. w przełamywaniu ste-
reotypów i schematów. Odbie-
ga od nich zarówno obraz mę-
ża, jak i wiejskiej społeczności. 
„Nie chciałam robić z Andrzeja 
oprawcy. Podobnie jak ewa jest 
on ofiarą sytuacji, wobec której 
oboje bywają bezradni” – tłuma-
czy „Magazynowi Filmowemu” 
Anna Jadowska. 

Wartość artystyczna Dzikich 
róż nie polega wyłącznie na kre-
acji Nieradkiewicz, a rozciąga się 
na grę wszystkich aktorów, pa-
stelowe zdjęcia Małgorzaty Szy-
łak, subtelną realizację dźwięko-
wą Agaty Chodyry i Sebastiana 
Brańskiego oraz rytm narracji – 
rozlewny, lecz nie wytracający 
podskórnego napięcia. „Dzikie 
róże montowałam z Anną Mass, 
która pracowała z Andriejem 
Zwiagincewem” – mówi reży-
serka. „Film będzie mieć premie-
rę 24 listopada; mam nadzieję, że 
spodoba się widzom” – dodaje.

Andrzej 
Bukowiecki

kino niecodzienne
Filmy wymykające się klasyfikacjom, 
poszukujące nowych środków wyrazu, 
po prostu „inne”. Ale czy zawsze to 
kryterium było spełnione?

FestiWAL W GDYNi KonKurS inne SPojrzenie

Karolina Kominek i Andrzej Chyra 
w filmie Photon, reż. Norman Leto

Marta Nieradkiewicz 
w filmie Dzikie róże, 
reż. Anna Jadowska 

Norman Leto
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M łodzi twórcy, któ-
rzy w zdecydowa-
nej większości są 
jeszcze przed peł-

nometrażowym debiutem, prze-
żyli w tym roku w Gdyni małą 
rewolucję. Zmieniła się bo-
wiem formuła ich konkursu, 
w efekcie czego dotychczaso-
we dwie kompetycje (Fabu-
larnych Filmów Krótkome-
trażowych i Młodego Kina) 
zostały zunifikowane w jed-
ną. i tak zwycięzcą nowego – 
Konkursu Filmów Krótkome-
trażowych – został Damian 
Kocur za film Nic nowego pod 
słońcem, zdobywając kolejny 
prestiżowy laur po Srebrnym 
Lajkoniku na Krakowskim Fe-
stiwalu Filmowym.

J ak co roku na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, Stowa-
rzyszenie Filmowców Pol-

skich – główny organizator sek-
cji Gdynia Dzieciom – zapropo-
nowało młodym widzom reper-
tuar złożony z najciekawszych 
produkcji polskich i zagranicz-
nych, wśród których znalazły 
się 24 krótkie filmy animowa-
ne oraz 9 pełnometrażowych 
animacji i fabuł z ostatnich lat.

Największym zainteresowa-
niem cieszyły się obrazy fabu-
larne. Dzieci obejrzały m.in. Za 
niebieskimi drzwiami Mariu-
sza Paleja, film, który od pre-
miery zdobył już ponad 250 tys. 
widzów.  

Gdynia Dzieciom to nie tylko 
propozycje twórców rodzi-
mych, ale też dzieła artystów 
zagranicznych, nagrodzone na 
wiodących festiwalach euro-
pejskich, jak Berlinale (sekcja 
Generation), włoskie Giffoni, 
poznańskie Ale Kino! – pre-
zentowane w ramach Pano-
ramy Kina Światowego. A zatem 
można było zobaczyć indyjskie: 
Vanaję Rajnesha Domalpal-
liego i Tęczę Nagesha Kukuno-
ora, koreański obraz Jak ukraść 
psa Sung-ho Kima oraz holen-
derskiego Kauwboja. Chłopca 
i kawkę Boudewijna Koole. 

W związku z przypadającymi 
w tym roku okrągłymi uro-
dzinami wybitnych twórców 
polskiej animacji – 90-leciem 
Witolda Giersza oraz 80-leciem 

„Decyzja o połączeniu zwią-
zana była z  poczuciem, że 
jeden konkurs podnosi rangę 
już w odniesieniu do samego 
udziału w nim filmów oraz 
twórców. W efekcie także do 
nagród. Wydawało nam się, że 
szkoły filmowe, profesjonaliści 
czy autorzy kina niezależnego nie 
powinni rywalizować oddziel-
nie. Bo kino krótkometrażowe 
jest w Polsce jedno” – mówił ze 
sceny Wojciech Marczewski, 
przewodniczący Rady Progra-
mowej Festiwalu. Selekcja oka-
zała się brutalna dla przedsta-
wicieli kina offowego, bo już na 
tym etapie przegrali oni rywali-
zację z produkcjami szkół filmo-
wych. Jeden konkurs nie ozna-
czał natomiast mniejszej liczby 

Zdzisława Kudły – odbyły się 
retrospektywy filmów obu 
reżyserów. Z dorobku Gier-
sza wybrano pełnometrażową 
animację po rekonstrukcji 
cyfrowej Proszę słonia, oraz 
produkcje z lat 60. (Wiosenne 
przygody krasnala, Czerwone 
i czarne), a także zrealizowaną 
w 2003 Żywą wodę. Z filmo-
grafii Kudły zaprezentowano 
krótkie animacje z serii Bolek 
i Lolek oraz Wyprawa profesora 
Gąbki, a także pełnometrażowy 
obraz Gwiazda Kopernika (zre-
alizowany wspólnie z Andrze-
jem Orzechowskim). 

W ramach Gdyni Dzieciom, 
co roku, odbywają się też warsz-
taty z planu filmowego, w trak-
cie których młodzi widzowie 
uczestniczą w powstawaniu 
krótkiego obrazu – od scena-
riusza aż do montażu. „Uczymy 

prezentowanych „shortów”. Mało 
tego, był nawet o jeden więcej (26 
wybranych tytułów) niż w obu 
ubiegłorocznych zmaganiach 
razem wziętych. 

Międzynarodowe jury, w skład 
którego weszli: Joanna Krauze, 
laureat jednej z poprzednich 
odsłon konkursu Kuba Czekaj 
oraz Hiszpanka Carla Simón – 
nie miało łatwego zadania. 
W wyselekcjonowanej grupie 
znalazły się filmy już dobrze 
znane i doceniane. Tak było 
w  przypadku późniejszego 
laureata Damiana Kocura, ale 
i Aleksandry Terpińskiej, któ-
rej Najpiękniejsze fajerwerki 
ever dostały przecież nagrodę 
na festiwalu w Cannes. O tych 
dwóch produkcjach, zrealizowa-

dzieci opowiadać filmowym 
obrazem” – mówi montażysta 
Tomasz Kolak, jeden z tegorocz-
nych prowadzących. –„Chcemy 
dać im namiastkę filmowej 
komunikacji, budowania nar-
racji i przekazu. Nie jest niespo-
dzianką, że najbardziej podoba 
się dzieciom etap zdjęć i pisanie 
scenariusza. Montaż za to jest 
największym testem cierpliwo-
ści. Przy tak małej grupie, każdy 
musi mieć swoją funkcję, aby 
mógł się mocno zaangażować 
i po prostu poczuć współauto-
rem filmu”. 

inna grupa z kolei uczestni-
czyła w warsztatach z zakresu 
animacji, gdzie zapoznała 
się z różnymi jej technikami, 
zakończonymi samodzielną 
realizacją: „Po raz czwarty 
prowadzimy tutaj warsztaty 
dla dzieci” – mówi prowa-

nych odpowiednio na Wydziale 
Radia i Telewizji w Katowicach 
oraz w Studiu Munka-SFP, od 
początku mówiono jako o fawo-
rytach. Podobnie jak o innym 
filmie ze Studia Munka – 60 kilo 
niczego Piotra Domalewskiego. 
To w ogóle przypadek bez pre-
cedensu, ponieważ Domalewski 
startował zarówno w Konkur-
sie Filmów Krótkometrażowych 
(nagroda firmy Heliograf za naj-
lepsze zdjęcia dla Bartosza Świ-
niarskiego), jak i rywalizował ze 
swoim pełnometrażowym debiu-
tem Cicha Noc – jak się okazało 
skutecznie – o Złote Lwy.

To był dobry rok dla produk-
cji ze szkoły katowickiej. Oprócz 
głównego lauru dla Nic nowego 
pod słońcem, nieszablonowej 
opowieści o samotności i pró-
bie zbliżenia się do drugiego 
człowieka, wyróżniony został 
też film Jakuba Radeja Sweet 
Home Czyżewo. Tematycznie 
i emocjonalnie lokujący się na 
tym samym biegunie. Samot-
ność oraz potrzeba bliskości były 
chyba głównymi motywami, 
które powracały w kolejnych 
prezentowanych obrazach. Tak 
było w przypadku interesujących 
Fusów Kordiana Kądzieli, lau-
reata Konkursu Młodego Kina 
z ubiegłego roku, czy Żabiego 
króla Arkadiusza Biedrzyckiego. 
Ciekawy eksperyment zapropo-
nował Maciej Stuhr, stając tym 
razem po drugiej stronie kamery, 
jako reżyser Milczenia Polskich 
Owiec. To pierwszy raz w historii 
warszawskiej Akademii Teatral-
nej, żeby jej wykładowca zreali-
zował wraz ze swoimi studentami 
krótkometrażowy film fabularny. 
W nowej roli wystąpił też kom-
pozytor (współpracujący m.in. 
z Andrzejem Jakimowskim) 
Tomasz Gąssowski, prezentu-
jąc widzom swój debiut Baraż. 
Trzeba przyznać, że były to jedne 
z cieplej przyjętych propozycji 
w konkursie. Choć na entuzjazm 
i żywe reakcje publiczności nikt 
w tym roku w Gdyni narzekać 
nie powinien.

Kuba Armata

dząca Magdalena Bryll. –„To 
skrócony kurs produkcji filmo-
wej – od pomysłu, aż po osta-
teczną produkcję. Dzieci wyko-
nują wszystko same – łącznie 
z wymyśleniem historii, przygo-
towaniem dekoracji czy zapro-
jektowaniem postaci. Stosujemy 
animację klasyczną, czyli uży-
wamy wycinanki papierowej, 
plasteliny i kredki. Mówimy 
dzieciom: nie musisz umieć 
rysować, musisz mieć pomysł 
i wymyśleć, jak to przedsta-
wić. Animacja to sztuka kom-
binowania, iluzja, ożywienie 
czegoś nieożywionego. Dzieci 
uczą się współpracy przy takich 
warsztatach i kompromisów. 
A w Gdyni zawsze trafiają nam 
się dzieci, z którymi się dobrze 
współpracuje”.

Albert Kiciński

krótkie kino 
jest jednO

fpff dla 
najmłOdszych

Nowy konkurs, prymat szkół filmowych nad 
offem i trudny wybór dla jury. Taki był los 
krótkiego metrażu na FPFF w Gdyni.

Gdynia nie zapomina o najmłodszych 
widzach swojego festiwalu, mądrze inwestując 
w edukację przyszłych kinomanów.

FestiWAL W GDYNi KonKurS Filmów KrótKometrażowych

Za niebieskimi drzwiami, reż. Mariusz Palej

Gdynia dzieciom

Michał Romanowicz 
w etiudzie Nic 
nowego pod słońcem, 
reż. Damian Kocur
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Z awsze sobie cenię, jeżeli festiwal, 
którego preferencją są młodzi 
twórcy, kino niezależne, młoda 
widownia, ma jeszcze ochotę 

zaprosić mnie, członka mainstreamu filmo-
wego i pokoleniowo mocno oddalonego od 
ludzi, którzy organizują festiwal, uczestniczą 
w nim i oglądają na nim filmy. Odżywa we 
mnie wtedy nuta awangardy, bo z takiego 
ruchu się wywodziłem, kiedyś bardzo dawno 
w latach 60. i 70., a potem z kina moralnego 
niepokoju, które też przecież było wtedy 

w jakiś sposób niezależnym. Dlatego ja się 
w tej atmosferze bardzo dobrze czuję” – pod-
sumował swoją obecność w Nowej Soli na 9. 
edycji festiwalu Solanin Jerzy Stuhr.

Twórca odebrał statuetkę Mocnego Sola-
nina (wcześniej jej laureatami byli m.in. Jan 
Jakub Kolski i Wojciech Smarzowski), przy-
znawaną za niepokorność twórczą i nieustę-
pliwą postawę. W uzasadnieniu organizatorzy 
zwrócili uwagę na kreowanie własnego kina, 
zabieranie głosu w sprawach istotnych, zer-
kanie na filmowy świat z dystansem i humo-

rem, a także – co szczególnie podkreślono – 
za szanowanie słowa i walkę o przyzwoitość, 
szlachetność i dobro zarówno na scenie, jak 
i w codziennym życiu.

Nowa Sól przywitała Jerzego Stuhra 
z honorami: bilety na spotkanie z nim roze-
szły się na kilka godzin po uruchomieniu 
elektronicznego systemu zakupu, a samo 
spotkanie trwało prawie dwie godziny – to 
rekord w dziewięcioletniej historii imprezy.

i ten rekord ma szansę być cyklicznie bity, 
bo Solanin zakorzenił się już w Nowej Soli. 
Wieść o imprezie zatacza coraz szersze kręgi, 
a organizatorzy szukają nowych rozwiązań, 
które mają zaktywizować nowosolan.

W tym roku postawiono zwłaszcza na 
seniorów. To dla nich zorganizowano spe-
cjalne warsztaty z krytyki filmowej, na któ-
rych słuchacze lokalnego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku przekonali się, np. jakie 
zagrożenia czyhają dziś na krytyka filmo-
wego ze strony marketingowców firm dys-
trybucyjnych.

Przez dziewięć lat działania Solanin zdą-
żył zbudować i umocnić swoją tożsamość. 
Widać to było bardzo dobrze na tegorocznej 
gali zamknięcia. Jury w składzie: Anna Kaze-
jak, Dawid Ogrodnik, Sebastian Stankiewicz, 
Filip Pławiak i ireneusz Wereński przyznało 
nagrody twórcom, którzy nie są jeszcze roz-
poznawalni w skali kraju, ale nowosolskiej 
publiczności są doskonale znani z dokonań 
prezentowanych na wcześniejszych edycjach. 

To przypadek choćby Damiana Kocura, 
który otrzymał nagrodę za najlepszy film 
fabularny na 8. Solaninie, a na 9. jury wyróż-
niło jego Powrót, Mateusza żeglińskiego, 
nagrodzonego w 2015 za Marsz, a dwa lata 
później za Drogę powrotną, czy Aleksan-
dra Pietrzaka, laureata Grand Prix w 2014, 
a w tym roku autora najlepszej fabuły Ja i mój 
tata. Warto te nazwiska zapamiętać, bo na 
pewno jeszcze w kinie „dosolą”, jak zwykło 
się mówić na Solaninie.

Rewelacją gali był filmik Michała Łubiń-
skiego, laureata nagrody za najlepszą anima-
cję. Twórca nie mógł do Nowej Soli dojechać, 
więc przysłał nakręcone komórką wideo, 
którego bohaterką była laleczka, tłumacząca 
absencję Łubińskiego i dziękująca za uho-
norowanie. Łubiński to kolejny filmowiec 
odkryty przez Solanina, w czym festiwal się 
specjalizuje. Nawet Dawid Ogrodnik, który 
śledzi namiętnie kino dokumentalne, odkrył 
w Nowej Soli nieznane wcześniej, a godne 
polecenia filmy, o czym zapewniał ze sceny,  
zachęcając do przyjazdu na kolejne edycje. 

Artur Zaborski

niezależni twórcy 
znów „dosolili”
Tutaj można spotkać niepokornych, 
odważnych, młodych filmowców, którzy 
doceniają mistrzów, widząc w nich 
autorytety moralne i artystyczne.

Jerzy Stuhr

Najlepszym dowodem jest druga 
część trylogii Trzy kolory – Biały. 
Smutna komedia lub komedia 
liryczna, jak zwykł nazywać ten 

film reżyser. A także 10. odcinek Dekalogu, 
w którym Zbigniew Zamachowski i Jerzy 
Stuhr wypadli na tyle dobrze jako ekranowi 
bracia, że Kieślowski obsadził ich w tej roli 
także w Białym.

Kulisy powstawania filmu odsłaniał m.in. 
scenarzysta Krzysztof Piesiewicz. Zdradził 
choćby pochodzenie słynnej walizki, w któ-
rej główny bohater, Karol Karol (te imiona 
to trop do odkrywania chaplinowskiej pro-
weniencji postaci), przedostał się z Francji 
do Polski. Okazało się, że to walizka od lat 
należąca do rodziny Piesiewicza, a pomysł 
wykorzystania jej w filmie został zaczerpnięty 
z życia, gdyż scenarzysta sam padł wcześniej 
ofiarą kradzieży walizki na lotnisku. Piesie-
wicz stwierdził, że najmilej wspomina właśnie 
pracę nad lżejszym w tonie opowiadania Bia-
łym. i narzekał, że obecnie w polskim kinie 
trudno znaleźć obrazy z podobną – życzliwą 
innym ludziom, a nie ich wyszydzającą – 
ironią, co nie tylko wynika z coraz niższego 
poziomu rozrywki, ale może być też niebez-
pieczne. Jego zdaniem sytuacja polityczna 
i narastające antagonizmy społeczne w dzi-
siejszej Polsce pompują balon wzajemnej 
nienawiści oraz przesadnego patosu, który 
powinien zostać przekłuty, zanim nabrzmieje 
tak bardzo, że sam pęknie. A rolę takiego 

przekłuwacza może odgrywać m.in. ironi-
zująca sztuka filmowa.

O pracy nad Białym opowiadała także 
będąca wtedy u progu kariery montażystka 
Urszula Lesiak, którą reżyser zaprosił do 
współpracy, i od którego uczyła się ulubionej 
części fachu Kieślowskiego. „Film rodzi się 
dwa razy – podczas pisania i w czasie mon-
tażu” – zwykł mawiać. W przypadku Bia-
łego było tych wersji montażowych dwana-
ście. A główny problem – w duchu Gogola, 
który twierdził, że im dłużej przygląda się 
komedii, tym jest smutniejsza – polegał na 
tym, że kolejne układki były wciąż za mało 
komediowe.

Gwiazdą Białego oraz Dekalogu X, jak 
i otwierającego 7. edycję festiwalu kome-

diodramatu Zawrócony w reżyserii Kazi-
mierza Kutza był Zbigniew Zamachowski. 
Aktor wspominał pracę z oboma twórcami, 
a Kutz przypominał, że humor w jego filmie 
to tylko pretekst, by opowiedzieć o rodzącej 
się świadomości społecznej i politycznej nie-
rozgarniętego prostaczka, Tomasza Siwka, 
któremu przyszło żyć w epoce PRL-u i Soli-
darności.

Ważnym wydarzeniem w sekcji Hom-
mage à Kieślowski, której kuratorem został 
w tym roku filmoznawca, prof. dr hab. UAM 
Mikołaj Jazdon, była też premiera doku-
mentu o Kazimierzu Karabaszu Intensyw-
ność patrzenia w reżyserii Andrzeja Sapiji.

Godną reprezentację miało również na 
festiwalu nowe kino czeskie oraz pokazy-
wane w sekcji Bez Fikcji! (kierowanej od tego 
roku przez filmoznawcę UAM w Poznaniu, 
dr. Piotra Pławuszewskiego) najnowsze pol-
skie dokumenty krótkometrażowe.

A to wszystko z dala od wielkiego świata, 
w kameralnej miejscowości pod Wałbrzy-
chem na Dolnym Śląsku. W przestrzeni, 
która – jak twierdzi Dorota Paciarelli, dyrek-
tor festiwalu ds. programowych – jest miej-
scem, gdzie można zwolnić i porozmawiać 
z innymi o tym, co ważne. Miejscem, w któ-
rym Kieślowski nie tylko dorastał, lecz także 
którego szukał, kiedy mówił o tym, że naj-
bardziej pragnie spokoju.

Bartosz Wróblewski

Organizatorzy 
imprezy 
w Sokołowsku 
postanowili 
przypomnieć, że 
Krzysztof Kieślowski, 
twórca kina 
metafizycznego, 
miał również 
poczucie humoru.

humOr à la kieślOwski

Janusz Gajos i Zbigniew 
Zamachowski w filmie 
Trzy kolory. Biały, reż. 
Krzysztof Kieślowski 
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ironia 
i współczucie
Widział więcej niż wszyscy, rozumiał złożoność 
ludzkich losów, nigdy nie moralizował, ale przez 
swą wielką wrażliwość stanowczo reagował na 
niesprawiedliwość i upodlenie człowieka.

Pożegnaliśmy Go 10 września w ko-
ściele środowisk twórczych przy 
placu Teatralnym w Warszawie, 
a 11 września został pochowany 

na Powązkach Wojskowych, obok grobów 
prof. Leszka Kołakowskiego, prof. Broni-
sława Geremka i Jacka Kuronia. Janusz 
Głowacki był wielkim pisarzem, mistrzem 
słowa, mistrzem ironii. Zwalista, potężna 
sylwetka, ogromne dłonie, a jednocze-
śnie delikatność, subtelność, lekkie za-
wstydzenie, czasami duże zawstydzenie, 
ironiczny, filuterny uśmiech.

W swojej twórczości dochodził od absur-
du do prawdy. Albo od prawdy do absurdu. 
Napisał scenariusze i dialogi do zaledwie 
kilku filmów fabularnych. Tak naprawdę, 
znaczenie mają tylko cztery dzieła, ale za to 
każde z nich wpisało się w historię polskie-
go kina i kilku pokoleń Polaków. Dialogi 
Głowackiego weszły do potocznego języ-
ka, mówimy na przykład: „Proszę państwa, 
w tak pięknych okolicznościach przyrody, 
niepowtarzalnej, pozwoli pani, pozwoli 
pan…” , i być może nie pamiętamy już, 
że są to słowa wypowiedziane przez Jana 

Himilsbacha w Rejsie Marka Piwowskie-
go. Wcześniej autor „Wirówki nonsensu” 
napisał scenariusz i dialogi do Polowania 
na muchy Andrzeja Wajdy, a później do 
znakomitego filmu Janusza Morgenster-
na Trzeba zabić tę miłość. Kilka lat temu 
powrócił do współpracy z Wajdą przy fil-
mie Wałęsa. Człowiek z nadziei. Należy 
wspomnieć, że Głowacki był scenarzystą 
filmu dokumentalnego: Psychodrama, czyli 
bajka o księciu i Kopciuszku wystawiona 
w zakładzie dla nieletnich dziewcząt w D 
w reżyserii Piwowskiego. Dokument ten 
odegrał ważną rolę w życiu pisarza, zain-
spirował go bowiem do napisania słynnej 
sztuki teatralnej – „Kopciuch”.

We wspomnieniach po śmierci Janu-
sza Głowackiego czytamy m.in., że: „miał 
niesamowitą umiejętność skrótu. W jed-
nym zdaniu potrafił zawrzeć coś, co zna-
czy dziesięć razy więcej. Potrafił zoba-
czyć więcej niż wszyscy” (Jerzy iwaszkie-
wicz). Tak, to prawda: kilka zdań i wiadomo 
więcej o tamtej, słusznie minionej Polsce, 
i o współczesnej także, niż z najmądrzej-
szych nawet analiz politologów, socjolo-

gów i filozofów. Każda sylaba jest u Gło-
wackiego ważna, każdy przecinek. Filmy 
według jego scenariuszy są coraz bardziej 
aktualne, nie chcą się zestarzeć. Śmiesz-
ne niesamowicie i straszne jednocześnie. 
Tylko Głowacki potrafił komentować 
rzeczywistość krótkim cięciem: w spo-
sób ironiczny, pesymistyczny i optymi-
styczny naraz, w jednym zdaniu, w krót-
kim dialogu; potrafił ukłuć mocno, ale 
dowcipnie i inteligentnie. Tak, w jego 
twórczości było coś z Gogolowskiego: 
Z kogo się śmiejecie? Z siebie samych 
się śmiejecie!

reJs w gÓrę rzeKi
„Obywatelu! Czarna flaga w dniu dzisiej-
szym oznacza całkowity zakaz kąpieli… 
Na wypadek nagłego skurczu, stosuj prze-
pisy pierwszej pomocy… nie walcz z prą-
dem… zachowaj siły i spokój… staraj się 
utrzymać na powierzchni… zawiadom 
ratownika w czepku z literą B. Nie kąp się 
na plaży niestrzeżonej – nikt nie zauważy 
twojego utonięcia. Uwaga, uwaga! Woda 
to żywioł niebezpieczny. Ratownik Karaś 

ks. Andrzej Luter

Janusz Głowacki 
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Kazimierz zgłosi się natychmiast na stano-
wisko… Powtarzam…”.

Komunikat powyższy, czytany znudzo-
nym głosem przez Jerzego Karaszkiewi-
cza rozpoczyna Rejs. Szyderstwo z PRL-u, 
z ogłupienia, z ogólnego bełkotu i zidioce-
nia. Pytanie: czy gdybyśmy utonęli pośród 
„swoich”, pośród gawiedzi, czy nawet po-
śród życzliwych, bylibyśmy w sytuacji bez 
porównania bardziej komfortowej od to-
nącego niezauważenie? Nawet nie trzeba 
odpowiadać. Chwilę później Stanisław Tym 
i Jerzy Dobrowolski dostaną się na stateczek 
pasażerski o dźwięcznej nazwie „Dzierżyń-
ski” w sposób nielegalny, ale legalnie, bo 
„służbowo”, jak ten gość przed nimi, co to 
wszedł ze skrzynką. Nie o „skrzynkę” cho-
dziło, tylko o to jedno słowo: „służbowo”. 
„Oni nas tutaj biorą – mówi Dobrowolski – 
za kogoś, kto miał przyjechać na statek służ-
bowo”. Tym został zatem wzięty za kaowca 
rejsu, a prawdziwy kaowiec to 
był ktoś, kto był „ideolo”. Zaczął 
być traktowany przez kapitana 
statku jak Chlestakow w „Re-
wizorze” Gogola, stał się kimś 
ważnym dla tej dziwnej me-
nażerii ludzkiej płynącej pod 
prąd rzeki, żeby przeżyć kil-
ka przyjemnych chwil. Dodaj-
my, że w filmie statek nazywa 
się „Neptun” („Dzierżyński” 
nie przeszedłby przez cenzu-
rę), a rejs w górę rzeki zaczy-
na się nie w Gdańsku, tylko 
w Toruniu.

Rejs powstał w 1970 roku, 
a był to czas pamiętny. W gru-
dniowy, adwentowy wieczór 
pokazała się na ekranie telewizyjnym spi-
kerka Jadwiga Piątkowska i zapowiedziała 
przemówienie nowego pierwszego sekre-
tarza, edwarda Gierka, który miał prze-
wietrzyć kraj po latach gomułkowskiej du-
choty. Gierek czytał z kartek (prompterów 
jeszcze nie było), a po wystąpieniu świeżo 
upieczonego wodza spikerka odwołała za-
powiadany wcześniej program i zaprosiła do 
oglądania filmu Jana Rybkowskiego Album 
polski. Rozpoczęła się gierkowska odwilż. 
W kinematografii pierwszym jej przejawem 
był Rejs Piwowskiego według scenariusza 
Głowackiego, zmasakrowany co prawda 
przez cenzurę, wyświetlany w małych ki-
nach, zazwyczaj studyjnych, ale jeśli ktoś 
chciał, to dotarł na seans. Po raz pierwszy 
obejrzałem ten film sześć lat później, mniej 
więcej w tym samym czasie co Człowieka 
z marmuru, Iluminację i Barwy ochronne, 

był to bowiem okres, kiedy zacząłem chodzić 
na poważne filmy. Skończyło się bieganie 
na kolejne wersje przygód Winnetou pro-
dukcji zachodnioniemiecko-jugosłowiań-
sko-francuskiej. Rozpoczęło się poszukiwa-
nie – przepraszam za patos – sensu życia 
i prawdy o rzeczywistości, w której przyszło 
nam żyć. i tamten seans Rejsu w paskudnym 
kinie Studio pamiętam do dziś. 

Towarzysz eugeniusz Boczek pisał na ła-
mach „expressu Wieczornego”: „Zamiast 
osiągnąć satyryczno-humorystyczny ob-
raz o określonej funkcji w zakresie terapii 
społecznej – co było chyba jedyną racją 
tego filmu – Piwowski i Głowacki zreali-
zowali coś, co ociera się o paszkwil. Nikną 
bowiem poddane krytyce pewne wyna-
turzenia życia nam współczesnego, nato-
miast narzuca się w sposób zbyt dosłowny 
portret pewnej zbiorowości – zbiorowo-
ści przekrojowej społeczeństwa – w któ-

rej każdy z osobna i wszy-
scy razem stanowią grono 
głupców, imbecyli, oportuni-
stów; zresztą określenia moż-
na by mnożyć...”. Ale towa-
rzysz Boczek ich już dalej nie 
mnoży. Wiadomo jedno: Pi-
wowski z Głowackim cało-
ściowo wypaczają. 

Lech Pijanowski, który 
wszystkie opinie o Rejsie opu-
blikował w miesięczniku „Ki-
no” rok po jego premierze, 
sugeruje, że wielu krytyków 
tak naprawdę śmiało się na 
projekcji, ale na piśmie wili 
się jak „przydeptana glizda” 
(określenie Kisiela), bo prze-

cież to taki chaotyczny, niezborny film, 
więc nie wypada powiedzieć, że dobry, no, 
najwyżej ciekawy, przełamujący schematy, 
dotykający niekonwencjonalnie ważnych 
problemów społecznych i tak dalej, i tak 
dalej... Najlepiej na te wszystkie zarzuty 
odpowiedział Krzysztof Mętrak, kpiąc 
niedwuznacznie z towarzysza Boczka. Tak 
zakończył swój felieton o Rejsie: „Wyzy-
skanie schizofrenii zbiorowej dla potrzeb 
humoru jest dokonaniem, to oczywiście 
nie tak łatwo spostrzec, ale bo też – co mo-
że się wydać paradoksalne – jest to film 
dla inteligencji. Jego podstawową warto-
ścią jest dowcip słowny, a bawić się języ-
kiem potrafi naprawdę tylko inteligencja. 
Sprawdziło się to jak ulał w recenzjach: 
niektórzy z piszących są właśnie kaowca-
mi naszej krytyki, jak więc mogą bawić 
się z parodii własnego języka? Najczę-

Głowacki 
potrafił bawić 
się językiem 
pod literac-
kim patro-

natem Babla 
i Czechowa. 

Ale też wyrósł 
w „oparach 

absurdu” Sło-
nimskiego  
i Tuwima

 januSz GłowacKi

Rejs, reż. Marek Piwowski 

Małgorzata Braunek w filmie 
Polowanie na muchy, 
reż. Andrzej Wajda

Jadwiga Jankowska-Cieślak i Andrzej Malec w filmie 
Trzeba zabić tę miłość, reż. Janusz Morgenstern 
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ściej żyją więc sobie z boczku i znienac-
ka wychylają gromiącą, nie znaną niko-
mu skądinąd głowę”. Mętrak miał rację, 
Głowacki jak nikt inny potrafił bawić się 
językiem. Jego patronami literackimi byli 
izaak Babel i Antoni Czechow. Ale także 
polscy skamandryci; wyrósł w „oparach 
absurdu” Słonimskiego i Tuwima, którzy 
szydzili z polskiej bogoojczyźnianej głupoty 
i bawili się polszczyzną jak dzieci.

Rafał Marszałek pisał we „Współcze-
sności”, że w Rejsie najbardziej zaciekawia 
satyryczny opis „(…) drętwoty wcale róż-
norodnej i załgania, które nas wszystkich 
od czasu do czasu mami i usidla. Na tro-
chę wyższym piętrze odnajdujemy parodię 
kultury rozumianej jako dęty ceremoniał 
towarzyski z dobrych sfer przedwojennych 
w wykonaniu nieco gorszych sfer współ-
czesnych. Na zebraniu organizacyjnym 
śpią wszyscy, ale takie zebranie to legi-
tymacja wspólnoty, rytuał beztreściowy, 
(…) oswojony, jakby domowy”. Rejs – 
zdaniem Marszałka – jest jednym z nie-
licznych polskich filmów współ czesnych, 
które „tkwią w atmosferze swojego cza-
su, w klimacie chwili bieżącej, w sposo-
bie myślenia i portretowania dzisiejszej 
rzeczywistości”. W ten sposób autor, nie 
używając skrótu „PRL”, napisał właściwie 
wprost, że statek „Neptun” to chwiejąca 
się łajba, śmieszna i smutna jednocze-
śnie, symbolizująca tamtą, dziwaczną 
Polskę. Sęk w tym, że patrząc dzisiaj na 
Rejs – owszem – śmieję się jak dawniej, 
i okazuje się, że my jacyś ciągle podobni, 
tacy sami, tylko ta cholerna scenografia 
nieco inna, zmieniły się jedynie dekoracje.

aBsurd, Czyli prawda
Miała zapewne rację Bożena Janicka, pi-
sząc na łamach „Filmu”, że Rejs to świe-
żość, autentyzm i ostrość spojrzenia: 
„Autorzy dokonali wymuszenia na rze-
czywistości. Zmusili absurd, żeby ujaw-
nił się w całej okazałości, sprowokowali 
bzdurę, żeby ujawniła się w postaci czy-
stej, niejako niezależnej od ludzi, chociaż 
tkwi w nich właśnie”. Absurd nie traci 
nigdy aktualności, poprzez absurd mo-
żemy dowiedzieć się o sobie najwięcej, 
absurd to droga do prawdy.      

Janusz Głowacki uchwycił istotę feno-
menu Jana Himilsbacha i Zdzisława Ma-
klakiewicza, tych dwóch niepowtarzalnych 
osobowości polskiego kina. Pisząc o jed-
nym, myślał o drugim, bo obaj mieli – jak 
mówił Głowacki – „poczucie poetycko-
ści spraw”, wśród których się poruszają. 

na muchy jest filmem wymierzonym – jak 
byśmy dzisiaj powiedzieli – w „łajno glamuru”. 

pies, Czyli CzłowieK
Kilka lat później Janusz Morgenstern na-
kręcił Trzeba zabić tę miłość. Obejrzałem 
ten film niedawno i twierdzę, że to jest 
dzieło znakomite, dopracowane w każ-
dym kadrze, prześmiewcze i szydercze aż 
do bólu. Pazur Głowackiego można wyczuć 
w każdym zdaniu dialogów. W latach 70. 
film był odbierany jako metafora PRL-u, 
całkiem zresztą słusznie. Na przykład słyn-
na scena z drewnianym barakiem. „Ame-
rykańska rakieta leci w kosmos, a u nas – 
mówił Głowacki – wylatuje w powietrze 
barak z narodową flagą. A razem z nim giną 

ich legendarny dialog o jakości polskie-
go filmu jest najlepszym dowodem po-
twierdzającym tezę pisarza i scenarzysty.

Zaglądam do zapisków „Z głowy” Janu-
sza Głowackiego i czytam: „Po kolaudacji 
Rejsu wymknęliśmy się, to znaczy Marek 
Piwowski i ja, z małej salki na tyłach ki-
na Kultura, w której mieści się teraz kino 
Rejs, z głowami opuszczonymi”. Smutek 
reżysera i scenarzysty wynikał z tego, że 
zebrana elita warszawska odrzuciła ten 
obraz jako kompletnie nieudany. „Wszy-
scy zebrani się zgodzili, że Rejs to klęska. 
Był tylko problem, co z tą klęską zrobić. 
Ktoś zaproponował, żeby film pociąć na 
dziesięciominutowe kawałki i puszczać 
w telewizji po »Dzienniku«.(…). Po pi-
sarzach i artystach film obejrzała władza, 
to znaczy wydział kultury KC, (…) i cen-
zura. i oni nas uratowali. Władza uznała, 
że film jest tak zły, że absolutnie należy go 
pokazać. Zatrzymanie byłoby poważnym 
błędem politycznym”. Nie urządzono ofi-
cjalnej premiery, a obraz puszczano po 
cichu, w bocznych kinach, w tzw. wąskim 
rozpowszechnianiu. Krytycy narzekali 
na montaż filmu. „Nie mieli racji – pisze 
Głowacki – montaż był zabiegiem prze-
myślanym głęboko. W pokoju hotelo-
wym we Wrocławiu, bo tam Marek film 
montował, położyliśmy na podłodze kil-
kadziesiąt kartek. Na każdej był napisany 
tytuł sceny. Na przykład: Bal, Rozmowa 
o filmie polskim, Piosenka zaangażowana”. 
Słowem, montaż aż do bólu profesjonal-
ny. Koniec końców, obraz miał ogromny 
sukces u widzów. Głowacki pisał: „Powo-
dzenie filmu i władza, i artyści przyjęli ze 
smutkiem oraz goryczą. Społeczeństwo 
kolejny raz ich zawiodło”. Tylko Andrzej 
Wajda przyznał, że w pierwszej chwili 
w ocenie filmu się pomylił, ale po obej-
rzeniu Rejsu z tzw. normalną publiczno-
ścią, zdanie swoje diametralnie zmienił. 

KoBieta i MęŻCzyzna
Pierwszy swój scenariusz napisał Głowac-
ki dla Andrzeja Wajdy. Zaadaptował wła-
sne opowiadanie „Polowanie na muchy”. 
Po latach Wajda tak napisał o swoim filmie: 
„Bez większego namysłu chwyciłem scena-
riusz Janusza Głowackiego i rozgoryczony 
chwilowymi niepowodzeniami postanowi-
łem rozprawić się z kobietami, które próbują 
kształtować nasze męskie życie. (…) Zabra-
kło mi dystansu do tematu i srogo musiałem 
za to zapłacić”. Zarówno Wajda, jaki i Gło-
wacki początkowo nie lubili swojego filmu. 
Wajda do końca życia zachowywał do niego 

dozorca baraku – Jan Himilsbach, który go 
okradał – i pies. Taka wersja Pana Wołody-
jowskiego”. Cenzura atakowała. „Broniliśmy 
się, że to nie cała Polska leci w powietrze, 
bo jak dym opada, to widać bloki”. Jedy-
nym uczciwym człowiekiem w tym filmie 
jest pies – powiadał scenarzysta. „Bo to film 
o kompromisach, a pies był bezkompromi-
sowy. O, coś dla księdza. Z tego filmu wycięli 
kard. Stefana Wyszyńskiego. Morgenstern 
nakręcił dokumentalnie procesję Bożego 
Ciała w Warszawie i kardynała ciachnęli”.

krwawienie 
po uKłuCiu
Janusz Głowacki był człowiekiem bardzo 
wrażliwym i czułym. i może dlatego tak 

dystans, nawet wtedy, gdy Polowanie… za-
czynało przeżywać swój renesans, podobnie 
zresztą jak Niewinni czarodzieje. Wajda bar-
dzo się temu dziwił, ale nie krył zadowole-
nia. Głowacki z biegiem czasu także zaczął 
patrzeć na Polowanie… życzliwiej niż zaraz 
po premierze. Przypominał, że film podo-
bał się Zygmuntowi Kałużyńskiemu, który 
napisał słynną recenzję „Świat zatruty przez 
panie”. A wtedy – opowiadał Głowacki – „bo-
haterami filmów byli głównie żołnierze albo 
partyzanci, którzy jak się zbliżali do kobiet, 
to tylko uwodzicielsko kołysali granatami”. 
Powstał film o kobiecie – „wampirze”, diabo-
licznej modliszce, granej przez Małgorzatę 
Braunek, zaborczej, wykształconej, cynicz-
nej, pysznej, egzaltowanej, czy raczej grającej 
swoją egzaltację. Z drugiej strony był to obraz 
słabego mężczyzny, Włodka (Zygmunt Ma-
lanowicz), sfrustrowanego inteligenta, upa-
dłego emocjonalnie, w gruncie oportunisty, 
próbującego brak talentu i męskości rekom-
pensować sobie udawaną erudycją, dającą 
poczucie wyższości nad innymi. Polowanie 

stanowczo reagował na łajdactwo, nie-
sprawiedliwość, podłość ludzką, reagował 
zawsze, jak człowieka gnojono publicznie. 
Dlatego zresztą tak mocno zaangażował 
się w pisanie scenariusza o Lechu Wałę-
sie dla Andrzeja Wajdy. i Wajda, i Janusz 
zdążyli zrealizować ten film w ostatniej 
chwili. Autor „Raportu Piłata” wiedział 
co to znaczy conradowskie – „krwawienie 
po ukłuciu”. Rozumiał złożoność ludzkich 
losów, bezradność, heroizm, strach, zwod-
nicze nadzieje, rozpaczliwe rozczarowania. 
Obawiał się tych wszystkich „grzeszników 
usprawiedliwionych przez wiarę” – dla 
których własna dziejowa doniosłość jest 
funkcją cudzego upadku. Głowacki nigdy 
nie moralizował, patrzył jedynie z wiel-
ką przenikliwością na świat i człowieka. 
„Ludzie się ludzcy” – ostrzega aresztowa-
ny Wałęsa swoją żonę. Janusz wymyślił tę 
frazę „Ludzie są ludzcy” na użytek filmu 
Wajdy, ale ona doskonale oddaje, jak po-
strzegał świat i ludzi. Było to spojrzenie 
bardzo sceptyczne, ale nigdy fatalistycz-
ne. Cnota sąsiaduje z grzechem, heroizm 
z bezmyślnym wymachiwaniem szabelką, 
mądry patriotyzm wypychany jest przez 
narodową tromtadrację, a rozsądek często 
przegrywa z jazgotliwym pustosłowiem.

Wajda i Głowacki nadawali na różnych 
falach wrażliwości artystycznej. Tym ra-
zem jednak połączenie romantyzmu z iro-
nią, ciepłym i smutnym humorem, prze-
śmiewczością i lekką złośliwością dało 
znakomite efekty. Z Wałęsy bowiem nie 
da się zrobić bohatera pomnikowego, ja-
kakolwiek hagiografia byłaby śmieszna 
i nieprawdziwa. Poza tym, Głowacki ja-
ko mistrz dialogu, doskonale wyczuł sty-
listykę Wałęsy. Potrafił krótką sceną po-
wiedzieć więcej o Polsce i Polakach, niż 
w długich elaboratach. 

A najważniejsze zdanie Wałęsy (Gło-
wackiego) wypowiedziane w filmie? Do 
głodujących inteligentów: „Macie słusz-
ną diagnozę, ale wszystko robicie do du-
py. Albo jest się furmanem, albo koniem”.

Wiele pisano i mówiono o ironii Janusza 
Głowackiego, niewiele zaś o tonacji współ-
czucia i pochylenia się nad losem drugiego 
człowieka, współobecnej w jego twórczo-
ści na zasadzie paradoksu z ironią, a nawet 
z szyderstwem. i to widać we wszystkich 
jego filmach, od kultowego Rejsu aż po 
Wałęsę. Człowieka z nadziei.

Czekamy na piąty film według scenariu-
sza Janusza Głowackiego (napisanego we-
spół z reżyserem Pawłem Pawlikowskim). 
Będzie to Zimna wojna.

W jego twórczości szyderstwo 
spotyka się z czułością

Janusz Głowacki 
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JAKUB PRUSZKOWSKI
(ur. 1984) – specjalista od efek-
tów specjalnych pracujący przy 
największych hollywoodzkich 
produkcjach. Studiował na Pol-
sko-Japońskiej Akademii Tech-
nik Komputerowych w War-
szawie, po czym wyjechał do 
Londynu, gdzie otrzymał pierw-
sze zlecenia przy międzynaro-
dowych projektach filmowych. 
Członek ekipy nagrodzonej 
Oscarem za efekty specjalne 
do Księgi dżungli w 2017 roku. 
Pracował m.in. przy takich block-
busterach, jak Skyfall, Strażnicy 
galaktyki, Godzilla czy ostatnio 
Mumia. Mieszka w Vancouver, 
gdzie trenuje sztuki walki.

potrafiłbyś wyodrębnić moment, kiedy zadecy-
dowałeś o tym, że chcesz robić efekty? Złapałeś 
bakcyla przez jakiś konkretny film?
Tak jak i spora część moich znajomych, powiedział-

bym pewnie Park Jurajski oraz, oczywiście, Gwiezdne wojny, ale 
poważniejsza refleksja nad tym, że ktoś przecież musi te efekty 
robić, że to jego zawód, przyszła później, chyba na przełomie 
liceum i studiów. Choć, mówiąc szczerze, wtedy byłem zaintere-
sowany tematem raczej od strony reklamy, ciekawiły mnie stra-
tegie, pomysły na promocję marki. i tak też zacząłem. Dlatego 
jako student szukałem pierwszych zleceń w tej właśnie branży, 
ale związanych z multimediami, z generowaniem pomysłów 
i rozwiązywaniem problemów. Zatrudniłem się w niewielkiej fir-
mie reklamowej i jakoś to szło, aż z czasem natknąłem się na tzw. 
demo reele, czyli pokazówki umiejętności firm postprodukcyj-
nych. Jeszcze zupełnie nie miałem pojęcia, z czym to się je.

Ale skoro na nie natrafiłeś, musiałeś chyba przeszukiwać 
sieć pod tym właśnie kątem?
Natrafiłem na nie zupełnym przypadkiem, szukając nowych 
inspiracji, kliknąłem na coś i wyświetlił mi się przegląd animacji 
wygenerowanych komputerowo. i tak jak magdalenka u Prousta 
teleportowała bohatera do jego młodzieńczych lat, tak mnie tro-
chę cofnęło do oglądanych przed laty rzeczy, takich jak Maska, 
Kto wrobił królika Rogera, Park Jurajski. Zacząłem grzebać głębiej, 
zadawać pytania na forach, których nie było aż tyle co dzisiaj, 
i nie było tak łatwo odpowiedzi pozyskać. A gdy się dowiedzia-
łem tego i owego, uznałem, że mogę pójść na całość i zacząłem 
dopytywać o najlepsze szkoły. Zupełnie mnie nie interesowało, 
czy będzie to Nowosybirsk czy Stany Zjednoczone, chciałem 
zrobić listę pięciu najlepszych szkół, nie martwiąc się, póki co, 
o koszta. Jedną z uczelni była placówka w Vancouver, gdzie teraz 
mieszkam. Ale kiedy zadzwoniłem do dziekana, okazało się, że 
jest ona, niestety, poza moim zasięgiem, gdyż edukacja specjali-
styczna jest w Kanadzie straszliwie droga. Znalazłem jednak pro-
fesjonalne szkolenia internetowe, które nie rujnowały mi budżetu. 
Łączyłem szkołę, pracę i te kursy przez dobry rok, po czym wzią-
łem urlop dziekański, aby upewnić się, czy faktycznie mnie te 
efekty kręcą. Obroniłem wtedy trochę nielegalnie dyplom inży-
nierski, bo nie miałem absolutorium, i stanąłem przed pewnym 
wyborem. Znalazłem kursy w Londynie oferujące dobrej jako-
ści wiedzę, wówczas niemożliwą do uzyskania w Polsce, i albo 
mogłem zostać, poświęcić rok na absolutorium, odebrać papier 
ze specjalizacji „multimedia”, albo podziękować i wyjechać.

Nie kusiło cię jednak, żeby skończyć studia?
Satysfakcję i tak miałem, kiedy obroniłem samą pracę z mak-
symalnym wynikiem, byłem świadomy posiadanej wiedzy 
i mogłem ją wykorzystać, bo miałem silne fundamenty, a mój 
zawód nie wymaga prawa na jego wykonywanie. Londyńska 
szkoła funkcjonowała również jako agencja pracy i załatwiła 

mi pierwsze projekty, oczywiście wtedy jeszcze na umiarkowa-
nie korzystnych dla mnie warunkach. Niemniej, po każdym 
takim zleceniu poznaje się ludzi, którzy mówią o kolejnych 
ciekawych rzeczach, co jest niezwykle cenne. Był to bodajże 
rok 2008 i od tamtej pory zatrudnienie w każdej firmie dosta-
wałem z polecenia.

Jak zareagowałeś na sytuację, że jeszcze przed momen-
tem uczyłeś się o efektach, a teraz będziesz pracował przy 
dużych hollywoodzkich produkcjach?
Przypomina mi się sytuacja, kiedy w tej londyńskiej szkole jadłem 
lunch z jednym z naszych nauczycieli, który wizytował szkołę. 
Rozmawialiśmy chwilę i powiedziałem mu, bo wyglądał na bar-
dzo zmęczonego, że chyba niedawno musiał skończyć jakiś spory 
projekt. Odpowiedział, że tak, bo robili postprodukcję filmu Ava-
tar. i to było naprawdę coś. Ale to, o czym mówisz, było dla mnie 
dość płynnym przejściem, bo, jak mówiłem, szkoła załatwiała 
pierwsze kontrakty, a tempo nauki było naprawdę szybkie i przy-
swajaliśmy wiedzę dynamicznie, trzeba było dostarczyć „shoty” 
i już. Porwano mnie wtedy na dwa lata do Dublina, co mi dużo 
pomogło, bo nie byłem wtedy odizolowany od klienta, a to nie-
częste, zazwyczaj dostarczamy gotowy produkt, ze zleceniodawcą 
kontaktuje się tylko supervisor. Miałem do czynienia z ludźmi 
z jednej z największych londyńskich firm postprodukcyjnych, co 
też nie było bez znaczenia.

Możesz zdradzić, o jaki projekt chodziło?
Oczywiście, to był Lockout, produkowany przez Luca Bessona. 
Zrobiliśmy też wtedy dwa seriale telewizyjne o Titanicu. Dosta-
łem potem rekomendację od supervisora i zaproszenie na roz-
mowę kwalifikacyjną do Londynu, którą niemal przespałem, 
bo byłem tak zmęczony, że pod drzwiami zasnąłem na kanapie. 
Zatrudniono mnie, przeniosłem się do Londynu, spędziłem tam 
pięć lat, w tym dwa w firmie Double Negative, dla której obecnie 
pracuję.

Londyn, Dublin, teraz jesteś w Vancouver... twoja praca 
wymaga od ciebie częstych przenosin, czy to raczej kwestia 
prywatnych preferencji?
To drugie i mam nadzieję, że uda mi się tutaj zostać, chciałbym 
docelowo zyskać obywatelstwo kanadyjskie. Bo znasz na pewno 
to uczucie, kiedy chcesz wynająć mieszkanie, chodzisz, oglądasz 
i nagle trafiasz na coś, co od progu krzyczy, że to jest to! Miej-
sce, gdzie czujesz się jak w domu. Tak mam tutaj. Jestem przede 
wszystkim sportowcem, a dopiero na drugim miejscu osobą 
związaną z efektami...

czyżby hokej?
Nie, jeszcze nie, na razie sporty walki, ale i hokeja spróbuję! 
Vancouver jest miejscem idealnym do życia, zbilansowa-
nym, jeśli chodzi o przyrodę. Ludzie są przemili, tolerancyjni, 
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Opowieść to rdzeń filmu, a efekty na wysokim 
poziomie powinny być niezauważalneJakub Pruszkowski

Z Jakubem 
pruszkowskim
rozmawia 
Bartosz 
czartoryski

Film z efektami 
musi mieć 
historię
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wszystko fajnie tutaj funkcjonuje, inaczej niż w Londynie, 
gdzie życie toczy się błyskawicznie i panuje tam wyczuwalne 
napięcie. Po Księdze dżungli zgodziłem się na powrót do starej 
firmy, ale poprosiłem o przeniesienie do Kanady. i kilka tygo-
dni później znalazłem się tutaj.

Dzisiaj efekty komputerowe to codzienność, ale jeszcze 
trzydzieści lat temu nie było to takie oczywiste, rewolucja 
dokonywała się praktycznie na naszych oczach.
Gwiezdne wojny zmieniły tak naprawdę wszystko, choć pierw-
sza pełna sekwencja CGi to rok 1982 i Star Trek II: Gniew 
Khana, a pierwsza postać wygenerowana komputerowo poja-
wiła się w Młodym Sherlocku Holmesie, któremu, z tego co 
pamiętam, przyznano nominację za efekty, a potem to już 
Otchłań, Terminator, pierwszy „shot z morphingiem” w Wil-
low. To przełom lat 80. i 90. A wszystkie te filmy wyróżniała 
dobra historia, wszystkie poprawnie wykorzystywały efekty jako 
narzędzia służące reżyserowi do opowiedzenia pewnej fabuły. 
Teraz się to oczywiście zmieniło. efekty, niestety, bardzo często 
ciągną film za sobą.

istnieje prosta recepta, aby temu zapobiec?
Tak – film musi mieć dobrą historię!

czyli nic się nie zmieniło od przeszło stu lat kina?
Mamy chociażby takiego Matrixa i jego sequele. Użycie efektów 
w pierwszej części było ograniczone, choć oczywiście mieliśmy 
tam techniki opracowane specjalnie dla tego filmu, ale kolejne 
części już korzystały z nich zbyt często. Lata 90. to był okres 
odkrywania, praktycznie każdy wysokobudżetowy tytuł przyno-
sił ze sobą jakąś rewolucję, wszystko nie było aż tak usystema-
tyzowane jak teraz. Ale nadal to opowieść musi być rdzeniem 
filmu, a efekty na wysokim poziomie powinny być, paradoksal-
nie, niezauważalne. Bo kiedy widz zaczyna się zastanawiać, jak 
coś zostało zrobione, to znaczy, że został wyciągnięty z historii 
i efekty nie spełniły swojego zadania.

A nie spotykasz się z sytuacjami, że przychodzi reżyser, 
który ma do dyspozycji ogromne pieniądze i decyduje się 
na niektóre widowiskowe rozwiązania tylko dlatego, że 
może?
Jasne, bywa tak, że ktoś chciałby rzucić setkę kaskaderów czy 
najdroższe efekty specjalne, ale prawda jest taka – duże kino to 
duży biznes. Spora część popularnych rzeczy bazuje chociażby 
na zabawkach, którymi bawiliśmy się jako dzieci i, brutalnie 

mówiąc, filmy bywają dwugodzinnymi reklamami produktów 
z konkretnym logiem. Ale mają też od początku takie zadanie. 
Spora część dochodu pochodzi bowiem nie z biletów do kina, 
lecz ze sprzedaży tychże zabawek. Musi się ten interes kręcić 
i musi być dochodowy, dlatego rozumiem strategię studia. Mają 
gotowy produkt do sprzedania i środki, aby nakręcić film z efek-
tami najwyższej jakości. Z finansowego punktu widzenia jest to 
jak najbardziej logiczna decyzja. Rzecz jasna, my nie narzekamy, 
bo mamy sporo fajnej zabawy, masę wybuchów, widowiskowe 
efekty.

takie projekty cieszą cię najbardziej?
Ogromnie miło wspominam pracę przy „Bondzie”, nad Sky-
fall. efekty nie były tak wyeksponowane, co też daje okazję 
do odpoczynku psychicznego. Moja praca często przypomina 
sinusoidę, raz się robi rozbuchany film, raz nieco mniejszy, 
delikatniejszy. Ale to konieczne dla zdrowia. Zresztą block- 
bustery pchają naprzód granice technologiczne, mają swoją 
rację bytu.

pracowałeś dla różnych wytwórni i różnych reżyserów, 
masz wgląd za kulisy. powiedziałbyś, że kto ma więcej do 
powiedzenia, jeśli chodzi o twoją działkę – studio czy fil-
mowiec?
Zależy od rangi reżysera. Bo jak przyjdzie pan James Came-
ron i powie, że robimy tak i tak, to studio zrobi tak i tak. 
Pamiętajmy jednak, że reżyser jest takim samym pracowni-
kiem, jak my, materiał, który robimy, pozostaje własnością 
wytwórni. Dlatego są na przykład obostrzenia prawne, nieraz 
nie możemy wnosić telefonów do firmy. Ciężko odpowiedzieć 
na twoje pytanie, bo zależy to od wielu czynników, ale firma, 

Moja praca to 
sinusoida. Raz film 
rozbuchany, raz 
delikatniejszy
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dla której pracuję, jest jedną z sześciu największych na świecie 
i zazwyczaj przyjmujemy projekty od dużych graczy, którzy 
mogą dyktować swoje warunki.

czujesz się potem częściowo odpowiedzialny za sukces 
bądź porażkę skończonego filmu?
Powiem tak – zazwyczaj wiemy, jak film będzie ostatecz-
nie wyglądał miesiące przed wypuszczeniem go do kin, choć 
oczywiście oglądamy go sekwencjami, i możemy jako tako 
ocenić, z czym pracujemy. Rzecz jasna, ze względu na owe 
obostrzenia, nie afiszujemy się z tym, szczególnie że Van- 
couver to centrum efektów specjalnych i możesz mieć pew-
ność, że kiedy idziesz do pubu, to ludzie siedzący przy stoliku 
obok również są z branży, dlatego posługujemy się kodami 
i tytułami roboczymi. Nawet ostatnio, kiedy byłem na tre-
ningu brazylijskiego jujitsu, spotkałem człowieka, z którym, 
jak się okazało, pracowaliśmy nad tym samym projektem, tyle 
że dla różnych firm. To naprawdę mały świat.

Każdy kolejny twój projekt jest inny od poprzedniego, 
nawet teraz pracujesz nad zupełnie różnymi filmami, ale 
czy może cię coś jeszcze zaskoczyć?
Hmm…, chyba ostatnim filmem, który naprawdę podniósł 
poprzeczkę, była Księga dżungli. Sposób, w jaki ją nakręcono, 
to, ile pracy włożyliśmy w ten projekt, było niespotykane. 
Obraz został zrealizowany w tzw. natywnym stereo, czyli na 
planie rejestrowano obraz przy pomocy dwóch kamer jedno-

cześnie, zamiast, jak to często bywa, konwertowania całego 
filmu na 3D w postprodukcji. Poza tym, wszystkie środowi-
ska zostały wykreowane na komputerze, roślinność, zwierzęta, 
żyjątka. Ktoś musiał to wszystko zaprojektować, stworzyć. 

Masz jakieś preferencje odnośnie na przykład gatunku?
Jestem człowiekiem, który umie się dostosować, ale jeśli 
ktoś zapyta mnie o moje preferencje (a mój pracodawca jest 
dobrym pracodawcą, i kiedy mamy kilka filmów na tape-
cie, zazwyczaj pyta nas, nad czym chcemy pracować), to nie 
robię problemu, jeśli nie dostanę tego, co chcę. Rozumiem, że 
przy danym filmie musi pracować określona liczba osób. Sam 
odpowiedzialny jestem, ze względu na swoje doświadczenie, 
za dość długie „shoty” i nie mogę postawić nikogo w sytuacji, 
że będę narzekał, bo przydzielono mnie do konkretnego pro-

jektu, kiedy chcę robić coś innego. Jeśli się uda, fajnie, jeśli nie, 
też dobrze, to jednak moja praca.

co zmienił Oscar przyznany waszej ekipie za Księgę 
dżungli? Jest dodatkowa presja, większy luz, czy może, po 
prostu, zyskałeś potwierdzenie, że jesteś świetny w tym, 
co robisz?
No, nie przesadzałbym, coś tam umiem, i tyle! Ale raczej dało 
mi to większy luz. Kolega, który przeniósł się gdzie indziej, 
a z którym nad Księgą dżungli pracowaliśmy, został wysłany 
na ceremonię oscarową. Wysłał mi wiadomość, że mój „shot” 
zamykał całą prezentację, czego mi gratulował. To niby małe 
rzeczy, ale z zawodowego punktu widzenia sprawiają dużą 
satysfakcję. Lubię zresztą pójść do kina na film, nad którym 
pracowałem i patrzeć, jak ludzie reagują na to, co oglądają, 
na to, co zrobiłem. Księga dżungli była dla mnie swoistym 
chrztem ognia, już nic mnie teraz nie przestraszy.

skoro uprawiasz sporty walki, może kiedyś przebranżo-
wisz się na kaskadera?
Nie, myślę, że jednak nie! Przed wyjazdem ćwiczyłem akro-
batykę na Targówku i mnóstwo znajomych zrobiło papiery 
kaskaderskie, ale ja, jeśli już miałbym się przebranżowić, to 
może raczej powróciłbym do reklamy, założył firmę i odpo-
wiadał za kontakt z klientem. Ale póki co, nawet się nad tym 
nie zastanawiam, bo nie mam na to czasu. Robota pali się 
w rękach!

Vancouver 
to mekka dla 
specjalistów od 
efektów specjalnych
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 Photon
FILM EKSPERYMENtALNY

Premiera: 6 października 
reŻyseria: Norman Leto
sCenariusz: Norman Leto
zdJęCia: Norman Leto, Michał 
Marczak
MuzyKa: Przemysław Książek, 
Przemysław Wierzbicki, Igor 
Szulc
KostiuMy: Marta Śliwińska
MontaŻ: Norman Leto, Antoni 
M. Kowalczyk
dźwięK: Przemysław Wierz-
bicki, Przemysław Książek
obsada: Andrzej Chyra, 
Danuta Banach, Stanisław 
Banach, Kaja Werbanowska, Iwo 
Piotrowski, Karolina Kominek, 
Steve Royal, Beata Grabowska, 
Joanna Soroczak, Katarzyna 
Biskup, Anna Kisiel
ProduCenCi: Daniel Marko-
wicz, Piotr Galon
ProdukCja: Lightcraft
Czas ProjekCji: 107 min
dystryBuCJa: Alter Ego 
Pictures

Od Wielkiego Wybuchu do 
rewolucji kwantowej, od 
początku czasu do narodzenia 
się planet i ewolucji biologicz-
nego życia – i dalej w kierunku 
nieznanej przyszłości. Fascy-
nujące zobrazowania najwięk-
szych pytań stojących przed 
nauką stanowią prowokującą 
do myślenia, dwugodzinną lek-
cję fizyki, jak również pomost 
między abstraktem, badaniem 
naukowym oraz komunika-
cją wyników. Animowane 
wzory cząsteczek, fal i zjawisk, 
które są zarówno za małe i za 
duże by je obserwować gołym 
okiem, ujawniają swoje sekrety 
w zrozumiałym dla nas języku 
wizualnym. Film jest zain-
spirowany książkami Davida 
Deutscha, autora takich best-
sellerów, jak „Początek nie-

skończoności” czy „Materia 
rzeczywistości”.

 twÓJ VinCent
KoPRoDUKCja 
BRyTyjSKo-PolSKa
FILM ANIMOWANY

Premiera: 6 października 
reŻyseria: Dorota Kobiela, 
Hugh Welchman
sCenariusz: Dorota Kobiela, 
Hugh Welchman, Jacek Dehnel
zdJęCia: Tristan Oliver, Łukasz 
Żal
MuzyKa: Clint Mansell
KostiuMy: Dorota Roqueplo
MontaŻ: Justyna 
Wierszyńska, Dorota Kobiela
dźwięK: Michał Jankowski
oBsada (aKtorzy 
wyKorzystani do 
animaCji): Douglas Booth, 
Robert Gulaczyk, Eleanor 
Tomlinson, Jerome Flynn, 
Saoirse Ronan, Chris O’Dowd
ProduCenCi: Hugh 
Welchman, Sean Bobbitt, Ivan 
Mactaggart
ProdukCja: BreakThru Films
Czas ProjekCji: 88 min
dystryBuCJa: Next Film

27 lipca 1890 roku szczu-
pła postać idzie po zmierz-
chu chwiejnym krokiem senną 
ulicą francuskiego miasteczka 
Auvers. Mężczyzna nie ma 
nic przy sobie; dłonie przyci-
ska do świeżej rany postrza-
łowej, z której sączy się krew. 
To Vincent van Gogh – wów-
czas mało jeszcze znany arty-
sta, dziś uznawany za jed-
nego z największych malarzy 
na świecie. O jego tragicznej 
śmierci wiadomo od dawna, 
jednak nadal nie jest jasne, jak 
i dlaczego doszło do śmiertel-
nego postrzału. Twój Vincent 
opowiada właśnie tę historię – 
odkrywa okoliczności tajem-

niczej śmierci artysty. Czy 
na pewno popełnił samobój-
stwo? Co się wydarzyło przez 
6 tygodni od ostatniego listu 
van Gogha, w którym pisał, że 
czuje się dobrze i jest zupełnie 
spokojny? To pierwsza pełno-
metrażowa animacja malar-
ska, która zachwyca widzów 
na całym świecie. Każda z 65 
tys. klatek filmu została ręcz-
nie namalowana, w projekcie 
wzięło udział 125 zawodowych 
malarzy z całego świata, któ-
rzy świat znany z obrazów van 
Gogha ożywili na ekranie.

 dwie Korony
FilM DoKUMeNTalNy 
FaBUlaRyZowaNy

Premiera: 13 października 

ProdukCja: 
Kondrat-Media
Czas ProjekCji: 92 min
dystryBuCJa: 
Kondrat-Media

Dwie korony to pierwszy film 
ukazujący nieznane dotąd 
powszechnie fakty z życia 
ojca Maksymiliana Kolbe, 
począwszy od jego dzie-
ciństwa, aż do heroicznej 
śmierci. To obraz o niezwy-
kłym człowieku, który oddał 
swoje życie, aby uratować 
inne. O wizjonerze, którzy 
przekraczał granice ludzkich 
ograniczeń. Jego odwaga, 
wiara i przekonanie o potrze-
bie wielkiej misji czyniły 
go wyjątkowym.

Stenka, Jacek Braciak 
ProduCent: Zbigniew 
Domagalski
ProdukCja: Studio Filmowe 
Kalejdoskop
Czas ProjekCji: 88 min
dystryBuCJa: Kino Świat

Rok 1945, kończy się wojna. 
W Świętochłowicach na Ślą-
sku organy bezpieczeństwa 
tworzą obóz pracy dla Niem-
ców, Ślązaków i Polaków. Pod 
pretekstem ukarania zdrajców 
narodu polskiego, UB doko-
nuje czystek wśród „niechęt-
nych komunistycznej władzy”. 
Do pracy w obozie zgłasza się 
młody chłopak Franek. Pró-
buje ocalić Annę, w której jest 
zakochany. Nie wie, że wśród 
osadzonych znalazł się erwin, 

reŻyseria: Michał Kondrat
sCenariusz: Joanna 
Ficińska
zdJęCia: Karol Łakomiec
MuzyKa: Robert Janson, 
Roberto Ignis
sCenografia: Patryk 
Kowalczyk
KostiuMy: Natalia Data
CHaraKteryzaCJa: 
Helena Małecka, Ewa Jarosz
MontaŻ: Jan Sobierajski
dźwięK: Daniel Sikorski, Filip 
Miller
obsada: Adam Woronowicz, 
Cezary Pazura, Maciej Musiał, 
Marcin Kwaśny, Antoni 
Pawlicki, Paweł Deląg, Artur 
Barciś, Dominika Figurska, 
Sławomir Orzechowski, 
Tadeusz Chudecki, Mateusz 
Pawłowski, Arkadiusz Janiczek

 zgoda
FilM FaBUlaRNy

Premiera: 13 października 
reŻyseria: Maciej 
Sobieszczański
sCenariusz: Małgorzata 
Sobieszczańska
zdJęCia: Valentyn Vasyano-
vych
MuzyKa: Bartłomiej Gliniak
sCenografia: Ewa 
Skoczkowska
KostiuMy: Agata Culak 
CHaraKteryzaCJa: Ewa 
Kowalewska
MontaŻ: Rafał Listopad
dźwięK: Paulina Bocheńska, 
Aleksander Musiałowski
obsada: Jakub Gierszał, Zofia 
Wichłacz, Julian Świeżewski, 
Wojciech Zieliński, Danuta 

Niemiec, jego przyjaciel sprzed 
wojny, który od dawna skry-
cie kocha się w dziewczynie… 
Franek dołącza do komuni-
stów, naiwnie licząc, że uda mu 
się oszukać system. Już pierw-
sze dni pracy w obozie odzie-
rają go ze złudzeń. A z czasem 
przekonuje się, że aby ocalić 
swoją ukochaną, będzie musiał 
poświęcić wszystko...

 aCH śpiJ
 koChanie
FilM FaBUlaRNy

Premiera: 20 października 
reŻyseria: Krzysztof Lang
sCenariusz: Andrzej Gołda
zdJęCia: Adam Sikora
MuzyKa: Michał Lorenc Fo
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Photon, reż. Norman Leto

Twój Vincent, reż. Dorota 
Kobiela, Hugh WelchmanZgoda, reż. Maciej Sobieszczański 

Dwie korony, reż. Michał Kondrat

Ach śpij kochanie, reż. Krzysztof Lang
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sCenografia: Ewa 
Skoczkowska
KostiuMy: Elżbieta Radke
CHaraKteryzaCJa: 
Klaudyna Góralska
MontaŻ: Milenia Fiedler
dźwięK: Wojciech Mielimąka
obsada: Andrzej Chyra, 
Tomasz Schuchardt, Bogusław 
Linda, Katarzyna Warnke, 
Arkadiusz Jakubik, Andrzej 
Grabowski, Karolina Gruszka, 
Ireneusz Czop, Izabela Kuna, 
Katarzyna Figura
ProduCenCi: Wojciech 
Pałys, Jacek Kulczycki, 
Magdalena Zimecka, Mariusz 
Łukomski, Krzysztof Lang
ProdukCja: Studio Produk-
cyjne Orka, Monolith Films
Czas ProjekCji: 100 min
dystryBuCJa: Monolith Films

Od kilku lat w Krakowie i oko-
licach znikają ludzie. W sumie 
67 osób. Młody śledczy Karski, 
wbrew swoim przełożonym, 
stawia hipotezę o seryjnym 
mordercy. Wkrótce w kręgu 
podejrzanych pozostaje tylko 
jeden człowiek: Władysław 
Mazurkiewicz zwany Pięk-
nym Władkiem. To król życia, 
zamożny kobieciarz, szano-
wany obywatel, ale także czło-
wiek o zaskakujących powią-
zaniach, hipnotycznym uroku 
i niejasnej przeszłości. Karski 

myśleć o kolejnym biegu eks-
tremalnym. Dokument poka-
zuje widzowi stan ekstremal-
nego wysiłku fizycznego  
i kryzysy psychiczne, z którymi 
muszą się mierzyć biegacze. 
Przynajmniej w części pozwala 
to widzom na przeżycie nie-
zwykle intensywnych emocji, 
które stają się udziałem ultra-
maratończyków.

 CzłowieK
 z MagiCznyM 
 pudełKieM
FilM FaBUlaRNy

Premiera: 20 października
reŻyseria: Bodo Kox
sCenariusz: Bodo Kox
zdJęCia: Arkadiusz Tomiak, 
Dominik Danilczyk
MuzyKa: Sandro Di Stefano
sCenografia: Wojciech 
Żogała
KostiuMy: Katarzyna 
Adamczyk
CHaraKteryzaCJa: 
Agnieszka Hodowana
MontaŻ: Milenia Fiedler
dźwięK: Ignazio Velluti 
obsada: Olga Bołądź, Piotr 
Polak, Sebastian Stankiewicz, 
Helena Norowicz, Arkadiusz 
Jakubik, Wojciech Zieliński, 
Bartłomiej Firlet, Agata Buzek, 
Bartosz Bielenia

w trakcie śledztwa zaczyna 
napotykać na coraz większe 
trudności. Znikają dowody 
i akta spraw. Ludzie, którym 
ufał odwracają się przeciw 
niemu, a między nim i podej-
rzanym tworzy się nietypowa 
relacja… A w tle całej sprawy 
jak duch pojawia się tajemni-
cza piękna kobieta.

 biegaCze
FilM DoKUMeNTalNy

Premiera: 20 października 
reŻyseria: Łukasz Borowski
sCenariusz: Łukasz Borow-
ski
zdJęCia: Michał Stajniak
MuzyKa: Maciej Cieślak
MontaŻ: Marcin Latanik
dźwięK: Marcin „Barry” 
Popławski, Maciej Krupa, Anna 
Rok
ProduCentka: Zuzanna Król
ProdukCja: Wajda Studio
Czas ProjekCji: 73 min
dystryBuCJa: Mayfly

Podczas wyścigu uczestnicy 
pokonują ponad 240 kilome-
trów. Przez dwie doby biegacze 
nie śpią, nie mają przystanków, 
nawet posiłki przyjmują, bie-
gnąc. Ci, którzy docierają na 
metę, odczuwają wielką eufo-
rię. Bardzo szybko zaczynają 

ProduCenCi: Izabela Igel, 
Roman Jarosz
ProdukCja: Alter Ego 
Pictures
Czas ProjekCji: 105 min
dystryBuCJa: Kino Świat

Warszawa, rok 2030. Wydawać 
by się mogło, że dla Adama 
lepsze jutro było wczoraj… 
Dotknięty amnezją niewia-
domego pochodzenia boha-
ter musi zacząć wszystko od 
nowa. Przeprowadza się i roz-
poczyna pracę w korporacji. 
W firmie poznaje atrakcyjną 
Gorię, którą jest totalnie ocza-
rowany. Początkowo dziew-
czyna opiera się jego zalotom, 
uparcie twierdząc, że nie jest 
w jej typie. Gdy jednak romans 
nabiera rumieńców, chłopak 
dokonuje niebywałego odkry-
cia. W swoim nowym miesz-
kaniu znajduje stare radio, 
które nadaje audycje z lat 50. 
Okazuje się, że odbiornik emi-
tuje również fale umożliwia-
jące teleportację. Podczas jed-
nej z podróży Adam pozostaje 
w 1952 roku. Zaniepokojona 
nieobecnością ukochanego 
Goria podejmuje się fascynu-
jącej, ale i niebezpiecznej misji 
sprowadzenia go z powrotem.

Oprac. Beata 
poprawa

kalendarz premier
pAźDZierNiK 2017

Człowiek 
z magicznym 
pudełkiem, 
reż. Bodo Kox

Biegacze, 
reż. Łukasz Borowski
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Hugh Welchman 
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Rozmowa 
z Dorotą 
Kobielą i hugh 
Welchmanem, 
reżyserami 
pierwszego 
w historii 
pełnometrażowego 
filmu animowanego 
Twój Vincent

wypOwiadamy siĘ 
przez nasze obrazy

Nie mogę się oprzeć wraże-
niu, że Vincent van Gogh to 
nie tylko tajemniczy bohater 
państwa filmu, ale w jakimś 

stopniu również jego współreżyser. to 
jego obrazy i listy wyznaczają ramy 
opowieści, są też jej kręgosłupem. 
hugh Welchman: Nie nazwalibyśmy go 
trzecim reżyserem, chociaż to od niego 
pochodzą wszelkie wskazówki. Jest źró-
dłem i inspiracją wszystkiego, co robili-
śmy, aczkolwiek narzucił nam też pewne 
ograniczenia poprzez to, co namalował 
i napisał. W jego życiu było wiele drama-
tycznych sytuacji, które bardzo chcieliśmy 
przedstawić, ale nie mogliśmy, ponieważ 
nie stały się one tematem żadnego z jego 
dzieł. Ograniczeniem był też styl artysty – 
inny na początku i pod koniec kariery – 

a nam zależało na spójności wizualnej 
filmu. Dlatego, ostatecznie, skoncentrowa-
liśmy się na schyłkowym etapie twórczości 
van Gogha. Ograniczała nas też jego kore-
spondencja z bratem, Theo. Wielu badaczy 
dokładnie te źródła przeanalizowało, a ich 
wnioski są powszechnie dostępne. Wodze 
fantazji mogliśmy popuścić tylko w przy-
padku innych bohaterów, nie Vincenta. 
Długo szukaliśmy rozwiązań i naszej drogi. 
Wyzwania nas jednak mobilizowały, pobu-
dzały do kreatywnego myślenia, a film 
tylko na tym skorzystał. 
Dorota Kobiela: Te poszukiwania były fil-
mowi potrzebne. Dodatkowym wyzwa-
niem było „wcielenie się” w Vincenta przez 
naszych malarzy. Na czas pracy musieli 
zrezygnować z własnej osobowości arty-
stycznej i malować tak jak on, a nie jest to 
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iluś książek, oznajmił nam, że... Vincent 
van Gogh był pierwszym punkiem. Bardzo 
nam się ta myśl spodobała. innych zaintry-
gował pomysł, scenariusz. 
h.W.: Nasz maniakalny entuzjazm też 
mógł mieć z tym coś do czynienia. Twórcy 
byli ciekawi, co z tego wszystkiego wyj-
dzie. Chcieli być częścią tego filmu. Podjąć 
wyzwanie. Łukasz żal nigdy wcześniej nie 
pracował nad animacją, i nie będzie chyba 
tego robić w przyszłości, ale nasz film był 
dla niego czymś innym, nowym, a to ope-
rator, który lubi wyzwania. 

Film ma już zapewnioną dystrybucję 
w 130 krajach na świecie. W Annecy 
nagrodzony był 15-minutowymi owa-

cjami na stojąco. co takiego jest w van 
Goghu, że ciągle tak bardzo fascynuje? 
h.W.: Jego pasja i wrażliwość. Talent. Tem-
perament. Piękno, które tworzył dla wszyst-
kich. Powtarzał, że chciałby swoim obra-
zem wzruszyć rybaka z islandii, żeby ten 
rybak zapłakał, i usłyszał w tym obrazie 
kołysankę. To, że tak bardzo starał się poro-
zumieć ze światem i – pomimo olbrzymich 
wysiłków – poniósł fiasko. Był zabloko-
wany, częściowo z własnej winy, częściowo 
z powodu okoliczności. Jego listy pełne 
są tęsknoty i pasji. Również bólu związa-
nego z faktem, że pozostaje niezauważony. 
Ludzie potrafią identyfikować się z jego 
miłością do świata. żywa jest ciągle tajem-
nica jego przedwczesnej śmierci. Z Rem-
brandtem, Picassem ludzie nie czują takiej 
więzi jak z Vincentem van Goghiem. 

Rozmawiała Dagmara 
romanowska

Twój Vincent, reż. Dorota 
Kobiela, Hugh Welchman

Twój Vincent, reż. Dorota 
Kobiela, Hugh Welchman
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się później realizacyjnym koszmarem. 
Długo też – razem z Łukaszem żalem – 
zastanawialiśmy się, jak filmować te obrazy, 
żeby oddać perspektywę, którą wykorzy-
stywał van Gogh. Malował tak, jakby jed-
nocześnie patrzył przez obiektyw szero-
kokątny i długoogniskowy. Jak taki efekt 
osiągnąć z pomocą kamery? Wyzwaniem 
były też oczywiście finanse.
h.W.: Najtrudniejszym etapem był jed-
nak scenariusz i trzymanie się założenia, 
żeby nie wykraczać poza dzieło van Gogha. 
Przecież przez te lata mieliśmy siedmiu 
innych głównych bohaterów, zanim zde-
cydowaliśmy się, że skoncentrujemy się na 
Armandzie. Musieliśmy wyrzucać wątki 
i postaci, chociaż byliśmy z nimi emocjo-
nalnie zżyci. Z drugiej strony czystą przy-
jemnością była praca z aktorami. 

Budżet Twojego Vincenta to około 5,5 
mln dolarów. Na polskie warunki to 
sporo, ale na warunki hollywoodzkie, 
a nawet europejskie, w dodatku przy 
założeniach tej produkcji, dość skrom-
nie. 
h.W.: U Disneya tyle kosztowałaby pewnie 
sekwencja otwierająca. Gdy staraliśmy się 
o pieniądze, często słyszeliśmy, że postać 
i bohater świetne, ale entuzjazm gasł, gdy 
odpowiadaliśmy, że nikt jeszcze czegoś 
takiego nie zrobił. Film to ryzykowny inte-
res, a animacja malarska... Musieliśmy 
działać adekwatnie do sytuacji. Pierwotny 
plan zakładał dwuletnią pracę z 40 anima-
torami, ostatecznie zaczęliśmy z grupą 20 
malarzy, a gdy udało się budżet domknąć – 
zatrudniliśmy 100-osobowy zespół. Musie-
liśmy go szkolić, jednocześnie kończąc 
film, żeby zmieścić się we wszystkich ter-
minach. Comiesięczna wypłata potrafiła 
nam spędzać sen z powiek. Mieliśmy tylko 
dwa tygodnie na realizację 60-minutowego 
filmu z aktorami, ale wiedzieliśmy o tym 
od początku i temu sprostaliśmy. Byłoby 
wspaniale, gdybyśmy mieli do dyspozycji 
dwa miesiące, ale nasz budżet po prostu na 
to nie pozwalał. Czas, który „zyskiwaliśmy” 
w czasie starań o pieniądze, wykorzystali-
śmy do maksimum, na dopracowanie sce-
nariusza, storyboardów, animatiku, co bar-
dzo ułatwiło nam pracę później. 

W realizacji udział wzięli artyści 
z całego świata.
D.K.: Z 18 krajów, w tym z Polski, Grecji, 
Ukrainy, Japonii, Australii, Meksyku, iranu. 
Zaczęliśmy pracę z polską grupą, ale potem 
okazało się, że to za mały zespół. Mniej 

więcej w tym czasie, robocze wideo z naszej 
strony rekrutacyjnej, przybliżające ogólną 
koncepcję projektu, trafiło na włoski fan-
page Douglasa Bootha. Dowiedzieliśmy się 
o tym dwa dni później, gdy rozdzwoniły 
się telefony z gratulacjami. Przez 48 godzin 
wideo miało około 2 mln odsłon. Byliśmy 
przerażeni, ale szybko przekonaliśmy się, 
że to wideo i jego popularność bardzo nam 
pomogły. Nagłośniły film i dostaliśmy 5 tys. 
aplikacji. 

Douglas Booth to jedna z wielu gwiazd, 
które zaangażowały się w realizację 
Twojego Vincenta. eleanor tomlinson, 
chris O’Dowd, saoirse ronan, Danuta 
stenka, Maciej stuhr, Jerzy stuhr... 

A muzykę napisał clint Mansell. Jak to 
się państwu udało? 
h.W.: Clint Mansell był właściwie zaan-
gażowany, zanim się o tym dowiedział. 
Dorota słuchała jego muzyki, gdy myślała 
jeszcze o wersji krótkometrażowej. Później 
nie chciała słyszeć o nikim innym. Dostać 
się do niego, przez agenta, udało nam się 
dopiero za szóstym razem. Spotkaliśmy się 
na lunch tylko po to, żeby usłyszeć, że ze 
względów osobistych nie dołączy do nas, 
ale może zaproponować ciekawą kompo-
zytorkę. Kilka godzin później jego agent 
zadzwonił do nas z pytaniem, czy nie 
moglibyśmy się jeszcze raz z Clintem spo-
tkać. Na kolację. Powtórzył to, co w czasie 
lunchu: „Nie”. Trudno. Następnego dnia 
z rana zadzwonił telefon: „Wchodzę w to”. 
D.K.: Clint Mansell starannie wybiera pro-
jekty, w które się angażuje. Ale gdy już się 
zaangażuje, poświęca się im w pełni. Po 
przeczytaniu listów Vincenta i Theo oraz Fo
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łatwe dla artysty. Wszyscy też czuliśmy cię-
żar spoczywającej na nas odpowiedzialno-
ści – żeby oddać sztuce van Gogha należną 
jej cześć. Twój Vincent jest naszym hołdem 
dla niego.
h.W.: Podjęliśmy wyzwanie ożywienia jego 
płócien, a malarstwo i kino to dwa różne 
media. Robiliśmy wszystko, żeby nasza ani-
macja była wierna pierwowzorowi i jego 
technice. Stąd m.in. decyzja o proporcjach 
kadru: 1.37:1, najbliższym obrazom van 
Gogha. Nie chcieliśmy czegoś „domalo-
wywać”. Olbrzymie wsparcie uzyskaliśmy 
w tym temacie od ekspertów z Muzeum 
van Gogha. Podpowiadali nawet, które 
kolory nakładał na płótno jako pierwsze. 
Bardzo cenne wskazówki.

Vincent van Gogh jako bohater pojawia 
się w około 70 różnego rodzaju produk-
cjach. Zadawali sobie państwo pytanie, 
po co jeszcze jedna? 

h.W.: Gdy chce się zrealizować film 
o znanej postaci, która była już wie-
lokrotnie portretowana na ekranie, 
trzeba tę sprawę przemyśleć i zapoznać 
się z tym, co już powstało. Chcieliśmy 
do dyskursu wnieść coś nowego, a nie 
ponownie odkrywać koło. Okazało się, 
że nikt przed nami nie wpadł na pomysł, 
żeby historię malarza opowiedzieć przez 
jego obrazy. Poza tym, większość produk-
cji traktuje van Gogha bardzo bezpośred-
nio. Pokazuje historię z jego perspektywy. 
My rozpoczynamy opowieść filmową 
rok po jego śmierci i przedstawiamy 
go oczami ludzi, którzy go znali i ota-
czali w ostatnich latach życia. On sam 
jest postacią nieco tajemniczą, nieod-
gadnioną. Większość produkcji koncen-
truje się też na „szaleństwie” van Gogha, 
jego problemach ze zdrowiem psychicz-
nym. My takiego Vincenta nie chcieliśmy 
pokazywać, bo nie takiego odkryliśmy 

w jego listach. Z korespondencji wyłania 
się obraz człowieka niezwykle inteligent-
nego, spostrzegawczego i pracowitego, 
oczytanego, zaznajomionego z literaturą 
i historią sztuki, geniusza, ale nie sza-
leńca. To nas zaintrygowało i tym posta-
nowiliśmy podzielić się z widzami. 
D.K.: Zdanie van Gogha: „Możemy się 
wypowiadać tylko przez nasze obrazy” stało 
się naszym mottem. Gdy po raz pierwszy, 
nie myśląc jeszcze o filmie, czytałam jego 
listy, zaznaczałam sobie różne, dla mnie 
osobiście ważne, fragmenty. Po jakimś cza-
sie spisałam je w jednym dokumencie. To 
była esencja van Gogha, to zdanie…

pytałam o van Gogha jako trzeciego 
reżysera. Ale przez ponad osiem lat był 
on też częścią państwa życia...
D.K.: Mojego nawet dłużej, odkąd byłam 
uczennicą Liceum Plastycznego na Smoczej 
w Warszawie i moją wychowawczynią była 
historyk, krytyk sztuki eulalia Domanow-
ska. Razem z nią zjeździliśmy pół europy, 
odwiedzając galerie i muzea, w tym van 
Gogha. Chłonęłam te obrazy. A później van 
Gogh z nami „zamieszkał”. W czasie pracy 
nad scenariuszem na ścianach mieszkania 
rozwiesiliśmy wykresy z ważnymi informa-
cjami z listów, które łączyliśmy z obrazami 
i strukturą dramaturgiczną scenariusza.
h.W.: W moim życiu pojawił się ponie-
kąd za sprawą Doroty. Wcześniej miałem 
na jego temat ogólną wiedzę: „Słoneczniki”, 
„Gwiaździsta noc”, ucho. Nawet do Natio-
nal Gallery nie zaglądałem za często. Aż 
zaangażowałem się w tę historię, która – jak 
się okazało – całkowicie odmieniła moje 
życie osobiste i zawodowe. Van Gogh zmie-
nił mój sposób postrzegania sztuki, pracy. 
Jego pasja i pracowitość były dla mnie bar-
dzo inspirujące. 

realizacja tego projektu wymagała 
pasji. Znalezienie sposobu na opowie-
dzenie tej historii, praca nad formą. 
Wiem też, że w trosce o szczegóły 
historyczne, przemalowywali państwo 
sekwencję... Nigdy nie pojawiało się 
zwątpienie? Osiem lat...
D.K.: Borykaliśmy się z różnymi niespo-
dziankami. Zdarzały się momenty frustra-
cji. Po testach techniki okazywało się, że 
i tak coś się nie zgadza: nie ta tonacja po 
zmieszaniu farb, albo jedne kolory wysy-
chają szybciej od drugich, co daje efekt 
plam... Wpadaliśmy też w pułapki – pomysł 
kropek na sukience, który w danej chwili 
wydawał się idealnym rozwiązaniem, stał 
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i Dorota Kobiela
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przy realizacji Photonu kiero-
wała tobą zwykła ciekawość, 
czy chciałeś od podstaw zro-
zumieć świat? 

Już od dziecka interesowałem się tym, co 
dzieje się w niektórych urządzeniach, np. 
zawsze intrygowała mnie spłuczka toale-
towa. Co się dzieje w tej białej skrzynce, 
skoro jedna akcja wywołuje taką reakcję? 
W końcu zacząłem przyglądać się coraz 
bardziej skomplikowanym urządzeniom. 
Kolejno obserwowałem działania zwie-
rząt, a na końcu ludzi. Photon to pokło-
sie tych zainteresowań. Człowiek jednak 
jest tak skomplikowanym mechanizmem, 
że od razu nasuwają się kolejne pytania, 
dotyczące umysłu, rzeczywistości czy 
natury postrzegania. Kierowała mną cie-
kawość i chęć pokazania tego tematu od 
podstaw.

chęć pokazania rzeczy od najmniej-
szej cząstki...
interesuje mnie pytanie: co przeciętny 
człowiek wie o swoim ciele? To, co dzieje 
się w naszych ciałach na co dzień wydaje 
mi się niezwykłe. Nawet w tej sekundzie, 
w naszych komórkach dochodzi do repli-
kacji DNA. To jest tak piękne wizualnie… 
Dziwne, że nikt tego dotąd nie poka-
zał, mimo że technika powoli pozwala to 
zobaczyć. Nawet mikroskop, może nie 
w takiej rozdzielczości, jak widać w Photo-
nie, daje szansę zaobserwować ten drżący 
ruch materii. Znamy swoje wnętrze 
z reklam leków przeciwbólowych, ale nikt 
nie podkreśla tego drżenia, które jest istotą 
wielu zjawisk. Chciałem pokazać to tak, 
jak wygląda – zasięgając oczywiście kon-
sultacji u naukowców. 

Mamy pojęcie, z jakich cząstek zbudo-
wany jest wszechświat?
Podstawy. W XXi wieku wiemy, że świat 
jest zbudowany z atomów, że są pro-
cesy chemiczne itd. Ale w naszych umy-
słach wszystko to funkcjonuje raczej jako 
abstrakcja. Zapominamy, że zjawiska te 
funkcjonują tu i teraz. Jako artysta wizu-
alny, chciałem to właśnie pokazać. Photon 
generuje też wiele pytań na temat natury 
rzeczywistości.

pokazujesz nawet przekrój mózgu 
w chwili podejmowania decyzji, co dla 
wielu ludzi nie jest oczywiste. Z jed-
nej strony dowiadujemy się, jak funk-
cjonuje człowiek, a z drugiej, kiedy to 
wszystko widzimy, rodzi się pytanie: 
czy decydujemy o czymkolwiek? 
To, co w filmie jest pokazane jako funk-
cjonowanie mózgu, cały czas jest badane. 

To najnowszy dział nauki o tym narządzie 
układu nerwowego. Ciężko w ogóle zna-
leźć miejsce dla wolnej woli we współ-
czesnych obserwacjach. Mózg podejmuje 
decyzje w milisekundach, a później nam 
się wydaje, że to myśmy autonomicznie 
zdecydowali. Oczywiście mówię: my. Ale 
co to oznacza? Czym jest świadomość? Ten 
problem będzie jeszcze długo nierozwią-
zany. Ciężko uchwycić ideę, że informa-
cja przepływająca z mózgu po neuronach, 
zamienia się w doznania. Jak połączyć te 
dwa światy? Wciąż nie mamy pełnej defini-
cji świadomości. 

Photon ma formę eksperymentalną, 
łączysz animację z filmem fabular-
nym, a na narratora wybrałeś Andrzeja 
chyrę…
Andrzej Chyra jest też naukowcem, 
który ma problem z przekazywaniem 
wiedzy mediom. W filmie widzimy go 
wraz z dziennikarką, która lekką ręką 
zadaje mu trudne pytania. Niełatwo mu 
na nie odpowiedzieć. Ja trudne informa-
cje staram się przekazać poprzez wizu-
alizacje. Od początku wiedziałem, że 
film w większości będzie animowany. 
Tutaj animując atomy, nie ma miejsca na 
ręczną animację, pokazanie osobowości 
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Rozmowa z Normanem Leto, 
reżyserem filmu Photon

człOwiek tO 
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mechanizm
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artysty. Te rzeczy dzieją się bardzo syn-
tetycznie. Dlatego stosowałem symulacje 
komputerowe, poprzedzając je oblicze-
niami. Specjaliści, którzy obserwują to 
na co dzień, zgodzą się, że ten ruch jest 
bardzo podobny. 

Wizualizujesz coś, co na początku 
wydaje się trudne do zwizualizowania. 
twój film to w sumie wykład z biologii, 
fizyki, chemii, który ma ogromne war-
tości edukacyjne…
Pierwsza część, która mówi o fizyce kwan-
towej, o powstaniu materii – była najtrud-
niejsza do zrealizowania. Rozmawiałem 
z wieloma naukowcami, ucząc się tych 
podstaw. Dlatego praca nad filmem zajęła 
5 lat. W fizyce kwantowej w ogóle ciężko 
zapytać, jak dana rzecz wygląda – bo to są 
tak małe i elementarne fragmenty naszej 
rzeczywistości, że zadanie pytania, jak coś 
wygląda, jest bez sensu. Fizycy lubią, kiedy 
artysta pokazuje te rzeczy, które oni widzą 
przy pomocy wzorów. Oni nie muszą 
sobie tego wyobrażać. Kiedy już wcho-
dzimy w skalę molekularną itd., to można 
te rzeczy pokazać w naszym czasie i prze-
strzeni. Zjawiska kwantowe są dosłownie 
„nieuchwytne”. Niełatwo je pokazać, by nie 
urazić świata nauki. 

pod koniec przepowiadasz przyszłość, 
rozwój naszej cywilizacji. przewidy-
wania oparłeś na obecnych trendach 
w futurologii? 
W ostatniej części Photonu dałem sobie 
trochę wolności. Pierwsza jest wyłado-
wana informacjami opartymi na współcze-
snej nauce. Chyra w filmie broni się przed 
tym, żeby przewidywać przyszłość. żaden 
szanowany naukowiec nie lubi tego robić, 
bo prawdopodobnie się pomyli. A za sto 
lat przecież mogą wspomnieć ten wywiad! 
W razie czego „przestrzeli”. Wizualizowa-
łem rzeczy, które są ekstrapolacją poprzed-
nich minut filmu i zobaczyłem, w którą 
stronę pójdzie życie. Oczywiście przeczy-
tałem sporo o przyszłości u wielu bada-
czy, od poważnych typu Raymond „Ray”  
Kurzweil, aż po tak szalonych jak David 
Deutsch. Natomiast to jest moja synteza 
i mam nadzieję, że za sto lat aż tak bardzo 
nie będę odbiegał od prawdy – chociaż Pho-
ton pokazuje szeroki zakres, a końcówka 
dochodzi do momentu, gdzie ciężko mówić 
już o wpływie czasu. To setki miliardów 
lat od teraz. Chodziło mi bardziej o poka-
zanie tendencji życia – w którą stronę ono 
może pójść na zasadzie obserwacji tego, co 
było dotychczas. Prawdopodobnie za sto lat 
okaże się to bardzo naiwne…

internet ewoluuje w stronę sztucz-
nej inteligencji, a może nawet świado-
mości. co się stanie z człowiekiem? 
Odważnie prognozujesz połączenie 
człowieka z technologią…
Myślę optymistycznie, że nawet nie 
zauważymy, kiedy to się zacznie dziać. 
To nie wydarzy się raptownie, jak 
w Terminatorze, gdzie maszyny nagle 
zyskały świadomość. To może być roz-
ciągnięte na 500 lat w przyszłość. i nie 
będzie nam aż tak przeszkadzać. Nie-
które gatunki na ziemi są w stanie ze 
sobą współegzystować – wydaje mi się, 
że i tak będzie w tym wypadku. Oczy-
wiście możemy też próbować upodab-
niać na siłę sztuczną inteligencję do 
człowieka, ale wtedy padnie pytanie: 
co chcemy stworzyć? Czy czasem nie 
zmusić androidów do robienia za nas 
czarnej roboty? Rzeczywiście tego typu 
sztuczna inteligencja mogłaby obró-
cić się przeciwko ludzkości. Natomiast, 
jeżeli pozwolimy jej ewoluować, to nie 
sądzę, żeby to był problem. Nasze ist-
nienie może nie być dla niej istotne. 
Panuje zbyt silne przekonanie, że jeste-
śmy centrum wszechświata.

Rozmawiał Albert Kiciński

Photon
Andrzej Chyra w filmie Photon, 
reż. Norman Leto 

Norman Leto
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przypomina pan dzieje ojca 
Maksymiliana Kolbego…
Nie tyle przypominam, co po 
raz pierwszy ukazuję nieznane 

i zarazem istotne fakty z jego życia.

skąd u niego taka energia do 
działania na tylu polach?
Wszystko zaczęło się, kiedy jako 9-letni 
chłopiec miał objawienie Maryi. Bar-
dzo to na niego wpłynęło, postanowił 
zawierzyć jej życie i zdobyć dla niej cały 
świat. Ona natomiast, jako pośredniczka 
bożych łask, natchnęła go do rzeczy, 
które dla innych wydawały się nieosią-
galne. efektem tego było między innymi 
założenie przez Maksymiliana najlicz-

niejszego męskiego klasztoru na świecie, 
liczącego prawie 800 zakonników.

Nawet w Japonii…
Wybudował klasztor w Nagasaki 
i wydawał w Japonii „Rycerza Niepo-
kalanej”. We Włoszech był współza-
łożycielem międzynarodowej organi-
zacji – Rycerstwa Niepokalanej, która 
w tym roku obchodzi swoje 100-lecie. 
Co ciekawe, we Włoszech, w 1917 roku, 
w naukowym magazynie, został opubli-
kowany projekt pojazdu międzyplane-
tarnego, zaprojektowany właśnie przez 
ojca Maksymiliana. Niebywałą rzeczą 
jest również, że w samym Niepokala-
nowie, wydawano 60 mln egzemplarzy 

pism rocznie, których był redaktorem 
naczelnym.

stosuje pan formę dokumentu 
fabularyzowanego, wplatając 
między wywiady sceny z życia ojca 
Kolbego. stara się pan pokazać 
w nich zakonnika jako zwyczajnego 
człowieka, pełnego zaangażowania 
i dobroci…
Większość z nas zna go jedynie z mar-
tyrologicznego wątku, kiedy to w hero-
iczny sposób oddał życie w obozie 
w Auschwitz za ojca rodziny. Postano-
wiłem więc ukazać widzom fenomen 
całego życia ojca Maksymiliana. Zasto-
sowałem w tym celu nowoczesną formę 
fabularyzowanego dokumentu realizo-
wanego w trzech krajach, z udziałem 
wybitnych aktorów, animacji i muzyki 
symfonicznej skomponowanej przez 
Roberta Jansona. Ufam, że spełni ona 
oczekiwania wymagającej widowni.

Dotarł pan do osób, które pamiętają 
ojca Maksymiliana jeszcze z obozu 
Auschwitz?
Tak. Odbyłem rozmowę z panem Kazi-
mierzem Piechowskim, który opowie-
dział mi, jak słowa, które usłyszał od 
ojca Kolbego w obozie zmieniły jego 
życie i wielu innych osadzonych w obo-
zie. Kiedy wszyscy szli już spać, ojciec 
Maksymilian udzielał spowiedzi. Będąc 
na skraju wycieńczenia, dzielił się jedze-
niem i wspierał rozmową cierpiących 
na duchu. Biorąc po uwagę panujące 
tam nieludzkie warunki – taka postawa 
zaświadcza o świętości tego zakonnika.

Zdjęcia realizował pan nawet 
w Japonii…
Zdjęcia w Japonii były szczególnie eks-
cytujące. Niezwykle dotknęło mnie, że 
tyle lat po śmierci ojca Maksymiliana, 
nadal jest tam legendą. Niesamowite jest 
też to, że klasztor wybudowany przez 
niego przetrwał wybuch bomby ato-

mowej, a japońscy franciszkanie nadal 
wydają „Rycerza Niepokalanej”. Niektó-
rzy z nich, pamiętający ojca Maksymi-
liana, wspominają jego wizję o ognistej 
kuli niszczącej Nagasaki, która z czasem 
objawiła się jako bomba atomowa.

W części dokumentalnej rozmawiał 
pan z wieloma osobami – nawet ze 
znającymi ojca osobiście.
Największe wrażenie wywarła na mnie 
rozmowa z niemieckim księdzem, 
który postanowił poświęcić życie na 
oprowadzanie wycieczek po obozie 
w Auschwitz, by w ten sposób spłacać 
dług za krzywdy, które jego naród zadał 
przetrzymywanym tam więźniom. 

Jeździ pan z filmem po świecie. 
Właśnie wrócił z Ameryki, niedługo 
w Watykanie będzie premiera. Obraz 
cieszy się dużym powodzeniem?
Premierę w Nowym Jorku zrobiliśmy na 
Manhattanie w kinie Anthology. Jako 
reżyser stresowałem się, jak film zostanie 
odebrany, szczególnie przez amerykań-
ską publiczność. Ale udało się! Widzowie 
bili brawa na stojąco. Poczułem się bar-
dzo wyróżniony i wzruszyłem się. Wieść 
o filmie rozeszła się bardzo szybko, bo na 
kolejne 13 pokazów zabrakło biletów.

W polsce na ekranach pojawia się 
coraz więcej filmów religijnych. skąd 
to ożywienie? 

Myślę, że rośnie zapotrzebowanie nie 
tyle na kino religijne, co wartościowe. 
Świat staje się coraz bardziej chaotyczny, 
a rosnący konsumpcjonizm sprawia, że 
się zatracamy. Może dlatego wielu z nas 
zaczyna szukać wartościowych treści, 
by czerpać dobre wzorce zachowań i nie 
zatracić człowieczeństwa.

Jak przyjmowane są te filmy 
w polsce? Działając na wielu polach 
w swojej firmie dystrybucyjnej 
Kondrat-Media, promuje pan 
i rozpowszechnia kino religijne.
Myślę, że filmy tego typu w Polsce 
przyjmowane są różnie. Wszystko 
zależy od tego, czy ich przekaz lub 
poziom artystyczny jest realizowany 
na poziomie zadowalającym widza. 
Dobrze jednak, że w odpowiedzi na 
potrzebę społeczną, taki rodzaj kina się 
pojawia. 

Zabiera się pan teraz za projekt 
o polskiej świętej…
Zgadza się, zaczynamy nowy film. Nie-
bawem ogłosimy publicznie jego pro-
dukcję, którą planujemy zrealizować 
wraz z naszymi partnerami z USA. 
Zdradzę jedynie, że z myślą o dystry-
bucji międzynarodowej, będzie on 
w języku angielskim, z amerykańskimi 
aktorami.

Rozmawiał Albert 
Kiciński

Michał Kondrat 

Dwie korony, reż. Michał Kondrat

Dominika Figurska i Mateusz Pawłowski 
w filmie Dwie korony, reż. Michał Kondrat
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Rozmowa z Michałem Kondratem, 
reżyserem filmu Dwie korony

zapotrzebowanie
na kinO wartOściOwe

dwie Korony
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W Zgodzie odkrywa pan 
bardzo wstydliwą kartę 
naszej historii. 
Pomysł tego filmu przy-

szedł do mnie razem ze scenariuszem 
Małgorzaty Sobieszczańskiej. Pracowa-
liśmy równolegle, byłem opiekunem 
artystycznym jej pomysłu. Początkowo 
nie widziałem siebie w roli reżysera tego 
projektu. Los jednak sprawił, że wycofał 
się reżyser, którego nawiasem mówiąc, 
znalazłem do realizacji tego projektu. 
i wtedy Denijal Hasanović, mój bliski 
przyjaciel, powiedział, że ja powinienem 
reżyserować ten film. Uważałem jednak, 
że nie jestem do tego gotowy – emocjo-
nalnie ani warsztatowo. Chłopak, który 
przychodzi do obozu, żeby wyciągnąć 
swoją dziewczynę – to niezwykle emo-
cjonalna opowieść, dramaturgicznie 
nośna. Aby jednak wejść w ten świat, 
zanurzyć się w nim głęboko, trzeba moc-
nego wewnętrznego imperatywu. Przez 
długi czas takiego powodu nie potrafi-
łem znaleźć. Do czasu, kiedy zobaczyłem 
materiał z rozmową z jednym z więź-
niów takiego obozu, który zrealizo-
wał jeszcze poprzedni reżyser. 80-letni 
mężczyzna zapytany o życie obozowe, 
mając oczy pełne łez, przez kilka minut 
nie mógł wydobyć z siebie żadnego 
słowa. i ta sytuacja przykuła mnie do 
tej sprawy. Najbardziej uderzyło mnie, 

że temu człowiekowi zabrano nie tylko 
godność, ale i pamięć. Komuniści doko-
nali przerażającej rzeczy, zagrożeniem 
karą 15 lat więzienia zabronili więźniom 
tego obozu przez 25 lat mówić o tym, co 
się wydarzyło.

Nic się nie stało.
Nie tylko nic się nie stało, ale nie wyda-
rzyło się w ogóle. Nawet dzieci tych, 

którzy tam przebywali, o tym nie wie-
działy. Bali się, że jeśli to się wyda, 
znów wrócą do rzeczywistości, która 
była dla nich tak przerażająca. Milcze-
nie, które zaległo nad tym tematem, 
było ogromnie dojmujące, i te łzy sta-
rego człowieka – wszystko to spowo-
dowało, że postanowiłem wejść w ten 
temat, z jakiejś wewnętrznej, głębokiej 
potrzeby. Andrzej Wajda zawsze podkre-

ślał, że reżyser robi filmy wtedy, kiedy 
się o czymś ważnym dowie i odczuwa 
potrzebę natychmiastowego podzielenia 
się tą informacją ze swoimi widzami.

Kiedy zapytałem Wajdę o imperatyw 
tworzenia, powiedział mi, że gdy go 
coś zachwyci, chciałby natychmiast 
podzielić się tym zachwytem 
z bliskimi mu ludźmi. A gdy go 
coś przerazi, chce szybko podzielić 
się swym bólem. to ma również 
działanie terapeutyczne. Dla obu 
stron. to pański przypadek.
Dokładnie tak. Jeżeli jako twórca jestem 
przekonany o ważności sprawy, to 
jestem także zobowiązany do jej przed-
stawienia. Nie powinniśmy zawracać 
widzowi głowy rzeczami niewartymi 
uwagi. Miałem 43 lata, gdy dowiedzia-
łem się, że istniały takie obozy, a jestem 
dość dobrze wykształconym człowie-
kiem. Jakaś ważna lekcja historii nie 
została odrobiona, więc trzeba było to 
natychmiast naprawić. Zdawałem sobie 
sprawę, że to bardzo wrażliwy temat, że 
należy podejść do niego delikatnie. Ste-
reotypy zawsze grożą polaryzacją sta-
nowisk.

pomógł w tym panu dokument 
stefana skrzypczaka Zgoda – 
miejsce niezgody poświęcony 
właśnie hitlerowskiemu 
obozowi koncentracyjnemu 
w świętochłowicach, który w 1945 
roku zamienił się w obóz pracy 
podlegający polskiemu Urzędowi 
Bezpieczeństwa publicznego?
Od tego się właściwie zaczęło. Jego autor 
przyszedł do Małgorzaty Sobieszczań-
skiej z tym właśnie dokumentem i zapro-
ponował jej napisanie scenariusza filmu 
fabularnego. Później ich drogi się roze-
szły, on był producentem dokumentów, 
którego inscenizacyjny rozmach tego 
przedsięwzięcia przerósł.

Najbardziej w Zgodzie zaszokował 
mnie fakt, że powojenna opowieść, 
którą pan toczy, rozgrywa się 
w „starych dekoracjach”. Jeden obóz 
zamienił się w drugi, zmienili się 
tylko nadzorcy, oprawcy, kaci. to 
przerażające. 
Jakby to zło, które tkwi w człowieku 
tylko na chwilę, przedrzemało, po czym 
na nowo się odrodziło. Kiedy do obozu 
weszli nowi więźniowie, zastali tam jesz-

cze żydowskie nazwiska „starych lokato-
rów”. Nastąpiła swoista zmiana warty.

Wszystko się ogromnie przemieszało, 
po wojnie w Zgodzie siedzieli obok 
siebie ślązacy, Niemcy i polacy – ci, 
którzy z wrogiem współpracowali, 
i ci, którzy z nim walczyli.
To był dla mnie punkt wyjścia do opo-
wiedzenia tej dramatycznej historii, wła-
śnie ten narodowościowy tygiel. Kto 
winien, kto odpowiada, kto jest oprawcą, 
a kto ofiarą?

Ofiara może stać się katem, a kat 
ofiarą… Na tę przejmującą opowieść 
o losie, który „ludzie ludziom 
zgotowali”, nałożył pan jeszcze 
uczuciowy „nawias”. Zgoda to 
także melodramatyczna opowieść 
o uczuciach. i jednocześnie 
o przyspieszonym dojrzewaniu 
w strasznych warunkach, w których 
miłość nie okaże się lekiem na całe 
zło.
Dla mnie to w głównej mierze opowieść 
o dojrzewaniu w jego emocjonalnym 
aspekcie. Doświadczenie Franka, jak 
i erwina w tym obozie polega na tym, że 
zestawiając się z naiwnymi i najszczer-
szymi intencjami, niosąc ze sobą miłość, 
która jest przecież dla nas archetypem 
czegoś najjaśniejszego, muszą doznać 
rozczarowania. Okaże się bowiem, że 

miłości nie da się przeciwstawić okru-
cieństwu, ona musi przegrać. W tym 
aspekcie ta opowieść jest najbardziej 
dotkliwa. Podróżujemy przez świat 
z wiarą, że miłość zwycięży wszystko. 
To jest wpisane w naszą kulturę. W tym 
filmie jest inaczej, miłość to za mało, 
by poradzić sobie z wszechogarniają-
cym okrucieństwem. Gdybym zapro-
ponował coś innego w tych okoliczno-
ściach i w tych warunkach, to czułbym, 
że wygładzam, łagodzę, oszukuję. Jeśli 
sięgamy po tego kalibru opowiadanie, 
nie możemy powiedzieć po tym wszyst-
kim, czego doświadczyliśmy, że wszystko 
będzie dobrze, bo nie będzie. Nie może 
być.

Zgoda imponuje formą, często 
narrację prowadzi w niej obraz 
(fantastyczne zdjęcia Valentyna 
Vasyanovycha), a także precyzyjnie 
zakomponowaną ścieżką dźwiękową, 
w której szmery, strzępki muzyki, 
czy dramaturgicznie potraktowane 
elementy ciszy często przejmują 
narrację. Okazuje się, że wcale 
słowa nie są najważniejsze, a to, co 
pomiędzy nimi. 
Staraliśmy się wyposażyć kamerę 
w instynkt, dzięki któremu próbuje prze-
trwać w ekstremalnych warunkach. 

Wiele się mówi u nas o kinie 
historycznym, ale chyba nieco 
inaczej pojmowanym, w którym 
zwycięstwa i bohaterowie liczą się 
najbardziej. pan stara się iść pod 
prąd, opowiadając o ciemnej stronie 
naszej rzeczywistości. 
Moim duchowym mistrzem jest Michael 
Haneke, a bezpośrednią inspirację jego 
Ukryte. To rodzaj myślenia historycz-
nego, który mi odpowiada. Mój film nie 
polega na rozliczeniach historycznych. 
interesuje mnie człowiek w ekstremal-
nych okolicznościach.

Zło jest ponadczasowe. haneke 
w Białej wstążce opowiadał 
o narodzinach zła, pan w Zgodzie – 
o jego konsekwencjach.
Trwają one do dziś. Dostrzegam, co się 
wydarzyło, po to, by ostrzec. Gdy widzę 
dzisiaj tego staruszka ze łzami w oczach, 
to zdaję sobie sprawę, że to dzieje się dzi-
siaj. i trwa.

Rozmawiał Jerzy Armata

Maciej Sobieszczański

Zofia Wichłacz i Jakub Gierszał 
w filmie Zgoda, reż. Maciej 
Sobieszczański
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Rozmowa z Maciejem 
sobieszczańskim, reżyserem filmu 
Zgoda

miłOśĆ 
nie wszystko 
pokona

zGoda
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Dlaczego ktoś postanawia 
przebiec 240 kilometrów? 
Właśnie od tego pytania zaczął 
się mój projekt. Bieg Siedmiu 

Szczytów jest jednym z najbardziej wyma-
gających w europie. Odbywa się w Sude-
tach, na trasie są duże różnice wysokości. 
Łączna odległość, którą pokonuje się pod 
górę i w dół odpowiada wejściu i zejściu 
z Mount everestu. Uczestnicy biegną dwa 
dni bez snu. W filmie Biegacze chciałem 
złapać atmosferę tego wydarzenia. Oddać 
trans, w jaki wpada się w trakcie morder-
czego wysiłku. Z bliska przyjrzeć się zmę-
czeniu, wyczerpaniu, desperacji, strachowi. 
Ale też euforii i satysfakcji. By w końcu 
zrozumieć, dlaczego ktoś się na to decy-
duje. 

Udało się panu?
Odkryłem, że motywacji jest tyle, ilu 
uczestników. Jedni uciekają w ten sposób 
od codzienności i na trasie zrzucają z siebie 
ciężar stresu, wymagającej pracy, obowiąz-
ków. Dla innych to sposób na odreago-
wanie traum: na przekór ranom przeszło-
ści udowadniają sobie, że mogą osiągnąć 
nieosiągalne. Są też tacy, którzy w ten spo-
sób nadają sens swojemu życiu. Wresz-
cie część zawodników to byli alkoholicy. 
Przestają pić, potrzebują innego nałogu, 
emocji, adrenaliny. Widzi pan, każdy ma 
własną historię. A jeszcze inaczej widzą to 
naukowcy.

Jak? 
Są teorie, że długodystansowy bieg jest naj-
bardziej naturalną aktywnością człowieka. 
Gatunek homo sapiens robił to od zarania. 
W odróżnieniu od neandertalczyków nie 
rzucał w mamuty kamieniami, tylko biegał 
za antylopami, aż padały. inna teoria głosi, 
że korzenie ultrabiegania tkwią w kontr-
kulturze lat 70. Długotrwały wysiłek miał 
wprowadzać ludzi w stan porównywalny 
z odlotem po LSD.

A wprowadza? 
Tak. Jeden z biegaczy powiedział, że to 
uczucie, które inni znajdują w narkoty-
kach, modlitwie, medytacji. inny wspomi-
nał, jak po 200 kilometrach zatrzymał się 

na trasie. Miał kontuzjowaną nogę, leciała 
mu krew, był wyczerpany. Usiadł, chciał 
zrezygnować. i przeżył pięć minut ciszy, 
której nie zapomni do końcu życia. Czuł, 
jakby wszystkie impulsy z rzeczywistości 
docierały do niego ze zwielokrotnioną siłą. 
i teraz biega, próbując znów tego doznać.

Może nawet narkotyki byłyby dla nich 
mniej wykańczające? 
Nie można kalkulować w ten sposób. Ale 
lekarze o ultramaratonach mówią wprost: 
to szaleństwo. Już maraton jest według 
nich niezdrowy. Każdy dłuższy dystans – 
jeszcze gorszy. Ultrabiegacze wiedzą, że 
prędzej czy później sport odbije się nega-
tywnie na ich organizmie. 

Jedna z pana bohaterek jest nieza-
możną kobietą wychowującą troje 
dzieci, w tym niemowlaka. Ma świado-
mość, że jest im potrzebna. A jednak 
się naraża. 
Ona mnie zafascynowała. Kobieta z uło-
żonym życiem rodzinnym, może nawet 

trochę nim przygnieciona. Niewysoka, 
filigranowa. Mąż ją wspiera, ale natural-
nie nie jest zachwycony jej niebezpieczną 
pasją. Ale ona i tak zostawia na jakiś czas 
dom i rusza w góry zmierzyć się z samą 
sobą. Zszokowało mnie i moją ekipę, jak 
silna jest jej motywacja. Jakby ukończe-
nie biegu było fundamentem poczucia 
własnej wartości.

Jak to się w ogóle robi? podobno 
już przy maratonie człowiek osiąga 
moment, gdy traci się kontrolę nad 
ciałem. 
Rzeczywiście, między 35. a 40. kilome-
trem kończy się nam paliwo. Przestaje 
się czuć mięśnie i biegnie siłą woli. Albo 
jak mówią ultrabiegacze – głową. Na 
100., 200. kilometrze liczą się wyłącznie: 
chęć przetrwania, determinacja, pragnie-
nie dotarcia do mety.

pan pokazuje cielesność z bliska. 
Ludzi, którzy już nie wytrzymują, 
wymiotują, słaniają się na nogach.

Biegacze, reż. Łukasz Borowski 
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reżyserem filmu Biegacze

biegnĘ, wiĘc żyjĘ
BieGacze

MAGAZYN FILMOWY  nr 74/październik 2017

Właśnie to podobało się moim boha-
terom. Zwykle obserwatorzy zwracają 
uwagę na to, co dzieje się na starcie i na 
mecie. A przecież wszystko, co najważ-
niejsze, rozgrywa się pomiędzy. Wielki 
wysiłek fizyczny i psychiczny, w czasie 
którego opadają z człowieka wszelkie 
maski. Nie ma siły na udawanie, zostają 
emocje w stanie czystym. i fizyczność. 

Jak się panu udało uchwycić te 
momenty? 
Uznaliśmy, że nie da się przewidzieć, 
kiedy coś ważnego się rozegra, więc nie-
ustannie jechaliśmy samochodem tere-
nowym obok uczestników, wyskakując 
z auta w momentach ich upadków i wzlo-
tów. Policzyliśmy, że operator, Michał 
Stajniak, łącznie przebiegł z kamerą mara-
ton. Myślę, że świetnie robi filmowi też 
muzyka Macieja Cieślaka. Bo samo biega-
nie wizualnie nie jest pasjonujące.

A kiedy już zawodnicy dotrą na metę, 
mają o czym rozmawiać? 

Wiele ich dzieli. Ale łączy wspólna chęć 
odkrycia tajemnicy, dowiedzenia się cze-
goś o sobie. Bo to kolejna motywacja: 
w czasie biegu czują, że żyją. 

to duże środowisko? 
W Polsce najpopularniejszy jest Bieg 
Rzeźnika. Dystans ok. 80 kilometrów. 
Bierze w nim udział kilka tysięcy ludzi, 
a napływa dwa razy więcej zgłoszeń. 
W naszym biegu uczestniczy 150-200 
osób.

Ale zwykłych biegaczy są dzisiaj setki 
tysięcy. ten sport stał się elementem 
miejskiego stylu życia.
Zawodnicy opowiadali, że jak zaczynali 
15 lat temu, sąsiedzi się z nich śmiali. 
Dzisiaj mentalna zmiana w społeczeń-
stwie jest ogromna. imprezom spor-
towym towarzyszą wielkie targi, firmy 
ścigają się na akcesoria. Ale nie ma się 
czemu dziwić. Bieganie jest przyjemne, 
uwalnia endorfiny. Też to robię. i chyba 
w ułamku dotykam tego, co czują moi 

bohaterowie. Możliwość bycia samemu 
ze sobą bywa dzisiaj luksusem. 

Ale zrobił pan także film o pasji i jej 
cenie. chciał pan, by w biegaczach, 
z ich determinacją i oddaniem, każdy 
mógł się przejrzeć? 
Jasne. Oni płacą cenę za sport, ale też 
dużo zyskują. Zahartowują się na to, 
co przyniesie im życie, mają poczucie, 
za którym tęsknimy: oddychania pełną 
piersią. Każdy ma na to własny spo-
sób. Ja robię dokumenty. Też zdarzają 
się przeciwności losu, ale nagroda jest 
ogromna. Z realizacji Biegaczy, poza 
przyjaźniami, zostaną we mnie choćby te 
momenty, gdy stałem w czasie zimowego 
maratonu, robiąc dodatkowe zdjęcia. 
W środku nocy, w górach, w pustce, cze-
kałem godzinę aż przybiegnie bohater. 
i to była moja chwila ciszy, której inaczej 
bym nie doświadczył. 

Rozmawiał Krzysztof 
Kwiatkowski

Łukasz Borowski

Biegacze, 
reż. Łukasz 
Borowski

Biegacze, 
reż. Łukasz 
Borowski
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skąd pomysł na film?
To jest pomysł, który zrodził się 
wiele lat temu. Współpracowa-
łem wtedy z Andrzejem Gołdą, 

który powiedział, że ma pomysł na sce-
nariusz. Trafił w moje zainteresowania 
i powstał treatment, który miał tytuł 
„M”. Duża część tej historii jest oparta 
na faktach. Potem spotkałem proku-
ratora, który przeprowadził z Włady-
sławem Mazurkiewiczem rozmowę 
na miesiąc przed jego powieszeniem. 
Opowiadał, że Mazurkiewicz był bar-
dzo przekonujący i właściwie uwodził 
swojego rozmówcę. Ulegali mu wszyscy. 
Co więcej, ci którzy się dowiadywali, że 
jest mordercą, nie chcieli w to uwierzyć. 
Moim głównym celem nie było epato-
wanie mordem. To jest w jakimś sen-
sie wehikuł, który może pociągnąć cały 
szereg różnych sytuacji odsłaniających 
kulisy psychologiczne tego okresu – 
lat 50. Jakiś fragmencik czegoś, co jest 
prawdziwe na tyle, na ile rozumiem 
prawdę tego czasu, chociaż urodziłem 
się w 1950 roku.

to w zasadzie czysty przypadek 
sprawił, że Mazurkiewicz został 
osądzony.
Tak, choć fakt, że tak późno wylądował 
na ławie oskarżonych, to jest m.in. temat 
filmu. Tutaj zdradzę jego strukturę: od 
początku wiemy, kto jest zabójcą, nato-
miast jest pewna tajemnica, która wyja-
śnia się dopiero pod koniec. Dlatego 
mówię, że to wehikuł do opowiedzenia 
czegoś więcej o tym, jak wyglądało życie 
w tamtych latach w Polsce. Taki człowiek 
jak Mazurkiewicz był rajskim ptakiem 
na szarym tle, zmęczonego komuną, 
kraju.

to jest zawsze ciekawe, jak niektórym 
udaje się żyć pełniej, lepiej, 
swobodniej.
Powiem więcej. Proces Mazurkiewicza 
relacjonowano w prasie i radiu. On był 
na tyle popularny wśród czytelników 
gazet i mieszkańców Krakowa w szcze-
gólności, że przebijał nawet Wyścig 
Pokoju. Jeśli ktoś wie, jak wyglądał 
Wyścig Pokoju w tych czasach, to rozu-
mie skalę. Z tego procesu dwaj znani 

reporterzy pisali relacje. Jednym z nich 
był Marek Hłasko. Nie mówiło się o tym 
wprost, ale krążyły plotki, że Mazurkie-
wicz był powiązany z UB. Miał dosko-
nałą przykrywkę. Ktoś zadbał, żeby 
stał się statecznym sędzią sądu, który 
orzeka w sprawach wypadków drogo-
wych. Mógł budzić poczucie zaufania, 
a de facto, i to jest nasza supozycja, grał 
z UB. Cała tajemnica polega na tym, 
że próbujemy wniknąć w tym filmie 
w subtelniejszą strukturę owej gry.

po wielu latach wraca pan do poważ-
niejszej tematyki i równocześnie do 
kina gatunkowego.
Wydaje mi się, że jedno drugiemu nie 
przeczy. Kiedy zapraszałem Adam Sikorę 
do współpracy, to obaj wiedzieliśmy, 
że chcemy zrobić film z gatunku noir. 
Adam jest wyrafinowanym operatorem, 
każdy jego kadr ma jakąś magię w sobie. 
To też surowy recenzent moich pomy-
słów. Krótko mówiąc, to miało być i jest 
kino gatunkowe, które ma swoją formę. 
Nie znaczy to jednak, że forma przy-

krywa treść. i oczywiście jest tak, że jak 
się bierze aktora, który jest Chyrą, to siłą 
rzeczy on tworzy postać. Zresztą Chyra 
nie był takim oczywistym kandydatem, 
bo Władysław Mazurkiewicz, elegancki 
morderca, był podobny do Humphreya 
Bogarta. 

co pana przekonało do Andrzeja 
chyry?
Uważam, że to pod wieloma względami 
aktor wyjątkowy, ale przede wszystkim 
ma wielką wewnętrzną siłę. W moim 
przekonaniu jest to artysta klasy euro-
pejskiej, żeby nie powiedzieć światowej. 
Zależało mi, żeby aktor poszedł za duszą 
człowieka, a nie za zwykłą zewnętrzno-
ścią. Wydaje mi się, że Andrzej te pokła-
dane w nim nadzieje spełnia.

chyra wygląda trochę jak Lecter, czy 
to jest świadome nawiązanie?
Kompletnie nie! Seryjny zabójca koja-
rzy się z Hannibalem Lecterem, ale 
Chyra nie grał Lectera; grał postać, którą 
miał zagrać. Próbował w niej znaleźć 

jakieś odniesienia. Nikt z nas prze-
cież nie widział, ani nie znał prawdzi-
wego Mazurkiewicza. Andrzej stworzył 
postać skomplikowaną i wielopłasz-
czyznową. Wiedziałem, że on szuka 
w różnych lekturach, czerpie z różnych 
postaci, o których czyta. 

Obok mordercy istotną rolę 
odgrywa milicjant.
W tej roli wystąpił Tomasz Schu-
chardt, mimo młodego wieku aktor 
dojrzały. Tomka znam wiele lat, debiu-
tował w epizodycznej roli, w moim 
spektaklu Teatru Telewizji pt. Tajny 
współpracownik. Spodobał mi się 
i wiedziałem, że coś z niego wyro-
śnie. Tomek dostał postać naiwnego 
szermierza systemu komunistycznego, 
który zmienia się pod wpływem spo-
tkania z Mazurkiewiczem. W efek-
cie, na koniec filmu, widzimy innego 
człowieka. To pomysł na ten obraz – 
pokazanie spotkania rajskiego ptaka 
z szaraczkiem. Ten szaraczek zaraża 
się wizerunkiem wolnego człowieka 
w zniewolonym kraju. 

W pozostałych rolach obsadził 
pan plejadę polskich aktorów. czy 
trudno było ich zebrać?

Obsada to był mój pomysł. Zabiega-
łem o nią i walczyłem. Na szczęście 
ten tekst bardzo się aktorom podobał. 
Część z nich to osoby, które znałem, 
można powiedzieć, że to moi koledzy, 
jak na przykład Boguś Linda. Jeżeli taka 
plejada aktorów gromadzi się w filmie, 
który nie ma budżetu hollywoodzkiego, 
to znaczy, że idą za tym: niezwykły 
wysiłek ludzki i wola, żeby coś takiego 
powstało. Ale też rodzaj deklaracji ze 
strony aktorów, że chcą w tym brać 
udział. 

czy może pan coś opowiedzieć 
o wątku miłosnym? 
Są dwie ważne kobiety. Jedna to była 
żona Mazurkiewicza, Helena, którą 
kreuje Kasia Warnke. A druga, to kel-
nerka z knajpy, gdzie bywają wszyscy, 
którą gra Karolina Gruszka. Milicjant 
zakochuje się w kelnerce. To temat 
liryczny, na boku głównego tematu 
stricte kryminalnego. W scenariuszu 
barowały się te wątki i one takie pozo-
stały. Nie chciałem, żeby film był skon-
struowany niczym szwajcarski zegarek, 
bo to nudne. Pomyślałem, że w moim 
wieku mogę sobie pozwolić na odrobinę 
nonszalancji i niekoniecznie robić żela-
zny kryminał. 

Bardzo dużo pan pracuje przy reali-
zacji różnych produkcji, jednak ten 
projekt jest wyjątkowy. 
To, że się dużo pracuje, nie znaczy, że 
się pracuje w taki sposób, który czło-
wieka satysfakcjonuje. Ten projekt 
trzy raz stanął na sesji PiSF-u. Myślę, 
że mogę powiedzieć, iż zawdzięczam 
go Agnieszce Holland. Uważała, że 
jest ciekawy. Przekonała resztę kole-
gów, którzy byli liderami, że to obraz 
wart dofinansowania. Ostatecznie 
budżet spięli Wojtek Pałys i Mariusz 
Łukomski z Monolith Films. Trzecią 
stroną w tej koprodukcji jest Krakow 
Film Commission. W sumie mogę 
powiedzieć, że najbardziej mnie inte-
resuje historia. Filmy, które mi się 
zdarzyły ostatnio, czyli dokument Mój 
wróg, moja miłość i Ach śpij kocha-
nie to produkcje historyczne, gdzie 
losy jednostki są rzucone na tło histo-
ryczne.

Wspaniale, że pana praca wciąż jest 
pana pasją.
Nie ukrywam, że to kosztuje trochę 
wysiłku i też desperacji.

Rozmawiała Anna 
Michalska

Krzysztof Lang
Tomasz Schuchardt w filmie 
Ach śpij kochanie, reż. Krzysztof Lang 
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Rozmowa z Krzysztofem Langiem, 
reżyserem filmu Ach śpij kochanie

władysław mazurkiewicz       – elegancki mOrderca 
ach śPij Kochanie
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po Dziewczynie z szafy wysze-
dłeś z offu, czy może robiąc 
kino dalej, myślisz po offo-
wemu?

Myślałem, że jak wyjdę z offu, to zacznie 
się pełna „profeska”, ale okazuje się, że 
w Polsce to tylko nazewnictwo i nie czuję 
jakiejś olbrzymiej zmiany. No dobra, pra-
cuję z większymi nazwiskami, mój styl 
pracy też się trochę zmienił, bo w końcu 
zajmuję się na planie tylko tym, czym 
powinien zajmować się reżyser. Myślę jed-
nak, że wciąż jestem w tej „szafie”. Muszę 
coś udowadniać, żeby iść dalej i patrzy mi 
się na ręce. To męczące, kiedy oceniają cię 
ludzie, którzy niewiele więcej zrobili, bo 
całe życie byli dyrektorami czegoś tam, ale 
tak to wygląda.

Zresztą odgrażałeś się, odbierając kie-
dyś nagrodę.
Tak. Mówiłem: dogonimy was!

W Człowieku z magicznym pudełkiem 
wyczuwam elementy kina gatunko-
wego. pachnie też trochę sF.
To będzie romans. Może co najwyżej 
romans soft science fiction. 

pamiętam cytat z pierwszego Termina-
tora: „przeniosłem się dla ciebie w cza-
sie”. Miłość może pokonać czasoprze-
strzeń i uratować świat?
Może nie od razu uratować świat, ale 
dać poczucie sensu i dobra. Bohaterowie 
mojego filmu żyją w czasach, w których 
wszystko jest tak, jak być nie powinno, 
zresztą dzisiaj już trochę w takich 
żyjemy. Świat ludzi otępiałych, żrących 
kiełbasy, pijących piwo i kiwających 
głową przed telewizorem – może oni 
tego nie dostrzegają, jak mocno robieni 
jesteśmy w konia, ale ludzie wrażliwi 
tak. Obecność kogoś bliskiego może 
nieco złagodzić ten horror codzien-
ności. Trochę się odwołuję do postaci 
Winstona i Julii z „Roku 1984” Orwella 
i pisząc scenariusz, zdałem sobie sprawę, 
że wiem, o co w tym temacie chodzi, bo 
przypomniałem sobie wrażenia po lektu-
rze. Miłość może nas ocalić. 

Główny bohater, Adam, jest żyjącym 
w 2030 roku marzycielem, który prze-
nosi się do lat 50. ten jego romantyzm 
ratuje dziewczynę, która nie wyrusza 
wraz z nim. Zmienia ją?
Tak, Goria jest silnie związana z rzeczywi-
stością, w której żyje. Odkrywa jednak, że 

jego pocałunki i ramiona to coś dobrego. 
Kiedy Adam znika, dociera do niej, że 
nic nie może tego dotyku zastąpić. Tak to 
wygląda – żadna aplikacja nie zastąpi nam 
bliskości drugiego człowieka.

Myślisz o przyszłości bliskiej, takie 
„zdarzyło się jutro”? Kostiumy jed-
nak wyglądają odważnie i futury-
stycznie. 
To jest ta próba nawiązania kontaktu 
z soft SF. Przyszłość w moim filmie 
widzę jako bardzo bliską, ale chciałem 
zawrzeć elementy stylistycznego odsepa-
rowania się, żeby kontrastowała również 
z czasami minionymi. Przyszłość jest 
już dzisiaj, stoimy na krawędzi wielkich 

zmian, na które nas nie przygotowano. 
Bo po co? Przecież łatwiej puścić w tele-
wizji kolejną edycję „Tańca z gwiazdami”.

te stroje Katarzyny Adamczyk przy-
pominają mi pewien film, Sun-
spring. słyszałeś o nim? scenariusz 
do niego napisała sztuczna inteligen-
cja. Wyszło coś surrealistycznego, ale 
oglądalnego. Nie boisz się, jako arty-
sta, że takie czasy przyjdą? Że kom-
putery będą tworzyć sztukę?
Niekoniecznie, chociaż elon Musk 
ostrzega przed sztuczną inteligen-
cją, która może się obrócić przeciwko 
swoim stwórcom, tak jak zrobiliśmy to 
my. Nie chodzi mi tutaj o Boga, bo nie-
szczególnie w ten konstrukt wierzę, ale 
choćby o naturę, którą eksploatujemy. 
Czy korzystałbym z takiego programu 
komputerowego? Jestem ciekawy nowi-
nek, bo dzisiaj świat daje nam wspaniałe 
narzędzia: możemy w domu nagry-
wać muzykę, kręcić filmy, publikować, 
wydrukować sobie pistolet. W sumie to 
zainspirowałeś mnie. Wyślij mi póź-
niej więcej informacji o tym programie. 
Sprawdzę. 

No właśnie. Każdy może sklejać 
sztukę w swoim domu. ty sam bawi-
łeś na Youtubie, zaangażowałeś się 
też w inicjatywę „Bierzcie i kręćcie”, 
w której nagradzano twórców two-
rzących chałupniczo.
Podziwiam youtuberów, tych aktywnych 
sieciowo młodych ludzi, którzy w inter-
necie odnaleźli przepis na siebie. Zbie-
rają dzięki swojej pomysłowości tłumy, 

Olga Bołądź i Piotr Polak w filmie 
Człowiek z magicznym pudełkiem, reż. Bodo Kox 
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Rozmowa z Bodo Koxem, 
reżyserem filmu Człowiek 
z magicznym pudełkiem

miłOśĆ mOże 
nas OcaliĆ

 człowieK z maGicznym PudełKiem
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mają miliony wyświetleń. Mnie się nie 
udało. Mogę to zwalić na pokolenie, z któ-
rego pochodzę, bo uważam, że jestem 
w rozkroku, wciąż między analogowością 
a cyfrowością. Robiłem taki serial Cza-
tersi, nazwijmy to działalnością interne-
towo-satyryczną, ale znudziło mi się. Jak 
przyjdzie mi coś nowego do głowy, z chę-
cią przyjrzę się youTube’owi ponownie. To 
świetne narzędzie do wyrzucenia z siebie 
czegoś na szybko. Ja teraz te swoje „złogi” 
wystrzeliwuję w scenariuszach. Codzienna 
masturbacja nie jest niczym dobrym, 
bo ta energia, którą warto kumulować, 
zostaje zużyta. Na razie wystarcza mi „raz 
a dobrze”. Może dlatego ograniczyłem 
swoją aktywność na youTubie.

czy scenariusz Człowieka z magicz-
nym pudełkiem to ten sam tekst, za 
który dostałeś w cannes wyróżnienie 
scripteast? 
Ten program ocenia nie tylko atrakcyj-
ność projektu, ale również jego roz-
wój. Mam duże problemy z trzymaniem 
deadline’ów, ale jak już przyśpieszyłem, 
to na tyle, aby mnie wyróżnili. Pierw-
szy draft traktował o innych sprawach, 
środki ciężkości w fabule rozłożone były 
inaczej. Skłaniałem się wtedy ku teoriom 

spiskowym i walce „człowiek kontra sys-
tem”, a projekt ewoluował w kierunku 
filmu o miłości w trudnych czasach.

Zaciekawiły cię teorie spiskowe?
W pierwszej wersji scenariusza punkt 
wyjścia był ten sam. Koleś ma radio, 
a wokół tajne służby kładą na wszyst-
kim łapy. interesują mnie kulisy świata, 
interesy, stronnictwa, bo o tym komplet-
nie się nie mówi. Myślisz, że głosujesz na 
jakąś partię, a tymczasem głosujesz na 
stronnictwo. i nie ma w tym nic złego, to 
normalne w polityce, ale nie dostrzegamy 
tego. To trochę teatrzyk kukiełkowy. Mam 
jednak już dystans do światowych teorii 
spiskowych, bo na potrzeby tego projektu 
zapoznałem się z wieloma bzdurnymi. Od 
iluminatów, poprzez niejasności zwią-
zane z World Trade Center, a nawet takie 
ciekawostki jak Teoria Pustej Ziemi. Ze 
mną jest tak, że jak mnie coś zaintere-
suje, to wchodzę w to do końca. Włoży-
łem nieco tej paranoi w postać Bernarda 
granego przez Sebastiana Stankiewicza. 
Łatwo się zdołować, interesując się takimi 
sprawami, a jeszcze bardziej, gdy okazuje 
się, że coś w tym jest. Spójrz na takiego 
Wałęsę. Są kwity na to, że współpraco-
wał z SB są, ale od kiedy i do kiedy? Jeśli 

do lat 90. to smutna sprawa. Niech znajdą 
jeszcze coś na papieża, to już smutek po 
całości. Jestem jednak na takim etapie, 
że film został zrobiony i odpoczywam od 
spisków.

Jak udało się zebrać tak mocną ekipę 
aktorską do tego oryginalnego pro-
jektu?
Staromodny casting. Wybrałem w ten 
sposób Piotra Polaka. Wprawdzie wie-
działem, że chcę Sebastiana Stankiewi-
cza, bo nawet postać Bernarda została 
napisana z myślą o nim, ale bez kumpel-
skości – musiał potwierdzić na castingu, 
że rozumie wizję. Szukałem starszej pani, 
„pogooglowałem” i wyskoczyła mi pani 
Helena Norowicz, z którą mam zaszczyt 
już być na „ty”. Co do Olgi Bołądź – 
nie od początku byłem do niej prze-
konany, ale w castingu żadna aktorka 
nie oddała tej pewności siebie Gorii. 
Może to z powodu stresu dziewczyn, 
które przychodziły na przesłuchanie, 
ale Olga dzięki temu wygrała. Jest taka 
„do przodu”. W mniejszych rolach: Arek 
Jakubik, Agata Buzek… Jestem bardzo 
zadowolony z obsady. Jest zajebista. 

Rozmawiał Jakub Koisz

Bodo Kox



Zna pani teatr, telewizję i film 
z każdej możliwej strony – tej 
literackiej, aktorskiej, zdjęcio-
wej, realizacyjnej. czy debiut 

fabularny jest dla pani pewnym pod-
sumowaniem dotychczasowych do-
świadczeń?
Przyznam, że bardzo długo fabuła nie 
wydawała mi się wystarczająco atrak-
cyjna. Debiut fabularny to cel, do którego 
dążą niemal wszyscy reżyserzy. Tymcza-
sem mnie całkowicie uwiódł film doku-
mentalny. Nie tylko robienie, ale samo 
oglądanie świata oczami innych reżyse-
rów dawało mi wystarczająco dużo frajdy, 
żeby nie zawracać sobie głowy fabułą. 
Potrafiłam obejrzeć kilka, kilkanaście 
dokumentów pod rząd, a często trudno 
mi było wysiedzieć do końca na jednej 
fabule. Tak naprawdę musiałam się zmę-
czyć dokumentem, żeby chcieć go zdra-
dzić. Ostatni – Latawce – zrobiłam nie-
mal dziesięć lat temu. Zajął mi cztery lata 
życia plus dekadę odreagowywania. Nie 
mam już siły na filmy dokumentalne. 
One wymagają ogromnego zaangażowa-
nia. Budowanie tych wszystkich relacji, 

juSta

ludzi, którzy nie mieli żadnego stosunku 
do mnie, ani pewnie do mojego pro-
jektu. Następnego dnia o 6 rano zobaczy-
łam armię fachowców, którzy wiedzą, co 
robić i robią to z naprawdę dużym odda-
niem. Wszyscy niesłychanie mi poma-
gali. Dali mi też czas, żebym się mogła 
wdrożyć w machinę. Prawie wcale nie 
było nerwów, żadnego strasznego napię-
cia. Parokrotnie ekipa podarowała mi tro-
chę dłuższe dni zdjęciowe, za co jestem 
im ogromnie wdzięczna. Poczucie, że ma 
się za sobą armię ludzi, którzy dążą do 
tego samego celu – żeby film był udany – 
było absolutnie bezcenne i zupełnie nowe. 
W teatrze też pomagają różne pracownie – 
pewnie z kilkanaście oddanych osób – ale 
oni jednak są w stałej pracy, na własnych 
śmieciach. ekipa filmowa to coś więcej. 
To oddział zorientowany na cel. Rozejdą 
się po ostatnim dniu, ale przez te 24 są dla 
filmu. Piękne uczucie. Pewnie dyrygent 
ma podobnie. 

przyzwyczailiśmy się w polskim kinie, 
że bohaterami thrillerów, filmów sen-
sacyjnych czy kryminalnych są prze-
ważnie mężczyźni. Bohaterką pani 
autorskiego obrazu jest kobieta, po-
licjantka. czy może będzie to debiut 
„płci” i „profesji”?
Rzeczywiście, w polskim kinie brakuje 
silnych postaci kobiecych. Literatura ser-
wowała ich zawsze więcej i to zdecydo-
wanie nietuzinkowe egzemplarze. Jestem 
polonistką, więc pamiętam tych mocnych 
kobiet niemało. Słowacki np. powołał do 
życia fantastyczne bohaterki, godne szek-
spirowskich opowieści. W kinie świa-
towym jest sporo wiodących postaci 
kobiecych. U nas w końcu też tak będzie. 
Przyznam, że usłyszałam od pewnego sta-
rego reżysera radę: „Niech pani przerobi 
Justę na mężczyznę i zaraz dostanie pani 
budżet”. No cóż… jakoś nie wydawała mi 
się ta propozycja interesująca. Budżet też 
udało się dopiąć. Zresztą od pierwszego 
napisanego zdania wiedziałam, że tytu-
łową rolę zagra ewa Kaim, albo nie będę 
robić tego filmu. Czytała wszystkie chyba 
wersje scenariusza. Dodawała mi kurażu, 
nie chciała podsuwać pomysłów, ale inter-
pretowała tak wnikliwie, że wzięły się 
z tego niektóre rozwiązania scenariuszowe. 
Mnóstwo kobiet włożyło w ten tekst i film 
swoją pracę oraz talent. Mimo to, wcale 
nie jest to tzw. kino kobiece. A może jest? 
Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy „kino 
kobiece”. Pewnie coś pięknego. 

Jak kształtowała się pani współpraca 
ze wspaniałym polskim operatorem 
Jackiem petryckim, postrzeganym 
głównie jako dokumentalista, choć nie 
tylko?
Z Jackiem zrobiliśmy już razem pełno-
metrażowy dokument w Afganistanie, 
gdzie zjedliśmy beczkę soli. Potem był 
jeszcze spektakl Teatru Telewizji „Kon-
cert życzeń”. Dlatego praca z Mistrzem nie 
była dla mnie niespodzianką, tylko wielką 
przyjemnością jak wcześniej. Jestem prze-
konana, że bez niego nie byłabym w tak 
dobrym humorze po zdjęciach. Jacek 
potrafi pracować w ekspresowym tem-
pie, umie iść na kompromisy i upierać się 
przy czymś, czego nie chce odpuścić. Jest 
wymarzonym operatorem dla począt-

kującego fabularnie reżysera, ogrom-
nym oparciem. Całe szczęście, że znali-
śmy się tak dobrze, bo nie mieliśmy dużo 
czasu na opracowanie strategii zdjęć. Od 
momentu, kiedy zadzwonił telefon, że 
robimy, do pierwszego dnia zdjęciowego 
upłynęły dwa miesiące. Wiedzieliśmy, że 
chcemy opowiedzieć film przez główną 
bohaterkę, że ona będzie stałym punktem 
odniesienia. To poniekąd jak w doku-
mencie – chcieliśmy patrzeć na świat jej 
oczami, a nie z jakiejś chłodnej perspek-
tywy wszechwiedzącego. Czyli nasze 
wcześniejsze doświadczenie nie pozostało 
jednak bez znaczenia. 

Rozmawiał stanisław 
Neugebauer
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Rozmowa z Beatą Dzianowicz, 
reżyserką i scenarzystką
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żeby potem opowiedzieć kawałek czyje-
goś życia z własnej perspektywy, wszystkie 
te wybory moralne, jakich się dokonuje 
podczas miesięcy pracy – na to trzeba 
być młodym i naiwnym. Nie da się zro-
bić dokumentu „żeby nie bolało”. A fabułę 
się da. Nie potrzebuję zaszywać się teraz 
na parę lat, by cokolwiek odreagowy-
wać. Potrzebuję zaszyć się, żeby napisać 
kolejny scenariusz i spróbować raz jeszcze 
doświadczyć tej frajdy.

czy odnalazła pani zgodność swoich 
wyobrażeń z realiami pracy na planie 
filmu fabularnego, a może coś panią 
zaskoczyło? 
Spodziewałam się ogromnego zmęcze-
nia. Nie było go. Myślałam, że w warun-
kach debiutu – czyli ograniczonej ilości 
dni zdjęciowych – będę miała o wiele za 
mało czasu na pracę z aktorami. Nie stało 
się tak. Było mało, ale starczyło. Uczyli 

mnie starzy wyjadacze, że lepiej jest nie 
przechodzić na „ty” z wszystkimi, bo pod 
koniec zdjęć będziemy skonfliktowani. 
Bardzo im współczuję takich doświad-
czeń. Ja ich nie miałam. Bałam się, że 
zabraknie nam możliwości i finansowych, 
i czasowych na wypracowanie różnych 
kaskaderskich atrakcji – i tu rzeczywiście 
było bardzo trudno. Bałam się, że mogę 
polec na zarządzaniu kilkudziesięciooso-
bową ekipą, gdy dotychczas, w dokumen-
cie, miałam na planie trzy do pięciu osób. 
Nic z tych rzeczy.

co pani czuła jako „doświadczona de-
biutantka”, dokumentalistka w rela-
cjach ze „starymi wyjadaczami” z fa-
buły ?
Filmy dokumentalne robi się kame-
ralną, zgraną grupą, zwykle z przyja-
ciółmi. Tu gros mojej ekipy poznałam 
na kolacji przed zdjęciami. Obce twarze 

justa

Debiut fabularny Beaty Dzianowicz 
Justa to film, który będzie sensa-

cyjnym thrillerem politycznym z boga-
tym studium psychologicznym głównej 
bohaterki walczącej o swoje przetrwa-
nie i przeżycie córki. Zdjęcia odbyły się 
w stosunkowo krótkim okresie, wio-
sną tego roku. Miejscem plenerów był 
Górny Śląsk, a część wnętrz zrealizo-

wano w podwarszawskich i warszaw-
skich obiektach. Autorem zdjęć jest 
świetny polski operator i dokumenta-
lista Jacek Petrycki, a scenografię przygo-
towała Agata Adamus. W roli tytułowej 
zobaczymy ewę Kaim, a także Dariusza 
Chojnackiego, Michała żurawskiego 
i Mirosława Haniszewskiego. Produ-
centem została WFDiF. Film jest współ-
finansowany przez PiSF, a premierę 
zaplanowano na 2018 rok. s.N.
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na planie filmu justa
Piotr Stramowski w filmie 
Justa, reż. Beata Dzianowicz

Beata Dzianowicz i Ewa 
Kaim na planie filmu Justa



W prODUKcJi

 wilKołaK
eTaP PRoDUKCji: oKReS 
ZDjęCiowy

reŻyseria: Adrian Panek
sCenariusz: Adrian Panek
zdJęCia: Dominik Danilczyk
MuzyKa: Berend Dubbe
sCenografia: Anna 
Wunderlich 
KostiuMy: Małgorzata 
Karpiuk
CHaraKteryzaCJa: 
Dariusz Krysiak
MontaŻ: Jarosław Kamiński
obsada: Danuta Stenka, 
Sonia Mietielica, Nicolas 
Przygoda, Werner Daehn
ProduCentki: Agata 
Szymańska, Magdalena 
Kamińska
ProdukCja: Balapolis
Premiera: 2018

Dla ośmiorga dzieci, 
wyzwolonych z obozu 
Gross-Rosen, zostaje utwo-
rzony prowizoryczny sie-
rociniec w opuszczonym 
pałacu wśród lasów. ich 
opiekunką staje się dwu-
dziestoletnia Hanka, rów-

nież była więźniarka. Po 
okropieństwach obozu 
bohaterowie powoli odzy-
skują resztki straco-
nego dzieciństwa, jednak 
koszmar szybko do nich 
powraca. W okolicznych 
lasach krążą obozowe wil-
czury. Wypuszczone przez 
esesmanów przed wyzwole-
niem Gross-Rosen, wygło-
dzone i zdziczałe osaczają 
pałac w poszukiwaniu 
pożywienia. W przerażo-

nych dzieciach uruchamia 
się obozowy instynkt prze-
trwania.

 narzeCzony
 na niBy
eTaP PRoDUKCji: 
PoSTPRoDUKCja

reŻyseria: Bartosz 
Prokopowicz
sCenariusz: Katarzyna 
Sarnowska, Katarzyna 
Priwieziencew

zdJęCia: Jeremi 
Prokopowicz
MuzyKa: Radosław Łuka
sCenografia: Mela Melak
KostiuMy: Anna 
Męczyńska
CHaraKteryzaCJa: 
Dominika Dylewska
MontaŻ: Jakub 
Tomaszewski
dźwięK: Ola Pniak
obsada: Julia Kamińska, 
Piotr Stramowski, Sonia 
Bohosiewicz, Piotr Adamczyk, 
Tomasz Karolak, Mikołaj 
Roznerski, Barbara Kurdej-
-Szatan, Ewa Kasprzyk, 
Dorota Kolak, Janusz Chabior, 
Andrzej Grabowski, Krzysztof 
Stelmaszyk, Jan Szydłowski
ProduCenCi: Agnieszka 
Odorowicz, Andrzej Papis, 
Maciej Sowiński
ProdukCja: TFP
dystryBuCJa: Dystrybucja 
Mówi Serwis
Premiera: 12 stycznia 2018

Opowieść o związkowych 
perypetiach, które pokocha 
każdy, kto choć raz zako-
chał się w niewłaściwej oso-
bie. idealne życie, o którym 
marzymy, rzadko kiedy tak 
naprawdę jest idealne, a ci 
którym oddajemy nasze 
serca, niestety potrafią je 
z łatwością łamać. Gdy które-
goś dnia życie Kariny zamie-
nia się w pasmo nieszczęść, 
postanawia ona wziąć sprawy 
w swoje ręce i „podkoloro-
wać” rzeczywistość. Niestety, 
uruchomiony festiwal małych 
i dużych kłamstw wymyka 
się jej spod kontroli, dopro-
wadzając do wielu przeza-
bawnych sytuacji. W konse-
kwencji wszyscy bohaterowie 
filmu, muszą zrobić porządek 
zarówno w swoim życiu, jak 
i w swoich sercach.

Oprac. Beata 
poprawa

pełnOmetrażOwe Filmy Fabularne
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FestiWALe ZA GrANicĄpOLONicA

belgia 

aNTweRPia: 
1 września – 27 października – 
andrzej wajda Retrospective. 
Cinema Zuid. W programie: 
Pokolenie, Kanał, Wszystko 
na sprzedaż, Człowiek z mar-
muru, Bez znieczulenia, Popiół 
i diament, Panny z Wilka, 
Danton i Powidoki. 

BRUKSela:
7 października – 29 listo-
pada – andrzej wajda. of 
Mythos and Men. Cinema-
tek. W programie przeglądu: 
Brzezina, Popioły, Pokole-
nie, Polowanie na muchy, 
Niewinni czarodzieje, Kanał, 
Powiatowa lady Makbet, 
Smuga cienia, Wszystko na 
sprzedaż, Człowiek z żelaza, 
Człowiek z marmuru, Bez 
znieczulenia, Krajobraz po 
bitwie, Tatarak, Ziemia obie-
cana, Popiół i diament, Panny 
z Wilka, Korczak, Katyń, 
Wesele, Pan Tadeusz, Danton 
i Powidoki. 

andrzej wajda. of Mythos and 
Men. Cinematek, cykl konfe-
rencji w języku francuskim: 
9 października: „Andrzej 

Wajda. Comment être artiste 
de cinéma en Pologne”, pro-
wadzenie Tadeusz Lubelski.

12 października: „andrzej 
wajda. orfèvrerie d’un 
cinéma total”, prowadzenie 
Dominique Nasta.

13 listopada: „andrzej wajda, 
ou les paradoxes d’un cinéa-
ste d’état”, prowadzenie 
Jeremi Szaniawski. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w BRUKSeli

franCja

TUlUZa:

12-15 września – Dni Polskiej 
animacji w ramach Cartoon 
Forum. impreza zorganizo-
wana w ramach całorocz-
nych obchodów 70-lecia pol-
skiej animacji. W tym roku, 
gościem specjalnym Cartoon 
Forum była Polska.

PaRyż:
14-16 września – Festi-
wal Filmowy Format Court. 
Paryż, Studio des Ursulines. 
Francuskie stowarzyszenie 
Format Court zorganizo-
wało 3-dniowy przegląd fil-

mowy, gdzie zostały poka-
zane obrazy z Polski, izraela 
i Wielkiej Brytanii. Zapro-
szeni reżyserzy z trzech kra-
jów zaprezentowali swoją 
twórczość i wymienili się 
doświadczeniami. instytut 
Polski w Paryżu zorganizował 
pobyt reżyserów z Polski.

26 października – Sorbona, 
27 października – Biblioteka 
Polska w Paryżu: promocja 
francuskiego wydania książki 
Tadeusza Lubelskiego „Histo-
ria polskiego kina”.

24 października w kinie 
Reflet Medicis pokaz filmu 
Wielka droga Michała Waszyń-
skiego. Powojenny melodra-
mat wykorzystujący materiały 
dokumentalne z 1939 i póź-

niejszych lat wojny przedstawi 
Samuel Blumenfeld, dzienni-
karz „Le Monde” i autor bio-
grafii reżysera zatytułowanej 
„Człowiek, który chciał być 
księciem” (Książka i Wiedza, 
2008). Pokaz zrealizowany 
dzięki instytutowi Polskiemu 
w Paryżu i Muzeum im. gen. 
Sikorskiego w Londynie oraz 
Filmotece Narodowej – insty-
tutowi Audiowizualnemu 
(FiNA). 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w PaRyżU

federaCja
rosyJsKa

KaZań:

16-20 sierpnia – Festiwal 
Debiutanckich Filmów Doku-
mentalnych w Kazaniu. 
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W programie konkursu m.in. 
Komunia Anny Zameckiej.

PeRM:
15-21 września – Między-
narodowy Festiwal Filmów 
Dokumentalnych „Flaher-
tiana”. W jury konkurs 
zasiadł reżyser Maciej Dry-
gas.

właDywoSToK:
9-15 września – Między-
narodowy Festiwal „Paci-
fic Maridian”. W programie 
m.in. retrospektywa filmów 
Andrzeja Wajdy: Wałęsa. 
Człowiek z nadziei, Ziemia 
obiecana, Człowiek z mar-
muru, Korczak, Powidoki. 
Festiwal otworzył Robert 
Więckiewicz.

NowoSyBiRSK:
26-30 września – coroczny 
Przegląd Polskich Filmów. 
W programie: Cwał Krzysz-
tofa Zanussiego, Powidoki 
Andrzeja Wajdy, Ostatnia 
Rodzina Jana P. Matuszyń-
skiego, Ekscentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy Janu-
sza Majewskiego, 11 minut 
Jerzego Skolimowskiego oraz 
Jeziorak Michała Otłow-
skiego. Przegląd otworzył 
gość specjalny, Krzysztof 
Zanussi. 

jeKaTeRyNBURG:
27 września – pokaz spe-
cjalny filmu Constans 
Krzysztofa Zanussiego 
z udziałem reżysera, następ-
nie prezentacja książki 
Krzysztofa Zanussiego 
„Strategie życia, czyli jak 
zjeść ciastko i je mieć”.

MoSKwa:
20 września – Powidoki 
Andrzeja Wajdy w moskiew-
skim Memoriale. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi 
w MoSKwie

indie

Nowe DelHi:

w ramach wystawy „Powsta-
nie Warszawskie” w india 
international Centre pokazy 
filmów: 19 września: Fajna 
Ferajna. Powstanie Oczyma 
Dziećmi Tomasza Stankiewi-
cza, 22 września: Powstanie 
Warszawskie wg pomysłu Jana 
Komasy. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w New 
DELHI

litwa

wilNo:

11 września – centrum fil-
mowe Forum Cinemas Vin-
gis – otwarcie Festiwalu 
Nauki filmem Maria Skło-
dowska-Curie w reżyserii 
Marie Noëlle. Maria Skło-
dowska-Curie stała się rów-
nież patronką Festiwalu 
Nauki „erdvėlaivis Žemė 
2017”. 

Klub Filmu Polskiego 2017: 
„Młodzi zdolni. Pokolenie lat 
80. w polskim kinie”, pokazy 
filmu Zud Marty Minoro-

wicz w Wilnie 12 września 
(centrum filmowe Skalvija), 
w Kłajpedzie 19 września 
(Kultūros fabrikas), w Kow-
nie 26 września – (tymcza-
sowa sala kinowa Romuva). 
Film w języku mongol-
skim z napisami w litew-
skim i angielskim. Organiza-
tor: instytut Polski w Wilnie, 
partnerzy: m.in. FiNA.

wilNo:
25 września – centrum fil-
mowe Pasaka – premiera 
21 x Nowy Jork Piotr Stasika 
w ramach XiV Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych w Wil-
nie. Film w języku angiel-
skim z napisami litewskimi. 

Organizator: MFFD w Wil-
nie, partner: instytut Polski 
w Wilnie

17. Festiwal Filmu Polskiego 
na Litwie (do 2014 Tydzień 
Filmu Polskiego).

5-15 października: wilNo, 
KowNo, KłajPeDa, 
MożejKi, NieMieCZyN. 
Najważniejsze wydarzenie 
poświęcone promocji pol-
skiego kina na Litwie, organi-
zowane przez instytut Polski 
w Wilnie. Hasło tegorocznej 
edycji: „Filmowe asy – roz-
poczyna się gra wyobraźni”. 
W programie m.in. Twój Vin-
cent Doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana oraz Sztuka 

Które polskie filmy oglądane są za 
granicą? Jak nasze kino prezentują 
zagranicznej publiczności 
Instytuty Polskie zarządzane 
przez Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych? Do współpracy 
zapraszamy organizatorów 
imprez, dyplomatów, widzów. 
Czekamy na informacje. 
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kochania. Historia Micha-
liny Wisłockiej Marii Sadow-
skiej, Konwój Macieja żaka, 
Bodo Michała Kwiecińskiego, 
Maria Skłodowska-Curie 
Marie Noëlle, Szczęście świata 
Michała Rosy, Sługi boże 
Mariusza Gawrysia i Volta 
Juliusza Machulskiego. Pro-
gram specjalny poświęcono 
Danucie Szaflarskiej, która 
karierą aktorską rozpoczy-
nała w 1939 roku w wileń-
skim Teatrze na Pohulance. 
W programie dla dzieci pol-
skie animacje ze Studia Fil-
mów Rysunkowych w Biel-
sku-Białej. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w wilNie

nieMCy

BeRliN:

Cykl „obrazy historii” (Bilder 
der Geschichte), Zeughau-
skino – Deutsches Histori-
sches Museum. W progra-
mie: październik – Miłość 
w Niemczech Andrzeja Wajdy, 
listopad – Wołyń Wojciecha 
Smarzowskiego. Kuratorem 
cyklu jest Wojciech Saramo-
nowicz z Ośrodka Badań nad 
Totalitaryzmem im. Witolda 
Pileckiego. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi 
w BeRliNie

stany
zjednoCzone

Z okazji 70-lecia polskiej 
animacji instytut Polski 
w Nowym jorku i PiSF orga-
nizują pokazy filmów animo-
wanych w 10 filmotekach na 
terenie USA i Kanady.

SaN RaFael (KaliFoRNia):
7 i 9 października w ramach 
Mill Valley Film Festival Fo
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skiego i Michała Wawrzec-
kiego, Ostatnia Rodzina Jana 
P. Matuszyńskiego, Za nie-
bieskimi drzwiami Mariu-
sza Paleja oraz Planeta Sin-
gli Mitji Okorna. W ramach 
festiwalu odbędzie się pokaz 
specjalny dokumentu Piano 
Vity Marii Drygas z udzia-
łem twórców. W ramach 
15-lecia Szkoły Wajdy 
w Odessie zostaną pokazane 
filmy: Joanna Anety Kopacz, 
Mleczny brat Vahrama 
Mkhitaryana, Ślimaki Grze-
gorza Szczepaniaka oraz 
Miejscy kowboje Pawła Zie-
milskiego. Organizatorem 
festiwalu jest instytut Polski 
w Kijowie.

iNFo: iNSTytUT PolSKi w Kijowie

pokazy filmów: Był sobie raz 
Waleriana Borowczyka i Jana 
Lenicy, Syn Ryszarda Cze-
kały, Tango Zbigniewa Ryb-
czyńskiego, Sztuka spadania 
Tomasza Bagińskiego, Cipka 
Renaty Gąsiorowskiej, Kizi 
Mizi, Czas przeszły, From 
the Green Hill, Wśród nocnej 
ciszy, Niestety, Śmierć na 5 
Mariusza Wilczyńskiego.

7 października: Mariusz wil-
czyński – pokaz na żywo 
animacji do muzyki zespołu 
Trance Mission.

SeaTTle:
22 października w ramach 
Northwest Film Forum 
odbędą się pokazy filmów: 
Sztuka spadania Tomasza 
Bagińskiego, Cipka Renaty 
Gąsiorowskiej, Ziegenort 
Tomasza Popakula, Ichthys 
Marka Skrobeckiego, Pio-
truś i wilk Suzie Templeton, 
Łaźnia Tomka Duckiego, 
Ab Ovo Anity Kwiatkow-
skiej-Naqvi, Paths of Hate 
Damiana Nenowa, The Chick 
Michała Sochy, Tango Zbi-
gniewa Rybczyńskiego oraz 
Czerwone i czarne Witolda 
Giersza.

CleVelaND:
22 października – Cleveland 
Cinematheque w progra-
mie: Był sobie raz Waleriana 
Borowczyka i Jana Lenicy, 
Sztandar Mirosława Kijo-
wicza, Czerwone i czarne 
Witolda Giersza, Podróż 
Daniela Szczechury, Ostry film 
zaangażowany Juliana Józefa 
Antonisza, Słodkie rytmy 
Kazimierza Urbańskiego, Syn 
Ryszarda Czekały, Odpry-
ski Jerzego Kuci, Tango Zbi-
gniewa Rybczyńskiego i Solo 
na ugorze Jerzego Kaliny.

aUSTiN:
29 października – austin 
Film Society – pokazy fil-
mów: Odpryski Jerzego Kuci, 
Czerwone i czarne Witolda 
Giersza, Podróż Daniela 
Szczechury, Ostry film zaan-
gażowany Juliana Józefa 
Antonisza, Tango Zbigniewa 
Rybczyńskiego, Ab ovo Anity 
Kwiatkowskiej-Naqvi, Zie-
genort Tomasza Popakula 
oraz Figury niemożliwe i inne 
historie Marty Pajek. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w NowyM 
joRKU

sri lanka

DżaFNa:

20 września – Pilecki Miro-
sława Krzyszkowskiego – 
pokaz filmu w ramach Jaffna 
international Cinema Festival.

KoloMBo:
12-17 września – Dwie 
korony Michała Kondrata – 
pokazy filmu w ramach euro-
pean Film Festival. 
iNFo: iNSTyTUT PolSKi w New 
DelHi.

ukraina
Kijów, CHaRKów, oDeSSa, 
DNiePR, MaRiaPol, łUCK, 
WINNICA

5-19 października – Xii Dni 
Kina Polskiego na Ukra-
inie. Przegląd zainauguruje 
Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej Marii 
Sadowskiej. Gościem będzie 
córka Wisłockiej – Krystyna 
Bielewicz. W programie 
również: Czerwony Pająk 
Marcina Koszałki, Maria 
Skłodowska-Curie Marie 
Noëlle, Nowy Świat elżbiety 
Benkowskiej, Łukasza Ostal-

węgry

BUDaPeSZT:
29 sierpnia – 3 września – 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Krótkich BUSHo. 
W programie m.in. Theatrum 
Magicum Marcina Giżyckiego.

ZSÁMBÉK:
1-3 września – y.eaST Festi-
val. Pokaz specjalny Seksmisji 
Juliusza Machulskiego. 

MiSZKolC:
14 września – MFF CiNe-
FeST. Pokaz specjalny Two-
jego Vincenta Doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana.

19 października na ekrany 
węgierskich kin wchodzi naj-

nowszy, już 26. film Marty 
Mészáros Zorza polarna 
z udziałem m.in. Lesława 
żurka i ewy Telegi. Autorem 
zdjęć jest Piotr Sobociński jr.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi 
w BUDaPeSZCie

wielKa Brytania

loNDyN:

Raindance Film Festival. 
Polish co-productions at the 
indie film showcase
23 i 30 września – pokazy 
Scaffolding Matana Yaira 
(Polska/izreal), Leicester 
Square.
30 września i 1 paździer-
nika – pokazy Maya Dardel 
Zacharego Cotlera i Mag-
daleny Zyzak (Polska/USA), 
Leicester Square. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w loNDyNie

włoCHy

RZyM: 

Pokazy filmów w instytu-
cie Polskim: 19 września: 
Brat naszego Boga Krzysz-
tofa Zanussiego, 27 września: 
Dwie korony Michała Kon-
drata, 28 września: Wyklęci 
przez komunistów żołnierze 
niezłomni Mariusza Malca. 

23 września – Festiwal lite-
ratury Podróżniczej (Festival 
della Letteratura di Viaggio), 
Villa Celimontana, pokaz 

filmu Tajemniczy Sojusznik 
Piotra Fudakowskiego.

24 września – Muzeum Macro 
/ live Cinema Festival. Udział 
polskich gości: Aleksander 
Janicki – artysta, grafik, foto-
graf, scenograf, autor projek-
tów koncepcyjnych w dzie-
dzinie multimediów oraz 
performer; Franciszek Arasz-
kiewicz – twórca kompozycji 
instrumentalnych, wokalno-in-
strumentalnych, elektroaku-
stycznych, audiowizualnych, 
instalacji interaktywnych oraz 
utworów z kręgu sztuki kon-
ceptualnej i muzyki filmowej. 

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w RZyMie

polsKie FilMy
w dystryBuCJi
kinowej
na świeCie 

Powidoki (los últimos días 
del arista: afterimage) 
Andrzeja Wajdy na ekranach 
kin w 14 hiszpańskich mia-
stach od 30 czerwca. Dys-
trybutorem jest Sherlock 
Films. 

Twój Vincent Doroty Kobieli 
i Hugh welchmana został 
sprzedany do stu kilkudzie-
sięciu krajów, wszedł już 
m.in. na ekrany kin w USA 
i na Węgrzech (22 września).

Oprac. cezary Kruk
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zaburzenie
zwyCięŻa 
w greCJi

Podczas tegorocznej, 4. 
edycji MFF Taratsa (23-27 
sierpnia) wygranym oka-
zał się polski tytuł. Nagrodę 
główną w kategorii Naj-
lepszy Film zdobył Julian 
Tałandziewicz za Zabu-
rzenie. etiuda przedstawia 
pozornie błahe zdarzenie, 
które wyrywa zamknię-
tego w sobie bibliotekarza 
z życiowego letargu i roz-
budza w nim dotychczas 
uśpione pragnienia. To 
historia opowiedziana bez 
słów. Taratsa jest niezależ-
nym międzynarodowym 
festiwalem krótkich metraży, 
który odbywa się w Saloni-
kach. W tym roku zaprezen-
towano aż 70 tytułów z 27 

krajów, co dowodzi ogrom-
nego sukcesu polskiego 
filmu.

matka 
z suKCeseM 
w usa

Krótkometrażowy, histo-
ryczny film fabularny Matka 
Piotrka Gołębiowskiego 
został nagrodzony jako naj-
lepsza krótka fabuła na 2. 
Monmouth Film Festival 
w New Jersay (11-13 sierp-
nia). Ten młody festiwal 
powstał, by promować nie-
zależne produkcje z całego 
świata. Nagrodzony film jest 
inspirowany prawdziwymi 
wydarzeniami, które miały 
miejsce na przełomie 1943 
i 1944 roku w podwarszaw-
skim Legionowie. Opowiada 

historię polskiej czterooso-
bowej rodziny, której życie 
zawisło na włosku, od kiedy 
jej dom oficerowie nie-
mieccy zajęli na swoją kwa-
terę. Matka jest debiutem 
reżyserskim Piotrka Gołę-
biowskiego, który obecnie 
pracuje nad developmentem 
swojego debiutu pełnome-
trażowego – dramatu praw-
niczego Adwokat. 

maCiej
soBieszCzańsKi
nagrodzony
na mff
w Montrealu 

Podczas 41. Montreal World 
Film Festival (24 sierpnia – 
4 września) Maciej Sobiesz-
czański otrzymał nagrodę 
dla najlepszego reżysera 

za pełnometrażowy debiut 
Zgoda. Obraz pokazywano 
w Konkursie Głównym 
wraz z 17 tytułami z całego 
świata. Warto wspomnieć, że 
polskie filmy są regularnie 
nagradzane w Montrealu, 
a to jeden z piętnastu kon-
kursowych festiwali filmów 
fabularnych akredytowanych 
przez FiAPF – Międzyna-
rodową Federację Zrzeszeń 
Producentów Filmowych 
(ma tzw. kategorię A). Dwa 
lata temu Michał Rogalski 
odbierał na tym wydarzeniu 
nagrodę za najlepszy scena-
riusz za Letnie przesilenie, 
a w 2013 roku obraz Chce 
się żyć Macieja Pieprzycy 
wygrał festiwal, otrzymu-
jąc Grand Prix oraz Nagrodę 
Jury ekumenicznego 
i Nagrodę Publiczności. 

Polski serial
podBiJa azJę

Serial animowany Agi Bagi, 
przeznaczony dla dzieci 
w wieku 2-5 lat, produko-
wany przez studio Badi Badi 
i reżyserowany przez Toma-
sza Niedźwiedzia, zdobywa 
kolejne terytoria na mapie 
świata. Już nie tylko europa, 
Afryka, Bliski Wschód, 
Australia, USA, ale od 
początku 2017 roku można 
go oglądać również w Azji. 
Serial został sprzedany 
do Chin (dwóch nadaw-
ców), Wietnamu, indii oraz 
Korei Południowej. Pierw-
szy, 13-odcinkowy, sezon 
Agi Bagi miał swoją pre-
mierę dwa lata temu w 40 
krajach, natomiast obecnie 
seria ma zawarte umowy 
na możliwość emisji na 
całym świecie, a na ekrany 
widzów trafiła już w ponad 

60 krajach. Każdy odcinek 
porusza wątek związany ze 
środowiskiem i pokazuje, 
jak sobie radzić wspólnymi 
siłami, żeby żyć w harmo-
nii z naturą. Prezentując 
przygody bohaterów, w uni-
katowy sposób przemyca 

ważne elementy eduka-
cyjne, które są często pomi-
jane w bajkach w tej grupie 
docelowej. W Polsce serial 
można oglądać na kanałach 
TVP ABC, Polsat Jim Jam, 
ipla.tv, player.pl, strefabajek.
pl, chilli.tv, Sala Kinowa Pre-

mium na youTubie oraz na 
wydanym ostatnio DVD.

więzi wygrywaJĄ
w CzarnogÓrze

Na 31. Film Festival Herceg 
Novi (1-8 sierpnia) Grand 

Prix „Golden Mimosa” zdo-
były Więzi Zofii Kowalew-
skiej. Festiwal w Czarnogó-
rze to wydarzenie, podczas 
którego prezentowane są 
dokumenty z całego świata. 
Produkcja Studia Munka- 
-SFP została doceniona „za 
subtelne i wielowymiarowe 
pokazanie relacji między 
ludźmi”.  

twÓJ VinCent 
i zaKładniCy 
w usa

Podczas 44. edycji Festiwalu 
Filmowego w Telluride (Kolo-
rado, USA) zaprezentowano 
50 tytułów, w tym 30 w głów-
nej sekcji imprezy. Wśród 
nich znalazły się dwa obrazy 
wsparte przez PiSF – Twój 
Vincent w reżyserii Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana 
oraz koprodukcja gruziń-
sko-rosyjsko-polska Zakład-
nicy Rezo Gigineishvilego 
(polską koproducentką jest 
ewa Puszczyńska). Festiwal, 
który w tym roku odbywał 
się w dniach 1-4 września, 
nie ma formuły konkursowej, Fo
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Na zakończonym 25 sierpnia MakeDox – 
Creative Documentary Film Festival 

w Skopje, główną nagrodę dla najlepszego 
filmu przyznano Piotrowi Stasikowi za ob-

raz 21 x Nowy Jork. To już kolejne między-
narodowe trofeum dla tego dokumentu, któ-
ry w zeszłym roku nominowany był do Eu-
ropejskiej Nagrody Filmowej.

21 x nowy JorK wygrywa
w MaCedonii 

Film w reżyserii Macieja Adamka otrzymał 
kolejne zagraniczne wyróżnienia. Nagro-

dę Młodego Jury na 10. Faito Doc Festival we 
Włoszech (1-7 sierpnia) oraz Nagrodę Jury na 

5. ARKIPEL Jakarta International Documen-
tary and Experimental Film Festival (18-26 
sierpnia). Obraz był już doceniony m.in. na 
licznych festiwalach w USA.

Na zakończonym 27 sierpnia 5. Festiwa-
lu Filmowym w Kitzbühel (najbardziej 

znanym na świecie austriackim ośrodku nar-
ciarskim) nagrodę Best Short zdobyła Daria 
Woszek za krótką fabułę Hycel. To czarna 
komedia opowiadająca historię człowieka, 
który porywa psy dla okupu, by potem zwra-
cać je w glorii i chwale wybawiciela. Pewne-
go dnia porywa owczarka, który okazuje się 
bezpańskim. Filmfestival Kitzbühel to młoda 
impreza, nie tylko ze względu na swój wiek, 
ale także dlatego, że jej celem jest promocja 
młodych, często debiutujących twórców.

dwa światy nagrodzone we włoszeCH i w indonezJi

HyCel naJlepszy
w austrii

Dwa Światy, 
reż. Maciej Adamek

Janusz Chabior w filmie 
Hycel, reż. Daria Woszek 

21 x Nowy Jork, 
reż. Piotr Stasik



pOLONicA

72 73

tylko prezentuje najnowsze 
dokonania i tendencje świa-
towego kina. Warto dodać, iż 
w ciągu ostatnich edycji tej 
prestiżowej imprezy, w pro-
gramie wydarzenia, znalazły 
się polskie produkcje: w 2011 
W ciemności Agnieszki Hol-
land, a w 2013 Ida Pawła 
Pawlikowskiego. 

dwa światy
nominowane
do Prix euroPa

Nagradzany na licznych festi-
walach obraz Macieja Adamka 
Dwa Światy został nomino-
wany do nagrody Prix europa 

cyklu „Show & Tell” prezen-
tującym wyróżniające się 
w światowym kinie filmy nie-
komercyjne i eksperymen-
talne. Warto podkreślić, iż 
prezentację dorobku kolek-
tywu MML rekomendował 
sam Jonas Mekas – współ-
założyciel Anthology Film 
Archives i twórca nagrodzony 
m.in. Smokiem Smoków na 
Krakowskim Festiwalu Fil-
mowym w 2010 roku. Naj-
nowsze dokonanie grupy 
MML – dokument Bezgłośnie. 
Statyści pustyni miał swoją 
światową premierę w tym 
roku podczas 28. MFF FiD 
Marseille we Francji.

MiCHał
soBoCińsKi
na liśCie 
„Variety” 

Autor zdjęć Michał Sobo-
ciński znalazł się na presti-
żowej liście „Variety’s 2017 
Artisans impact Report” 
wśród 69 najciekawszych 
i obiecujących profesjo-
nalistów branży filmowej. 
To ogromne wyróżnienie, 
bo amerykański tygodnik 
„Variety” należy do najważ-
niejszych i najbardziej pre-
stiżowych periodyków fil-
mowych na świecie. Polski 
operator odpowiada za zdję-
cia do takich produkcji, jak 
Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej, Kon-
wój czy Warsaw by Night. 
Wśród 69 autorów zdjęć, 
scenografów i kostiumogra-
fów, kompozytorów, dźwię-
kowców i montażystów 
z całego świata, obok Polaka 
są na tej liście m.in. James 
Laxton – autor zdjęć do 
oscarowego Moonlight, Ane 
Crabtree – autorka kostiu-

w kategorii: film dokumen-
talny. Prix europa to naj-
większy festiwal prezentu-
jący i nagradzający produkcje 
medialne z dziedziny telewi-
zji, radia i internetu. Każ-
dego roku przyznawane są 
tu nagrody dla najlepszych 
europejskich produkcji – The 
european Broadcasting Festi-
val Awards. Celem wydarze-
nia jest promocja produk-
cji telewizyjnych, radiowych 
i internetowych oraz wspar-
cie europejskiej dystrybucji 
filmów i programów poka-
zywanych podczas imprezy. 
W 2009 nagrodę Prix europa 
dla najlepszego dokumentu 

zdobyła Chemia Pawła Łoziń-
skiego, a w 2012 specjalne 
wyróżnienie przyznano seria-
lowi Głęboka woda Magdaleny 
Łazarkiewicz. W tym roku do 
Prix europa nominowane są 
również inne polskie pro-
dukcje radiowo-telewizyjne: 
serial Artyści Moniki Strzępki 
i Pawła Demirskiego – pro-
dukcja TVP (kategoria: 
fabuła) oraz „Jak zatrzy-
mać wodospad”, „Fundacja 
»Głos ewangelii«” i „Mar-
mur i dzieci” – Polskie Radio 
(reportaż radiowy). Festiwal 
odbędzie się w Berlinie mię-
dzy 14 a 20 października.

FilMy grupy
MMl w nowyM
jorku

22 września w Nowym Jorku, 
w kinie należącym do pre-
stiżowego centrum kultury 
filmowej, Anthology Film 
Archives, odbyła się prezen-
tacja dokonań kolektywu 
artystycznego MML. Nowo-
jorski pokaz Pracy maszyn 
oraz The Betrayed Square 
uświęcił dziesięciolecie istnie-
nia grupy MML, której człon-
kami są Gilles Lepore, Maciej 
Mądracki i Michał Mądracki. 
Grupa tworzy projekty fil-
mowe oraz instalacje wideo. 
Pokaz odbył się w ramach 

mów do seriali Westworld 
i Opowieść podręcznej, kom-
pozytor muzyki do Wonder 
Woman i Przełęczy ocalo-
nych Rupert Gregson-Wil-
liams czy montażysta serialu 
Breaking Bad Skip Macdo-
nald. Michał Sobociński jest 
absolwentem Wydziału Ope-
ratorskiego Szkoły Filmowej 
w Łodzi. Pracę jako operator 

kamery rozpoczął w 2007 
roku, a jego etiuda fabularna 
Ojciec została nagrodzona 
m.in. Brązową Kijanką na 
festiwalu Camerimage. Od 
tamtej pory pracował przy 
ponad 30 projektach fabu-
larnych, serialach i filmach 
dokumentalnych w Pol-
sce i za granicą. Pochodzi 
z klanu wybitnych operato-

rów – jest wnukiem Witolda 
Sobocińskiego, synem Pio-
tra Sobocińskiego i bratem 
Piotra Sobocińskiego jr. Jak 
napisał magazyn „Variety”: 
„robienie zdjęć i praca na 
planie są częścią jego DNA”. 

Oprac. Julia 
Michałowska Fo
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Najlepszą aktorką zagraniczną na 
26. Golden Rooster and Hun-

dred Flowers Film Festival w chińskim 
Hohhot (13-16 września) została Aga-
ta Kulesza za rolę w filmie Kingi Dęb-

skiej Moje córki krowy. Sam obraz na-
tomiast zdobył nagrodę publiczno-
ści. SFP od lat współpracuje z Chiń-
skim Stowarzyszeniem Filmowców, re-
komendując polskie filmy do udzia-

łu w tym festiwalu. Impreza należy do 
największych na kontynencie azjatyc-
kim i jest to tzw. festiwal „latający”, 
czyli każdego roku odbywa się w in-
nym chińskim mieście.

agata kulesza i MoJe CÓrKi Krowy z nagrodami w ChinaCh

9 września Komisja Osca-
rowa w składzie: Paweł 

Pawlikowski (przewodniczą-
cy), Grażyna Torbicka, Ste-
fan Laudyn, Arthur Rein-
hart, Tomasz Wasilewski, 
Agnieszka Smoczyńska oraz 
Magdalena Sroka ogłosi-
ła wybór Pokotu w reżyserii 
Agnieszki Holland na pol-
skiego kandydata do Oscara 
w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny. „Po dłu-
gich dyskusjach Komisja 
uznała, że to Pokot będzie 
w tym roku najlepiej repre-
zentował polską kinemato-

grafię w trudnej rywaliza-
cji oscarowej. Rozważaliśmy 
kilka tytułów i w naszej oce-
nie film Agnieszki Holland 
ma najwięcej atutów, któ-
re mogą mu pomóc w kam-
panii promocyjnej i w kon-
sekwencji zwiększyć szanse 
na uzyskanie nominacji do 
Oscara” – powiedział Paweł 
Pawlikowski. „Agnieszka 
Holland jest reżyserką zna-
ną i cenioną wśród człon-
ków Amerykańskiej Aka-
demii Filmowej. Była trzy-
krotnie nominowana do 
Oscara, w tym dwukrotnie 

w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny, cały czas 
realizuje produkcje telewi-
zyjne w Stanach Zjedno-
czonych. Warto podkreślić, 
że Pokot, laureat Srebrne-
go Niedźwiedzia na Berli-
nale, był już dystrybuowa-
ny w kilku krajach oraz ma 
bardzo skutecznego i do-
świadczonego agenta sprze-
daży – Beta Cinema” – za-
znaczyła dyrektor PISF 
Magdalena Sroka. Pokot ma 
również szansę na zdobycie 
nominacji do Europejskich 
Nagród Filmowych 2017.

Pokot polsKiM KandydateM do osCara

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

Agata Kulesza w filmie 
Moje córki krowy, reż. Kinga 
Dębska

Agnieszka Mandat w filmie 
Pokot, reż. Agnieszka Holland



Fo
t. 

An
na

lis
a 

Fl
or

i/V
en

ic
e 

Fi
lm

 F
es

tiv
al

/im
ag

e.
ne

t 

Fo
t. 

Fi
lm

 A
rt 

Pr
od

uc
tio

n 

wenecja

75

FestiWALe ZA GrANicĄ

74

panie, ja robię to, co kocham. A kino 
to moja pasja i psychiczna pod-
nieta” – to słowa legendarnego pol-
skiego reżysera Michała Waszyń-

skiego, któremu swój nowy dokument 
poświęcili elwira Niewiera i Piotr Roso-
łowski. Film zdobył uznanie na wenec-
kim festiwalu, czego dowodem presti-
żowa nagroda dla najlepszego dokumentu 
o kinie, jaką podczas ceremonii zamknięcia 
na Lido odebrali twórcy. Słowa Waszyń-
skiego śmiało można by określić mianem 
motta tegorocznej edycji festiwalu, która 
w powszechnej opinii była najlepszą od 
lat. Co więcej, wydaje się, że wenecki Kon-
kurs Główny przyćmił niedawne zmagania 
o Złotą Palmę, a to ostatnimi czasy zdarza 
się wyjątkowo rzadko. 

Książę i dybuk pokazany został w pre-
stiżowej sekcji Venice Classics, gdzie obok 

że tak było również w przypadku Waszyń-
skiego, który za życia marzył, by jeden z jego 
obrazów zaprezentować właśnie na festi-
walu w Wenecji. Dzięki pokazom Księcia 
i dybuka w symboliczny sposób wrócił po 
latach do włoskiego świata filmu”. Polscy 
dokumentaliści wrócili zaś z Lido ze wspo-
mnianą nagrodą.

Równie zadowolony był pewnie Guil- 
lermo del Toro, meksykański reżyser, który 
już od lat pracuje w Stanach Zjednoczo-
nych. Znany z Labiryntu fauna czy Hellboya 
twórca pokazał w weneckim konkursie stu-
dyjną produkcję The Shape of Water. Film 
będący kolejnym dowodem jego ogrom-
nej fantazji, nieskończonej wyobraźni oraz 
szczerej miłości do kina. Choć ta zreali-
zowana z rozmachem baśń podbiła serca 
dziennikarzy i publiki, mało kto stawiał, że 
to właśnie del Toro przypadnie Złoty Lew. 
W dużej mierze dlatego, że wysokonakła-
dowe amerykańskie produkcje ostatnimi 
czasy są na festiwalach traktowane trochę 
po macoszemu, postrzegane jako atrakcyjny 
dodatek zapewniający obecność gwiazd 
z pierwszych stron gazet czy plotkarskich 
portali. Składy jurorskie być może wycho-
dzą ze słusznego skądinąd założenia, że te 
filmy i tak sobie poradzą, wolą więc swą 
uwagę skierować na „mniejsze”, bardziej 
niszowe kino. Świetnym tego przykładem 
jest ubiegłoroczny triumfator z Wenecji, 
czyli Filipińczyk Lav Diaz i jego trzygo-
dzinna, czarno-biała Kobieta, która wyszła. 

dzieł zrekonstruowanych cyfrowo pre-
zentowane były również dokumenty na 
temat historii kina. „Film o Waszyńskim 
wzbudził duże zainteresowanie publicz-
ności weneckiego festiwalu i nie doty-
czy to wyłącznie widzów fascynujących 
się historią kina. Warto dodać, że był to 
jedyny dokument nominowany również 
do nagrody Queer Lion, o którą wal-

Stąd niemałe, ale jakże pozytywne zasko-
czenie, gdy okazało się, że prestiżowy laur 
w tym roku powędruje właśnie do del Toro. 

Podejrzewam, że werdykt nie był łatwy 
do ustalenia, a jurorom pod przewod-
nictwem amerykańskiej aktorki Annette 
Bening towarzyszyć mógł pozytywny ból 
głowy. Bo tegoroczny konkurs prezento-

wał się wyśmienicie. Kiepskie filmy można 
by pewnie policzyć na palcach jednej ręki, 
a te dobre bądź bardzo dobre były w zdecy-
dowanej przewadze. Ot, chociażby antywo-
jenny Foxtrot izraelskiego reżysera Samu-
ela Maoza (Wielka Nagroda Jury), bardzo 
ciekawy debiut Xaviera Legranda Custody 
(Srebrny Lew dla najlepszego reżysera oraz 
Lew Przyszłości), czy doceniony za scena-
riusz Three Billboards Outside Ebbing, Mis-
souri Martina McDonagha. Każdy z tych 
obrazów, choć w odmienny sposób, podej-
mował podobny temat. Mówił o bezsensie 
przemocy i spustoszeniu, jakie czyni ona 
w człowieku. U Maoza oraz McDonagha 
była to rozpacz rodziców po stracie uko-
chanych dzieci, u Legranda nakręcająca się 
spirala agresji, prowadząca w konsekwencji 
do poważnej traumy. Zawody w weneckim 
Konkursie Głównym przyszły z zupełnie 
niespodziewanej strony, bo dotyczyły tych, 
na których filmy czekano najbardziej. Nie 
popisał się Darren Aronofsky, którego obraz 
Mother!, chyba jako jedyny z walczących 
w tym roku o Złotego Lwa tytuł, został po 
pokazie prasowym wygwizdany. Znacz-

czyły filmy dotykające tematyki LGBT. 
Wydaje nam się, że historia Waszyńskiego 
jest kompleksowa i bardzo różni widzo-
wie potrafią odnaleźć w niej interesujące 
wątki” – przekonują Niewiera i Rosołow-
ski. By zaraz dodać: „Jeszcze w trakcie reali-
zacji Jola Dylewska powiedziała nam, że 
niektórym umarłym nie jest obojętne, że 
robimy o nich filmy. Jesteśmy przekonani, 

nie wyżej poprzeczki zawiesili też wcze-
śniej George Clooney i Alexander Payne, 
bo prezentowane ich najnowsze dzieła: 
Suburbicon, jak i Downsizing okazały się 
bardzo przeciętne. Nie zmienia to jednak 
faktu, że tegoroczny konkurs był wyjąt-
kowo „amerykański”. Bo nawet cenieni 
europejscy twórcy, mam tu na myśli Brytyj-
czyka Andrew Haigha oraz Włocha Paolo 
Virzìego, pokazali swoje pierwsze reżyser-
skie próby zza oceanu.

W Konkursie Głównym zabrakło pol-
skiego reprezentanta, choć przed festiwalem 
wiele mówiło się, że poważną szansę ma na 
to Małgorzata Szumowska. Jedynym rodzi-
mym akcentem, poza dokumentem Nie-
wiery i Rosołowskiego, była prezentowana 
w konkursie Orizzonti (druga najważniejsza 
sekcja) islandzko-duńsko-niemiecko-pol-
ska koprodukcja Under the Tree. Do filmu 
Hafsteinna Gunnara Sigurðssona, będącego 
pełną absurdu miejską satyrą, zdjęcia robiła 
Monika Lenczewska. i choć finalnie pomi-
nięty przez jury, był bez wątpienia jedną 
z lepszych propozycji w dość nierównym 
„bocznym” konkursie, skupionym przede 
wszystkim wokół debiutantów i twórców 
mniej znanych szerszej publiczności. 

Nobliwy wenecki festiwal doczekał się 
w tym roku prawdziwego przełomu, mogąc 
służyć za miejsce wyznaczające trendy. Po 
raz pierwszy bowiem ważną rolę na tak 
dużej imprezie poświęconej X Muzie ode-
grały filmy zrealizowane w technice VR, 
czyli po prostu wirtualna rzeczywistość. Już 
rok temu na Lido robiono ku temu przy-
miarki, organizując pojedyncze projekcje, 
ale nikt się chyba nie spodziewał, że nabie-
rze to takiego rozmachu. Bo coś, co jesz-
cze niedawno traktowane było wyłącznie 
w kategoriach ciekawostki, doczekało się 
w Wenecji osobnego konkursu. i tak dwa-
dzieścia dwie produkcje ubiegały się o trzy 
nagrody przyznawane przez jury pod prze-
wodnictwem reżysera Blues Brothers Johna 
Landisa. Kino się zmienia, zdają się tym 
samym mówić organizatorzy weneckiego 
festiwalu. Pokazują jednocześnie pełne jego 
spektrum, od celebracji wielkich klasyków, 
z ernstem Lubitschem, Michelangelo Anto-
nionim czy Bernardo Bertoluccim na czele, 
po najświeższe technologiczne nowinki. 
Tych zmian nie należy się bać, można było 
wywnioskować gdzieś między wierszami. 
To ważne, że z takim przesłaniem wycho-
dzi akurat festiwal uznawany za najstarszą 
imprezę filmową na świecie.

Kuba Armata

MAGAZYN FILMOWY  nr 74/październik 2017

zmian nie należy siĘ baĆ
Najstarszy festiwal filmowy na 
świecie nie boi się tego, co w kinie 
nowe, z powodzeniem łącząc 
w programie nowinki technologiczne 
z dziełami klasyków.

MAGAZYN FILMOWY  nr 74/październik 2017

Andrzej Dąbrowski, Magda Janowska, 
Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski 
na 74. MFF w Wenecji

Guillermo 
del Toro 
z weneckim 
Złotym Lwem
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Udział polskich koprodukcji na 
42. Toronto international Film 
Festival skłania do pytań: czym 
jest kino określane mianem „pol-

skie”, gdzie jest jego przyszłość, i jakie miejsce 
w filmowym świecie zajmują polscy twórcy?

Na TiFF swoje premiery mają ważne hol-
lywoodzkie produkcje, tutaj rozpoczynają 
się oscarowe spekulacje, a po czerwonym 
dywanie przechadzają się największe gwiazdy 
kina. To jednak nie jedyne zalety kanadyj-
skiej imprezy. Na TiFF równie ważną pozy-
cję co Hollywood zajmują twórcy z europy. 

„Bez niego nie byłoby TiFF. Dziękujemy” – 
każda z projekcji festiwalu zaczynała się 
w tym roku fotograficznym wspomnieniem 
współzałożyciela tej imprezy Billa Marshalla, 
który zmarł 1 stycznia. Przywołanie tego 
nazwiska jest o tyle ważne, że m.in. dzięki 
niemu Toronto stało się przede wszystkim 
miejscem spotkań Starego Kontynentu z naj-
bogatszym przemysłem filmowym z USA. Od 
lat w Kanadzie są też obecni polscy twórcy: 
nie tylko reżyserzy, ale przede wszystkim pro-
ducenci. Dzięki temu Polska ma swój udział 
w filmach z całego świata. Polacy pracują 
m.in. z islandczykami, Niemcami, Argen-
tyńczykami i Holendrami, a my, widzowie, 
dostajemy historie, które bez tego kulturo-
wego miksu pewnie by nie powstały.

Swoją światową premierę na festiwalu miał 
nowy obraz Urszuli Antoniak Pomiędzy sło-
wami (polskim producentem jest Opus Film). 
Zrealizowana w Berlinie czarno-biała opo-
wieść o emigracji i relacjach między synem 
a ojcem. W głównych rolach występują Jakub 
Gierszał i Andrzej Chyra. Urszula Anto-
niak, która sama mieszka od 17 lat w Holan-
dii, zadaje pytania o tożsamość, nie tylko tę 
narodową, ale też osobistą, pierwotną: skąd 

rię i prowadząc akcję, pokazuje, co kryje się 
pod powierzchnią „normalniej” nie wyróż-
niającej się niczym szczególnym rodziny. 

Naturze ludzkiej przygląda się też w Kapi-
tanie reżyser Robert Schwentke (polski pro-
ducent: Opus Film). Dwa tygodnie przed 
końcem wojny, główny bohater, dezerter 
z niemieckiej armii, znajduje w porzuco-
nym samochodzie mundur Hauptmanna 
(kapitana). Powoli z ofiary staje się z katem. 
Na ile ratuje własną skórę, a na ile docho-
dzi do głosu jego mroczna strona? Absurdu 
całej sytuacji dodaje fakt, że po drodze spo-

jestem, jaki jestem? Opowiadając o emi-
gracji, nie powiela klisz i nie daje prostych 
odpowiedzi. Porusza wątek uchodźców, ale 
podchodzi do niego w sposób nieszablo-
nowy. Wynika to z ważnego założenia: Anto-
niak mówi o migracji z wyboru, a nie z przy-
musu. Pyta o prawo każdego człowieka do 
przemieszczania się. Prawo, które w europie 
jest codziennością, ale gdy patrzymy na nie 
globalnie, staje się utopią. Do tego dochodzi 
wątek relacji rodzinnych miedzy głównymi 
bohaterami. Michael grany przez Jakuba 
Gierszała to młody prawnik, który ma pie-
niądze i przyjaciół, mieszka w Berlinie. Do 
Niemiec wyjechał jako dziecko i jest z tym 
krajem związany mocniej niż z Polską, z któ-
rej pochodzą jego rodzice. Nagle przyjeżdża 
do niego ojciec (w tej roli Andrzej Chyra), 
którego chłopak nigdy w życiu nie widział. 
Spodziewacie się nadzwyczajnej, intuicyjnej 
więzi krwi? A niby dlaczego? – pyta Urszula 
Antoniak. Są przecież dorosłymi, obcymi 
facetami; mogą się polubić, ale nie muszą. 

Historie rodzinne, choć zupełnie w innym 
wydaniu, dostajemy zarówno u Diego Ler-
mana w Rodzinie na sprzedaż (polski pro-
ducent: Staron-Film), jak i W cieniu drzewa 
Gunnara Sigurðssona (polski producent: 
Madants, Klaudia Śmieja, Beata Rzeźniczek). 
Ten pierwszy to Argentyńczyk, który już 
w poprzednim filmie, Pod ochroną, współ-
pracował z Wojciechem Staroniem. Wybitny 
autor zdjęć doskonale odczytuje energię Ler-
mana oraz atmosferę Argentyny, w której 
mieszkał przez jakiś czas. Rodzina na sprzedaż 
pokazuje powszechny tam proceder sprze-
daży noworodków. Bogate rodziny utrzymują 
w czasie ciąży matkę pochodzącą z biednego 
regionu kraju. Później, obchodząc procedury 
adopcji, wywożą dziecko. Lerman przedsta-

tyka innych dezerterów i razem tworzą małą 
armię tych, którzy z armii uciekli. To bardzo 
ciekawe podejście do drugiej wojny świato-
wej, o której, wydawać by się mogło, w kinie 
powiedziano już wszystko. 

Polskimi akcentami na festiwalu w Toronto 
były jeszcze dwa obrazy. Scaffolding to kopro-
dukcja pomiędzy izraelskim Green Produc-
tions a polską Film Produkcją Stanisława 
Dziedzica i firmą Mastershot oraz izrael-
skim United King. Scenarzystą i reżyserem 
jest Matan yair, a autorem zdjęć Bartosz 
Bieniek. Z kolei Miracle to debiut litewskiej 

wia tragedię obu kobiet: tej, która z powodów 
finansowych musi dziecko oddać, oraz tej, 
która nie może mieć dziecka i musi posu-
wać się do łamania prawa, by spełnić się jako 
matka.

U Sigurðssona też mamy do czynienia 
z relacjami rodzinnymi, a do tego sąsiedz-
kimi. Film rozpoczyna się od obyczajowej, 
chwilami zabawnej historii, by po chwili stać 
się dramatem z elementami thrillera. Pozna-
jemy rodzinne tajemnice, nakręca się spirala 
zazdrości, a świat bohaterów powoli się roz-
pada. Gustafson, świetnie opowiadając histo-

reżyserki egle Vertelyte (polski producent: 
Orka Studio). W jedną z małych ról wcie-
lił się Daniel Olbrychski. Historia, którą 
przedstawia Vertelyte jest bardzo podobna 
do polskich doświadczeń i mogłaby równie 
dobrze wydarzyć się po tej stronie granicy. 
1992 rok, do popegeerowskiej wsi przyjeż-
dża Amerykanin, który obiecuje, że uratuje 
podupadającą farmę świń. Ten film wiele 
mówi o wspólnych marzeniach i doświad-
czeniach krajów, które wchodziły w skład 
Związku Radzieckiego i w latach 90. prze-
szły transformację. 

Polską obecność na tegorocznym TiFF 
zaznaczyliśmy też w sekcji Wavelengths, pre-
zentującej nowe spojrzenie na kino i sztuki 
wizualne. Tam pokazywany był krótkometra-
żowy film eksperymentalny Yeti Wojciecha 
Bąkowskiego. Ważnym wyróżnieniem był 
też udział Małgorzaty Szumowskiej w jury 
istniejącego od 3 lat konkursu Platform. To 
najważniejszy jurorski konkurs TiFF. Zostało 
w nim zaprezentowanych 12 obrazów z całego 
świata. Polska reżyserka zasiadała w jury obok 
Chena Kaige’a i Wima Wendersa.

Sporym sukcesem promocyjnym dla 
naszej kinematografii była również okładka 
magazynu „Variety” z informacją o Pokocie 
Agnieszki Holland, który będzie ubiegał się 
o Oscarową nominację. Towarzyszył jej arty-
kuł o obawach polskich filmowców związa-
nych ze zmianą władzy w Polsce i z zapo-
wiedziami nowych priorytetów w polskiej 
kinematografii. 

patrycja Wanat
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jak premiera, 
tO w kanadzie
Festiwal w Toronto w ciągu 42 lat wyrósł 
na jeden z najważniejszych na świecie. 
Tutaj zjeżdża się cała branża, tutaj 
warto pokazać swój film.

MAGAZYN FILMOWY  nr 74/październik 2017

Andrzej Chyra i Jakub Gierszał 
w filmie Pomiędzy słowami, 
reż. Urszula Antoniak

Milan Peschel i Max Hubacher w filmie 
Kapitan, reż. Robert Schwentke

Bárbara Lennie 
w filmie Rodzina 
na sprzedaż, reż. 
Diego Lerman 

Egle Mikulionyte 
i Vyto Ruginis 
w filmie Miracle, 
reż. Egle Vertelyte 
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Druga seria Belfra 
jest zupełnie inna 
od pierwszej. 
Jest zdecydowanie 

mocniejsza dramaturgicznie, 
mamy też inną konstrukcję 
całej opowieści. Najpierw jest 
wielkie „bum” i nawet teore-
tycznie wiemy, kto za tym stoi. 
Cała zabawa opiera się jednak 
na składaniu rozrzuconych 
ogniw układanki. Nie robi-
liśmy stylistycznej rewolucji, 
jeśli chodzi o tempo, sposób 
narracji czy montaż. Trzeba 
pamiętać, że weszliśmy w buty 
pierwszego sezonu. Pewne rze-
czy zostały już nakreślone.

Na czym polega wyjątko-
wość Belfra?
Na bardzo dobrym scenariu-
szu. W Polsce są ludzie, którzy 
potrafią pisać, ale na stwo-
rzenie tekstu kryminalnego 
potrzebny jest czas i warunki. 
Nie często zdarza się pracować 
przy tak sensownym i ambit-
nym projekcie. 

Miałeś możliwość ingerencji 
w scenariusz Moniki powa-
lisz, Jakuba Żulczyka, Bar-
tosza ignaciuka i Wojciecha 
Bockenheima? 
Było bardzo mało sytuacji, 
kiedy na planie okazywało się, 
że to, co zostało napisane, nie 
gra. Oczywiście odbijaliśmy 
się od pewnych rzeczy, gdyż 
przyszły lokacje, konkretni 
aktorzy i wtedy tekst zawsze 
zaczyna żyć własnym życiem. 
Dla mnie była to przede 
wszystkim lekcja gatunku, 
jakim jest kryminał, bo nigdy 
wcześniej nie miałem z nim 
praktycznej styczności. On 
rządzi się swoimi ścisłymi 
prawami i regułami. Ujawnia-
nie kolejnych elementów jest 
kluczowym zabiegiem mery-
torycznym, dlatego należało 
wiedzieć, gdzie trzeba się trzy-
mać scenariusza, który gwa-
rantował, że zbudujemy łami-
główkę atrakcyjną dla widza, 
do samego końca. Zresztą 
aktorzy też się w nią bawili.

BelFer
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to znaczy?
Do ostatniego momentu nie 
znali ósmego odcinka. On 
odkrywa zupełnie niespodzie-
wane zakończenie.

Jak zareagowali?
Próbowali się dowiadywać 
na swój sposób. Stworzyła się 
swoista gra pozorów, w której 

pierwszą serię wyreżysero-
wał Łukasz palkowski. Jak 
wchodzi się do wykreowa-
nego świata? 
Jeśli popatrzymy na amery-
kańskie seriale, to widzimy, 
że za większością stoi jeden 
człowiek. Tworzy koncepcję, 
często jest też autorem sce-
nariusza. Reżyserzy się zmie-
niają, nawet wewnątrz jed-
nego sezonu i w zasadzie nie 
ma to dla widza większego 
znaczenia. W przypadku Bel-
fra kluczowym ogniwem jest 
producent Wojtek Bocken-
heim. Współtworzył scena-
riusz i miał znaczące zda-
nie w doborze twórców. Był 
z nami na planie i czuwał, 
aby pomimo tego, że drugi 
sezon realizowało dwóch 
reżyserów wszystko było 
spójne. My z Krzysztofem 
Łukaszewiczem zmieniali-
śmy się czasami nawet tego 
samego dnia. Bywało, że ja 
miałem sceny do południa, 
a on po południu. Jednak 
przed zdjęciami odbyliśmy 
serię spotkań i ustaliliśmy 
koncepcję. Dzięki temu, że 
mieliśmy jednego opera-
tora, zadanie było ułatwione. 
Wizualnie serial bardzo 

się różni od pierwszej czę-
ści, gdyż Michał Sobociński 
zaproponował oryginalną 
metodę filmowania. 

Jaką?
Używał obiektywów szeroko-
kątnych, które zmieniają per-
spektywę widzianego świata, 
zmniejszają dystans do boha-
tera, a kamera jest zawsze 
blisko postaci. Uczyliśmy się 
chwilę tego stylu, ale powiem 
ci, że oglądałem zmontowane 
odcinki i to robi wrażenie. 
Wykorzystuje w pełni dosko-
nale wybrane lokacje. 

Drugi sezon rozgrywa się 
nie w miasteczku, ale we 
Wrocławiu. 
To jest ciekawa rzecz. 
Główny bohater zręcznie 
radził sobie na prowincji, 
gdzie potrafił wykorzystać 
swoje doświadczenie z pracy 
w Warszawie. Jednak w mie-
ście jego triki nie do końca 
działają. Rozpoczynając 
pracę w prywatnym liceum 
we Wrocławiu, styka się 
z dziećmi bogatych rodziców. 
Oni okazują się trudnymi 
przeciwnikami. Nie do końca 
pozyskuje ich zaufanie. 

Myśląc o pierwszej serii, nie 
sposób nie zauważyć roz-
winiętego tła społecznego 
opisującego relacje w nie-
wielkiej wspólnocie. czy 
zgodzisz się, że Belfer to 
opowieść o polsce?
Pierwsza seria tak. Druga 
natomiast przenosi cię-
żar akcji w inne miejsce. 
Z odcinka na odcinek wcho-
dzimy coraz głębiej w nowe 
obszary, których kompletnie 
się nie spodziewamy. 

czy Maciej stuhr chciał 
dokonać zmian w swojej 
postaci w drugiej serii?
Maciek wchłonął Belfra – 
Pawła całkowicie. Zbudo-
wał rolę w pierwszej serii 
wraz z Łukaszem Palkow-
skim. Dużo rozmawialiśmy 
na temat sposobu prowadze-
nia tej postaci. Paweł zostaje 
poddany próbie i przechodzi 
większą przemianę niż wcze-
śniej; nawet fizyczną. Bardzo 
głęboko wchodzimy w psy-
chologię bohatera. 

W serialu pojawiają się: 
Michalina Łabacz, eliza 
rycembel, Jakub Gąsowski. 
Jak  się pracowało 

z młodymi aktorami?
Fantastycznie, są chłonni 
i ambitni. Ale oczywiście 
odczuwali też często stres. 
Naszym zadaniem było 
więc oswojenie ich z pla-
nem (zwłaszcza debiutantów) 
i podanie pomocnej dłoni, 
aby zredukować sytuacje, gdy 
zaczynają się blokować. 

Wszyscy mają duże oczeki-
wania względem drugiego 
sezonu.
Producenci podjęli ryzyko 
i powierzyli realizację serialu 
młodym twórcom – mam 33 
lata, Michał Sobociński 30 
i oto stajemy na planie z Mać-
kiem Stuhrem i masą młodych 
aktorów, ze świetnym tek-
stem, który możemy wspólnie 
realizować. Dodatkowo więk-
szość kręciliśmy na zdjęciach 
wyjazdowych, więc po dniu 
pracy nie idziesz do domu, ale 
cały czas przebywasz z tymi 
samymi ludźmi na gadaniu 
i byciu ze sobą. Staliśmy się 
zgraną ekipą, która spędziła 
ze sobą trzy miesiące. Praco-
waliśmy na fali, po długich 
nieprzespanych nocach wsta-
waliśmy, i każdy miał masę 
pomysłów i uśmiechniętą 

twarz. To cementuje, daje 
pozytywna iskrę do działania. 
A dodam, że czasami warunki 
były ciężkie, bo kręciliśmy np. 
w lasach, gdzie nawet dostar-
czenie sprzętu było nie lada 
wyzwaniem. 

Kiedy kończysz kręcić, roz-
stajesz się z bohaterami 
i historią? 
W przypadku Belfra nie 
od razu, bo zaczął się pro-
ces montażu. Kiedy siedzisz 
w montażowni, mierząc się 
z nakręconym materiałem, 
zaczynasz dochodzić do pew-
nych przemyśleń i analiz. 
Śmiało można powiedzieć, że 
to po prostu „dłuższy film”. 
Jestem pewien, że fabuła, 
postaci i sposób ich pokazania 
wciągną widza w nasz świat 
i będą go trzymać w napię-
ciu – tak jak nas, całą ekipę, 
do samego końca. 

Rozmawiał 
Marcin radomski 
*  Maciej Bochniak zadebiutował 
filmem Disco Polo, za który 
otrzymał Nagrodę „Perspektywa” 
im. Janusza „Kuby” Morgensterna 
dla najbardziej obiecującego 
debiutu w 2015 roku.

Rozmowa z Maciejem Bochniakiem, 
który wraz z Krzysztofem Łukaszewiczem 
reżyseruje drugą serię serialu kryminalnego 
Belfer (premiera w październiku w Canal+)

budując 
łamigłówkĘ

wielu z nich starało się wyczy-
tać z twarzy kolegów, czy ktoś 
wie coś więcej. Bo jeśli wie, to 
pewnie znaczy, że jego postać 
maczała palce w finalnym 
konflikcie. To z kolei dawało 
szanse na snucie następnych 
domysłów. Przyznam szcze-
rze, że było to bardzo ciekawe 
doświadczenie.

Maciej 
Bochniak

MAGAZYN FILMOWY  nr 74/październik 2017

Michalina Łabacz i Maciej 
Stuhr w serialu Belfer, sezon 
drugi, reż. Maciej Bochniak, 
Krzysztof Łukaszewicz
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pamiętam, że na studiach lite-
raturoznawczych mówiło się 
o „imersji”, swoistym wnika-
niu w świat narracji. co się 

zmieniło dzisiaj w tym „wnikaniu” 
i dzięki czemu wnikamy?
pola Borkiewicz: Dzięki słowu, obra-
zowi 2D, instalacjom nowych mediów, 
doświadczeniom 3D i innym, które dzi-
siaj można nazwać x-Realities. Wszyst-
kie mogą „zanurzać” i wprowadzać nas 
w immersyjny stan. istotna jest więc kon-
strukcja tego doświadczenia. Musi mieć 
pewne cechy, które pomogą danej osobie 
odpłynąć w wykreowany świat.
Jacek Nagłowski: W przypadku wirtualnej 
rzeczywistości i narracji z nią związanej 
w dalszym ciągu zostajemy przy pojęciu 
„imersja”, ale pojawiła się też nowa rzecz, 
która bardzo często imersją jest nazywana, 
przez co stała się takim wytrychem dla 
VR. My nazywamy to „obecnością”, przez 

cinematic Vr
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co rozumiemy poczucie fizycznego prze-
bywania wewnątrz świata przedstawio-
nego – czy to świata gry, czy świata filmu – 
i to fizyczne zanurzenie jest zupełnie 
nową jakością, nieobecną w poprzednich 
mediach narracyjnych.
p.B.: To jest oddziaływanie na więk-
szą liczbę zmysłów, mówimy o fizycz-
nej, ale też psychoemocjonalnej obecno-
ści w danym miejscu. im więcej zmysłów 
uczestniczy w doświadczeniu, tym więk-
szy ślad może ono pozostawić w pamięci. 
imersja jest więc w dalszym ciągu pogłę-

biana przez ilość bodźców, które mogą do 
nas dotrzeć, a bodźce z różnych kanałów 
zmysłowych zwiększają wrażenie, czyli 
przeżycie.

W serialu Westworld pada taka teza, że 
szukamy coraz głębszego uczestnictwa 
w narracji. czemu ludzie tak bardzo 
chcą wnikać np. w film? Nie wiążą się 
z tym żadne zagrożenia?
J.N.: Takie zagrożenia są, ale jedną z rze-
czy, które we trójkę uznajemy, jest to, 
że w narracjach uczestniczymy ciągle. 

Potwierdzają to również neuronauki.
p.B.: Nasz mózg jest interpretatorem, cią-
gle tłumaczy nam rzeczywistość. Każdy 
tworzy narracje na wielu poziomach, 
by rozumieć świat dynamicznych zmian 
wokół nas.
J.N.: Więc i tak uczestniczymy w narra-
cjach, bez względu na to, czy tworzymy 
je sobie sami w głowie, czy one są stwo-
rzone przez kogoś innego. i rzeczywiście 
przez to poczucie „obecności”, zanurze-
nie w cudzych narracjach jest jak ciekawa 
podróż. Podróż do wnętrza czyjejś głowy. 
p.B.: De facto taka podróż odbywa się 
każdej nocy, badam to zjawisko jako 
reżyserka snów. Każdy z nas śni co noc, 
chociaż zwykle nie pamiętamy naszych 
marzeń sennych. Niemniej, to jest pier-
wotne immersyjne doświadczenie, do 
którego nie potrzebujemy dodatkowych 
gogli ani headsetów, projekcja odbywa się 
w naszej głowie.

Uważają państwo, że jest deficyt wie-
dzy w nauce o Vr czy w badaniach 
jego potencjału filmowego?
J.N.: Mówienie tutaj o deficycie to za dużo, 
bo trudno, aby ta wiedza miała dotychczas 
możliwość powstać. Jesteśmy na etapie 
tworzenia od zera takich badań dlatego, że 
technologicznie doświadczenia filmowe 
VR-u właściwie stały się możliwe jakieś 
trzy lata temu. Od tego czasu mamy punkt 
zero, porównywalny z braćmi Lumière, 
czy pierwszymi filmami w ogóle. 
p.B.: Sam proces grantowania, składania 
dokumentów, pierwsze wyniki to śred-
nio rok przygotowań, więc mamy dopiero 
pierwsze publikacje, które angażują całe 
zespoły interdyscyplinarne.
Grzegorz pamrów: A mówimy tylko 
o warstwie wizualnej, kiedy dźwięk 
w doświadczeniu Cinematic VR to jeszcze 
świeższa sprawa. To, co można w takim 
doświadczeniu filmowym zrobić z dźwię-
kiem, jest raczkującą technologią, w której 
narzędzia dopiero się pojawiają. Na razie, 
za pomocą dźwięku, uczymy się, jak odpo-
wiednio kierować uwagą widza w prze-
strzeni 360 stopni i tworzyć jej głębię. Któ-
rym dźwiękom nadawać przestrzenność, 
a którym nie, itd. Natomiast, jak wyko-
rzystać dźwięk, audiowizję do opowiada-
nia ciekawych historii? Tego jeszcze nie 
wiemy, ale możliwości są ogromne.
J.N.: À propos narzędzi – można dodać, 
że są dopiero rozwijane i wiele z nich 
jest nawet na etapie prototypowym, np. 
dokładniejsze rejestrowanie przestrzeni.

G.p.: Kiedy narodzi się utarta gramatyka 
języka mówiącego o takim kinie? Musimy 
poczekać. W filmie tradycyjnym trwało to 
kilkadziesiąt lat.
J.N.: Podobnie jak między literaturą, 
teatrem a filmem – mamy do czynie-
nia z nowym medium, które ma dużo 
wspólnego z wcześniejszym i z niego 
wychodzi. Mimo to, bardzo dużo rzeczy 
z języka filmu musimy zapomnieć, żeby 
nauczyć się opowiadać w tym nowym 
medium.

Jakie są cele przygotowanego przez 
państwa kursu o cinematic Vr?
J.N.: Jest kilka najważniejszych spraw, 
na które pragniemy zwrócić uwagę. 
W powszechnej recepcji VR jest bardzo 
często uważany za gadżet dla graczy. Jest 
to zjawisko bez porównywania szersze. 
Gry są jakimś małym wycinkiem moż-
liwości. Badania pokazują, że odbiorcy 
nie skłaniają się jedynie w tym kierunku. 
Nas interesuje najbardziej kwestia opo-

wiadania historii i użycia VR do tego 
celu. Pojawiły się dzięki tej technologii 
nowe środki wyrazu i jest to bardzo inte-
resujące pod kątem teorii sztuki. Drugą 
najważniejszą rzeczą, na jakiej nam 
zależy, jest podsumowanie po tych trzech 
latach istnienia Cinematic VR tego, co 
już wiemy na tym etapie o tym, jakie są 
różnice między VR a filmem. Poza tym: 
jakie są zdiagnozowane problemy, które 
musimy rozwiązać? Dzięki tym pyta-
niom Cinematic VR wciąż może się roz-
wijać. To są etapy wstępnego odkrywania 
praw rządzących fabułą, dramaturgią.

p.B.: Przy filmie 2D należało kierować 
uwagą widza za pomocą kadrów, ale 
doświadczenie 360 stopni to zupełnie inna 
sprawa. Nie opowiada się tutaj klatkami. 
To nie jest myślenie sekwencyjne, ale 
myślenie przestrzenne.
J.N.: Pojęcia jak „klatka” i „kadr” trzeba 
przedefiniować, aby były użyteczne w roz-
mawianiu o doświadczeniu filmowej rze-
czywistości wirtualnej.
G.p.: Przedstawiamy zapożyczenia z filmu 
tradycyjnego i świata gier, ich możliwości 
i ograniczenia w Cinematic VR, jak należy 
je przedefiniować. Ale przede wszystkim 
prezentujemy nowe środki wyrazu, niedo-
stępne dla innych mediów.
p.B.: Jest jeszcze aspekt producencki. 
Zostawienie samego reżysera z tymi 
wszystkimi zagadnieniami dotyczącymi 
percepcji ciała, pracy mózgu i możli-
wościami technologii jest karkołomne. 
Również w pracy nad doświadczeniem 
filmowym VR niezbędna jest inter-
dyscyplinarność. Kurs angażuje więc 

kognitywistów, specjalistów od obrazu 
i dźwięku, snów, narracji, praktyków 
i teoretyków filmu. 

Kogo państwo zapraszają na kurs? 
G.p.: Kurs jest otwarty dla wszystkich. 
W szczególności zapraszamy filmowców, 
filmoznawców, studentów i absolwentów 
kierunków artystycznych, miłośników 
nowych technologii. Wszystkich, którzy 
chcą poznać dotychczasowe możliwości 
Cinematic VR, wirtualnej rzeczywistości.

Rozmawiał Jakub Koisz

Rozmowa z Jackiem Nagłowskim, 
polą Borkiewicz i Grzegorzem 
pamrowem, twórcami kursu 
Cinematic VR ze Speakers Avenue

pOdróż dO wnĘtrza 
czyjejś głOwy

Plakat promujący kurs 

Imersja, czyli 
wnikanie w VR
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W polityce mię-
dzy polaka-
mi a rosjana-
mi, delikatnie 

rzecz ujmując, jest niecie-
kawie. Jak sprawa wygląda 
w kulturze?
Najłatwiej będzie odnieść 
się do projekcji na Festiwalu 
Filmów Polskich „Wisła” 
w Moskwie, gdzie m.in. był 
pokazywany premierowo 
Wołyń Wojciecha Smarzow-
skiego. Ten obraz pojawił się 
w Polsce w momencie bardzo 
niekorzystnym i na pewno nie 
przysłużył się polepszeniu sto-
sunków polsko-ukraińskich. 
W Moskwie premiera festi-
walowa też wzbudziła wielkie 
emocje, ale tak jak w Polsce, 
gdzie przede wszystkim dys-
kutowano nie nad warto-
ścią artystyczną dzieła, tylko 
nad jego aspektem politycz-
nym, skupiając się głównie na 
wydźwięku. Pojawiły się głosy, 
że to film antyukraiński, i że 
w ogóle nie powinien powstać. 
Wydawać by się mogło, że 
Rosja w przypadku Wołynia 
jest troszeczkę z boku, choć 
wiadomo, że odegrała w nim 
pewną rolę, co zresztą widać 
w filmie. Mimo to, obraz 
wzbudził żywiołowe dyskusje 
i z miejsca został wciągnięty 
w polityczną przepychankę. 
Przypomina mi to histo-
rię Katynia Andrzeja Wajdy, 
który jednak powstał  
w momencie, kiedy polscy 
i rosyjscy historycy wyjaśnili 
sobie pewne rzeczy, a film był 
klamrą – zamknął tę sprawę 
w sposób symboliczny i przy-
pieczętował pewnego rodzaju 

deniS Viren

82 83

porozumienie. Z Wołyniem 
niestety na razie tak nie jest. 

temat Wołynia przewijał 
się przez rosyjskie media?
W kontekście filmu nie. 
Natomiast w kontekście 
relacji rosyjsko-ukraiń-
skich, zwłaszcza przy okazji 
wojny w Donbasie, już tak. 
W dyskusji na temat pań-
stwowości ukraińskiej i tego, 
kiedy w ogóle się pojawiło 
takie pojęcie jak „Ukra-
ina”, kiedy powstało samo 
państwo, temat Wołynia 

był dość istotny. Film pro-
wokuje myślenie, które dla 
wielu Rosjan jest w tej dys-
kusji kluczowe, mianowicie, 
że państwowość ukraińska 
była budowana na poglądach 
mocno nacjonalistycznych, 
ekstremalnie radykalnych.

rosjanie nie byli zaintere-
sowani szerszym wciągnię-
ciem filmu w lansowanie tej 
tezy?
Nie bardzo. Mówiło się, że 
film został zakazany na Ukra-
inie, i że był odwołany pokaz 

Smoleńsk Antoniego Krau-
zego, i że właściwie nie wia-
domo, o co w nim chodzi, bo 
w sensie artystycznym obraz 
jest mierny.

Nie było kontrowersji 
wokół tego, że film lansuje 
tezę, że rosjanie zabili pol-
skiego prezydenta?
Nie, obraz nie wzbudził żad-
nych emocji ani dyskusji, bo 
nie był w Rosji pokazywany. 
Myślę jednak, że nawet gdyby 
trafił do dystrybucji, to ze 
względu na jakość artystyczną 
mało kogo by obszedł.

W rosji pogląd polskiej 
prawicy o zamachu w smo-
leńsku jest szerzej oma-
wiany?
Wiadomo, że pewne śro-
dowiska w Polsce trzymają 
się takiej wizji rzeczywisto-

ści, ale raczej nikt nie trak-
tuje ich poważnie. Po prostu: 
nie ma powodu do dysku-
sji, więc nikt na ten temat nie 
rozmawia, ani nie odbiera 
tego serio. Może gdyby film 
był lepiej zrobiony i zaistniał 
na światowych festiwalach, 
wtedy faktycznie ktoś by się 
nim w Rosji przejął. Ale 
w sytuacji, kiedy poniósł taką 
porażkę frekwencyjną i nie 
wybił się nigdzie poza kraj, 
w którym powstał, nie było 
się czym przejmować, ani na 
co zwracać uwagę.

Ale klasyczne polskie tytuły 
są w rosji wciąż cenione?
Nadal budzą uznanie, ale 
głównie przez przedstawi-
cieli starszego pokolenia, któ-
rzy pamiętają czasy Związku 
Radzieckiego, kiedy bardzo 
popularne były filmy polskie, 

a polscy aktorzy i aktorki grali 
w produkcjach radzieckich 
i symbolizowali Zachód, lep-
szy świat. 

tak była postrzegana pol-
ska? Jako „przedmurze 
Zachodu”? 
O Polsce mówiło się, że to jest 
„okno na europę”. W latach 
60. sporo osób uczyło się 
języka polskiego, żeby czytać 
polską prasę. Poziom cen-
zury był jednak zupełnie 
inny w Związku Radzieckim 
i w PRL-u. W PRL-u można 
było o wiele więcej i ci ludzie, 
którzy znali polski, mogli 
czytać polskie czasopisma 
dostępne w Związku Radziec-
kim, gdzie można je było pre-
numerować. ich czytelnicy 
wiedzieli więcej i mieli szersze 
horyzonty. O tym wciąż się 
pamięta, a polskie filmy z lat 
60., 70. czy 80. są w rosyjskiej 
telewizji nadal emitowane. Nie 
powiem, że często, ale w miarę 
regularnie.

co można u was zobaczyć?
Najczęściej Vabank i Seksmi-
sję Juliusza Machulskiego, 
które były wielkimi hitami, 
trochę rzadziej Rękopis zna-
leziony w Saragossie Wojcie-
cha J. Hasa, który był absolut-
nym przebojem w dystrybucji 
radzieckiej! Moja mama opo-
wiadała mi, że dla jej poko-
lenia ten film to było „wow”, 
wszyscy na niego chodzili, 
nawet kilkakrotnie. 

twórcy niepokorni też tra-
fiali do dystrubucji?
Mało było dzieł Andrzeja 
Wajdy, nieobecny był Tadeusz 
Konwicki. Od czasu do czasu 
pojawiał się Jerzy Kawalero-
wicz. Pociąg na przykład tra-
fił do kin i wciąż można go 
złapać w telewizji. Ten film 
równie wysoko ceniono, uwa-
żano go za obraz zachodni. 
Kultowy był Znachor Jerzego 
Hoffmana. Oczywiście znane 
były seriale Stawka większa 
niż życie oraz Czterej pancerni 

smOleńsk w rOsji 
nikOgO nie Obszedł
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w instytucie Polskim w Kijo-
wie. i właściwie tyle.

czy to norma, że o polskiej 
kulturze filmowej w rosji 
nie mówi się i nie pisze?
Zdecydowanie za rzadko taki 
temat się pojawia. Jedną z nie-
licznych prób przekroju pol-
skiego filmu współczesnego 
był opublikowany w głów-
nym czasopiśmie branżo-
wym „iskusstwo Kino” arty-
kuł o zeszłorocznym festiwalu 
w Gdyni. Była tam m.in. 
wzmianka o tym, że powstał 

i pies. Aktorzy i aktorki z tych 
produkcji są wciąż w Rosji 
wielkimi gwiazdami.

Niektórzy pewnie bardziej 
niż w polsce, gdzie panuje 
kult młodych aktorów.
Ciekawy jest przypadek Bar-
bary Brylskiej, która w Pol-
sce nie jest wielką gwiazdą, 
młode pokolenie jej właściwie 
nie kojarzy. Natomiast w Rosji 
absolutnie każdy jest w stanie 
powiedzieć, że Brylska zagrała 
w Ironii losu eldara Riaza-
nowa, bo to film, który co roku 
leci w telewizji na Sylwestra. 
To jest absolutny punkt obo-
wiązkowy każdej sylwestrowej 
nocy i wszyscy go oglądają. Ja 
zresztą też go uwielbiam!

czy młodzi polscy aktorzy 
są w rosji rozpoznawalni? 
Niektórzy: Mateusz Damięcki 
przez to, że od czasu do czasu 
pojawia się w różnych seria-
lach, Paweł Deląg, choć ostat-
nio nie gra za wiele, Karo-
lina Gruszka, która jest znana 
także jako żona iwana Wyry-
pajewa. Michalina Olszańska 
może lada moment stać się 
gwiazdą po tym, jak już wej-
dzie do dystrybucji najnowszy, 
kontrowersyjny film Aleksieja 
Uczitiela Matylda, w którym 
zagrała tytułową rolę.

czyli jest ich o wiele więcej 
niż aktorów rosyjskich roz-
poznawalnych w polsce.
Przychodzi mi do głowy tylko 
przypadek Konstantina Ław-
ronienki, który zagrał główną 
rolę u Andrieja Zwiagincewa 
w Powrocie. Po kilku latach 
od tej roli pojawił się w filmie 
Piotra Trzaskalskiego Mistrz. 
Pamiętam, że i u nas był emi-
towany w telewizji na zasadzie 
ciekawostki, że rosyjski aktor 
zagrał w głównej roli w pol-
skim filmie. Ale takich przy-
padków rzeczywiście jest nie-
wiele.

Rozmawiał Artur 
Zaborski

Denis Viren

Rozmowa z Denisem Virenem, 
badaczem kultury filmowej, tłumaczem 
polsko-rosyjskim, wiele lat pracującym 
w Instytucie Polskim w Moskwie
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polska animacja w roku swego jubi-
leuszu była obecna w Tuluzie po 
wielokroć każdego dnia, a nawet 
w finale wieczora 28. Cartoon 

Forum, najważniejszej obok canneńskiego 
MiP Junior imprezie branżowej. Przypomi-
nała się codziennie nie tylko swoimi histo-
rycznymi osiągnięciami i największymi 
nazwiskami, ale też świetnie przygotowa-
nymi nowymi projektami. Swe bloki rekla-
mowe miały najważniejsze polskie studia, 
bardzo też podobał się krótki film, w sym-
boliczny sposób spinający historię i teraź-
niejszość animacji nad Wisłą. Wiele razy 
podkreślano, że jest ona synonimem arty-
stycznego rzemiosła i mistrzostwa, przez 
lata wyróżniając się na międzynarodowych 
festiwalach. 

Za część jubileuszową targów pod hasłem 
Spotlight on Poland odpowiadały wspólnie: 
PiSF, Stowarzyszenie Polskich Producentów 
Animacji, instytut Polski w Paryżu oraz Polish 
Cinema i zrobiły to bardzo profesjonalnie 
i pomysłowo. Blisko tysiąc gości imprezy 

rYNeK FiLMOWY

wyjeżdżało znad Garonny z polskimi obra-
zami pod powiekami.

Święto naszej animacji wypadło więc zna-
komicie, ale i „proza życia”, czyli właściwa 
część targów okazała się dla polskich firm 
udana. Celem i ideą spotkań pod szyldem 
Cartoon Forum (w tym roku 82 projekty 
z 40 krajów Unii europejskiej, Kandy i Korei 
Płd.) są klasyczne pitchingi, czyli prezentacje 
od wstępnych założeń ilustrowanych tylko 
trailerem czy szczegółowych omówień cało-
ści przedsięwzięcia, aż po gotowe materiały 
marketingowe, zabawki, książki itp. mające 
w przyszłości wspomóc ekranowe losy serialu 
czy filmu. Przed publicznością składającą się 
z reprezentantów wszystkich największych 
światowych firm producenckich, dystrybu-
torów, agentów sprzedaży i specjalistów od 
praw autorskich, wysłanników stacji telewi-
zyjnych i nadawców, można było urządzić 
prawdziwe show jak Finowie (producenci 
m.in. Best & Bester) lub objaśniać szczegóły 
realizowanego techniką kombinowaną (żywa 
rodzina i otaczające ich animowane zwie-

rzęta) francuskiego tasiemca Kate & Sushi. 
Z wielości metod prezentacyjnych polskie 
firmy wybrały złoty środek, czyli bardzo 
rzetelną i możliwie najpełniejszą informację, 
podaną dobrym angielskim z uśmiechem 
na twarzy i przekonaniem, że warto, a może 
nawet należy zaangażować się w polskie pro-
dukcje. i to się chyba udało, bo cała polska 
piątka: Serafiński Studio & Studio Miniatur 
Filmowych (Szmatkowe królestwo), Letko & 
Animoon (Sol i Liv), TV Studio Filmów Ani-
mowanych (Wielkie zmartwienie), Animoon 
(I Love This), Badi Badi (Wiercimisie) oraz 
Warsaw Movie Home – polscy koproducenci 
włoskiego Leo Da Vinci, wyjeżdżali z Tuluzy 
z dobrze rokującymi deklaracjami współpracy 
finansowej, produkcyjnej, technologicznej 
czy marketingowej. A warto dodać, że tu 
składa się te deklaracje na piśmie i perso-
nalnie, a jak dowodzi praktyka (do tej pory 
dzięki Cartoon Forum zrealizowano ponad 
700 projektów za 2,5 pół miliarda euro), nie 
są to oferty bez pokrycia. 

Podczas tegorocznych targów przedsta-
wiono też ogólne założenia Animation Plan 
for europe, który zakłada: zwiększenie środ-
ków na produkcję animowaną w europie, jak 
również promowanie jej na rynkach świato-
wych. Osobne środki będą ponadto przezna-
czone na cyfryzację historycznych zasobów 
animowanych. 

Janusz Kołodziej

Kolejna impreza na świecie, która 
świętowała 70-lecie polskiej animacji, 
i z której polscy twórcy wyjechali 
z atrakcyjnymi promesami współpracy.

cartoon Forum w tuluzie
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pomysł był z gatunku niewyko-
nalnych: w pełni lata, w środku 
sezonu urlopowego pojawić się 
w serii groteskowych wcieleń 

na plaży w Sopocie i w obecności ukry-
tej kamery wykreować jednoosobowy 
surrealistyczny show, wędrując wśród 
tłumu plażowiczów i nawiązując z nimi 
osobisty kontakt. Czegoś takiego mógł 
się podjąć tylko on, Bogumił Kobiela. 
W dziedzinie telewizyjnej improwizacji 
był już wówczas klasą dla siebie – czło-
wiekiem zdolnym, w inteligentny sposób, 
rozśmieszać miliony.

Całość została obmyślana jako rodzaj 
swobodnie zaprojektowanego impromtu. 
Autor scenariusza i reżyser Andrzej Kon-
dratiuk wiedział doskonale, że trzeba dać 
wykonawcy maksimum swobody, aby ten 
mógł być na planie zdjęciowym w pełni 
sobą, wywołując i aranżując poszczególne 
mikrosytuacje, z których każda zawiera 
w sobie unikatową wartość w postaci kon-
taktu nawiązanego z drugim człowiekiem. 
Kobiela, z jego swobodą i elokwencją, 
okazał się w tej arcytrudnej materii po 
prostu bezkonkurencyjny.

Najpierw go nie widać, jedynie z pla-
żowej kabiny dobiega charakterystyczny 
głos popularnego komika („Halo! Jestem 
tutaj, idę do nich na plażę, zobaczę, jakie 
zrobię wrażenie”). Moment później uka-
zuje się naszym oczom, w upalny dzień, 
w pełnym rynsztunku… narciarza. Strój 
i ekwipunek są absolutnie serio, kom-
pletne, podobnie jak zachowanie boha-
tera, który w zimowej czapce, goglach 
i kombinezonie narciarskim przemierza 
plażę zamaszystym krokiem, informując 
sceptycznych ciekawskich: „Ja uważam, 
że nie należy wychodzić z formy”. Owo 

metaforyczne przesłanie o konieczności 
utrzymywania siebie w formie (rodzaj 
dystynkcji, dobrego wychowania etc.) nie 
opuści aktora przez cały show, powraca-
jąc ciągle niczym jego subtelnie sygnali-
zowany leitmotiv.

Realizatorom udało się rozwiązać 
podwójny problem realizacyjny: z obrazem 
i z dźwiękiem. Mamy tu epizody sfilmo-
wane przez teleobiektyw z ukrytej kamery 
oraz dźwięk rejestrowany mikroportem, 
który wówczas stanowił w PRL szczyt 
dostępnej techniki dźwiękowej. Użytek, 
jaki robią z tego Kondratiuk, Bogusław 
Lambach (autor zdjęć), a przede wszystkim 
Kobiela, wykracza daleko poza najśmielsze 
oczekiwania telewizyjnej Redakcji Progra-
mów Rozrywkowych, producenta Kobieli 
na plaży. Nasuwa się zasadne, choć reto-
ryczne pytanie, kto dzisiaj podjąłby ryzyko 
decyzji nakręcenia czegoś podobnego?

Najważniejsze w tym kapitalnym fil-
mie nie jest to, że Kobiela sprzedaje lody 
Mewa, porównuje własną mizerną opale-
niznę z cudzymi brązami, przechadza się 
z wielką flądrą („złowiłem przed chwilą”) 

To jeden z najoryginalniejszych krótkich filmów z lat 60. 
Benefis wspaniałego aktora komediowego, który wraz 
z Andrzejem Kondratiukiem stworzył nową jakość artystyczną 
w niezmiernie trudnej dziedzinie improwizacji przed kamerą.
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Bogumił Kobiela

zawieszoną na wędce, ani to, że podrywa 
piękne panie na przejażdżkę katamara-
nem tudzież na wakacyjną sesję zdję-
ciową. Albo kiedy w czapeczce ratownika 
samozwańczo przeprowadza w wodzie 
kontrolę kart pływackich. Prawdziwie 
ważny jest sposób, w jaki traktuje swoją 
publiczność, robiąc z siebie wakacyjnego 
trefnisia, ekscentryka i błazna („Uma-
wiamy się, że się wzajemnie będziemy 
śmiali z siebie, bez obrazy”).

Sprawą o podstawowym znaczeniu oka-
zuje się w tym filmie relacja między artystą 
a zbiorowością, do której należy. Nie ma 
tu artystowskich fochów, wywyższania się 
i demonstracyjnej alienacji, wprost prze-
ciwnie, jest zrozumienie i obopólny sza-
cunek, wraz z nutką wzajemnej sympatii. 
żadnego spoufalania się, poklepywania 
po ramieniu, mizdrzenia i robienia per-
skiego oka do widzów. żart owszem, ale 
czyniony na serio. Taki, który mówi coś 
o nas wszystkich i pozwala zyskać wła-
ściwy dystans do sytuacji i okoliczno-
ści, w jakich żyją pospołu artysta i jego 
otoczenie. 

Gdyby ktoś chciał raz jeszcze podjąć 
temat roli i statusu twórcy w czasach 
PRL, znajdzie w krótkometrażówce Kon-
dratiuka nieoceniony wprost materiał 
do badań. Kto wie, czy nie ciekawszy 
nawet, niż w Jak to się robi. Solilokwium 
Bogumiła Kobieli kryje w sobie niezwy-
kłe bogactwo nastrojów i odcieni emo-
cjonalnych. ich poruszające apogeum 
przypada na finalną sekwencję, w któ-
rej krąży jak duch po plaży i żegna się 
serdecznie z dziesiątkami nieznajomych 
ludzi, informując, że jego urlop się skoń-
czył i musi wracać do pracy w Warsza-
wie, słowami: „Ja już wyjeżdżam, mnie 
już nie będzie, manatki ładować i do 
widzenia” (w tle słychać Niemena śpie-
wającego „Ty nie wrócisz, ja wiem, czas 
upłynął jak sen”). 

Za parę lat aktor wcieli się w molierow-
skiego Pana Jourdain w niezapomnianej 
kreacji Teatru Telewizji w reżyserii Jerzego 
Gruzy. Nie zdąży już wystąpić w Rejsie, 
do którego Kobiela na plaży wydaje się 
dzisiaj fenomenalnie atrakcyjną i nośną 
uwerturą.



zygmunt kOnieczny, czyli        mój dwunOżny pech

Nie wiem, czy w dziedzinie X 
Muzy jest coś, co przeżyło więk-
szą rewolucję niż montaż. Dzisiaj 

muzykę jako wykres ogląda się na moni-
torze, każdy fragment można „nagiąć” do 
pożądanego minutażu i nawet bez zmiany 
tonacji przyspieszonego lub spowolnio-
nego tempa utworu. Całkiem inaczej 
i nie do porównania było z montażem 
w połowie lat 60., kiedy jeszcze używa-
łam zeskrobującej emulsję magnetyczną 
żyletki, łącząc oba końce 35-milimetrowej 
taśmy perforowanej na żeliwnej, każdego 
ranka obowiązkowo rozmagnesowywanej 
w przepisywalni, sklejarce. To było auten-
tyczne rękodzieło.

Nie wiem do dziś, czy kompozytor Zyg-
munt Konieczny miał w ogóle świado-
mość tego, co mi zafundował przy okazji 
swojego pomysłu na muzykę do jednej 
z trzech nowel filmu Szkice warszaw-
skie w reżyserii Henryka Kluby – mego 
wielkiego przyjaciela, który, nie zdradził 
mnie ani razu i zapraszał do współpracy 
od swojego debiutu do ostatniego dzieła. 
Otóż po nagraniu setek pojedynczych 
dźwięków przez instrumenty dęte, miałam 
sama układać sobie frazy wedle zasady: 
jedna sylaba dialogu – to jedna nuta. 
Musiałam na stół montażowy, wówczas 
z tylko jedną głowicą czytającą dźwięk, 
założyć taśmę dialogu, przenieść kredką 
na obraz każdą samogłoskę padającego 
z ekranu tekstu, i tak kolejno w trzech 
aktach, czyli w całej, trwającej prawie pół 
godziny noweli. Następnie musiałam zdjąć 
ze stołu dialog, założyć taśmę przezna-
czoną dla muzyki i – precyzyjnie odszu-
kując pojedyncze dźwięki na bocznej gło-
wicy stołu montażowego – łączyć je, bez 
zacinania wybrzmień, trafiając bezbłędnie 
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w każdą zgłoskę tekstu mówionego przez 
aktorów. A potem, jeszcze tylko idealne 
wyczyszczenie taśmy dialogowej, bo tłusta 
biała kredka nie może przysłaniać emul-
sji ze ścieżką dźwiękową i obrazu, aby nic 
nie latało po ekranie. Montaż muzyki do 
całego filmu fabularnego zajmował mi 
zwykle dwa, trzy dni. Orka przy tej jed-
nej noweli zajęła mi ponad tydzień pracy, 
i to od świtu do nocy.

Propozycja Koniecznego była dziwac-
twem, eksperymentem niemającym nic 
wspólnego z poważną twórczością fil-
mową! A kropkę nad „i” postawiła komi-
sja kolaudacyjna, podkreślając, że – nie-
stety – zmuszona jest obniżyć notę całemu 
filmowi, bo dialog jednej z nowel jest jakiś 
brudny, a tekst – nieczytelny i dla widza – 
niezrozumiały… Nic dziwnego.

Gdybym nie znała Zygmunta od lat, 
jeszcze z czasów studenckich, kiedy jeździ-
łam na premiery Piwnicy Pod Baranami, 
to może podejrzewałabym jakąś animozję, 
niechęć do mojej osoby… Ale – nie! Bywał 
przecież parokrotnie w naszym domu.

Henio Kluba wybaczył mu jednak wypa-
dek przy pracy i powierzył oprawę swo-
jego serialu Doktor Ewa. Bardzo chciał 
przed nagraniem posłuchać kompozytor-
skich propozycji, ale Zygmunt kategorycz-
nie odmówił, twierdząc, że nigdy wcze-
śniej nie wtajemniczał reżyserów w swoje 
plany, bo nie byłoby niespodzianki. Tym 
razem – ByŁA! Ogromna!!! i to już pod-
czas słuchania propozycji pod napisy czo-
łowe. Męski chór w polonezowym rytmie 
dosłownie skandował pojedyncze nuty fraz, 
a jedyną uwagą Zygmunta do wokalistów 
była prośba, aby bardziej dobitnie uda-
wali w śpiewie zataczających się, zalanych 
„w trupa” opojów. Spojrzałam na Henryka, 

zbladł na twarzy, następnie poczerwieniał 
i z udawanym spokojem zapytał kompo-
zytora, czy i reszta jego muzyki do serialu 
jest w podobnym stylu, czyli w rodzaju 
„satyry na pijanych chłopów”? Kiedy otrzy-
mał potwierdzenie – rozstaliśmy się bły-
skawicznie, a ja musiałam w ciągu paru 
godzin zaproponować Henrykowi coś, 
co spełniało jego muzyczne oczekiwania. 
Wygrała ciepła, refleksyjna „Serenada na 
smyczki” Mieczysława Karłowicza

Po raz kolejny spotkaliśmy się z Zyg-
muntem przy okazji filmu Tadeusza Kon-
wickiego Jak daleko stąd, jak blisko. Po 
projekcji, już na wstępie oświadczył, że 

przewiduje chór żeński, jednogłosowy 
i to non stop, pod sto procent obrazu. Aby 
utrzymywać nastrój prosi, aby podczas 
całego nagrania wyświetlać około dzie-
sięciominutowe akty. Tutaj – nieśmiało 
zapytałam o stronę czysto-techniczną, 
ponieważ w wygaszonej, ciemnej sali chó-
rzystki, nie mając szans na czytanie nut, 
muszą wcześniej nauczyć się swoich partii 
na pamięć. A więc – ile czasu będą miały 
na naukę. Okazało się, że nuty będą… 
w dniu nagrania. Tu odezwał się reży-
ser, cichutko wtrącając, że trochę boi się 
muzyki na całości swojego filmu, więc 
ciekaw jest, czy kompozytor zauważył, że 

O nieporozumieniach, 
dziwactwach, eksperymentach, 
trudnej współpracy i wszelkich tego 
konsekwencjach filmowych.

czasem… pojawiają się w  filmie jakieś dia-
logi… Zygmunt na to: „A mnie to wcale 
nie przeszkadza!”. Padliśmy…

A jednak – nagraliśmy to, co Zygmunt 
zaproponował, a ja, wedle życzenia, prawi-
dłowo wyznaczyłam starty taśm pełnych 
damskich lamentów. Podczas tzw. prze-
grania, czyli zgrania wszystkich taśm na 
jedną, po zaledwie parokrotnym odsłu-
chaniu pierwszego aktu, wbiega na pię-
tro Tadeusz Konwicki, wpada do mojej 
montażowni i całkowicie załamany osuwa 
się na fotel… 

– Anka, błagam, zrób coś, bo ja osza-
leję z nudów! To babskie jęczenie całkiem 

zabija mój film! Przysięgam ci, ja sam nie 
mogę tego wytrzymać, a co dopiero widzo-
wie… To jest mogiła mojego kina… Ratuj! 
Wymyśl coś!

No i zdopingował mnie. Wpadłam na 
pomysł, aby dźwiękowiec Jerzy Wroń-
ski jeszcze dwukrotnie przepisał mi te 
pełne akty muzyki. Na całe moje szczę-
ście, tydzień wcześniej trafił do „Pałacu 
Dźwięku” jeden z pierwszych stołów wie-
logłowicowych i mogłam sobie poprzymie-
rzać optymalne wystartowanie wszystkich 
trzech taśm, tworząc trójgłos. O ile pamię-
tam – jedną taśmę opóźniłam w stosunku 
do pierwotnej o półnutę, a drugą – o bodaj 
trzy i pół taktu, aby, zgodnie z życzeniem 
reżysera, uniknąć także i zbędnej kako-
fonii. Oczywiście muzyka towarzyszyła 
wielu scenom filmu, ale na pewno nie 
brzmiała przez cały czas.

W przeddzień kolaudacji, w stolicy, na 
projekcję już zgranego filmu zaproszono 
nic nie wiedzącego o moich zabiegach 
Koniecznego. Wysłuchał całości w mil-
czeniu. Gdy zapaliło się światło, po chwili 
kompletnej ciszy, reżyser zapytał:

– Nooo, jak było, panie Zygmuncie?
– Świetnie!!! Tyle…, że ja tego nie napi-

sałem!
Czując, że za chwilę rozegra się następny 

akt dramatu, wygłosiłam stanowczym 
głosem monolog:

– Tak się składa, że nie ma tutaj ani jed-
nej nuty, taktu czy frazy, która nie byłaby 
przez ciebie napisana. Z twojej wersji mono 
zrobiłam po prostu trójgłos. Nie ma też na 
żadnej z trzech taśm ani jednego mojego 
cięcia, co możesz natychmiast sprawdzić, 
ręcznie badając taśmę na przewijarce.

Zapadła chwila ciszy, a wreszcie Zyg-
munt powiada: 

– Dla mnie – to jest… g e n i a l n e!
Przyznam, że odczułam pewną ulgę, 

ale satysfakcji – żadnej. Dostałam w kość 
potężnie i to parokrotnie. Wystarczy! i tak 
też się stało. Nasze drogi rozeszły się już 
na zawsze.

W przypadku dzieła Konwickiego 
swoistą kropkę nad „i” postawili jurorzy 
dorocznego festiwalu w Gdyni, przyznając 
filmowi nagrodę za najlepszy dźwięk. Dzię-
kuję, chociaż… mnie – nikt nie podzię-
kował…

Anna iżykowska-Mironowicz

Zygmunt Konieczny



pOlarna tajemnica
ekspedycja. Historia mojej miłości” 

jest jak wehikuł czasu. Przenosi nas 
do końca XiX wieku i przypomina 

jedną z głośniejszych ekspedycji polarnych 
w Szwecji, w Polsce mało znaną. Śledzimy 
losy wyprawy sztokholmskiego inżyniera 
Samuela Andréego, który w towarzystwie 
dwóch innych śmiałków (to słowo ma tu 
uzasadnienie) decyduje się na niekonwen-
cjonalną podróż. To opowieść o pasji, miło-
ści i obsesji – co również trzeba sobie jasno 
powiedzieć. Historia tej książki zaczyna się 
na nudnej imprezie. Bea Uusma zaczyna 
przeglądać bibliotekę gospodarza domówki. 
Przypadek decyduje, że wybiera „Trage-
dię wśród lodów. Pamiętnik wyprawy S. 
Andréego do bieguna”. Zaczyna czytać. Lek-
tura wciąga ją do tego stopnia, że wychodzi 
razem z książką, w zasadzie przywłaszcza 
sobie ten tytuł. Opuszczając towarzyskie 
spotkanie, nie zdaje sobie jeszcze sprawy 
z tego, że właśnie zaczyna się nowy etap jej 
życia. Czas, w którym wszystkie działania 
zdeterminuje chęć poznania odpowiedzi na 
pytanie: co wydarzyło się podczas wyprawy 
sprzed lat? 

Trzej mężczyźni, którzy giną w drodze na 
biegun północny, nie dają jej spokoju. Wie, 
że martwe ciała członków ekspedycji znale-
ziono przypadkiem w 1930 roku na Wyspie 
Białej – 33 lata (!) po tym, jak balon ode-
rwał się od ziemi. Z zamarzniętych przez 
lata dzienników udało się odtworzyć frag-
menty zapisków, które pokazują codzienność 
tych, którzy zmuszeni byli do awaryjnego 
lądowania. Światło dzienne ujrzały też zdję-
cia wywołane z negatywów znalezionych 
w obozowisku. Zapis walki o dotarcie na 
stały ląd nie wyjaśnia, jaka była ostateczna 
przyczyna śmierci uczestników wyprawy. 
Archiwalne notatki wskazywały na to, że 
panowie posiadali jeszcze zapasy jedzenia 
i ubrań. Bea Uusma zaczyna prywatne śledz-
two i nie zamierza go toczyć w bibliotece. 
Tej sprawie poświęci kilkanaście lat swojego 
życia. „ekspedycję” czyta się jak kryminał. 
Autorka chce dotrzeć do miejsc, które do tej 
pory widziała tylko na zdjęciach. Książkę 
zaczyna od zdania: „Nienawidzę zimna”, 
ale chęć poznania prawdy jest silniejsza od 
pogodowych niedogodności. Chce, aby jej 
stopy poczuły Wyspę Białą. Nie zniechęca 
się, kiedy natura, w postaci grubego lodu, 
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uniemożliwia dotarcie statku na miejsce. 
Z pokorą podejmuje kolejne próby. To razem 
ze Szwedką pierwszy raz płynę na pokła-
dzie lodołamacza. Tak przekonująco opi-
suje dźwięki, które słychać w trakcie rejsu, 
że mam poczucie, że jestem tam razem z nią.
Uusma – do tej pory ilustratorka książek –  
w pewnym momencie tej historii zdaje na 
medycynę, uznając, że wiedza z tej dzie-
dziny pozwoli jej na rozwikłanie kolejnych 
elementów łamigłówki. Robi to w wieku 38 
lat jako matka dwójki małych dzieci. Ma 

w sobie coś z uczestników pamiętnej ekspe-
dycji – ogromną determinację i brak oczy-
wistej odpowiedzi na pytanie: po co to robi? 
Przekopując się przez kolejne dokumenty, 
wizualizuje przebieg wyprawy. Pisze tak, że 
w głowie rusza taśma filmowa.

W pierwszej części tej opowieści – razem 
z innymi gapiami – śledzimy moment przy-
gotowań do startu. Jest lipiec 1897 roku. 
W powietrzu wyczuwalne są spore emocje. 
Nic dziwnego, to, co do tej pory było tylko 
szalonym pomysłem, właśnie się materiali-

zuje – balon unosi się nad Spitsbergenem. 
Wyprawa, współfinansowana m.in. przez 
Alfreda Nobla, właśnie się zaczyna. Z wiel-
kiego kosza machają: inicjator wyprawy – 
Samuel Andrée (42-latek) i jego kompani – 
absolwenci Wyższej Szkoły Technicznej: Knut 
Frænkel (27 lat) i Nils Strindberg 24-latek, 
który zaręczył się tuż przed wylotem. Orzeł – 
bo tak ochrzczono balon – wznosi się i znika 
w chmurach. Po kilku dniach przylatuje 
jeden z gołębi pocztowych, które zabrano 
na pokład. Wraca z uspokajającą informacją. 
List sugeruje, że podróżnicy mają się świet-
nie. Tyle tylko, że ten zapis ma już niewiele 
wspólnego z rzeczywistością. Gołębi posła-
niec przynosi ostatnią informację. Od tego 
momentu zapada cisza. Trwa przez 33 lata. 

Kolejne fakty pojawiają się w 1930 roku. 
Przypadkowa wyprawa biologów odkrywa 
obozowisko Andréego na Wyspie Białej 
w Arktyce. Zdjęcia wywołane z zachowa-
nych negatywów pokazują obraz czarno- 
-białego świata. Ogromna przestrzeń z zagu-
bionymi ludzkimi punktami. Kiedy Bea 
Uusma przytacza fragmenty dzienników, 
czarno-białe obrazy nabierają koloru. Widzę 
biel i błękit. Wszystko spowite mgłą. Śmiał-
kowie zmuszeni do awaryjnego lądowania, 
siedzą in the middle of nowhere. i podej-
mują próby dojścia na stały ląd. Tę opo-
wieść budują szczegóły. Uusma pisze tak, że 
widzimy mężczyzn, którzy wytrwale ciągną 

Czy zdecydowaliby się Państwo na 
wyprawę na biegun północny? Balonem 
wypełnionym wodorem? Jeśli o mnie 
chodzi, na pewno nie znalazłabym 
się na liście ochotników. Niemniej, 
z zainteresowaniem przeczytałam o tych, 
którzy dokonali tego w 1897 roku.

za sobą sanie. Na nich m.in. zapasy żywno-
ści. Ubrani w kalesony i wełniane marynarki 
(o rękawicach goreteksowych czy specjali-
stycznej odzieży polarnej nikomu się jesz-
cze nie śniło) przemierzają na oślep kolejne 
kilometry. Odcięci od świata wiozą m.in. 
jedwabne apaszki i krawaty przygotowane 
na moment triumfalnego powrotu. Absurdu 
sytuacji dodaje to, że wśród bagażu znajdują 
się butelki szampana i wina. Zamiast celebra-
cji oczekiwanego sukcesu jest ekstremalnie 
trudna rzeczywistość. Opadają z sił, jeden 
z uczestników wyprawy zostawia po drodze 
kolejne elementy ekwipunku, ale do końca 
wiezie ze sobą książki. Na saniach trzyma 
m.in. encyklopedie i słowniki – być może 
stały się ucieczką dla wyobraźni. To, z jakim 

zaangażowaniem Uusma zajmuje się roz-
wikłaniem zagadki śmierci sprzed wieku, 
ociera się o rodzaj obsesji. Nawet jej bliscy 
wprost zadają pytanie: ale jakie to ma zna-
czenie, jak umarli? Możliwości jest mnóstwo, 
Szwedka po kolei weryfikuje kolejne hipo-
tezy. To, co ujmuje w tej opowieści – to jej 
postawa. Przekonanie, że w życiu nie liczy 
się jedynie cel – w tym przypadku uzyskanie 
konkretnej odpowiedzi, ale odwaga podjęcia 
wysiłku, który może – choć nie musi – przy-
bliżyć do prawdy. Siła tej kobiety imponuje. 
Debiut Uusmy otrzymał Nagrodę Augusta 
w dziedzinie non fiction – najważniejsze 
szwedzkie wyróżnienie dla piszących. Dla 
polskich czytelników przetłumaczyła go 
Justyna Czechowska. Przekładała tę opo-
wieść podczas złotej polskiej jesieni, ale jak 
mi powiedziała – do dziś pamięta wrażenie 
przejmującego zimna. Potwierdzam, czło-
wiek czyta i chłód niemal wdziera mu się 
pod skórę. Szykujcie koce i sprawdźcie, jakim 
wynikiem zakończyło się polarne śledztwo. 

PS: Trudno nie zauważyć kinowego poten-
cjału tej historii. O wyprawie Andréego 
powstał szwedzki film z 1983 roku. Reży-
sera – Jana Troella – zainspirowała powieść 
Pera Olofa Sundmana. Polski tytuł filmu to 
Lot orła. Produkcja ta otrzymała nominację 
do Oscara w kategorii: najlepszy film nie-
anglojęzyczny. 

Weronika 
Wawrzkowicz-Nasternak

wyoBraź SoBie

Bea Uusma

Autorka książki na sali obdukcji 
medycyny sądowej w Sztokholmie
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tomasz 
raczek

Marcinie,
nie wiem, czy zdajesz sobie 
sprawę, że sukces filmu 
Za niebieskimi drzwiami, 
zrealizowanego na 
podstawie Twojej książki, 
stał się szansą dla twórców 
polskiego kina dla dzieci 
i młodzieży, by ponownie 
uwierzyli, że jest u nas 
miejsce dla filmów skierowanych do młodych odbiorców. 
Już ustawiła się zresztą kolejka tytułów, a Tarapaty właśnie 
prezentowane były w jednym z konkursów festiwalu 
w Gdyni. 

Ciekaw jestem, jakie znaczenie dla Ciebie jako pisarza, 
mającego ustaloną markę na literackim rynku prozy dzie-
cięcej i młodzieżowej, mają filmy przeznaczone dla tych 
samych odbiorców. Czy chciałbyś mieć wpływ na to, w jaki 
sposób Twoje książki są przenoszone na ekran kinowy? 
Czy starasz się być współscenarzystą tych produkcji? A jeśli 
tak, to czy zauważyłeś już, czym różni się praca pisarza od 
scenarzysty filmowego w odniesieniu do tej samej opowia-
danej historii?

No i coś, o co mało kto pyta młodych odbiorców: czy 
w chwili, gdy ekranizowane są ich ulubione książki, stają 
się oni wnikliwymi krytykami filmowych wersji? Czy przy-
chodzą do Ciebie i opowiadają o tym, co widzieli w kinie? 
Chwalą lub narzekają? innymi słowy: czy postrzegają ekra-
nizację powieści jako dalszy ciąg przeżycia zapoczątkowa-
nego przeczytaniem książki?

Przez lata słyszało się, że polskie dzieci nie chcą oglą-
dać polskich filmów dla nich przeznaczonych, bo są zapa-
trzone w produkcje amerykańskie. Disney ukradł ich 
dusze. Czyżby teraz stało się coś, co pozwala zdjąć disney-
owski czar? A może nauczyliśmy się tworzyć nasze wła-
sne filmowe zaklęcia, które skutecznie działają na młodych 
widzów? Co się im podoba? O czym marzą? 

Odbywasz liczne spotkania z młodymi czytelnikami nie 
tylko w Polsce. Widzisz jakieś różnice? Czy maluchy miesz-
kają już w globalnej wiosce, czy nadal w różnych krajach? 
Czy polskie filmy dla dzieci mają szansę na zainteresowanie 
za granicą?

Jak jest z tym naprawdę? Ale szczerze! Mnie możesz 
powiedzieć. 

tomek

Marcin 
szczygielski

tomku,
ekranizacja książki to auto-
matyczne potwierdzenie jej 
popularności, więc oczy-
wiście ucieszyłem się, że 
„Za niebieskimi drzwiami” 
zostało sfilmowane. Sta-
rałem się nie wtrącać ani 
w prace nad scenariuszem, 
ani produkcję. Jestem pisa-

rzem, nie filmowcem. Gdy kończę książkę i trafia ona do czy-
telników, przestaje być moją własnością – każdy z odbiorców 
kręci sobie w głowie własny film na jej podstawie, a moja wizja 
historii, którą opowiedziałem, najczęściej z tymi tysiącami żyć 
niewiele ma wspólnego. 

Jednym z takich niezależnych bytów jest też ekranizacja. 
Poszedłem więc do kina i obejrzałem ją z ciekawością, ale nie 
miałem poczucia odpowiedzialności za wizję na ekranie. Trzy-
mam z całej siły kciuki za Tarapaty, podobnie jak za kolejne 
polskie filmy dla młodszych. 

Nie wiem, czy Disney ukradł serca naszych małych 
widzów – powiedziałbym, że raczej ukradł pieniądze. Dys-
trybutorzy w Polsce przekonali się, że znacznie więcej można 
zarobić, podłączając się pod świetnie funkcjonującą amery-
kańską machinę marketingową i z uzasadnionych nawet eko-
nomicznych powodów wybrali rolę dealerów. Zamiast dbania 
o kształtowanie młodego widza, zaczęli serwować mu słod-
kie, sztampowe, uzależniające produkty, wychowując kolejne 
pokolenia bezrefleksyjnych kinożerców. 

Czy może się to zmienić? Wierzę, że tak. O ile większość 
rodziców moich małych czytelników wciąż ma popeere-
lowskie przekonanie, że – przynajmniej w dziedzinie filmu 
młodzieżowego – co polskie, to gorsze, o tyle dzieci takiego 
odczucia nie mają. Obserwuję je na pokazach Za niebie-
skimi drzwiami, rozmawiam po seansach. Zdaniem niektó-
rych powieść jest lepsza, innym bardziej podoba się film, ale 
prawie nie zdarza się, aby pozostawali obojętni na obejrzaną 
historię. To, że bohater tak jak oni jest Polakiem, zdecydowa-
nie mocniej utożsamia ich z opowieścią, która na długo pozo-
staje w ich myślach i sercach. 

A czy polskie produkcje dla młodych widzów mają szansę 
za granicą? Z odpowiedzią musimy poczekać do chwili, gdy 
w ofercie naszego przemysłu filmowego pojawi się więcej pro-
pozycji niż zaledwie dwie, bo na razie polski film dla dzieci to 
dla zagranicznych odbiorców jedynie dziwaczna ciekawostka.
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na to środki, powstaną z tego 
fascynujące publikacje. Muszą!

nie tylKo 
historia
Spotkań kinowych było na trasie 
Kinobusu 2017 znacznie więcej 
(program marszruty każdego 
roku jest bardzo intensywny). 
Wiele dotyczyło teraźniejszości. 
Pięknie wyremontowane kino 
Opolanka (Opole Lubelskie) 
pamięta o swoich dziejach, ale 
wysiłki skupia m.in. na nowych 
widzach i Festiwalu Kina Nie-
zależnego Filmoffo (w pro-
gramie znaleźć można m.in. 
pokazy filmów Studia Munka). 
Kina Bajka z Lublina, prowadzo-
nego przez Waldemara Niedź-
wiedzia, nikomu chyba przed-
stawiać nie trzeba. Tu Kinobus 
2017 miał swoją inaugura-
cję połączoną m.in. z projek-
cją dokumentu Medyk Kamila 
Krukowskiego o nieistniejącym 
już lubelskim kinie przyszpital-
nym. Otwarte dla publiczności 
pokazy wieńczyły zresztą każdy 
dzień wyprawy. 

Długo by jeszcze opowiadać 
o samych kinobusowych spo-
tkaniach z regionem. Podróż 
nigdy nie ogranicza się do 
kin. Maciej Gil, autor pro-
gramu, zawsze zwraca uwagę 
na lokalne tradycje i atrakcje, 
i tak na Lubelszczyźnie kinobu-
sowicze poznali ducha Bielucha, 
UFO z emilcina i chrząszcza ze 
Szczebrzeszyna. Zachwycić się 
mogli roztoczańskimi krajo-
brazami. Posmakowali również 
dojrzewającego chmielu i zdo-
byli czołg. Skąd czołg? A to już 
tylko dla wtajemniczonych. Ja 
już rezerwuję bilet na przyszły 
rok. Kierunek: Świętokrzyskie. 
Kto z Państwa dołączy?

Organizatorem Kinobusu jest 
Fundacja Wspierania Kultury 
Filmowej Cyrk edison. impreza 
otrzymała dofinansowanie Pol-
skiego instytutu Sztuki Filmo-
wej. edycja 2016 otrzymała 
nominację do Nagrody PiSF. 

Dagmara 
romanowska

MieJscA

N iecałe cztery dni (24- 
-27 sierpnia) oraz 
47 pasażerów, 537 
pokonanych kilo-

metrów, jeden autokar i kilka-
naście przystanków, w tym: Lu-
blin, Bełżyce, Opole Lubelskie, 
Poniatowa, Nałęczów, Marku-
szów, Chełm, Rejowiec, Krasny-
staw, Zwierzyniec, Kraśnik oraz 
Bychawa. i kina – m.in. Bajka, 
Wrzos, Czyn, Opolanka, Świt, 
izabela, Wersal, Corso, Morskie 
Oko, Skarb, Metalowiec i Prze-
łom. Do tego niezliczone opo-
wieści o ludziach i minionym 
świecie bez smartfonów, Face-
booka i popcornu. Owszem, 
można w czytelni przeglądać 
zakurzone roczniki statystycz-
ne i kartkować archiwalne nu-
mery „Filmu”, „ekranu” i „Kina”, 
szukać „śladów tamtych cieni” na 
łamach wciąż stosunkowo nie-
licznych książek, ale o ile więcej 
satysfakcji, wiedzy i wspomnień, 
frajdy po prostu, może dać wy-
prawa w nieznane z plecakiem, 
i w najlepszym gronie pozytyw-
nie zakręconych ludzi, których 
łączy miłość do X Muzy: filmo-
znawców, badaczy i animato-
rów kultury, dystrybutorów, ki-
niarzy, dziennikarzy i śmiałków 
ciekawych świata i polskich dróg. 

Taki właśnie jest Kinobus, który 
każdego roku obiera inny zaką-
tek Polski. 

tyM razeM 
luBelszCzyzna
Ta skromna impreza, zainspiro-
wana działaniami zapaleńców 
z Centrum Kultury Stanica Žilina- 
-Záriečie na Słowacji, pozostała 
kameralna (uczestniczy w niej 
tyle osób, ile może pomieścić 
autokar), ale jednocześnie bar-
dzo od swojej pierwszej edycji 
urosła. Nabrała pewności siebie. 
Wtedy, w 2015 roku, gdy Kino-
bus wyruszył po raz pierwszy – 
przez Podkarpacie – jego idea 
dopiero kiełkowała. Dziś, w 2017, 
mobilizuje on, inspiruje i zachęca 
do działania tych, którzy na co 
dzień działają u podstaw, propa-
gując kulturę w małych ośrod-
kach. „Wspaniale, że drążycie 
temat. Dzięki temu i my możemy 
przypomnieć sobie naszą histo-
rię” – mówiła w czasie spo-
tkania w Bychawie Barbara 
Cywińska, dyrektor tamtejszej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Na przyjazd Kinobusu nie tylko 
wyszperała stare notki prasowe, 
ale zorganizowała rozmowę ze 
wszystkimi żyjącymi członkami 
zespołu, który w bychawskim 

domu kultury przez pół wieku 
prowadził kino Przełom. Dyrek-
torzy ośrodka, kierowniczki kina, 
kinooperatorzy i najwierniejsi 
widzowie podzielili się z nami 
anegdotami i faktami, wspo-
mnieniami o najciekawszych 
seansach (także tym ostatnim, 
gdy zapadła decyzja o zamknię-
ciu kina), kontroli z Warszawy 
(żadnych nieprawidłowości nie 
wykazała), wycieczce do Bułgarii 
za wzorową pracę (tylko dla kie-
rowniczki). Ale Kinobus inspi-
ruje też dziennikarzy: na łamach 
lubelskich gazet ukazały się już 
trzy duże artykuły opisujące losy 
dawnych kin.

Założony w roku 1962 Prze-
łom był jednym z „młodszych” 
kin na trasie Kinobusu. Wehi-
kuł ten przenosił w czasie jesz-
cze dalej, nawet do początków 
wieku XX. Bywało, że tylko za 
pośrednictwem słów – barw-
nie i żywo przedstawianych 
przez pełnych entuzjazmu 
i wiedzy przewodników oraz 
regionalistów (Mariusza Bor-
kowskiego z Lublina, Wojcie-
cha Zakrzewskiego z Chełma, 
Sławomira Łowczaka z Marku-
szowa). Bywało, że fizycznie: 
gdy stawało się naprzeciw starej, 
drewnianej kasy z podświetla-

nym szyldem „Przerwa/Doda-
tek/Kronika/Film” albo siadało 
na ławkach dziś... kościelnych, 
a niegdyś kinowych właśnie 
(dawny Wersal w Chełmie jest 
już drugim na trasie Kinobusu 
obiektem, który z kina prze-
kształcony został w świątynię; 
rok temu z takim przypadkiem 
pasażerowie zetknęli się w Bor-
nem Sulinowie). 

KinoBuS 2017
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Już po raz trzeci grupa poszukiwaczy 
przygód wyruszyła w drogę 
Kinobusem – jedynym w swoim rodzaju 
festiwalem, na którym najważniejsze są 
nie filmy, a miejsca i ludzie.

lubelszczyzna. 
śladem dawnych kin

94 95

KaŻdy 
przystaneK 
to nowe 
odKryCia...
W opowieściach o kinach powra-
cała często skomplikowana 
historia miast, miasteczek i wsi 
wschodniej Polski, w tym tra-
gicznych dziejów ich żydowskich 
społeczności (m.in. w Chełmie, 
Markuszowie i Lublinie). Kolejne 

sale odkrywały przed sobą swoje 
„skarby”, w tym zakurzony pro-
jektor z niespotykanym grawi-
tacyjnym chłodzeniem wodą, 
świetnie zachowany przedwo-
jenny plakat lub gruby album 
ze zdjęciami z budowy kinote-
atru Czyn w Poniatowej. Budowy 
wykonanej w cztery miesiące 
w „dającym zadowolenie” (jak 
głosił jeden z idealnie wykali-

grafowanych opisów) czynie 
społecznym.

Błysk w oku każdego pasażera 
Kinobusu pojawił się na widok 
pamiątek (najstarsze liczą sobie 
99 lat) wyciągniętych z domo-
wego archiwum przez panią 
Wandę Sochacką z Rejowca, 
która prowadzenie tamtej-
szego kina przejęła kolejno po 
dziadku i mamie. Na spotka-

nie z podróżnikami przyszedł 
też jego wieloletni kinoopera-
tor: pan edward Popek (zawód 
zaczął wykonywać pod koniec 
lat 40.). Razem mieli mnóstwo 
historii, w tym o taśmach fil-
mowych, które zakopano 
w ogrodzie, żeby nie dostały 
się w ręce okupanta (niestety, 
po wojnie, pech chciał, że zna-
lazły je dzieci i rozciągnęły po 

miejscowości). Albo o prefe-
rencjach dawnej publiczności, 
która na festiwal filmów radziec-
kich szła z dozą niechęci, ale 
za to tłumnie, z własnej woli, 
stawiła się na seansie... Gołych 
dziewcząt. Niemałe rozczaro-
wanie przyszło, gdy na ekranie 
pojawił się tytuł Górą dziew-
częta! iwana Pyrjewa. Ktoś źle 
usłyszał, błędnie w programie 

zanotował, ale rekord lokalnego 
box office’u padł niemal taki, jak 
później na Krzyżakach i Wej-
ściu smoka. Ogrom anegdot 
i cennych informacji, których 
w żadnym podręczniku się nie 
znajdzie. Może kiedyś, gdyż na 
pokładzie Kinobusu były osoby, 
które chcą powrócić m.in. do 
Rejowca na dłuższe wywiady. 
Kiedyś, jeśli tylko znajdą się 

Ekipa Kinobusu na Lubelszczyźnie 
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triumf cichej nOcy

p ełnometrażowy de-
biut fabularny Piotra 
Domalewskiego Cicha 
Noc wygrał w Kon-

kursie Głównym 42. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Obraz zdobył także 
pięć nagród pozaregulamino-
wych. Natomiast odtwórca ro-
li Adama – Dawid Ogrodnik – 
otrzymał nagrodę za główną ro-
lę męską.

„Dziękuję jury, że doceniło ten 
prosty film zrealizowany prosty-
mi środkami. Dziękuję Jerzemu 
Kapuścińskiemu, za to, że uwie-
rzył w ten scenariusz i uwierzył 
we mnie, ewie Jastrzębskiej i Syl-
wii Rajdaszce, że pomogły się te-
mu pomysłowi zmaterializować, 
oraz Jackowi Bromskiemu, że na 

to wszystko pozwolił” – mówił, 
odbierając Wielką Nagrodę 42. 
FPFF – Złote Lwy Piotr Doma-
lewski. Dziękował także ekipie, 
autorowi zdjęć Piotrowi Sobociń-
skiemu za zaufanie i wszystkim 
aktorom. To pierwsze Złote Lwy 
dla Studia Munka-SFP. Jury do-
ceniło również Dawida Ogrodni-
ka, który po raz pierwszy zdobył 
w Gdyni nagrodę za główną rolę. 
„Dziękuję jurorom za to wyróż-
nienie, że dostrzegli, iż formalny 
aktor, który do tej pory grał tylko 
ciałem, może być i jest po pro-
stu człowiekiem” – napisał w li-
ście, który podczas Gali odczy-
tała kierownik produkcji Cichej 
Nocy Sylwia Rajdaszka.

Podczas tzw. Młodej Gali de-
biut ze Studia Munka otrzymał 

również cztery nagrody poza-
regulaminowe: Dziennikarzy, 
Don Kichota – Nagrodę Pol-
skiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych, Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych oraz 
Nagrodę Jury Młodych dla naj-
lepszego filmu Konkursu Głów-
nego. Piotr Domalewski został 
też uhonorowany Kryształową 
Gwiazdą elle.

Prace nad filmem rozpoczęły 
się w lipcu 2016 roku, a ekipa na 
plan zdjęciowy weszła w marcu 
2017. Zdjęcia w całości zreali-
zowano pod Olsztynem. Pro-
jekcja podczas FPFF w Gdyni 
była pierwszym publicznym po-
kazem. Już od ogłoszenia tytu-
łów zakwalifikowanych do tego-
rocznego Konkursu Głównego 

mówiło się, że Cicha Noc to je-
den z najbardziej oczekiwanych 
filmów festiwalu. Debiut został 
świetnie przyjęty przez krytyków 
oraz zachwycił widzów. Już po 
pierwszym seansie w Gdyni był 
typowany na faworyta. Michał 
Oleszczyk tak o nim pisał: „De-
taliczność, z jaką Domalewski 
punktuje nasze wigilijne rytuały 
(…) jest chwilami zawstydza-
jąca w swej trafności”. Łukasz 
Adamski w recenzji dla wPoli-
tyce.pl przyznał: „W końcu do-
czekałem się na 42. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni obrazu, który mogę 
nazwać wybitnym. (…) to kino 
dojrzałe i przenikliwe. Świetnie 
zagrane i precyzyjnie poprowa-
dzone przez reżysera. To bez wąt-
pienia najlepszy film festiwalu”.

Adam, główny bohater Cichej 
Nocy, na co dzień pracujący za 
granicą, w Wigilię Bożego Naro-
dzenia odwiedza swój rodzinny 
dom na polskiej prowincji. Z po-
czątku ukrywa prawdziwy po-
wód tej nieoczekiwanej wizyty, 
ale wkrótce zaczyna wprowadzać 
kolejnych krewnych w swoje pla-
ny. Szczególną rolę do odegrania 
w intrydze mają jego ojciec, brat, 
z którym Adam jest w konflikcie 
oraz siostra z mężem. Sytuacja 
komplikuje się jeszcze bardziej, 
gdy świąteczny gość oznajmia, że 
zostanie ojcem. Wtedy, zgodnie 
z polską tradycją, na stole po-
jawia się alkohol. Nikt z człon-
ków rodziny nie spodziewa się, 
jak wielki wpływ na życie ich 
wszystkich będą miały dalsze 
wydarzenia tej wigilijnej nocy.

Koproducentem Cichej Nocy 
jest Canal+, współfinansowali 
ją także Warmińsko-Mazurski 
Fundusz Filmowy oraz Polski 
instytut Sztuki Filmowej. Ob-
raz wejdzie na ekrany polskich 
kin 24 listopada. 

Anna Kot

96

Dawid Ogrodnik w filmie Cicha 
Noc, reż. Piotr Domalewski 

To byłą wspaniała Gdynia! Złote Lwy dla 
debiutu ze Studia Munka-SFP i nagroda 
aktorska dla Dawida Ogrodnika.
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Sztuki Filmowej Magdalena 
Sroka. 

laureaCi 10. 
edyCJi nagrÓd 
Pisf (za rok 
2016)

KINO
Kino Światowid w elblągu

WYDARZENIE FILMOWE
9. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Animowanych Anima-
tor w Poznaniu

PRoMoCja PolSKieGo FilMU 
Za GRaNiCą 
Polska Komisja Filmowa za 
„Polish Film Magazine”

KRYtYKA FILMOWA
Piotr Czerkawski

aUDyCja lUB PRoGRaM 
FILMOWY
„Movie się” na portalu www.
filmweb.pl, Łukasz Muszyński, 
Michał Walkiewicz oraz Jakub 
Popielecki

PUBliCySTyKa FilMowa 
w iNTeRNeCie
„Spór w kinie”, blog Krzysz-
tofa Spora

KSiążKa o TeMaTyCe 
FILMOWEJ
„Cicha eksplozja. Nowe kino 
Azji Wschodniej i Południowo- 
-Wschodniej” pod red. Jagody 
Murczyńskiej

eDUKaCja FilMowa
edukacja filmowa dla dzieci 
i młodzieży w kinie Amok 
w Gliwicach

DySTRyBUCja PolSKieGo 
FilMU
Against Gravity za krajową dys-
trybucję filmu Nawet nie wiesz, 
jak bardzo cię kocham w reży-
serii Pawła Łozińskiego
Forum Film Poland za kra-
jową dystrybucję filmu Wołyń 
w reżyserii Wojciecha Sma-
rzowskiego

DySKUSyjNy KlUB FilMowy
DKF Bez Nazwy w Łowiczu

CyFRowa ReKoNSTRUKCja 
FilMU
Konsorcjum rekonstrukcyjne 
Di Factory/reKiNO za cyfrową 
rekonstrukcję filmu Smuga cie-
nia w reżyserii Andrzeja Wajdy

Kapituła nie przyznała w tym 
roku nominacji i  nagrody 
w kategorii: Plakat filmowy.

honorowa 
nagroda Pisf 
dla zdzisława 
Pietrasika

Nagrodę Honorową dla zmar-
łego dziennikarza i krytyka 
filmowego tygodnika „Poli-
tyka” – Zdzisława Pietrasika – 
wręczyła w imieniu Kapituły 
Nagród PiSF Grażyna Torbicka, 
mówiąc: „Zdzisław był przede 
wszystkim humanistą. Pisanie 
o filmie poszerzał o kontek-
sty literackie, muzyczne, pla-
styczne, filozoficzne. Prostym, 
przejrzystym językiem zara-
żał miłością do kina innych”. 
Nagrodę odebrali żona i syn 
Zdzisława Pietrasika.

nagrody pisF
Nagrody PiSF są szczególnym 
wyróżnieniem w branży filmo-
wej, doceniającym pracę osób 
i instytucji niezwiązanych z pro-
dukcją filmów. To jedyne pol-
skie nagrody, wręczane w kilku-
nastu kategoriach, za znaczące 
osiągnięcia w upowszechnia-
niu i promocji polskiego kina 
oraz za ułatwienie dostępu do 
polskiej twórczości filmowej. 
Nagrody PiSF są przyzna-
wane od 2008 roku. Kandyda-
tów mogą zgłaszać instytucje 
kultury, szkoły filmowe, wła-
dze samorządowe, instytucje 
pozarządowe związane z kul-
turą i inne podmioty działające 
w sektorze kultury.

Oprac. paulina Bez

„złota gala” 
10. nagrÓd pisF 
– „wspÓlna 
sprawa” pawła 
althamera
Tegoroczna, jubileuszowa gala 
Nagród PiSF była nawiązaniem 
do projektu rzeźby społecznej 
autorstwa Pawła Althamera 

„Wspólna sprawa” z 2009 roku. 
W projekcie tym artysta testował 
formy postrzegania rzeczywi-
stości oraz komunikacji inter-
personalnej. Uczestnicy akcji 
pojawiali się w różnych lokali-
zacjach w niezwykłych złotych 
kostiumach. Wspólne działa-
nia zmierzały do przekroczenia 

mentalnych barier, ale również 
fizycznych granic – poza spotka-
niami osadzonymi w codziennej 
rzeczywistości, uczestnicy odby-
wali podróże niosące ze sobą 
nowe możliwości i niezwykłe 
doświadczenia.

„Kino to nie tylko ci, któ-
rzy tworzą filmy ale również ci, 

98 MAGAZYN FILMOWY  nr 74/październik 2017

19 września podczas 42. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni uroczyście wręczono Nagrody 
PISF – jedyne polskie nagrody za znaczące osiągnięcia 
w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

pisF

MAGAZYN FILMOWY  nr 74/październik 2017

laureaci 
10. nagród pisF

Laureaci Nagród 
PISF 

99

którzy uczą miłości do niego. 
Dzięki temu, że potraficie tę 
pasję realizować i tę miłość 
przekazywać, my mamy szansę 
na kolejne pokolenia zarówno 
tych, którzy będą kontynuować 
Waszą pracę i tych, którzy będą 
dla nas tworzyć” – powiedziała 
dyrektor Polskiego instytutu 

Marcin Giżycki 
– dyrektor 
artystyczny 
Animatora

Piotr 
Czerkawski

Krzysztof Spór

Mateusz Rudak
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na FilmOwej kOzetce

Od razu powiedzmy, że książka 
Małgorzaty Kozubek to praca 
naukowa. Może jednak zaintere-
sować nie tylko teoretyków filmu, 

odpowiada bowiem na żywe zapotrzebowa-
nie. Filmoterapia stała się ostatnio tematem 
niezwykle w Polsce gorącym, w kolejnych 
miastach pojawiają się przeróżne przedsię-
wzięcia filmoterapeutyczne (by wymienić 
choćby warszawskie inicjatywy Martyny 
Harland czy – niedaleko szukając – Toma-
sza Raczka), a wydawcy rzucają na rynek 

kolejne mniej (patrz recen-
zja w poprzednim numerze 
„Magazynu Filmowego”) lub 
bardziej udane poradniki 
i przewodniki tematyczne. 
Zjawisko domagało się więc 
pilnie poważnej analizy.

Małgorzata Kozubek, 
w części i, dogłębnie zba-
dawszy temat (imponująca 
znajomość literatury przed-
miotu), opisuje współcze-
sną „kulturę terapeutyczną”. 
Opis rzeczywistości, w któ-
rej psychoterapia staje się 
coraz popularniejsza, kolejne 
dziedziny życia ulegają psy-
chologizacji, a myśleniem 
milionów władają autorzy 
poradników na każdy temat, 
jest zresztą na tyle krytyczny, 

że kończąc lekturę rozdziału czytelnik może 
nabrać wątpliwości nie tylko co do sensow-
ności filmoterapii, ale psychoterapii w ogóle. 
Na szczęście autorka nie zostawia nas w tej 
konfuzji. Najpierw dostajemy solidny prze-
gląd teorii filmoznawczych na temat działa-
nia filmu: zjawiska projekcji – identyfikacji, 
wrażenia realności i sposobu wywoływania 
przez film uczuć u odbiorców. Tu Kozubek 
wskazuje obszary, gdzie pożądana byłaby 
współpraca naukowców z różnych dziedzin 
humanistyki: kulturoznawstwa, antropologii 
czy nauki o sztuce z jednej strony, psycholo-
gii z drugiej. Podejrzewać można, że ta per-
spektywa zainspiruje naukowców. Zwykły 
czytelnik pożywi się myślą bardziej ogólną: 
przypomnieniem, że to opowiadanie kon-
struuje ludzką tożsamość, że bez rozmowy, 

która jest artykulacją i interpretacją doświad-
czenia, poznanie, a zwłaszcza samorozumie-
nie, jest niemożliwe. i tu właśnie otwiera się 
pole dla filmoterapii, pojmowanej jako część 
procesu terapeutycznego zmierzającego ku 
lepszemu rozumieniu siebie, co może stano-
wić podstawę do zmiany. Część o tyle poży-
teczna i owocna, o ile emocjonalny kontakt 
z dziełem filmowym uwieńczy rozmowa 
o nim, refleksja, interpretacja. 

Część ii książki nosi tytuł „Między teo-
rią a praktyką”. Zakładając, że film stanowi 
współczesną formę mitu, autorka rozważa 
sposoby doboru dzieł do terapii, podkre-
ślając z jednej strony nieistotność rozróż-
nienia na sztukę wysoką i niską, i wartość 
terapeutyczną kina gatunkowego, z drugiej 
zaś strony – konieczność doboru filmu dla 
konkretnego pacjenta lub grupy pacjentów, 
z uwzględnieniem ich wrażliwości, cech oso-
bowości, problematyki, z jaką się zmagają. 
Szalenie ciekawe są też rozważania na temat 
dwóch najbardziej kontrowersyjnych gatun-
ków w kontekście wpływu na odbiorcę – hor-
roru i filmu pornograficznego. 

i wreszcie crème de la crème, czyli część 
iii: Praktyka. Nie sposób przecenić faktu, że 
autorka wnikliwe refleksje teoretyczne kon-
frontuje z rzeczywistością. W tym wypadku – 
rzeczywistością ośrodków socjoterapii dla 
trudnej młodzieży, gdzie przeprowadziła 
badania. 

Książka daje wgląd w świat na co dzień nie-
dostępny, pokazując, w jaki sposób opowieści 
tworzone przez filmowców mogą zmieniać 
ludzkie życie. Przyznają Państwo, że to nie-
zwykła gratka. 

Magda sendecka

MAŁGOrZAtA KOZUBeK. 
„FiLMOterApiA. teOriA i prAKtYKA” 
WYDAWNictWO sŁOWO / OBrAZ 
terYtOriA, 2016

Dostajemy wnikliwą analizę 
filmoterapii na szerokim tle 
kulturowym i społecznym, 
popartą relacjami z badań.
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nauka 
przez film

z Centralnego Gabinetu edukacji Filmowej 
w Łodzi, Mazowieckiego Samorządowego 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz 
Fundacji Rozwoju Kompetencji Medialnych 
i Społecznych KinoSzkoła.

Znajdziemy tu pytania o polskie i zagra-
niczne modele edukacji filmowej, rozwa-
żania dotyczące historycznych i aktualnych 
zagadnień oraz problemów, jakie obserwu-
jemy w Polsce. Publikacja zawiera także 
obszerne omówienie nowych fenomenów 

cyfrowych, podnosi zagadnienie zmiany 
doświadczeń odbiorczych w młodym poko-
leniu oraz przedstawia perspektywy rozwoju 
edukacji filmowej.

Książka jest adresowana do osób pracują-
cych z X Muzą – nauczycieli, wykładowców 
akademickich. Powinna znaleźć się także 
w każdej bibliotece instytucji kultury filmo-
wej prowadzącej działalność edukacyjną.

Anna Michalska  

„OD eDUKAcJi FiLMOWeJ DO eDUKAcJi 
AUDiOWiZUALNeJ: teOrie i prAKtYKi”
pOD reD. eWY cisZeWsKieJ 
i KONrADA KLeJsY
WYDAWNictWO UNiWersYtetU 
ŁÓDZKieGO, 2016

edukacja filmowa jest tematem 
rzadko podnoszonym w polskim 
dyskursie naukowym. Tym bardziej 
warto docenić publikację wydaną 

pod redakcją łódzkich naukowców, ewy 
Ciszewskiej i Konrada Klejsy. 

Autorami opracowań są eksperci, a zara-
zem pasjonaci problematyki edukacji fil-
mowej: Bogusław Skowronek, Witold Jaku-
bowski, Konrad Klejsa, Witold Bobiński, 
Justyna Hanna Budzik, ewa Ciszewska, Mał-
gorzata Jakubowska, Anna Równy, Jadwiga 
Mostowska, ewelina Konieczna, Joanna 
Zabłocka-Skorek, Katarzyna Figat, emil 
Sowiński, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, 
Kamil Jędrasiak, Dagmara Rode, Małgorzata 
Latoch-Zielińska. Są wśród nich naukowcy 
reprezentujący różne ośrodki – Uniwersy-
tety: Łódzki, Śląski, Wrocławski i praktycy 

O nowych modelach edukacji filmowej, 
doświadczeniach praktyków 
i nowoczesnych narzędziach w pracy 
z młodym pokoleniem.
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Obszerne dzieło Karola Jachymka 
jest pracą naukową eksplorującą 
bogaty obszar polskiego kina lat 
60., które z jednej strony należy 

do historii, lecz z drugiej swoim urokiem 
wciąż oddziałuje na nasze emocje i zmysł 
estetyczny. Takie filmy, jak Lekarstwo na 
miłość, Człowiek z M-3 czy Gangsterzy 
i filantropii wzruszają swoim naiwnym 
ciepłym humorem, z kolei Nóż w wodzie, 
Polowanie na muchy czy bezkonkurencyjne 
Dziewczyny do wzięcia pozostają wzorcami 
z Sèvres w swoich gatunkach. Już tylko 
te tytuły (a można by wymienić ich dużo 
więcej) sprawiają, że w lekturze na temat 
naszej kinematografii sprzed pięćdziesięciu 
lat zanurzyć można się z lubością i satys-
fakcją. Oczywiście, autor jak na naukowca 
przystało, nie poprzestaje na tych jasnych 
punktach, lecz poddaje analizie także mniej 
udane dzieła tamtej epoki: produkcyjniaki, 
filmy gloryfikujące nową świecką moral-
ność socjalistycznej demokracji, czy po 
prostu te nieudane. 

Zadaniem, z którym zmierzył się Jachy-
mek, było opisanie przejawów cielesności 
utrwalonych w ówczesnych dokonaniach fil-
mowych. Poszczególne rozdziały poświęcone 
są takim tematom, jak erotyka, moda, uroda, 
młodość, egzystencjalizm, praca, sport, fan-
tastyka czy – na zakończenie – aktorstwo 
nieprofesjonalne. Materiały, które poddał 
analizie, to nie tylko obrazy utrwalone na 
taśmie celuloidowej, lecz także m.in. proto-
koły z posiedzeń komisji kolaudacyjnych, sce-
nariusze, recenzje prasowe czy fotosy. Książka 
wychodzi przy tym daleko poza ustalone na 
wstępie ramy. Przypomina w swojej formie 
Borgesowski „ogród o rozwidlających się 
ścieżkach”, w którym jedno skojarzenie pro-
wadzi do następnego, jeden wątek wywołuje 
kolejny, itd. Rozważania o filmie Niewinni 
czarodzieje prowadzą do współautora scena-
riusza Jerzego Skolimowskiego, to z kolei do 
inspiracji twórczością Andrzeja Wróblew-
skiego, to z kolei do przedwczesnej śmierci 
malarza w górach, to z kolei… 

KArOL JAchYMeK
„FiLM – ciAŁO – histOriA. KiNO pOLsKie 
LAt sZeśćDZiesiĄtYch”
WYDAWNictWO NAUKOWe KAteDrA, 2016
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Wędrując w ten sposób od filmu do filmu, 
mierzymy się z rzeczywistością lat 60., czu-
jąc niejednokrotnie potrzebę polemizowa-
nia z autorem, a także dorzucania własnych 
spostrzeżeń (np. na temat protekcjonalnego 
traktowania kobiet przez kino lat 60. – te 
wszystkie „kociaki”, hasło „Piękne dziew-
czyny na ekrany!”. Bo dlaczego nie „Zdolne 
dziewczyny na ekrany!”?).

Tych, którzy zdecydują się sięgnąć po tę 
książkę dla czystej przyjemności (bez nasta-
wienia naukowego), uprzedzam, że pierwsze 
rozdziały w sposób bardzo formalny opisują 
zakres badań, literaturę przedmiotu, chro-
nologię, metodologię itp. Nie zrażajcie się 
tym wstępem przeznaczonym dla profe-
sjonalistów. Zwykły amator, czyli miłośnik 
kina, może je z czystym sumieniem pominąć. 

hanna Adamkowska

O wszelkich przejawach cielesności 
w polskim kinie lat 60. i o wielu 
innych przenikających się tropach, 
skojarzeniach i motywach.

w czasach małej 
stabilizacji

Kalina Jędrusik i Andrzej 
Łapicki w filmie Lekarstwo 
na miłość, reż. Jan Batory 
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W wieku 78 lat odszedł Grzegorz 
Królikiewicz – najwybitniej-
szy polski reżyser-ekspery-
mentator. Ceniony pedagog, 

być może największy kinofil wśród mistrzów 
polskiego kina. Bezkompromisowy zarówno 
w swych życiowych, jak i artystycznych wybo-
rach, którego twórczość – tak dokumentalna, 
jak i fabularna – a także stanowiąca rodzaj 
„formy pośredniej” (Przypadek Pekosińskiego, 

1993, Złote Lwy FPFF) stanowiła prawdziwy 
ewenement na skalę światową. Jak sam mówił: 
„Odwrotnie niż naukowiec, który szuka jed-
nego abstraktu, szukam jednego wydarzenia 
konkretnego”. Dlatego zawsze wychodził od 
konkretu: autentycznych, ludzkich losów, sta-
nowiących „materiał” do wszystkich swych 
dzieł opisujących jednostkowe doświadcze-
nie Polaków, polskiego społeczeństwa, osią-
gającego diapazon uniwersalnego uogólnie-

nia. Jądrem jego twórczości dokumentalnej 
jest z pewnością Idź (1999) – werystyczny, 
a przy tym poetycki dokument inscenizowany, 
ukazujący rytuał ofiary z konia, składanego 
przez górskiego przewodnika. W tym krót-
kim, przejmującym filmie reżyser pokazał 
istotę tworzenia się mitu stanowiącej funda-
ment kultury także, a może przede wszyst-
kim, polskiej. W tym niejednoznacznym 
dziele – jak w soczewce – skupia się ideał 
nie tylko dokumentalnego kina Królikiewi-
cza: mozolne dochodzenie do tego, co fun-
damentalne. Gdyby szukać dominanty jego 
twórczości byłoby to właśnie poszukiwanie 
owej prawdy: jak duchowość, ale doświad-
czana przez fizyczność; jak sztuka starająca się 
być egzystencjalnym drogowskazem. Jak sam 
mówił: „Najważniejsza we mnie jest prawda, 
a w filmie – wrażenie prawdy płynącej ze 
mnie. W przeciwnym wypadku powstaje 
utwór niepotrzebny (…). istnieje takie wyra-
żenie, niepewne, ale w miarę dobrze odda-
jące to, o co mi chodzi: wierność sobie (...). 
Gdzie się tego uczyć, gdzie szukać? W kul-
turze, w prawdziwej kulturze”. To poszuki-
wanie prawdy, stanowiące naczelną zasadę 
ideową kina Królikiewicza, stało się rów-
nież głównym motywem jego filmów fabu-
larnych, w których konsekwentnie tworzył 
nowe, nieistniejące dotychczas w kinie, spo-
soby obrazowania. W swym debiucie, arcy-
dziele Na wylot (1972), za pomocą całego 
wachlarza nowatorskich środków wyrazu 
stworzył wrażenie totalnej subiektywności. 
Spowodował, że widz postrzega (i odczuwa) 
świat przedstawiony dokładnie tak, jak jego 
tragiczni bohaterowie dokonujący brutalnego 
mordu w obronie swojej godności i miłości. 
W poszukiwaniu prawdy, w kinie i w życiu, 
Królikiewicz – człowiek głębokiej wiary 
i mocnych poglądów – natykał się często 
na odwrotność wyznawanych przez siebie 
wartości, ukazując je bez zawoalowania (to 
przecież w Zabiciu ciotki, wg Bursy, pokazał 
scenę apostazji). Ale zawsze to rozszczepie-
nie wiodło do rozpoznania ludzkiej kondy-
cji: tragicznej, lecz przez swój tragizm na 
swój sposób uświęconej. Nie sposób ogarnąć 
bezkompromisowej wielkości dzieła twórcy 
Fortu XII, wymykającej się prostym ocenom 
i klasyfikacjom, choć w ostateczności spro-
wadzającej się do apoteozy tego, co w czło-
wieku, artyście, najwartościowsze – współ-
czucia. Królikiewicz to wątpiący „jurodiwy” 
polskiego kina, historyk piszący kamerą, arty-
sta osobny, którego dzieło jest dziś powielane 
przez twórców kina światowego. 

piotr Kletowski

Grzegorz Królikiewicz
OSTATNi TyTAN
Był artystą prawdziwie osobnym 
i bezkompromisowym, filozofem 
kinematografu, który wypracował jedyny 
w swoim rodzaju styl opowiadania.
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Grzegorz
Królikiewicz
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Potrafił niezwykle wiarygodnie 
stworzyć tak różne światy, jak sta-
rożytny egipt w Faraonie Jerzego 
Kawalerowicza, okupacyjna War-

szawa w serialu Kolumbowie Janusza Mor-
gensterna, galicyjska, żydowska prowincja 
z początku XX wieku w Austerii Kawale-
rowicza czy fantazyjno-baśniowa kraina 
w Akademii Pana Kleksa Krzysztofa Gra-
dowskiego. 

Jerzy Skrzepiński wpisał się w poczet 
naszych najbardziej zasłużonych arty-
stów sztuki scenograficznej. Dwa lata temu 
ukazała się książka pod redakcją elżbiety 
Czarneckiej i Mieczysława Kuźmickiego 
zatytułowana „Jerzy Skrzepiński. Ostatni 
z wielkich. Scenografia filmowa” podsu-
mowująca gigantyczny dorobek twórcy. 
Z wykształcenia był malarzem (ukończył 
Szkołę Rysunku i Malarstwa Szczepana 
Andrzejewskiego w Łodzi, rozpoczął też 
studia na Wydziale Architektury Politech-
niki Warszawskiej) i tę jego malarską wraż-
liwość oraz kompozycyjne wyczucie widać 
doskonale w kadrach wybitnych operato-
rów uwieczniających dzieło Jerzego Skrze-
pińskiego w kolejnych produkcjach. 

On sam uczył się od najlepszych, mając 
za mistrzów Romana Manna (choćby 
Popiół i diament Andrzeja Wajdy czy 
Krzyżacy Aleksandra Forda) oraz Ana-
tola Radzinowicza (np. Zakazane piosenki 
i Skarb Leonarda Buczkowskiego). Pracę 
w kinematografii rozpoczął w 1950 roku, 
kiedy Mann zaproponował mu asysten-
turę przy Młodości Chopina Forda. Od 
tego momentu hale Wytwórni Filmów 
Fabularnych w Łodzi stały się jego dru-
gim domem. 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zre-
alizował scenografie (a zdarzało się, że 
i kostiumy oraz dekoracje) do przeszło 60 
tytułów kinowych i telewizyjnych. Wśród 
filmów fabularnych, do tych najsłynniej-
szych oprócz już wymienionych, należą: 
Koniec nocy Juliana Dziedziny, Pawła Komo-
rowskiego i Walentyny Uszyckiej, Biały 
niedźwiedź Jerzego Zarzyckiego, Zbrod-
niarz i panna Janusza Nasfetera, Panienka 
z okienka Marii Kaniewskiej, Człowiek 
z M-3 Leona Jeanotta, Hubal Bohdana 
Poręby, Bilet powrotny ewy i Czesława Petel-
skich, Placówka Zygmunta Skoniecznego 
czy wreszcie Vabank Juliusza Machulskiego. 
Już ta, niepełna przecież, lista daje wyobra-
żenie o wszechstronnym talencie Jerzego 
Skrzepińskiego, który swobodnie poruszał 
się zarówno w przestrzeniach historycznych, 
jak i zupełnie współczesnych. W wolnych 

Jerzy skrzepiński

KReATOR 
FiLMOWyCH 
ŚWiATóW
Był prawdziwym artystą 
scenografii, a przez to współtwórcą 
najwspanialszych dzieł polskiej 
kinematografii z nominowanym do 
Oscara Faraonem na czele.

od planów zdjęciowych chwilach (choć 
przy tak wielkim dorobku w ten czas wolny 
trudno uwierzyć) parał się grafiką i rysun-
kiem, tworzył scenografie dla teatrów i ilu-
stracje do książek. Projekty kostiumów, 
dekoracji, które wyszły spod jego ręki, to 
prawdziwe dzieła sztuki.

Jerzy Skrzepiński był członkiem Polskiej 
Akademii Filmowej. Odszedł w Warsza-
wie 11 września, trzy dni po swoich 94. 
urodzinach, pozostawiając po sobie „fil-
mowe opus magnum”.

Julia Michałowska

Zmarł w wieku 65 lat, jako 
aktor znany z tytułowej kwestii 
w Przepraszam, czy tu biją? 
Marka Piwowskiego.

Poza debiutem u Piwowskiego (1976) miał na swoim kon-
cie kilkanaście ról filmowych i telewizyjnych. Pojawił się 
m.in. w Barwach ochronnych, Domu, Weselu (spektakl 
telewizyjny) i Plebanii. Ostatni raz wystąpił w 2007 na 

planie seriali Pitbull oraz Kryminalni.
Przed rozpoczęciem przygody z aktorstwem w 1971 ukoń-

czył Technikum żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, stając się 
marynarzem. Absolwentami tej szkoły byli także inni aktorzy: 
Marian Czerski, Aleksander Maciejewski i Kazimierz Wysota. 
Studia aktorskie rozpoczął dwa lata później na krakowskiej PWST. 
Rok potem przeniósł się do warszawskiej PWST, którą ukończył 
w 1980. W latach 1979-82 występował w Teatrze Powszechnym 
w Warszawie, gdzie zagrał m.in. Billinga w dramacie „Wróg ludu” 
Henryka ibsena w reżyserii Kazimierza Kutza i rolę Spiskowca ii 
w „Spiskowcach” Josepha Conrada (reż. Zygmunt Hübner). Tę rolę 
powtórzył w telewizyjnej adaptacji, która w 1999 została zaliczona 
do tzw. Złotej Setki Teatru Telewizji. W późniejszych latach grał 
w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, wcielając się m.in. w rolę 
Raki w „żonie pana ministra” (reż. Hanka Bielicka).

Był także jednym z założycieli fundacji Teatr Autentyczny. Wystę-
pował w szkołach z monodramami, które poruszały problemy 
społeczne dotykające młodzieży (m.in. spektakle „Kto następny 
do tego piekła?” oraz „Ja zabiłem” na motywach „Zbrodni i kary”).

Należał do Związku Artystów Scen Polskich i Związku Zawo-
dowego Aktorów Polskich. Zmarł 4 sierpnia i został pochowany 
w Brodnicy. Wiadomość o jego śmierci przeszła bez echa, mimo 
że rok wcześniej odbierał Grand Prix im. Mieczysława Kotlar-
czyka na XVi Festiwalu Sztuki Słowa „Verba Sacra” w Poznaniu. 
Na swojej stronie zaprasza na niezobowiązujący rejs. Tam, gdzie 
dotarł wody są niezmącone.

Beata poprawa

ryszard Faron
ODSZeDŁ 
W ZAPOMNieNiU

30sierpnia zmarł w Warszawie Leon 
Łochowski (79 l.), aktor teatralny, 

telewizyjny i filmowy. Był absolwentem PWST 
w Krakowie. Występował kolejno na scenach 
warszawskich teatrów: Klasycznego (1962-1970), 
Studio (1972-1982) i Rozmaitości (1982-1991). 
Na ekranie zadebiutował w 1963, w spektaklu 
telewizyjnym Henryk VI na łowach w reżyserii 
ireneusza Kanickiego. Później wielokrotnie 
grał w serialach. W jego dorobku znajdziemy 
takie tytuły, jak: Barbara i Jan, Siedem życzeń, 
Zmiennicy, W labiryncie czy Panny i wdowy. 
Wystąpił też w takich filmach fabularnych, jak 
Pieczone gołąbki Tadeusza Chmielewskiego, 
kultowy Miś Stanisława Barei czy ostatni w jego 
dorobku obraz – Popiełuszko. Wolność jest 
w nas Rafała Wieczyńskiego. Przez ponad 20 
lat kierował Służbą Liturgiczną przy grobie 
księdza Jerzego Popiełuszki. Był również znany 
z wykonań pieśni religijno-patriotycznych. 
W 2000 roku odznaczono go medalem Zło 
Dobrem Zwyciężaj, przyznanym przez Kapitułę 
Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Bł. Ks. 
Jerzego Popiełuszki.

9 września zmarł tadeusz Drzewiecki (68 l.), 
aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Był 

absolwentem PWST w Warszawie. Pracował 
w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego 
w Kaliszu, Teatrze im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie, Teatrze Nowym w Poznaniu. W tym 
ostatnim spędził większość swego zawodowego 
życia, nie opuszczając sceny, mimo ciężkiej 
choroby, do końca swoich dni. W dorobku 
ma blisko 20 spektakli telewizyjnych (m.in. 
Płaszcz, Ciemności kryją ziemię i Cyklop izabelli 
Cywińskiej, Ostatnie dni Macieja Wojtyszki, 
Oni Krzysztofa Rogulskiego), kilka seriali 
(m.in. Samo życie, Boża podszewka, Galeria, 
Druga szansa) i filmy fabularne (m.in. To ja 
zabiłem Stanisława Lenartowicza, Różyczka 
Jana Kidawy-Błońskiego, Hiszpanka Łukasza 
Barczyka). W 2007 roku zdobył nagrodę za 
najlepszą rolę męską na Vii Festiwalu Teatru 
Polskiego Radia i Teatru Telewizji „Dwa Teatry” 
w Sopocie. W tym samym roku odebrał Nagrodę 
Specjalną im. Romana Brandstaettera podczas 
Vii Nocy „Verba Sacra” w Poznaniu. Był również 
laureatem „Srebrnej Maski” dla najlepszego 
aktora Teatru Nowego w Poznaniu (2003).

Oprac. Julia Michałowska

Jerzy Skrzepiński

Ryszard Faron
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krytykuj bez końca

8. Festiwal Krytyków Sztuki 
Filmowej Kamera Akcja 

odbędzie się w Łodzi od 19 do 
22 października. W progra-
mie ponad 50 filmów z najważ-
niejszych światowych festiwali, 
panele dyskusyjne, warsztaty 
branżowe i spotkania z twór-
cami. Głównymi wydarzeniami 
będą tradycyjnie panele dysku-
syjne, podczas których zapro-
szeni goście porozmawiają 
m.in. o geopolityce determi-
nującej dostęp do materiałów 
filmowych; o roli youTuberów; 
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o potencjale azjatyckich ryn-
ków. Atrakcyjnie zapowiada 
się także dyskusja o budowa-
niu strategii komunikacyjnych 
dla filmu od etapu preproduk-
cji. Bohaterem i gościem sekcji 
„Dokumenty kreacyjne” będzie 
Piotr Stasik. Widzowie zobaczą 
najważniejsze projekty reżysera 
oraz podyskutują o kreacyjnym 
podejściu twórcy do realizowa-
nia dokumentu. Przyjrzymy 
się także twórczości Agnieszki 
Smoczyńskiej, która będzie 
bohaterką sekcji „Filmoznaw-
ca-filmowiec”. Zaprezentowane 
zostaną wszystkie dotychcza-

sowe projekty reżyserki. Sekcji 
towarzyszyć będzie także spo-
tkanie na temat zderzenia wie-
dzy teoretycznej z praktyczną. 
W programie znajdzie się także 
przegląd filmów Denisa Vil-
leneuve’a. Widzowie zobaczą 
m.in. niedostępne w polskiej 
dystrybucji, kontrowersyjne 
i silnie oddziałujące na emo-
cje Politechnikę czy Maelström, 
którymi Kanadyjczyk torował 
sobie drogę do kariery w Hol-
lywood. Powrócą także stałe 
sekcje, m.in. „Krytyczne pre-
miery”, czyli gorące tytuły 
z najważniejszych festiwali na 

świecie: Cannes, Wenecji czy 
Berlina. Karnety na Kamerę 
Akcję dostępne są w cenie 25 
złotych (filmoznawcy, branża) 
oraz 50 złotych (kinomani). 
Szczegóły: www. kameraak-
cja.com.pl.

pisF dla młodego 
widza

polski instytut Sztuki Filmo-
wej uruchomił na swojej 

stronie internetowej, w dziale 
„ Ry n e k  f i l m ow y ”  n ow ą 
zakładkę poświęconą kine-
matografii dla młodego widza 
i widowni familijnej. Znaj-
dują się w niej moduły infor-
mujące o rodzajach wsparcia 
PiSF, newsy na temat obec-
nie realizowanych filmów czy 
planowanych premier, infor-
macje o prowadzonych nabo-
rach, nadchodzących festiwa-
lach i ich programach, relacje 
z planów, wywiady, a także 
raport o kondycji kinemato-
grafii dla dzieci oraz baza reali-
zowanych w ostatnich latach 
filmów i seriali animowanych 
dla młodego widza i widowni 
familijnej.

rusza wystawa 
„moda i kino”

kostiumy z najbardziej zna-
nych polskich filmów zre-

alizowanych w słynnej wro-
cławskiej Wytwórni Filmów 
Fabularnych, ich projekty, frag-
menty scenografii oraz doku-
mentacja fotograficzna znajdą 
się na wystawie przygotowanej 
przez Pawilon Czterech Kopuł 
Muzeum Sztuki Współcze-
snej – oddział Muzeum Naro-
dowego we Wrocławiu. Będzie 
ją można oglądać do 30 grud-
nia. Zwiedzający zobaczą prace 
najlepszych polskich projek-
tantów pracujących w WFF 
we Wrocławiu: Lidii i Jerzego 
Skarżyńskich, Janiny Koźmiń-
skiej, Barbary Ptak, Magdaleny 
Tesławskiej, Alicji Wasilew-
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skiej. Pokazane zostaną stroje 
noszone przez m.in. Zbyszka 
Cybulskiego, Beatę Tyszkie-
wicz, Kalinę Jędrusik, Leona 
Niemczyka, Annę Dymną 
w takich filmach, jak Popiół 
i diament, Rękopis znaleziony 
w Saragossie, Sami swoi czy 
Lalka.

nabór na program 
script

kurs Script Szkoły Wajdy skie-
rowany jest do studentów, 

absolwentów szkół filmowych, 
artystycznych oraz osób, które 
ukończyły kursy filmowe, ale 
też zajmują się kinem amator-
skim, offowym. W ramach pro-
gramu uczestnicy pracują nad 
stworzeniem własnego, śred-
nio- lub pełnometrażowego 
scenariusza. Wszystko zaczyna 
się od pomysłu, który przez 
rok rozwijany jest z pomocą 
doświadczonych filmowców, 
takich jak: Udayan Prasad, 
Wojciech Marczewski, Leszek 
Dawid, Sławomir Fabicki, czy 
prowadzący kurs Denijal Hasa-
nović. Nabór trwa do 31 paź-
dziernika.

polski serial na 
netfliksie

netflix kontynuuje inwesty-
cje w europejskie produk-

cje i  zapowiada powstanie 
pierwszego serialu oryginal-
nego w języku polskim. Ośmio-
odcinkowy sezon wyreżyse-
rują Agnieszka Holland i Kasia 
Adamik, a całość zostanie sfil-
mowana w różnych regionach 
Polski. Światową premierę 
zaplanowano na przyszły rok. 
Serial kontynuuje wspaniałą 
tradycję zimnowojennych 
thrillerów szpiegowskich i pre-
zentuje alternatywną historię 
świata, w którym żelazna kur-
tyna nigdy nie upadła. W 2002 
roku, dwadzieścia lat po strasz-
liwym ataku terrorystycznym 
z 1982, który pogrzebał pol-
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już 25 października odbędzie się pre-
miera serialu Ultraviolet w reżyserii Jana 

Komasy. To historia trzydziestoletniej Oli 
Serafin, którą osobiste przejścia zmusiły 
do opuszczenia Londynu i powrotu do 
rodzinnej Łodzi. Pewnej nocy, prowadząc 
samochód, jest świadkiem tragicznego zda-
rzenia. Policja uznaje je za samobójstwo 
i zamyka sprawę, z czym nie zgadza się Ola. 
Decyduje się znaleźć wyjaśnienie na własną 
rękę. Znajduje grupę detektywów amato-

rów, rozwiązujących sprawy, których nie 
jest w stanie wyjaśnić policja i przyłącza się 
do nich. Na planie pojawili się m.in. Wero-
nika Rosati, Katarzyna Herman, Mate-
usz Damięcki, Sebastian Fabijański, Marta 
Nieradkiewicz, Agata Kulesza i Bartłomiej 
Topa. W realizację serialu zaangażowani są 
także twórcy amerykańscy – producentami 
wykonawczymi są Wendy West (Dexter, 
Czarna lista) i Barry Josephson (Kości, 
Zaczarowana, Bardzo Dziki Zachód).

ultraviolet w aXn

polska światłoczuła ze sztuką kochania
na koniec wakacji, w kolejną trasę z Polską 

Światłoczułą, wyruszyła tym razem Mag-
dalena Boczarska z filmem Sztuka kocha-
nia. Historia Michaliny Wisłockiej w reżyserii 
Marii Sadowskiej. Odtwórczyni roli słyn-
nej seksuolożki odwiedziła w dniach 25-28 
sierpnia trzy niezwykłe miejscowości poło-
żone w południowej Polsce: Bęczyn, Duklę 
i Uherce Mineralne. Pokaz filmu i późniejsza 
o nim rozmowa w Domu Strażaka w podkra-
kowskim Bęczynie były szczególnie wzru-
szające i rodzinne, gdyż na seans przyszedł 
profesor Magdaleny Boczarskiej z krakow-
skiej PWST – Krzysztof Globisz. Z kolei na 
spotkanie w Domu Kultury w podkarpackiej 
Dukli zawitali widzowie z babciami, które 

czytały „Sztukę kochania” w latach 70. Zupeł-
nie wyjątkowy pokaz odbył się w bieszczadz-
kich Uhercach Mineralnych, w tamtejszym 
zakładzie karnym. Więźniowie byli bardzo 
zainteresowani tajnikami warsztatu aktor-
skiego Boczarskiej, przygotowali też rozma-
ite własnoręcznie przygotowane prezenty dla 
aktorki. Jak zwykle, spotkania po projekcjach 
(poza tym w zakładzie karnym) można było 
śledzić, dzięki streamingowi na stronie Pol-
ski Światłoczułej. Projekt ten stworzony przez 
Dorotę Kędzierzawską i Arthura Reinharta 
po raz kolejny udowodnił, jak jest potrzebny 
widzom pozbawionym dostępu do kina, i jak 
wiele przynosi im wrażeń, wzruszeń i często 
inspiracji. Sebastian Fabijański 

w serialu Ultraviolet, 
reż. Jan Komasa 

„Światłoczuła” 
Magdalena Boczarska 
– zdjęcie wykonane 
na negatywie
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skie nadzieje na wyzwolenie 
i zapobiegł upadkowi Związku 
Radzieckiego, student prawa 
z  ideałami i skompromito-
wany oficer śledczy odkry-
wają spisek, który pozwo-
lił utrzymać żelazną kurtynę 
i represyjne państwo policyjne 
w Polsce. Spisek radykalnie 

odmieni Polskę i wpłynie na 
życie wszystkich mieszkańców 
kraju i całego świata. Pomy-
słodawcą, twórcą oraz auto-
rem scenariusza serialu jest 
Joshua Long. Za produkcję 
odpowiadać będą firmy The 
Kennedy/Marshall Company 
i The House Media Company. 

Producentami wykonawczymi 
zostaną Frank Marshall (Jur-
rasic World, Jason Bourne) 
i Robert Zotnowski (House of 
Cards) ze studia produkcyj-
nego The Kennedy/Marshall 
Company, a także polski pro-
ducent Andrzej Besztak (House 
Media) oraz Joshua Long, 

Maciej Musiał i Agnieszka 
Holland. 

środki z ue na 
digitalizację

polskiemu instytutowi Sztuki 
Filmowej udało się pozyskać 

już po raz siódmy wybrano laure-
atów konkursu krytycznofilmo-

wego „Powiększenie” organizowanego 
przez portal Filmweb. Jego celem jest 
wyłonienie młodych i zdolnych ludzi, 
którzy w przyszłości będą pisać pro-
fesjonalnie o kinie. Jury w składzie: 
Grażyna Torbicka (dziennikarka fil-
mowa), Joanna Birek (laureatka Vi 
edycji „Powiększenia”), Marta Sikor-
ska (Polski instytut Sztuki Filmowej), 
Bartosz M. Kowalski (reżyser Placu 
zabaw) oraz przewodniczący jury 
Michał Walkiewicz (redaktor naczelny 

Filmwebu) po zapoznaniu się z pra-
cami 172 uczestników przyznało: 
i nagrodę Patrycji Calińskiej za recen-
zję serialu Westworld oraz esej pt. „Ai: 
Sny o potędze”. Wyróżnienia zdobyli 
ewelina Leszczyńska za recenzję filmu 
Zagubiona autostrada Davida Lyncha 
oraz esej pt. „David Lynch przeciąga 
strunę”, a także Piotr Fortuna za recen-
zję Christine Antonio Camposa oraz 
esej pt. „Anarchia bohatera”. Nagrodę 
PiSF za najlepszą recenzję polskiego 
filmu zdobył Maciej Kryński za recen-
zję Miliarda szczęśliwych ludzi Macieja 

Bochniaka. Wielu laureatów konkursu 
„Powiększenie” zdobywało też laury 
w ramach Konkursu im. Krzysztofa 
Mętraka i wszyscy oni współpracują 
z portalem Filmweb.

„powiększenie” rozstrzygnięte!

dofinansowanie ze środków Unii 
europejskiej na digitalizację 
i rekonstrukcję zasobów polskiej 
kinematografii. W ciągu trzech 
najbliższych lat polska kinema-
tografia zostanie prawie w całości 
zcyfryzowana. Kwota dofinanso-
wania to ponad 78 mln złotych. 
Dzięki środkom z Programu Pol-
ska Cyfrowa, PiSF i studia fil-
mowe zdigitalizują, zabezpieczą 
oraz udostępnią widzom 160 fil-
mów fabularnych, kilka tysięcy 
kronik i dokumentów. Projekt 
„Cyfrowa rekonstrukcja i digi-
talizacja polskich filmów fabu-
larnych, dokumentalnych i ani-
mowanych” ma zapewnić dostęp 
na wszystkich polach dystrybucji 
(kino, telewizja, internet, urzą-
dzenia mobilne) oraz zachować 
dla przyszłych pokoleń polskie 
dziedzictwo filmowe.

nabór na berlinale 
2018

organizatorzy MFF w Ber-
linie rozpoczęli nabór na 

kolejną, 68. edycję festiwalu, 
która odbędzie się w dniach 
15-25 lutego 2018. Przyjmowa-
nie zgłoszeń filmów pełnometra-
żowych potrwa do 1 listopada, 
zaś krótkometrażowych do 15 
listopada. Rejestracja możliwa 
jest poprzez zgłoszenie online 
za pośrednictwem indywidual-
nego konta. Więcej informacji 
na: www.berlinale.de.

nowa dyrektor tVp 
kultura

barbara Schabowska-Maszeńda 
została nową dyrektor TVP 

Kultura. Tym samym przejmie 
stanowisko po Mateuszu Matysz-
kowiczu, który w lipcu objął 
stanowisko dyrektora TVP1. 

Barbara Schabowska to dzien-
nikarka, która od lat zawodowo 
związana jest z Programem Dru-
gim Polskiego Radia. W TVP 
Kultura współprowadziła maga-
zyn „Pegaz”, a także prowadziła 
autorski program „Zakładka”. 
Wcześniej była odpowiedzialna 
za treści merytoryczne, które 
omawiane były w „Pegazie”. 
Z kolei w radiowej „Dwójce” pra-
cowała jako wydawca i prowa-
dząca audycję „Rachunek myśli”.

Oprac. Beata 
poprawa

wrocław znalazł się w finale konkursu na 
najlepszą europejską lokację filmową. 

Ulice, na których Spielberg kręcił Most 
szpiegów konkurują z lokacjami z Gry o tron, 
Mission: Impossible czy Wielkiego piękna. 
Konkurs został zorganizowany przez euro-
pejskie Stowarzyszenie Komisji Filmowych 
z okazji 10-lecia jego istnienia we współ-
pracy z paneuropejską platformą filmową 
Cineuropa. Celem jest wyłonienie naj-
lepszego w ostatniej dekadzie pleneru lub 
obiektu filmowego w europie. Oprócz Wro-
cławia do finału zakwalifikowało się jesz-
cze 10 miejsc ze Starego Kontynentu. Polski 
reprezentant w konkursie, a zarazem jedyna 

lokacja z europy Środkowo-Wschodniej, to 
ulice wykorzystane przez Stevena Spielberga 
do wykreowania Berlina z epoki zimnej 
wojny. ekipa spędziła we Wrocławiu sześć 
dni zdjęciowych, a na potrzeby produkcji 
w Polsce odtworzono m.in. słynne przejście 
graniczne Checkpoint Charlie oraz sceny 
wznoszenia Muru Berlińskiego. W plebi-
scycie głosują widzowie, a główną dla nich 
nagrodą jest wycieczka do zwycięskiej loka-
cji. Zbieranie głosów na portalu Cineuropa.
org potrwa do 25 października. Ogłosze-
nie wyników i ceremonia wręczenia nagród 
odbędzie się 7 listopada w Parlamencie 
europejskim w Brukseli.

wrocław wśród najlepszych lokacji 
filmowych w europie

Bojana Novakovic 
i James Marsden 
w serialu Westworld, 
sezon 1, odcinek 3, 
reż. Jonathan Nolan, 
Lisa Joy
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KALENDARZ IMPREZ 
październik  2017

animarkt
łóDź, 2-6 października
www.animarkt.pl

7. Festiwal Filmów dla dzieci 
i młodzieży kinojazda
Nowy SąCZ, 2-6 października 
www.kino-sokol.pl

przegląd filmów o muzyce 
avant art Film
WARSZAWA, 2-11 października
www.avantart.pl

15. dsw happy end Festiwal 
Filmów Optymistycznych 
CZęSToCHowa, 4-7 października
www.20lat.dsw.edu.pl/
happyendfestiwal

międzynarodowe Forum 
koprodukcyjne regiofund
KAtOWICE, 4-7 października
www.forumregiofund.pl

15. Festiwal Opolskie lamy
OPOLE, 4-14 października
www.opolskielamy.pl

przegląd Filmów o sztuce
ZAKOPANE, 5-8 października
www.zakopane.eu

kinokozetka w kinie kultura – 
pokaz twojego Vincenta 
doroty kobieli i hugh 
welchmana
WARSZAWA, 6 października
www.sfp.org.pl 

1. Festiwal Filmów 
amatorskich „stopklatka”

RYPIN, 7-8 października
www.kinoamatorskie.pl/festiwal-
filmow-amatorskich-stopklatka

32. międzynarodowy 
katolicki Festiwal Filmów 
i multimediów ksF 
niepokalana
WARSZAWA, 8 października
www.ksfniepokalana.pl

wama Film Festival
OLSZtYN, 10-14 października
www.wamafestival.pl

montaż Film Festiwal
łóDź, 13-14 października
www.montazfilmfestiwal.pl

33. warszawski Festiwal 
Filmowy
WARSZAWA, 13-22 października
www.wff.pl

miastOmovie #5
wRoCław, 17-22 października
www.miastomovie.pl

21. międzynarodowy Festiwal 
Filmów dokumentalnych Off 
cinema
PoZNań, 18-22 października
www.offcinema.ckzamek.pl

8. Festiwal krytyków sztuki 
Filmowej kamera akcja
łóDź, 19-22 października
www.kameraakcja.com.pl

12. szczecin european Film 
Festival
SZCZECIN, 19-23 października

www.europeanfilmfestival.
szczecin.pl

12. plenery Film spring Open
KRaKów, 19-28 października
www.filmspringopen.eu

6. Festiwal Filmów 
Frapujących
GoRZów wielKoPolSKi, 20-22 
października
www.mosart.pl

24. międzynarodowy Festiwal 
Filmów niezależnych 
im. ireneusza radzia 
publicystyka 2017
KęDZieRZyN-Koźle, 20-22 
października
www.publicystyka.mok.com.pl

15. międzynarodowy Festiwal 
Filmowy tofifest
ToRUń, 21-29 października
www.tofifest.pl

8. międzynarodowy Festiwal 
Filmów historycznych 
i wojskowych
WARSZAWA, 23-27 października 
www.militaryfilmfestival.pl

8. american Film Festival
wRoCław, 24-29 października
www.americanfilmfestival.pl

6. Ogólnopolski Festiwal 
Filmu niezależnego „Okno”
WARSZAWA, 26-28 października
www.stowarzyszenierkw.org

Oprac. B.p.
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Sierpień okazał się miesiącem wyjątkowo 
spokojnym, przewidywalnym, a zatem 
dla branży stabilnym.

W drugim miesiącu wakacji 
sprzedano 3,480 mln biletów. 
To przyzwoity, chociaż nie 
rekordowy wynik dla tego 

okresu. Dla porównania, w 2016 roku, w ana-
logicznym czasie, kina odwiedziło 4,109 mln 
widzów. Wtedy królowały przeboje: Epoka 
lodowcowa 5 i Legion Samobójców. W tego-
rocznym sierpniu tak dużych hitów zabrakło, 
chociaż nie obyło się bez pozytywnych nie-
spodzianek. Taką stworzył najpopularniej-
szy film zestawienia, Annabelle: Narodziny 
zła. Horror Davida F. Sandberga swój sukces 
zawdzięcza cyklowi o uniwersum Obecności, 
której dwie odsłony cieszyły się ogromnym 
powodzeniem wśród widzów. Ten odcinek, 
jak się okazuje, winduje serię na jeszcze wyższy 
poziom popularności. Przez cały sierpień na 
seanse tej produkcji wybrało się 510 550 osób, 
co jest rezultatem bardzo rzadko spotykanym, 
jeżeli chodzi o pozycje z gatunku horrorów. 

Drugie miejsce zajęła najdroższa nieholly-
woodzka produkcja w historii kina. Luc Bes-
son z wielkim rozmachem przedstawił film 
na podstawie kultowego komiksu. Valerian 
i Miasto Tysiąca Planet, poza rodzimą Fran-
cją, nie miało jednak tak dużej siły przyciąga-
nia. W polskich kinach udało się tą kosztującą 
blisko 180 mln dolarów ekranizacją zaintere-
sować 383 174 osób. 

Podium pod względem frekwencji zamyka 
tym razem animacja Gang Wiewióra 2. Pierw-
szą część z 2014 obejrzało w kinach ponad 
334 tys. widzów. Kontynuacja celuje wyżej, 
bo w ciągu zaledwie dwóch tygodni zdołała 
zgromadzić ponad 282 tys. kinomanów. 

Dość zaskakującą popularnością cieszył 
się pastiszowy Bodyguard Zawodowiec. Film 
Patricka Hughesa, którego gwiazdami są Ryan 
Reynolds i Samuel L. Jackson, zapracował 
w ciągu dwóch tygodni na przyzwoity wynik – 
277 tys. sprzedanych biletów. Ta kosztująca 30 
mln dolarów produkcja w rodzimych Stanach 
Zjednoczonych zarobiła ostatecznie 70 mln.

Drugi miesiąc w kinach wyświetlane było 
wojenne widowisko Christophera Nolana, 
Dunkierka. Obraz z Tomem Hardym przy-
ciągnął kolejnych 234 845 widzów. Natomiast 
od premiery, produkcja osiągnęła naprawdę 
dobry wynik – blisko 661 tys. sprzedanych 
biletów. Jak widać, reżyser Incepcji wycho-
wał sobie własną, niemałą grupę odbiorców 
w Polsce (i nie tylko). 

W dalszym ciągu w zestawieniu pojawia 
się animacja Gru, Dru i Minionki. Trzecia 

familijna Moje wakacje z Rudym. Film Kriva 
Stendersa obejrzało przez 3 tygodnie blisko 
157 tys. kinomanów. Animacją, która rów-
nież zainteresowała ponad 100 tys. widzów 
okazał się Kapitan Majtas: Pierwszy wielki 
film. Łącznie z pokazami w lipcu na tę pro-
dukcję wybrało się ponad 285 tys. osób. 

W sierpniu, z rodzimych tytułów, wciąż 
w zestawieniu pojawia się komedia Volta 
Juliusza Machulskiego, którą zobaczyło 
jeszcze 51 721 osób, a jej łączny rezultat 
to 499 tys. sprzedanych biletów.

paweł Zwoliński
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triumf filmu grozy
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odsłona słynnej serii przyciągnęła 184 366 
osób. Ostatecznie film stał się najpopular-
niejszą premierą roku, pokonując w ten 
sposób Sztukę kochania. Historię Micha-
liny Wisłockiej Marii Sadowskiej. Perype-
tie Minionków zamknęły w sierpniu swoją 
dystrybucję wynikiem ponad 1,884 mln 
widzów. 

Przyzwoite rezultaty uzyskały jeszcze 
trzy filmy dla młodszego widza. Na ani-
mację Mała Wielka Stopa sprzedano 183 
tys. biletów. Uwzględniając wyniki z lipca, 
film zobaczyło ponad 269 tys. osób. Nieźle 
poradziła sobie też australijska produkcja 

Danuta Stenka i Magdalena Boczarska 
w filmie Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej, reż. Maria Sadowska

Andrzej Zieliński i Jacek Braciak 
w filmie Volta, reż. Juliusz Machulski 
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WSZYStKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 ANNABELLE. 
NARODZINY ZŁA

ANNABELLE: CREATION WARNER USA 10 581 032 510 550 10 581 032 510 550 163 11.08.2017

2 VALERIAN I MIASTO 
TYSIĄCA PLANET

VALERIAN AND THE CITY 
OF A THOUSAND PLANETS

KINO ŚWIAT FRANCJA/CHINy/
BELGIA/NIEMCy/USA

8 249 085 383 174 8 249 085 383 174 292 04.08.2017

3 BODYGUARD 
ZAWODOWIEC

THE HITMAN'S 
BODYGUARD

MONOLITH USA/CHINy/BUŁGARIA/
HOLANDIA

5 287 968 277 309 5 287 968 277 309 174 18.08.2017

4 GANG WIEWIÓRA 2 THE NUT JOB 2: NUTTY 
BY NATURE

MONOLITH KANADA/USA/KOREA 
PŁD.

5 050 291 282 588 5 050 291 282 588 242 18.08.2017

5 DUNKIERKA DUNKIRK WARNER WLK. BRyTANIA/
HOLANDIA/FRANCJA/
USA

4 659 377 234 845 13 129 958 660 872 237 21.07.2017

6 GRU, DRU I MINIONKI DESPICABLE ME 3 UIP USA 3 470 761 184 366 35 014 857 1 884 738 312 30.06.2017

7 MROCZNA WIEŻA THE DARK TOWER UIP USA 3 285 145 166 154 3 285 145 166 154 138 11.08.2017

8 MAŁA WIELKA STOPA THE SON OF BIGFOOT MONOLITH BELGIA/FRANCJA 3 106 232 183 388 4 557 354 269 467 174 28.07.2017

9 MOJE WAKACJE Z 
RUDYM

RED DOG: TRUE BLUE KINO ŚWIAT AUSTRALIA 2 825 666 156 630 2 825 666 156 630 150 11.08.2017

10 BARRY SEAL: KRÓL 
PRZEMYTU

AMERICAN MADE UIP USA 2 606 462 134 325 2 606 462 134 325 115 25.08.2017

49 122 019 2 513 329

11 KAPITAN MAJTAS: 
PIERWSZY WIELKI FILM

CAPTAIN UNDERPANTS: 
THE FIRST EPIC MOVIE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 1 932 117 110 689 5 118 407 285 522 199 21.07.2017

12 ATOMIC BLONDE ATOMIC BLONDE MONOLITH NIEMCy/SZWECJA/USA 1 483 012 77 479 2 977 222 156 774 183 28.07.2017

13 BABSKIE WAKACJE SNATCHED IMPERIAL 
CINEPIX

USA 1 330 426 69 006 1 330 426 69 006 112 04.08.2017

14 SPIDER-MAN: 
HOMECOMING

SPIDER-MAN: 
HOMECOMING

UIP USA 1 297 111 69 875 9 813 274 489 007 199 14.07.2017

15 WOJNA O PLANETĘ 
MAŁP

WAR OF THE PLANET OF 
THE APES

IMPERIAL 
CINEPIX

USA/KANADA/NOWA 
ZELANDIA

1 138 075 58 639 2 755 354 136 808 160 28.07.2017

16 VOLTA VOLTA KINO ŚWIAT POLSKA 1 068 505 51 721 9 869 763 499 240 291 07.07.2017

17 PODWÓJNY KOCHANEK L'AMANT DOUBLE GUTEK FILM FRANCJA/BELGIA 934 097 50 509 934 097 50 509 81 25.08.2017

18 AGENTKA SPECJALNEJ 
TROSKI

RAID DINGUE MÓWI SERWIS FRANCJA/BELGIA 884 924 47 972 884 924 47 972 86 18.08.2017

19 OBDAROWANI GIFTED IMPERIAL 
CINEPIX

USA 749 670 42 236 749 670 42 236 54 18.08.2017

20 ALIBI.COM ALIBI.COM MONOLITH FRANCJA 720 684 37 474 2 224 436 118 027 118 21.07.2017

11 538 621 615 600

TOP 20: 60 660 640 3 128 929

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANy DATA 

PREMIERY

1 VOLTA KINO ŚWIAT 1 068 505 51 721 9 869 763 499 240 291 07.07.2017

2 KRÓLEWICZ OLCH M2 FILMS 91 696 6 104 91 696 6 104 48 18.08.2017

3 OSTATNIA RODZINA KINO ŚWIAT 36 159 3 598 9 464 862 536 551 192 30.09.2016

4 AMOK KINO ŚWIAT 30 030 3 003 2 788 690 143 423 146 24.03.2017

5 POLANDJA MÓWI SERWIS 20 680 2 068 3 876 859 187 402 160 17.02.2017

6 SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ NEXT FILM 17 344 1 696 35 660 786 1 798 380 312 27.01.2017

7 21 X NOWY JORK AGAINST GRAVITY 9 436 665 79 200 5 106 30 21.07.2017

8 POKOT NEXT FILM 7 099 769 4 982 472 268 987 159 24.02.2017

9 WSZYSTKIE NIEPRZESPANE NOCE KINO ŚWIAT 5 044 503 467 720 28 649 63 04.11.2016

10 JESTEM MORDERCĄ NEXT FILM 4 092 465 3 342 162 187 618 176 04.11.2016

TOP 10: 1 290 085 70 592
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ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa
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