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Jak co roku w listopadzie podli-
czamy straty personalne polskiego 
filmu – nasza pamiątkowa tablica 
służy temu, by nie zapomnieć 

tych, którzy odeszli, choć przecież 
zostawili piękną spuściznę twórczą, 
która będzie cieszyć oczy i umysły nie 
tylko nasze, ale i przyszłych pokoleń. 
Jedyne, co nam zostało do zrobienia, 
to właśnie nie zapomnieć. Ani teraz, 
ani za chwilę. 

„Magazyn Filmowy” jest jednym 
z tych miejsc, do których zawsze moż-
na wrócić, by powspominać, i żeby 
docenić. To jedno z naszych zadań. 
Ale są też i inne zadania, zwrócone 
w przyszłość. Wyszukujemy tych, któ-
rzy stanowią szansę dla polskiego kina. 
Tych, którzy mają nie tylko dar two-
rzenia filmów, ale także przyciągania 
widzów do kin. W tym roku takim bu-
dzącym nadzieję twórcą stał się Piotr 
Domalewski, którego debiut Cicha Noc 
otrzymał na gdyńskim festiwalu Złote 
Lwy. Teraz Cicha Noc wchodzi do kin 
i… trzymamy kciuki, żeby udało się jej 
uwieść widzów. Piotr wita czytelników 
na okładce, zaś wewnątrz numeru dzieli 
się w rozmowie z Anną Serdiukow nie 
tylko swoimi przemyśleniami o filmie, 
ale i o świecie, w którym przyszło mu 
żyć. To historyczny zapis – wrócimy 

do niego za kilka lat, gdy będziemy 
już wiedzieli, jak potoczyła się dalsza 
kariera Piotra. 

Tymczasem porozkoszujmy się hal-
loweenowym nastrojem i przyjrzyjmy 
polskim filmom grozy. Czy ten gatunek 
pasuje do duszy Polaka? Dlaczego tak 
rzadko nasi reżyserzy chcą realizować 
horrory? Skąd w nas taki opór przed 
strachem, który podobno rozładowuje 
emocje i czyni codzienność znośniej-
szą? Rafał Christ i Bartek Czartoryski 
przyjrzeli się temu zagadnieniu z bli-
ska i doszli do nieoczekiwanych wnio-
sków. Warto przeczytać rezultaty ich 
analiz w artykułach zamieszczonych 
w dziale „Temat numeru”.

Tym, którzy interesują się przyszło-
ścią polskiego i europejskiego kina 
polecam też artykuł Jacka Fuksie-
wicza „Europejskie zagrożenia. Jak 
obronić europejskie kinematografie?”. 
Tak, wiem, dużo w nim zagadnień 
prawnych, a nie każdy ma serce do 
przepisów, jednak z całą pewnością 
los filmów w dużej mierze będzie od 
nich zależał. Warto więc być na bie-
żąco, a nawet swoją wiedzą wybiegać 
w przód. Niechaj nic nas nie zaska-
kuje poza będącymi dziełem talen-
tu filmami! 

Miłej lektury!

tomasz raczek
Redaktor Naczelny
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Głównym bohaterem 
zaprezentowanego 25 
września w kinie Kul-
tura filmu jest Adam 

grany przez Dawida Ogrodnika 
(nagroda w Gdyni za najlepszą 
pierwszoplanową rolę męską), 
który niespodziewanie wraca 
do rodzinnego domu na Świę-
ta Bożego Narodzenia. Z pozo-
ru zwyczajne spotkanie rodzin-
ne będzie miało duży wpływ na 
wszystkich zebranych przy wi-
gilijnym stole... 

Debiutancki obraz Piotra Do-
malewskiego został doskona-
le przyjęty przez dyplomatów, 
którzy chętnie zadawali pyta-
nia twórcom. Film pochwalo-
no za wielopiętrowość fabuły, od 
aspektu geopolitycznego, aż po 
ten związany z polskimi regio-
nami. Jeden z gości na widow-
ni mówił o niesamowitym do-
świadczeniu realizacyjnym bi-
jącym z ekranu, które sprawiło, 
że aż trudno uwierzyć, by Cicha 
Noc była debiutem pełnometra-

żowym młodego twórcy. Reży-
ser podzielił się z ambasadora-
mi tym, co go zainspirowało do 
napisania scenariusza. „Zaczę-
ło się wszystko od tego, że przez 
34 lata żyłem w tym kraju i tak 
naprawdę, przyglądałem się te-
mu, jak ja i moja rodzina próbu-
jemy sobie radzić z tradycją, ja-
ką są świąteczne spotkania. One 
mają pewną tezę, która mówi, że 
ma być ciepło, rodzinnie, bez-
konfliktowo. Jak to zwykle z te-
zą bywa, trudno ją udowodnić. 

Drugim źródłem inspiracji był 
fakt, że bardzo lubię kino euro-
pejskie. Zauważyłem, że opowia-
da się w nim bardzo proste histo-
rie, życiowe. Chciałem przedsta-
wić podobną , z którą łatwo bę-
dzie się utożsamić. To jest back- 
ground tej historii” – mówił Piotr 
Domalewski. 

Film rozpoczyna się etapem 
podróży Adama do rodzinnego 
miasta. Bohater jedzie autobu-
sem, który to fakt również skło-
nił reżysera do poczynienia pew-

Dwa dni po triumfie na 
Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni korpus 
dyplomatyczny obejrzał 
nagrodzone Złotymi Lwami 
dzieło Piotra Domalewskiego. 

Jowita Budnik, Piotr 
Domalewski i Agnieszka Suchora

Cicha Noc, reż. Piotr Domalewski

CICHA NOC
Dyplomaci w Kulturze
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Obraz z wybitną ro-
lą Jakuba Gierszała 
spotkał się z bardzo 
ciepłym przyjęciem 

w trakcie tegorocznego Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Nagrodę za Najlepszy 
Debiut Aktorski otrzymała Ka-
mila Kamińska, a za Najlepszą 
Scenografię Marek Warszewski. 
Twórcy szczególnie cieszyli się 
również z przyznanej tytułowi 
Nagrody Publiczności i Złotego 
Klakiera dla najdłużej oklaskiwa-
nego filmu. Zestaw nagród do-
pełnił jeszcze Złoty Kangur – na-
groda australijskich dystrybuto-
rów dla Jakuba Gierszała (także 
za role w innych obrazach z Kon-
kursu Głównego: Pokot, Zgoda 
i Pomiędzy słowami). 

Film opowiada prawdziwą hi-
storię Jerzego Górskiego (w tej 
roli Gierszał), chłopaka mające-
go marzenia związane z karierą 
sportową, który jednak popada 
w ciężkie uzależnienie od narko-
tyków. Będąc wrakiem człowieka, 
spotyka na swojej drodze Marka 
Kotańskiego (Janusz Gajos), któ-
ry pomaga mu wyjść z nałogu. 

Wraz z kolejnymi etapami odwy-
ku, zaczyna na nowo interesować 
się sportem, z czasem zaczynając 
startować w lokalnych imprezach 
triathlonowych. Jego celem sta-
je się zwycięstwo w ogólnoświa-
towych rozgrywkach w Stanach 
Zjednoczonych… 

Po projekcji odbyło się krótkie 
spotkanie z producentami filmu: 
Agnieszką Odorowicz i Krzyszto-
fem Szpetmańskim. „Jurek (Gór-
ski – przyp. red.) z wielką nie-
cierpliwością czeka na premierę 
w kinach. Był początkowo prze-
rażony faktem, że ktoś chce kręcić 
o nim film. Jednak jest na co dzień 
mocno zaangażowany w działal-
ność charytatywną na rzecz lu-
dzi z podobnymi jemu proble-
mami, więc ma wielką nadzieję, 
że Najlepszy, po ukazaniu się na 
ekranach, w jakiś sposób będzie 
rezonował i pomoże ludziom” – 
powiedział Krzysztof Szpetmań-
ski. „Pan Jerzy już widział ten film 
i po seansie mówił: »Ja zupełnie 
zapomniałem, że podczas sean-
su opowiadana jest moja historia 
i strasznie trzymałem kciuki za 
tego gościa«” – dodała Agniesz-

ka Odorowicz. Producent filmu 
podkreślił także uniwersalny wy-
miar Najlepszego: „To był nasz 
główny cel, żeby nie zrobić filmu 
ani o narkomanie, ani o sportow-
cu, tylko o zwykłym człowieku, 
któremu w pewnym momencie 
udało się powstać z kolan i zro-
bić coś fajnego”. 

Grono dyplomatów przyjęło 
film niezwykle ciepło i z prawdzi-
wym zainteresowaniem. Warto 
chociażby przytoczyć głos z am-
basady Algierii: „Ten obraz bardzo 
mi się podobał. To była inspiru-
jąca historia o tym, że nigdy nie 
należy się poddawać. Żeby wyzna-
czać swoje cele i je osiągać, a także, 
żeby zawsze wierzyć w siebie. Po-
nadto, nawet gdy przyjdzie ciężki 
czas, należy zachować pozytywne 
myślenie i starać się przezwycię-
żyć trudny los”. 

Z kolei przedstawiciel ambasa-
dy Argentyny przyznał: „Jestem 
pod wielkim wrażeniem tego fil-
mu. Łukasz Palkowski zachował 
tu wyjątkowy balans, do tego ak-
torzy wykazali się niezwykłym 
kunsztem. To, co mi się też bar-
dzo spodobało, to fakt, że akcja 
Najlepszego toczy się w czasach 
mojej młodości i uważam, że kli-
mat tamtych lat został wiernie 
przedstawiony. Oglądałem już 
polski film, w którym poruszo-
ny był problem narkotyków – 
Skazanego na bluesa ze znako-
mitym Tomaszem Kotem, który 
również w filmie Palkowskiego 
się pojawił. Uważam, że to waż-
ne obrazy, chociażby ze względu 
na tematykę problemu z uzależ-
nieniami”. 

paweł Zwoliński

Dyplomaci spotkali się 
ponownie w kinie Kultura, 
by tym razem zobaczyć 
najnowszy film Łukasza 
Palkowskiego.

Jakub Gierszał w filmie 
Najlepszy, reż. Łukasz 
Palkowski

NAjLePSZy

nego komentarza. „W mojej ro-
dzinnej miejscowości nie było 
trakcji kolejowej, co zmuszało 
mnie do jazdy autobusem. Po-
dróżując tymi środkami komu-
nikacji, zauważyłem, że najbar-
dziej zatłoczone były te, które za-
haczały o Modlin, skąd pasaże-
rowie wylatują do pracy. Jedna 
z historii, których doświadczy-
łem w trakcie tych podróży, jest 
związana z głośną rozmową przez 
telefon. Wykorzystałem ją wła-
śnie w Cichej Nocy” – przyznał 
Domalewski. 

Wśród twórców filmu, na spo-
tkaniu w kinie Kultura, znala-
zły się także aktorki: Agnieszka 
Suchora, Maria Dębska i Jowita 
Budnik. Dyplomaci chcieli po-
znać ich zdanie na temat relacji 
w filmowej rodzinie. „To z pew-
nością nie jest toksyczna rodzina. 
Jest po prostu prawdziwa. Braku-
je w jej przedstawieniu efekciar-
stwa. Piotrek zastosował tutaj zło-
ty środek” – mówiła Agnieszka 
Suchora. „Nie ma tutaj także nie-
potrzebnej czułostkowości. Oczy-
wiście, są uczucia, ale to wszyst-
ko jest dość szorstkie” – dodała. 

Na koniec dyskusja skoncen-
trowała się na stronie wizual-
nej filmu, o którą został zapyta-
ny operator Piotr Sobociński jr. 
„Zazwyczaj od etapu scenariu-
sza bardzo wiele się zmienia pod 
względem lokacji zdjęciowych. 
Piotrek (Domalewski – przyp. 
red.) jednak przygotował kom-
pletny i zamknięty skrypt, gdzie 
nie zachodziły już tak znaczące 
zmiany. Bardzo poczułem ten 
scenariusz i chętnie włączyłem 
się do projektu. Jednak podkre-
śliłem, że to nie jest film, w któ-
rym zdjęcia odgrywają główną 
rolę. Chcieliśmy zachować duży 
realizm, więc nie ma efekciarstwa 
pod postacią wielu ładnych ob-
razków. Powiedziałem Piotrowi, 
że nie ma co liczyć na nagrodę 
za zdjęcia. I ta sztuka się udała”.
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VINCENT VAN GOGh 
W DEPRESJIFilm Doroty Kobieli 

i hugh Welchmana sku-
pia się na śledztwie wo-
kół tajemniczej śmier-

ci Vincenta van Gogha. Słynny 
malarz popełnił samobójstwo. 
Zaledwie sześć tygodni wcze-
śniej pisał w liście do przyjacie-
la, że jego stan psychiczny jest 
całkiem w porządku. „Twój Vin-
cent, etap po etapie, pokazuje 
rozwój depresji, na którą van 
Gogh cierpiał. Czy my, ludzie 
żyjący wokół osób cierpiących 
na depresję, możemy coś zro-
bić?” – pytał psycholog Armen 
Mekhakyan, który wraz z kry-
tykiem filmowym Tomaszem 
Raczkiem prowadził dyskusję 
po seansie. Ówcześnie depresja 
nie była uznawana za jednost-
kę chorobową. Zachowały się 
wspomnienia ludzi znających 
van Gogha oraz koresponden-
cja z bratem Theo, który pełnił 
wobec niego rolę opiekuna. To 
właśnie Theo wspierał Vincenta 
materialnie i pozostał z nim do 
końca, do śmierci artysty. 

Vincent dla jednych był sza-
leńcem, a dla innych geniuszem. 
Tomasz Raczek zwracał uwagę, 
że prawdopodobnie był „wraż-
liwcem”. Takie typy osobowości 
„gorzej radzą sobie z trudnościa-
mi i są zdecydowanie delikat-
niejsi” – dodawał. To nie ozna-
cza, że można ich od razu uznać 
za chorych. Po prostu różnią się 
od innych w odczuwaniu świata. 
„Mamy takie stereotypy, że czło-
wiek w depresji jest smutny” – 
kontynuował temat  Armen Me-
khakyan. –„Ludzie cierpiący na 
depresję są radośni, pracują i czę-
sto są niezwykle aktywni – cały 
problem polega na tym, że nie 
zawsze można się zorientować, 
że dana osoba cierpi”. Vincent 
van Gogh był skryty i pewne ta-
jemnice zabrał ze sobą do grobu. 

Prowadzący prywatne śledz-
two w filmie Armand Roulin, 

próbując zrozumieć Vincen-
ta, coraz bardziej oddala się od 
prawdy, ale zarazem poznaje go 
bliżej. Van Gogh jawi się jako in-
trowertyk, który niezwykle moc-
no przeżywał życie, czego wyra-
zem są jego ekspresyjne obrazy, 
pełne jasnych i jaskrawych ko-
lorów. Decyzja o samobójstwie, 
z racji melancholijnego nasta-
wienia, mogła być nagła i nie-
spodziewana dla ludzi wokół. 
Tak też mówią Armandowi jego 
rozmówcy, którzy obserwowali 
Vincenta w ostatnich dniach je-
go życia. „Depresja jest chorobą 
śmiertelną dlatego, że nie widać 
jej gołym okiem. Ludzie z depre-

sją nie chcą umrzeć, chcą prze-
stać istnieć. Czasami zmieniają 
nastrój w ciągu kilku dni i docho-
dzą do wniosku, że jedyną opcją 
jest samobójstwo. Nie widzą in-
nej możliwości” – dodawał Me-
khakyan. Czy tak myślał przed 
śmiercią van Gogh? Nigdy już 
nie poznamy prawdy. 

Twój Vincent obficie przywo-
łuje na ekranie twórczość arty-
sty. Każda z 65 tys. klatek zosta-
ła ręcznie namalowana na pod-
obraziach malarskich w technice 
olejnej. W projekcie wzięło udział 
125 malarzy z całego świata, któ-
rzy przyjechali do studiów filmo-
wych w Polsce i w Grecji, aby 

zrealizować to niezwykłe zada-
nie. Tomasz Raczek podkreślał, 
że animacja pokazuje świat wi-
dziany oczyma Vincenta, ponie-
waż przetworzenie jego obrazów 
w kadry filmu – ożywiło je. Widz 
ogląda miejsca, ludzi, rzeczy – 
ujęte w ramy estetyki artysty, 
porusza się w tym świecie wraz 
z Armandem Roulinem i odkry-
wa życie van Gogha. Gdzie, jak 
nie w swoich dziełach – odbija 
się osobowość twórcy. Dzięki 
Twojemu Vincentowi na pewno 
przybliżamy się do lepszego po-
znania słynnego malarza. 

Albert Kiciński

Na kolejnym spotkaniu z cyklu 
Kinokozetka widzowie obejrzeli pierwszą 
pełnometrażową animację malarską na 
świecie – Twojego Vincenta.

KinoKozetKa

Twój Vincent, 
reż. Dorota 
Kobiela, Hugh 
Welchman
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70.urodziny A. Marka 
Drążewskiego to ide-
alna okazja, by przy-

pomnieć twórczość jednego 
z czołowych przedstawicieli 
polskiego dokumentu. Kiedy na 
Warszawskim Festiwalu Filmo-
wym pokazano Niepokonanych, 
to dyskusja po filmie trwała po-
dobno do trzeciej nad ranem. 
Organizatorzy zadzwonili do 
reżysera z pytaniem o zgodę na 
kolejny pokaz. „Są ludzie, to co 
mam się nie zgadzać? Mogę się 
tylko cieszyć. Film z cenzurą na 
WFF. Jaką większą przyjemność 
mogę mieć w życiu?”– powie-
dział A. Marek Drążewski.

Szkopuł w tym, że pokaz 
dokumentu miał się odbyć 
w październikową niedzie-
lę, o godzinie 6 rano. Twórca 
nie dowierzał, że to ma sens. 
Pofatygował się więc osobi-
ście, żeby sprawdzić, co z tego 
wyjdzie. „Jadę z montażystką, 
Małgosią Rodowicz. Słońce się 
jeszcze nie przebiło, mgła jak 
cholera, a z niej wychodzą tyl-
ko jakieś cienie. Wysiadamy 
pod kinem i… no niemożli-
we! Przed wejściem taki tłum, 
że nie da się wcisnąć do kina! 
Nikt biletów nie sprawdzał, 
bo się nie dało. Na sali ludzie 
siedzieli nawet w trzech rzę-
dach na podłodze przed ekra-
nem. Siedzieli też na schod-
kach z boku, na poręczy bal-
konu u góry. A Gutek mówi: 
»Puszczajcie już ten film, bo za 
chwilę przyjdą strażacy i mnie 
zamkną!«. W kinie było ja-
kieś tysiąc osób” – wspomina 
Drążewski. I pomyśleć, że do 
łódzkiej „Filmówki” dostał 
się dopiero za trzecim razem.

Do szkoły na 
raty
Pierwszy raz zdawał na re-
żyserię od razu po maturze, 
w 1966. Ówczesny dziekan, 
Janusz Morgenstern, polecił 
mu jednak skończyć najpierw 
inne studia, a dopiero potem 
spróbować ponownie. Kolejne 
lata spędził więc w Warszawie, 
gdzie studiował fizykę na UW. Fo
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tragicznych epizodach (jesz-
cze czekam..., ...i zdrada, Po-
ciąg do Wiednia, Dziady). Robi 
to rzetelnie, umiejętnie łącząc 
w swym artystycznym przeka-
zie walory intelektualne z emo-
cjonalnym zaangażowaniem” – 
twierdzi krytyk.

Wtóruje mu dr hab. Jadwiga 
hučková z UJ – „To zapalony 
historyk. Jego wiedza przewyż-

sza wiedzę niejednego dyplo-
mowanego historyka. Kilka-
krotnie przekonałam się o tym, 
że z zaciętością dociera do źró-
deł, konfrontuje je, i jeśli coś 
jest w jego filmie, to możemy 
temu zaufać. Poza tym jest sze-
fem sekcji dokumentalnej SFP 
i spiritus movens wielu przed-
sięwzięć środowiskowych”.

Drążenie 
Drążewskiego
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Wgryza się w historię 
głębiej niż niejeden historyk. 
W nauce dostrzega to, czego 
nie widzą w niej naukowcy.
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Na egzaminy do Łodzi wrócił 
w 1972 i raz jeszcze w 1973.

Razem z nim studiowali 
m.in. Leszek Wosiewicz, Ro-
bert Gliński, Ignacy Szczepań-
ski, Adek Drabiński czy Jacek 
Schmidt. Opiekunami roku by-
li fabularzyści Wojciech Jerzy 
has i henryk Kluba oraz do-
kumentaliści Andrzej Brzozow-
ski i Kazimierz Karabasz. Po 
kłótni z tym ostatnim groziło 
mu nawet wydalenie ze szkoły. 
Poszło o pierwszoroczny do-
kument Zupa, w którym – jak 
wspomina Drążewski – nestor 
polskiego dokumentu dopatry-
wał się prowokacji politycznej. 
Początkujący twórca musiał od-
wołać się do wyższej instancji, 
którą był wtedy Jerzy Bossak. 
Dopiero dzięki jego akceptacji 
zaliczył rok.

Potyczki 
z cenzurą
Merytoryczne spory z wykła-
dowcami PWSFTviT pozwoli-
ły Drążewskiemu sprawdzić się 
w roli obrońcy własnej twórczo-
ści przed innego rodzaju bata-
liami, które już po opuszczeniu 
szkoły musiał toczyć z cenzurą. 
„Jestem 14-krotnym »półkow-
nikiem«, tyle moich filmów le-
żało na półkach cenzury. jeszcze 
czekam… skończyło się wizytą 

w prokuraturze, bo zostałem 
oskarżony o pomówienie in-
stytucji państwowej. Groziło mi 
pięć lat więzienia” – opowiada.

Ale okazało się, że nawet z ta-
kich potyczek można czasem 
wynieść coś dobrego. „Przy Nie-
pokonanych zaczęło się od li-
sty trzydziestu kilku fragmen-
tów do wycięcia, a skończyło 
na tym, że obiecałem wyskro-
bać żyletką z taśmy fragmenty 
dźwięku, gdy ludzie krzyczą: 
»Precz z komuną!«. Myśla-
łem sobie, że jak będzie dziu-
ra w dźwięku, to wszyscy będą 
wiedzieli, że tam było coś tref-
nego i cenzura kazała to wy-
ciąć. Ale kiedy odbył się pierw-
szy pokaz filmu, to prawie spa-
dłem z fotela, bo okazało się, że 
skrobanie poskutkowało nie 
usunięciem dźwięku, a doda-
niem szumów. Brzmiało to jak 
zakłócanie Wolnej Europy, zza 
którego przebijało się »Precz 
z komuną!«. To dodało filmowi 
niesamowitej energii” – twier-
dzi reżyser.

Ten film wywarł duże wra-
żenie na krytyku i znawcy ki-
na dokumentalnego, Jerzym 
Armacie. „Obejrzałem go z ja-
kiejś nielegalnej, zdartej kasety 
wideo. Okazał się uzupełnie-
niem swego rodzaju obywatel-
skiej edukacji, jaką przechodzi-

liśmy – jako społeczeństwo – po 
Sierpniu 1980 roku, brutalnie 
przerwanej wprowadzeniem 
stanu wojennego 13 grudnia 
1981. Bardzo poszerzył mo-
ją wiedzę na temat wydarzeń 
poznańskich. Była to niezwy-
kle emocjonalna lekcja. Marek 
potrafi fascynująco opowiadać 
o polskiej historii, zwłaszcza jej 

co Po szkole?
Zaangażowanie w działania na 
rzecz konsolidacji środowiska 
to jego znak rozpoznawczy od 
samego początku kariery. „Po 
studiach nie miałem szans na 
debiut, dlatego razem z kole-
gami z roku wymyśliliśmy Stu-
dio Irzykowskiego. jeszcze cze-
kam… to był pierwszy film tego 
studia. I od razu odniósł sukces, 

bo w 1984, na pierwszym festi-
walu w Łagowie po odwołaniu 
stanu wojennego, dostaliśmy 
razem z trzema innymi tytuła-
mi z Irzykowskiego zbiorowe-
go Don Kichota” – opowiada.

Drążewski miał też nosa 
do współpracowników. Jego 
wczesne dokumenty (jeszcze 
czekam…, Niepokonani, Kata-

strofa) pomogły wejść do świata 
filmu późniejszemu laureatowi 
Oscara za muzykę do Marzy-
ciela, Janowi A.P. Kaczmarkowi. 
„Marek miał pasję, a ja kocham 
ludzi z pasją. Poza tym był bar-
dzo odważny, czego najlepszym 
dowodem jego film o Romku 
Strzałkowskim. Pracy towarzy-
szyło poczucie wolności. Wtedy 
liczył się temat, a nie box office. 

Współpraca z Markiem dawała 
mi wiele satysfakcji. A to, że na-
sze drogi się rozeszły, to jeden 
z przykrych kosztów mojej emi-
gracji” – twierdzi kompozytor.

inna strona 
nauki
Poza obrazami historyczny-
mi do annałów dokumentu 

przeszły także jego filmy na-
ukowe, za pośrednictwem któ-
rych Drążewski potrafi opo-
wiadać o ustroju i panujących 
w nim stosunkach społecz-
nych. Ciekłe kryształy czy Ka-
tastrofa teoretycznie mówią 
o zjawiskach naukowych, ale 
przenikliwy widz z łatwością 
dopatrywał się w nich aluzji 
politycznych. „To fascynują-
ce opowieści, w których in-
teresującym wywodom na-
ukowym towarzyszy niekiedy 
poczucie humoru, bo tego mu 
nigdy – bez względu na cza-
sy – nie brakuje” – zauważa 
Jerzy Armata.

Czasem rozumieli to rów-
nież cenzorzy. W końcu Zro-
zumieć strukturę – o jednym 
z najwybitniejszych polskich 
fizyków, Marianie Mięsowi-
czu – to film z 1983 roku, któ-
ry czekał na oficjalną premierę 
aż do 2003 roku.

Drążewski dokumentem 
Transsex (1988) wprowadził 
też do polskiej kinematogra-
fii tematykę LGBT. Odbiegała 
ona od dotychczasowych za-
interesowań twórcy, który wy-
bór tematu tłumaczy stwier-
dzeniem: „Zanim zdecydu-
jesz, czy jesteś »lewakiem« czy 
»prawakiem«, musisz określić 
się, czy jesteś mężczyzną czy 
kobietą”.

Po roku 1989 i – jak ujmuje 
to reżyser – zmianie cenzury 
państwowej na finansową fil-
mowiec nie porzucił zawodu. 
Realizował i wciąż realizuje 
kolejne dokumenty – głów-
nie historyczne i biograficz-
ne, jak choćby ukończony we 
wrześniu tego roku nowy film 
o Jerzym Giedroyciu. A kie-
dy sam nie kręci, to dba o in-
teresy kolegów po fachu, bo 
jest orędownikiem środowi-
skowej solidarności. „Jak mó-
wi mistrz zen: jeden patyczek 
łatwo jest złamać, ale z dwu-
dziestoma już tak łatwo nie 
pójdzie” – twierdzi reżyser.

Bartosz 
Wróblewski

Andrzej Marek Drążewski 
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Główne naGroDy 
nie Dla polaKów

ponownie sale Kinoteki i Multikina 
w Złotych Tarasach wypełniły się 
kinomanami spragnionymi filmów 
z całego świata. Tegoroczny WFF 

trwał od 13 do 22 października. Impreza 
znajduje się na prestiżowej liście 15 naj-
ważniejszych międzynarodowych festi-
wali według FIAPF – Międzynarodowej 
Federacji Zrzeszeń Producentów Filmo-
wych. W tym znakomitym towarzystwie 
znajdziemy takie wydarzenia, jak festiwal 
w Cannes, Berlinale, festiwal w Wenecji czy 
w Karlowych Warach. Trudno jednak nie 
odnieść wrażenia, że choć WFF formalnie 
spełnia wymogi najwyższej kategorii „A”, 
sporo mu brakuje, by dorównać szykiem 
czerwonym dywanom w Cannes.

naDszeDł czas 
zmian! 
Raczej archaiczny (według organizatorów 
„tradycyjny”) system osobistego składania 
zamówień na bilety został uzupełniony sys-
temem online. Na Facebooku WFF można 
było przeczytać pełen entuzjazmu komuni-

not. „Ten film połączył jury w oczekiwaniach. 
Był prezentowany właściwie jako ostatni i do 
momentu pokazania go mieliśmy różne zda-
nia. Wyglądało na to, że obrady jury będą 
dość trudne, bo było kilka pozycji, o które 
można się kłócić. W momencie, kiedy go 
zobaczyliśmy, stwierdziliśmy, że Zabić arbuza 
odpowiada wszystkiemu, czego oczekiwali-
śmy od filmów festiwalowych” – powiedział 
Jan hryniak, członek Jury Międzynarodo-
wego. Nagroda w Konkursie 1-2 powędro-
wała do zamieszkałego w Danii Irańczyka 
Milada Alamiego za zdecydowaną perełkę 
festiwalu – Uwodziciela. Nagroda Konkursu 
Wolny Duch trafiła w ręce Kima hiorthøya, 
reżysera filmu Zasady wszystkiego. Za Naj-
lepszy Film Dokumentalny uznano obraz 
Arūnasa Matelisa Piękni przegrani – inny 
świat. Natomiast Short Grand Prix zdobyło 
belgijskie May Day Oliviera Magisa i Fedrika 
De Beula.

Pierwszeństwo Dla 
Polskich filmów
Kategoria „A” zobowiązuje organizatorów 
do wyboru filmów premierowych w sek-
cjach konkursowych. O ile działa to na nie-
korzyść w przypadku selekcji filmów zagra-
nicznych (twórcy liczą najczęściej na pokaz na 
festiwalach „wielkiej trójki”), o tyle pozwala 
selekcjonerom na wybór najlepszych pol-
skich tytułów, które w tej sytuacji zyskują 
uprzywilejowaną pozycję. Stąd w Konkur-
sie Międzynarodowym pokazywane były aż 
trzy polskie filmy. 

Pierwszy z nich to thriller Roberta Gliń-
skiego Czuwaj. W filmie tym reżyser Kamieni 
na szaniec ponownie ukazuje młodzież w har-
cerskich szeregach, lecz tym razem to histo-
ria współczesna. Gliński zestawia harcerzy 
z grupą chłopaków z poprawczka, którzy 
zostają dołączeni do obozowiczów. Mimo 
pozornie budującej napięcie sytuacji wyjścio-
wej, filmowi brakuje wiarygodności. Zaska-
kująca jest też decyzja o zmianie kolorystyki. 
Obraz pokazywano jeszcze w Gdyni jako 
barwny, na WFF natomiast w monochromie, 
jak tłumaczył reżyser po filmie „by uwypu-
klić wartości, na które chcę zwrócić uwagę”. 

Kolejny tytuł to pokazane na otwarciu – 
Pewnego razu w listopadzie... Andrzeja Jaki-
mowskiego, niebywale aktualna i zaanga-
żowana politycznie historia matki (Agata 
Kulesza), syna (Grzegorz Palkowski) i kun-
delka Kolesia, którzy po eksmisji z warszaw-
skiej kamienicy szukają schronienia. Ich 
historia splata się z marszem niepodległo-
ści z 2013 roku. Jakimowski łączy materiały 
dokumentalne z opowieścią o zwykłych 

kat: „Już jutro rusza przedsprzedaż biletów! 
Bądźcie z nami! Od 11.00 w Kinotece – 
Wasza ulubiona, tradycyjna kolejka – cze-
kamy! A od 18.00 online – po raz pierw-
szy w historii!”. Nadal jednak z wyborem 
filmów nie jest łatwo – nie pomaga mało 
czytelna strona ani opisy filmów – trzeba 
to napisać (!) – wciąż pełne błędów – od 
językowych po logiczne. 

ludziach wyjętą z prasowych doniesień. 
Całość tworzy niesamowity obraz podzie-
lonego społeczeństwa i doskonale oddaje 
zbulwersowanie reżysera (i nasze) zdarze-
niami, które od kilku lat mają miejsce 11 
listopada.

Ostatni z filmów w tej sekcji to Pomię-
dzy słowami, holendersko-polska produk-
cja Urszuli Antoniak. Obraz czarno-biały, 
podobnie jak poprzednia Strefa nagości bliski 
esejowi, o dużym potencjale festiwalowym. 
Ukazuje historię 28-letniego, mieszkającego 
w Niemczech prawnika polskiego pocho-
dzenia Michaela (Jakub Gierszał). Bohater 
utożsamia się z krajem, w którym pracuje 
i nie chce być postrzegany z perspektywy 
imigranta ze Wschodu. Dopiero niespo-
dziewane pojawienie się w jego życiu ojca 
(Andrzej Chyra) zmusza go do konfrontacji 
z pytaniem „kim jestem?”. Film został doce-
niony nagrodą przez Jury Ekumeniczne.

Pozostałe komPetycje 
z uDziałem Polaków
W Konkursie 1-2 prezentowana była pro-
wadzona w nieśpiesznej narracji Catalina 
Denijala hasanovicia (koprodukcja Polski, 
Chorwacji oraz Bośni i hercegowiny). Film 
jest splotem wątków romansowych, remini-
scencji wojennych i emigranckich. W sekcji 
znalazł się również mariaż romansu z science 
fiction Człowiek z magicznym pudełkiem 
Bodo Koxa. W Konkursie Filmów Doku-
mentalnych mogliśmy zobaczyć Hugo Woj-
ciecha Klimali i Mateusza Wajdy, ujmującą 
historię niezwykłej relacji starszego męż-
czyzny zwanego Dzidkiem – niegdyś króla 
polskich lunaparków – ze skośnookim uro-
czym wnuczkiem. Tytuł ten postanowiło 
docenić Młode Jury FIPRESCI. Pokazywany 

nagroDy Dla 
zagranicznych 
ProDukcji
Czas przestać narzekać. Mimo niedogodno-
ści na większości seansów sale były pełne. To 
moment, by oddać honory nagrodzonym. 
Grand Prix zdobył Zabić arbuza, czyli chiński 
dramat reżysera Zehao Gao o farmerze, któ-
rego życie zmienia jeden upuszczony bank-

był również najnowszy dokument autora 
„więziennej trylogii” Janusza Mrozowskiego 
Witaj w kryminale, papieżu Franciszku!  Trzy 
polskie produkcje do 40 minut zagościły 
w Konkursie Filmów Krótkometrażowych: 
dokumentalne jak zostać papieżem? Justyny 
Mytnik – żartobliwa relacja z castingu do roli 
papieża, obraz nagrodzony w swojej katego-
rii; Milczenie Polskich Owiec debiutującego 
w roli reżysera Macieja Stuhra oraz Zalesie 
Julii Zborowskiej. Wśród Pokazów Specjal-
nych znalazła się Rodzina na sprzedaż (pol-
ska koprodukcja mniejszościowa z pięcioma 
państwami) Diego Lermana.

sPotkanie branży
Istotnym elementem programu WFF 
były wydarzenia dla filmowców, produ-
centów i dystrybutorów, czyli Targi War-
saw Industry Days (dawne CentEast), 
w tym roku z czołowym, organizowanym 
wspólnie z PISF-em, Pitch&Meet Warsaw  
Co-production Meetings, w ramach którego 
twórcy mieli okazję zaprezentować swoje pro-
jekty polskim i międzynarodowym profesjo-
nalistom z branży. Poza tym odbyły się pre-
zentacje wybranych polskich filmów na etapie 
produkcji – Warszawskie Work-In-Progess 
(m.in. Via Carpatia Klary Kochańskiej) czy 
FIPRESCI Warsaw Critics Project – warsz-
taty dla młodych dziennikarzy i krytyków 
filmowych z Europy Wschodniej.

Organizatorzy już zapraszają do udziału 
w 34. edycji festiwalu, która odbędzie  
się w dniach 12-21 października 2018 i War-
saw Industry Days – od 18 do 20 paździer-
nika. Może kolejny rok okaże się bardziej 
łaskawy dla polskich twórców.

Beata poprawa

Werdykt 33. Warszawskiego Festiwalu 
Filmowego okazał się mało łaskawy 
dla polskich filmowców.

Gala otwarcia WFF

Zabić arbuza, reż. Zehao Gao



12 13

FestiWALe W pOLsce

MAGAZYN FILMOWY  nr 75/listopad 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 75/listopad 2017

Fo
t. 

Au
ro

ra
 F

ilm
s 

oFF CineMA

Festiwal filmowy to przestrzeń – 
jest nią np. usytuowany w centrum 
miasta cesarski zamek z początku 
XX wieku. Taki festiwal nie działa 

też nigdy w kulturowej próżni – i może się 
zdarzyć, że obok kolejki do kina ustawia 
się inna kolejka, prowadząca na malarską 
wystawę, a na niższym piętrze grupa kilku-
letnich teatromanów czeka na swój week-
endowy spektakl. Ci ostatni zachowują 
się tak, jakby najlepiej ze wszystkich rozu-
mieli łacińskie pochodzenie słowa „festi-
wal” (festivus) – są ‘mili’, ‘weseli’, ‘dowcipni’ 
i ‘swobodni’. Pewnie minie kilka lat, zanim 
zaczną oglądać filmy dokumentalne, więc 
na razie poznański festiwal Off Cinema 
musiał poradzić sobie jeszcze bez nich: 
i swój egzamin zdał.

Tegoroczny konkurs to 28 tytułów, pol-
skich i zagranicznych, krótko-, średnio- 
i długometrażowych. To nieco buchalteryjne 
wyliczenie znacząco się dopełnia, jeśli dodać, 
że w parze ze zróżnicowanym metrażem 
idzie tu zróżnicowanie zastosowanych tech-
nik realizacji (od tradycyjnych, sugestywnie 
rysujących „Białorusinów obraz współcze-
sny” wywiadów do kamery w Portrecie Volhi 
Dashuk, przez uważną obserwację młodej 
gimnastyczki w Raz, dwa, zero Anny Paw-

ską historią mierzenia się z widmem nie-
uleczalnej choroby – trwają dłużej niż 50 
minut (najkrótszy, 53-minutowy, jest Obcy 
na mojej kanapie). To ważny komunikat, bo 
przecież w żadnym razie wydłużony metraż 
dokumentu, zjawisko dziś odczuwalne jakby 
coraz mocniej, nie kojarzy się automatycz-
nie z jego zwiększoną jakością. Poznańskie 
rozstrzygnięcia zdają się ustawiać tę kwestię 
w odpowiednim świetle – nie o sam metraż 
bowiem chodzi, tylko umiejętne dostosowa-
nie go do kontekstu. Komunia (70 minut) 
nie może być filmem krótszym, bo najpierw 
potrzebujemy czasu, by chropowatą rzeczy-
wistość nastolatki, jej pogubionego życiowo 
ojca i autystycznego brata oswoić, a potem – 
poruszeni portretem bohaterki, która miłość, 
poświęcenie i ból przeżywa z intensywno-
ścią, o jakiej kino fabularne może zazwyczaj 
pomarzyć – z trudem się z tej rzeczywisto-
ści otrząsamy. To samo dotyczy Nowego 
Jorku w oczach Piotra Stasika. Mozaikowe 
miasto odbija się w mozaikowej strukturze 
filmu (70 minut), a ten nie tyle narasta, co 
się powoli nawarstwia: opowieść na opo-
wieści. I te wybijające się z setek obrazów 
kilkusekundowe momenty: choćby chłopiec 
nad wodą, mówiący zza kadru, że naprawdę 
wolny czuje się tylko w swojej głowie – bo 
jest w niej sam. Najdłuższy z nagrodzonych 
dokumentów to Festiwal (85 minut). Jego 
bohaterowie, przygotowujący się do koncertu 
muzyki klasycznej, często wspominają o pre-
cyzji, walczą o nią, szukają jej. To również 
cel nieobcy kamerze wspomnianego filmu: 
płynnym krokiem przemierza ona kolejne 
przestrzenie kulis, nigdy się nie spiesząc, 
nigdy gwałtownie nie przerywając pełnego 
ciekawości spojrzenia, choćby na niepotra-
fiącą opanować śmiechu śpiewaczkę. Oczy-
wiście, dałoby się o tym wszystkim krócej, 
ale wielka wartość Festiwalu w tym, że nie 
popędza: ani siebie, ani widza. 

Jedna festiwalowa sytuacja na spuen-
towanie. Wiąże się z pomysłem dyrek-
tora festiwalu, Mikołaja Jazdona, który 
w szkole podstawowej w podpoznańskim 
Baranowie postanowił zorganizować spo-
tkanie z Emi Buchwald, tegoroczną jurorką, 
a zeszłoroczną zwyciężczynią Off Cinema 
za film Nauka. Uczniowie najpierw go obej-
rzeli (niekiedy przeglądając się w nim jak 
w lustrze), a potem o niego pytali – z taką 
dociekliwością i gamą emocji w głosie, że 
trudno to zdarzenie pominąć w pofestiwa-
lowej relacji. Nawet jeśli miałaby się zakoń-
czyć poza miastem, od którego się zaczęła.

piotr pławuszewski

luczuk, po eklektyczną formalnie, nie bez 
udziału animacji, Bułhakoweskę Anny Yur-
taevy, czyli wizytę w moskiewskim miesz-
kaniu autora „Mistrza i Małgorzaty”), nie 
mówiąc o szerokim spektrum podejmo-
wanych tematów. Nic w tych konstatacjach 
szczególnie odkrywczego, bo też nikogo, kto 
choć trochę interesuje się kinem dokumen-
talnym, nie trzeba przekonywać do tkwią-
cego w nim potencjału. Bardziej produk-
tywna jest więc zawsze próba przyglądania 
się konkretnym filmom, repertuarom, ale 
też – wracając do Off Cinema – jurorskim 
werdyktom. To w końcu efekt intensywnej 
pracy kilkorga osób (w Poznaniu – pięcioro 
jurorów pod wodzą Jacka Petryckiego, tego-
rocznego zdobywcy Platynowego Zamku za 
całokształt twórczości), wywodzących się 

z różnych kontekstów (reżyserskich, produ-
cenckich, festiwalowych itd.), ale na finiszu 
przemawiających jednym głosem. Ponow-
nie zatem odrobina koniecznej faktografii: 
Złoty Zamek dla Komunii Anny Zamec-
kiej, Srebrny Zamek dla 21 x Nowy jork Pio-
tra Stasika, Brązowy Zamek dla Nie jest źle 
(Not Too Bad) Lucasa Quintany (Chile), 
wyróżnienie dla (nomen omen) Festiwalu 
Anny Gawlity i Tomasza Wolskiego, nagroda 
publiczności dla Obcego na mojej kanapie 
Grzegorza Brzozowskiego. Nie trzeba żad-
nej dodatkowej wiedzy, by stwierdzić, że 
wyraźnie – i całkowicie słusznie – doce-
niono kino polskie. Wniosek drugi, już tro-
chę bardziej szczegółowy, wymaga zajrze-
nia do filmowych metryczek: okaże się, iż 
wszystkie nagrodzone filmy – poza chilij-

z zeGarKiem w ręKu

partyzant 
Kina

Najnowsze krótko-, średnio 
i długometrażowe dokumenty – to 
wszystko na 21. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych Off 
Cinema w Poznaniu.

jacek Petrycki został laureatem 
Platynowego Zamku na tegorocznym 
Festiwalu Off Cinema.

Na okładce najnowszego numeru 
białoruskiego periodyku arty-
stycznego „Partisan”, poświęco-
nego w całości polskiej szkole 

dokumentu, wydawcy umieścili zdjęcie 
Jacka Petryckiego. Wielce to wymowne, 
gdy białoruscy intelektualiści – starający się 
w ramach oficjalnych struktur państwowych 
słowem i obrazem (tu fotograficznym) – 
poszerzać obszary wolności w swoim kraju, 
wskazują właśnie na tego polskiego fil-
mowca jako na twarz polskiego dokumentu 
i „partyzanta kina”, który z kamerą w ręku 
od blisko pół wieku dokumentuje zmagania 
o wolność w Polsce i na świecie.

Podczas gali zamykającej 21. MFFD Off 
Cinema w Poznaniu, 21 października, Jacek 
Petrycki odebrał nagrodę Platynowego 
Zamku. Tym samym ten wybitny autor 
zdjęć filmowych i reżyser filmów doku-
mentalnych, dołączył do grona dotychcza-
sowych laureatów: Kazimierza Karabasza, 
Ireny Kamieńskiej, Andrzeja Barańskiego 
i Bohdana Dziworskiego. 

Urodzony w Poznaniu artysta należy 
do elitarnego grona najważniejszych pol-
skich operatorów filmowych. Choć w jego 
dorobku znajdują się zdjęcia do klasycz-
nych już dziś polskich obrazów fabular-
nych Krzysztofa Kieślowskiego, takich 
jak: Spokój (1976), Amator (1979), Bez 
końca (1984) oraz Agnieszki holland: 
Aktorzy prowincjonalni (1978) Gorączka 
(1980), Kobieta samotna (1981), europa, 
europa (1990), a także do słynnego Prze-
słuchania (1981) Ryszarda Bugajskiego, 
Petrycki zyskał uznanie przede wszystkim 
jako współautor dzieł zaliczanych dziś do 
kanonu polskiej szkoły dokumentu. Obrazy 
zarejestrowane jego kamerą znalazły się 
w pamiętnych filmach Krzysztofa Kieślow-

skiego (m.in. Robotnicy 1971: nic o nas bez 
nas, 1972; Pierwsza miłość, 1974; Życio-
rys, 1975; Szpital, 1977; Gadające głowy, 
1980), Marcela Łozińskiego (m.in. Wizyta, 
1974; jak żyć, 1977; Próba mikrofonu, 1980; 
89 mm od europy, 1993; Żeby nie bolało, 
1998 czy Poste restante, 2008), a także 
Bohdana Kosińskiego, Ireny Kamieńskiej, 
Andrzeja Titkowa czy Andrzeja Trzosa- 
-Rastawieckiego. 

W latach 80., działając poza oficjal-
nym obiegiem i ryzykując aresztowanie, 
Petrycki notował swoimi kamerami histo-
rię zmagań podziemnej opozycji. Gdyby 
nie jego determinacja i odwaga audio-
wizualna, historia Polski dekady stanu 
wojennego byłaby pozbawiona obrazów 
podziemnych akcji i spotkań, konspira-
cyjnych mieszkań i drukarni. Po latach 
zmontował z tych materiałów Moje zapi-
ski z podziemia (2011). Wcześniej we 
współpracy z Grzegorzem Eberhardem 
zrealizował Czternaście dni. Prowokacja 
bydgoska (2008), historyczny dokument 
oparty na nakręconych przez siebie zdję-
ciach z dramatycznych wydarzeń z marca 
1981 roku, czasu pierwszej Solidarno-
ści. To właśnie wtedy, gdy okazało się, 
że dopiero co zainicjowany projekt filmu 
o Zbigniewie Bujaku nie będzie kontynu-
owany, Petrycki nie wrócił do warszawskiej 
wytwórni, ale podjął decyzję, by samo-
dzielnie rejestrować spotkania i obrady 
związkowców. Nakręcony materiał ukrył, 
by nie został wykorzystany przez machinę 
propagandową PRL, i powrócił do niego 
dopiero w następnym stuleciu.

Zarówno dawne, jak i współczesne pol-
skie kino trudno sobie wyobrazić bez fil-
mów, do których Petrycki realizował zdję-
cia. Obrazy naznaczone jego operatorskim 

Komunia, reż. Anna Zamecka
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stylem, przefiltrowane przez wrażliwość 
artysty bacznie przyglądającego się rze-
czywistości, wyróżnia pewien szczególny 
walor. Posiadają siłę autentyku – mistrzow-
sko złowionego kamerą dokumentalną, lub 
wydobytego ze świata sztucznie wykre-
owanego przed kamerą, jak to ma miej-
sce w przypadku filmów fabularnych. Jego 
talent dokumentalisty dochodzi do głosu 
szczególnie wyraźnie w tytułach z ostat-
nich lat: jak to się robi Łozińskiego, Lataw-
cach (2007) Beaty Dzianowicz czy filmach 
Krzysztofa Kopczyńskiego: Kamienna cisza 
(2007) i Dybuk. Rzec o wędrówce dusz 
(2015). Widoczny jest także w fabułach, 
jak chociażby w przypadku Boiska bezdom-
nych (2008) Kasi Adamik, Księstwa (2011) 

Andrzeja Barańskiego, a przede wszystkim 
Czarnego czwartku. janek Wiśniewski padł 
(2011) Antoniego Krauzego. 

Od lat 90. XX wieku Petrycki z powo-
dzeniem realizuje swe filmowe powołanie 
także poza Polską, jako ceniony i nagra-
dzany autor zdjęć do brytyjskich dokumen-
tów, takich jak Palace Life (1988, o Tade-
uszu Konwickim) czy Serbski epos (razem 
z Bogdanem Dziworskim, 1992) Pawła 
Pawlikowskiego. Z tego okresu pocho-
dzą też filmy nakręcone wspólnie z Cli-
vem Gordonem, przejmujące obrazy wiel-
kich wojennych kataklizmów wojennych 
końca ubiegłego stulecia: w byłej Jugo-
sławii (The Unforgiving, 1993), Czecze-
nii (The Betrayed, 1995), Rwandzie (Men 

in Pink, 1999). Osobno trzeba wymienić 
szczególnie ceniony przez Petryckiego 
Moscow Central (1994), komedię doku-
mentalną o pierwszych wolnych wybo-
rach do rosyjskiej Dumy. 

Petrycki objawił się w polskim kinie jako 
artysta uosabiający postać znaną z arcy-
dzieła Dzigi Wiertowa Człowiek z kamerą 
(1929). Jak ów tytułowy bohater słynnego 
dokumentu Petrycki przemierza świat, sta-
wiając swą kamerę w najróżniejszych miej-
scach, rejestrując obrazy z rzeczywistości 
pod rozmaitym kątem, ale zawsze z tą samą 
pasją odsłaniania i uwieczniania różnych 
wymiarów prawdy o naszych czasach.

Mikołaj Jazdon

Jacek Petrycki 
z Platynowym Zamkiem
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Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej 
Kamera Akcja w Łodzi to wyjątkowa 
impreza bez celebrytów, nadęcia, 
czerwonych dywanów, za to stawia-

jąca na dyskusje, analizy, wymianę poglądów 
i spotkania fascynatów kina. Publiczność 
składa się głównie ze studentów filmoznaw-
stwa, krytyków i teoretyków kina, ale też 
wszystkich odbiorców zainteresowanych 
kuchnią filmową. Tradycyjnie już najważ-
niejsze wydarzenia festiwalu to panele dysku-
syjne. Nieprzypadkowo podczas ich trwania 
nie odbywały się inne projekcje ani spotkania. 
Tegoroczne debaty poświęcone były nowym 
zjawiskom w sferze kultury audiowizualnej: 
fenomenowi Netflixa, projektom dystrybu-
cji filmów amerykańskich i europejskich na 
rynku chińskim, sukcesom vlogerów i pro-
gramów internetowych oraz zagadnieniom 
związanym z promocją filmów i nowymi 
strategiami marketingowymi w kinie. 

Od kilku lat w mediach i wśród odbior-
ców kultury trwa rewolucja. Odbiorcy coraz 
rzadziej szukają opinii autorytetów obecnych 
w telewizji czy radiu. Coraz więcej jakościo-
wej treści przenosi się do internetu, choćby 
w formie programów realizowanych przez 
vlogerów, czy produkowanych przez portale 
Filmweb, WP czy Onet. W rozmowie na 
temat „(Post)krytyka czy krytyka w postach?” 
uczestniczyli: Michał Walkiewicz, Dawid 
Adamek, Anna Sienkiewicz-Rogowska oraz 
Marcin Kotyła, którzy próbowali znaleźć 

odpowiedzi na pytania o sekret popularno-
ści i sposób na dobry program internetowy 
o kinie, a także szerzej, o perspektywy roz-
woju krytyki filmowej.

Kolejny panel to „VOD vs Kino. O geopoli-
tyce w dystrybucji”. Zaproszeni goście: Jakub 
Mróz, Artur Zaborski i Bartosz Czartoryski 
rozmawiali o zmianach w sposobie odbioru 
i dystrybucji filmów, szczególnie w perspekty-
wie dynamicznego rozwoju serwisów SVOD, 
takich jak Netflix, Showmax czy hBO GO, 
a także o geoblokadach i rywalizacji pomię-
dzy dystrybutorami i właścicielami kin a ser-
wisami oferującymi bogate kolekcje filmów. 
Rozważano, jaki efekt może przynieść likwi-
dacja geoblokad, kto odniesie sukces w spo-
rze, i który ostatecznie model odbioru filmów 
zdominuje rynek w przyszłości. 

Ciekawy temat znanej jeszcze przed wojną, 
a odświeżonej w ostatnich latach strategii 
marketingowej, jaką jest prepromocja fil-
mów, poruszyli Artur Majer, Anna harda-
siewicz i Paula Szmidt.

Promocja i reklama filmów to elementy 
nierozerwalnie związane z kinem od początku 
jego istnienia. Tradycyjne kampanie organi-
zowano bezpośrednio przed wprowadzeniem 
tytułu na ekrany. Obecnie trendem w świecie 
marketingu filmowego jest budowanie zain-
teresowania widzów wokół obrazu, który 
jeszcze nie powstał. Coraz częściej rozpo-
czyna się aktywne działania reklamowe już 
od pierwszego klapsa na planie, czy nawet od 

momentu decyzji o wyborze obsady aktor-
skiej. Goście zaproszeni na spotkanie opo-
wiadali o nietypowych rozwiązaniach promo-
cyjnych produkcji filmowych oraz chwytach 
stosowanych przez dystrybutorów i produ-
centów, aby zwabić publiczność do kina. 

Justyna Koronkiewicz, Jagoda Murczyń-
ska i Marcin Adamczak dyskutowali o wpły-
wie chińskiej ekspansji na świat filmowy 
i popkulturę, a także o możliwościach podbi-
cia potężnego, drugiego na świecie, kinowego 
rynku w Chinach. To najbardziej atrakcyjny 
teren dla hollywoodzkich wielkich produk-
cji, które niejednokrotnie podbijają swoje 
wyniki w tamtejszych multipleksach. Chi-
nami interesują się nie tylko agenci sprze-
daży z hollywood, ale także z Europy, a nawet 
z Polski. Moderatorem wszystkich spotkań 
był Michał Pabiś-Orzeszyna.

W programie tegorocznej edycji festiwalu 
znalazło się ponad 50 projekcji. Wielkim 
powodzeniem cieszyły się seanse przed-
premierowe obrazów: Niemiłość Andrieja 
Zwiagincewa, Łagodna Siergieja Łoźnicy 
i Borg/Mcenroe. Między odwagą a szaleń-
stwem Janusa Metza Pedersena; pokazy fil-
mów, które nie trafiły do dystrybucji kinowej, 
m.in. Cinema Futures Michaela Palma oraz 
retrospektywa Denisa Villeneuve'a.

Program obejmował nie tylko dyskusje 
i seanse. Dopełniały go liczne wydarzenia 
towarzyszące. Nowością był „Wielki test 
o Łodzi Filmowej” zorganizowany pod-

czas otwarcia festiwalu. Bohaterami cyklu 
„Aktor a krytyk” byli Agata Kulesza i Łukasz 
Maciejewski, którzy opowiadali o relacjach 
pomiędzy twórcami ról a osobami piszącymi 
o filmie. Publiczność tłumnie ściągnęła na 
spotkania z reżyserem Gregiem Zglińskim, 
Seanem Bobbittem – producentem ze Stu-
dia BreakThru Films, a także z Piotrem Sta-
sikiem, autorem nowego gatunku – doku-
mentu kreacyjnego. Podczas Kamery Akcji 
rozstrzygnięto trzy konkursy: Krytyk Pisze, 
Krytyk Mówi oraz Konkurs Etiud i Animacji. 

Nagrodzono Mateusza Demskiego, autora 
recenzji filmu T2: Trainspotting pt. „Wirtu-
alni chłopcy” oraz Anielę Janowską, autorkę 
prelekcji przed projekcjami filmów Lady 
M i 20th Century Women. Dawida Droż-
dża wyróżniono za recenzję filmu Zwierzęta 
pt. „hipnotyczny zwierzogród”. Laureatami  
w Konkursie Etiud i Animacji zostali 
twórcy filmów: jerry – Roman Przylipiak  
i Granice – Tomasz Bolek.

Festiwalowe wydarzenia odbywały się 
głównie w Łódzkim Domu Kultury, a także 

w Szkole Filmowej i Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi.

„Jak co roku miło zaskoczyła nas jeszcze 
większa frekwencja niż na 7. edycji. Tłumy 
i atmosfera to dla nas największa nagroda za 
12-miesięczną pracę nad festiwalem. Pozy-
tywnie zaskakują nas także widzowie, któ-
rych widzimy od pierwszej edycji, co nas 
niezmiernie cieszy. Przybywają nowi, ale cały 
czas spotykamy się też ze »starymi znajo-
mymi«. Cieszy nas również to, że ci, którzy 
niedawno byli naszymi widzami, teraz są 
ekspertami w tematach i stają się naszymi 
gośćmi, np. Miłosz Stelmach, Paweł Świer-
czek czy Patrycja Mucha” – podsumowuje 
tegoroczny festiwal jego dyrektor Przemek 
Glajzner. I dodaje: „Myślimy o naszym festi-
walu jako o wydarzeniu, które ma obronić się 
na każdym polu i zapewnić jak najbardziej 
profesjonalną obsługę widzów. Takie podej-
ście do festiwalu to praca wielu osób na kilku 
poziomach organizacyjnych: logistycznym, 
programowym, promocyjnym, bo trzeba 
pamiętać, że Kamera Akcja to przede wszyst-
kim wielkie święto kina. Chcemy rozwijać 
festiwal i utrzymać wzrastającą frekwencję. 
Zależy nam na promowaniu i rozpowszech-
nianiu wiedzy o wideoeseistyce, która według 
nas jest przyszłością krytyki filmowej. Zależy 
nam także na pozycjonowaniu festiwalu jako 
miejsca branżowego dla kinomanów”.

Anna Michalska

wszyscy 
jesteśmy 
KrytyKami
To była już 8. Kamera Akcja! Publiczność 
dostała szansę uczestniczenia w debatach, 
projekcjach, spotkaniach i warsztatach 
z udziałem znakomitych polskich krytyków. Tomasz Bolek – reżyser 

najlepszej animacji
Laureatka konkursu Krytyk Mówi – 
Aniela Janowska

Roman Przylipiak – 
reżyser najlepszej etiudy 

kAMerA AkCjA
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wAMA FilM FestivAl

4.
edycja WAMA Film Festival 
udowodniła, że choć olsztyńska 
impreza zyskuje coraz większy 
rozmach, organizatorzy pozostają 

wierni ideom, które przyświecały im już na 
początku drogi. Przy okazji konkursowych 
seansów i licznych wydarzeń towarzyszących 
przez wszystkie przypadki odmieniano słowa 
takie, jak „wielokulturowość”, „tolerancja” 
i „otwartość”, którą podniesiono do rangi 
oficjalnego hasła tegorocznego festiwalu.

Najbardziej prestiżową sekcję festiwalu 
stanowi Konkurs Główny, w którym pre-
zentowane filmy są owocami koprodukcji 
międzynarodowych. Tym razem w szranki 
stanęły dzieła tak różnorodne, jak nomino-
wany do Oscara dokument Nie jestem twoim 
murzynem Raoula Pecka, komedia Akiego 
Kaurismäkiego Po tamtej stronie, czy – sta-
nowiąca rezultat współpracy polsko-izra-
elskiej – Droga Aszera Matana Yaira. Jury 
pod przewodnictwem Janusza Zaorskiego 
postanowiło uhonorować główną nagrodą 
koprodukcję belgijsko-francusko-niemiecko- 
-rosyjską Niemiłość Andrieja Zwiagincewa. 
W oficjalnym uzasadnieniu napisano, że 
wyróżnienie zostało przyznane za „poru-
szającą, uniwersalną opowieść o współcze-
snym społeczeństwie, ukazaną przez pryzmat 
dzisiejszej Rosji. Film w mistrzowski sposób 
diagnozuje największe choroby rodziny XXI 
wieku: egoizm, nietolerancję, brak empatii”. 
Nagrodę Publiczności otrzymała natomiast – 
znana już z ekranów polskich kin – Konsty-
tucja Rajko Grlicia.

Dużym zainteresowaniem widowni cieszył 
się także Konkurs Polskich Filmów Krótko-
metrażowych. Jury kierowane przez Piotra 
Trzaskalskiego postanowiło wyróżnić główną 
nagrodą obraz 60 kilo niczego w reżyserii Pio-
tra Domalewskiego, zrealizowany w ramach 
programu „30 Minut” Studia Munka-SFP. 
Olsztyn po raz kolejny okazał się szczęśliwym 
miejscem dla tego twórcy. Właśnie w stolicy 
Warmii i Mazur Domalewski nakręcił część 
scen do swojego pełnometrażowego debiutu 
(również wyprodukowanego przez Studio 
Munka) – Cichej Nocy. Fabuła uhonorowana 
Złotymi Lwami na festiwalu w Gdyni okazała 
się także pierwszym tytułem dofinansowa-
nym przez Warmińsko-Mazurski Fundusz 
Filmowy, którego powstanie ogłoszono na 
specjalnej konferencji podczas ubiegłorocz-
nej „Wamy”.

Olsztyński festiwal to nie tylko seanse 
filmowe, lecz także szereg innych atrakcji. 
Imprezie po raz kolejny towarzyszył cykl 
warsztatów z udziałem uczestników z Polski, 
Francji, Litwy i Ukrainy. Ważnym punktem 
programu były także otwarte dla publiczności 
debaty z udziałem ekspertów. Prowadzony 
przez dr. hab. Marcina Adamczaka panel 

o specyfice współczesnych festiwali filmo-
wych dał okazję do porównania perspek-
tywy rodzimej i zagranicznej. W toku dys-
kusji pojawiły się także obiecujące pomysły 
na zacieśnienie współpracy pomiędzy polską 
a ukraińską branżą filmową. Z kolei najsze-
rzej dyskutowanym wydarzeniem okazała 
się – towarzysząca pokazowi głośnej Opery 
o Polsce Piotra Stasika – „Debata o Polsce”. 
Uczestnikami dyskusji, analizującej rolę 
kina w umacnianiu bądź przezwyciężaniu 
społecznych podziałów, byli znani krytycy 
i publicyści – Łukasz Adamski i Jakub Maj-
murek. Choć obaj identyfikowani są ze skraj-
nie odmiennymi opcjami politycznymi, ich 
rozmowa była dojrzała i merytoryczna. Do 
wysokiego poziomu dyskusji dostosowali 
się także widzowie, którzy wyrażali się z sza-
cunkiem wobec potencjalnych oponentów. 
Sukces debaty udowodnił, że organizatorzy 
osiągnęli swój cel, a „Otwartość” nie okazała 
się dla uczestników festiwalu pustym hasłem, 
lecz autentyczną wartością.

piotr czerkawski 

otwarci i tolerancyjni
Festiwal w Olsztynie promuje to, co 
niegdyś było w Polsce obecne, czyli 
wielokulturowość, która poszerza 
horyzonty i wzbogaca.

Karol Piekarczyk z Against Gravity 
odbiera nagrodę dla filmu Niemiłość, 
reż. Andriej Zwiagincew
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przez kilka festiwalowych dni niemal 
całe miasto zamieniło się w jeden 
wielki dom lalek. W witrynach 
sklepowych, głównie przy ciągną-

cej się przez ponad cztery kilometry ulicy 
Piotrkowskiej, pojawiły się teatralne i fil-
mowe lalki, w galerii handlowej Manufak-
tura, gdzie odbywały się projekcje i spek-
takle plenerowe, powstało niezwykle 
efektowne miasteczko animacji.

Centrum Animartu mieściło się w impo-
nująco odrestaurowanym Teatrze Lalek 
Arlekin im. henryka Ryla, którego dyrek-
tor Waldemar Wolański jest pomysłodawcą 
i dyrektorem artystycznym łódzkiej imprezy. 
Festiwalowe atrakcje (projekcje, wystawy, 
spotkania, panele dyskusyjne) zorganizo-
wano także w Łódzkim Domu Kultury (kino 
Szpulka), Narodowym Centrum Kultury 
Filmowej, będącym częścią kompleksu kul-
turalno-artystycznego EC1 Łódź – Miasto 
Kultury oraz w Muzeum Kinematografii.

„Odmieniamy animację przez wszystkie 
przypadki” – czytam w ulotce reklamującej 
działalność niezwykle prężnie działającej 
grupy Momakin, współorganizatora festi-
walu, która narodziła się z wielkiej pasji 
do animacji i filmu. Bo łódzka impreza 

obejmuje całą animację, i tę filmową, i tę 
teatralną, a misją podstawową stała się 
walka ze stereotypowym jej postrzeganiem 
i uświadomienie, że ten rodzaj działalności 
artystycznej też może przynosić prawdziwe 
dzieła sztuki. „Teatr lalek nadal kojarzy się 
z niedobrym »Czerwonym Kapturkiem«  
granym dla przedszkolaków. Przekonać do 
niego trudno, ale jak już dorośli przyjdą, są 
zachwyceni, dzięki nam wchodzą w zupeł-
nie inny świat. Idąc do teatru dramatycz-
nego czy muzycznego, mniej więcej spo-
dziewają się tego, co zobaczą, przychodząc 
tutaj, są kompletnie zaskoczeni formą, pla-
styką” – mówi Wolański, dyrektor Arlekina 
i Animartu. 

Najlepszym potwierdzeniem tych słów 
okazały się spektakle tegorocznego kon-
kursu. Wśród przedstawień z całego świata 
(Argentyna, Chile, Francja, Czechy, hiszpa-
nia, Indie, Izrael, Niemcy, Serbia, Włochy), 
podejmujących – w tonacji serio i buffo – 
najbardziej palące problemy naszej współ-
czesności zarówno te doraźne, jak i te bar-
dziej uniwersalne i ponadczasowe, jury 
najwyżej oceniło spektakl Huljet, Huljet 
Teatru Figur Kraków, przejmującą – inspi-
rowaną starymi fotografiami i pamiętni-

kami – poetycką impresję o krakowskim 
getcie. Przedstawienie jest zrealizowane 
w formie cieniowego teatru mansjonowego, 
w którym każda opowieść rozgrywa się 
w innej scenicznej lokalizacji – w starych 
walizkach, pudełeczkach po lekarstwach, 
na stole, w dziecięcym łóżeczku…

Krakowski spektakl połączył w sobie środki 
wyrazowe stricte teatralne, ale wykorzystał 
i te należące do arsenału animacji filmowej. 
Tak się składa, że film stanowi drugi ważny 
człon łódzkiej imprezy. Konkursu filmo-
wego wprawdzie nie zorganizowano (odbył 
się natomiast pitching obejmujący projekty 
krótkometrażowych animacji i telewizyjnych 
odcinków realizowanych w technice lalko-
wej), ale przedstawiono szerokie spektrum 
światowego kina lalkowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem dokonań rodzimych. W tym 
roku polska animacja powojenna obcho-
dzi bowiem swoje 70. urodziny. A wszystko 
zaczęło się w 1947 roku od filmu Za króla 
Krakusa, zrealizowanego w Studiu Filmów 
Kukiełkowych Filmu Polskiego, które mie-
ściło się w… prywatnym mieszkaniu przy 
ulicy Radwańskiej, oczywiście w Łodzi. 

Jerzy Armata

łóDzKi Dom laleK
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Animacji Animart, którego 
3. edycja odbyła się na przełomie września i października 
w Łodzi, zaskoczył rozmachem programowym, perfekcją 
organizacji i fantastyczną promocją.

Więcej światła 
– spotkanie 
z mistrzem 
oświetlenia 
Maciejem 
Bedykiem

Mistrzowska Lekcja Kina z Timem Allenem – 
10-lecie Łódzkiego Funduszu Filmowego
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Przegląd FilMów o sztuCe

Andrzej Wajda był nie tylko 
mistrzem kina fabularnego, ale 
także – co nie jest powszechnie 
wiadome – znakomitym doku-

mentalistą. Jeśli coś go zafrapowało czy 
olśniło, lubił podzielić się swym zachwy-
tem. I właśnie z oczarowania słynnym spek-
taklem krakowskiego teatru Cricot 2 wziął się 
jego ekranowy zapis – Umarła klasa. Seans T. 
Kantora (1976), a z zafascynowania postacią 
Ludwiga Zimmerera, warszawskiego kore-
spondenta zachodnioniemieckiego radia, 
oraz jego imponującą kolekcją polskiej sztuki 
naiwnej – dokument Zaproszenie do wnę-
trza (1978). Stąd przegląd „Andrzej Wajda, 
mniej znany”, który wypełnił jeden z festiwa-
lowych dni. Znalazły się w nim także krót-
kie dokumenty o sztuce jego autorstwa. Już 
podczas studiów w łódzkiej Szkole Filmowej 
zrealizował Ceramikę iłżecką (1951), etiudę 

poświęconą ścieraniu się ludowego rękodzieła 
z coraz bardziej rozwijającą się produkcją 
przemysłową, a następnie – już w warszaw-
skiej Wytwórni Filmów Dokumentalnych – 
Idę do słońca (1955), niezwykle interesującą 
formalnie, za sprawą skrajnie subiektywnego 
spojrzenia, impresję z pracowni rzeźbiarskiej 
Xawerego Dunikowskiego. 

Jak widać, Wajda rozpoczął i zakończył 
swą karierą od filmów o sztuce. Tuż przed 
Powidokami (2016), swym ostatnim filmem 
fabularnym, inspirowanym losami Włady-
sława Strzemińskiego, który zainaugurował 
tegoroczną edycję zakopiańskiego przeglądu, 
nakręcił dokument poświęcony Andrze-
jowi Wróblewskiemu, przyjacielowi ze stu-
diów w krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. Ten film – Wróblewski według Wajdy 
(2015) – powstał przy okazji wystawy w kra-
kowskim Muzeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej „Manggha”. To właśnie czas spędzony 
w krakowskiej Akademii, przyjaźń z Wró-
blewskim, a nie późniejsze studia w łódzkiej 
Szkole Filmowej, ukształtowały go – jak sam 
przyznawał – jako artystę. 

Jeden z dni Przeglądu wypełniła też, 
obchodząca swoje 70-lecie, rodzima anima-
cja, która sama często przecież bywa sztuką. 
A jest się czym chwalić, bo polski film animo-
wany ma od przełomu lat 50. i 60. ubiegłego 
wieku, czyli od narodzin tzw. polskiej szkoły 
animacji, ustaloną markę, czego spektaku-
larnym dowodem dwa Oscary – za Tango 
Zbigniewa Rybczyńskiego w 1983 roku oraz 
dla Piotrusia i wilka Suzie Templeton (kopro-
dukcja polsko-brytyjska) ćwierć wieku póź-
niej. W ramach dnia animacji zaprezento-
wano w Zakopanem dorobek trzech naszych 
mistrzów tej dziedziny twórczości kinemato-
graficznej – Witolda Giersza, Daniela Szcze-
chury i Mariusza Wilczyńskiego, a w finało-
wym pokazie wyświetlono „Złotą dziesiątkę 
polskiej animacji”, ułożoną przez niżej podpi-
sanego. A wszystko to odbywało się w nowo 
otwartej kameralnej salce kina Sokół, która 
nazywa się po prostu Miejsce.

Przybywajcie zatem do tego fantastycz-
nego Miejsca wiosną (11-15 kwietnia), kiedy 
to odbędzie się przyszłoroczna edycja – 
już z konkursem, jurorami i nagrodami – 
zakopiańskiego festiwalu, którą rozpocznie 
Twój Vincent Doroty Kobieli i hugh Welch-
mana, a zakończy poemat symfoniczny Jana 
Kantego Pawluśkiewicza „harfy Papuszy”. 
Organizatorzy dedykują ją Władysławowi 
hasiorowi, wspaniałemu artyście, jednemu 
z pomysłodawców zakopiańskiego festiwalu. 

Jerzy Armata

zaKopiańsKie 
powiDoKi sztuKi
Tegoroczny Przegląd Filmów o Sztuce 
zadedykowano, w pierwszą rocznicę 
śmierci, Andrzejowi Wajdzie, a także 
polskiej powojennej animacji, która 
obchodzi swe 70. urodziny.

Piotruś i wilk, reż. Suzie Templeton
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wydarzeń dla profesjonalistów w 
postaci trzech pitchingowych dni 
na Warsaw Kids Film Forum.

W programie festiwalu znalazła się bli-
sko setka filmów pełno- i krótkometra-
żowych. Z polskich produkcji pokazano 
pełne zagadek Tarapaty Marty Karwow-
skiej. Widzowie mogli zobaczyć również 
cztery odcinki Basi, serii na podstawie 
książeczek o małej bohaterce autorstwa 
Zofii Staneckiej z ilustracjami Marianny 
Oklejak. Seans cieszył się tak dużą popu-

larnością, że organizatorzy dodali kolejny 
pokaz, na który bilety rozeszły się jak cie-
płe bułeczki. Ponadto można było obej-
rzeć siedem odcinków o zamieszkującym 
knieje puszczy Żubrze Pompiku, a także 
cztery odcinki familijnej Kacperiady inspi-
rowanej książkami dla dzieci autorstwa 
Grzegorza Kasdepke. 

Polskie produkcje nie brały udziału w 
nagradzanych Kwiatem Paproci sekcjach 
konkursowych, ale za to filmy oceniali 
polscy twórcy i dziennikarze. Dwie sta-
tuetki: jury filmowców (Marta Karwow-

ska, Jerzy Rogiewicz, Robert Jarosz) oraz 
publiczności powędrowały do Frederika 
Meldala Nørgaarda za bliskiego życiu każ-
dego sześciolatka Villadsa. Jury dzienni-
karzy (Małgorzata Jakubowska, Dorota 
Chrobak, Agnieszka Szydłowska) uhono-
rowało, będącą pochwałą przyjaźni mimo 
niesprzyjających warunków, Blankę Koh-
kiego hasei. Jury Sieci Kin Studyjnych i 
Lokalnych doceniło tradycyjną animację 
Solan Ludwik – wielki wyścig z serem w 
reżyserii Kasmusa A. Sivertsena.

Na tegorocznym festiwalu swoją inau-
gurację miało Warsaw Kids Film Forum, 
pierwsze w Polsce międzynarodowe forum 
pitchingowe projektów filmów i seriali dla 
młodej widowni. Założeniem 3-dniowego 
wydarzenia było stworzenie miejsca łączą-
cego profesjonalistów zainteresowanych 
realizacją kina dla dzieci z potencjalnymi 
koproducentami, dystrybutorami czy selek-
cjonerami festiwali. WKFF przybliżył rów-
nież najnowsze trendy w filmie dla naj-
młodszych. Zakwalifikowano 24 tytuły, w 
tym 13 z Polski. The Financing Forum For 
Kids Content nagrodziło prezentację The 
Gingers Artura Wyrzykowskiego i Emila 
Płoszajskiego ze studia Artcore. European 
Audiovisual Entrepreneurs uhonorowało 
projekt Iggy the eagle Radosławy Bardes i 
Bartka Kędzierskiego ze Studia Produkcyj-
nego Orka. Centrum Technologii Audiowi-
zualnych doceniło dwa projekty – Łauma 
Karoliny Mróz-Couchard i Mariusza Wło-
darskiego z Lava Films oraz Christmas Wish 
Aleksandry Wojtaszek, Tadeusza Rawy, 
Łukasza Olszackiego z TouchFilms Pro-
duction.

Kino Dzieci to poza projekcjami fil-
mów również wydarzenia specjalne. Jesz-
cze przed festiwalem, w Warszawie i we 
Wrocławiu, odbyły się rodzinne spotkania 
w lokalnych księgarniach oraz warsztaty 
dla opiekunów i nauczycieli. A dzieci, idąc 
tropem odkrywania i ciekawości, mogły 
wziąć udział w dyskusjach po seansach, 
wykładach i dających wiele radości oraz 
twórczej energii warsztatach plastycznych 
i muzycznych. Pokazy ucieszyły ponad 24 
tys. widzów – to jeden sukces, drugi to 
nastawione na przyszłość pitchingi. Inicja-
tywy takie, jak nominowane w tym roku 
do Nagród PISF Kino Dzieci, debiutujące 
WKFF z sukcesami polskich filmowców, 
czy priorytet wspierający kino familijne 
PISF-u, to doprawdy dobra perspektywa 
kinematografii dla najmłodszych.

Beata poprawa

najmłoDsi 
najważniejsi!
Ciekawskie łasice, niepokorne jeże, 
filmy mądre i intrygujące. 4. Festiwal 
Kino Dzieci zaprezentował wszystko, 
czego oczekują najmłodsi, i czego 
pragną dla nich rodzice. 

Spotkanie z twórcami po premierze 
serialu Basia, reż. Marcin Wasilewski 

kino dzieCi
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rozmawia 
Anna serdiukow

twoja pierwsza myśl po tym, jak usłyszałeś na gali finałowej 
Festiwalu polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, że twój 
debiut Cicha Noc zdobywa Złote Lwy.
Miałem wrażenie, że to nie jest naprawdę. Tak zresztą myślę do dzi-

siaj. Ktoś pewnie zaraz zabierze mi statuetkę albo zadzwoni i powie, że to 
pomyłka. 

No skoro mogło zdarzyć się tak podczas przyznawania Oscarów...
No właśnie! Tym bardziej nie wierzę, że to się dzieje. 

W tym roku festiwalowy program był pełen debiutów: mocnych, wyra-
zistych. Zwyciężyć w takim gronie, to chyba podwójna wygrana. twoja 
Cicha Noc zdystansowała produkcje dojrzałych, uznanych twórców, czę-
sto używających języka, który dziś nie trafia do widzów.
Dlatego jestem tak bardzo zaskoczony wygraną.

Wygrałeś przede wszystkim z ludźmi ze swojego pokolenia – lub tymi, 
którzy są bliscy temu pokoleniu. Każdy z nich czymś się wyróżniał, ich 
filmy były autorskie, kreacyjne, ciekawe. Debiuty takie jak Atak paniki 
pawła Maślony czy Wieża. Jasny dzień Jagody szelc zgromadziły – 
podobnie jak Cicha Noc – rzesze fanów, miały przychylność krytyków, 
widzów. to była prawdziwa konkurencja.
Taka myśl pojawiła się już w trakcie festiwalu. Muszę przyznać, że dobrze 
się czułem ze świadomością, że zawędrowałem tak wysoko z ludźmi, któ-

Nie miałem 
żadnych    
oczekiwań

Miałem wrażenie dużej różnorodności na festiwalu             w Gdyni, ale to właśnie siła polskiego kina

Piotr Domalewski ze Złotymi Lwami
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rych znam i szanuję. Kumplujemy się zarówno z Jagodą, jak 
i z Pawłem. W tym roku – mam nadzieję, że nie mówię tego 
tylko za siebie – to był „nasz festiwal”. Rzeczywista rywali-
zacja odbyła się przede wszystkim między nami. To świetne 
uczucie.

A co to znaczy? Na co się przekłada?
Że to my mieliśmy tak naprawdę coś do zyskania lub strace-
nia. Każdy z dojrzałych, uznanych twórców ryzykował mniej. 
Dostałby nagrodę – dobrze, nie dostałby – też w porządku, 
może satysfakcja mniejsza, ale przecież nikt nie przekreśliłby 
jego dorobku, sam reżyser nagle nie przestałby być mniej 
ceniony. Muszę uściślić jedno w kwestii rywalizacji – o której 
mówiłem wcześniej – bo to ważne. W tym roku nie chodziło 
o nas, a o poszczególne elementy naszych obrazów: język, 
środki wyrazu, temat, filmową wrażliwość. Jeden z dzienni-
karzy rozmawiał ze wszystkimi tegorocznymi debiutantami 
i zauważył, że my się naprawdę lubimy. Jesteśmy z jednej 
bajki, tradycji, łączą nas wspólne doświadczenia i przeżycia. 
Nie wiem, jak to nazwać, może po prostu mamy poczucie 
wspólnoty.

Wcześniej było inaczej?
Nie wiem, co było wcześniej, ale wiem, jak jest teraz. Mię-
dzy nami jest jakieś ciepło. Pogratulowaliśmy sobie od razu, 
a ten, kto mógł poczuć się pokrzywdzony, dostał szybko tele-
fony wsparcia.

Kibicowałeś sobie czy przyjaciołom?
Nikomu nie kibicowałem.

Dyplomatyczna odpowiedź.
Nie miałem faworyta. Nie było filmu, co do którego myśla-
łem: ten powinien wygrać, bo jest najlepszy. Każdy był inny, 
inaczej dobry. Miałem wrażenie dużej różnorodności zapre-
zentowanych tytułów i poczucie, że ta różnorodność jest 
siłą już nie tylko festiwalu, ale polskiego kina w ogóle. A co 
do wygranej, to naprawdę na żadnym seansie nie poczułem: 
to jest ten film. 

również na swoim?
Również. Jednogłośny werdykt jury wobec Cichej Nocy zszo-
kował mnie, bo skład jury – tak jak Konkurs Główny – był 
też ekstremalnie różnorodny. 

Oglądałeś Cichą Noc z festiwalową publicznością. coś 
cię zaskoczyło w odbiorze filmu?
Zdziwiła mnie ilość zdrowego, życzliwego, oczyszczają-
cego śmiechu, który wybuchał raz po raz wśród festiwalo-
wej publiczności. Widzowie reagowali w momentach, co 
do których miałem wątpliwości, czy są śmieszne. Widzia-
łem też, że parę osób się wzruszyło, a to z kolei wzruszyło 
mnie. A ja chciałem tylko opowiedzieć swoją historię. Wia-
rygodnie.

Monolog ojca (w tej roli Arkadiusz Jakubik – przyp. 
red.) to pokoleniowy tekst dla ludzi, którzy w imię lep-
szego jutra dla swoich rodzin, zdecydowali się na emi-

grację zarobkową. Ograbili się z podstawowych rzeczy: 
uśmiechów dzieci, ich marzeń i pragnień, widoku, jak 
rosną i się zmieniają, codziennych radości czy trosk bli-
skich. to są porozrywane więzi. 
Słowa ojca to tak naprawdę słowa mojego brata. Wypowie-
dział je po tym, jak spędził półtora roku w holandii. Gdy 
wrócił do kraju, powiedziałem mu – w takiej luźnej rozmo-
wie – że może i ja „pieprznąłbym” wszystkim i wyjechał za 
granicę. Trzeba wiedzieć, że mój brat to przykład takiego 
męczącego filozofa, który rozliczy rozmówcę ze wszyst-
kiego, co ten powie. Więc spytał mnie wtedy, dlaczego tak 
naprawdę chcę wyjechać. Wypaliłem, że chciałbym poczuć 
się... Człowiekiem, Europejczykiem, a nie tylko Polakiem. 
I on mi na to odpowiedział ze spokojem: „a ja właśnie wró-
ciłem i mam zupełnie odwrotne spostrzeżenie. To tam jesteś 
najbardziej Polakiem”.

Mocne słowa.
Ja wiem, że ten facet bardzo dokładnie to przemyślał. Nie żeby 
to ubrać w kwestię, ale żeby zrozumieć, dlaczego on się tam 
czuje źle. Wielokrotnie byłem za granicą i muszę przyznać, że 
jego słowa dotykają sedna.

pokazałeś film rodzinie?
Jeszcze nie.

Dlaczego? 
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie wprost. 

to może naokoło?
Bardzo ważnym momentem dla mnie był czas, gdy skoń-
czyłem 26 lat. Mając tyle lat, mój ojciec przywitał pierw-
szego syna na świecie, czyli mnie. I ja – właśnie około trzy-
dziestki – zacząłem myśleć o swoich rodzicach inaczej. 
Przestałem ich postrzegać wyłącznie jako rodziców, stali 
się dla mnie... ludźmi. Odkryłem ich na nowo, przestali 
być dla mnie figurami retorycznymi i społecznymi. Zada-
łem sobie kilka kluczowych pytań: kim oni są? Co robią? 
Jak oni to wymyślili? Jak to się stało, że to wszystko tak się 
potoczyło? Napisałem nawet o tym jakiś tekst… Próbowa-
łem sobie wymyślić historię o życiu rodziców, o tym jak 
ono mogło wyglądać, nim pojawiliśmy się w nim my, ich 
dzieci. Fo
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Wiem, że jak coś się 
zrozumie, to dużo 
trudniej to wtedy 
skrytykować

Cicha Noc, reż. Piotr Domalewski

Grzegorz Damięcki i Tomasz
Schuchardt w filmie 60 kilo niczego, 
reż. Piotr Domalewski
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Z kolei moi rodzice są nauczycielami, a moi dziadkowie rolni-
kami. Reasumując, to dzięki nim wiem sporo o Polsce. Dużo 
więcej, niż gdybym miał polegać tylko na sobie i własnych 
obserwacjach. 

czyli to rodzina uczy cię tego wszystkiego co pomiędzy?
Tak. Bez nich mnie nie ma. Wiesz, mam takie poczucie, że 
zrobiłem film o ludziach, którzy nikogo – prócz mnie – nie 
interesują. Dlatego nie mogę uwierzyć, że dostałem za to 
nagrodę. Przecież nic spektakularnego nie dzieje się w życiu 
moich bohaterów. Spektakularne może być wyłącznie to, że 
uda się ojcu z synem szczerze porozmawiać o relacjach, błę-
dach, oczekiwaniach, niespełnieniu. Ale to pierwsza i zarazem 
ich ostatnia rozmowa. To by było na tyle. 

piotrek, zapytam wprost: a może to ty jesteś tym „czymś 
spektakularnym” w życiu tej rodziny?
Jeśli już, to na odwrót. Tyle że ja dopiero dzisiaj to wiem. To 
ja korzystam z nich. Oni niczego ode mnie nie potrzebują. 
Jestem człowiekiem, który chciał w życiu robić wszystko. 
Miałem taki plan: rok będę taksówkarzem, miesiąc kon-
duktorem, potem piekarzem, a może dwa tygodnie postoję 
w budce na autostradzie, będę dawał ludziom kwity za prze-
jazd. Chciałem zbierać doświadczenia, sprawdzać, jak to 
życie wygląda w różnych odsłonach i wariantach. Może dla-
tego zostałem aktorem? Nie wiem... Ale prawda jest taka, 
że cały czas szedłem jedną drogą. Swoją. Nie zrealizowałem 
nic ze swojego planu, bo zagrać konduktora czy piekarza, 
to nie to samo, co nim zostać, nawet na miesiąc. Dopiero 
rok temu zrozumiałem, że to mój brat w jakiś sposób reali-

zuje moje dziwne marzenie. Był już wszystkim: pracował na 
budowie, był menadżerem księgarni, udzielał się politycz-
nie. Naprawdę wykonywał mnóstwo różnych zawodów. Dzi-
siaj wiem, że to on przeżywa życie, a ja... jedynie okradam 
go z tych historii. A może nie okradam? Może jestem po to, 
by je opowiedzieć, by mogły wybrzmieć?

Wybrzmiały odpowiednio? Miałeś jakieś oczekiwania – 
a może obawy – przed premierą filmu?
Nie miałem żadnych oczekiwań, tylko trochę się bałem.

czego konkretnie się bałeś?
Sam nie wiem. Że zostanę strywializowany? Że ktoś źle 
odczyta moje intencje. To trudne pytanie. Chyba najbardziej 
bałem się, że po seansie ludzie powiedzą, że film nie jest wart 
pieniędzy wydanych na bilet. To są lęki, które trudno ponazy-
wać, więc najlepiej o nich zapomnieć, albo w ogóle nie myśleć. 
Na szczęście te odczucia mam już za sobą. Pojawiły się nowe, 
dotyczące kolejnego projektu. Nie mogę się już doczekać 
pracy nad nim, tego, co przede mną. 

Gdzie postawiłeś Złote Lwy?
Prawdę mówiąc, nie mam stuprocentowej pewności, ale chyba 
są w Studiu Munka. Trochę świętowaliśmy gdyńską wygraną 
i pamiętam, że w pewnym momencie chcieliśmy statuetkę 
zakopać w ogródku.

Bardzo symbolicznie.
Tak myślę. Żeby zacząć robić kolejny film, trzeba zapomnieć 
o poprzednim.

Może trzeba było spytać.
Nie mówimy w rodzinie otwarcie o swoich uczuciach, emo-
cjach, sekretach czy przeszłości... Wielu rzeczy albo dowiady-
wałem się od osób trzecich, albo musiałem je sobie sam dopo-
wiedzieć, wymyśleć. 

to było wygodne? proste?
Każdy się broni przed tym, by wyjść poza wygodne dla siebie 
ramy. Mnie jest dobrze z tym, że moi rodzice myślą o mnie 
jak o swoim dziecku, a nie jak o dorosłym facecie, z którym 
mogą się skonfrontować. To jest dla mnie bezpieczne. Założę 
się, że podobne mechanizmy zachodzą u nich, tyle że w drugą 
stronę.

O nic nie oskarżasz – przynamniej tych filmowych – 
rodziców. portretujesz współczesną rodzinę w Cichej 
Nocy z ogromną czułością, empatią, jesteś po ich 
stronie. Jest tu masa trosk, niepowodzenia i życiowe 
zawody wypisane na twarzach bohaterów, ale tak ma 
być. takie jest życie, nie tylko na prowincji. W tym jest 
siła, to buduje relacje, sprawia, że ludzie stają się silni, 
walczą o siebie lub ze sobą, wiedzą, skąd wyszli. Naj-
większą wartością twojego filmu jest to, że nie wsty-
dzisz się bohaterów, o których opowiadasz.
Przede wszystkim staram się ich zrozumieć. Tego nauczyła 
mnie matka. Pochodzę z tradycyjnej, katolickiej rodziny. 
Mama powtarzała: jak coś ci się nie podoba, to nie krytykuj, 
a zrób lepiej. To mnie uzbroiło w bardzo konkretne podej-
ście do życia i innych. Dzięki temu wiem, że jak coś się zro-
zumie, to dużo trudniej to skrytykować. Dzisiaj ludzie nie 

chcą niczego zrozumieć. Wszystko się polaryzuje, pozostaje 
więc tylko ocena. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że 
są tylko dwa rodzaje ocen: albo coś jest od razu arcydzie-
łem, albo strasznym gównem. Jako naród popadamy albo 
w egzaltację, albo w nienawiść. A gdzie jest wszystko to, co 
pomiędzy? Bo mnie się wydaje, że właśnie tam jest życie. 
Niestety.

Niestety?
No tak, bo to jest najtrudniejsze do opowiedzenia w kinie. 
Życie płynie nie w ekstremach, a środkiem. I często wcale nie 
wartkim strumieniem.

Na ile – konstruując fabułę – czerpałeś z siebie, a na 
ile z przeżyć i doświadczeń bliskich albo codzienności 
małego miasta? Mam wrażenie, że twoje rodzinne zaple-
cze jest w tej opowieści kluczowe. i nie chodzi o przenie-
sienie postaw i postaci jeden do jednego, ale o sposób 
postrzegania świata przez bohaterów, przyjmowania tego, 
co przynosi los.
Ja zajmuję się sztuką, czy udaję, że się zajmuję? Pomówmy 
zatem o konkretach. Moja siostra jest zastępcą kierownika 
w supermarkecie. Mój brat pracuje w Szkocji, był elektry-
kiem na budowie. Mam kolejną siostrę i z nią związana jest 
naprawdę ciekawa historia: siedzimy sobie w restauracji hotelu 
Marriott w Gdyni w gronie znajomych. Podchodzi kelnerka, 
przynosi drinki, jedzenie. Uznając, że to najlepszy moment 
mówię: poznajcie, to moja siostra, Ola. Wszyscy zdziwieni 
zaczynają pytać, co ona tu robi. No jak to co – odpowiada 
Olka ze wzruszeniem ramion – pracuję! I idzie dalej. (śmiech) 

Życie płynie nie w ekstremach, a środkiem, 
i często niezbyt wartkim strumieniemAnna Próchniak i Filip Pławiak w etiudzie 

Jedyne wyjście, reż. Piotr Domalewski 

Julia Kerner w etiudzie Chwila, 
reż. Piotr Domalewski
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Czy gatunek horroru w ogóle 
w polskim kinie istnieje? Jakie są 

oczekiwania publiczności? 
Co stanowi o specyfice filmów 

grozy na rodzimym rynku 
i dlaczego tak nieliczni twórcy 

szukają tego typu inspiracji?

Kochanka Szamoty, reż. Adam Uryniak
rafał christ
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Osobom pragnącym zgłębić temat 
rodzimego horroru filmowego 
problemów nastręczają już pod-
stawowe kwestie: czy zaliczyć do 

niego koprodukcję, w której nasz kraj brał 
mniejszy bądź większy udział, czy chlubą 
narodową jest pozycja zrealizowana przez 
rodaka będącego na obczyźnie, a nawet, co 
tak naprawdę można uznać za kino grozy 
i jak potraktować gatunki hybrydyczne? 
W zależności od źródeł liczba horrorów 
powstałych w całej historii polskiej kine-
matografii waha się od kilku do kilkudzie-
sięciu. Niezależnie jednak od przyjętych 
kryteriów, badacze dochodzą do jednego 
wniosku: jest ich mało. 

Przemysław Dudziński w tekście „Niesa-
mowity PRL – Upiór Stanisława Lenartowicza 
i narodziny polskiego filmu grozy” wskazuje 
na niezgodność historii posiadających wątki 
nadprzyrodzone z ideologią obowiązującą 
po drugiej wojnie światowej. Przełomowe 
dla rodzimej grozy ekranowej serie telewi-
zyjne „Opowieści niezwykłe” i „Opowieści 
niesamowite” oparte były na szeroko pojętej 
literaturze fantastycznej. Twórcy szczegóło-
wo zaznaczali nawiązywanie do pierwowzo-
ru, aby wykazać przed władzą związek ich 
dzieł z kulturą wysoką. Małgorzata Musioł 
w artykule „horror – gatunek rodzimy czy 
adaptowany?” podkreśla pogardliwe my-
ślenie o filmie grozy nie tylko wśród przed-
stawicieli socjalistycznej władzy, ale także 
samych reżyserów. Badaczka podaje, że Ja-
nusz Majewski nie chciał, aby jego (jak na 
ironię uznawanemu za pierwszy powojen-
ny polski horror) obrazowi Lokis. Rękopis 
profesora Wittenbacha przyklejono właśnie 
taką łatkę gatunkową. 

troPiąc horrorowe 
wątki
Ze względu na brak tradycji i ciągłe nego-
wanie oraz niezauważanie wartości gatunku, 
nawet dzisiaj twórcy nie próbują poruszać 
się w jego obszarze. Na pytanie dotyczące 
liczby wniosków o dofinansowanie horro-
rów, rzecznik prasowy PISF odpowiada, że 
jest ona bardzo mała. Ogólnie w ciągu roku 
wpływa około 120 wniosków o dofinanso-
wanie pełnometrażowych filmów fabular-
nych i z tego średnio 1-3 projektów można 
zaliczyć do obszaru kina grozy. Osoba śle-
dząca, co dzieje się w polskiej kinematogra-
fii, policzy powstałe tego typu produkcje na 
palcach jednej ręki. 

Skoro na bezrybiu i rak ryba, należałoby 
odpowiednio podchodzić do każdego filmu 
mogącego uchodzić za kino grozy. Wydaje 

cjał. Zgodnie zauważali, że Córki Dancingu 
to coś nowego w naszej kinematografii, czę-
sto odnosząc się do wyjątkowego, a wręcz 
egzotycznego jak na polskie standardy po-
dejścia do kontekstu historycznego.

Akcję osadzono w konkretnym czasie 
i miejscu, ale jak w wywiadach mówiła sa-
ma reżyserka, nie chciała odtwarzać tamtego 
okresu, tylko przedstawić go tak, jak go za-
pamiętała. Pragnęła oddać znaną z autopsji 
atmosferę nocnych klubów. Z tego powodu 
Polacy odnajdywali w Córkach… pojedyn-
cze smaczki związane z naszą przeszłością, 
ale ich zrozumienie nie było potrzebne do 
odczytywania sensu opowieści, czy też czer-
pania przyjemności z seansu. Produkcja była 
przystępna dla widzów i krytyków należą-

się jednak, że dystrybutorzy, podobnie jak 
twórcy, nie wierzą w siłę dreszczowca jako 
takiego. W akcjach marketingowych zamiast 
eksponować wszelkie wątki nadprzyrodzone, 
próbują je ukrywać. Z tego powodu polski 
widz złakniony chociażby namiastki horroru 
w rodzimym wykonaniu, musi wykazać się 
nie lada uwagą i odwagą, sięgając po pozycje, 
których materiały promocyjne nie zapowia-
dają, aby dane produkcje miały cokolwiek 
wspólnego z jego ukochanym gatunkiem. 

O prawdziwości tego stwierdzenia można 
przekonać się chociażby patrząc na sposób 
reklamowania Demona Marcina Wrony. 
Oglądając zwiastun, trudno nie odnieść 
wrażenia, że jest to produkcja podobna do 
debiutu Wojciecha Smarzowskiego. Ot, pol-
skie wesele, na którym alkohol leje się stru-
mieniami, a pijackie żarty mają stanowić 
clou całej zabawy. Wszelkie wątki sugeru-
jące przynależność opowieści do horroru 
zmarginalizowano, pokazu-
jąc je pod koniec zapowiedzi. 

Nie sposób określić filmu 
Wrony mianem sukcesu ka-
sowego. Według oficjalnych 
danych zobaczyły go 114 103 
osoby. Pracownicy firmy dys-
trybucyjnej Kino Świat wycią-
gnęli więc wnioski, i reklamu-
jąc kolejną produkcję posiada-
jącą elementy grozy, postano-
wili w ogóle ich nie zapowia-
dać. I kiedy porównamy pol-
ską i amerykańską kampanię promocyjną 
Córek Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej, 
brak poszanowania gatunku w naszym kra-
ju stanie się jeszcze bardziej ewidentny. Bo 
zupełnie inaczej do tematu podeszli spece 
od marketingu z Janus Film.

jeDen film – Dwa 
sPojrzenia
Polskie plakaty Córek… emanowały burle-
skowym erotyzmem i jaskrawymi barwami. 
Na potencjalnego widza spoglądały aktorki 
w scenicznych strojach i krzykliwym maki-
jażu. Ta cała przaśność wywoływała skoja-
rzenia z obecnym kilka miesięcy wcześniej 
na ekranach kin filmem Disco Polo Macieja 
Bochniaka. Przechodząc obok afisza, typowy 
Kowalski spodziewał się lekkiej i kiczowatej 
opowieści z wpadającą w ucho ścieżką dźwię-
kową. W takich oczekiwaniach utwierdzał 
go zwiastun. Nie pokazano w nim żadnych 
elementów nadprzyrodzonych, a wyeks-
ponowano wątki miłosne i mające miejsce 
w klubie nocnym ekscesy. W scenach, kiedy 
siostry z dumą prezentują swe syrenie ogony 

cych do narodów nieposiadających komu-
nistycznego bagażu historycznego, którzy 
w martyrologicznych, artystycznych filmach 
nie są w stanie dojrzeć wartości tak dla nas 
oczywistych. Dzięki uniwersalizacji tła po-
litycznego w debiucie Agnieszki Smoczyń-
skiej bardzo łatwo jest odnaleźć opowieść 
o ludzkich przeżyciach, charakterystycznych 
dla każdej szerokości geograficznej. 

straszyDłom wstęP 
wzbroniony
O ile nad Wisłą podejście reżyserki do pa-
mięci narodowej stanowiło nowość, w Sta-
nach Zjednoczonych było czymś znanym 
od bardzo dawna. Według Rafała Jabłoń-
skiego w naszej kulturze nie istniała po-

i wampirze kły, skonfundowanie 
było nieuniknione. Delikwent, 
oszukany materiałami promo-
cyjnymi, wychodził z seansu ze 
zdziwieniem, a nawet zdener-
wowaniem. Dystrybutor spro-
wadził oryginalną, gatunkową 
hybrydę do poziomu produkcji, 
jakich wiele powstało w naszym 
kraju, prawdopodobnie wierząc, 
że widz najbardziej lubi te filmy, 
które już raz obejrzał.

Z drugiej strony, amerykańska publicz-
ność widziała plakat utrzymany w minima-
listycznym tonie. Na potencjalnego widza 
spoglądała leżąca w wannie syrena, a stono-
wane i wyblakłe kolory sugerowały mrocz-
ny klimat opowieści z fantastycznymi stwo-
rami w rolach głównych. Estetykę lat 80. 
zapowiadał natomiast napisany wymyślną 
czcionką w jaskrawej żółci, oznaczający wa-
bik albo pokusę, tytuł The Lure. Zwiastun 
również nie pozostawiał złudzeń. Już od 
samego początku sugerowano nadprzyro-
dzone cechy protagonistek. Wybrano sce-
ny zawierające wątki grozy, a na drugi plan 
zepchnięto całą przaśność nocnych klubów 
z czasów PRL-u. Mieszkaniec Stanów Zjed-
noczonych dobrze wiedział, czego należy 
oczekiwać. Nie było szans, aby otrzymał 
coś, czego się nie spodziewał. Promocyjna 
obietnica została spełniona. 

W naszym kraju marketingowym targe-
towaniem zajęły się osoby piszące o filmie. 
Recenzenci, chociaż nie zawsze pozytywnie 
nastawieni do produkcji, w dużej mierze od-
krywali przed widzami jej horrorowy poten-

trzeba straszenia, bo historia dostarczyła 
wystarczającej dawki grozy. Banalność tego 
stwierdzenia zauważa sam autor, jednakże 
nie można uznać go za słuszne. W Stanach 
Zjednoczonych ikonografię filmu grozy za-
wsze wykorzystywano, aby opowiadać o tym, 
co aktualnie trapi społeczeństwo. Starczy 
wspomnieć kultową Teksańską masakrę pi-
łą mechaniczną, której siła tkwiła nie tylko 
w prezentowaniu brutalnych morderstw, 
ale także umiejscowieniu akcji w czytelnych 
dla amerykańskiego odbiorcy kontekstach. 
Tworzenie wyimaginowanych straszydeł 
było i wciąż jest sposobem na poradzenie 
sobie z codziennymi lękami. 

Podczas gdy w kinematografii za oceanem 
toczyła się brutalna walka z fikcyjnymi po-
tworami, często będącymi metaforą sytuacji 
w kraju, my woleliśmy wyśmiewać nasze re-
alia, o czym świadczy chociażby fenomen 
komedii Stanisława Barei. Pojawia się jed-
nak pytanie, czy aby rodzima publiczność 
nie pragnęła wtedy zrównoważenia satyry 
poprzez kino grozy? Twierdzącą odpowiedź 
sugeruje ówczesny sukces Wilczycy Marka 
Piestraka z 1983 roku czy Medium Jacka 
Koprowicza z 1985. Obejrzało je kolejno 
około 2 mln i ponad 500 tys. widzów, co 
nawet na obecne standardy stanowi impo-
nujące wyniki.

Niemożliwym jest sprawdzić, czy dzisiaj 
w nadwiślańskiej rzeczywistości opłaca się 
tworzyć filmy należące do gatunku. Jeśli wziąć 
pod uwagę ukrywanie wszelkich elementów 
fantastycznych obecnych w poszczególnych 
produkcjach podczas kampanii promocyj-
nych, słabe wyniki box office’u (Córki Dan-

Łatwiej niż 
stwierdzić, ile 
pozycji należy 
do polskiego 
horroru, jest 
znaleźć win-

nych jego mar-
ginalności

Marcin Kowalczyk w filmie córki 
Dancingu, reż. Agnieszka Smoczyńska

Wilczyca, 
reż. Marek Piestrak 

Stanisław Milski w filmie Lokis. 
Rękopis profesora Wittembacha, 
reż. Janusz Majewski
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cingu obejrzało w rodzimych kinach 68 444 
widzów) wcale nie są miarodajne. Problemem 
jest więc nie tylko brak materiałów do ana-
lizy, ale również nieadekwatność zarobków 
filmów w stosunku do oczekiwań publicz-
ności. I nie dowiemy się, jak jest naprawdę, 
dopóki sami nie damy polskiej grozie szansy.  

off i zagranica
Jak na razie potencjał naszego kraju do-
strzegli przede wszystkim niezależni reży-
serzy i to działający w obszarze kina klasy 
B. W 1998 roku Roman Nowicki zrealizo-
wał enigmatyczny, przeznaczony na rynek 
wideo, horror Fantom Killer. W czołów-
ce widać jedynie polskie nazwiska, ale już 
w pierwszej scenie słychać język rosyjski. 
Kiedy postaci posługują się mową rodzimą, 
szybko dociera do nas bezsens dialogów, 
niemających nic wspólnego z angielskimi 
napisami. Co więcej, wydają się one znajo-
me. I bardzo słusznie, bo sample dźwięko-
we zostały ukradzione ze znanych filmów 
oraz nałożone na nagrane sceny. 

Krótkie śledztwo pozwala ustalić, że Ro-
man Nowicki to pseudonim, pod którym 
ukrył się Trevor Barley, pomysłodawca 
Eurofestu, czyli festiwalu europejskich fil-
mów grozy. Nie wiadomo, dlaczego Anglik 
dołożył wszelkich starań, aby zagranicz-
na publiczność uwierzyła w polskie po-

Nie ma co kryć: historię polskie-
go kina grozy można by spisać 
na wyrwanej kartce z zeszytu 
i kulturowe uwarunkowania 

mają na ten stan rzeczy wpływ nie mniejszy 
niż finansowe. Zwłaszcza że poszukiwania 
twórcze rodzimego horroru po 1989 roku, 
kiedy już mogliśmy bez ograniczeń uczyć 
się utrwalonych amerykańskich konwen-
cji gatunkowych (co przyniosło chociaż-
by zainteresowanie kinem sensacyjnym, 
antycypowane nakręconym jeszcze przed 
przemianą ustrojową śmiałym Zabij mnie, 
glino Jacka Bromskiego), niejednego zdra-
dliwie zwiodły na manowce.

gDzie te jaskółki?
Po katastrofalnej Porze mroku Grzegorza 
Kuczeriszki z 2008, która była nieudolnym 
podpięciem się pod rozpoczętą filmem Hostel 
Eliego Rotha zachodnią modę na tzw. tortu-
re porn, zakładający epatowanie przemocą, 
chyba tylko tegoroczne krótkometrażowe 
Zacisze Bartosza M. Kowalskiego można 
uznać za poważniejszą próbę zmierzenia się 
z gatunkiem. Czyli oba filmy dzieli prawie 
dziesięć lat. Produkcja Kuczeriszki poległa 
przez kompletne niezrozumienie konwen-
cji, na której miał zasadzać się strukturalny 
i koncepcyjny kręgosłup filmu. Z kolei reali-
zowany na zlecenie serwisu streamingowego 

chodzenie brutalnego horroru. Być może 
miało to związek z naszym wizerunkiem 
za zachodnią granicą. W Fantom Killer 
nadwiślański kraj zamieszkany jest przez 
perwersyjnych mężczyzn. Zamiast praco-
wać, wolą oni oglądać chodzące w kusych 
strojach i chętne do ich ściągania kobiety. 
Bezwstydne bohaterki kuszą swoimi wdzię-
kami, a kiedy odrzucają zaloty protagoni-
sty, ten morduje je w swojej wyobraźni. Co 
więcej, brak tu infrastruktury miejskiej, bo 
akcja dzieje się w ascetycznych wnętrzach 
stacji PKP, posterunku policji, domu jednej 
z ofiar albo w lesie. Słowem: jesteśmy nie-
bezpieczną prowincją. Produkcja docze-
kała się trzech, utrzymanych w podobnym 
tonie kontynuacji, co świadczy o opłacal-
ności takiego podejścia.

Nieco lepiej wypadamy w amerykańsko- 
-polsko-hiszpańskiej Nawiedzonej Polsce 
(Haunted Poland) z 2011 w reżyserii Pau 
Masó. Film zrealizowany techniką found 
footage, jest zapisem podróży do Poznania, 
jaką odbył pewien Amerykanin ze swo-
ją narzeczoną, w celu spotkania z rodziną 
przyszłej małżonki. Obcokrajowiec musi 
zmierzyć się z nieznanymi mu zwyczajami, 
co powoduje powolne popadanie w sza-
leństwo. Polska jawi się jako kraj zacofany 
i niebezpieczny. Większość akcji rozgrywa 
się na opuszczonych ulicach albo wiejskich 

Showmax kilkunastominutowy projekt Ko-
walskiego cierpi na gatunkowe niedookre-
ślenie. To horror rozwodniony humorem 
niezbyt wysokiego lotu. Mając do dyspo-
zycji zaledwie kwadrans, miast pokusić się 
o mocne tour de force i karkołomną szarżę, 
Kowalski, który swój niemały talent zdą-
żył już potwierdzić nagradzanym i przede 
wszystkim odważnym pełnometrażowym 
debiutem fabularnym Plac zabaw, buduje 
na zużytym szablonie horroru slasherowe-
go miałką historyjkę. Ba, nawet praca ka-
mery, za którą stanął znakomity skądinąd 

drogach. Wrażenie bycia na prowincji do-
pełnia mentalność mieszkańców naszego 
kraju. Bohater zmuszany jest do ciągłego 
picia, a w oparach alkoholu mają miejsce 
dziwne wydarzenia. Kiedy jednak zwraca 
uwagę na niecodzienne sytuacje, dziew-
czyna uspokaja go, tłumacząc, że u nas to 
całkowicie normalne. Bardzo ważną rolę 
odgrywa tu również katolicyzm, będący 
integralną częścią kultury.

Polska religijność spowodowała, że Jon 
Knautz w 2010 roku postanowił osadzić 
u nas akcję swojego horroru The Shrine. 
Kanadyjskie lasy udają u reżysera Mazu-
ry. Spotkać w nich można stereotypowych 
mieszkańców polskiej wsi, dla których czas 
zatrzymał się dawno temu. Żyją odcięci od 
reszty świata, i kiedy akurat nie uprawia-
ją roli, oddają się modlitwie. Wszyscy są 
członkami chrześcijańskiej sekty i mor-
dują przyjezdnych. W ten sposób przed-
stawiono nie tylko obsesyjną wręcz wiarę 
charakteryzującą nasz naród, ale również 
ksenofobię. 

Wizerunek Polski w zagranicznych dresz-
czowcach naszpikowany jest stereotypami 
oraz przekonaniami dotyczącymi naszego 
narodu. Bardzo adekwatne wydaje się tutaj 
powiedzenie, że jak nas widzą, tak nas piszą. 
Bez wątpienia jednak w sprawnych, twórczych 
rękach pejzaż położonego nad Wisłą kraju 
mógłby się sprawdzić jako teatr budzących 
grozę wydarzeń. Industrialny pejzaż Łodzi 
idealnie przecież współgrał z historią opo-
wiedzianą we Thr3e Robby’ego hensona. 
Potrzeba jednak kogoś, kto będzie wiedział, 
jak wykorzystać naszą rzeczywistość, abyśmy 
mogli zaistnieć na horrorowej mapie świata. 

Mamy na to duże szanse. Być może fani 
grozy znajdą powody do dumy, oglądając 
Wieżę. jasny dzień Jagody Szelc czy Wilko-
łaka Adriana Panka. Pozycją obowiązkową 
wydaje się również 45-minutowa ekraniza-
cja prozy Stefana Grabińskiego w reżyserii 
Adama Uryniaka Kochanka Szamoty, na-
wiązująca do zaginionej produkcji z 1927 
roku. Jeszcze nie można mówić o urodza-
ju, bo przed nami długa i wyboista droga, 
ale za sprawą młodych twórców pojawia się 
iskierka nadziei na zmiany w podejściu do 
filmowego horroru.

Piotr Sobociński wydaje się niecierpliwa, nie 
przytrzymuje kadru, nie ciągnie nielicznych 
chwil autentycznego napięcia. Operatorowi 
najwyraźniej nie pasował gatunek. Jeśli po-
traktować te dwa, jakby nie było wyraziste, 
przykłady jako swoisty wykładnik, umoc-
nimy się w przekonaniu, że nie dość, że nie 
mamy wynikającego z wieloletniej tradycji 
schematu gatunkowego, z którego mogliby-
śmy korzystać, to jeszcze naśladownictwo 
kończy się byle jakim epigoństwem. Plotki 
mówią, że Zacisze to jedynie przedsmak peł-
nego metrażu, niekoniecznie powiązanego 

Kino grozy ma w Polsce potencjał, który 
nie jest dobrze wykorzystywany

jeDen Demon 
wiosny nie czyni
O mizerii polskiego horroru i o próbach 
dociekań przyczyn takiego stanu rzeczy. 
Czy to brak tradycji i zainteresowania 
gatunkiem? A może brak odwagi twórczej?

The Shrine, reż. Jon Knautz
Agnieszka Żulewska i itay Tiran 
w filmie Demon, reż. Marcin Wrona 
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z owym dziełkiem fabularnie. Lecz jeśli nie 
umiemy poradzić sobie nawet z tak skon-
wencjonalizowanym podgatunkiem jak sla-
sher, to może lepiej dać sobie spokój? Byłby 
to jednak ruch nierozważny i pośpieszny, bo 
istnieje możliwość, że Kowalski umyślnie nie 
podjął ryzyka, i dysponując ograniczonym 
czasem i środkami, zrobił, co zdołał na daną 
chwilę, a mając poważniejszy budżet i lepszy 
komfort pracy nakręci niebawem horror na 
miarę swoich możliwości. Decyzja imitowa-
nia obowiązującego zachodniego standardu 
musiała się jednak zakończyć porażką, bo 
zmierzenie się ze slasherem wymaga albo 
całkowitego poddania się konwencji, albo 
wywrócenia jej na nice, jak zrobił to cho-
ciażby Wes Craven Krzykiem.

konwencja Dla 
oDważnych
Ale to przecież nie tak, że kina grozy kręcić nie 
umiemy. Raczej boimy się samego gatunku, 
często uznawanego za podrzędny, bo odwo-
łujący się do podstawowego zestawu emocji, 
choć nierzadko dynamicznie reagującego na 
przemiany kulturowe i będącego nośnikiem 
mocnych społeczno-politycznych komen-
tarzy. Rozumie to Agnieszka Smoczyńska, 
autorka eklektycznych i transgresywnych 
Córek Dancingu (lepiej, co symptomatyczne, 
przyjętych za granicą niż u nas), rozumiał też 
i Marcin Wrona, którego ostatnim filmem 
był paranoiczny, gorączkowy i rozliczenio-
wy Demon. Oba filmy to rzadkie przypadki 
potwierdzające nieformalną regułę, że twór-
cy polskiego horroru, jak już zostało powie-
dziane, panicznie boją się złożenia podpisu 
pod filmem grozy o klarownej gatunkowej 
proweniencji, lub – jak powiedział mi kie-
dyś reżyser Janusz Majewski, kiedy zapy-
tałem go o Lokisa – nie mają dostatecznie 
wyrobionej świadomości gatunkowej, aby 
intencjonalnie nakręcić horror. Lecz te dwa 
przypadki to nie tylko udane wykorzystanie 
sztafażu albo sprawna żonglerka gatunko-
wa. To pełnoprawne kino autorskie, które 
nagina zasady pod siebie, a nie odwrotnie, 
po których obejrzeniu można powiedzieć: 
„Ależ to było dobre!” bez konieczności do-
dawania niemalże sakramentalnego: „…jak 
na polski film”. Choć Smoczyńska tyle samo 
razy trafia, co chybia, odważyła się na istne 
cuda na kiju, kino intencjonalnie kampowe, 
na tyle halucynacyjne i brawurowe, że można 
by je określić peerelowskim musicalowym 
remakiem Opętania Andrzeja Żuławskiego. 
Głębiej w horror wchodzi Wrona. Nie da 
się, oczywiście przy dyskusji o tym nietu-
zinkowym filmie pominąć jego rodowodu 

(na który składają się i teatralne korzenie, 
i problematyczna dyskusja o polskiej od-
powiedzialności, a raczej wyparciu się jej, 
za zbrodnie wojenne przeciwko żydowskiej 
mniejszości), lecz na ten temat napisano już 
sporo, mniej za to o samej konstrukcji filmu. 
I tu, gdzie amerykański horror zakłada hero-
iczne przeciwstawienie się napotkanemu złu, 
podjęcie próby jego zrozumienia, wyjaśnienia 
tajemnicy, u Wrony nadnaturalny element 
jest – dosłownie i w przenośni – jedynie lub 
aż niepożądanym gościem weselnym. Zde-
rzenie przaśnej mentalności ze zjawiskiem 
nadprzyrodzonym skutkuje nierzadko ku-
riozalnymi rozwiązaniami niespotykanymi 
w kinie zachodnim, osadzonymi głęboko 
w naszym kontekście kulturowym. Realna 
groza zderzona zostaje z czarnym humorem. 
A to naprawdę dużo, bo nareszcie otrzyma-
liśmy i polski, i horror.

za Prl-u
Przed 1989 praktycznie wszystkie rodzime 
filmy grozy były, jeśli posłużyć się podob-
nym określeniem, horrorami fasadowymi, 
przynajmniej jeśli pójść za cytowaną powy-
żej myślą Majewskiego. Są to bowiem albo 
adaptacje literatury niesamowitej spowite 
aurą gotycyzmu, gdzie częste zmetaforyzo-
wanie elementu nadprzyrodzonego otwierało 
furtkę do rozważań na innych polach, albo 

kostium dla politycznej alegorii (jak w Dia-
ble przywoływanego już powyżej Żuławskie-
go). Bodaj jedyną produkcją osadzoną we 
współczesności była... rama fabularna łącząca 
„Opowieści niezwykłe”, czyli krótkometrażo-
we adaptacje prozy polskich pisarzy, często 
sprawne, często z komediowym zacięciem, 
ale rzadko umiejętnie igrające z konwen-
cją. Nieświadomości gatunkowej towarzy-
szyła nieodłącznie nieznajomość pewnych 
narzędzi, co pozwalało na realizację fabuł 
formalnie sprawnych, acz pozbawionych 
oryginalności, czy zmysłu poszukiwawcze-
go charakteryzującego znajdujący się na za-
awansowanym stadium ewolucji horror za-
chodni. Dlatego nawet w momencie premiery 
polskie filmy grozy wydawały się archaiczne 
i dzisiaj, poza wizualnie znakomitym Loki-
sem, intrygującym Medium Jacka Koprowi-
cza, może nawet chaotycznym Widziadłem 
Marka Nowickiego i oczywiście demonicz-
nym arcydziełem Matka joanna od Anio-

łów Jerzego Kawalerowicza nie zachowało 
się praktycznie nic godnego zapamiętania. 
Szkoda, że poza wymienionymi wyjątkami, 
nawet otwarcie się na amerykańską (i inną) 
popkulturę nie popchnęło naszych twórców 
do bardziej kreatywnych eksploracji. Bro-
dząca po omacku Legenda Mariusza Pujszo 
czy imitująca amerykańskie produkcje Pora 
mroku zakończyły się klęską. Paradoksalnie 
jednak, niemożliwe jest postawienie dobitnej 
i jednoznacznej diagnozy, że polscy filmow-
cy nie potrafią nakręcić dobrego horroru. 
Trudno przeprowadzić ekstensywne case 
study bez podparcia się rozsądnymi przykła-
dami, a tych, jak zostało udowodnione, jest 
niezwykle mało. Inna sprawa, że nie ma od-
górnego przymusu i nie musimy kina grozy 
kręcić, skoro inni robią to za nas lepiej. Ale 
byłoby szkoda, bo choć jeden Demon wio-
sny nie czyni, pozwala mieć na nią nadzieję.

Bartosz czartoryski

Polacy boją się gatunku horroru, 
uznając go za podrzędny

Leszek Teleszyński w filmie 
Diabeł, reż. Andrzej Żuławski 

iwona Wszołkówna i Piotr cyrwus 
w filmie Zacisze, reż. Bartosz M. Kowalski

Jerzy Stuhr 
w filmie 
Medium, 
reż. Jacek 
Koprowicz
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 młynarski.
 Piosenka 
 finałowa
FILM DOKuMENtALNY

Premiera: 3 listopada
reżyseria: Alicja Albrecht
scenariusz: Alicja Albrecht
zDjęcia: Tadeusz Kieniewicz
konsultacja muzyczna: 
Joanna Fidos
montaż: Maciej Szydłowski
Dźwięk: Remigiusz Botiuk
ProDukcja: Blue Screen
czas Projekcji: 90 min
Dystrybucja: Best Film

To przede wszystkim ostatni, 
bardzo osobisty, szczery 
wywiad z Wojciechem Mły-
narskim. Dopełnia go ponad 
30 wypowiedzi jego najbliż-
szych przyjaciół, m.in. Janusza 
Gajosa, Janusza Głowackiego, 
Jerzego Derfla, Janusza Senta, 
Włodzimierza Korcza, Ewy 
Bem, Janusza Stokłosy, Ireny 
Santor, Michała Bajora, Mag-
daleny Zawadzkiej, Krystyny 
Jandy, członków rodziny i tych, 
którzy z nim tworzyli, i dla któ-
rych tworzył: wybitni kompo-
zytorzy, aktorzy, piosenkarze. 
Te osobiste opowieści zbudo-
wały portret niezwykłego arty-
sty, ale też człowieka z wyraź-
nym pęknięciem, zmagającego 
się z ludzkimi słabościami.

 Pewnego razu
 w listoPaDzie…
FILM FAbuLARNY

Premiera: 3 listopada
reżyseria: Andrzej Jaki-
mowski
scenariusz: Andrzej Jaki-
mowski
zDjęcia: Adam Bajerski
muzyka: Tomasz Gąssowski
scenografia: Ewa Jaki-
mowska

kostiumy: Aleksandra 
Staszko
charakteryzacja: Domi-
nika Dylewska
montaż: cezary Grzesiuk
Dźwięk: Jacek Hamela, Seba-
stian Brański
obsaDa: Agata Kulesza, Grze-
gorz Palkowski, edward Hogg, 
Krzysztof Ławniczak
ProDucent: Andrzej Jaki-
mowski
ProDukcja: Zjednoczenie 
Artystów i Rzemieślników
czas Projekcji: 93 min
Dystrybucja: Kino Świat

Marek rozpoczyna studia 
prawnicze na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Ma piękną 
i odwzajemniającą jego uczucie 
dziewczynę Olę. Na co dzień 
troskliwie opiekuję się matką, 
z którą mieszka w przedwojen-
nej kamienicy. Gdy w wyniku 
eksmisji rodzina traci dach nad 
głową, rozpoczyna się wyczer-
pująca tułaczka po Warsza-
wie – między jedną noclegow-
nią a drugą. W końcu Markowi 
udaje się wynegocjować miej-
sce w squacie w centrum mia-
sta. Szczęście bohaterów nie 

trwa jednak długo, bo w stolicy 
właśnie zaczyna się manifesta-
cja z okazji Święta Niepodle-
głości. Do budynku, w którym 
znaleźli schronienie próbuje 
wedrzeć się grupa agresywnych 
chuliganów. Wydarzenia, jakie 
rozegrają się w murach squatu 
odcisną niemożliwe do zatar-
cia piętno na życiu wszystkich 
bohaterów.

 beksińscy. album
 wiDeofoniczny
FILM DOKuMENtALNY

Premiera: 10 listopada

relacji z synem Tomkiem cier-
piącym na depresję, wielo-
krotnie podejmującym próby 
samobójcze, popularnym 
dziennikarzem muzycznym. 
Wstrząsający, dokumentalny 
dramat rodzinny, precyzyjnie 
zrekonstruowany na podsta-
wie prywatnych, nigdy wcze-
śniej w takiej formie niepu-
blikowanych, dźwiękowych, 
filmowych i fotograficznych 
materiałów z archiwum Bek-
sińskich. Scenariusz jest oparty 
na bestsellerowej biografii 
Magdaleny Grzebałkowskiej 
„Beksińscy. Portret podwójny”.

Agnieszka Dygant, Piotr 
Adamczyk, Magdalena 
Różczka, Borys Szyc, iza 
Kuna, Wojciech Malajkat, 
Katarzyna Zawadzka, 
Filip Pławiak, Stanisława 
celińska, Andrzej Grabowski, 
Zbigniew Zamachowski, 
Bartosz Obuchowicz, Hanna 
Śleszyńska, Joachim Lamża, 
Barbara Garstka, Grażyna 
Szapołowska, Marcin 
Kwaśny, Anna Matysiak, 
Nikodem Rozbicki, Mateusz 
Winek, Weronika Wachowska 
oraz Danuta Stenka 
ProDucentka: Marta 
Grela-Gorostiza 
ProDukcja: Zespół Pro-
dukcji Fabularnej TVN 
czas Projekcji: 107 min 
Dystrybucja: Kino Świat

Film opowiada historię 
kilku osób, którym w jeden 
magiczny dzień przyda-
rzają się wyjątkowe chwile. 
Bohaterowie przekonają się 
o potędze miłości, rodziny, 
wybaczenia i wiary w to, że 
niezwykły świąteczny czas 
pełen jest niespodzianek.

reżyseria: Marcin Borchardt
scenariusz: Marcin Bor-
chardt
zDjęcia: materiały archi-
walne
muzyka: Marcin Dymiter
montaż: Dominik Jagodziński
Dźwięk: Radosław Ochnio
ProDucent: Dariusz Dikti
ProDukcja: Darek Dikti 
Biuro Pomysłów
czas Projekcji: 80 min
Dystrybucja: Darek Dikti 
Biuro Pomysłów

historia wybitnego polskiego 
malarza – Zdzisława Beksiń-
skiego i jego skomplikowanej 

 listy Do m. 3
FILM FAbuLARNY

Premiera: 10 listopada
reżyseria: Tomasz Konecki
scenariusz: Marcin 
Baczyński, Mariusz Kuczew-
ski
zDjęcia: Marian Prokop
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Joanna 
Kaczyńska
kostiumy: Dorota Roqueplo
charakteryzacja: 
Jolanta Madejska-Witek
montaż: Jarosław Barzan 
Dźwięk: Marcin Matlak
obsaDa: Tomasz Karolak, 

 najlePszy
FILM FAbuLARNY

Premiera: 17 listopada
reżyseria: Łukasz Palkowski
scenariusz: Agatha Domi-
nik, Maciej Karpiński 
zDjęcia: Piotr Sobociński jr
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Marek War-
szewski
kostiumy: Barbara Łagow-
ska, izabela izbińska
charakteryzacja: Ewa 
Drobiec, iwona Kajszczak, 
Tomasz Matraszek 
montaż: Jarosław Barzan
Dźwięk: Tomasz Dukszta
obsaDa: Jakub Gierszał, Arka-
diusz Jakubik, Janusz Gajos, 
Artur Żmijewski, Kamila Kamiń-
ska, Adam Woronowicz, Mag-
dalena cielecka, Anna Próch-
niak, Tomasz Kot
ProDucent: Krzysztof Szpet-
mański
ProDukcja: iron Films
czas Projekcji: 110 min
Dystrybucja: Dystrybucja 
Mówi Serwis 

Głównym bohaterem filmu 
jest sportowiec, który zachwy- Fo
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Pewnego razu w listopadzie..., 
reż. Andrzej Jakimowski

BeKSińScy. Album wideofoniczny, 
reż. Marcin Borchardt

Listy do M. 3, reż. Tomasz Konecki

Młynarski. 
Piosenka finałowa, 
reż. Alicja Albrecht

Najlepszy, 
reż. Łukasz Palkowski
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Tomasz Ziętek, Arkadiusz Jaku-
bik, Paweł Nowisz, Agnieszka 
Suchora, Maria Dębska
ProDucenci: Jacek Brom-
ski, ewa Jastrzębska, Jerzy 
Kapuściński
ProDukcja: Stowarzysze-
nie Filmowców Polskich – Stu-
dio Munka
czas Projekcji: 92 min
Dystrybucja: Forum Film

Adam, na co dzień pracuje 
za granicą, w Wigilię Bożego 
Narodzenia odwiedza swój 
rodzinny dom na polskiej pro-
wincji. Z początku ukrywa 
prawdziwy powód nieocze-

kiwanej wizyty, ale wkrótce 
zaczyna wprowadzać kolej-
nych krewnych w swoje plany. 
Szczególną rolę do odegrania 
w intrydze ma jego ojciec, brat, 
z którym Adam jest w kon-
flikcie, oraz siostra z mężem. 
Sytuacja komplikuje się jeszcze 
bardziej, gdy świąteczny gość 
oznajmia, że zostanie ojcem. 
Wtedy, zgodnie z polską trady-
cją, na stole pojawia się alko-
hol. Nikt z rodziny nie spo-
dziewa się, jak wielki wpływ 
na życie ich wszystkich będą 
miały dalsze wydarzenia tej 
wigilijnej nocy.

 totem
FILM FAbuLARNY

Premiera: 24 listopada
reżyseria: Jakub charon
scenariusz: Jakub charon 
zDjęcia: Piotr Pawlus
muzyka: Tomasz Domagała, 
Henrik Nordvargr Björkk, erik 
Osvlad
scenografia: Paulina 
Antoniewicz, Szymon Uberman
kostiumy: Edyta Jermacz
charakteryzacja: 
Paula Adryańczyk, elżbieta 
Doroszkiewicz
montaż: Paweł Laskowski, 
Jakub charon

Dźwięk: Radosław Ochnio, 
Przemysław Wierzbicki
obsaDa: Karol Bernacki, 
Małgorzata Krukowska, 
Joanna Majstrak, Michał 
Sobolewski, Aleksandra 
Linda, Milan Scrobić, Joanna 
Juszkiewicz, Dawid Wolny, 
Robert chuchro, Robert 
Jurkowski, Waldemar 
Gałuszka, Mateusz Mazur, 
Mariusz Saltarski, Michał 
Waleszczyński, Mariusz 
Wójcik
ProDucent: Daniel 
Markowicz
ProDukcja: Lightcraft
czas Projekcji: 114 min
Dystrybucja: Kino Świat

Dziki po wyjściu z więzienia 
zostaje bramkarzem w noc-
nym klubie. Jego dziewczyna, 
Dagmara – jedną z pracują-
cych w nim tancerek. Ambi-
cja każe mu szukać lepszego 
życia i młody chłopak za 
wszelką cenę chce się wybić 
z nizin społecznych. Wzorem 
dla niego jest brat Igor– gang-
ster stojący na czele liczącej 
się na mieście grupy prze-
stępczej. Ten jednak nie chce, 
aby Dziki wszedł do jego 
szemranego świata. Wiado-
mość o ciąży Dagmary zbiega 
się z brutalnym potrakto-
waniem dziewczyny przez 
grupę klientów. Dziki dowia-
duje się o dużej transakcji na 
nielegalnym rynku narkoty-
ków. Postanawia zemścić się 
na ludziach, którzy chcieli 
skrzywdzić jego dziewczynę 
i z pomocą Igora decyduje się 
obrabować bandytów. Daje 
to początek emocjonującej 
walce gangów i spirali zemsty, 
której nikt nie będzie w stanie 
już opanować.
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cił świat, a który w Polsce do 
dziś pozostaje nieznany. To 
fascynująca, pełna morder-
czego wysiłku, spektakular-
nych upadków i niezwykłej siły 
historia inspirowana życiem 
Jerzego Górskiego, który ukoń-
czył bieg śmierci oraz ustano-
wił rekord świata w triathlo-
nowych mistrzostwach świata, 
zdobywając tytuł mistrza na 
dystansie Double Ironman 
z czasem 24h:47min:46sek. Ten 
rekord nie byłby jednak moż-
liwy, gdyby w jego życiu nie 
pojawiły się dwie kobiety. Jedną 
stracił. Druga stała się inspira-
cją, aby zawalczył o swoje życie.

 soyer
FILM FAbuLARNY

Premiera: 17 listopada
reżyseria: Łukasz Barczyk
scenariusz: Łukasz Barczyk
zDjęcia: Karina Kleszczewska
scenografia: Marcin 
Buśko, Sebastian Rozpara, Zbi-
gniew Olejniczak, Mariusz Załę-
ski, Marcin Dzwonkowski, Daria 
Szymańska, Łukasz Barczyk
kostiumy: Michael Goldwyn
charakteryzacja: Hono-
rata Grześkiewicz-Godlewska
montaż: Łukasz Barczyk
Dźwięk: Rafał Nowak, Łukasz 
Kaczmarski
obsaDa: Maciej Musiałow-
ski, Marianna Zydek, Diana 
Krupa, Kamil Wodka, Aleksandra 
Przesław, Agata Turkot, Karo-
lina Sawka, Dominik Ochociń-
ski, Piotr Choma, Wojciech Lato, 
Tomasz Marczyński, Sergiusz 
Olejnik, Michał W. Styczeń, 
Aleksandra Chapko, Edyta Tor-
han, Włodzimierz Press, Miro-
sław Henke, Andrzej Jakub-
czyk, Jakub Snochowski, Alicja 
chapko, izabella Dudziak
ProDucentka: Agata 
Golańska

niejszych postaci w polskim 
Kościele. Pokazuje historię 
człowieka, księdza z Żywiecczy-
zny, mieszkającego na Wawelu 
(!), który chętnie rozmawiał 
z młodzieżą na Przystanku 
Woodstock i nigdy nie unikał 
trudnych tematów. Przypo-
mina też historię Władysława 
Pieronka, ojca ks. Biskupa, kro-
nikarza, legionisty, społecznika, 
samorządowca, który w swojej 
działalności walnie przyczynił 
się do powstania m.in. pierw-
szego „wiejskiego kina” w Pol-
sce, i który do końca został 
patriotą.

ProDukcja: Państwowa 
Wyższa Szkoła Filmowa, Telewi-
zyjna i Teatralna w Łodzi
czas Projekcji: 90 min
Dystrybucja: Kino Świat

Soyer jest młodym chłopa-
kiem, który gardzi konsump-
cją, konformizmem i wszyst-
kim, co związane jest z kulturą 
masową. Niektórzy mają go za 
wariata, inni za idiotę, a jesz-
cze inni… za zbawiciela. Po 
tym, jak jego matka trafia do 
szpitala, cała odpowiedzial-
ność za Soyera spada na jego 
piękną siostrę Małgosię. Pew-
nego dnia rodzeństwo wyrusza 
na wycieczkę w góry. Towa-
rzyszy im mąż Małgosi, Janek, 
ambitny pracownik banku. 
Soyer próbuje zarazić towarzy-
szy podróży swoim światopo-
glądem. Ma zamiar to robić 
nawet wbrew ich woli. Wszyst-
kie chwyty są dozwolone. Nie-
winna przejażdżka zamienia 
się w emocjonującą wyprawę, 
która zmieni wszystkich 
uczestników bezpowrotnie.

 ojciec, czyli 
 o Pieronku 
FILM DOKuMENtALNY 

Premiera: 18 listopada
reżyseria: Szymon J. Wróbel 
scenariusz: Szymon J. 
Wróbel 
zDjęcia: Krzysztof Kalisz 
muzyka: Krzysztof Trebunia- 
-Tutka z zespołem
montaż: Krzysztof Kalisz 
Dźwięk: Bartosz idzi 
ProDucent: Szymon J. Wró-
bel 
ProDukcja: Film&More
czas Projekcji: 88 min
Dystrybucja: Film&More

To niezależny film doku-
mentalny o jednej z najważ-

 cicha noc
FILM FAbuLARNY

Premiera: 24 listopada
reżyseria: Piotr Domalewski
scenariusz: Piotr Doma-
lewski
zDjęcia: Piotr Sobociński jr
muzyka: Wacław Zimpel
scenografia: Radosław 
Zielonka
kostiumy: Katarzyna Lewiń-
ska
charakteryzacja: 
Janusz Kaleja
montaż: Leszek Starzyński
Dźwięk: Jerzy Murawski
obsaDa: Dawid Ogrodnik, 
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Totem, reż. Jakub charon
Ojciec, czyli o Pieronku, 
reż. Szymon J. Wróbel

Cicha Noc, reż. Piotr DomalewskiSoyer, reż. Łukasz Barczyk
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Zacznijmy od końca. Młynar-
ski. Piosenka finałowa. skąd 
taki tytuł?
To w ogóle jest mój drugi 

film o Wojciechu Młynarskim, pierw-
szy nakręciłam u progu kariery doku-
mentalistki w 1990 roku. Zaczęło się 
od przypadkowego spotkania na ulicy. 
Poszliśmy na kawę i chociaż Młynar-
ski był wtedy w dobrej formie, intu-
icja podpowiedziała mi, że mam nie-
wiele czasu. Następnego dnia do niego 
zadzwoniłam i spytałam, czy mogę 
z nim zrobić wywiad. Ten wywiad miał 
się stać kamieniem węgielnym filmu. 
Powiedziałam mu, że to będzie miało 
sens tylko wtedy, gdy będzie ze mną 
bardzo szczery.

W filmie to zapewne te fragmenty, 
kiedy Młynarski mówi, patrząc 
z góry na Warszawę.
Ogląda Warszawę i właściwie podsumo-
wuje całe swoje życie. 

pisze testament?
Tak, okazało się niestety, że to jego testa-
ment. Bardzo szczery. Powiedział np., 
że gdy teraz pisze jakiś tekst, to po kilku 
miesiącach nie widzi w nim już tego 
błysku, który mają teksty dawniejsze, te 
z czasów młodości. Ci wszyscy, którzy go 
znają, wiedzą, że takie wyznanie musiało 
go bardzo dużo kosztować. Pomyślałam 
wtedy, że film powinien mieć tytuł Pio-
senka finałowa, gdyż będzie rodzajem 
podsumowania jego dotychczasowego 
życia. Finałowa też dlatego, że ci wszyscy, 
którzy go znali, musieli sobie tę znajo-
mość przypomnieć, odtworzyć i w końcu 
jakoś podsumować. W tym finale i tytule 
spotkało się wiele spraw.

Okazało się, że to podsumowanie 
ostateczne. Artysta zmarł 15 marca, 
nie doczekał końca prac nad filmem. 
Na jakim etapie wtedy byłaś?
Na etapie montażu. Młynarski był już 
bardzo chory i wszyscy spodziewali się 
najgorszego. W takich sytuacjach czeka 

się na cud, ale cud się nie wydarzył. Woj-
tek odszedł. Tego dnia montowałam 
akurat teledysk do piosenki Lubię wrony. 
Gdy dostałam telefon o jego śmierci, 
zdałam sobie sprawę, że teraz cała odpo-
wiedzialność spoczywa na mnie. Było mi 
żal, że już nie będę mogła pokazać mu 
filmu i zapytać, czy mu się podoba. Wra-
cając z montażowni, jechałam Puław-
ską, była 16, duży ruch. I nagle, wprost 
na maskę, spada mi z nieba wrona. Staje 
przed szybą i patrzy mi prosto w oczy. 
I jadę sobie tak z tą wroną, jakieś pół 
drogi z Mokotowa na Żoliborz, a ona ani 
myśli odfrunąć. Gdy w końcu odfru-
nęła, pomyślałam, że mam zgodę, zgodę 
Wojtka.

czy jego śmierć zmieniła coś 
w konstrukcji lub treści filmu?
Nie, zupełnie nie. Nic nie trzeba było 
zmieniać, dlatego, że założeniem 
obrazu była szczerość. Tego wymaga-

łam od Wojtka, wszystkich rozmówców, 
a przede wszystkim od siebie. Przykła-
dem jego choroba (afektywna dwubie-
gunowa – przyp. T.D.). Mówi o niej on 
sam i jego przyjaciele, ale oni mieli z tym 
problem, chcieli go chronić. Musia-
łam ich przekonać, że to nie jest prze-
ciwko niemu, że choroba była istotnym 
fragmentem jego życia, że go kształto-
wała. Ja zresztą chciałam zrobić nie tylko 
film o Młynarskim, ale także o arty-
ście z takim pęknięciem w człowieku. 
Jego dramat trafnie zdefiniowała Magda 
Umer, kiedy mówiła, że „oni wszyscy 
wracali do swoich domów, a on z tym 
piekłem zostawał sam”. Myślę, że to był 
wielki dramat zarówno artysty, jak i czło-
wieka. 

Jego dzieci w filmie są szczere. 
Obraz ojca, jaki wyłania się z ich 
wypowiedzi, daleki jest od ideału. 
czy Młynarski zdawał sobie sprawę, 
jaką cenę płaciła też jego rodzina?
Na pewno zdawał sobie z tego sprawę. 
Ale, jak prawie każdy wielki artysta, był 
egoistą. Trzeba to powiedzieć. W gruncie 
rzeczy musiał nim być, sztuka nie lubi 
dzielenia się.

Albo bierzesz tabletki i zajmujesz się 
rodziną, albo nie bierzesz i zajmujesz 
się sztuką.
Dziecku trudno to zrozumieć, żonie już 
łatwiej. Bo jak dziecku wytłumaczyć, że 
ma genialnego ojca i musi swoje życie 
podporządkować jego geniuszowi? To 
szalenie trudne. 

podobno w ten projekt zaangażowany 
był też wnuk Młynarskiego. 
To prawda, syn Agaty Młynarskiej, Tade-
usz Kieniewicz, jest autorem zdjęć do 
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Rozmowa z Alicją Albrecht, 
reżyserką filmu Młynarski. 
Piosenka finałowa 

MłynArski. PiosenkA FinAłowA
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lubię wrony
filmu. Sytuacja była niezwykła, zwłaszcza 
podczas kręcenia wywiadu z Wojtkiem, 
bo nie powiedziałam mu, że jego wnuk 
stanie za kamerą. Było to dla niego wiel-
kim zaskoczeniem.

Że w filmie będzie oglądany oczami 
wnuka?
Zgadza się, było to wzruszające dla nich 
obu, bo Tadeusz wreszcie miał okazję 
usłyszeć historię swojego dziadka z jego 
ust. Młynarski był dla niego dotąd posta-
cią nie do końca zrozumiałą. Tadeusz 
znał go głównie z rodzinnych opowie-
ści różnych osób. Przypadek sprawił, że 
wreszcie możliwe było głębokie i szczere 
spotkanie obu panów. 

A ty, w trakcie pracy, dowiedziałaś się 
o nim czegoś nowego?
Tak. Choć wydawało mi się, że znam 
jego twórczość i jego samego jako oso-
bowość. Gdy montowałam film, zdałam 
sobie sprawę, że w tych piosenkach jest 
jego życie. Że bardzo dużo jest takich, 
które opisują to, co się w danym momen-
cie w jego życiu działo. Jak Ogrzej mnie, 
związana z chorobą, czy Daj Desdemono, 
napisana w czasie rozwodu.

przerabiał siebie na piosenki?
Tak. Piosenki publicystyczne są z kolei 
jakimś lustrem jego poglądów, w nich 
zapisywał, co sądzi o polityce, historii, 
o Polakach. Są komentarzem do wszyst-
kiego, co się wtedy działo. Nigdy w życiu 
nie spotkałam człowieka, który by tak 
trafnie wypowiadał się na tematy spo-
łeczne. W tych literackich miniaturkach 
łowił sedno, dokonywał społecznych 
analiz. Był kronikarzem Polski, takim 
współczesnym Długoszem. 

Mamy więc kronikę o kronikarzu. 
Kiedy pojawił się pomysł kilku 
narracji pokazujących Młynarskiego 
z różnych stron?
To się trochę zmieniało. Najpierw był 
wywiad, który wyznaczył mi pewną 
drogę i zdeterminował formę oraz treść 
filmu. Potem zabrałam się za olbrzymie 
ilości archiwaliów, które z kolei narzu-
ciły swoją narrację, stając się znako-
mitą ilustracją tego, o czym mówił i pisał 
Wojtek. Na końcu zaś zarejestrowałam 
wypowiedzi przyjaciół i rodziny.

W twoim filmie pojawiają się też 
znakomite animacje.

Ich autorką jest młoda, wszechstron-
nie uzdolniona artystka, Daria Kopiec. 
Część piosenek, które chciałam wykorzy-
stać w filmie, nie miało żadnej wizual-
nej wersji. Inscenizowane teledyski nie 
wchodziły w grę, Młynarski nie lubił tan-

dety, a poza tym nie udźwignąłby tego 
budżet. Pomyślałam, że najlepiej potrak-
tować sprawę metaforycznie. Poetycka 
malarskość tych wideoklipów świetnie 
się broni, wielka w tym zasługa Darii.

ty sama jesteś niewidoczna w swoim 
dokumencie.
Gdy robię film o człowieku, moim zada-
niem jest pokazać go, wykorzystując 
całą swą wiedzę, doświadczenie i umie-
jętności. Nie siedzieć przed kamerą 
z mikrofonem, co chwila poprawiając 
włosy. Kamera ma pokazywać boha-
tera, nie mnie zadającą pytania. Te mają 
paść zza kamery, a cała jej uwaga ma się 
skupić na bohaterze. Widz musi sobie 
sam wyrobić zdanie. Nie może stać 
się przedmiotem żadnej manipulacji. 
Jestem tylko za kamerą, bo taka jest rola 
dokumentalisty.

Jak ta wrona, która przygląda się nam 
zza szyby?
(śmiech) Lubię wrony…

Rozmawiał tomasz 
Domagała

Alicja Albrecht

Młynarski. Piosenka finałowa, 
reż. Alicja Albrecht 



pOLsKie preMierY
Fo

t. 
Ad

am
 B

aj
er

sk
i/K

in
o 

Św
ia

t 

Fo
t. 

 R
af

ał
 G

uz
/P

AP

Oglądając Sztuczki czy Ima-
gine, wydaje się, że dla pana 
kino jest snem. W Pewnego 
razu w listopadzie… staje się 

rzeczywistością. Dlaczego zdecydował 
się pan opowiedzieć o Warszawie 2013 
roku?
Już w pierwszym filmie, czyli Pogło-
sie opowiedziałem o temacie społecz-
nym. We wszystkich następnych również 
byłem zanurzony w realności. Zmruż 
oczy rozgrywało się w zniszczonym 
pegeerze. W Sztuczkach pokazałem do 
bólu prawdziwy Wałbrzych. Z kolei Ima-

gine opowiada o niewidomych i tech-
nikach, których rzeczywiście używają. 
Moje kino lubi czerpać z rzeczywisto-
ści i dokumentalne zdjęcia dobrze się 
wpasowują. W szczególności w najnow-
szym filmie. Żywioł, jakim jest narodowa 
gorączka to niezwykle ciekawe zjawi-
sko, ale nie da się go zainscenizować, bo 
nawet za miliony dolarów nie zbudujemy 
planu, gdzie statyści będą mieli praw-
dziwe emocje na twarzach. Realistyczne 
zdjęcia nie zabijają poezji, która poja-
wiała się w moich wcześniejszych fil-
mach. To mój naturalny język. 
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Rozmowa 
z Andrzejem 
Jakimowskim, 
reżyserem filmu 
Pewnego razu 
w listopadzie...

Pewnego rAzu w listoPAdzie…
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poKazuję, co sam 
wiDziałem 

Opiera pan Pewnego razu 
w listopadzie… na zdjęciach 
dokumentalnych z działań 
agresywnych bojówkarzy.
Część tych zdjęć została nakręcona pod-
czas zamieszek. Widzimy je z bardzo bli-
ska. Nic nie zastąpi takiej perspektywy. 
Spotykamy się spojrzeniem z ludźmi, któ-
rzy mają twarze zasłonięte kominiarkami. 
Tylko wtedy rozumiemy, co się tam działo. 
W czasie tych zdjęć Tomas Rafa dostał 
kostką brukową w głowę i miał dziurę 
w kasku. Prawda detalu jest niezwykle 
ważna. Kiedy potem pokazujemy obrazy 
całego śródmieścia w epickiej skali, lepiej 
rozumiemy, co przedstawiają. 

Ogromna siła maszerujących 
skonfrontowana jest z bezsilnością 
anarchistów mieszkających w squocie.
Nie tylko anarchistów – widzimy też nie-
zaangażowanych przechodniów, a także 
naszych bohaterów, Mamusię i Mareczka, 
który tego dnia jest gościem na squacie. 
Tak, chcemy skonfrontować skalę zdarzeń. 
Rozpiętość między prawdziwymi emocjami 
w zbliżeniach ludzi a żywiołem i emocjami 
wielotysięcznego tłumu – to temat filmu.

czy taka perspektywa to pana wizja 
rzeczywistości?
Pokazuję, co widziałem na własne oczy. 
To nie jest jakaś moja wizja. To fragment 
rzeczywistości utrwalony dokumental-
nie. Rzeczywistość stawia nas przed wiel-
kimi wyzwaniami. Podobnie, jeśli chodzi 
o głównego bohatera filmu – Mareczka. 
On musi dojrzeć i stać się facetem, żeby 
stawić temu czoła. 

istotnym tematem filmu jest także 
problem eksmisji.
Temat zaczerpnąłem z dokumentacji zda-
rzeń dotyczących 11 listopada 2013. Oso-
bom pozbawionym domu w eksmisjach 
komorniczych zdarza się trafiać na squ-
aty. Przygotowując się do filmu, trafiłem 
na wiele historii, łącznie ze sprawą Jolanty 
Brzeskiej, której portret pojawia się w fil-
mie. Doskonale znam losy rodzin ze śród-
mieścia Warszawy, zresztą kilka lat temu 
kręciłem dokument Wilcza 32. Ten adres 
sąsiaduje przez mur z terenem squatu.

Pewnego razu w listopadzie… 
jest filmem o współczesnej 
stolicy, ale też dotyczy pamięci 
o wydarzeniach historycznych, 
jakie rozegrały się w tym mieście. 

Bohaterowie zatrzymują się przy 
tablicy upamiętniającej powstanie 
warszawskie.
To cały lejtmotyw. Od oryginalnego znaku 
Polski Walczącej, który Mareczek widzi 
na dachu, poprzez spotkanie przy tablicy 
upamiętniającej rozstrzelanie Polaków. 
To bardzo istotne. Warszawa bez tych ele-
mentów nie istnieje. Znak Polski Walczą-
cej na Marszu pojawia się w towarzystwie 
celtyckich krzyży. A przecież powstańcy 
ich nie używali. Krzyże, wywodzące się 
z tej samej symboliki, zdobiły hitlerowskie 
pojazdy pancerne.

Niektórzy widzowie mogą się dziwić 
obrazowi współczesnej Warszawy – 
brudnej, zniszczonej, jednym słowem 
nieatrakcyjnej. Dlaczego wybrał pan 
taką perspektywę?
To dokumentalne spojrzenie. Bohaterowie 
mieszkają na działkach i poruszają się np. 
ulicą Księcia Ziemowita. Pokazujemy inną 
twarz Warszawy. Budy czy XIX-wieczne 
zabudowania ze wsi zabitej dechami nadal 
istnieją. Nie udajemy, że tak nie jest. Pano-
rama Warszawy za mojego życia urosła 
i także odbija się na wizerunku miasta. Jest 
w filmie jednym z charakterystycznych 
elementów. Mareczek chodzi po dachach, 
oglądając miasto. Spojrzenie z góry daje 
mu dystans do wydarzeń rozgrywających 
się na dole.

Wszystkie filmy dedykuje pan 
kobietom. Wcześniejsze – córce, 
siostrze, żonie. teraz mamie.
Dużo zawdzięczam kobietom. Moja 
matka jest podobna do głównej boha-

terki, a z kolei ona do bezdomnej, która 
decyduje się zrezygnować z miejsca 
w schronisku, bo nie chce zostawić na 
ulicy bezdomnego psa. Takie przypadki 
napawają mnie otuchą. Grająca matkę 
Marka Agata Kulesza wypełniła postać 
prawdziwymi emocjami.

Dlaczego zdecydował się pan na 
Agatę Kuleszę?
Ta rola była prawdziwym wyzwaniem 
dla aktorki. Wymagała stworzenia reali-
stycznej postaci, a przecież nie robili-
śmy filmu psychologicznego, lecz swego 
rodzaju fresk społeczny. Relacje musiały 
być naszkicowane syntetycznie i zarazem 
współgrać z obrazami dokumentalnymi. 
Dodatkowo praca z nieprofesjonal-
nymi odtwórcami ról wymaga wtopie-
nia się w ich naturalny sposób bycia. 
To wymaga mistrzostwa, bo inaczej na 
szwach od razu widać fałsz. Potrzebna 
jest wiarygodność duchowa, wyrazistość 
zbudowana powściągliwymi środkami. 
Agata Kulesza zagrała to wspaniale. 

W rolę Mareczka wcielił się świetny 
Grzegorz palkowski, znany m.in. 
z Rezerwatu.
Grzegorz nie skończył szkoły, ale mogę 
powiedzieć, że to profesjonalny aktor.  
Jest bardzo doświadczony i pokorny. 
W Pewnego razu w listopadzie… zagrał 
everymena.

pracuje pan od wielu lat z tą 
samą ekipą, m.in. żoną ewą 
odpowiedzialną za scenografię, 
Adamem Bajerskim, twórcą zdjęć 
czy tomaszem Gąssowskim, autorem 
muzyki.
To kilkuosobowa grupa. Przy tym fil-
mie dołączył do nas wspomniany wcze-
śniej Tomas Rafa, który ma niezwykły 
talent. Reporter pozbawiony instynktu 
samozachowawczego. Potrafi sfilmo-
wać wszystko, co widzi, a widzi więcej 
niż inni. Dlatego jest mistrzem w filmo-
waniu ulicznych zadym. Potrafi prze-
czuć, co się za chwilę będzie działo i być 
na miejscu przed wszystkimi. Poza nim 
zdjęcia robiło też kilku innych operato-
rów, przede wszystkim Adam Bajerski, 
ale także Wojtek Staroń czy Karol Lin-
dholm. Adam czuwał nad połączeniem 
tego w jeden obraz.

Rozmawiał Marcin 
radomski

Andrzej Jakimowski 

Agata Kulesza w filmie 
Pewnego razu w listopadzie..., 
reż. Andrzej Jakimowski
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skąd wziął się pomysł na film 
o rodzinie Beksińskich?
Od dłuższego czasu szukałem 
dużego tematu na pełen metraż 

dokumentalny albo fabularny. Z produ-
centem Darkiem Diktim rozważaliśmy 
np. pomysł realizacji filmu o Tadeuszu 
Nalepie. Przeczytałem jego biografię, 
ale nie poczułem tej historii. W tym 
czasie ukazała się inna książka – „Bek-
sińscy. Portret podwójny” Magdaleny 
Grzebałkowskiej. Dostrzegłem w tym 
tekście gigantyczny potencjał filmowy. 
W historii Beksińskich zainteresowały 
mnie związki rodzinne, a w szczegól-
ności relacje pomiędzy ojcem i synem. 
Wydawały mi się uniwersalne, ponad-
czasowe, ważne. Na podstawie książki 
oraz obszernej dokumentacji napisa-
łem bardzo szczegółowy scenariusz. 
Powstał film na papierze. To dość rzad-
kie w dokumencie, który najczęściej jest 
swego rodzaju podróżą w nieznane. Mój 
obraz również ewoluował wraz z coraz 
nowymi dokumentami, które udawało 
mi się pozyskać. Ale jeśli przyjrzymy 
się scenariuszowi i wersji ostatecznej 
filmu, to widać bardzo ścisłe zależności 
pomiędzy intencją wyrażoną scenariu-
szem i gotowym obrazem.

Dzięki obsesyjnej niemal pasji 
Zdzisława Beksińskiego do 
rejestracji otoczenia zyskał pan 
bezcenny materiał filmowy.
Z punktu widzenia dokumentalisty fascy-
nujący był fakt, że Beksińscy dokumen-
towali siebie przez wiele dziesięcioleci. To 
niezwykłe, zwłaszcza w tamtym pokole-
niu. Pozostawili po sobie bogate archiwa 
audiowizualne. „Dziennik foniczny 
nagrań rodzinnych” Beksiński zaczął two-
rzyć już pod koniec lat 50. Te zapisy mają 
charakter osobisty, nierzadko intymny. 
Niektóre nagrania miały formę arty-
styczną. Były małymi audycjami radio-
wymi. Autor wzbogacał relacje z dnia, 
wprowadzając np. przerywniki dźwię-
kowe – wynik zabaw i eksperymentów 
taśmą magnetofonową. Realizował je 
wyłącznie na swój własny użytek.

Nowinki techniczne i technologie 
zawsze fascynowały Beksińskiego, 
który, kiedy tylko miał możliwość, 
kupił kamerę.
W połowie lat 80. Beksiński spełnił wresz-
cie swoje wielkie marzenie i kupił kamerę. 
Zaczął bez przerwy rejestrować codzienne 

aktywności rodziny. Powstał z tego zapis 
dokumentalny pozbawiony wszelkiej 
kreacyjności, który Beksiński nazywał 
„czystą rejestracją”. Miał głęboką, niemal 
obsesyjną potrzebę filmowania, nie potra-
fił powiedzieć, po co to robi. W ciasnym 
mieszkaniu w Warszawie możliwości 
były ograniczone. W materiale są liczne 
sekwencje podglądania świata zewnętrz-

nego z perspektywy jego pracowni, ale 
z kamerą nie rozstawał się także wycho-
dząc na zewnątrz. Nagrywał spotkania 
ze znajomymi, wycieczki, etapy prac nad 
obrazami. Materiał mówi wiele o nim 
samym. Żyjemy w czasach, kiedy wielu 
z nas rejestruje siebie poprzez dokumen-
towanie codzienności. W mediach spo-
łecznościowych budujemy swój wyide-
alizowany wizerunek, zwykle odległy od 
prawdziwego, a Beksiński nagrywał życie. 
Niektórzy mówią, że wiele w tym popisów 
kabotyna. Jestem odmiennego zdania. 
Pamiętajmy, że są to nagrania prywatne. 
Z jednej strony artysta był zafascynowany 
technologią, ale z drugiej pod koniec 
życia powtarzał, że woli oglądać własne 
nagrania zamiast filmów fabularnych, 
które zaczęły go nieznośnie nudzić. Czy-
stość jego intencji jest dla mnie bezdysku-
syjna i porażająca.

Dostał pan w ręce wiele godzin 
nagrań. czy to było duże wyzwanie?
Chcieliśmy mieć wszystko, co istnieje. 
To było zdecydowanie najtrudniejszą 
częścią procesu realizacji filmu. Dotarli-
śmy do gigantycznych materiałów archi-
walnych, nie tylko nakręconych przez 
Zdzisława Beksińskiego i jego rodzinę, 
ale także do kronik, nagrań prywatnych, 
telewizyjnych, włącznie z materiałami 
z telewizji regionalnych i stacji zagra-
nicznych – francuskich, skandynaw-
skich, japońskich. Szukaliśmy w tych 
nagraniach kontrapunktu pomiędzy jego 
wizerunkiem oficjalnym a prywatnym.

Jak długo trwały prace nad 
zebranym materiałem?
Długo. To była głównie praca moja i mon-
tażysty, Dominika Jagodzińskiego. Spędzi-
liśmy razem mnóstwo czasu. Łącznie 14 
miesięcy przygotowywaliśmy surową wer-
sją montażową. Spotykaliśmy się o godzi-
nie 10 i pracowaliśmy do 17, tak przez 
3 dni. Potem dawaliśmy sobie oddech. 
Odsuwaliśmy od siebie przygotowany 

Marcin Borchardt
Zofia, Tomasz i Zdzisław Beksińscy w filmie BeKSińScy. 
Album wideofoniczny, reż. Marcin Borchardt 
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iDea „czystej 
rejestracji”

materiał, żeby nie stracić dystansu i nie 
pogubić się w meandrach życia rodzin-
nego Beksińskich. Do września 2016 roku 
powstało 15 wersji filmu. Na festiwalu 
w Gdyni, gdy Ostatnia Rodzina świę-
ciła triumfy, konsultowaliśmy 15. wersję 
naszego dokumentu. Potem powstało jesz-
cze kolejnych 10 wersji. Niektóre z nich 
były radykalnie od siebie różne.

Można będzie je kiedyś obejrzeć 
w zestawie?
Tak, ponieważ prowadziłem doku-
mentację procesu powstawania filmu. 
Wiedziałem, że kiedyś będzie to cenny 
materiał dydaktyczny, ponieważ mamy 
tu niezwykłą możliwość porówna-
nia – całkowicie w moim przekonaniu 
odmiennej – wizji fabularnej z wizją 
dokumentalną, z których obie doty-
czącą tej samej historii.

czy po obejrzeniu Ostatniej Rodziny 
dokonał pan dużych zmian w swoim 
obrazie?

Nie. Fabuła nie miała bezpośredniego 
wpływu na ostateczny kształt doku-
mentu. Moje widzenie historii Bek-
sińskich jest po prostu odmienne od 
widzenia fabularzystów.

po premierze na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym o pana filmie 
zaczęło się mówić, że trzeba go 
koniecznie zobaczyć.
Podczas pokazu ucieszyłem się, że sala 
reaguje tak, jak to sobie wymarzyłem. 
Tu uśmiech, tam łza. Jednocześnie nie 
chciałem widzom niczego narzucać, 
nie chciałem lansować kolejnej wersji 
tej dramatycznej historii. Mam oczy-
wiście pełną świadomość, czym jest 
forma dokumentalna. Wiem, że jest to 
wypowiedź autorska, ale uważam, że 
nie należy widzom podawać interpre-
tacji przedstawianych zdarzeń, lecz 
pozwolić na to, aby po wyjściu z kina 
zaczęli o nich rozmawiać, próbując 
dojść do własnej prawdy o tym, co 
zobaczyli.

czy myśli pan o powtórzeniu 
tej formuły, niezwykle praco- 
i czasochłonnej, ale dającej 
wspaniałe efekty ekranowe?
Tak, jak najbardziej. To fascynujący pro-
ces. Zbudowanie filmu wyłącznie z mate-
riału archiwalnego jest dla mnie niesamo-
wicie pociągające. Niestety na razie jest 
bardzo mało możliwości złapania historii, 
które z jednej strony miałyby potencjał 
filmowy, a z drugiej byłyby odpowied-
nio udokumentowane. Szukam tego typu 
możliwości. Byłbym szczęśliwy, gdybym 
mógł zrobić to po raz kolejny.

Może się uda.
Pewnie tak, bo bardzo intensywnie pra-
cujemy nad takim projektem.

czy zdradzi pan jakieś szczegóły?
Będzie to opowieść o niesamowitym 
człowieku, który był wszędzie, a nawet 
chciał polecieć na księżyc. 

Rozmawiała Anna Michalska
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Jak naukowiec – fizyk wszedł do 
świata komedii?
Gdy kończyłem studia doktoranckie 
moja miłość do fizyki osłabła, za to 

przypomniałem sobie o fascynacji sprzed 
lat, czyli o reżyserii i dylemacie, przed któ-
rym stanąłem po liceum: zostać reżyse-
rem czy fizykiem? Z jednej strony moje 
zamiłowanie do filmu, seanse w Iluzjonie 
Filmoteki Polskiej i udział w „Konfronta-
cjach” (raz do roku, przez dwa tygodnie, 
można było obejrzeć najnowsze filmy 
z całego świata) – to było coś! Z drugiej 
strony lekcje fizyki, na których słuchałem 
o pulsującym wszechświecie... Pulsujący 
wszechświat wtedy przeważył!

to jednak była całkiem długa przy-
goda, skoro zdołał pan dotrwać do 
końca studiów doktoranckich.
Matematyka i fizyka są przepiękne, ale 
czułem, że jestem jak historyk sztuki 
wobec sztuki, że nie jestem twórcą, tylko 
jej obserwatorem. Zrozumiałem też, że nie 
jestem w stanie włożyć w naukę tyle ener-
gii, by być wybitnym naukowcem. Dys-
kutując zawzięcie z moimi przyjaciółmi 
filozofami o obrazie świata proponowa-
nym przez naukę, uświadomiłem sobie, że 
w fizyce najbardziej brakuje mi emocjo-
nalnego kontaktu z innymi ludźmi. 

Wtedy dostał pan kamerę do ręki...
…i razem z operatorem Tomkiem 
Madejskim zacząłem robić krótkie formy 
dokumentalne dla telewizji. Świat inte-
lektualny zamienił się w świat emo-
cji i wrażeń. Nagle zrozumiałem, że tu 
jestem w stanie dać z siebie więcej. Ilość 
bodźców, podejmowanych decyzji, ście-
ranie się poglądów poszczególnych twór-
ców, wszystko, co dzieje się przy filmie, 

wyzwala we mnie ogromną ilość energii 
i daje większy napęd do pracy niż kiedy-
kolwiek dawała chłodna nauka. Powoli 
nauczyłem się wyrażać w tych mate-
riałach emocje, które czułem, spoty-
kając bohaterów na planie. Pamiętam, 
że po zrobieniu kilkudziesięciu repor-
taży ludzie pytali mnie, jaką szkołę fil-
mową skończyłem. Wtedy zdałem sobie 
sprawę, że chciałbym zrobić coś więk-
szego. Na korytarzach telewizji pozna-
łem scenarzystę Andrzeja Saramonowi-
cza. We trójkę zrobiliśmy publicystyczny 
program filmowy, którego częścią były 
sceny fabularne. Po piątym czy szóstym 
odcinku uświadomiliśmy sobie, że mamy 
40 minut świetnych scen.

to tak jak Jerzy skolimowski i inni, 
którzy z etiud nagrywanych rok po 
roku montowali swój debiut…

Zrobiliśmy to samo. Kolejne programy 
realizowaliśmy już tak, aby fabularne czę-
ści mogły ułożyć się w większą całość 
(to był nasz tajny plan). Materiał złożył 
się w Pół serio. W Gdyni zdobyliśmy za 
niego Nagrodę Specjalną Jury: za reżyse-
rię, scenariusz, zdjęcia. Jarek Barzan dostał 
nagrodę za montaż, a Edyta Olszówka 
i Rafał Królikowski za role komediowe. 
Byliśmy w szoku. Tak zaczęła się przygoda. 
Następnym filmem było Ciało z 2003 roku.

A po nim w 2007 Testosteron, w 2008 
Lejdis, w 2009 Idealny facet dla mojej 
dziewczyny. Następnie 8 lat przerwy 
i Listy do M.3. co pan robił przez ten 
czas?
Reżyserowałem komediowe seriale: Piąty 
stadion i Dwoje we troje, które w sumie 
mają po sto kilkadziesiąt odcinków. Pra-
cowałem również nad kilkoma scenariu-
szami. Oprócz tego realizowałem reklamy. 
Uważam, że reżyser musi wchodzić na 
plan jak najczęściej, nie ważne, czy to 
będzie plan filmu fabularnego, reklamy 
czy serialu. To kwestia ciągłej gotowo-
ści do podejmowania decyzji. A dlaczego 
zawsze wybierałem komedie? Myślę, że to 
najbardziej uniwersalny język filmu, łączy 
pokolenia i nie starzeje się.

Jak to jest „wchodzić w buty” reży-
serów poprzednich, bardzo popu-
larnych, części Listów do M. – Mitji 
Okorna i Macieja Dejczera?
Każdą część traktuję odrębnie. Działa 
równie dobrze bez pozostałych. Ogląda-
jąc dowolną Zabójczą broń czy Szklaną 
pułapkę, nie potrzebujemy kontekstu 
poprzednich filmów serii, one same się 
opowiadają, podobnie jest z Listami do M.

Nie obawiał się pan „kina producenc-
kiego” i utraty reżyserskiej kontroli?
Początkowo tak, ale na szczęście moje 
obawy nie sprawdziły się. Z TVN-em pra-
cowało się świetnie. Wiedziałem, że nawet 
jeśli stacja będzie miała trochę inną wizję 
filmu niż ja, to pracując z takimi scena-
rzystami jak Marcin Baczyński i Mariusz 
Kuczewski, jesteśmy w stanie natychmiast 
znaleźć oryginalne rozwiązanie i porozu-
mieć się z producentami.

Tomasz Konecki

Piotr Adamczyk i Agnieszka Dygant w filmie 
Listy do M. 3, reż. Tomasz Konecki 
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jestem reżyserem 
oD aKtorów

Listy do M. 3 to też powrót do znanych 
i cenionych przez pana aktorów: iza-
beli Kuny, piotra Adamczyka, toma-
sza Karolaka, Borysa szyca. 
Z Piotrkiem i Tomkiem mam stały kon-
takt zawodowy. Bardzo stęskniłem się za 
pracą z Borysem, bo lubię jego styl aktor-
stwa. Gra niezwykle oszczędnie, a jedno-
cześnie całym sobą. Utalentowani aktorzy 
czarują kamerę. Każdy reżyser ma takich 
„swoich” ulubieńców, których typ eks-
presji pasuje mu najbardziej. Iza Kuna to 
jedna z najlepszych polskich aktorek. Gdy 
ją widzę, cały jej temperament, „czytam 
scenę” Izą lub Borysem. Każdy aktor na 
planie musi czuć, że reżyser jest zaanga-
żowany w najdrobniejszy detal jego gry. 
To daje im poczucie pewności i zrozumie-
nia. W Listach do M. 3 jest taka ujmu-
jąca scena, w której bohater, grany przez 
Tomka Karolaka, po latach ma spotykać 
się z ojcem. Podszedłem do Tomka i wła-
ściwie bez słów wyjaśniłem mu, czego 
oczekuję. To była kwestia jednego spojrze-
nia. W mig złapaliśmy porozumienie. Gdy 
zobaczyłem scenę na ekranie, wiedziałem, 
że właśnie o to chodziło.

Który z nowych aktorów Listów do 
M. 3 najbardziej pana urzekł?
Namówiliśmy moją kolejną ukochaną 
aktorkę Magdę Różczkę. Uwielbiam ją za 
jej urok i wdzięk jak u Julii Roberts. Ale 
najbardziej cieszę się, że w jednej z ról 
zgodziła się wystąpić Stanisława Celińska. 
To był prawdziwy majstersztyk.

Nietrudno zauważyć, że aktorzy są dla 
pana najważniejsi.
Praca nad Pół serio była moim pierw-
szym spotkaniem ze świetnymi akto-

rami. Zdałem sobie sprawę, że jestem 
reżyserem od aktorów. Pamiętam, jak 
w nocy nie mogłem zasnąć, bo wyobra-
żałem sobie każdy gest i spojrzenie, które 
chciałbym zobaczyć w scenie. W gło-
wie wyświetlał mi się film. Fundamen-
tem pracy z aktorami jest zawsze próba 
na planie. Wtedy rodzą się zaskaku-
jące i oryginalne pomysły. To do nich 
musimy się z operatorem dostosować.

sam nigdy nie chciał być pan akto-
rem?
Nie, dla odmiany przed kamerą łatwo 
się peszę. Denerwuję się przed dużym 
audytorium. Nie wyobrażam sobie sta-
nia przed ekipą 50 osób, które komentują 
moją grę. Umarłbym!

po prostu na planie filmowym każdy 
ma swoją rolę?

Nie chcę być macho na planie. Olbrzymia 
kreatywność scenografów, kompozyto-
rów, operatorów i innych osób nie może 
być przez reżysera tłamszona. Nie chodzi 
o to, by tworzyć „miłą atmosferę”, bo jak 
jest za miło, to wychodzi z tego słaby film. 
Zakładam, że osoba która zajmuje się np. 
kostiumami, jest w tej dziedzinie bardziej 
utalentowana niż ja. Mogę jej powiedzieć, 
że ten strój nie pasuje mi do charakteru 
postaci, ale nie mogę gasić jej zaangażo-
wana, inwencji twórczej, którą wnosi do 
filmu. Moja rola polega na zebraniu kre-
atywności różnych ludzi i zwróceniu ich 
w jednym kierunku. To intelektualnie 
wymagająca operacja. I tak wiedza ścisła 
łączy się z emocjami, na które w fizyce nie 
było miejsca. 

Rozmawiała 
Beata poprawa 

Magdalena Różczka w filmie Listy 
do M. 3, reż. Tomasz Konecki

Tomasz Karolak w filmie Listy do M. 3, 
reż. Tomasz Konecki 
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Krzysztof szpetmański, produ-
cent Najlepszego, wspomniał, 
że początkowo trochę przed 
tym filmem się broniłeś.

To prawda. Byłem w Gdyni z Bogami, co 
okazało się świetnym doświadczeniem. 
Kiedy jednak przychodzi twój znajomy 
i proponuje ci kolejną biografię, a ty masz 
tego serdecznie dość, to z automatu pada 
pytanie: „Nie stary, po co?”. Krzysztof uparł 
się jednak, że mi o tym opowie. Pamiętam, 
jak usiedliśmy w barze Teatru Muzycznego 
w Gdyni, postawił whisky i zaczął opowia-
dać. W pewnym momencie przestałem 
go słyszeć i zwizualizowałem sobie scenę 
z lustrem, która później znalazła się w Naj-
lepszym. Wtedy pierwszy raz pomyśla-
łem – taki film mógłbym zrobić.

Biografizm zszedł na drugi plan?
Kino biograficzne to podglądanie boha-
tera, momentami przez dziurkę od klucza. 
Wiesz, jaki jest główny z tym problem? 
Rzadko kto pokusi się, by wejść w głowę 
postaci, o której opowiada. W ten spo-
sób jakiś czas temu myślałem o biogra-
fii Beksińskiego, z czego ostatecznie nic 
nie wyszło. To dla mnie ma sens, zoba-
czyć świat jego oczami, „podpiąć się” pod 
jego proces twórczy. Brakowało mi takich 
filmów. Co prawda, w tym przypadku nie 
trafił mi się obraz o artyście, ani też o pro-
cesie twórczym, ale była okazja, by zbliżyć 
się do tego, co bohater ma w głowie. Opo-
wiedzieć to inaczej niż klasyczne biografie.

O ile Zbigniew religa był powszechnie 
znany w naszym kraju, o tyle 
w przypadku Jerzego Górskiego wcale 
nie było to takie oczywiste.
Moim zdaniem to nic niezwykłego, takich 
postaci jest wiele. Pewnie na każdym polu 
udałoby się znaleźć Polaka, który ma wiel-
kie osiągnięcia na skalę międzynarodową, 
a mało kto o nim słyszał w kraju. Po prze-
brnięciu przez historię Religi tego rodzaju 
bohater w jakiś sposób się uniwersalizuje. 

historia innego człowieka, który miał 
ciężko, ale mimo to zwyciężył, będzie do 
pewnego stopnia podobna. Ma ten sam 
finał i zbliżony początek. 

pamiętasz pierwsze spotkanie 
z Górskim?
Nie chciałem go poznawać, podobnie jak 
unikałem rodziny Religi. Chodziło o to, 
żeby się nie zaprzyjaźniać, nie pozwo-
lić na relację, w której podświadomie 
będziesz chciał zrobić coś w filmie dla 
tego człowieka, wybielić go. Takie ryzyko 
jest zawsze i w ten sposób łatwo spieprzyć 
biografię. Żeby ona się udała, powinno 
się o niej myśleć jako o historii fikcyjnej. 
I choć unikałem Jurka, on postanowił nie 
unikać mnie. Pamiętam, że pojechałem 
na swoją pierwszą dokumentację triath-
lonu do miasteczka Sława. Podczas spotka-
nia z dygnitarzami w pewnym momencie 
wszedł Jurek, choć w ogóle nie wiedziałem, 
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wejść w Głowę 
swojeGo bohatera

Doświadczenie z Bogów i oswojenie 
pewnych pułapek związanych z kinem 
biograficznym było pomocne?
To nie jest kwestia biografii, każdy film da 
się zepsuć. Opowiadanie tego typu histo-
rii to balansowanie na ostrzu noża. Sztuka 
polega na tym, by się na nim utrzymać, nie 
przeciąć sobie krocza i nie wpaść w którąś 
ze stron. Ot, cała filozofia (śmiech). Sto-
suję najprostszy filtr, jaki można wykom-

binować. Robiąc coś, wyobraź sobie, że to 
oglądasz. Okazuje się wtedy, co na ciebie 
zadziała, co będzie żenowało, co uznasz 
za przegięcie. Sadzasz siebie jako widza 
i starasz się krytycznie spojrzeć na siebie 
i na to, co robisz. Przy Bogach pierwszy 
raz robiłem to świadomie. Konstruowa-
łem emocjonalną sinusoidę, przez którą 
chcę widza przeprowadzić. Trzeba zapro-
jektować, gdzie ma się śmiać, a gdzie być 
smutny. 

ponoć bliska ci jest w tej materii szkoła 
chaplina?
Chaplin miał na to genialny patent: 
dwie sceny śmieszne, jedna smutna i tak 
w kółko. Chodzi o zbudowanie kontrasto-
wego rytmu, to jak wzory matematyczne. 
Co musisz zrobić, żeby widz się wzruszył 
w danym momencie? Musisz to poprze-
dzić sceną o innej emocji, następnie dobrać 
scenę bardziej rozluźniającą itd. To są spo-

soby, które po prostu działają. Kwestia uło-
żenia ich w odpowiednim rytmie. 

Wspomniałeś kiedyś, że wybrałeś 
Jakuba Gierszała do głównej roli 
dlatego, że pozornie do niej nie 
pasował.
Nawet nie tyle pozornie, on kompletnie 
do niej nie pasował, w żadnym wzglę-
dzie. To było trochę na zasadzie przekory. 

Takie rzeczy wychodzą najlepiej, bo stają 
się nieoczywiste.

Mówi się o tobie, że jesteś specem 
od kina popularnego, łączącego 
ambicje artystyczne z komercyjnym 
potencjałem.
Robię filmy w taki sposób, żeby obejrzało je 
jak najwięcej ludzi. Jaki jest sens opowiadać 
historię dla pięciu osób? I to będzie pięć na 
trzech festiwalach, bo przecież taki obraz do 
kina nie wejdzie. To tak, jakby mieć gdzieś 
widza, to są filmy o ego twórców. 

Opowiadasz swoje historie na sposób 
amerykański. powiedziałeś kiedyś, że 
dużo od Amerykanów możemy się 
nauczyć w tej kwestii.
Niestety część naszych twórców nie chce 
przyjąć tego do wiadomości. Różnica jest 
banalna. Amerykańskie filmy ogląda cały 
świat, a polskie – Polacy. Dlaczego tak się 

dzieje? Bo ktoś z tej dwójki nie umie opo-
wiadać historii. Dla podpowiedzi można 
dodać, że nie są to Amerykanie. Małgośka 
Szumowska uprawia kino autorskie, jed-
nak w taki sposób, że jest rozumiana na 
całym świecie. Podobnie Paweł Pawli-
kowski. Jest kilka osób, które rzeczywiście 
potrafią i kilka, które nie rozumieją, dla-
czego zostały reżyserami. Bo pewnie fajnie 
być reżyserem. Potwierdzam.

pomijając to, że twój grafik jest 
zapełniony do 2020 roku, chciałbyś 
kiedyś spróbować sił za oceanem?
Kiedy tylko się da. Rozmawiali-
śmy o tym z Piotrkiem Sobocińskim. 
Wszystko mamy w Stanach ustawione, 
mamy porządnych managerów, projekty 
czekają i nie mamy kiedy wyjechać. 
Przerażające. Wszystko czeka, aż tylko 
się obrobię. Zresztą był pomysł, żeby 
Najlepszy powstawał w Stanach. Rozma-
wialiśmy o tym, główną rolę miał grać 
Jamie Bell. Dałem scenariusz do prze-
czytania mojemu managerowi, który 
stwierdził, że to świetna historia, ale 
chyba jednak więcej ugramy, jak zro-
bimy ją w Polsce. Tak też się stało, ale 
mam nadzieję, że rok 2020 to taka data 
graniczna. 

Rozmawiał 
Kuba Armata

Łukasz Palkowski  
Jakub Gierszał i Kamila Kamińska w filmie 
Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski

że tam będzie. A okazało się, że był orga-
nizatorem tej imprezy. Nie było co ucie-
kać oknem, więc po prostu się przywita-
liśmy, przybiliśmy piątkę. Kiedy podałem 
mu rękę miałem wrażenie, że znamy się od 
paru dobrych lat.

Jak zareagował na to, że chcecie zrobić 
o nim film?
Machnął na to ręką. Było już kilka podejść 
do zekranizowania jego historii, jakieś 
reportaże, parę wywiadów. I raczej nic 
z tego nie wychodziło. Więc on podszedł 
do tego na zasadzie: „A róbcie sobie…”.

trafił jednak na plan.
Od początku umówiliśmy się, że nie 
myślimy o biografii sensu stricto, a o filmie 
inspirowanym jego historią. Dla niego było 
to łatwiejsze, a i mnie dawało niezbędną 
swobodę. Być może przez ten cudzysłów, 
jaki sobie założyliśmy, wszystko się udało.
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Zaczynałeś jako dziennikarz, 
a od kilku lat realizujesz 
dokumenty. Najpierw Jego 
oczami o księdzu Józefie 

tischnerze, potem Z domu… 
o Aktion saybusch, teraz o biskupie 
tadeuszu pieronku i jego ojcu 
Władysławie. czujesz się bardziej 
dziennikarzem czy filmowcem? 
pisanie już ci nie wystarczało?
Nie uważam się za filmowca – byłoby to 
z mojej strony nadużycie wobec kolegów 
i koleżanek z odpowiednim wykształ-
ceniem, dorobkiem i doświadczeniem. 
Jestem jedną z wielu osób, które znalazły 
swoją formę wyrazu i szukają kontaktu 
z drugim człowiekiem – z bohaterem, 
a przede wszystkim z widzem. Przyświe-
cają mi słowa Krzysztofa Kieślowskiego, 
który powiedział kiedyś: „Robiłem filmy 
po to, żeby porozmawiać z ludźmi… Nie 
chciałem rozmawiać o byle czym, bo 
szkoda na to czasu i pieniędzy. Szkoda 
życia”. W myśl tego przesłania szukam 
tematów i postaci. Jednocześnie staram 
się zwracać uwagę na pewne historie, 
ratować je od zapomnienia. Szukam też 
tematów, które… uciekają, których jutro 
nie będzie lub będą miały zupełnie inny 
charakter. Czasami czekać po prostu nie 
można.  

sięgasz po tematy, które są 
ci najbliższe. Zostałeś trochę 
„kronikarzem Żywiecczyzny”.
Każdy region ma mnóstwo historii do 
odkrycia, a najlepsze tematy leżą na 
wyciągnięcie ręki. Znaleźć je można 
nawet w domu, czego dowiedli m.in. 
Marcin Koszałka czy Marcin Wrona. Nie 
wykluczam, że w przyszłości zacznę roz-

glądać się nieco dalej, na razie jednak… 
Mój film o Józefie Tischnerze wyszedł 
z rozmów w domu, gdzie postać księdza 
i jego związki z góralszczyzną zawsze 
były mocno obecne. Z kolei w czasie 
prac nad W domu… pojawiły się wier-
sze Władysława Pieronka, ojca biskupa. 
Rodzina Pieronków również doświad-
czyła koszmaru wysiedlenia. To natu-
ralnie zaprowadziło mnie do bohatera 
mojego najnowszego filmu. Dodatkowo 
zmotywował mnie Wojtek Bonowicz, 
który przypomniał, że biskup Tade-
usz Pieronek jest jedną z ostatnich nie-
udokumentowanych filmowo wielkich 
postaci polskiego Kościoła. Owszem, 
jest obecny w mediach, ale nikt nie 
przyjrzał się jemu samemu, jego posłu-
dze, rodzinnym korzeniom i relacjom 
z ojcem – społecznikiem, samorządow-
cem, legionistą, kronikarzem regionu, 
ba, kiniarzem. To z jego inicjatywy 
w Radziechowach w latach 30. XX wieku 
zaczęło działać kino wiejskie. Właści-
wie przygotował cały program promocji 
niewielkiej miejscowości. Musiał swoją 
historią wpłynąć na syna. Uznałem, że 
trzeba te tematy i te dwie postaci przy-
bliżyć. 

Odnoszę wrażenie, że traktujesz 
swoje dokumenty jako misję. Jeździsz 
z nimi po całej polsce po to, żeby 
rozmawiać z widzami.
Z jego oczami jeżdżę już tak od trzech 
lat. Pokazuję swoje dokumenty na DKF-
ach, zdarza się, że również za granicą. 
Zdarza się też, że widzowie powracają 
na kolejne seanse, żeby posłuchać nowej 
rozmowy. To wyjątkowo miłe i mobili-
zujące. Gdy to możliwe, zapraszam swo-

ich bohaterów, kiedy indziej sam jestem 
„gościem”. Warto to robić. Te spotkania 
są bardzo cenne. Dzięki nim mogę poru-
szać tematy, które być może przewijają 
się przez media, ale zasługują na to, żeby 
wybrzmieć w inny sposób. Fakt, że pra-
cuję niezależnie daje mi tę możliwość. 
Być może producent zewnętrzny narzu-
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Rozmowa z szymonem J. 
Wróblem, reżyserem filmu 
Ojciec, czyli o Pieronku
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Kino jaKo preteKst 
Do rozmowy

ciłby mi gości, miejsca spotkań, muzykę, 
plakat…

Nie jest to chyba łatwa droga.
Taka praca wymaga wielu poświę-
ceń i wyrzeczeń, zwłaszcza jeżeli cho-
dzi o życie prywatne. Z drugiej strony 
robię film dokładnie tak, jak chcę. Z kim 
chcę. Kiedy chcę. Nie jestem pewien, 
czy mógłbym z producentem czy dys-

trybutorem zewnętrznym zaprosić do 
współpracy takiego artystę grafika, jak dr 
Sebastian Kubica.

również wywodzącego się 
z Żywiecczyzny…
I kontynuującego, co dla mnie najważ-
niejsze, tradycję polskiej szkoły plakatu. 

W czasie spotkań, zwłaszcza z mło-
dymi widzami, pytam ich, czy o niej sły-
szeli? Poza tym plakat, który Sebastian 
przygotował do Z domu… żyje wła-
snym, pozafilmowym życiem i jeździ po 
świecie z wystawami jego innych prac. 
Myślę, że każdy niezależny twórca powi-
nien w swojej działalności uwzględniać 
właśnie te obszary, które przez innych 
są pomijane. Komercyjny dystrybutor 

prawdopodobnie narzuciłby mi, bazu-
jący na kadrze, plakat z Jurkiem Owsia-
kiem patrzącym na biskupa Pieronka. 
Z Sebastianem nie musimy podążać za 
schematami, co nie oznacza, że prze-
kreślam możliwość bardziej komercyj-
nej współpracy dystrybucyjnej czy pro-
ducenckiej w przyszłości. Cieszę się, że 

W domu… przez trzy lata obecne będzie 
w TVP Kultura i dzięki temu film dotrze 
do kolejnych widzów. Na razie jednak 
działam głównie sam, zawsze będąc 
otwartym na rozmowy. 

Biskup tadeusz pieronek to postać 
przez niektórych uważana za 
kontrowersyjną. ty unikasz polityki. 
twój film jest rodzinny, momentami 
wzruszający.
Podejrzewam, że na film przyjdą widzo-
wie spragnieni jakiejś sensacji. Mnie to 
nie interesuje, szukam innej przestrzeni. 
Na jej teren wszedł na pewno w swojej 
książce – wywiadzie-rzece „Kościół bez 
znieczulenia” – Marek Zając, którego 
zresztą zaprosiłem do rozmowy o bisku-
pie. Kamera budzi jednak inne emocje. 
Przedstawiam widzom historię biskupa 
i trudne losy jego rodziny, postawę ojca, 
który pomimo wielu cierpień zazna-
nych ze strony Niemców i Rosjan nigdy 
nie miał do nich żalu i nie przerzucał 
ciężaru swoich doświadczeń na dzieci. 
W czasach, gdy wielu nie potrafi pora-
dzić sobie ze swoją goryczą, może on 
stać się wzorem. Sam biskup otwiera się, 
jest bardzo autentyczny i szczery. Obda-
rzył mnie i naszą ekipę zaufaniem, tak 
jak i jego rodzina. Jedynym akcentem 
o zabarwieniu politycznym, wpisują-
cym się w pytania o kondycję polskiego 
Kościoła, jest wypowiedź jednego chło-
paka z Przystanku Woodstock. Przez 
półtorej minuty wyraża on wątpliwości 
i pytania, które ma ochotę zadać połowa 
moich znajomych, ale nie mają do kogo 
się z nimi zwrócić. Ksiądz biskup trud-
nych pytań i tematów nie unika. Nawet 
do nich zachęca. Chciałem to uwypu-
klić. Poza tym unikam polityki. Jest jej 
wystarczająco dużo w mediach. 

twoje filmowe rozmowy o Józefie 
tischnerze znalazły finał w książce. 
czy masz też takie plany wobec 
biskupa tadeusza pieronka? 
W filmie znalazła się tylko część naszych 
rozmów z biskupem i o biskupie. Mate-
riału na książkę więc nie brakuje. W paź-
dzierniku Tadeusz Pieronek obchodził 
60-lecie święceń kapłańskich. To prze-
szło pół wieku aktywnej działalności 
postaci największego formatu. Olbrzymi 
temat. 

Rozmawiała Dagmara 
romanowska

Biskup Tadeusz Pieronek na planie 
filmu Ojciec, czyli o Pieronku, 
reż. Szymon J. Wróbel  
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Drugi raz po Skupieniu wcho-
dzisz w gangsterski półświatek. tym 
razem opowiadasz o tym w Totemie 
za pomocą pełnego metrażu. co jest 
w tym świecie podniecającego?
Po prostu czuję się w tym gatunku dobrze. 
Kino sensacyjno-gangsterskie zawiera 
w sobie rodzaj dramatu, który do mnie 
przemawia. Istota dramatyzmu, który 
przychodzi wraz z postacią gangstera, 
człowieka z półświatka – to temat, który 
mnie frapuje. Skupienie było przygotowa-
niem do większej fabuły. Musiałem też dać 
dowód producentowi zainteresowanemu 
moim scenariuszem, że potrafię reżyse-
rować, mimo że nie skończyłem żad-
nej szkoły filmowej. Po drodze poznałem 
ciekawych ludzi, wgryzłem się w temat 
i tak wyszło. Mam też pomysły na kolejne 
rzeczy, które będą utrzymane w innym 
gatunku. 

Dostrzegam ciągłość tematyczną. 
Główny, młodociany bohater 
Totemu wchodzi w świat gangsterski 
niezwykle ochoczo. Już w Skupieniu 
przestrzegałeś przed konsekwencjami, 
tak jak igor z Totemu. Widzisz wejście 
w gangsterkę jako one way ticket? Bez 
powrotu? 
Tak, bohaterem Skupienia jest młody czło-
wiek, który kiedyś był gangsterem i oka-
zuje się, że z tego środowiska nigdy się tak 
naprawdę nie wychodzi. Jest przykładem 
na to, jak duże piętno może taka prze-
szłość odcisnąć na człowieku. Nawet jakieś 
drobne wydarzenia ciągną się za kimś 
takim wiele lat. W Totemie jest podobnie – 

to swego rodzaju tragedia antyczna, w któ-
rej jakiekolwiek ruchy wykonane przez 
bohaterów, w celu zmiany stanu rzeczy, 
tylko jeszcze mocniej zaciskają pętlę na ich 
szyi. Otoczenie, ludzie, którzy są obok – 
wszystko to prowadzi ku zgubie.

to mocno literacka i dramatyczna 
historia. Wiem, że szykowana jest 
książka będąca rozszerzeniem 
scenariusza. A może ukradłeś 
podejrzanym ludziom historie i będzie 
z tego draka?
Nic nie ukradłem. Stworzyłem obraz 
zupełnie bez żadnego celowego resear-
chu, zostawiam to dokumentalistom. 

Totem, reż. Jakub charon 
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mocno zaciśnięta 
pętla na szyi

Może niektóre historie były zasłyszane, 
ale mam nietypową metodę pracy – wiele 
elementów, również fabularnych, rodzi 
się na planie. Film jest dla mnie żywym 
tworzywem. To nie jest tak, że piszę sce-
nariusz, a potem wchodzę na plan i ta 
wizja ma być zrealizowana jeden do jed-
nego. Uważam, że na planie może powstać 
coś zupełnie innego niż w scenariuszu, 
poprzez dodane sceny, energię aktorów, 
ich interakcje. Książka powstała na pod-
stawie scenariusza. Napisałem go, a potem 
zgłosiło się wydawnictwo z propozycją 
rozszerzenia tego do powieści. To trochę 
zabawna historia, bo zaproponowałem im 
inną powieść, a oni, dowiedziawszy się, że 
robię tę historię, woleli ją. Był okres, kiedy 
bałem się, że film nie zostanie wyproduko-
wany, więc wolałem mieć szkic w postaci 
kilkunastu stron prozy. Powieść napisałem 
do końca, a producent się ostatecznie zna-
lazł. Nie jest to jednak to samo – powieść 
rozszerza świat, który zobaczymy w fil-
mie, tym bardziej że na ekranie musia-
łem skompresować wszystkie sceny do 
120 minut, a materiału jest o wiele, wiele 
więcej.

W Totemie wystąpiła m.in. Aleksandra 
Linda, córka Bogusława. taki był 
koncept, że obok początkujących 
aktorów postawiłeś zupełnych 
debiutantów, raperów o szemranej 
przeszłości?
Niewiele wiem o polskich raperach i nie 
jestem fanem gatunku. Wiem, że jest Taco 
hemingway i kilku innych, ale nie cho-
dziło mi o to, żeby w filmie zagrali rape-
rzy, tylko bandyci. Popek był kiedyś ban-
dytą czystej krwi, który trząsł Krakowem, 
jeszcze jak byłem młodym chłopaczkiem, 
a Michał Sobota również ma za sobą różne 
uliczne tematy. Chodziło więc o znane 
twarze, które wiedzą, albo przynajmniej 
mogą sobie wyobrazić, co to znaczy być 
gangsterem. Pacino czy De Niro grywali 
w kinie gatunkowym, ale wychowywali 
się niedaleko niebezpiecznych rejonów 
i mogli choćby z bezpiecznego dystansu 
obserwować mafijne życie. Dlatego tak 
dobrze to oddają. U nas takich akto-
rów nie ma. Uważam, że doświadczenie 
buduje aktora.

popek i sobota to wielkie chłopy. 
Jak się obsługuje takie duże, groźne 
maszyny na planie? 
Nie było żadnych problemów z chło-
pakami. Zresztą Popek gra rolę epizo-

dyczną. Może nadajemy na wspólnych 
falach? Pewnie odpowiedź jest związana 
z tym, dlaczego czuję się w takim gatunku 
dobrze. 

W jednym z wywiadów sobota 
powiedział, że z aktorstwem jest 
trochę inaczej niż z rapowaniem 
i sceną. Że w aktorstwie trzeba być 
sobą. trochę to nietypowe.
Sobota na początku był drętwy, ale to nie-
zwykle charyzmatyczny aktor. Myślał, że 
będę od niego wymagał kurczowego trzy-
mania się scenariusza, a wcale nie o to 
chodziło. Gdy jego charyzma zaczynała 
rzutować na rolę, było coraz lepiej. On 
potrafi być dalej sobą po słowie „kamera 
akcja” i o to mi chodziło. 

Film powstawał w bólach? Widziałem, 
że otarł się o internetową zbiórkę 
pieniędzy. Ale musiał powstać, prawda?
Nie myślę, żeby powstawał w bólach, ale 
widocznie tyle musiało to trwać. Chcia-
łem, aby film był dobrze wyprodukowany, 
nie miał naleciałości offowych i trafił do 
szerokiej dystrybucji. Samo kręcenie prze-
biegło gładko. W listopadzie 2016 weszli-
śmy na plan, a w listopadzie 2017 będzie 
premiera. A czemu musiał powstać? 
Pomijając tematykę, chciałem udowod-
nić, że dobrze poprowadzeni amatorzy 
mogą stworzyć świetne kreacje. I jeszcze 
jedna rzecz – nawet, kiedy robimy w Pol-

sce kino offowe, brakuje mu odwagi. Musi 
pojawić się znana twarz i tak dalej. A ja 
uważam, że właśnie nie musi. U mnie jest 
tak, że banda dresów z Krakowa wchodzi 
z filmem do szerokiej dystrybucji kino-
wej. Mam nadzieję, że inni twórcy nabiorą 
dzięki temu odwagi.

„słyszę” twój film jako utwór raperski. 
co z muzyką? Dużo będzie rapu?
Zdziwisz się. Jest jeden utwór raperski. 
Do muzyki zatrudniłem twórców elektro-
nicznych i mrocznego ambientu. Rap jest 
marginalny, bo to nie jest o dresiarzach 
ani o subkulturze hiphopowej. Wprawdzie 
kręciliśmy teraz klip, w którym wystąpią 
Popek, Matheo i Sobota, i to stuprocen-
towy hip-hop, ale to w celach promocyj-
nych. 

Wiemy, kto pójdzie do kina – ludzie, 
których interesuje mrok ulicy 
i gangsterskiego świata. Kogo jeszcze 
zapraszasz w listopadzie przed ekrany?
Zapraszam widzów, którzy nie mają 
dostępu do tego świata, to jasne. Wydaje 
mi się, że to głębsza refleksja na temat 
przestępczości, kilkuwarstwowa, działa-
jąca zarówno jako kino gatunkowe, ale 
i moralitet. Na pewno nie jest to jedynie 
zwykłe, szorstkie kino sensacyjne w stylu 
Pitbulla.

Rozmawiał Jakub Koisz

Jakub charon



My, filmowcy, dobrze wie-
my, że przygotowanie 
projektu do realizacji to 
nie miesiące, a lata pracy. 

proszę powiedzieć, ze swojej perspek-
tywy, ile wiary, przekonania i samoza-
parcia musi posiadać producent, żeby 
doprowadzić pomysł filmowy do re-
alizacji?
Agata szymańska: Wydaje mi się, że to, 
o czym pan wspomina, czyli wiara, samoza-
parcie itd., to jedna sprawa, i oczywiście bar-
dzo istotna, ale tak naprawdę najważniejszy 
jest system, który pozwala na sfinansowa-
nie produkcji i dopięcie budżetu. To dzięki 
dobrze działającym instytucjom filmy mogą 
powstawać, bo sam zapał i wiara w projekt 
nie do końca są wystarczające.

proszą nam zdradzić coś z kulisów fa-
zy przygotowawczej, tej dopinającej 
budżet, coś, czego pani nie przewi-
działa w swoich działaniach?
A.s.: Myślę, że najciekawsze od tej strony 
jest to, że pierwotnie nasz film był plano-
wany jako projekt finansowany jedynie ze 
środków krajowych, a w efekcie zrobiła się 
z tego koprodukcja polsko-holendersko-nie-
miecka z międzynarodową ekipą i obsadą. 
I tego właśnie nie można było zaplanować, 
a tym bardziej przewidzieć.

czy wybór, przygotowanie i nauka, 
praca na planie z dziecięcymi i nasto-
letnimi aktorami-amatorami wymaga-
ją od produkcji więcej zaangażowania?
Magdalena Kamińska: Nie odnieśliśmy 
wrażenia, by aktorzy dziecięcy byli dużo 
bardziej wymagający od tych dorosłych. 
Momentami wydawało nam się odwrot-
nie. Szalenie istotna okazała się rola II 
reżysera od ról dziecięcych, czyli Magda-
leny Nieć, która przygotowywała dzieciaki 
przed planem do swoich ról oraz pomoc 
Anety Leńskiej, która zajmowała się 
dziećmi bezpośrednio na planie, podczas 
40-dniowego okresu zdjęciowego. Była nie 
tylko ich opiekunką, ale też przyjaciółką. 
Ekipa traktowała dzieci – młodych akto-
rów – po partnersku i to też było kluczem 
do udanej współpracy. Tak więc zbyt dużo 
dodatkowego zaangażowania nie było, 
a jedynie działania o innym, niestandar-
dowym charakterze.

praca z dziećmi przy filmie, który nie 
jest baśnią ani produkcją przygodową 
dla młodej widowni, tylko poważnym 
studium psychologicznym bardzo 

wilkołAk

a właściwie do poszczególnych ujęć, więc 
tutaj też nie było niemiłych niespodzianek.

skąd wziął się ten trudny temat, który 
postanowił pan przenieść na ekran?
Pamiętam, kiedy miałem może z 11 lat 
i podczas prelekcji w szkole z detalami 
usłyszałem o tym, co robiono z dziećmi 
w Auschwitz. O obozach wiedziałem 
wcześniej, ale i tak to był dla mnie szok. 
Tak było z każdym z nas, bo wszyscy 
usłyszeliśmy o tym jako bardzo młodzi 
ludzie, i w jakiś sposób to na nas wpły-
nęło. Jesteśmy taką post-holocaustową 
kulturą, w której nikomu nie trzeba tłu-
maczyć, co jeden człowiek może zrobić 
drugiemu. W tym sensie nasza praca 
polegała na odwołaniu się do wspólnego 
wzoru, bez zbytniego wchodzenia w cały 
ten horror. Bohaterowie Wilkołaka prze-
żyli traumę obozu, ale sam film jest ujęty 
w nawias gatunku, który w jakiś spo-
sób też oswaja, daje inną energię, bar-
dziej koncentruje się na opowiadaniu, 
a nie analizie. To będzie obraz nie tyle 
o traumie, ale o czymś niezwykłym, co 
jest w ludziach, a zwłaszcza w dzieciach, 

czyli o sile, która pozwala wyjść ze stanu 
zwierzęcego w ludzki.

Jakie przesłanie będzie niósł ten obraz 
dla współczesnego widza?
Każdy wynosi z filmu coś innego. Samo 
to, że opowieść o dzieciach, które prze-
żyły obóz koncentracyjny jest oparta na 
faktach, to wystarczające przesłanie. Dla 

mnie osobiście to historia o odzyskiwaniu 
człowieczeństwa, o tym, że świat przyrody 
ze swoją ciągłą walką o przetrwanie przy-
pomina obóz koncentracyjny, i że cały 
czas, nieświadomie, żyjemy gdzieś na jego 
obrzeżach.

Rozmawiał stanisław 
Neugebauer
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Rozmowa z producentkami Agatą 
szymańską i Magdaleną Kamińską 
oraz scenarzystą i reżyserem 
Adrianem pankiem 

NA pLANie

MAGAZYN FILMOWY  nr 75/listopad 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 75/listopad 2017

młodych ludzi wplątanych w trage-
dię wojny, musi być dla pana nie lada 
wyzwaniem twórczym i czysto ludz-
kim. Jakie cechy musi posiadać reży-
ser, pracując z dziećmi i ze zwierzę-
tami, żeby temu sprostać?
Adrian panek: Wydaje mi się, że jak 
w każdym rodzaju twórczości najważ-
niejsza jest wyobraźnia. W tym wypadku, 
trzeba było wyobrazić sobie, jak to jest 
mieć znowu 8 czy 14 lat i przeżyć takie 
rzeczy. Z drugiej strony jest zasada, którą 
wpaja się w szkołach filmowych, żeby 
starać się nie robić filmów z dziećmi i ze 
zwierzętami, bo to bardzo frustrujące. 
Wilkołak jest obrazem i z dziećmi, i ze 
zwierzętami, ale praca nad nim nie była 
frustrująca, a wręcz przeciwnie. Być może 

dlatego, że przygotowywaliśmy się do 
niego ponad dwa lata, znaliśmy naszych 
aktorów, robiliśmy próby i wiedzieliśmy, 
czego się spodziewać. Pracowałem już 
z dziecięcymi aktorami wcześniej i zauwa-
żyłem, że bardzo dobrze wiedzą, co to 
jest film, co to znaczy grać, że to nie jest 
naprawdę, i że ich to bawi, nawet jeśli są to 
sceny jak z horroru. Czasem ku rozpaczy 
swoich rodziców. Wiedziałem, czego mogę 
się spodziewać, że nie można być opty-
mistą i trzeba zakładać najgorsze: dużą 
ilość dubli, zastępowanie gry aktorskiej 
inscenizacją itd. Byłem więc przyjemnie 
zaskoczony, że dzieciaki po prostu świet-
nie grają. W pracy z psami, wilczurami, 
pomagali nam treserzy, którzy przygoto-
wywali zwierzęta do poszczególnych scen, 

wilkołak

Zdjęcia do filmu Adriana Panka zbli-
żają się do końca. To historia ośmiorga 

dzieci wyzwolonych w 1945 roku z obozu 
koncentracyjnego Gross-Rosen. Dzieci 
umieszczone latem tegoż roku w prowi-
zorycznym sierocińcu, w opuszczonym 
pałacu wśród lasów, zamiast powracać do 
normalnego życia muszą zmierzyć się ze 
sforą zdziczałych esesmańskich wilczurów, 
które w poszukiwaniu pożywienia osaczają 
i atakują pałac. Jak mówi Adrian Panek: 
„To historia o zarażeniu złem. O ludziach, 

którzy zostali sprowadzeni do roli zwierząt 
i próbują powrócić do ludzkiej postaci…”. 
W filmie, poza grupą dziecięcych bohate-
rów, zobaczymy m.in. Danutę Stenkę, Sonię 
Mietielicę, Nicolasa Przygodę i niemiec-
kiego aktora Wernera Daehna. Autorem 
zdjęć jest Dominik Danilczyk, scenogra-
fii Anna Wunderlich, a producentkami 
filmu są Agata Szymańska i Magdalena 
Kamińska z Balapolis. Wilkołak powstaje 
w koprodukcji z holenderskim house of 
Netherhorror oraz niemieckim Twenty 
Twenty Vision Filmproduktion i jest współ-
finansowany przez PISF. Premierę zapla-
nowano na 2018 rok. s.N.
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na planie Filmu 
wilKołaK

Sonia Mietielica, 
Danuta Stenka 
i Helena Mazur 
w filmie Wilkołak, 
reż. Adrian Panek 

Adrian Panek na planie 
filmu Wilkołak 



W prODUKcJi

 eter
KOPRODuKCJA POLSKO- 
-uKRaińSKo-węGieRSKo- 
-LItEWSKA
EtAP PRODuKCJI: 
oKReS ZDjęCiowy

reżyseria: Krzysztof 
Zanussi
scenariusz: Krzysztof 
Zanussi
zDjęcia: Piotr Niemyjski
scenografia: Joanna 
Macha
kostiumy: Katarzyna 
Lewińska
charakteryzacja: 
Karolina Kordas
montaż: Milenia Fiedler
Dźwięk: Maria Chilarecka
obsaDa: Jacek Poniedziałek, 
Andrzej chyra, Małgorzata 
Pritulak, Maria Ryaboshapka
ProDucenci: Krzysztof 
Zanussi, Janusz Wąchała
ProDukcja: Studio Filmowe 
„Tor”

Planowane 
zakończenie 
ProDukcji: jesień 2018
czas Projekcji: ok. 110 
min
Dystrybucja: Best Film 
Premiera: zima 2018/2019

Film jest próbą reinterpreta-
cji mitu Fausta. Akcja toczy 

się przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej, na terenach 
monarchii Austro-Węgier-
skiej i Cesarstwa Rosyjskiego. 
Opowiada historię wojsko-
wego lekarza, który prowa-
dzi eksperymenty medyczne, 
by zyskać władzę nad ludźmi. 
W rolach głównych występują: 
Jacek Poniedziałek, Andrzej 

Chyra, Małgorzata Pritulak 
oraz debiutantka, ukraińska 
aktorka, Maria Ryaboshapka. 

 legiony
EtAP PRODuKCJI: 
oKReS ZDjęCiowy

reżyseria: Dariusz 
Gajewski
scenariusz: Tomasz 
Łysiak, Dariusz Gajewski, 
Michał Godzic, Maciej Pawlicki
zDjęcia: Arkadiusz Tomiak
scenografia: Ewa 
Skoczkowska
kostiumy: Małgorzata 
Gwiazdecka
charakteryzacja: Anna 
Dąbrowska
Dźwięk: Jarek Bajdowski
obsaDa: Sebastian 
Fabijański, Bartosz Gelner, 
Wiktoria Wolańska, Mirosław 
Baka, Jan Frycz, Tomasz 
Włosok, Borys Szyc, Antoni 
Pawlicki, Piotr cyrwus, 
Grzegorz Małecki, Antoni Sałaj, 
Przemysław Przestrzelski, 
Maciej Musiał, Marcin czarnik 
ProDucenci: Maciej 
Pawlicki, Adam Borowski 
ProDukcja: Picaresque 
Maciej Pawlicki, Fundacja 
Obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości
Planowane 
zakończenie 
ProDukcji: wrzesień 2018
czas Projekcji: ok. 120 
min
Dystrybucja: Kino Świat
Premiera: październik 2018

Opowieść skupia się na bojo-
wym czynie Legionów Polskich 
z lat 1914-1916, czyli okresie 
od wymarszu z Oleandrów aż 
po bitwę pod Kostiuchnówką. 
Epilogiem są wydarzenia z 
listopada 1918 roku.

Oprac. Beata 
poprawa

pełnometrażowe Filmy Fabularne

56

Fo
t. 

Pi
ot

r N
ie

m
yj

sk
i, 

Ar
ka

di
us

z T
om

ia
k 

MAGAZYN FILMOWY  nr 75/listopad 2017

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

Krzysztof Zanussi na planie filmu Eter

Legiony, reż. Dariusz Gajewski
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feDeracja
rosyjska

MOSKWA:
22 i 28 października 
w ramach 7. Festiwalu Fil-
mów o Nauce i Techno-
logiach 360 w programie 
znalazły się filmy: Photon 
Normana Leto oraz Test 
pilota Pirxa Marka Piestraka. 
Gościem specjalnym był 
Marek Piestrak.

25 października – kino 
Pioner – 70 lat polskiej 
animacji. Przegląd pol-
skich filmów animowa-
nych: retrospektywa Zenona 
Wasilewskiego, 26 paździer-
nika blok filmów dla dzieci. 
Organizator: Instytut Polski 
w Moskwie.

INFO: INStYtut POLSKI 
w MoSKwie

francja

PaRyż:
listopad – 10. Festiwal Filmu Fo
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8, 9 i 15 listopada w ramach 
28. Stockholm international 
Film Festival pokazany zosta-
nie film Anny Jadowskiej 
Dzikie róże.

INFO: INStYtut POLSKI 
w SZToKHolMie

węgry

MISZKOLC: 
6-10 listopada – 17. Dni Pol-
skiego Filmu. W programie: 
Powidoki Andrzeja Wajdy, 
Ostatnia Rodzina Jana P. 
Matuszyńskiego, Zjedno-
czone Stany Miłości Tomasza 
Wasilewskiego, Body/Ciało 

Małgorzaty Szumowskiej 
oraz Azyl Niki Caro.

buDAPESZt:
29 listopada – 3 grudnia – 
15. Międzynarodowy Festi-
wal animacji aNiloGue. 
W programie prezentacja 
polskiego projektu O!PLA.

w listopadzie na węgrzech 
odbędą się zdjęcia (część 
węgierska) do nowego filmu 
Krzysztofa Zanussiego eter. 
Film wspierany jest przez 
Węgierski Fundusz Fil-
mowy. Współproducentem 
ze strony węgierskiej jest 
Laokoon Filmgroup, pro-

ducent oscarowego Syna 
Szawła.

INFO: INStYtut POLSKI 
w BuDaPeSZCie

wielka brytania

LONDYN:
7 listopada w kinie Ciné 
lumière premiera filmu 
Maria Skłodowska-Curie 
Marie Noëlle. Po seansie roz-
mowa z reżyserką. Kolejne 
pokazy od 8 do 30 listopada 
w Ciné Lumière.

LEEDS:
10 listopada w ramach leeds 

international Film Festival 
odbędzie się koncert brytyj-
skiego zespołu indie Bri-
tish Sea Power, który zagra 
skomponowane przez siebie 
soundtracki do polskich fil-
mów animowanych. Pro-
jekt powstał w kwietniu 2017 
na zlecenie festiwalu Kino-
teka Polish Film Festival oraz 
z okazji obchodów 70-lecia 
polskiej animacji. Projekt 
współfinansowany przez PISF.

INFO: INStYtut POLSKI 
w loNDyNie

Oprac. cezary 
Kruk

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. 

Z POLSKIM FILMEM    DOOKOŁA ŚWIATA
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Polskiego KiNoPolSKa. 
Tematem wiodącym jest 
„polska komedia”. W pro-
gramie po raz pierwszy 
we Francji zostaną poka-
zane filmy Juliusza Machul-
skiego: Vabank, Seksmisja, 
Kiler. Widzowie zobaczą 
także najnowsze produkcje 
młodego pokolenia reży-
serów: Plac zabaw Barto-
sza M. Kowalskiego, jestem 
mordercą Macieja Pieprzycy, 
Dzikie róże Anny Jadow-
skiej, Wszystkie nieprzespane 

noce Michała Marczaka. 
W ramach festiwalu odbędą 
się również pokazy filmów 
krótkometrażowych. Organi-
zatorem imprezy jest Instytut 
Polski w Paryżu.

INFO: INStYtut POLSKI 
w PaRyżu

islanDia

ReyKjaViK, aKuReyRi:
wrzesień – listopad w Nor-
dic House – cykl wydarzeń 
„Polish Posters under Nor-
thern lights”. W ramach 
projektu: wystawy m.in. 
plakatów filmowych, 
wykłady o historii polskiej 
sztuki plakatu, warsztaty 
i projekcje filmów. Orga-
nizatorzy: Stowarzyszenie 
Ogrody Sztuki i Galeria 
Plakatu w Krakowie, Ice-
land Academy of the Arts, 
Nordic house, Reykjavik 
City Library – Gerduberg 
Culture house, Akureyri 
Art Museum, The Muni-
cipal Library of Akureyri, 
Kartöflugeymslan Gallery, 
MAk - Akureyri Culture 
Society i Reykjavík Interna-
tional Film Festival. Projekt 
dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

jaPonia

tOKIO:
11 października – Pań-
stwowe Centrum Mło-
dzieży Pamięci igrzysk 
olimpijskich (Natio-
nal Olympics Memorial 
Youth Center) – projekcja 
filmu jurek Pawła Wyso-
czańskiego. W ramach 
pokazu odbyła się dys-
kusja o Jerzym Kukuczce 
z udziałem reżysera oraz 
Tsunemichi Ikeda, byłego 
redaktora naczelnego cza-
sopisma branżowego „Iwa 
to yuki” („Skała i śnieg”). 
Organizator: JMSCA 
(Japan Mountaineering 
and Sport Climbing Asso-
ciation) oraz Instytut Pol-
ski w Tokio

INFO: INStYtut POLSKI 
w ToKio

szwecja

SZtOKHOLM:
11 września w ramach 
Roku josepha Conrada 
obyły się w kinie Sture 
pokazy filmów: Smuga cie-
nia Andrzej Wajda i Tajem-
niczy sojusznik Piotra 
Fudakowskiego.
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Dotknięcie
anioła z granD
Prix w chorwacji

Film w reżyserii Marka Toma-
sza Pawłowskiego wygrał Mię-
dzynarodowy Festiwal Filmów 
historycznych w Rijece (6-9 
września). Jury uznało obraz 
za godny Grand Prix, przyzna-
ło mu też nagrodę za najlep-
sze zdjęcia dla Jacka Januszyka 
oraz dla najlepszego reżysera 
Marka Tomasza Pawłowskie-
go. W konkursie walczyło 30 
produkcji dokumentalnych 
z całego świata – niezależnych 
oraz takich potentatów, jak 
Al Jazeera, BBC, PBS, France, 
Rai i kilku niemieckich sta-
cji. Polski obraz pokonał m.in. 
laureatów festiwali Sundance, 
hot Docs oraz Emmy Award. 
Jury w uzasadnieniu napisało: 
„Rzadko kiedy film potrafi tak 
zawładnąć wyobraźnią, a jed-
nocześnie inspirować do dzia-
łania w życiu realnym. Reżyser, 
idealnie balansując, stworzył 

nie w Konkursie Studenckim, 
natomiast w Konkursie Mię-
dzynarodowym na francuskim 
17. Lille International Short 
Film Festival (23 września – 1 
października), zdobył drugie 
miejsce.

„Polish cinema” 
w usa

W tym roku na 40. kalifornij-
skim festiwalu Mill Valley (5-
15 października) w programie 
znalazła się sekcja „Polish Ci-
nema”. Zaprezentowano m.in. 
Pokot Agnieszki holland, od-
restaurowane cyfrowo Sana-
torium pod Klepsydrą Wojcie-
cha Jerzego hasa oraz Twojego 
Vincenta Doroty Kobieli i hugh 
Welchmana. Ponadto ważnym 
punktem programu był prze-
gląd krótkich polskich animacji, 
w tym retrospektywy filmów 
Mariusza Wilczyńskiego, oraz 
obrazów takich twórców, jak 
Walerian Borowczyk, Jan Leni-
ca, Ryszard Czekała, Zbigniew 
Rybczyński, Tomek Bagiński 
czy Renata Gąsiorowska. Po-
kazowi animacji towarzyszyła 
muzyka na żywo w wykonaniu 
Trance Mission.

Polskie filmy 
Docenione na 
ukrainie

Dwie polskie produkcje zosta-
ły docenione na 10. Między-
narodowym Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych Wiz-Art 
we Lwowie (11-15 październi-
ka): Ciepło-zimno Marty Prus 
(Najlepsza Reżyseria) i Polo-
nez Agnieszki Elbanowskiej 
(Wyróżnienie Specjalne). Film 
Prus doceniono za „dojrzały 
głos reżyserski i silne wizualnie 
przedstawienie złożonej emo-
cjonalnie historii”, natomiast Fo
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Na 6. Tetova International Film Festival ODA 
(3-7 października) tytuł Best Short Film 

otrzymał polski obraz Mam cię Sebastiana Dro-
żaka. Opowiada historię, która zaczyna się w ho-
telowym barze, gdzie spotyka się dwoje nieznajo-

mych. Anka, stewardesa, szuka zapomnienia, on – 
przygody na jeden wieczór. Jedna hotelowa noc, 
pełna niedopowiedzeń i zaskakujących zwrotów 
akcji sprawi, że kobieta spojrzy na swoje dotych-
czasowe życie z zupełnie innej perspektywy.

mam cię wygrywa w maceDonii

Współfinansowana przez 
PISF francusko-litewsko- 

-ukraińsko-polska koproduk-
cja Szron w reżyserii Šarūna-
sa Bartasa jest litewskim kan-
dydatem do nagrody Amery-
kańskiej Akademii Filmowej 

w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny. Natomiast 
kandydatem Estonii jest w tym 
roku, również wsparty przez 
PISF, estońsko-polsko-holen-
derski Listopad w reżyserii Ra-
inera Sarneta. 

szron i listoPaD kanDyDatami
Do oscarów

w obrazie Elbanowskiej jury 
dostrzegło „mądre i sarkastycz-
ne spojrzenie reżyserki na temat 
kulturowego konstruktu nacjo-
nalizmu”.

roman gutek 
oDznaczony 
gwiazDą włoch

Prezes firmy Gutek Film i Sto-
warzyszenia Nowe horyzonty 
otrzymał Order Kawalera OSI 
(Order Gwiazdy Włoch). Jak 
uzasadniono, Roman Gutek to 
„uznany ekspert światowego 
kina, który w znaczący sposób 
przyczyniał się do upowszech-
niania najlepszych dzieł wło-
skiej sztuki filmowej w Polsce. 
Jest pomysłodawcą i organizato-
rem prestiżowych przedsięwzięć 
filmowych przyciągających 
liczną widownię, a dzięki jego 
działalności kino włoskie cie-
szy się coraz większą popular-
nością w kraju”. Order Gwiaz-
dy Włoch (Ordine della Stella 
d’Italia, OSI) to odznaczenie 
Republiki Włoskiej przyznawa-
ne przez Prezydenta Włoch cu-

dzoziemcom i Włochom prze-
bywającym na emigracji, którzy 
szczególnie przyczynili się m.in. 
do upowszechniania kultury 
czy historii Italii. Uroczystość 
wręczenia odbyła się 16 paź-
dziernika w Warszawie podczas 
inauguracji Tygodnia Języka 
Włoskiego. Order wręczył Ales-
sandro De Pedys, Ambasador 
Włoch w Polsce.

MięDzy Dniem a nocą  
Z sukcesem w  
emiratach 
arabskich 

Animacja stworzona przez ze-
spół „Akcja Animacja” działają-
cy przy Zespole Szkół Społecz-
nych STO w Szczecinku otrzy-
mała nagrodę dla najlepszego 
filmu tworzonego przez dzieci 
na Sharjah International Chil-
dren’s Film Festival w Zjedno-
czonych Emiratach Arabskich 
(8-13 października). Jak piszą 
twórcy „film inspirowany jest 
makietą wioski autorstwa Tam-
maro d’Ericco, która wystawia-
na była w kościele w Krągach 

(Boże Narodzenie 2014) i w ko-
ściele św. Franciszka w Szcze-
cinku (Boże Narodzenie 2015). 
Obrazy życia wsi i charaktery-
stycznych zajęć wiejskich sple-
cione ze sceną Bożego Naro-
dzenia są osadzone w naszym 
dziedzictwie kulturowym. Spo-
sób ukazania codzienności na-
wiązuje stylistyką do obrazów 
Pietera Bruegla i miniatur z Ko-
deksu Baltazara Behema”. Opie-
kunem artystycznym zespołu 
„Akcja Animacja” jest Jolanta 
Sierpińska.

koniec wiDzenia 
wygrywa 
w czechach

Koniec widzenia Grzegorza 
Mołdy otrzymał nagrodę dla 
najlepszego filmu na 58. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Krótkometrażowych 
w Brnie (11-14 października). 
Jury doceniło tę krótką fabu-
łę z Gdyńskiej Szkoły Filmo-
wej m.in. za to, że „autor potrafi 
przyciągnąć uwagę publiczno-
ści, nie będąc zbyt sentymental-

z osobistej i intymnej spowie-
dzi harmonijną i uniwersalną 
historię. Dlatego nagroda za 
najlepszą reżyserię oraz Grand 
Prix trafia właśnie do autora 
Dotknięcia Anioła”. Warto do-
dać, że obraz ten już trzeci rok 
krąży po światowych festiwa-
lach.

Prix italia
Dla ikony

Film dokumentalny Ikona w re-
żyserii Wojciecha Kasperskie-
go otrzymał nagrodę Prix Italia 
w kategorii dokumentu telewi-
zyjnego. 69. edycja festiwalu od-
była się w dniach 29 września – 
1 października w Mediolanie. 
Prix Italia to jedna z najstar-
szych i najbardziej prestiżowych 
międzynarodowych nagród dla 
twórców radiowych, telewizyj-
nych oraz internetowych. Ikona 
ma już wiele ważnych wyróż-
nień na koncie, w zeszłym roku 
zebrała deszcz nagród na Kra-

kowskim Festiwalu Filmowym, 
w tym Złotego Lajkonika.

figury 
niemożliwe
i inne historie ii 
z granD Prix we 
francji

Film Marty Pajek podbija festi-
walowy świat, tym razem wy-
grywając Paris International 
Animation Film Festival (20-26 
września). Figury niemożliwe 
i inne historie II to druga część 
tryptyku opartego na koncepcji 
figur niemożliwych, czyli takich, 
które można narysować, ale ich 
występowanie w rzeczywisto-
ści jest niemożliwe. Grand Prix 
w Paryżu to kolejna prestiżowa 
nagroda dla tej animacji. Pro-
dukcja trzeciej część tryptyku, 
o roboczym tytule Strip-tease, 
rozpocznie się jesienią. Produ-
centem jest warszawskie studio 
animacji Animoon.

Polish film week 
w tokio

Od 21 do 27 października 
mieszkańcy Tokio mieli okazję 
szerzej zapoznać się z polską ki-
nematografią. W Brilla Shorts 
Theather wyświetlono 21 krót-
kich filmów dokumentalnych 
i animowanych. W programie 
Polish Film Week znalazły się 
zarówno obrazy mistrza pol-
skiego dokumentu, Krzyszto-
fa Kieślowskiego, jak i nowe 
produkcje młodego pokolenia 
dokumentalistów i animato-
rów, które zdobyły już uznanie 
na międzynarodowych festi-
walach. Japończycy mogli zo-
baczyć m.in. etiudy studentów 
z Gdyńskiej Szkoły Filmowej, 
Szkoły Wajdy, Szkoły Filmowej 
w Łodzi, ASP w Krakowie, Uni-
wersytetu Artystycznego w Po-

znaniu czy Warszawskiej Szkoły 
Filmowej, oraz debiutujących 
twórców, m.in. ze Studia Mun-
ka. Filmy te zdobyły już nagro-
dy na prestiżowych imprezach, 
jak Sundance, IDFA czy DOK 
Leipzig, a także były nomino-
wane do Oscara lub znalazły się 
na shortliście Akademii. Or-
ganizatorem przeglądu Polish 
Film Week in Tokio była Kra-
kowska Fundacja Filmowa wraz 
z Short Shorts Film Festival & 
Asia oraz Brilla Shorts Theater 
w Tokio. Program jest częścią 
projektu „Polish Docs / Polish 
Animations Intercontinental” 
wspieranego przez MKiDN 
oraz PISF.

złe uczynki
zwyciężąją 
w czechach

15 października zakończył się 
17. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Studenckich w Pisku. 
Nagroda trafiła do Piotra Do-
malewskiego za Złe uczynki. Na 
tegoroczną edycję czeskiej im-
prezy zgłoszono ponad 400 ty-
tułów z 52 krajów świata. Etiuda 
Domalewskiego otrzymała na-
grodę Best Narrative Film ufun-
dowaną przez stowarzyszenia 
OAZA. Jury doceniło obraz za 
opowiadanie o ludzkiej godno-
ści w tragikomiczny, a jedno-
cześnie dosadny sposób. 

nowe laury 
Dla ciPki

Kolejne nagrody trafiły do rąk 
Renaty Gąsiorowskiej, której 
animacja Cipka gościła w tym 
roku na licznych festiwalach 
zagranicznych. Na greckim 10. 
Animasyros International Ani-
mation Festival + Agora (27 
września – 1 października), film 
otrzymał specjalne wyróżnie-

Szron, 
reż. Šarūnas 
Bartas

Mam cię, 
reż. Sebastian 
Drożak 
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ny. Utrzymuje uwagę widzów 
dzięki wiarygodności i niesa-
mowitemu zmysłowi budo-
wania napięcia, jednocześnie 
umiejętnie unikając stereo-
typów”. Warto przypomnieć, 
że Koniec widzenia znalazł się 
wśród 9 filmów z całego świa-
ta, które były prezentowane 
w Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych na tegorocznym, 
70. MFF w Cannes. 

aDaPtacja 
najlePsza 
w szwecji

Krótkometrażowy film Bar-
tosza Kruhlika znów odniósł 
sukces na arenie międzynaro-
dowej. Tym razem Adaptacja 
otrzymała nagrodę na Silver 
horse International Film Festi-
val w szwedzkim mieście Bor-
länge. To impreza przeznaczo-
na zarówno dla filmów krótko-, 
jak i pełnometrażowych. Trzeba 
wspomnieć, że to już 35. zagra-
niczna nagroda dla tej fabular-
nej etiudy ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi.

Święty na czele 
litewskiego 
box office’u

Litewsko-polska koprodukcja 
w reżyserii Andriusa Blazevi-
ciusa, Święty, od premiery, która 
odbyła się pod koniec września, 
pozostaje na czele litewskiego 
box office’u. Obraz zdobył pra-
wie 25 proc. widowni i zobaczy-
ło go już 66 tys. widzów. Film 
jest dystrybuowany na Litwie 
przez Kino Pavasaris. Międzyna-
rodowa premiera debiutu litew-
skiego reżysera odbyła się w paź-
dzierniku 2016 roku podczas 
MFF w Busan. W tym samym 
miesiącu film pokazywany był 
m.in. w ramach Pokazów War-
szawskich na 32. Warszawskim 
Festiwalu Filmowym. W czerw-
cu 2017 Święty zdobył aż sześć 

z jedenastu litewskich nagród Si-
lver Crane. Otrzymał także Na-
grodę Specjalną Jury na 23. MFF 
„Listapad” w Mińsku.

Polskie filmy na 
22. mff w busan

W programie 22. MFF w Busan 
(12-21 października) znala-
zły się filmy współfinansowane 
przez PISF. W sekcji Flash For-
ward widzowie zobaczyli no-
wy obraz Bodo Koxa Człowiek 
z magicznym pudełkiem. Była 
to międzynarodowa premie-
ra dla tego tytułu. W tej samej 
sekcji zaprezentowano również 
niemiecko-polską koprodukcję 
Under The Family Tree w reży-
serii Constanze Knoche. Nato-
miast w sekcji World Cinema 
koreańska publiczność mogła 
obejrzeć francusko-litewsko- 
-ukraińsko-polską koprodukcję 

Szron w reżyserii Šarūnasa Bar-
tasa. Światowa premiera Szro-
nu miała miejsca na 70. MFF 
w Cannes (sekcja Quinzaine des 
Réalisateurs). Kolejnym pol-
skim akcentem na tegorocznym 
MFF w Busan był też pokaz do-
kumentu Hugo Wojciecha Kli-
mali i Mateusza Wajdy w sekcji 
Wide Angle. Światowa premiera 
tego z kolei obrazu odbyła się 
podczas 33. Warszawskiego Fe-
stiwalu Filmowego.

anDrzej titkow 
w hiszPanii

Jesienny Madryt gościł wybit-
nego twórcę dokumentów An-
drzeja Titkowa. 2 październi-
ka, w sali projekcyjnej hiszpań-
skiej Akademii Filmowej odbył 
się przegląd polskich filmów, 
współorganizowany przez hisz-
pańsko-Polskie Stowarzyszenie 

Kulturalne „Forum” oraz Fun-
dację Ava Arts. Widzowie obej-
rzeli wybrane etiudy ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi, w tym tak 
znane, jak Dwaj ludzie z sza-
fą Romana Polańskiego, erotyk 
Jerzego Skolimowskiego czy 
Urząd Krzysztofa Kieślowskiego. 
Następnie, głównym punktem 
programu była projekcja trzech 
dokumentów Andrzeja Titkowa: 
Daj mi to, Takie miejsce i Pro to-
to. Po seansie odbyło się spotka-
nie z reżyserem. Publiczność py-
tała go również o słynną łódzką 
„Filmówkę” oraz o osobę i twór-
czość Kieślowskiego. Wśród 
uczestników spotkania byli za-
równo hiszpanie, jak i przedsta-
wiciele miejscowej Polonii. Im-
prezę uświetniła swą obecnością 
Marzenna Adamczyk, ambasa-
dor RP w Madrycie. Następnego 
dnia przeglądu, w siedzibie Cen-
tro Sefarad-Israel, mieszczącej 
się w Palacio de Canete, odbyła 
się z kolei projekcja innego fil-
mu Andrzeja Titkowa – Albumu 
rodzinnego. Twórcę dokumen-
tu przedstawiła licznej widow-
ni Elżbieta Bortkiewicz, prezes 
hiszpańsko-Polskiego Stowa-
rzyszenia Kulturalnego „Forum”, 
ceniona tłumaczka literatury 
polskiej, m.in. poezji Wisławy 
Szymborskiej i Adama Zaga-
jewskiego. W projekcji wzięła 
też udział Mirosława Kubas-Pa-
radowska, dyrektor Instytutu 
Kultury Polskiej w Madrycie. 
Film spotkał się z gorącym przy-
jęciem uczestników, a następ-
nego dnia odbyło się przyjęcie 
honorujące Andrzeja Titkowa, 
które wydała prezes Stowarzy-
szenia „Forum”. W spotkaniu 
tym uczestniczyły różne pokole-
nia hiszpańskiej Polonii. Wśród 
zaproszonych gości była m.in. 
córka Józefa Wittlina – Elżbieta 
Wittlin-Lipton. 
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Trzy nasze filmy dokumen-
talne zostały docenione na 

MFF dla Osób Niepełnospraw-
nych w Belgradzie Bosifest 
2017. Nagrodę dla najlepszego 
reżysera otrzymała Anasta-
zja Dąbrowska za film Daniel, 
którego bohaterem jest młody 
chłopak spędzający wakacje na 
koloniach dla osób z zespo-
łem Downa. Jury serbskiego 
festiwalu przyznało wyróżnie-
nie specjalne polsko-rosyjskiej 
koprodukcji In Another World 
Anny Bedyńskiej. Bohaterką 
filmu jest mama dwójki nasto-

letnich dzieci, której perfek-
cyjnie zorganizowany świat 
zakłóca wiadomość o choro-
bie jej jeszcze nienarodzone-
go dziecka. Reżyserka przez 
ponad 6 miesięcy dokumento-
wała życie bohaterki. Wyróż-
nienie specjalne otrzymał też 
wielokrotnie już nagradzany 
dokument Macieja Adamka 
Dwa Światy będący portretem 
rodziny, w której rodzice są 
głuchoniemi, a ich córka Lau-
ra jest słysząca. Bosifest od-
bywał się w dniach 10-12 paź-
dziernika.

Polacy nagroDzeni w serbii

Daniel, 
reż. Anastazja 
Dąbrowska
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idea wspólnotowości Londyńskiemu 
Festiwalowi Filmowemu (LFF) przy-
świeca niezmiennie od lat. To przegląd 
najlepszych propozycji innych festiwali, 

miejsce premier najciekawszych produkcji 
hollywoodzkich i brytyjskich, ale i impreza, 
która pozwala rozeznać się w tym, co w ogóle 
dzieje się w kinematografii na świecie. Co inte-
resuje i zaprząta filmowców z Europy, Azji, 
Ameryki Południowej i Australii. I chociaż 
najbardziej egzotyczne propozycje nie przy-
ciągają takich tłumów, jak np. Kształt wody 
Guillermo del Toro, to zawsze znajdują swoją 
widownię. W tym roku jednak w Londynie 
oprócz ciekawości innych i innego pojawił 
się niepokój związany z wyzwaniami, które 
przed brytyjskimi filmowcami stawia Bre-
xit. Nad konsekwencjami wystąpienia kraju 
z Unii Europejskiej zastanawiali się w trakcie 
spotkań branżowych. 

Temat podjęli już rok temu. Wtedy jednak 
debata miała charakter ogólny i widać było, że 
środowisko jest jeszcze w stanie szoku. Nie-
mniej, zapowiedziano rozpoczęcie rozmów 
z rządem i przygotowanie raportów podsu-
mowujących współpracę brytyjskich twór-
ców z UE. Na 61. LFF można było zapoznać 
się z wynikami wielomiesięcznych analiz – 
twardymi danymi. Rozmawiano też na temat 
możliwych (raczej czarnych) scenariuszy na 
przyszłość w kontekście udziału w progra-
mie Creative Europe (Anglicy liczą na to, że 
w nim pozostaną), swobody przemieszcza-
nia się i zmian w przepisach imigracyjnych 

(wśród pomysłów pojawiła się propozycja 
„paszportu artystycznego”) oraz ponadpań-
stwowej ochrony praw autorskich. Wiadomo 
już, ile brytyjska kinematografia (w tym kina) 
zyskała dzięki obecności w UE. To, ile straci 
zależeć będzie od wyniku negocjacji na linii 
Londyn – Bruksela. „Jesteśmy przemysłem 
kreatywnym, musimy znaleźć rozwiązania” – 
starali się łagodzić najbardziej pesymistyczne 
przewidywania przedstawiciele British Film 
Institute i zapraszali na panele o nowych źró-
dłach finansowania.

W kolejkach do kas dyskusje koncentrowały 
się na tych filmach, które już powstały. W pro-
gramie znalazło się 246 pełnych metraży i 128 
krótkich, reprezentujących 68 państw, w tym 
Polskę. Miewaliśmy w Londynie lepsze lata, 
jak chociażby wtedy, gdy wygrała Ida Pawła 
Pawlikowskiego. W tym roku nasze obrazy 
nie tylko nie trafiły do żadnego z konkursów 
LFF, ale i nie było o nich specjalnie słychać 
„na korytarzach”. Twój Vincent Doroty Kobieli 
i hugh Welchmana wszedł do powszechnej 

kinowej dystrybucji w Wielkiej Brytanii w 
trakcie imprezy, w związku z czym na niej 
samej nie był „tą nowością, której nie można 
przegapić”. Pokot Agnieszki holland i Kasi 
Adamik jeden z czołowych brytyjskich pro-
pagatorów polskiego kina, Peter hames, pięk-
nie przedstawił w katalogu LFF (m.in. zwrócił 
uwagę na „magnetyczną” kreację Agnieszki 
Mandat), ale... tak naprawdę film wpisał się w 
tę odnogę festiwalu, która pozwala „nadrobić 
zaległości”. Tak też potraktowano Ptaki śpie-
wają w Kigali Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa 
Krauzego. A Ciepło-zimno Marty Prus było 
tylko jednym z tytułów jednego z bloków shor-
tów… Emocje budziły konkursy, w których 
ostatecznie wygrały: Niemiłość Andrieja Zwia-
gincewa (najlepszy film), Inxeba. Zakazana 
ścieżka Johna Trengove’a (najlepszy debiut), 
Nasze królestwo Lucy Cohen (najlepszy doku-
ment) i The Rabbit Hunt Patricka Bresnana 
(najlepszy krótki metraż). 

Dagmara romanowska

razem, ponaD Granicami
Gdy politycy prowadzą negocjacje 
związane z Brexitem, brytyjskie 
środowisko filmowe mówi jednym 
głosem, że chce być częścią europejskiej 
i światowej wspólnoty kreatywnej. 

Londyński Festiwal Filmowy
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ile dyrektor programo-
wy hBO czyta scena-
riuszy tygodniowo?
casey Bloys: Bardzo 

dużo. Czytam codziennie 
i robię to przez wiele godzin, 
właściwie aż do momentu, 
kiedy mój mózg się wyłącza 
i więcej nie przyswaja. Zda-
rzało się, że nawet 60 scena-
riuszy tygodniowo, ale dziś 
staram się już tak dużo nie 
pracować.

O czym pan myśli podczas 
lektury?
Ważna jest dla mnie przede 
wszystkim jakość scenariusza 
i ekipy, która ma się nim zająć. 
W dalszej kolejności myślę, 
czy potrzebujemy serialu 
o danym profilu w określonym 
momencie. Wbrew obiego-
wej opinii, kontrowersje, które 
gotowy serial mógłby wzbu-
dzić, nie są dla nas istotne.

przykłada pan dużą wagę 
do osiągnięć scenarzystów?
Oczywiście, osiągnięcia są 
istotne, ale w hBO stawiamy 
także na nieznanych twórców. 
Najważniejsza jest jakość tego, 
co napisali.

hBO inwestuje w ostat-
nim czasie w rynki lokalne. 
czy gdyby twórca serialu, 
choćby w polsce, wybił się 
na takim rynku, miałby 
priorytet, gdyby zgłosił się 

CAsey Bloys
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do pana z pomysłem na 
międzynarodowy serial?
Głównym rynkiem są Stany 
Zjednoczone, co nie znaczy, 
że taka droga nie jest możliwa. 
Z niecierpliwością czekam, aż 
będziemy dostawać scenariu-
sze i propozycje nowych seriali 
od twórców, którzy zaistnieli 
w hBO w swoim kraju. Taki 
przepływ ludzi mógłby prze-
łożyć się na zainteresowanie 
produkcją międzynarodową 
na rynku, z którego pochodzi 
scenarzysta.

czy z produkcji popular-
nej na rynku lokalnym da 
się zrobić międzynarodowy 
hit?
Oczywiście. Tworzymy seriale 
przeznaczone na konkretny 
rynek, które mają szansę stać 
się znane na większej ilości 
rynków. Tak jak choćby Młody 
papież, który powstawał przy 
współpracy z naszym włoskim 
oddziałem. Obecnie pracujemy 
choćby nad produkcjami po 
hebrajsku i włosku. Te seriale 
oczywiście nie będą cieszyły się 
ogólnoświatową popularno-
ścią, jednak z pewnością będą 
ciekawym dodatkiem w naszej 
ofercie i wyjdą poza kraj pro-
dukcji. Chcemy kontynu-
ować tę strategię i uwzględniać 
w niej kolejne rynki.

co by pan poradził pol-
skim scenarzystom – czy są 

Edwards zbiera je i przedsta-
wia „szychom” z góry, które 
nie wiedzą nic o tożsamości 
twórcy. W efekcie wybiera się 
najlepsze pomysły. Teraz tak 
się złożyło, że niemal połowa 
z nich była autorstwa wspo-
mnianej wyżej grupy. Warto 
nadmienić, że zmieniło się 
także to, że nie proponujemy 
już obsady do seriali. Ogra-
niczamy się do sugestii w tej 
kwestii. Takie podejście dało 
więcej swobody twórcom 
i wypromowało wiele nowych 
twarzy.

czy zauważa pan odpływ 
twórców z hBO do Net-
flixa?
Uważam, że nadal jesteśmy 
magnesem dla największych 
talentów w branży, którzy gdy 
chcą stworzyć dobry serial, 
wybierają pracę z nami.

Musi pan jednak przyznać, 
że Netflix potrafi fanta-

stycznie przewidzieć ocze-
kiwania widzów.
Faktem jest, że opierają się 
na ciekawym algorytmie, 
potrafiącym polecać widzom 
produkcje w ich guście. Nie 
wydaje mi się jednak, aby ich 
strategia biznesowa polegała 
na wydobywaniu esencji tego, 
co podoba się widzom. Nasi 
twórcy są wolni i nie działają 
według algorytmów.

czy posiadacie profil prze-
ciętnego widza hBO?
Często wykonujemy badania, 
które pozwalają nam lepiej 
poznać naszych widzów – ich 
wiek, płeć, to, co oglądają. Jed-
nak przy tworzeniu serialu nie 
są najważniejsze potencjalne 

słupki oglądalności, tylko 
to, co twórcy chcą przekazać 
widzom. To jest niezmiennie 
nasza dewiza. 

Jak na przestrzeni 20 lat, 
kiedy działa hBO, zmieniła 
się wasza publika?
Największa zmiana dotyczy 
tego, kiedy widzowie oglą-
dają produkcje. Już nie jest 
tak, że niewolniczo trzymają 
się ramówki telewizyjnej. Dziś 
w niedzielne wieczory, kiedy 
emisję mają premiery naszych 
najpopularniejszych seriali, 
notujemy tylko 30 proc. oglą-
dalności. Kilka lat temu było 
to ponad 50 proc. Widać tu 
znaczny spadek, który według 
mnie będzie się utrzymy-

wał. Wynika to z wprowadze-
nia usług VOD i streamingu 
w szerokim zakresie. Dziś 
korzysta z nich większość 
naszych widzów, którzy mogą 
dzięki temu oglądać, co chcą 
i kiedy chcą. Nowe odcinki 
osiągają ponad 90 proc. cał-
kowitej oglądalności dopiero 
w ciągu 5-6 tygodni od pre-
miery, której znaczenie stop-
niowo spada.

czy w związku z tym prze-
widujecie rozwój swojej 
platformy internetowej 
kosztem obecności kanału 
na danym rynku?
To kwestie, nad którymi gło-
wią się mądrzejsi ode mnie. 
Gdy rozpowszechnił się 

model udostępniania całego 
serialu naraz, u naszych 
szych wybuchła panika. Co 
mamy robić? – zastanawia-
liśmy się wszyscy. Według 
mnie, wypuszczanie jednego 
odcinka na tydzień daje nam 
przewagę nad konkurencją. 
Sprawia, że o serialu cały czas 
jest głośno, ludzie wycze-
kują dalszego ciągu wydarzeń. 
Oczywiście, ostatecznie cały 
serial ląduje na naszej platfor-
mie, więc jeżeli ktoś woli oglą-
dać całość naraz, też ma taką 
możliwość.

A jak pan ogląda seriale – 
naraz, czy czekając na 
każdy odcinek?
Zdradzę panu, że w domu 
oglądam głównie kanały 
poświęcone jedzeniu 
i domowi! (śmiech) Sam 
potrzebuję czasu, żeby oswoić 
się z poważniejszym seria-
lem. Jestem fanem takich 
produkcji, które potrafią 
sprawić, że widz znajduje 
się w innym miejscu – nie-
koniecznie takim, w którym 
chciałby spędzić resztę życia. 
Przykładami są Gra o Tron, 
Westworld czy Opowieść pod-
ręcznej. Szalenie podobały 
mi się również Wielkie kłam-
stewka. Lubiłem zapoznawać 
się z kolejnymi odcinkami co 
jakiś czas, żeby móc je prze-
myśleć. Te seriale stoją na 
wysokim poziomie intelektu-
alnym, więc miałem się nad 
czym zastanawiać i o czym 
myśleć po każdym odcinku. 
Ciekawe zresztą jest, że w tym 
roku opinie o następnych 
odcinkach naszych seriali były 
coraz lepsze, w szczególności 
w przypadku Wielkich kłam-
stewek, których finał miał dwa 
razy lepsze oceny niż pilot! To 
dowód na to, że aby zbudować 
klimat tajemnicy, potrzeba 
czasu. Jak widać, nasi widzo-
wie uważają, że czekanie jest 
warte zachodu.

Rozmawiał Artur 
Zaborski

Rozmowa z caseyem Bloysem, 
szefem programowym HBO na rynek 
międzynarodowy

Nie słupki oglądalności, tylko wartość 
przekazu dla widza jest naszą dewizą

jakieś generalne zasady, jak 
przekonać do siebie caseya 
Bloysa?
Żeby oglądali nasze sztan-
darowe produkcje. Weźmy 
ostatni hit – Westworld, który 
okazał się najlepiej ocenia-
nym serialem z naszej oferty. 
Od pierwszego odcinka widać 
w nim ogromny, unikalny 
świat wspaniałych aktorów 
i ciekawe pomysły fabularne. 
Najważniejsze jest jednak to, 
co i w jaki sposób próbują 
przekazać twórcy. Wiele osób 
pytało nas, czy Westworld 
będzie nową Grą o Tron. Nie; 
żaden serial nią nie będzie, 
tak samo jak za kilka sezonów 
kolejny nasz serial nie będzie 
nowym Westworld. W hBO 
nie tworzymy kontynuacji, 
tylko nowe, oryginalne i jako-
ściowe produkcje. O tym sce-
narzyści muszą pamiętać, bo 
od tej reguły nie ma wyjątków.

Jak wyglądają statystyki, 
jeśli chodzi o to, kto dziś 
tworzy seriale hBO?
Rok temu kobiety i niebiali 
nakręcili 25 proc. naszych pro-
dukcji, w tym roku – 45 proc. 
Ten wzrost wziął się ze spo-
tkania całej naszej twórczej 
ekipy z Kelly Edwards, która 
zapowiedziała, że da wszyst-
kim nowym twórcom równy 
dostęp do pracy z hBO. Zale-
żało jej, żeby każdy miał szansę 
zgłosić swój pomysł na serial. 

jest miejsce Dla 
polaKów w hbo
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Kiedy w czerwcu 2014 roku sześć 
wielkich amerykańskich studiów 
filmowych tzw. majors podpisy-
wało z brytyjską płatną telewi-

zją Sky UK kilkuletni ramowy kontrakt  
na sprzedaż pakietów filmów i seriali, miało 
to być standardową umową, jakich co roku 
zawiera się w Europie, a także na świecie 
kilkadziesiąt, jeżeli nie setki. Sky UK zobo-
wiązywało się do sprzedawania abonamentu 
wyłącznie mieszkańcom Zjednoczonego 
Królestwa i Irlandii – na te dwa terytoria 
opiewał kontrakt – a z kolei majors zobo-
wiązywały się do zawierania identycznych 
klauzul w umowach z innymi krajami.  
Cel był oczywisty – chodzi w takich kontrak-
tach o to, by telewizje ograniczały swój zasięg 
do terytorium (i dodajmy: na okres czasu), 

na które sprzedawana jest licencja, i by nie 
podbierano sobie wzajemnie widzów, w tym 
wypadku abonentów. Te zasady określone  
są mianem terytorializacji.

bruksela oPonuje
Trochę jak grom z jasnego nieba spadła 
więc wiadomość, że Komisja Europejska 
oprotestowała ten kontrakt i zaskarżyła  
go do Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości (ETS), wytaczając działo najwięk-
szego kalibru: miał on być naruszeniem 
fundamentalnej zasady Unii Europejskiej, 
czyli swobodnej konkurencji, oraz dodat-
kowo, być niezgodny z polityką Jednolitego 
Rynku Cyfrowego (DSM). Nie znaczy to,  
że KE, a dodajmy, że również odpowiednie 
komisje Parlamentu Europejskiego nie wie-
działy wcześniej o praktyce terytorializacji, 
i że nie zauważały tego, co nazwały póź-
niej zmową przeciwko konkurencyjności.  
Po prostu sprawa uważana uprzednio  
za marginalną, nabrała kapitalnego zna-
czenia, gdy coraz większą rolę jako nośnik 
treści audiowizualnych zaczął odgrywać 
internet. Na forum Grupy Roboczej Rady 
UE ds. Własności Intelektualnej oraz Grupy 
Roboczej Rady UE ds. Audiowizualnych 
trwa cykl konsultacji na temat nowelizacji 
Dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych oraz Rozporządzenia w sprawie 
koordynacji niektórych zasad dotyczących 

prawa autorskiego oraz praw pokrewnych 
stosowanych w odniesieniu do przekazu sate-
litarnego oraz retransmisji drogą kablową 
(Rozporządzenia Satelitarno-Kablowego). 

Sprawa licencji terytorialnych pojawia  
się również w debatach w Parlamencie Euro-
pejskim nad „Projektem Rozporządzenia 
dotyczącego zwalczania nieuzasadnionego 
blokowania geograficznego i innych form 
dyskryminacji z uwagi na przynależność 
państwową klientów, ich miejsce zamiesz-
kania lub miejsce prowadzenia działalno-
ści na rynku wewnętrznym”, zaś w trak-
cie obrad odnośnych Komisji PE ujawniły  
się silne naciski na przyjęcie rozwiązań 
będących fundamentalnym zagrożeniem  
dla całego systemu finansowania kinema-
tografii.

W ramach konsultacji w obronie licencji 
terytorialnych występuje EFADs (European 
Film Agency Directors), stowarzyszenie gru-
pujące instytuty filmowe 28 krajów unijnych – 
plus Szwajcaria, Norwegia i Islandia (PISF 
oczywiście jest członkiem). EFADs zajmuje 
się przede wszystkim lobbingiem w instytu-
cjach unijnych, starając się wpływać na pro-
cedowane dyrektywy i regulacje, tak aby były 
one zgodne z interesem europejskich kine-
matografii, a także zabiera głos w konsulta-
cjach i inicjuje debaty. Działają w nim grupy 
robocze na temat cyfryzacji, prawa autor-
skiego, edukacji filmowej oraz think tank 
analizujący wyzwania stojące przed kinem 
i szerzej, kreatywnym przemysłem audiowi-
zualnym. Współpracuje w tych sprawach ze 
stowarzyszeniami europejskich reżyserów 
(FERA), organizacji zbiorowego zarządza-
nia (SAA), dystrybutorów i operatorów sal. 
Dziś batalia rozgrywa się wokół kontraktu 
Sky UK. EFADs występuje i zyskuje status 
zainteresowanej trzeciej strony w procesie 
przed ETS. Podobny status uzyskuje kilka 
instytutów, w tym Francja (CNC), Niemcy 
(FFA), Wielka Brytania (BFI) a także PISF. 
Dodatkowo francuski Canal Plus pozywa 
KE ponieważ jedno studio z szóstki majors, 
Paramount, wyłamało się i jednostronnie zgo-
dziło na rezygnację z licencji terytorialnych. 

Instytuty zrzeszone w EFADs wspierają 
europejską kinematografię rocznie 3 milio-

nami euro poprzez bezpośrednie dofinan-
sowania i ulgi podatkowe.

obecne PryncyPia 
Dla ke
Jednolity Rynek Cyfrowy i zakaz bloko-
wania geograficznego są bezwarunkowym 
priorytetem KE w tej kadencji, a główną 
siłą sprawczą jest wiceprzewodniczący 
Komisji, estoński komisarz Andrus Ansip, 
były premier rządu, który uczynił z Esto-
nii kraj przodujący w dziedzinie zasto-
sowań cyfrowych. Oczywiście nikt nie 
neguje potrzeby jednolitego rynku przy 
sprowadzaniu z innych krajów samocho-
dów, komputerów czy butów, jednakże 
utwory audiowizualne powinny być z tego 
wyłączone. „Otóż nie – powiada wiceprze-

O terytorializacji i swobodzie konkurencji, czyli o sprzecznych 
interesach oraz kontrowersyjnych umowach licencyjnych w dobie 
internetu, który staje się główną platformą eksploatacji filmów.

jaK obronić europejsKie 
KinematoGraFie?
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wodniczący Ansip – kiedy ja przebywam 
w Brukseli, moja żona musi mieć prawo 
oglądania tu tych samych programów  
co w Tallinie i wszelkie blokady geogra-
ficzne powinny być zniesione”. 

Tu widać, że chodzi bardziej o dostęp 
do filmów w internecie, który staje się 
bodaj czy nie główną platformą eksplo-
atacji, i gdzie pojawili się tak potężni glo-
balni gracze, jak Netflix, Amazon czy 
Showmax. Sprawa Sky UK to dla obu 
stron zasadniczy precedens, który w przy-
padku dania przez Trybunał racji Komisji 
zburzyłby całą architekturę finansowania 
kinematografii.

efaDs ostrzega
Tak, jak to ma miejsce w dystrybucji trady-
cyjnej, tak eksploatacja on-line (transakcyjne 
VOD, TVOD, oraz abonamentowe SVOD) 
powinna być rezultatem kontraktu licencyj-
nego zawartego przez dostarczyciela usług 
internetowych (Internet Service Providers, 
ISP) z posiadaczem praw, na dany okres  
i na dane terytorium. Jest bowiem rzeczą 
oczywistą, przypomina EFADs, że bez gwa-
rancji zwrotu poniesionych nakładów i zysku,  
nie będzie możliwe zaangażowanie się kopro-

68

ducentów i dystrybutorów przede wszystkim 
na etapie gromadzenia środków. Zmniejszy 
się liczba produkcji, a najbardziej ucierpią 
filmy artystyczne, mali niezależni producenci 
i mniejsze kinematografie. Nawet jeżeli takie 
filmy powstaną, to przy jednolitej paneuro-
pejskiej licencji wyeliminowani zostaną mali 
i średni ambitni dystrybutorzy, znający swój 
lokalny rynek i potrafiący trafić do swojej 
publiczności, a zyskają wielkie korporacje 
nastawione przede wszystkim na angloję-
zyczną komercję. Słuszna w swoim założeniu 
idea dostępności wartościowej artystycznie 
twórczości filmowej dla wszystkich obywateli 
Unii, zamieni się w swoje przeciwieństwo, 
gdy wyschnie rynkowe źródło finansowa-
nia tej twórczości.

W wyniku konsultacji, Komisja idzie  
na kompromis w kwestii terytorializacji,  
proponując, by zakazane zostało prowadze-
nie aktywnej akwizycji poza granicami okre-
ślonymi w licencji (no cross-border acces),  
natomiast wymaga, aby nie odmawiać dostępu 
osobom, które tego zażądają (passive sales),  
co jest trudne do przyjęcia. Co innego 
wymóg, aby osoby podróżujące po Euro-
pie lub pracujące chwilowo za granicą, mogły 
wszędzie oglądać programy, do których  

mają dostęp w kraju zamieszkania (porta-
bility). W tym wypadku należy jednak ści-
śle określić okres tymczasowego pobytu  
za granicą oraz sposoby weryfikacji. 

Obok terytorializacji istnieje jednak 
drugi sporny temat, a mianowicie zasada 
kraju pochodzenia. Tu chodzi o pienią-
dze, i to poważne, a mianowicie o to, 
by giganci internetowi, jak choćby wspo-
mniany Netflix, łożyli na kinematografie 
w takim samym stopniu, co kina, operato-
rzy kablówek i platform satelitarnych czy 
też telewizje. Aktualnie bowiem wystar-
czy, by zarejestrowali się oni w kraju unij-
nym, gdzie taka opłata jest najmniejsza, 
lub w ogóle nie jest wymagana, by swo-
bodnie operować na obszarze całej Unii. 
EFADs postuluje więc zasadę kraju doce-
lowego, to jest kraju, do którego adreso-
wane są programy, i z którego pochodzą 
zarabiane przez dostawcę pieniądze, czy 
to w formie abonamentu, czy też opłaty 
transakcyjnej.

kwaDratura koła...
Inne niebezpieczeństwo, jakie związane 
jest z zasadą kraju pochodzenia polega na 
tym, że film, lub program audiowizualny, 
do którego licencja została zakupiona na 
obszar określonego kraju stawałby się auto-
matycznie dostępny odbiorcom na obsza-
rze pozostałych 27 krajów. Na krótką metę 
byłoby to korzystne dla odbiorców, stąd 
poparcie zasady kraju pochodzenia przez 
niektóre organizacje konsumenckie. Na 
dłuższą metę mogłoby to stać się zabójcze 
dla przemysłu audiowizualnego – ponie-
waż, po pierwsze, byłoby to obejściem 
tylnymi drzwiami zasady terytorialności, 
a po drugie doprowadziłoby do drastycz-
nej zwyżki cen na licencje programowe, 
ponieważ sprzedając licencję na określony 
kraj, producent, agent sprzedaży czy dys-
trybutor podnosiłby cenę, aby wynagro-
dzić sobie utratę potencjalnych zysków 
z innych terytoriów.

Pomimo że w wyniku konsultacji śro-
dowiskowych KE przyjęła w końcu kom-
promisową propozycję, aby wyłączyć 
z zapisów projektu Rozporządzenia o geo-
blokowaniu utwory audiowizualne i inne,  
do których dostęp chroniony jest prawem 
autorskim, sprzeciwia się temu większość 
członków i sprawozdawców komisji PE. 
Proponują odrzucić to wyłączenie, lub przy-
najmniej utrzymać je tylko na dwa lata, 
a następnie poddać ponownej ewaluacji. 
Sprawa pozostaje więc otwarta, a proces 
w sprawie Sky UK trwa nadal.
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Jesienna edycja canneńskich targów 
telewizyjnych, czyli MIPCOM-u, dwa 
pierwsze dni poświęca zawsze anima-
cji. Pod hasłem MIP Junior nie tylko 

handluje się, głównie animowanym kon-
tentem telewizyjnym, ale także pokazuje 
właśnie zrealizowane propozycje, zaprasza 
do dyskusji nad nowymi pomysłami i nad 
przyszłością gatunku. A ten, jak wynika 
z zainteresowania producentów i nadaw-
ców ma się znakomicie, bo każda szanująca 
się duża stacja ma swoje pasmo dla naj-
młodszych widzów lub choćby obowiąz-
kową Dobranockę. Gigantyczne zamówie-
nia składają kanały tematyczne, platformy 
cyfrowe, serwisy VOD i internetowe. Nie 
powinno więc dziwić, że jak zawsze dużo 
kupowała Marta Szwakopf, szefowa kana-
łów tematycznych (w tym m.in. MiniMini+ 
i teleTOON+) platformy nc+. Zadowolona 
wyjeżdżała też z Cannes Marta Gebhardt 
z krakowskiej firmy Anima Art Found- 
ation, producenta 15-odcinkowej serii 
Czapu Czipu (Hee-hee Hatty), o którą kon-
kretne pytania złożyły stacje telewizyjne 
ze Skandynawii i Beneluxu.

Owe zainteresowanie bardzo realnie – co 
powinno cieszyć i cieszy, bo powodzenie 
projektów „komercyjnych” otwiera często 
drogę do realizacji artystycznych czy nowa-
torskich – odczuli też reprezentanci dzie-
sięciu nadwiślańskich firm producenckich. 
Stowarzyszenie Polskich Producentów 
Animacji namówiło ich do przyjazdu na 
Lazurowe Wybrzeże i obecność na stoisku 
firmowanym właśnie przez SPPA, a współ-
finansowanym także przez: PISF, FPCA, 
Polish Film Animation i KIPA. Wysłan-
nicy Badi Badi, Animoon, Grupy Smacz-
nego czy Fumi Studia zgodnym chórem 
podkreślali, że jeden targowy adres zna-
komicie spełnił swoją rolę. A przyjechali 
do Cannes z różnymi potrzebami, bo cho-
dziło i o sprzedaż praw do gotowych już 
pozycji, ale także o znalezienie partnerów 
finansowych czy dystrybucyjnych do pla-
nowanych projektów, lub o kontynuację 
wcześniej nawiązanych kontaktów. Udany 
debiut daje szansę na kontynuację na kolej-
nych edycjach canneńskiej imprezy (także 
na wiosennym wydaniu), bo wprawdzie 
został pomyślany jako część obchodów 
70-lecia polskiej animacji, to jednak rów-
nie dobrze przemyślana i przeprowadzona 
akcja promocyjno-marketingowa ma być 
kontynuowana w latach następnych. Taką 
deklarację złożyła w Cannes Aneta Ozo-
rek koordynująca z ramienia SPPA jubile-
uszową obecność polskiej animacji w 2017 

roku na wszystkich najważniejszych świa-
towych imprezach festiwalowych i targo-
wych. Po Cannes będzie ona widoczna 
jeszcze m.in. na festiwalach w Amsterda-
mie i szwajcarskim Winterthur. 

Co zaskakujące, ale tylko dla kogoś, 
kto nie widział wystroju stoiska TVP na 
MIPCOM, gdzie dominował baner filmu 
Wyklęty, a witał plakat serialu historycznego 
Korona królów, była informacja, że ogromne 
zainteresowanie (według komunikatu nade-
słanego z Woronicza) budziła część animo-
wana oferty polskiego nadawcy. Podpisano 
również umowę na sprzedaż serialu Artyści 
Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki – do 
adaptacji na rynek amerykański.

Janusz Kołodziej

W tym roku na MIPCOM błyszczeli 
nasi animatorzy, co szczególnie 
cieszy w roku obchodów 70-lecia 
polskiej animacji.

tArgi MiPCoM w CAnnes
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MiP Junior 2017 – bankiet otwarcia

MiP Junior 2017 – przegląd 
propozycji dla najmłodszych 
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Znakomity film Łukasza 
Palkowskiego, który 
w listopadzie wchodzi 
na ekrany, to opowieść 

inspirowana powikłanymi losa-
mi Jerzego Górskiego, rekordzi-
sty świata w triathlonie. „Akcja 
rozgrywa się w latach 70. i 80. 
XX wieku. Optowałem za tym, 
by zdjęcia zrealizować w Legni-
cy, gdzie w architekturze, wy-
glądzie ulic i atmosferze miasta 
przetrwały ślady tamtej epoki. 
Co więcej, Górski tam miesz-
kał, zatem film zyskał tło wierne 
i realiom historycznym, i bio-
grafii bohatera” – mówi Marek 
Warszewski.

Czterdziestoletni scenograf 
Najlepszego na pytanie, jak tra-
fił do zawodu, odpowiada, że 
przypadkowo. „Wprawdzie 
zawsze kręciły mnie sztuki 
plastyczne, więc ukończy-
łem ASP w Łodzi, ale chcia-
łem zostać designerem pojaz-
dów. Wtedy jednak, czyli na 
początku lat dwutysięcznych, 
w Polsce nie było na to szans, 
a wyjeżdżać z kraju na stałe nie 
chciałem. Zawsze też pocią-
gało mnie kino, więc gdy mój 
brat Klaudiusz, który studio-
wał na Wydziale Operator-
skim w łódzkiej Szkole Filmo-
wej, kręcił etiudy, włączałem 
się w te działania, kiedy tylko 
mogłem. Byłem tuż po stu-
diach, gdy Studio Filmowe 
„Zebra” gorączkowo poszu-
kiwało asystenta scenografki 
Moniki Sajko do Superproduk-
cji Juliusza Machulskiego. Brat 
mnie polecił, powierzono mi 
tę funkcję, i tak się zaczęło” – 
wyjaśnia Warszewski. Wyko-
rzystał swoją szansę – zaan-
gażował się w Superprodukcję, 
dzięki czemu Monika Sajko 
kontynuowała z nim współ-
pracę, już jako II scenogra-
fem, przy Vincim Machul-
skiego, a wcześniej Pogodzie 
na jutro Jerzego Stuhra. „Bez 
Sajko nie poznałbym całej 
machiny filmowej. Monika 
nauczyła mnie, jak zmieścić się 
w napiętych terminach, ograni-
czonym budżecie” – mówi pan 

Marek. Podziwia też Machul-
skiego. „Zaczynałem przy 
nim właściwie od zera, mia-
łem zaledwie 25 lat, a mimo 
to on, sławny reżyser, chciał 
poznać moje zdanie, czym bar-
dzo pomógł mi uwierzyć w sie-
bie” – wyznaje.

Za sprawą dobrej opinii, 
którą Warszewski zaskarbił 
sobie w początkach kariery, 
dość szybko został głównym 
scenografem – najpierw fabula-
ryzowanych dokumentów nie-
mieckich, realizowanych we 
Wrocławiu przy udziale reży-
sera Marka Brodzkiego i opera-
tora Pawła Figurskiego, potem 
zaś, w 2009 roku, polsko-cze-

skiej Operacji Dunaj Jacka 
Głomba. Ta komedia o pol-
skich czołgistach podczas 
inwazji wojsk Układu War-
szawskiego na Czechosłowa-
cję w 1968 roku była debiutem 
fabularnym Warszewskiego, 
przy czym funkcją scenografa 
dzielił się z Małgorzatą Bulandą 
i Milanem Býčkiem.

„Fachu uczyłem się w biegu 
od doświadczonych filmow-
ców – starych wyjadaczy, któ-
rzy pomogli mi odnaleźć się 
w kinie. Zrozumiałem, że gdy-
bym został designerem, ślęczał-
bym do znudzenia nad deską 
kreślarską, podczas gdy pra-
cując w kinematografii, jestem 

w ciągłym ruchu, a o nudzie 
i rutynie zawodowej nie ma 
mowy, bo każdy film to nowe 
wyzwanie: inny scenariusz, 
inne lokacje, inna scenogra-
fia” – tłumaczy Warszewski.

W roku 2011, na planie 80 
milionów Waldemara Krzystka, 
pracował z wybitnym sceno-
grafem Tadeuszem Kosarewi-
czem, który był konsultantem 
scenograficznym tego tytułu. 
„Zdawałoby się, że to obraz 
współczesny, a jednak, zwłasz-
cza z perspektywy scenografa, 
historyczny, gdyż od Sierpnia 
1980 oraz stanu wojennego, 
kiedy toczy się jego akcja, 
minęło prawie 40 lat. W tym 
czasie polskie miasta zmieniły 
się nie do poznania” – zauważa 
Warszewski. Szczęśliwie, sto-
sunkowo mniej zmienił się 
zawsze piękny Wrocław, gdzie 
kręcono 80 milionów, bo tam 
rozegrały się ukazane w filmie 
autentyczne wydarzenia. Tym 
samym względnie mało trzeba 
było usunąć, dodać czy przero-
bić w cyfrowej postprodukcji 
obrazu, którą ogólnie biorąc 
Warszewski uważa za pomocne 
narzędzie. „Efekty jej stoso-
wania już nie rażą sztuczno-
ścią, teraz nadaje się nie tylko 
do filmów z kręgu fantastyki, 
ale i realistycznych, takich jak 
80 milionów, Miasto 44 Jana 
Komasy, Karbala Krzysztofa 
Łukaszewicza czy Na granicy 
Wojciecha Kasperskiego” – 
podkreśla.

„Paradoksalnie do odtwo-
rzenia powstańczej Warszawy 
w Mieście 44 najmniej nadawała 
się… Warszawa. Dziwiono się, 
gdy zaproponowałem, aby oku-
powaną przez Niemców stolicę Fo
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zagrał poniemiecki Wrocław, 
lecz tam, jak i w Łodzi, gdzie 
również realizowaliśmy zdjęcia, 
zachowało się coś z warszaw-
skiego wyglądu i nastroju z cza-
sów wojny. Sądzę, że Miasto 
44 było największym wyzwa-
niem, przed jakim dotąd sta-
nąłem. Jeśli mu sprostałem, to 
w dużej mierze dzięki sporej 
ilości czasu na przygotowania 
oraz zgodnej współpracy z Jan-
kiem i operatorem Marianem 
Prokopem” – twierdzi bohater 
naszego artykułu.

Niemal równie duże wyzwa-
nie przyszło wraz z Karbalą. 
Wybuch Arabskiej Wiosny 
uniemożliwił zdjęcia w egip-
skim Kairze (tutaj miał powstać 
City hall z irackiej Karbali – 
przyp. red.), potem odpadły 
kolejno: Izrael, Kurdystan, 
nawet Bułgaria, a lata mijały. 
Dekoracja stanęła w końcu 

na warszawskim Żeraniu. 
Karbalę imitowała tak suge-
stywnie, że przywróciła reży-
serowi, ekipie i aktorom nad-
wątloną wiarę w powodzenie 
produkcji. „Utwierdziłem się 
też w przekonaniu, że o suk-
cesie przesądza to, co znajdzie 
się w kadrze, a nie tylko budżet. 

Ten, jak na potrzeby superpro-
dukcji wojennej był niski, lecz 
dzięki precyzyjnym uzgodnie-
niom z Krzyśkiem, operatorem 
Arkiem Tomiakiem i kierow-
nikiem produkcji Andrzejem 
Besztakiem osiągnęliśmy pożą-
dany rezultat artystyczny” – 
cieszy się Warszewski. Gene-

ralnie woli kreować scenografią 
rzeczywistość – jak w obu fil-
mach wojennych, czy powsta-
jącej obecnie Krwi Boga Barto-
sza Konopki, która przeniesie 
widzów w średniowiecze – niż 
pracować we współczesnych 
wnętrzach naturalnych, czę-
sto nieciekawych wizualnie. 
„Wydaje mi się, że z reżyserem 
Bartkiem Kowalskim unik-
nęliśmy tej pułapki w Placu 
zabaw. Rzecz dzieje się czę-
ściowo w dzisiejszych miesz-
kaniach, ale nadaliśmy im 
właściwy wyraz plastyczny, 
adaptując wynajęte w tym 
celu pustostany” – objaśnia 
pan Marek. Podkreśla, że miał 
wielkie szczęście, iż dane mu 
było pracować przy ostatnim 
filmie Andrzeja Wajdy Powi-
doki. „Reżyser chciał, aby 
gigantyczny portret Stalina, 
który miał zawisnąć na ścia-
nie budynku, był spuszczany 
z dachu. Odważyłem się zapro-
ponować wciąganie go z dołu 
na dach, dzięki czemu, wyła-
niając się stopniowo, budził 
narastającą grozę. Pan Andrzej 
zaakceptował mój pomysł. 
Doświadczyłem jego wielkości, 
która polegała także na tym, że 
nie forsował własnych koncep-
cji, jeśli czyjeś mu się bardziej 
spodobały” – dodaje. „Ope-
rator Paweł Edelman i sceno-
graf Marek Warszewski fanta-
stycznie wyszli mi naprzeciw, 
pomogli pokazać Łódź szarą, 
biedną, bez wyrazu, kontra-
stującą z malarstwem, które 
uprawia Strzemiński. Ten 
bezbarwny świat pożera go, 
jest silniejszy” – powiedział 
Andrzej Wajda. „Tak, scenogra-
fia w Powidokach jest powścią-
gliwa, ale adekwatna do treści 
filmu. Ta adekwatność musi 
cechować scenografię w każ-
dym obrazie. Kiedyś chciałem 
popisywać się fajerwerkami. 
Dziś wiem, że scenograf nie 
wychodzi przed szereg” – kon-
kluduje Marek Warszewski.

Andrzej 
Bukowiecki

Pogoda dla 
scenografa
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Dostał Orła za scenografię 
w Mieście 44 i nominację za 
Karbalę. Na tegorocznym 
FPFF w Gdyni odebrał 
nagrodę dla najlepszego 
scenografa za film Najlepszy. 
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MArek wArszewski

Marek Warszewski

Jakub Gierszał w filmie 
Najlepszy, reż. Łukasz 
Palkowski

Karolina Staniec i Tomasz Schuchardt 
w filmie Miasto 44, reż. Jan Komasa
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W Gdyni dostał nagrodę za Najlepszego, 
sam należy do najlepszych
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przemysłowym publiczną dyskusję pracow-
ników wokół spektaklu teatralnego, który 
właśnie został zaprezentowany załodze w hali 
fabrycznej. 

Mamy tu przedstawienie aktorskie z udzia-
łem Małgorzaty Pritulak i Jana Kulczyckiego, 
mamy autora sztuki „Jak przejść w pion?” 
Czesława Dziekanowskiego i reżysera Zdzi-
sława Wardejna (premiera w Teatrze Ochota, 
zwanym Teatrem Machulskich, w styczniu 
1975), mamy grono dyskutantów i na sam 
koniec ekipę filmu Mikrofon dla wszystkich 
w rozmowie z gospodarzami. Wszystko to 
kwartet Zygadło-Stok-Petrycki-Wierzbicki 
zawarł w niewielkich ramach dwurolkowca, 
dając popis zwięzłości wysyconej do granic 
ówczesnymi realiami. Walory dokumen-
talne tych zdjęć (aura miejsca, stroje i mowa 
postaci, ich zachowania) trudno przecenić.

Mikrofon dla wszystkich zawiera wyrazi-
stą pointę. Jest nią scena końcowa, w któ-
rej asystujemy rozmowom uczestników 
spektaklu oraz osób występujących w fil-
mie z jego twórcami. Poprzedzają ją scep-
tyczne słowa młodego dyskutanta o tym, iż 
otwarta i w pełni szczera wypowiedź w jego 

odczuciu nie jest możliwa ze względu na kon-
sekwencje i koszta, jakie musiałby ponieść, 
gdyby powiedział to, co myśli. 

Od tamtego momentu tytuł filmu zmie-
nia swój sens na ironiczny. Rosnący kryzys 
stosunków społecznych sprawia, że zamiera 
rzeczywista dyskusja. Stąd kapitalny zabieg 
montażowy finału, w którym ludzie na ekra-
nie mówią coś między sobą, ale tylko nieofi-
cjalnie i „poza kadrem”, bo głos publiczny 
obywateli ginie i przestaje być słyszalny, 
zagłuszany nie tylko łoskotem fabrycznych 
maszyn. Nic w tym oryginalnego? Zygadło 
wprawdzie nie wynalazł tego chwytu, ale 
twórczo go wykorzystał.

Strategiczną intencję dokumentalistów 
„nowej zmiany” doskonale oddaje tytuł 
jednego z jej pierwszych ważnych filmów: 
Widziane z dołu (1971, real. Paweł Kędzier-
ski). Odnaleźć klucze do własnej rzeczywi-
stości, odsłonić ją i opisać w możliwie całej 
złożoności. Okazało się, że czego nie ruszyć, 
gdzie nie ustawić kamery i nie przyłożyć 
mikrofonu (szkoła, urząd, szpital, fabryka, 
przędzalnia, kolej), wszędzie żyje się ludziom 
tak samo ciężko. Sfilmowane mikrosytuacje 

i mikrozdarzenia ujawniły swą rozległą sys-
temowość. 

Grupa ówczesnych młodych postawiła 
w dokumencie na zapuszczanie kamero-
wej sondy w społeczny organizm. I trzeba 
przyznać, iż uczyniła to w sposób nie tylko 
odważny, ale i bardzo odkrywczy, ukazując 
omijaną szerokim łukiem przez propagandę 
rzeczywistość nieprzedstawioną. 

Te filmy nie tylko rejestrowały, lecz rów-
nież jeden po drugim rozsadzały monopol 
propagandowego kłamstwa. Nowy doku-
ment odegrał kapitalną rolę w przełomie 
1980/81. Okazało się wówczas, że przez całą 
dekadę filmowy sejsmograf był włączony 
i rejestrował sygnały nadchodzących wyda-
rzeń i zmian. Wiele z tych ostrych doku-
mentów, skazanych przez aparat cenzorski 
i władzę na bezterminowy niebyt, wylądo-
wało na półkach magazynów. Oglądane 
po latach, dobrze świadczą o ich autorach, 
których zawodowa uczciwość, pasja doku-
mentowania i pokazywania, jak funkcjonuje 
PRL, i jak naprawdę żyło się w nim obywa-
telom, stanowi dzisiaj niezastąpione źródło 
naszej wiedzy o tamtych czasach.

Przedziwny dokument. 
Charakterystyczny dla obdarzonego 
fenomenalnym słuchem 
socjologicznym Tomasza Zygadły, ale 
też przynależny serii dokumentów 
nowej zmiany połowy lat 70., 
demonstrujących krytyczne spojrzenie 
filmowców na rzeczywistość PRL. 
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choć niedaleki od Fabryki i Przed 
rajdem Krzysztofa Kieślowskiego, 
Filmu nr 1650 i Zderzenia czo-
łowego Marcela Łozińskiego, 

czy Pierwszej licealnej Ireny Kamieńskiej, 
ten szary i niepozorny zapis czasu ma jed-
nak także swoją własną niezależną wartość 
i klasę… Wywarł też wpływ na wyobraźnię 
innych dokumentalistów. Pomysł z mikro-
fonem w fabryce kilka lat później twórczo 
rozwinie Marcel Łoziński w Próbie mikro-
fonu (1980).

 Niezmiernie trudno było nakręcić krótki 
film, który zawiera w sobie tyle warstw. 
Tomasz Zygadło spróbował w Mikrofonie 
dla wszystkich czegoś omal niewykonal-
nego. Chciał pokazać, co młode pokolenie 
sądzi o sobie i swoim miejscu w otaczającej 
je rzeczywistości, wywołując w zakładzie 

Tomasz Zygadło



oD hasa Do jaKubowsKiej

Do komponowania muzyki filmowej trzeba mieć szcze-
gólny dar. W dodatku, kiedy się otrzymuje zaproszenie do 
współpracy od takiego wizjonera jak Wojciech Jerzy has, 

to należy szybciutko opanować paraliżującą tremę, od której nie są 
wolni nawet ci najwybitniejsi kompozytorzy, np. Jurek Maksymiuk 
tuż przed nagraniem – kto wie, czy nie najlepszej muzyki w całej 
historii filmu polskiego, czyli do Sanatorium pod Klepsydrą… 

Zanim jednak do tego doszło – przeżyłam swoje sądne dni. Otóż 
nadwornym kompozytorem hasa po triumfie Rękopisu znalezionego 
w Saragossie był Krzysztof Penderecki. Nie mógł, bo czas mu na to 
nie pozwalał, napisać muzyki do Lalki, którą w efekcie przepięknie 
oprawił „kruchą”, jakby szklaną muzyką Wojciech Kilar. Podczas 
projekcji gotowego filmu, na którą Wojtka zaproszono, has w mojej 
obecności napomknął, aby ten już dziś rezerwował sobie czas na 
pisanie muzyki do Sanatorium pod Klepsydrą. Byłam świadkiem, jak 
ogromną radość sprawiła mu ta propozycja, bo uwielbiał Schulza 
i wielokrotnie powracał do lektury „Sklepów cynamonowych“. 

Tymczasem has, w którejś z przerw w łódzkich zdjęciach, poje-
chał do swojego Krakowa i… poprosił o muzykę Pendereckiego. 
Ten jednak kategorycznie odmówił; bo miał nóż na gardle, kończąc 
zamówioną na Zachodzie operę. Telefonów i namawiania było jesz-
cze wiele, ale Penderecki trwał nieugięty. Wreszcie has zrezygnował 
i zwrócił się z ofertą do… Kilara. Ku jego osłupieniu – ten katego-
rycznie i prawie niegrzecznym tonem odmówił. Nie i koniec! has, 
zdumiony i wściekły, ujawnił mi swoje „zdradzieckie” konszachty 
z Pendereckim.

Już w godzinę później zadzwonił do mnie Kilar, wkurzony jak 
nigdy dotąd, krzycząc do słuchawki, że nie jest „murzynem” Pen-
dereckiego i nie ma zamiaru zbierać ochłapów spadających z jego 
stołu. A ponadto, że has jest albo niespełna rozumu, albo człowie-
kiem tak naiwnym, że nie zdaje sobie sprawy z tego, z jaką szybko-
ścią roznoszą się ploty o kolejnych sukcesach i porażkach tych ze 
świecznika świata muzyki. Zwłaszcza, jeżeli od lat, w sposób niemal 
ostentacyjny, jak Kilar z Pendereckim, konkurują ze sobą i to przez 
całe dotychczasowe życie…

No i od następnego dnia – miałam przechlapane, bo has codzien-
nie czekał na wiadomość, że udało mi się wreszcie nakłonić swojego 
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„tak przecież serdecznego przyjaciela”. A ja wiedziałam, że Wojtek 
zaciął się na amen, a moje namowy guzik dadzą. Zaczęłam hasa 
błagać o wybór innego kompozytora, a wreszcie – o zaakceptowa-
nie Jurka Maksymiuka, z którym w przeszłości pracowałam wie-
lokrotnie, przy licznych filmach m.in. Czesława i Ewy Petelskich 
(Kopernik, Kazimierz Wielki). Jurek zawsze zachwycał mnie swoją 
weną twórczą i autentycznym talentem. 

Kiedy tylko has usłyszał ode mnie nazwisko Maksymiuk – dostał 
szału!

– Przecież Maksymiuk – to bratanek Petlury! (taką ksywę nosił 
w środowisku reżyser Petelski). Jak ty możesz w ogóle kogoś takiego 
mi proponować!?

No i ta cała, zupełnie chora, sytuacja trwała kolejne dni, tygodnie… 
Mijały ustalone dawno terminy planowanego nagrania muzyki, któ-
rej – jak dotąd – nikt przecież nawet nie zaczął pisać. W produk-
cji – wrzało, obaj Wojtkowie byli nieugięci i nadszedł dzień, kiedy 
to ja musiałam wykazać się stanowczością. Wykrzyczałam hasowi 
w obecności kilku osób, z kierownikiem produkcji – Konstantym 
Lewkowiczem na czele:

– Wojtku drogi! Albo zgadzasz się na Maksymiuka, za którego 
biorę tutaj, przy świadkach, pełną odpowiedzialność, albo już dziś 
rezygnuję z pracy przy twoim filmie i masz mnie z głowy! Tyle tygo-
dni tak niewyobrażalnych nerwów – to... mnie zwyczajnie przerosło.

Przystał na Maksymiuka już następnego dnia. Przez te swary, oso-
biste ambicyjki, bezsensowne animozje – pozostawiliśmy Jurkowi 
tak niewiele czasu, że po prostu nie mógł już napisać muzyki pod 
wymierzone przeze mnie stoperem kolejne fragmenty, a jedynie – 
niemal w ostatnim momencie przed swoim wyjazdem do Edyn-

burga – wymyślił i nagrał, sam dyrygując wielką orkiestrą symfo-
niczną – kilka przecudownych, nieprawdopodobnie kolorowych, 
parominutowych tematów, które potem ja, „na własne serce i ucho”, 
zyskując pełną akceptację hasa – wybierałam, dopasowywałam 
i montowałam pod obraz.

Przyznam szczerze, że w moim własnym odczuciu – nawet Kilar 
nie napisałby do tego filmowego arcydzieła lepszej muzyki...

jurek, ja skoczę!
Z panią reżyser Wandą Jakubowską po raz pierwszy zetknęłam się 
przy jej młodzieżowej komedii 150 na godzinę, w której zadebiuto-
wała Anna Dymna, jeszcze pod panieńskim nazwiskiem Dziadyk. Już 
wcześniej legendy krążyły o dyktatorskich zapędach Jakubowskiej, 
jej srogości, wręcz paskudnym charakterze… Rzeczywistość oka-
zała się zupełnie inna: to była pełna ciepła i serdeczności pani, która 
po prostu nie dawała sobie „w kaszę dmuchać”, zwłaszcza głupkom 
i pętakom bez krztyny towarzyskiego obycia. 

Było dla mnie nie do uwierzenia, że ta osoba, za czasów stalinow-
skich, trzęsła całą polską kinematografią! Przy swoim filmie Biały 
mazur ta energiczna pani miała już o wiele więcej czasu, toteż godzi-
nami siedziałyśmy w mojej montażowni przy ustalaniu miejsc na 
muzykę, wymierzaniu jej, a potem – przy montażu. Ponieważ przez 
te wspólnie spędzone dni bardzo zbliżyłyśmy się do siebie, ośmieliłam 
się któregoś dnia powiedzieć pani reżyser, oczywiście w cztery oczy: 

– Pani Wando kochana. Jeżeli już pani obsadziła w roli Waryń-
skiego kogoś, kto jest podobny do stuzłotówki i na tym kończą się 
jego walory, jeżeli już się stało i tego się nie naprawi, że główny bohater 
pani filmu nie potrafi na sobie skoncentrować uwagi widza choćby 

O swarach, osobistych 
ambicjach i niepotrzebnych 
animozjach oraz o tym, 
że pozory czasem mylą 
i z tyrana wychodzi baranek.

przez kilka sekund – to może chociaż jego całkiem nijaki głos, zbyt 
wysoki timbre, bezbarwność, można by zastąpić jakimś wyrazistym 
barytonem podczas postsynchronów?

Pani Wanda głęboko się zamyśliła, jakby posmutniała i powiada:
– Anusiu – może to i racja, ale nie dla mnie. Nie mogłabym… Nie 

potrafiłabym zrobić takiej przykrości człowiekowi, który przecież… 
wierzy w siebie. Nie mogę go aż tak skrzywdzić. Wiem, że źle zrobi-
łam, że popełniłam fatalny błąd obsadowy, ale… przepadło.

Któregoś wieczoru, już podczas ostatecznego zgrania wszystkich 
taśm przez Jerzego Blaszyńskiego, dosłownie padaliśmy z nóg, ale 
nie pani reżyser! Kiedy minęła dwunasta godzina pracy, a na zegarze 
21.00, Jurek przemówił głośno, tak, aby nasza sędziwa pani reżyser 
dokładnie odczytała sugestię: 

– Tak sobie myślę, pani Wando, że ludzie w naszym wieku (a był 
młodszy chyba o lat ponad 20) już o tej porze wdziewają miękkie 
kapcie, siadają w wygodnym fotelu i nalewają sobie kieliszeczek ulu-
bionego trunku… 

A pani Wanda szybciutko:
– Jurek, jak chcesz się napić – to ja skoczę! Tu na róg! Przyniosę!
Taka to była osoba, której portret – jak mawiano – można było 

sporządzić z dwóch ziarenek pieprzu i starej truskawki…

Wojciech Kilar i Krzysztof Penderecki 

W odcinku wrześniowym „Zatopionej w muzyce“ autorka 
wspomnień Anna iżykowska-Mironowicz błędnie przypisała 
reżyserię filmu Kwiecień Józefowi Henowi. Reżyserem tego filmu 
jest Witold Lesiewicz. Za pomyłkę tę bardzo przepraszamy. red.

Anna iżykowska- 
-Mironowicz

Jerzy Maksymiuk



w meanDrach Dzieciństwa

taka adnotacja mogłaby widnieć 
na „Duchach Jeremiego” Roberta 
Rienta. Być może powstrzymałaby 

mnie przed nieodpowiedzialnym kartko-
waniem książki w środku dnia pracy. Efekt 
takiego zachowania? Odłożyłam na później 
większość zawodowych zobowiązań. Tego 
dnia dotarłam jedynie na wcześniej umó-
wione spotkanie, tramwajem, żeby jeszcze 
po drodze karmić się tą historią. 

To tekst, który wciąga do środka opo-
wieści. Już pierwsze zdanie: „Mama znowu 
spała w łazience, na podłodze”, wprowa-
dza niepokój. Coś tu nie gra, nikt z wła-
snej woli nie zamienia wygodnej sypialni na 
zimne kafelki. O powodach „nocnej prze-
prowadzki” informuje nas 12-letni Jeremi. 
To on jest narratorem tej historii, krok po 
kroku wprowadza czytelnika w swoją sytu-
ację. Wchodzimy w przestrzeń, w której cho-
roba determinuje to, jak wygląda codzien-
ność. Chłopiec opisuje swój mikrokosmos, 
który gwałtownie się zmienia. Kontrastuje to 
z rzeczywistością za oknem, w której nadal 
wszystko przebiega tak jak dotąd, a chcia-
łoby się, aby świat – choć na chwilę – się 
zatrzymał. Młody chłopiec jest w środku 
domowej zawieruchy, a jednocześnie patrzy 
na swoją rodzinę z dystansu. Uczy się odbie-
rania emocji. To skomplikowany proces, 
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szczególnie wtedy, kiedy na linii pojawiają 
się zakłócenia. Słowa zaprzeczają temu, co 
podskórnie czuje. Jeremi działa jak najczulszy 
sejsmograf, przeczuwa nadchodzące drga-
nia, a jednocześnie jest chroniony staran-
nie wybieranymi zdaniami. Dorośli starają 
się nimi złagodzić rzeczywistość. W gło-
wie zaczyna się segregowanie zdarzeń na te 
sprzed i po Zagładzie. Tak, Zagładzie pisanej 
wielką literą, bo ze współczesną opowieścią 
połączona jest rodzinna historia sprzed lat. 
Wojenne obciążenie, którego ciężar wcale 
nie maleje wraz z upływem czasu.

To, co sprawia, że książka Rienta zostaje 
w człowieku na długo, to m.in. jej język. Tekst 
napisany naiwną, dziecięcą frazą przypo-

mniał mi jedną z beztroskich lektur dzieciń-
stwa. Chodzi o „Przygody Mikołajka” duetu: 
René Goscinny i Jean-Jacques Sempé. Pro-
blemy głównego bohatera szły w niepamięć 
zazwyczaj kilka dni po zdarzeniu. Mikołajek 
komentował je we właściwy sobie sposób: 
„Kiedy w domu wydało się, że wypadłem 
najgorzej na klasówce z matematyki, zro-
biła się straszna afera! Jakby to była moja 
wina, że Kleofas jest chory i nie było go na 
klasówce!”. Uczeń francuskiej szkoły został 
obdarzony dystansem do świata, poczuciem 
humoru i zdolnością cennego puentowania 
poczynań dorosłych. Tych cech nie brakuje 
też Jeremiemu. Z urokiem małego chłopca 
przekręca zasłyszane u dorosłych powie-

dzenia, które w założeniu mają porządko-
wać świat. Bohater Rienta ma w sobie tyle 
samo wdzięku, co Mikołajek. Musi się jed-
nak zmierzyć z rzeczywistością, której temu 
pierwszemu oszczędzono. Dziecięcość zesta-
wiona z brutalnością świata boli podwój-
nie. Jeremi trzyma na dystans rówieśników, 
jego wentyl bezpieczeństwa to August – 
przyjaciel, z którym może porozmawiać 
o wszystkim. No, prawie o wszystkim, bo 
jak się okazuje, są sytuacje, dla których nie 
ma odpowiednich zdań. Czasem ironiczny 
język oswaja rzeczywistość. Obserwując 
swoją ciotkę, chłopiec opowiada: „Estera 
modliła się dalej, tak z dystansem raczej, bo 
do Boga cały czas na pan. To »panie, panie« 
powtarzała do znudzenia”. W jego świecie 
świąteczna pocztówka z napisem „Bóg się 
rodzi”, współistnieje z momentem, kiedy 
coś ważnego w człowieku umiera. 

Podczas lektury „Duchów Jeremiego” 
przypomniał mi się Syn Szawła – węgier-
ski film nagrodzony Oscarem. Pokazywał 
holocaust z perspektywy członka Sonder-
kommando. To on był oczami widza. W war-
stwie realizacyjnej nie pojawił się ani jeden 
szeroki kadr. Paradoksalnie, to ograniczone 
pole widzenia kazało podejść bliżej, zatrzy-
mać się przy konkretnej historii. Rient rów-
nież nie wykonuje literackich panoram. Nie 
padają wielkie liczby. Opowiada po prostu 
o życiu Jeremiego, jego matki, dziadka, ciotki 
Estery. Autor stworzył bohatera, z którym 
chce się być, ma się nawet wrażenie, że się 
nim jest. W trakcie czytania miałam ochotę 
przytulić małą dziewczynkę w sobie, która 
budzi się wtedy, kiedy w moim życiu poja-
wia się bezsilność. Przed tym uczuciem nie 
chroni żaden dorosły pancerz. 

W tej opowieści istotny jest wątek pamięci. 
Przypomniało mi się pytanie Jerzego Stani-
sława Leca: „Jak ćwiczyć pamięć, by umieć 
zapominać?”. Dorzuciłam kolejne znaki zapy-
tania: kiedy zapomnienie jest ratunkiem, 
a kiedy kolejną zagładą? 

Jeremi z powieści Rienta nie potrafi 
wszystkiego nazwać, ale ma w sobie zaska-
kującą samoświadomość. Wie, że to, co 
czasami zdążyła zapomnieć głowa, zostaje 
w ciele. Emocje są przez nie zapośredni-
czone. Trema potrzebuje skróconego odde-
chu, wzruszenie ściśniętego gardła, a nerwy 
kurczącego się żołądka. 

Czytając książkę Rienta, ślędzę histo-
rię Jeremiego, a jednocześnie odwiedzam 
te zakamarki w głowie, w których zostały 
moje fragmenty dzieciństwa. Chwile, kiedy 
coś przeczuwałam, nie umiejąc jeszcze tego 
nazwać. To ciekawy materiał do sesji terapeu-
tycznych, takie filtrowanie zdarzeń, których 
sens odkrywa się po latach. Czasem koncen-
trujemy się na przeszłości do tego stopnia, 
że brakuje miejsca na teraźniejszość. Oka-
zuje się, że brak może człowieka wypełniać. 

Towarzysząc 12-letniemu wrażliwcowi, 
który mierzy się ze światem, myślałam 
o przeniesieniu tego tekstu na ekran. Na 
pewno przydałby się doświadczony reżyser 
castingu, który znalazłby chłopca wiary-
godnego na ekranie. Tym bardziej, że w tej 
opowieści nie ma miejsca na podgrywanie, 
liczy się obecność. 

Myśląc o dziadku, pomyślałam o Stanisła-
wie Brudnym – aktorze Teatru Studio. Rolę 
ciotki powierzyłabym Gabrieli Muskale. Nie 
martwię się o scenariusz, bo wiem, że z tym 
najlepiej poradzi sobie sam autor. Warto 
powiedzieć, że rozpisał już poszczególne 
sceny swojej poprzedniej książki „Świadek”. 
Scenariusz konsultował Borys Lankosz, który 
przymierza się do zrealizowania filmu. 

Duchy przeszłości dopadają każdego. Pod-
czas czytania przypomniało mi się spotkanie 
z przyjacielem sprzed lat. Opowiadaliśmy 
sobie własne pogmatwane historie, nie bar-
dzo widząc jakieś rozwiązanie. Pamiętam, 
że R. wstał i idąc do kuchni z łagodnym 
uśmiechem, powiedział: „Kiedy nie wia-
domo, co zrobić, należy zaparzyć herbatę”. 
Wrócił z pełnym kubkiem, z tą samą bez-
silnością, bo przecież nie wyparowała po 
drodze, a jednak było nam lepiej. W tekście 
Rienta odnajduję coś z czułości tego spotka-
nia. Ostatecznie chodzi chyba o obecność, 
posiedzenie z czyjąś historią, poczekanie, 
aż będzie gotowa do opowiedzenia. Bywa 
też tak, że słowa są za małe, więcej mówi 
paczka dziadkowych ciastek wrzucona do 
plecaka. Dawno zjedzona, ale zapamiętana.

PS: Zapraszam na facebookowy pro-
fil: Rozmawiam, bo lubię. Tam rozmowa 
z Robertem Rientem.

wyoBrAź soBie

Robert Rient
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Géza Röhrig w filmie Syn Szawła, 
reż. László Nemes

Na okładkach 
niektórych książek 
powinny pojawiać 
się ostrzeżenia typu: 
„Po otwarciu tego 
tytułu, znikniesz 
dla świata”. 

Weronika 
Wawrzkowicz- 
-Nasternak
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początkowo miała to być tylko reje-
stracja koncertu „Mistrz Leopold 
i  jego uczniowie”, jaki odbył  
się w krakowskiej synagodze Tem-

pel na początku lipca. Pod batutą nestora 
polskich kompozytorów wystąpili najbliżsi 
mu muzycy i pieśniarze, a całość poprowa-
dził Jacek Cygan, nie tylko świetny poeta, 
tekściarz i gawędziarz, ale bliski przyjaciel 
i biograf bohatera wieczoru, autor książki 
„Klezmer. Opowieść o życiu Leopolda 
Kozłowskiego-Kleinmana”.

„Już w  trakcie rejestracji koncertu 
wszystko zaczęło się rozrastać – opowiada 

Arkadiusz Tomiak, autor zdjęć – zrobili-
śmy inscenizację do niezwykle przejmu-
jącej piosenki Kozłowskiego o małym 
żydowskim chłopaku, którego uratował  
krzyż, notabene tekst jej oparty został  
na okupacyjnych przeżyciach artysty. 
Potem nagraliśmy z nim fascynującą roz-
mowę przeprowadzoną przez Jacka Cygana”.  
I rejestracja zamieniła się w godzinny film. 

Leopold Kozłowski nie jest krako-
wianinem z pochodzenia. Urodził się  
przed blisko stu laty – 26 listopada 1918 roku – 
w Przemyślanach. To absolwent lwowskiego 
konserwatorium w klasie fortepianu oraz 

dyrygentury w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Krakowie. Zaraz po wojnie 
założył Zespół Pieśni i Tańca Krakowskiego 
Okręgu Wojskowego, którym kierował do 
1968. W latach 70. ubiegłego wieku był kie-
rownikiem muzycznym Teatru Żydowskiego 
w Warszawie oraz cygańskiego zespołu Roma, 
a także konsultantem zespołu folklorystycz-
nego Rzeszowiacy z Mielca. Z początkiem lat 
90. związał się blisko z krakowskim Kazimie-
rzem, rezydując jako dyrektor artystyczny 
w Klezmer-hois. Jest autorem opracowania 
muzycznego wszystkich polskich wersji gło-
śnego musicalu „Skrzypek na dachu”. 

W 1979 roku współpracował – jako aran-
żer i dyrygent – z Jerzym Gruzą przy reali-
zacji filmu Gwiazdy na dachu, telewizyjnej 
adaptacji spektaklu Teatru Żydowskiego. 
Trzy lata później zadebiutował jako kompo-
zytor muzyki filmowej, pisząc partyturę do 
Austerii Jerzego Kawalerowicza, przejmującej 
ekranizacji znanej powieści Juliana Stryjkow-
skiego. W 1988 skomponował muzykę do 
telewizyjnego obrazu Ewy Bilińskiej Skrzypce 
Rotszylda, zainspirowanego opowiadaniem 
Antoniego Czechowa, oraz do polsko-ame-
rykańskiej koprodukcji wojennej Alexandra 
Ramatiego I skrzypce przestały grać. Jest także 
autorem muzyki do dwóch dokumentów 
o tematyce żydowskiej: Czasu ambasadora 
Małgorzaty Imielskiej oraz Drugiego życia 
Pauliny Fiejdasz. W kilku filmach pojawiły 
się jego piosenki, m.in. Marsz wojsk desan-
towych (do słów Andrzeja Waligórskiego) 
w Czerwonych beretach Pawła Komorow-
skiego czy Tak, jak malował pan Chagall (do 
słów Wojciecha Młynarskiego) w Dokumen-
cie podróży Gołdy Tencer. 

Kozłowski pojawił się także w epizodycz-
nych rolach w kilku polskich filmach, m.in. 
Dwóch księżycach Andrzeja Barańskiego, 
i amerykańskich, m.in. Liście Schindlera Ste-
vena Spielberga. Jest bohaterem pełnome-
trażowego dokumentu The Last Klezmer 
Yale’a Stroma. Teraz będzie można go podzi-
wiać w Ostatnim klezmerze Majewskiego. 
Posłuchać jego muzyki, piosenek, także tej 
najpiękniejszej z tekstem Młynarskiego: „Tych 
miasteczek nie ma już / Okrył niepamięci 
kurz (...) / Zapomniany świat i płynie, pły-
nie w dal / Z kogucim i baranim łbem / Na 
białej chmurze ginie, hen / Tak, jak malował 
pan Chagall…”. Tak, jak ją grał pan Kozłow-
ski-Kleinman, ostatni galicyjski klezmer… 

Na krakowskim Kazimierzu janusz 
Majewski kręci kolejny film. To 
dokument poświęcony Leopoldowi 
Kozłowskiemu, znakomitemu pianiście, 
dyrygentowi i kompozytorowi.
Jerzy Armata

MojA (FilMowA) MuzykA
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ostatni GalicyjsKi Klezmer
prZeZ sUBieKtYW

Leopold Kozłowski 

FilMowy Pen CluB

Kanapa castinGowa
tomasz 
raczek

Karolino,
w internecie rozlała się 
fala dyskusji związanych 
z akcją #metoo, w któ-
rej kobiety przyznają się 
do tego, że były kiedyś 
molestowane, a w skraj-
nych przypadkach także 
gwałcone przez męż-
czyzn – przypadkowych, 
spotykanych w pracy, w życiu towarzyskim, a nawet rodzin-
nym. Intensywność akcji jest tak wielka, że chwilami odnosi 
się wrażenie, że prawie każda kobieta kiedyś przeżyła coś 
takiego!

Czytałem Twoje wypowiedzi, z których wynika, że i Cie-
bie to nie ominęło. Intensywnie dyskutujesz, angażujesz się 
w obronę kobiet przed wszechobecną mizoginią, twardymi 
argumentami uderzasz także w święcący sukcesy frekwen-
cyjne (nie tylko w Polsce) film Patryka Vegi Botoks. 

Bo akcja #metoo lub raczej #jateż Polski nie ominęła! Jed-
nak pewnego elementu u nas brakuje. Jak wszyscy wiemy, 
całe to poruszenie zaczęło się od skandalu związanego 
z ujawnieniem wieloletnich praktyk seksualnych hollywo-
odzkiego producenta filmowego, harveya Weinsteina. Liczne 
aktorki zaczęły ujawniać, że w młodości, szczególnie wtedy, 
gdy zaczynały swoje kariery, były przez Weinsteina molesto-
wane. Od ich zgody na akty seksualne z producentem niejed-
nokrotnie zależało otrzymanie wymarzonej roli! To zresztą 
była podobno tajemnica poliszynela. Słynna „kanapa castin-
gowa” stała nie tylko w saloniku Weinsteina… 

Ciekaw jestem, czy takie kanapy bywały także w poko-
jach polskich reżyserów? Bo w akcji #metoo polskie aktorki 
nic o tym nie wspominają. W Polsce ciężar argumentowania 
wzięły na siebie raczej feministki i działaczki ruchu kobie-
cego. Czy oznacza to, że polskiemu środowisku filmowemu 
udało się ominąć tę seksistowską pułapkę? 

Wiem, że wiesz o takich rzeczach zdecydowanie więcej 
ode mnie, dlatego postanowiłem poprosić Cię, abyś mnie 
uspokoiła, że żadne przykre niespodzianki w rodzaju wiado-
mości o przypadkach molestowania na polskich planach fil-
mowych nie czekają na nas schowane pod dywanami. 

tomek

Karolina 
Korwin- 
-piotrowska
 
tomku,
Molestowanie słowne 
i fizyczne jest stare jak świat, 
ale od niedawna mamy świa-
domość, że nie powinno mieć 
miejsca. Kobiety, wiedzą, że 
mężczyzna nie ma prawa tak 
robić. Nawet, kiedy kobieta 
mu się podoba i czuje do 
niej pociąg. Ona ma prawo 

powiedzieć: dość; nie podoba mi się to.
Akcja #meetoo to fenomen światowy, bo nagle, po jednym 

tweecie, ruszyła lawina. Z jednej strony to wspaniałe, że kobiety 
poczuły wspólnotę, przestały się wstydzić za swoich oprawców, 
z drugiej zaś potworne, bo spełniają się najgorsze przewidywania: 
wygląda na to, że większość (a są tacy, którzy twierdzą, że wszyst-
kie kobiety doświadczyły w jakimś stopniu molestowania) kobiet 
znalazła się choć raz w sytuacji dla siebie nieprzyjemnej.

Akcja wybuchła po tym, kiedy okazało się, co robił przez lata 
Weinstein. Pytasz, dlaczego nasze aktorki milczą… To proste. One 
się boją i nie mamy prawa ich za to osądzać. Światek filmowy jest 
mały, jeśli nawet do czegoś takiego dochodziło, to zostanie to skru-
pulatnie zamiecione pod dywan i ja się temu nie dziwię. Dlaczego? 
Aktorka w Polsce może być głupia, może ćpać, pić, mieć zeza albo 
seplenić, mieć zerowy poziom talentu, to wszystko na pewno nie 
przeszkodzi jej w karierze. Przeszkodzi jej natomiast opinia „trud-
nej”, czyli takiej, która nie bierze bezmyślnie świata takim, jaki jest, 
bywa, że walczy o swoje i np. powie głośno, kto proponował jej 
casting na kanapie albo obmacywał w zamian za rolę. 

Jest kilka „trudnych” aktorek w Polsce i one wiedzą, czym taka 
łatka się kończy. Kariera hamuje na lata. Nie każda jest wielkim, 
uznanym nazwiskiem, któremu bycie „trudną” nie zaszkodzi, 
a nawet pomoże w budowaniu „walecznego” wizerunku. Więk-
szość z nich to normalne kobiety, których życie nie jest kolorową 
bańką z mediów i ścianek. Wolą nie powiedzieć nic, niż powie-
dzieć zbyt dużo i potem zastanawiać się, jak przeżyć. Sama dobrze 
wiem, ile okazji do zarobku mnie dziennikarkę ominęło, bo „jest 
pani zbyt wyrazista”. Wyrazistość, bycie odstającym od średniej 
statystycznej w Polsce jest ciężarem. 

Amerykańskie gwiazdy po ujawnieniu skandalu nie stracą 
pracy, nadal będą szanowane, będą miały role oraz zaproszenia na 
castingi, nikt im nie powie w oczy „sama chciała” albo „lubisz się 
ruchać”. W Polsce jest inaczej, inne mamy stany kont, środowisko 
i inną zupełnie mentalność, dlatego polski Weinstein może, jeśli 
gdzieś taki jest, spać długo i spokojnie. 

Karolina Fo
t. 
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MieJscA

p ewnej zimy zobaczyłem w Wy-
twórni Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych przy ulicy Chełm-
skiej w Warszawie hitlera. W wy-

sokich niemieckich butach z czapką pod 
pachą palił papierosa przed halą zdjęcio-
wą razem z krzepkimi technicznymi. To 
był Robert Więckiewicz podczas prze-
rwy w zdjęciach do AmbaSSady Juliusza 
Machulskiego. Kulisy bywają ciekawsze 
od sceny.

W bazie Filmpolski.pl w haśle poświęco-
nym Wytwórni czytam: „WFDiF to ponad 
30 obiektów, wśród których znajdują się pro-
fesjonalne hale zdjęciowe, studia do obróbki 
i nagrań dźwięku, bardzo nowoczesny sprzęt 
z zakresu techniki zdjęciowej (...) to również 
siedziba ponad 40 firm i instytucji filmowych”. 
Kim są ludzie, którzy w nich pracują, tego 
zwięzłe hasło nie mówi. Na jasnej i nowo-
czesnej stronie WFDiF znajduję wyłącznie 
informacje o projektach Wytwórni i dość 
ogólną mapkę. 

Na miejscu zupełnie inna historia – mały 
budynek portierni przy bramie do Wytwórni 
zatrzymał się w czasie, może w latach 70. 
Muszę stawić czoła obudowanej ze wszyst-
kich stron w małej budce pani portier. Pytam 

ją o firmy i instytucje, które przy Chełmskiej 
21 mają swoje siedziby.

– Nikt panu nic nie powie. To instytucja 
państwowa, takich informacji nie udzielamy.

– A może pani mi powie?
– Nie mam upoważnienia, musiałaby 

dyrekcja pozwolić. Mnie obowiązuje tajem-
nica państwowa, najwyżej rozkład autobusów 
mogę podać. A potem autoryzować trzeba, 
pan jako dziennikarz powinien wiedzieć. 

Spotykam pana Krzysztofa, który maluje 
i „postarza” dekorację, a w Wytwórni pra-
cuje z przerwami od 1974 roku. Pytam go, 
czy tworzenie dekoracji przypomina budo-
wanie domu.

– Nie, chociaż jak konstruowali dom do 
Wołynia Smarzowskiego, ten co go później 
spalili, to w nim normalnie można było 
mieszkać. Było piętro, poddasze, wszystko.

Do kina chodzi rzadko. Woli seriale: Grę 
o tron, Spartakusa, inne, historyczne. Tam 
dopiero są dekoracje. 

– A polskie filmy? – dopytuję.
– Polskie to rzadko.
Schodzę z wąskiej drogi. Mija mnie wielki 

wycieczkowy autobus. W środku mężczyźni 
w kaszkietach, z pomadą na włosach, ubrani 
w marynarki, kobiety w rękawiczkach, suk-

niach, z toczkami na głowach. Statyści. Czas 
znaleźć garderobę. 

PumPy & bryczesy
Zaraz obok, w podobnym budynku, mie-
ści się magazyn kostiumów i garderoba. 
Na zewnątrz, obok napęczniałego od wody 
starego biurka, na suszarce wisi kilkana-
ście koszul. W środku, między piętrowymi 
wieszakami, krząta się Robert, 30-latek 
w koszulce z karykaturą Dartha Vadera. Od 
15 lat pracuje jako kostiumograf. Zaczął jesz-
cze na studiach, znał dużo osób z łódzkiej 
„Filmówki”, pomagał przy ich etiudach i tak 
jakoś wszystko się potoczyło. Gdy mówię mu, 
że mam wrażenie, jakby na terenie Wytwórni 
było bardzo pusto od razu odpowiada:

– Trzeba trafić na odpowiednią chwilę. 
Czuć, że coś się będzie działo albo, że film 
właśnie się kończy. Wszystkie centra filmowe, 
nieważne czy to hollywood, czy WFDiF 
działają na podobnych zasadach. 

Do wieszaków z ubraniami przyczepiono 
zapisane flamastrem karteczki: „Biedota”, 
„Garnitury, marynarki lata 20.”, „Gacie męskie, 
2 pajace, 1 kalesony”.

– Większość kostiumów wyjechała na zdję-
cia. Ale potrafi tu być kilka tysięcy ubrań. 

ChełMskA 21

Legendarne miejsce dla polskiej 
kinematografii, tętniące życiem i pracą dla 
filmu, pełne zarówno anegdot z przeszłości, 
jak i energii współczesnej stolicy.

80 81

Robert wskazuje na wieszaki, pakując 
do pralki kolejną partię koszul.

– To jest tzw. garderoba stacjonarna, 
nasza baza. W mobilnej są rekwizyty 
potrzebne w ciągu dnia zdjęciowego. 
Ściągamy rzeczy z całego świata: z liczą-
cej 185 lat wypożyczalni Angels w Anglii, 
z wytwórni Barrandov pod Pragą. W mie-
ście pracuje dla nas kilku krawców.

Robert włącza pralkę i przychodzi do 
mnie.

– Nie ma stałych projektów, a przestrzeń 
wynajmuje się na okres produkcyjny. Przez 
cztery miesiące przerobiliśmy 3 tys. staty-
stów. Każdy przeszedł przez tę garderobę. 
Do tego 310 epizodów aktorskich. Bywały 
dni, że codziennie było po 100-120 osób. 
Koczują rano na trawniku, ubieramy ich 
i wychodzą jako zupełnie inni ludzie.

Pytam Roberta, na czym polega taka 
przemiana. 

– Musisz czuć gębę, którą masz przed 
sobą. Nie możesz ubrać w dobry garnitur 
kolesia, który wygląda jak zbir. Taka kami-
zelka z lat 20. jest jak gorset – człowiek ją 
zakłada i od razu jest wyprostowany, od razu 
inaczej się zachowuje. Przenosi się w tam-
ten czas. Rekwizyty i kostiumy „grają” na 

nim. Zmieniasz ludzi, zmieniasz rzeczy-
wistość – uśmiecha się szeroko i dodaje:

– Ale potem trzeba wrócić do prozaicznych 
rzeczy. To wszystko wyprać i wyprasować.

bezkwasowe teczki 
w „magazynie De lux”
Kolejny budynek stoi w samym sercu tere-
nów Wytwórni, jest dziwnie odmienny od 
podobnych jak dwie krople wody baraków 
i magazynów. To siedziba Telewizji Puls, 
z logiem w czterech miejscach, czerwonymi 
akcentami na fasadzie (w środku ekrany LCD 
i patrząca podejrzliwie znad komputera pani 
z recepcji), jest znanym punktem orientacyj-
nym. Od lat mija ją każdy filmowiec (poin-
struowany, żeby skręcić za tym budynkiem 
w lewo), który zmierza do Szkoły Wajdy pra-
cować nad swoim wymarzonym projektem.

Naprzeciw „pięknisia”, po drugiej stronie 
uliczki, stoi „kopciuszek”. hala jak mały lot-
niczy hangar. Nad wejściem tabliczka: „Fil-
moteka Narodowa. Magazyn”. W środku 
na posadzce z surowego betonu stoi biurko, 
kilka stert starych teczek, małe przenośne 
radyjko Sony i elektryczny czajnik. Pomiesz-
czenie wypełnia sto lub więcej nowoczesnych, 
metalowych, zamykanych na klucz szaf i szu-

flad. Za biurkiem siedzi drobna pani hanna 
w pomarańczowym polarze. Ciepły punkcik 
w morzu chłodnej szarości metalu i betonu. 

– O Wytwórni panu nie opowiem, bo my, 
jako Filmoteka Narodowa, jesteśmy tu od 
niedawna.

Mówię, że chciałbym dowiedzieć się czegoś 
o miejscu, w którym jesteśmy, i czy w meta-
lowych szafach są taśmy filmowe, skoro to 
magazyn Filmoteki.

– Taśmy są na Puławskiej i w paru innych 
miejscach. Tutaj trzymamy filmowe mate-
riały literackie: listy dialogowe, scenariu-
sze, napisy do filmów polskich i zagranicz-
nych, które wpłynęły do zbiorów Filmoteki 
na przestrzeni 60 lat. W części szaf są rzadkie 
czasopisma. Większość z wymian z innymi 
filmotekami.

Pani hanna otwiera jedną z szaf. Znajdują 
się w niej opasłe tomy roczników „Variety”.

– W szufladach mamy plakaty wszyst-
kich filmów, które pokazywane były w pol-
skich kinach. 

Magazyn materiałów literackich w Filmo-
tece był miejscem zatrudnienia pani hanny 
przez 30 lat. Teraz jest na umowie zleceniu, 
ma dokończyć pracę, o której mówi z wiel-
kim zapałem. Wiele teczek z materiałami 
literackimi jest w opłakanym stanie.

– Te materiały, jak pan widzi, trafiały do 
Filmoteki w teczkach, jak leciało, a ponie-
waż nie było na to pieniędzy, nie przepa-
kowano ich. Białe teczki między niektó-
rymi z nich to tzw. teczki bezkwasowe, mają 
specjalny certyfikat – przejeżdża palcem 
po zapylonym wnętrzu szafki – to nie jest 
zwykły kurz, to pył z papierowych teczek 
bez atestu. 

Pani hanna z zaaferowaniem wspomina 
o kolejnych przeprowadzkach, złych warun-
kach, rozproszeniu zbiorów, wilgoci, krusze-
jących przez lata plakatach.

– Ten magazyn jest najprzyzwoitszy ze 
wszystkiego, co myśmy mieli. Dokonujemy 
pomiarów wilgoci, ale różnie z tym bywa. 
Parę dni temu, jak spadł deszcz, to coś kapało 
przez świetliki w dachu. Poza tym, jak pan 
widzi, obok znajdują się różne firmy – ścisza 
głos i mówi rozbawiona – przepakowują coś 
ciągle, jajecznicę smażą, coś gotują. Jaka tam 
jest firma, to ja nie wiem. W każdym razie, 
jak się ładnie oświetli do reportażu telewi-
zyjnego, to jest „magazyn de lux”.

Pani hanna podchodzi do jednej z szaf.
– Coś panu pokażę.
Szukamy teczek z numerami powyżej 

31 000. 
– Dla nas archiwistów najcenniejsze są 

materiały z odręcznymi notatkami, rysun-
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MieJscA

kami. Kilka lat temu przejęliśmy materiały po 
Studiu Miniatur Filmowych, a w nich projekty 
scenograficzne, scenopisy, storyboardy – po 
prostu perełki. O np. tutaj są szkice do Śla-
dów Witolda Giersza. To są tuzy animacji!

Świecą się jej oczy, gdy przerzuca strony 
z kolorowymi, odręcznymi rysunkami.

 – Czego tu nie ma, różne seriale, Przygody 
Pyzy, Kaśka i Baśka.

Odkłada album z powrotem na najniższą 
półkę i mówi:

– Moglibyśmy coś jeszcze wyciągnąć, 
ale szczerze powiedziawszy boli mnie krę-
gosłup.

Poszukiwany 
4-5-latek bez zębów
Codziennie w największym budynku przy 
wejściu od Chełmskiej 21 odbywa się jakiś 
casting. Do filmu, reklamy, serialu. Gudejko, 
Glinka Agency, Plan-Aktor – na terenie 
Wytwórni mieści się kilkanaście agencji 
aktorskich i statystów. Dzisiaj w korytarzu, 
jak w przychodni na pediatrii, korowód matek 
z kilkuletnimi dziećmi. Do reklamy interne-
towej. Dzieci rozrabiają, kręcą się, wyglądają 
na dużo mniej zestresowane od mam. Z dala 
od tłumu, przed salą przesłuchań, stoi mama 
5-letniego Pascala. 

– Czeka pani na casting?
– Tak, ale ja już dałam dziecko...
Z Pascalem, małym blond urwisem, który 

zaraz do niej przybiega, są tutaj czwarty raz, 
ale jak mówi, ogłoszenia przychodzą ciągle 
i jak się ma czas i ochotę to można przyjeż-
dżać codziennie.

– Nie jesteśmy z Warszawy. Obok mnie 
siedziała kobieta, która jeździ z dzieckiem od 
castingu do castingu – dziecko już wyuczone, 
wie jak stawać, wie jak mówić.

Ciekaw jestem, jak wygląda taki casting, 
co musi zaprezentować pięciolatek, żeby 
przejść do następnego etapu i zagrać 
w reklamie. 

– Dostaje zadanie. Gdy byliśmy ostatnio, 
musiałam z nim zagrać, że śpię na materacu 
z Ikei, a on się skrada z mieczem-zabawką 
i chce mnie przestraszyć. Puenta była taka, 
że lepiej nie machać mieczem, a poskakać na 
materacu. Teraz był w środku sam i musiał 
wyobrazić sobie pasy na jezdni, i że prze-
chodzi przez nie szybkim krokiem. W ogło-
szeniu napisali, że potrzebują 4-5 latka bez 
zębów, to pomalowali mu jedynki na czarno. 
Pokażesz panu, że masz czarne?

Pascal szczerzy zęby i co parę sekund 
męczy mamę, żeby już poszli. Ma obiecaną 
zabawkę za to, że był grzeczny na castingu. 

– Dzieci to przeżywają. Mały, jak wsiadł 
do samochodu ostatnim razem, to się roz-
płakał, bo nie stał tak, jak mu mówiłam. Jak 
stoi szeroko, to z niego taki łobuziak wycho-
dzi i to bardzo się podoba. 

Dlaczego te castingi? Mama Pascala 
zarzeka się, że nie chodzi o pieniądze – sam 
przyjazd tutaj kosztuje czasem więcej niż 
gaża za reklamę – ale o przygodę.

– Jak go tutaj przywożę, to jest trochę 
odważniejszy. Pani w przedszkolu się pyta, 
czemu go nie było, a on odpowiada jak 
gwiazda: „Byłem w Warszawie na zdjęciach”. 

***
Wracam do portierni i przemykam do 
wyjścia. Pani w okienku przypomina sobie 
o reportażu.

– Przechodził tędy administrator, mówi-
łam mu, że był tutaj taki student i chciałby 
porozmawiać. Powiedział, że tylko to, co na 
stronie oficjalnej, żadnych informacji pry-
watnych nie wolno panu mówić.

Miesza kawę i dodaje pojednawczo:
– Tak panu mówię, bo spytałam, na 

wszelki, niewielki wypadek. Tutaj nie ma 
nic do pytania. Tu się nie zmieniło nic, nawet 
budynki te same. 

Krystian Buczek
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chełmska 21 – archiwum Filmoteki Narodowej. 
Rekonstrukcja i zapis cyfrowy filmu Mania. Historia 
pracownicy fabryki papierosów, reż. eugen illés
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stUDiO MUNKA

startuje proGram 
„60 minut” 

naGroDy w olsztynie i opolu

W pierwszym na-
borze zgłoszono 
ponad 20 pro-
jektów. Rada Ar-

tystyczna, w skład której wchodzą 
reżyserzy: Agnieszka Smoczyń-
ska, Jan Komasa, Michał Rogal-
ski, dyrektor artystyczny Studia 
Munka-SFP Jerzy Kapuściński 
oraz Alicja Gancarz – przedsta-
wicielka Canal+, wybrała dwa 
scenariusze, które zostały skiero-
wane do produkcji. Pierwszy to 

Grand Prix 4. edycji WA-
MA Film Festival otrzy-
mał film 60 kilo niczego 

Piotra Domalewskiego zreali-
zowany w koprodukcji z Silver  
Frame. Z kolei Nagroda Jury 
Mniejszości Kulturowych trafi-
ła do Aleksandra Pietrzaka za ob-
raz ja i mój tata – koprodukcję 
z Aurum Film.

Podczas olsztyńskiego festi-
walu wręczono także nominacje 
do Nagród Polskiego Kina Nie-
zależnego im. Jana Machulskie-
go. jerry Romana Przylipiaka 
otrzymał nominację w kategorii 

eastern Piotra Adamskiego. Ob-
raz utrzymany będzie w quasi-ga-
tunku filmowym, w ramach któ-
rego twórcy przenoszą elemen-
ty hollywoodzkich westernów 
we wschodnie realia kulturowe. 
Powstają hybrydy, które z jed-
nej strony demaskują schema-
tyczną „bajkowość” westernów, 
z drugiej skutecznie komentują 
rzeczywistość poprzez zderzenie 
dwóch odmiennych biegunów 
kulturowych. Piotr Adamski jest 

Najlepszy Scenariusz, Adam Pa-
lenta w kategorii Najlepsze Zdję-
cia za film Nazywam się julita 
Filipa Dzierżawskiego. Z kolei 
Aleksandra Konieczna za rolę 
u Dzierżawskiego otrzymała no-
minację w kategorii Najlepsza 
Aktorka, a Krzysztof Kowalew-
ski za film ja i mój tata Pietrzaka 

artystą wizualnym i reżyserem 
filmowym. Ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz 
Szkołę Wajdy. Jego pierwsza fa-
buła Otwarcie, wyprodukowana 
w programie „30 Minut”, miała 
premierę na 56. Krakowskim Fe-
stiwalu Filmowym, gdzie zdobyła 
Srebrnego Lajkonika. 

Z kolei Bartosz Kruhlik w ra-
mach programu „60 Minut” wy-
reżyseruje film Supernova. Będzie 
to krwista obyczajowa historia, 

ma szansę na nagrodę dla Naj-
lepszego Aktora. 

Natomiast na festiwalu Opol-
skie Lamy Wyróżnienie w Kon-
kursie Głównym w kategorii Fa-
buła otrzymał Jarosław Fret za 
Wielki Tydzień. Jury doceniło 
również aktorów, wręczając im 
Nagrody Specjalne Jury za kreacje 

oscylująca na granicy dramatu, 
thrillera i kina katastroficznego. 
Kruhlik zmierzy się ze sportre-
towaniem bohatera zbiorowego. 
Reżyser jest absolwentem łódz-
kiej Szkoły Filmowej. Jego obra-
zy były pokazywane ponad 500 
razy na polskich i zagranicznych 
festiwalach, gdzie zdobyły blisko 
150 nagród i wyróżnień. 

Budżet każdego filmu w „60 
Minutach” wyniesie około mi-
liona złotych brutto. Tytuły wy-
produkowane w ramach progra-
mu będą emitowane w telewizji. 
Planowane są także ich premie-
ry kinowe. Tegoroczna edycja 
ma charakter pilotażowy – jeśli 
format i założenia się sprawdzą, 
Studio Munka-SFP przewidu-
je kontynuację programu przez 
kolejne lata.

Anna Kot

84

Piotr Adamski i Bartosz Kruhlik zrealizują 
pierwsze filmy w ramach pilotażowej edycji 
programu „60 Minut” Studia Munka-SFP. 
Partnerem i koproducentem filmów z tego 
programu jest telewizja Canal+. 
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aktorskie: dla Magdaleny Czer-
wińskiej (za rolę m.in. w obrazie 
Michała Szcześniaka Spitsbergen) 
oraz dla Krzysztofa Kowalewskie-
go (za rolę w filmie ja i mój tata 
Pietrzaka). Ten ostatni tytuł otrzy-
mał także Nagrodę Publiczności.

A.K.

Krótkie fabuły z programu „30 Minut” 
zdobyły nagrody na WAMA Film Festival 
oraz Opolskich Lamach.
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też Nagrodę Jury. Zacząłem się zastana-
wiać nad tym, jak sprawić, by w dzisiej-
szych czasach takie obrazy trafiały do sze-
rokiej publiczności. Poleciłem ten tytuł 
jednemu z najbardziej znanych w Japonii 
dystrybutorów kina artystycznego i tak 
rozpoczęliśmy starania o wydawanie pol-
skich produkcji na DVD. A kiedy zaczą-
łem myśleć o zorganizowaniu Poland 
Film Festival? Moja współpracowniczka 
Seiko Ogura spotkała się z przedstawi-
cielami waszej ambasady w Tokio, gdzie 
poproszono ją o pomoc w promowa-
niu pokazów polskiego kina. Potem do 
Japonii przyjechał Jerzy Skolimowski ze 
swoim filmem i można powiedzieć, że 
zaprzyjaźniliśmy się. Przedstawiłem mu 
pomysły na festiwal prezentujący pol-
skie kino w Japonii, prosząc o porady. 
Tak pan Jerzy stał się naszym doradcą 
i dobrym duchem imprezy. I tak powoła-
liśmy do życia nasz festiwal.

Jerzy skolimowski jest także 
w pewien sposób nieoficjalnym 
ambasadorem kina japońskiego i kul-
tury japońskiej w polsce.
Tak, to prawda. W 2013 roku, m.in. 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Fil-
mowców Polskich, zorganizowaliśmy 
w Polsce Przegląd Filmów Japońskich 
w warszawskim kinie Kultura. Gośćmi 
pokazów byli m.in. Akie Abe – żona pre-
miera Japonii, Agnieszka Odorowicz, 
Jerzy Skolimowski i Andrzej Wajda. 
Przeglądowi towarzyszyła też inspiro-
wana Japonią wystawa malarstwa Jerzego 
Skolimowskiego „Ślady Tokio”. To było 
wspaniałe wydarzenie.

W tym roku uczestniczył pan w pre-
zentacjach i pitchingach polish Days 
podczas 17. MFF t-Mobile Nowe 
horyzonty. Jak odbiera pan to wyda-
rzenie?
Interesujące projekty i przede wszyst-
kim ciekawe spotkania – tak mogę pod-
sumować mój udział w Polish Days. Po 
raz pierwszy jestem na tym festiwalu 
i zainteresowało mnie sporo projektów. 
Nie tylko mogłem oglądać filmy, ale też 
poznać ich reżyserów oraz producentów. 
Było to dla mnie bardzo wartościowe 
doświadczenie. Przede wszystkim pre-
zentacje odbywały się w języku angiel-
skim, który był na naprawdę wysokim 
poziomie. Impreza znakomicie przygoto-
wana dla zagranicznych gości, przedsta-
wicieli branży filmowej z całego świata. 

Nie wyobrażam sobie wydarzenia na 
taką skalę w Japonii, nasza kinemato-
grafia jest bardzo zamknięta, kopro-
dukcje u nas to rzadkość. Zazdroszczę 
polskim filmowcom, że mogą produko-
wać kino artystyczne, w moim kraju to 
bardzo trudne. Dziś kino japońskie zdo-
minowały adaptacje mangi, kino wyso-
kobudżetowe. Oczywiście istnieje kino 
artystyczne, ale nie otrzymuje tak sil-
nego wsparcia jak tego typu filmy w Pol-
sce, które są ciekawe i odważne. Mogę 
wymienić kilka obrazów, które szcze-
gólnie przykuły moją uwagę: Ciemno, 
prawie noc, filmy o Kalinie Jędrusik 
i Violetcie Villas oraz Sweat Magnusa 
von horna i koprodukcja The War Has 
ended. Także tragikomedia Cicha Noc 
zwróciła moją uwagę, znakomity debiut. 
Niecierpliwie czekam też na dokument 
Sztuka zrozumienia o japońskich studen-
tach uczących się polskiego, który będzie 
bardzo zabawny zarówno dla polskiej, 
jak i japońskiej widowni.

Jakie filmy prezentuje pan w progra-
mie poland Film Festival?
Zaczęliśmy od przedstawiania klasyki i to 
zawsze stanowi ważny element programu. 
W ubiegłym roku postanowiliśmy poka-
zać też nowe polskie kino. Jednak śmierć 
Andrzeja Wajdy sprawiła, że zmieniliśmy 
te plany, by zaprezentować i przypomnieć 
właśnie jego filmy. Pokazaliśmy też takie 
tytuły, jak np. Zjednoczone Stany Miłości 
Tomasza Wasilewskiego, które spotkały 
się z bardzo dobrym przyjęciem. Zapre-
zentowaliśmy Imagine Andrzeja Jaki-

mowskiego, oczywiście 11 minut Jerzego 
Skolimowskiego – także się podobały. 
To właśnie podczas jednego z pobytów 
w Japonii Jerzy Skolimowski dowiedział 
się, że otrzyma Złotego Lwa w Wenecji za 
całokształt twórczości. Pokazy jego dzieł 
i spotkania odbywały się także na japoń-
skich uczelniach. Kilka lat temu na MFF 
w Tokio nagrodę za główną rolę męską 
otrzymał Robert Więckiewicz za film Pod 
Mocnym Aniołem Wojciecha Smarzow-
skiego. Dom zły tego reżysera też był kie-
dyś prezentowany na tokijskiej impre-
zie. To trudne, mroczne kino, ale także 
w Japonii ma swoich fanów, min. Yoshi-
hiko Yatabe, dyrektor tokijskiego festi-
walu, bardzo lubi twórczość Smarzow-
skiego.

Jakie filmy chcecie państwo pokazać 
podczas kolejnej edycji festiwalu?
Prowadzimy w tej sprawie rozmowy, bar-
dzo zależy nam oczywiście na obecno-
ści polskich twórców i ich nowych pro-
dukcji. Na pewno chciałbym, abyśmy 
w Japonii mogli zaprezentować doku-
ment Borysa Lankosza o Stanisławie 
Lemie. W 2019 będziemy obchodzić stu-
lecie nawiązania kontaktów dyploma-
tycznych między naszymi państwami. To 
będzie wyjątkowy moment, by także na 
naszej imprezie odpowiednio to uczcić.

czy pokazy w ramach festiwalu 
odbywają się tylko w tokio?
Co roku w naszej inicjatywie uczest-
niczy m.in. hiroszima – tam pokazu-
jemy większość tych samych filmów co 
w Tokio. W Kioto, Osace i Sapporo też 
odbywają się repliki festiwalu.

Jest pan także dystrybutorem kina 
artystycznego w Japonii.
Tak, ale nie prowadzę kina. Wydaję filmy 
na DVD, przygotowujemy również kopie 
DCP na rynek japoński. Niestety, dystry-
bucja DVD jest coraz mniej opłacalna, 
dlatego wciąż jesteśmy w kinach, mamy 
też własną platformę online. We Wrocła-
wiu spotkałem się z jedną z francuskich 
reżyserek, której filmy reprezentujemy, 
by pomówić o jej najnowszej produk-
cji. To ciekawe, że nie spotkaliśmy się ani 
w Tokio, ani w Kioto czy w Paryżu, tylko 
udało się to właśnie podczas Nowych 
horyzontów.

Rozmawiała Marta 
sikorska

Bardzo dziękujemy za pań-
ski wkład w promowanie 
polskiego kina w Japonii. 
Od czego zaczęła się pańska 

przygoda z naszymi filmami?
Wszystko zaczęło się od obejrzenia 
Popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy. 
Byłem wtedy nastolatkiem, a seans 
odbywał się w jakiejś niewielkiej salce. 

W tym pokazie uczestniczyłem tylko ja, 
a ten film naprawdę mi się spodobał, do 
pewnego stopnia był dla mnie szokiem. 
Tak wyglądał pierwszy kontakt z pol-
skim kinem. Z biegiem czasu poznałem 
dzieła Wajdy, Kawalerowicza i Munka. 
Kiedy dorastałem, ich filmy pojawiały się 
w japońskich kinach na pojedynczych 
pokazach. Lata później na Międzynaro-

dowym Festiwalu Filmowym w Tokio, 
w Konkursie Głównym, prezentowany 
był obraz Cztery noce z Anną Jerzego 
Skolimowskiego. Dowiedziałem się, że 
Tokio odwiedzi polski reżyser. Byłem 
jedną z osób pracujących przy festiwalu, 
obejrzałem film, który bardzo mi się 
spodobał. Festiwalowa publiczność rów-
nież odebrała go bardzo dobrze, otrzymał 
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Rozmowa z Nobuo Muratą, organizatorem Poland Film 
Festival w japonii, którego tegoroczna edycja odbędzie się 
w dniach 25 listopada – 15 grudnia.

pisF

zazDroszczę polaKom 
Kina artystyczneGo
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Zbigniew cybulski i ewa 
Krzyżewska w filmie Popiół 
i diament, reż. Andrzej Wajda



W czasach internetu i wszech-
obecnej digitalizacji nasu-
wa się pytanie, czy zmienił 
się sposób projektowania 

plakatu i jaki jest jego stosunek do tra-
dycji? O opinię na ten temat poprosiłem 
Krzysztofa Białowicza, plakacistę i wy-
kładowcę na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu, w pracowni projek-
towania wizualnego. Jeśli chodzi o pol-
ską szkołą plakatu, Białowicz twierdzi, że 
ona „istnieje dzisiaj już tylko jako poję-
cie historyczne, zamknięte i nieobecne 
w myśleniu o plakacie. Możliwe jednak, 
że tradycja pozostała bardziej w podświa-
domości niż w świadomości artystów”.

Natychmiastowa rozpoznawalność pol-
skiego plakatu poza Polską stawia kolejne 
pytanie o jego wyjątkowość. Zdaniem arty-
sty jest to sposób łączenia ilustracji i liternic-
twa, który łatwo polskim twórcom przycho-
dzi. Dzisiaj łatwość dostępu do materiałów 
powoduje, że inspiracja jest podświadoma. 
Pozostaje jednak wśród dzisiejszych mło-
dych grafików ekspresja henryka Toma-
szewskiego czy rysunek Lecha Majewskiego.

Obecnie plakat pojawia się w różnych 
przestrzeniach, jak internet, galerie, ulica 
i zdaniem artysty nie zmienił się sposób 
jego projektowania. Tego typu dzieło to 
przede wszystkim idea, skrót graficzny. 
Internet, zapewne z racji reprodukowa-
nia plakatów w mniejszej skali, wymu-
sza na twórcy rezygnację ze zbyt dużej 
ilości szczegółów. Ale w gruncie rzeczy 
zawsze tak było – dominowała rezygna-
cja z detali na rzecz prostego przekazu.

GALeriA pOLsKieGO pLAKAtU FiLMOWeGO
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„Plakat to nie kawałek papieru 
z wydrukiem, plakat to sposób 
myślenia” (Krzysztof Białowicz).

MAGAZYN FILMOWY  nr 75/listopad 2017

W Polsce od dawna było wielu arty-
stów tworzących plakaty. To fenomen 
niespotykany nigdzie na świecie. Teraz 
pojawiła się nowa generacja artystów, 
u których plakat jest elementem całego 
projektu identyfikacji wizualnej wyda-
rzenia; dotyczy to również filmu. 

Co inspiruje młode pokolenie grafi-
ków? Zdaniem Białowicza: „Młodych 
projektantów inspirują dzisiaj tak różno-
rodni formalnie i wiekowo plakaciści, jak 
operujący syntetyczną formą Lech Dre-
wiński i wykorzystujący analogowy kolaż 
Sebastian Kubica. Bardzo popularnym 
obecnie wśród młodego pokolenia jest 
antyestetyzm abstrakcyjny, czyli burzenie 
wszelkich schematów, ustalonych reguł, 
dekonstruktywizm. Odchodzi się od tra-
dycyjnych norm”.

Okazuje się jednak, iż mimo, że plakat 
funkcjonuje dzisiaj głównie w interne-
cie i jest bliski myśleniu jak o logo, oraz 
nie potrzebuje papieru, to jego cechy 
pozostają niezmienne: wyrazisty znak, 
któremu towarzyszy stosunkowo mała 
typografia. Najsilniej bowiem działa obraz 
i element graficzny. Aktualną jest teza 
Białowicza, że „prawdziwy plakat nie 
może być dosłowny, ma być inspiracją 
do myślenia”.

Nie wszystkie projekty pojawiają się 
w przestrzeni publicznej, a duża ich liczba 
pozostaje w archiwach. Dlatego warto 
zapoznać się z nigdzie niepublikowa-
nymi plakatami Krzysztofa Białowicza.

cezary Kruk

W 1991 roku ukończył grafikę 
na wydziale Sztuk Pięk-

nych uMK w Toruniu. Zajmuje 
się grafiką projektową i działa-
niami multimedialnymi. Brał udział 
w ponad 100 wystawach w kraju 
i za granicą. w zakres jego dzia-
łalności artystycznej wchodzą pla-
katy, identyfikacja wizualna, gra-
fika wydawnicza, scenografia, 
fotografia. jest laureatem wielu 
nagród i wyróżnień na konkursach 
projektowych. od 1997 wykłada 
na uMK, a od 2007 jest kurato-
rem designu w toruńskim Centrum 
Sztuki współczesnej. C.K.

KRZySZToF BiałowiCZ

Krzysztof Białowicz
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pierwsza uKłaDKa

Zbiór 12 wywiadów z polskimi 
montażystami przeprowadzo-
nych przez ich młodego kolegę 
po fachu, Pawła Makowskiego, 

ma wszystkie wady książki napisanej przez 
„branżowca”. Na szczęście pod warstwą błę-
dów redakcyjnych i językowych niezgrab-
ności tkwi książka potrzebna i ciekawa. 

Nie znajdziecie jej w księgarniach. 
Powstała na platformie do self-publi-
shingu, w ramach której każdy, dyspo-
nując odpowiednimi środkami, może 
wydać książkę. „O montażu przy kawie” 
to owoc akcji crowdfundingowej oraz 
ki lku lat prowadzenia bloga przez 
Pawła Makowskiego, ciekawego metod 
pracy innych montażystów. Publikację 
z okładki poleca redakcja kwartalnika  
„Film&TV Kamera” oraz Polskie Stowa-
rzyszenie Montażystów, ale to raczej przy-
jacielska rekomendacja. Autor prowadzi 
rubrykę poświęconą montażowi w tym 
czasopiśmie i należy do PSM. 

Choć we wstępie znajdują się podzięko-
wania za korektę, na stronach redakcyjnych 
próżno szukać nazwisk redaktorów. Ich brak 
czuć aż nadto. Zdarzają się literówki, pyta-
nia złączone z odpowiedziami i błędy rze-
czowe – legendarna producentka połowy 
dorobku filmowego Andrzeja Wajdy, Barbara 
Pec-Ślesicka, zmieniła się w odpowiedzi jed-
nej z rozmówczyń w „Basię Lesicką” (sic!). 

Kilku rozmówców Makowskiego przy-
równuje montaż do pisania. halina Prugar- 
-Ketling (Wesele, Ziemia obiecana) mówi 
wprost: „Ja montaż zawsze porównuję do 
pracy wydawcy książki, odpowiada temu 
angielskie słowo editor”. Jarosław Barzan 
(Bogowie, Najlepszy) zauważa: „Montaż  
jest jak pisanie książki (…). Zamiast goto-
wych wyrazów używasz ujęć (…) i szu-
kasz kompozycji”. To porównanie można 
odwrócić – pisanie wywiadu jest monta-

żem. Język mówiony po spisaniu trzeba 
„przełożyć” – nadać mu rytm, zachowując 
przy tym idiolekt rozmówcy, ale usuwając 
powtórzenia i rozwijając myślowe skróty. 

Rozmowy Makowskiego w niezamierzony 
sposób przypominają kwestionariusze (wej-
ście do zawodu, rada dla początkujących, 
od czego zacząć montaż itd.). A przecież 
autor rozmówców ma fantastycznych. Są tu 
wywiady z montażystkami starszego poko-
lenia: Agnieszką Bojanowską (filmy m.in. 
Bogdana Dziworskiego) czy Lidią Zonn 
(m.in. dokumenty Krzysztofa Kieślowskiego 
i Kazimierza Karabasza), wybitnymi aktyw-
nymi montażystami Milenią Fiedler (Katyń, 

Zaćma), Jarosławem Kamińskim 
(Ida, Córki Dancingu), Krzyszto-
fem Szpetmańskim (Dług, Chce 
się żyć), Agnieszką Glińską (11 
minut, Atak paniki) i młodymi  
z solidnym już dorobkiem: Beatą 
Walentowską (Zjednoczone Stany 
Miłości, Zud) i Jerzym Zawadz-
kim (Najbrzydszy samochód 
świata, Więzi). Prawdziwy prze-
krój pokoleń i tematów. Od roz-
ważań nad różnicami w pracy na 
taśmie i w technologii cyfrowej, 
po pytania o budowanie relacji  
z reżyserem w montażowni.

To nie jest książka o zasa-
dach montażu, a o świecie emo-
cji montażystów. Rozmówcy  
z pasją opowiadają o satysfak-
cji i trudzie, o filozofii swo-
jej pracy (bon mot z wywiadu 
z Agnieszką Bojanowską: „trzeba 
pamiętać o tym, że film ogląda 
się wzdłuż”). Niektórym tekstom 
wiele daje zaczepienie w kon-
kretnej scenie czy problemie 

montażowym (poznajemy kulisy montażu 
m.in. 11 minut i Więzi).

Rozmowy prowadzone są z szacunkiem 
ucznia do mistrza. Niebombardująca specja-
listycznym językiem książka jest dla począt-
kujących montażystów. Niewątpliwie po jej 
lekturze zrozumieją, czy dająca poczucie 
władzy nad filmem, ale wyczerpująca fizycz-
nie i wciąż za mało doceniana praca jest dla 
nich. Autor ma w rękach dobrze rokujący 
rough cut. Liczę na to, że nie porzuci nad 
nim pracy. Do ostatecznej wersji monta-
żowej jeszcze długa droga.

Krystian Buczek

O montażu jako fascynującej, 
twórczej profesji, która wciąż wydaje 
się niedoceniana.

psycholoGia 
Dla Filmowców twórcy często podkreślają znaczenie 

sfery psychologicznej na ekranie 
jako elementu życia postaci. Jed-
nak na temat mechanizmów psy-

chologicznych w branży filmowej mówi się 
niewiele. Reżyserzy, na etapie szkoły filmowej, 
nie mają nawet takiego przedmiotu jak psy-
chologia. Zatem w jaki sposób psychologia 
może pomóc w tworzeniu sztuki filmowej? 

Psycholożki Aleksandra Zienowicz i Ewa 
Serwotka w książce „Psychologia osiągnięć 
dla twórców filmowych” opisują Model 
Efektywnej Pracy członków zespołu filmo-
wego, który powstał na podstawie wywia-
dów z twórcami. Nie daje gwarancji realizacji 
dobrego obrazu. Przedstawia umiejętności 
psychologiczne, które sprzyjają tej pracy. 
Dopiero poznanie i nazwanie tych mecha-
nizmów umożliwia znalezienie odpowied-
niego rozwiązania. 

Praca w filmie opiera się głównie na 
sprzecznościach. Andrzej Wajda powtarzał, 
że reżyser to połączenie kaprala i poety, bo 
z jednej strony jest się uzależnionym od ludzi, 
a z drugiej potwornie samotnym.

Twórcy żyją w dwóch równoległych świa-
tach. Gdy robi się film, nie ma czasu na nic 
innego. Trudno jest potem wrócić do nor-
malnej rzeczywistości. Reżyser powinien 
myśleć analitycznie, nie emocjami. Tak, żeby 
skupić się na całości historii, którą chce opo-
wiedzieć widzowi. Emocje lepiej zostawić 
w rękach aktora, który powinien je inten-
sywnie trenować, wtedy rośnie jego wachlarz 
propozycji do zaoferowania. Z badań psy-
chologicznych wynika, że mózg ludzki nie 
rozpoznaje emocji udawanej od prawdziwej. 
Dlatego wyobrażenie sobie własnej śmierci, 
a potem odegranie tej sceny, wiele aktora 
kosztuje. Z jednej strony poszerza wyobraź-
nię i samoświadomość, z drugiej jednak 
obciąża psychicznie.

Sztuki nie da się robić w sposób bezpieczny. 
Reżyser powinien ryzykować. Wyjść ze swo-
jej psychologicznej strefy komfortu. Liczy 
się też umiejętność zmiany własnych wizji. 

Finalnego efektu filmu nie da się do końca 
wyobrazić. Dlatego Krzysztof Kieślowski 
„potrafił zabić swoje ukochane dziecko”. 
Tak, że na etapie montażu zawsze wyrzucał 
z filmu scenę, która podobała mu się naj-
bardziej. Wtedy ukazywały się nowe prze-
strzenie w opowieści, których do tej pory 
nie dostrzegał. Z kolei scenarzyści podkre-
ślają potrzebę ciągłego otwarcia na ludzi 

i świat. Funkcjonują w dwóch 
stanach będących w sprzeczno-
ści. Muszą tracić dystans, czyli 
myśleć swoją postacią, jedno-
cześnie ten dystans utrzymując, 
żeby ocenić, czy to, co napisali 
jest interesujące. Co na to psy-
chologia? Daje nam inne tech-
niki relaksacyjne lub radzenia 
sobie ze stresem, niż picie wódki. 

W filmie nie ma zasad. Zły 
reżyser może zrobić dobry film 
na podstawie świetnego sce-
nariusza. To praca zespołowa. 
Trzeba współpracować. Film 
nie wyjdzie, jeśli będzie miał 
jedynie fantastyczny dźwięk 
czy obraz. Ważny jest wspólny 
kod porozumienia. W psycho-
logii tzw. zjawisko emergencji 
powstaje dzięki interakcji między 
poszczególnymi członkami ekipy, 
np. aktora z reżyserem. Dzięki 
temu powstaje nowa, dodatkowa 
jakość. Każdy zbliża się do wizji 
reżysera, jednocześnie zachowu-
jąc siebie, swoją indywidualność. 

Można wtedy osiągnąć coś niemożliwego do 
stworzenia w pojedynkę. Ważny jest efekt 
synergii w grupie, czyli wzajemnego zro-
zumienia. Okazuje się, że współdziałanie 
wszystkich przynosi lepsze efekty, niż suma 
działań w pojedynkę. Dlatego w filmie – dwa 
dodać dwa równa się pięć. 

Martyna harland

Czego trzeba być świadomym na 
planie filmowym, jak sobie pomagać 
i rozwiązywać problemy?

ALeKsANDrA ZieNOWicZ, 
eWA serWOtKA
„psYchOLOGiA OsiĄGNiĘć DLA 
tWórcóW FiLMOWYch”
WYDAWNictWO WOJciech MArZec, 2017

pAWeŁ MAKOWsKi
„O MONtAŻU prZY KAWie”
riDerO, 2017
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Warszawa poznała ją w latach 
50. ubiegłego stulecia. Była 
piękną, pełną uroku, uta-
lentowaną młodą aktorką 

Teatru Klasycznego (dziś Studio) i Roz-
maitości. Wyrosła spod skrzydeł wiel-
kiego reformatora teatru Iwa Galla. Była 
żoną aktora Andrzeja Żarneckiego, matką 
Elżbiety i Filipa. Jako 15-letnia panienka 
z dobrego domu, w czasie okupacji nie-
mieckiej, w roku 1943 dostała się do kon-
spiracyjnego Studia Aktorskiego Iwa Galla. 
Zarekomendowana przez brata znanego pia-
nisty Witolda Małcużyńskiego, Karola. Spo-
tkała tam m.in. Basię Krafftównę, Macieja 
Maciejewskiego i Renatę Kossobudzką. 
A później także Bronka Pawlika, Anielę 
Świderską i Marię Bogurską.

Po wojnie zaangażował ich Iwo Gall 
do Teatru Wybrzeże (wówczas w Gdyni). 
Tam, mając lat 18, zadebiutowała Zosia 

rolą Orchidei w sztuce Gajcego „homer 
i Orchidea”. Odniosła tak wielki sukces, 
że mówiła o niej cała Polska. Posypały się 
propozycje. Chcieli ją mieć u siebie dyrek-
torzy teatrów: Leon Schiller, Andrzej Pro-
naszko i Arnold Szyfman. Ale Zosia nie 
skorzystała z ich propozycji, pozostając 
wierną Gallowi. W 1949 pojechała z nim 
do Łodzi, gdzie objął dyrekcję Teatru im. 
Stefana Jaracza. Grała u niego wielkie role. 
Kiedy w 1953 odwołano go ze stanowiska, 
a jego miejsce zajął drugi wspaniały czło-
wiek teatru, Emil Chaberski, Zosia została 
w tym teatrze, ciesząc się sympatią publicz-
ności i krytyków, odnosząc liczne sukcesy. 
W 1958 opuściła Łódź i przyjechała z Cha-
berskim do stolicy. To on przemianował 
teatr w Pałacu Kultury na Teatr Klasyczny 
i prowadził Teatr Rozmaitości. Jej role z tego 
okresu to m.in. helenka w „Panu Jowial-
skim” Fredry z wielką Panią Miecią, czyli 

Mieczysławą Ćwiklińską w roli Szambe-
lanowej czy Małgorzata w „Popasie króla 
jegomości” Grzymały-Siedleckiego ze Zbi-
gniewem Sawanem. 

Przyjaźniłem się z Zosią Perczyńską i ta 
przyjaźń przetrwała lata. Spotykaliśmy się 
wielokrotnie na scenie. W latach 60. grali-
śmy razem w „Szatanie z 7-ej klasy” Maku-
szyńskiego. Sztuka miała obłędne powodze-
nie i biła rekordy oglądalności. Graliśmy ją 
kilka lat. Zosia była wspaniałą partnerką, 
kontaktową aktorką. 

W roku 1947 zainteresował się nią film. 
Zagrała wiejską dziewczynę w pierwszym 
socrealistycznym, nie najlepiej przyjętym, 
obrazie jasne łany Eugeniusza Cękalskiego. 
Jej partnerem był Kazimierz Dejmek, póź-
niejszy dyrektor teatrów oraz minister kul-
tury i sztuki. Grała w serialach: Polskie drogi 
Janusza Morgensterna, Lalka Ryszarda Bera, 
Rodzina Połanieckich Jana Rybkowskiego 
i kilku współczesnych telenowelach oraz 
w takich filmach, jak Pod gwiazdą frygij-
ską Jerzego Kawalerowicza, Irena do domu! 
Jana Fethke, Pierścień księżnej Anny Marii 
Kaniewskiej. Ale jej domeną nie był film, 
tylko teatr. Tam odnosiła prawdziwe suk-
cesy. Kiedy przeszła na emeryturę i zamiesz-
kała w Domu Aktora Weterana w Skolimo-
wie, stała się kronikarzem. Pisała teksty 
o Skolimowie i kolegach. Będąc już rezy-
dentką Domu Aktora, zagrała w 2008 w jesz-
cze nie wieczór Jacka Bławuta, a w 2016 
matkę tragicznie zmarłego malarza Zdzi-
sława Beksińskiego w Ostatniej Rodzinie 
Jana P. Matuszyńskiego. 

Ostatni raz widziałem Zosię 31 sierpnia 
na pikniku z występami artystów dla pen-
sjonariuszy, w przepięknym skolimowskim 
parku wśród zieleni. Był wyjątkowo piękny 
i słoneczny dzień. Uściskaliśmy się i uca-
łowali serdecznie. Uśmiechała się jak daw-
niej i cieszyła na nasze spotkanie. Odżyły 
młodzieńcze wspomnienia. 

Odeszła z tego świata 6 października, 
mając 89 lat, we śnie. Żegnaj Zosiu. Śpij 
spokojnie. Chciałbym też tak odejść. Może 
mi się uda?

Witold sadowy

Zofia perczyńska

GRAJąC DO KOńCA
jej serce skradła scena teatralna, ale 
swym talentem obdzieliła również kilka 
znakomitych ról filmowych i serialowych.

Zofia Perczyńska
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Chaplinopodobny – mówi o Wiesła-
wie Michnikowskim reżyser Jerzy 
hoffman. Nie on jeden dostrzegł 
w aktorstwie odtwórcy roli Anasta-

zego Kowalskiego z Gangsterów i filantropów 
czy Jej Ekscelencji z Seksmisji typowe dla 
Chaplina połączenie komizmu z rzewnym 
spojrzeniem i sprytu z rozczulającą niepo-
radnością granych postaci.

„Niewysoki, pełen słodyczy, chowa się 
przed wzrokiem obcych, ciemne oczy spoglą-
dają z wyrzutem, a przy tym to chłopiec czy-
sty i niewinny. Takich teraz nie ma”. Dawno 
temu tymi słowy opisał Michnikowskiego, 
wówczas początkującego aktora, Kazimierz 
Rudzki, polecając go Erwinowi Axerowi. 
Ten dodał potem, że „Michnikowski łączy 
w swoim aktorstwie delikatny liryzm z nie-
zmiernie oryginalnym poczuciem humoru”. 
Jak Chaplin…

Wiesław Michnikowski urodził się w 1922 
roku w Warszawie. Pierwsze zawodowe kroki 
na scenie stawiał w latach 1946-1951 w Lubli-
nie, gdzie ukończył Szkołę Dramatyczną i po 
zdaniu egzaminu eksternistycznego zadebiu-
tował w Teatrze Miejskim rolą… amanta we 
francuskiej komedii „Powrót z wojny”. Po 
własnym powrocie do Warszawy najdłu-
żej – ponad 30 lat – związany był z Teatrem 
Współczesnym, do którego w roku 1958 
przyjął go Erwin Axer. 

We Współczesnym wystąpił w prawie 
wszystkich dramatach Sławomira Mrożka, 
w tym w głośnej Axerowskiej inscenizacji 
„Tanga” z 1965 roku. Dziesięć lat wcześniej, 
podczas zdjęć do filmu Jana Rybkowskiego 
Godziny nadziei, w studenckim programie 
artystycznym zaczął przygodę z kabaretem, 
parodiując western. Kontynuował ją z powo-
dzeniem m.in. w „Wagabundzie”, „Dudku” 
czy telewizyjnym Kabarecie Starszych Panów, 
w którym kapitalnie śpiewał piosenki Jerzego 
Wasowskiego i Jeremiego Przybory. Często 
grał w Teatrze Telewizji.

Przed kamerą filmową zadebiutował 
w 1950 roku w Pierwszym starcie Leonarda 
Buczkowskiego. Choć kochał kino – w latach 
30. obejrzał wszystkie ówczesne polskie 
filmy – ono nie rozpieszczało go jako aktora. 
„Gdyby urodził się w Ameryce, pisano by sce-

nariusze specjalnie dla niego” – mówi reży-
ser Potopu.

Tymczasem w Polsce wystąpił na ekra-
nie ponad 50 razy, niemniej kreacji uwi-
daczniających pełnię jego talentu było tylko 
kilka. Filmową rolę życia – skrzywdzonego 
przez los człowieczka, który uległ pokusie 
łatwych, ale lewych zarobków jako fałszywy 
kontroler lokali gastronomicznych – zagrał 
w Gangsterach i filantropach Jerzego hoff-
mana i Edwarda Skórzewskiego. „Uroczy, 
dowcipny, niezwykle kulturalny” – wspomina 
aktora hoffman. „Zdyscyplinowany, pamię-
tający bezbłędnie dialogi, niekażący na siebie 
czekać” – dodaje Juliusz Machulski, reżyser 

Seksmisji, w której Michnikowski zachwycił 
wykreowaniem postaci – aż do zaskakującego 
finału filmu – kobiecej. A o tym, że potrafił 
wzruszać, przekonał widzów telewizyjnego 
obrazu Krystyny Krupskiej-Wysockiej Skutki 
noszenia kapelusza w maju, w którym zagrał 
starszego pana przyjaźniącego się z młodą 
dziewczyną.

Wiesław Michnikowski po raz ostatni 
wystąpił na ekranie dziesięć lat temu w serialu 
Na dobre i na złe. Dożył pięknego wieku – 
95 lat. Odszedł 29 września. Spoczął na war-
szawskich Starych Powązkach.

Andrzej Bukowiecki

Wiesław Michnikowski

ChAPLINOPODOBNY
jedyny i niepowtarzalny aktor 
komediowy i liryczny. Zdaniem erwina 
Axera „urodził się dla Mrożka”. 

Wiesław Michnikowski
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MICHAŁ ŻARNECKI
12 XI 1946 - 21 XI 2016

TADEUSZ CHMIELEWSKI
7 VI 1927 - 4 XII 2016

ANNA 
IŻYKOWSKA-MIRONOWICZ 

27 VI 1938 - 21 XII 2016

JERZY POMIANOWSKI
13 I 1921 - 29 XII 2016

MARIA HORODECKA 
24 X 1942 - 7 I 2017

TADEUSZ SZARSKI 
6 I 1932 - 24 I 2017

LECH BRAŃSKI 
13 I 1949 - 29 I 2017

ANDRZEJ PAPUZIŃSKI 
22 XI 1932 - 29 I 2017

JERZY PARTYKA 
3 I 1935 - 29 I 2017

LESZEK WINNICKI 
25 XI 1947 - 1 II 2017

MAREK SERAFIŃSKI 
12 VII 1954 - 12 II 2017

WITOLD ADAMEK 
7 XII 1945 - 17 II 2017

JERZY KOŁODZIEJCZYK 
23 III 1941 - 1 III 2017

ANNA LEWANDOWICZ 
20 VII 1951 - 1 III 2017

JERZY STAWICKI 
31 V 1927 - 1 III 2017

HALINA PASZKOWSKA 
10 VI 1927 - 26 III 2017

WITOLD PYRKOSZ 
1 I 1927 - 22 IV 2017

ZDZISŁAW PIETRASIK 
20 XI 1947 - 25 IV 2017

JOANNA WIERZBICKA 
23 V 1931 - 15 V 2017

LEOKADIA 
MIGIELSKA-ŚWIRTA 

3 IV 1931 - 17 V 2017

MAREK JAWORSKI 
18 VI 1948 - 26 V 2017

TERESA GAŁKOWSKA 
15 I 1933 - 31 V 2017

PIOTR 
ANDREAN-ANDREJEW 

27 X 1947 - 12 VI 2017

WINCENTY RONISZ 
9 II 1934 - 16 VI 2017

WŁADYSŁAW RUDNICKI 
11 VI 1925 - 19 VI 2017

KONSTANTY LEWKOWICZ 
3 VI 1929 - 6 VII 2017

ANDRZEJ MYSZKOWSKI 
4 VI 1941 - 22 VII 2017

JADWIGA KATARZYNA 
SUCHCICKA-ZIELIŃSKA 

11 IX 1959 - 5 VIII 2017

JANUSZ GŁOWACKI 
13 IX 1938 - 19 VIII 2017

JERZY CELIŃSKI 
10 V 1949 - 13 X 2017

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI: 
LISTOPAD 2016 - PAŹDZIERNIK 2017  

24 września zmarła Łucja Burzyńska (92 l.), ak-
torka teatralna, radiowa, filmowa i telewizyj-

na. Urodzona w Poznaniu, była absolwentką tam-
tejszego Studium Aktorskiego. Tam też debiutowa-
ła w 1946 roku na scenie Teatru Nowego. Następnie, 
na blisko 45 lat, związała się z jednym zespołem – 
z Teatrem Polskim we Wrocławiu (do 1969 nosił na-
zwę Państwowy Teatr Dolnośląski). Występowała 
na tej scenie aż do roku 1990. Po przejściu na eme-
ryturę grywała gościnnie we Wrocławskim Teatrze 
Współczesnym. Stworzyła liczne role telewizyjne 
i filmowe, ale przede wszystkim świetne kreacje ra-
diowe i teatralne. Na scenie współpracowała z tak 
wybitnymi twórcami, jak Edmund Wierciński, Wi-
lam horzyca, Jerzy Krasowski i Krystyna Skuszan-
ka, Zygmunt hübner, henryk Tomaszewski, Jerzy 
Jarocki, Piotr Cieplak, Jan Klata czy Krystyna Meis-
sner. Zagrała w wielu spektaklach Teatru Telewizji, 
m.in. w Kandydzie w reżyserii Juliusza Burskiego, 
w Zabawie jak nigdy Wiesława Wodeckiego, Trans-
atlantyku Eugeniusza Korina. W dorobku ma rów-
nież filmy fabularne, jak To ja zabiłem Stanisława 
Lenartowicza, Kobietę samotną Agnieszki holland, 
Obcy musi fruwać Wiesława Saniewskiego czy Fun-
dację Filipa Bajona. Łucja Burzyńska była członkinią 
Związku Artystów Scen Polskich.

13 października zmarł w Warszawie Jerzy ce-
liński (68 l.), kaskader filmowy. Jako mło-

dy chłopak sportowo uprawiał jeździectwo – 
skoki i wyścigi. Brał także udział we Wszech-
stronnym Konkursie Konia Wierzchowego 
(WKKW). Umiejętności jeździeckie wykorzy-
stywał później podczas swojej pracy na planach 
filmowych. Należał do najlepszych polskich ka-
skaderów, a przy tym był wybitnym znawcą hi-
storii jazdy polskiej i dawnego fechtunku, eks-
pertem w dziedzinie jeździectwa oraz szer-
mierki. Swoimi umiejętnościami i doświadcze-
niem współtworzył blisko setkę tytułów (wyko-
nując ewolucje kaskaderskie, koordynując sce-
ny z udziałem koni i zaprzęgów, układając po-
jedynki itp.), w tym filmy fabularne, seria-
le i spektakle Teatru Telewizji. W dorobku ma 
takie dzieła kinowe, jak Hubal Bohdana Porę-
by, Potop Jerzego hoffmana, Noce i dnie Jerzego 
Antczaka, Piraci Romana Polańskiego, Pan Ta-
deusz Andrzeja Wajdy, Przedwiośnie Filipa Ba-
jona, Papusza Joanny Kos-Krauze i Krzyszto-
fa Krauzego, Ida Pawła Pawlikowskiego, Kamie-
nie na szaniec Roberta Glińskiego. Jerzy Celiń-
ski był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

Oprac. Julia Michałowska

iN MeMOriAM

Jesienną porą Polska Światłoczuła – projekt stwo-
rzony przez Dorotę Kędzierzawską i Arthura Rein-

harta – wyruszyła w trasę z nagradzanym na wielu 
polskich i zagranicznych festiwalach filmem Ostatnia 
Rodzina w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. Na spotka-
nia z publicznością wybrały się Agnieszka Michalska – 
odtwórczyni roli heleny oraz charakteryzatorka Anna 
Gorońska. Październikowy szlak obejmował cztery 
miejscowości w centralnej Polsce. Pierwsza projekcja 
odbyła się w Gminnym Centrum Kultury „Powozow-
nia” w Radziejowicach, następnego dnia ekipa Światło-
czułej zawitała do Rozprzy, gdzie seans zorganizowano 
w Gimnazjum im. Jana Pawła II. Przedostatni przysta-
nek był w Przysusze w Domu Kultury, a ostatni, jak na 
finał przystało – na zamku w Szydłowcu (Szydłowieckie 
Centrum Kultury – Zamek), do którego zawitała impo-
nująca liczba gości zainteresowanych pokazem filmu 
i spotkaniem. We wszystkich miejscowościach pro-
jekcja Ostatniej Rodziny wywołała u widzów potrzebę 
rozmowy, wzbudzając ciekawość warsztatu aktor-
skiego Agnieszki Michalskiej czy tajników profesji 
Anny Gorońskiej. To nie koniec zainteresowania debiu-
tem Matuszyńskiego na „światłoczułej trasie”, bo już 
zimą planowana jest kolejna tura z Ostatnią Rodziną, 
tym razem z odtwórcami głównych ról – Aleksandrą 
Konieczną (Zofia Beksińska) i Andrzejem Sewerynem 
(Zdzisław Beksiński).

polska światłoczuła 
z ostatnią rodziną

Agnieszka Michalska na spotkaniu 
z publicznością w Przysusze
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archiwum 
online pwsFtvit 
otwarte
19października uroczy-

ście otwarto Archiwum 
Filmowe online PWSFTviT 

w Łodzi, w którym sukcesyw-
nie umieszczane będą szkolne 
etiudy. Dzięki finansowemu 
wsparciu MKDiN, po raz 
pierwszy w niemal 70-letniej 
historii, „Filmówka” zyskała 
możliwość udostępnienia sze-

animowanych i etiud opera-
torskich tworzonych nieprze-
rwanie od roku 1949. Portal 
kierowany jest do bardzo sze-
rokiego grona widzów – miło-
śników kina, którzy będą mogli 
prześledzić początki artystycz-
nej twórczości swych ulu-
bionych polskich reżyserów, 
a także do użytkowników pro-
fesjonalnych, m.in. filmowców, 
filmoznawców, historyków. 
Nad powstaniem Archiwum 
Filmowego online pracował 
zespół: Maciej Drygas, Kata-
rzyna Mąka-Malatyńska, Agata 
Golańska, Monika Sarwińska. 
Za Archiwum Filmowe online 
odpowiada Fundacja Rozwoju 
Szkoły Filmowej w Łodzi oraz 
sama Szkoła. Filmy dostępne 
są pod adresem: www.etiudy.
filmschool.lodz.pl.

rokiej publiczności szkolnych 
produkcji. Realizację zapla-
nowanego na najbliższe lata 
projektu rozpoczyna opubli-
kowanie setki etiud dokumen-
talnych kręconych od początku 
istnienia łódzkiej uczelni do 

lat 60. Kolejna transza obej-
mie 77 dokumentów. Doce-
lowo w internecie mają zna-
leźć się wszystkie etiudy od 
pierwszych po współczesne, 
czyli ponad 5 tys. filmów fabu-
larnych, dokumentalnych, 

FINA zaprasza seniorów na nowy 
dokumentalny cykl filmowy – „Por-

tret Człowieka”. Pokazy odbędą się 
przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, a wstęp na 
nie będzie wolny. Start każdej projekcji 
o 11:30. Podczas przeglądu zaprezen-
towane zostaną dokumenty w zesta-
wach: film pełno- lub średniometra-
żowy oraz towarzyszący mu krótki. 
Każdy z seansów poprzedzony zosta-
nie prelekcją krytyka Andrzeja Buko-
wieckiego, natomiast po projekcji 
dzieł – Sen o Warszawie i Najbrzydszy 
samochód świata odbędą się spotka-

nia z twórcami. 14 grudnia pokazane 
zostaną Więzi Zofii Kowalewskiej – 
film o małżeństwie z 45-letnim sta-
żem, podczas którego mąż na osiem 
lat opuścił żonę dla kochanki, po czym 
zdecydował się powrócić. Następnie 
seniorzy tego samego dnia zobaczą 
Najbrzydszy samochód świata Grzego-
rza Szczepaniaka – film drogi, kome-
diodramat intymny pokazujący relację 
syna z matką. 18 stycznia w 14. rocz-
nicę śmierci Czesława Niemena będzie 
można zobaczyć Sukces – portret Nie-
mena widziany oczami naczelnego iro-

nisty polskiego dokumentu – Marka 
Piwowskiego, oraz Sen o Warszawie 
w reżyserii Krzysztofa Magowskiego – 
biograficzny obraz o ikonie polskiej 
muzyki rozrywkowej, niezwykle uta-
lentowanym muzyku, który nie wahał 
się – w imię swoich ideałów – rezy-
gnować w różnych momentach życia 
z odcinania kuponów od własnej 
popularności. Sen o Warszawie poru-
sza również kontrowersje związane 
z filmem Sukces z 1968 roku, w którym 
Marek Piwowski przedstawił go w bar-
dzo niekorzystnym świetle.

cykl dokumentów w Klubie seniora Fina

aż 11 nagród przyznali organizatorzy 
pitchingu Animarkt, który odbył się 4 

października w Łodzi. Jest to konkurs dla 
krótkometrażowych animacji lalkowych 
na etapie developmentu. Jury w składzie: 
Véronique Encrenaz (szefowa projektów 
targów MIFA), Bartosz Kędzierski (reży-
ser filmów animowanych), Kateřina Krejčí 
(producentka Česká Televize) oraz Ben Tes-
seur (producent, reżyser i animator z Beast 
Animation) pierwszą nagrodą uhonoro-
wało projekt The Kite w reżyserii Martina 
Smatany. Będzie on 10-minutowym filmem 
dla dzieci w wieku 5-8 lat, który podejmie 
próbę uświadomienia małym widzom, że 
nikt z nas nie będzie żył wiecznie. Jednocze-
śnie ma on dać do zrozumienia, że śmierć 
nie musi oznaczać końca podróży, jaką jest 
życie. Drugie miejsce zajęła Norweżka Mar-
grethe Danielsen za projekt Bear Hug. Trze-
cie natomiast miejsce zdobył polski projekt 
Sacculina Carcini, który wyreżyseruje Kasia 
Nalewajka. To zabawna historia o krabie 
Korneliuszu, który w wyniku działania zło-
śliwego pasożyta, zaczyna wierzyć, że jest 
samicą w ciąży.

zwycięcy 
animarkt

48 hour Film project rozstrzygnięte
7 października odbyła się gala finałowa 

48hFP Warszawa. Jury w składzie: Piotr 
Woźniak-Starak, Bodo Kox i Michał Sobociń-
ski spośród 63 filmów wyłoniło zwycięzców 
w 14 kategoriach. Ponad 70 ekip z całej Polski 
wystartowało w wyścigu o główny laur. Naj-
ważniejszą nagrodę zdobyła, zdominowana 
przez płeć piękną, ekipa FCKP Prod za obraz 
Supresja. „Oglądając te wszystkie 63 filmy, 
zorientowaliśmy się, że tak naprawdę chodzi 
o wspólnotowość ekipy. O to, że reżyser, akto-
rzy, operator, wszyscy w tym bardzo wąskim 
czasie grają spójnie, grają do jednej bramki i to 
się naprawdę przekłada na ekran – powiedział, 
uzasadniając werdykt Piotr Woźniak-Starak. 
Produkcja otrzymała nagrody za najlepszy 
film, najlepsze wykorzystanie tekstu, reżyserię 
(Zofia Dowiatt), zdjęcia (Bartosz Białobrzeski) 
i dla najlepszej aktorki (Maria Kuśmierska). 

Zwycięska ekipa pojedzie w marcu ze swoją 
produkcją na festiwal Filmapalooza 2018 do 
Paryża i ma szansę na prezentację podczas 
Short Film Corner na festiwalu w Cannes. 

Sen o Warszawie, 
reż. Krzysztof 
Magowski

Maria Kuśmierska, Zofia Nalepa, Antonina 
Białobrzeska, Zofia Dowiatt i Aleksandra Kułak

Martin Smatana zdobywca nagrody 
głównej pitchingu Animarkt
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scipt wars 
na półmetku

18 spośród 76 scenariuszy 
nadesłanych na Script Wars 

uzyskało rekomendacje komisji 
selekcyjnej i trafi pod obrady jury. 
W pracach selekcyjnych brali 
udział m.in. konsultanci Atelier 

KALENDARZ IMPREZ 
listopad 2017

11. Festiwal Filmowy 
„offeliada”
GNieZNo, 2-5 listopada
www.offeliada.pl

11. Festiwal Filmów 
rosyjskich sputnik 
nad polską
waRSZawa, 2-12 
listopada; repliki festiwalu 
w innych miastach 
w Polsce od marca
www.sputnikfestiwal.pl

16. międzynarodowe 
Forum niezależnych 
Filmów Fabularnych 
cinemaforum
waRSZawa,  
8-12 listopada
www.cinemaforum.pl

świdnicki Festiwal 
Filmowy spektrum
ŚwiDNiCa, 9-12 listopada
www.spektrumfestiwal.pl

25. międzynarodowy 
Festiwal sztuki 

autorów zdjęć 
Filmowych 
camerimage
ByDGoSZCZ,  
11-18 listopada 
www.camerimage.pl

11. Festiwal Filmowy 
pięć smaków
waRSZawa,  
15-22 listopada
www.piecsmakow.pl

2. Festiwal Filmowy 
nowe Kino
Nowy SąCZ,  
17-18 listopada
www.nowekino.
nowysacz.pl

5. Festiwal Filmów 
emigracyjnych 
emiGra
waRSZawa,  
17-19 listopada
www.emigra.com.pl

23. Festiwal Form 
Dokumentalnych nurt

KielCe, 20-24 listopada
www.festiwalnurt.pl

27. Festiwal mediów 
w łodzi „człowiek 
w zagrożeniu”
łóDź, 21-25 listopada
www.festiwalmediow.pl

24. międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
etiuda&anima
KRaKów, 21-26 listopada
www.etiudaandanima.com

22. Forum Kina 
europejskiego orlen 
cinergia
łóDź, 23 listopada – 
2 grudnia
www.cinergiafestival.pl

15. warszawski 
Festiwal Filmów 
o tematyce żydowskiej
waRSZawa,  
24-30 listopada
www.wjff.pl

10. lubelski Festiwal 
Filmowy (dawniej 
złote mrówkojady)
luBliN, 
24 listopada – 2 grudnia
www.lff.lublin.pl

7. Festiwal Filmów 
żeglarskich 
jachtFilm
waRSZawa, 
25-26 listopada
www.jachtfilm.pl

11. Grand oFF
waRSZawa, 
27 listopada – 4 grudnia
www.grandoff.eu

26. europejski 
Festiwal Filmowy 
euroshorts
GDańSK, waRSZawa, 
KaTowiCe, ZieloNa 
GóRa i inne miasta,  
od 27 listopada
www.euroshorts.pl

Oprac. B.p.

Scenariuszowego, które zostało 
nowym partnerem konkursu. 
W skład komisji weszli: Magda 
Sendecka, Tomasz Kolankiewicz 
i Marcin Adamczak oraz kon-
sultanci z Atelier Scenariuszo-
wego – Anna Bielak, Aleksan-
dra Świerk i Filip Kasperaszek. 
Script Wars to konkurs na sce-
nariusz pełnometrażowego filmu 
fabularnego, którego akcja osa-
dzona będzie w Warszawie lub na 
Mazowszu. Adresatami wydarze-
nia są zarówno profesjonaliści, 
jak i debiutanci. 
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Wrzesień 2017 roku, w porównaniu 
do spokojniejszego okresu letniego, 
pokazał znaczące ożywienie w kinach.

Przez cały miesiąc sprzedano 4,005 
mln biletów. Wrzesień dotychczas 
był raczej okresem, w którym przed 
ekranami nie było tłumnie. Od 

zeszłego roku to się diametralnie zmienia. 
W ubiegłym sezonie odnotowano rekor-
dową frekwencję dla tego miesiąca – 4,266 
mln sprzedanych biletów. Wówczas na ekra-
nach królowały takie filmy, jak Sekretne 
życie zwierzaków domowych czy Bridget 
jones 3. W tym roku we wrześniu w kinach 
pojawił się najnowszy obraz Patryka Vegi 
Botoks i z miejsca stał się wielkim przebo-
jem. Widzowie, niezniechęceni druzgocą-
cymi recenzjami, tłumnie wybrali się na tę 
produkcję, która w ciągu zaledwie trzech 
dni wyświetlania przyciągnęła 711 906 
widzów, ustanawiając najlepsze otwarcie 
roku. Co więcej, to drugi najlepszy rezultat 
pierwszych trzech dni dystrybucji polskiego 
filmu po 1989 roku, ustępujący jedynie… 
poprzedniemu filmowi Patryka Vegi – Pit-
bull. Niebezpieczne kobiety. Botoks potrze-
bował zaledwie tygodniowej dystrybucji, 
żeby przed ekranami zgromadzić ponad 
milion widzów. 

Drugim sporym przebojem okazał się 
horror To w reżyserii Andresa Muschiet-
tiego. Remake miniserialu o Pennywisie 
z 1990 roku stał się od razu globalnym 
hitem. Kosztująca 35 mln dolarów pro-
dukcja wygenerowała globalne zyski na 
poziomie 631 mln, a sam film stał się naj-
bardziej kasowym horrorem wszech czasów 
i najpopularniejszą ekranizacją powieści 
Stephena Kinga w historii. Polska zalicza 
się również do krajów, gdzie ta produkcja 
odniosła oszałamiający sukces. Bo jak ina-
czej określić sytuację, w której na naszych 
ekranach przedstawiciel tego gatunku gro-
madzi w ciągu miesiąca aż 657 467 widzów?

Na dalszych miejscach zestawienia zna-
lazły się tytuły z dużo mniejszą widownią. 
Trzecią najpopularniejszą produkcją mie-
siąca była animacja Warner Brosa LeGO® 
NINjAGO: FILM. To już trzeci kinowy obraz 
z serii, jednak sprzedający się zdecydo-
wanie najsłabiej. W ciągu dwóch tygodni 
wyświetlania na jego seanse wybrało się 
278 745 kinomanów. 

Przyzwoicie poradziła sobie za to pol-
ska produkcja familijna. Tarapaty w reży-
serii Marty Karwowskiej obejrzało 189 
483 widzów. Należy mieć na uwadze, że 
rodzime filmy dla dzieci i młodzieży są zja-

Mniej więcej na poziomie pierwszej 
części sprzedaje się komedia kryminalna 
Matthew Vaughna, Kingsman: Złoty krąg. 
Na produkcję z Colinem Firthem sprze-
dano w ciągu dwóch tygodni 156 141 
biletów. 

Warto odnotować także wynik polskiej 
komedii obyczajowej Na układy nie ma 
rady w reżyserii Christopha Rurki. Film 
przez cały okres dystrybucji zgromadził 
dość skromną widownię na poziomie 79 
464 widzów. 

Spośród polskich premier w kinach 
pojawił się zdobywca Srebrnych Lwów na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Obraz Ptaki śpiewają w Kigali 
w reżyserii Krzysztofa Krauzego i Joanny 
Kos-Krauze nie zdobył uznania masowego 
widza. Od premiery dramat obejrzało 31 
822 widzów. Dokument Habit i zbroja 
Pawła Pitery przyciągnął 5547 kinoma-
nów. Film Krzysztofa Pawła Bogocza i Mar-
cina Macuka Happy Olo – pogodna bal-
lada o Olku Dobie, dystrybuowany na 22 
kopiach, zainteresował 2169 osób. Nato-
miast na seanse grecko-polskiego dramatu 
Park Sofii Exarchou wybrało się 166 osób. 

paweł Zwoliński
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wiskiem rzadkim w naszym kinie i raczej 
mało popularnym. 

Wysoko w zestawieniu znalazła się także 
sierpniowa premiera, film biograficzny Douga 
Limana Barry Seal: Król przemytu. Produkcja, 
której gwiazdą jest Tom Cruise przyciągnęła 
do kin kolejnych 171 907 widzów, a w sumie 
od premiery, 306 tys. osób. 

Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke, 
Olga Bołądź i Marieta Żukowska 
w filmie Botoks, reż. Patryk Vega
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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 BOTOKS BOTOKS KINO ŚWIAT POLSKA 22 012 183 1 066 410 22 012 183 1 066 410 487 29.09.2017

2 TO IT WARNER USA/KANADA 13 321 086 657 467 13 321 086 657 467 272 08.09.2017

3 LEGO NINJAGO: FILM NINJAGO WARNER USA/DANiA 5 382 093 278 745 5 382 093 278 745 293 22.09.2017

4 BARRY SEAL: KRÓL 
PRZEMYTU

AMERICAN MADE UIP USA 3 631 712 171 907 6 238 174 306 232 115 25.08.2017

5 KINGSMAN: ZŁOTY KRĄG KINGSMAN: THE GOLDEN 
CIRCLE

IMPERIAL 
CINEPIX

WLK. BRyTANiA/USA 3 065 187 156 141 3 065 187 156 141 194 22.09.2017

6 TARAPATY TARAPATY NEXT FILM POLSKA 2 848 863 189 483 2 848 863 189 483 215 15.09.2017

7 BODYGUARD 
ZAWODOWIEC

THE HITMAN'S 
BODYGUARD

MONOLITH USA/cHiNy/BUŁGARiA/
HOLANDiA

2 845 403 140 468 8 133 371 417 777 174 18.08.2017

8 GANG WIEWIÓRA 2 THE NUT JOB 2: NUTTY 
BY NATURE

MONOLITH KANADA/USA/KOReA 
PŁD./cHiNy

2 829 658 152 250 7 879 949 434 838 242 18.08.2017

9 AMERICAN ASSASSIN AMERICAN ASSASSIN MONOLITH USA 1 923 164 98 569 1 923 164 98 569 137 15.09.2017

10 ANNABELLE. 
NARODZINY ZŁA

ANNABELLE: CREATION WARNER USA 1 858 339 90 961 12 439 371 601 511 163 11.08.2017

59 717 688 3 002 401

11 NA UKŁADY NIE MA 
RADY

NA UKŁADY NIE MA RADY KINO ŚWIAT POLSKA 1 585 583 79 502 1 585 583 79 502 187 08.09.2017

12 NA POKUSZENIE THE BEGUILED UIP USA 1 579 632 81 399 1 579 632 81 399 114 01.09.2017

13 POWIERNIK KRÓLOWEJ VICTORIA AND ABDUL UIP WLK. BRyTANiA/USA 1 397 236 72 997 1 397 236 72 997 100 15.09.2017

14 THE SQUARE THE SQUARE GUTEK FILM SZWecJA/NieMcy/
FRANcJA/DANiA

1 212 558 65 862 1 212 558 65 862 77 15.09.2017

15 GRU, DRU I MINIONKI DESPICABLE ME 3 UIP USA 1 206 281 59 004 36 221 138 1 943 742 312 30.06.2017

16 TULIPANOWA 
GORĄCZKA

TULIP FEVER FORUM FILM WLK. BRyTANiA/USA 1 104 825 62 704 1 104 825 62 704 141 08.09.2017

17 MOJE WAKACJE 
Z RUDYM

RED DOG: TRUE BLUE KINO ŚWIAT AUSTRALiA/USA 940 930 51 944 3 766 596 208 574 150 11.08.2017

18 LINIA ŻYCIA FLATLINERS UIP USA 915 081 47 133 915 081 47 133 101 29.09.2017

19 PODWÓJNY KOCHANEK L'AMANT DOUBLE GUTEK FILM FRANcJA/BeLGiA 887 150 47 721 1 821 247 98 230 81 25.08.2017

20 VALERIAN I MIASTO 
TYSIĄCA PLANET

VALERIAN AND THE 
CITY OF A THOUSAND 
PLANETS

KINO ŚWIAT FRANcJA/cHiNy/
BeLGiA/NieMcy/
ZJeDNOcZONe eMiRATy 
ARABSKie/WLK. 
BRyTANiA/KANADA/USA

790 300 37 317 9 039 385 420 491 292 04.08.2017

11 619 576 605 583

TOP 20: 71 337 264 3 607 984

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY eKRANy DATA 

PREMIERY

1 BOTOKS KINO ŚWIAT 22 012 183 1 066 410 22 012 183 1 066 410 487 29.09.2017

2 TARAPATY NEXT FILM 2 848 863 189 483 2 848 863 189 483 215 15.09.2017

3 NA UKŁADY NIE MA RADY KINO ŚWIAT 1 585 583 79 502 1 585 583 79 502 187 08.09.2017

4 PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI KINO ŚWIAT 545 016 31 822 545 016 31 822 113 22.09.2017

5 VOLTA KINO ŚWIAT 170 529 8 731 10 040 292 507 971 291 07.07.2017

6 HABIT I ZBROJA NEXT FILM 81 869 5 547 81 869 5 547 44 01.09.2017

7 POKOT NEXT FILM 37 597 3 647 5 020 069 272 634 159 24.02.2017

8 SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ NEXT FILM 36 443 3 645 35 697 229 1 802 025 312 27.01.2017

9 HAPPY OLO - POGODNA BALLADA O OLKU DOBIE EMMA PRODUCTION 34 329 2 169 34 329 2 169 22 29.09.2017

10 KRÓLEWICZ OLCH M2 FILMS 20 019 1 374 111 715 7 478 48 18.08.2017

TOP 10: 27 372 431 1 392 330
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