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Michał Szcześniak – Koło Młodych (Przewodniczący)
Janusz Gauer – Koło Operatorów Obrazu (Przewodniczący)
Barbara Hollender – Koło Piśmiennictwa (Przewodnicząca)

Ewa Borguńska – Koło Producentów (Przewodnicząca)
Andrzej Roman Jasiewicz – Koło Realizatorów Filmów dla Dzieci 

i Młodzieży (Przewodniczący) 
Nikodem Wołk-Łaniewski – Koło Reżyserów Dźwięku 

(Przewodniczący)
Maciej Karpiński – Koło Scenarzystów (Przewodniczący)
Andrzej Haliński – Koło Scenografów (Przewodniczący)
Krzysztof Wierzbiański – Koło Seniora (Przewodniczący)
Tomasz Dettloff – Oddział Krakowski (Przewodniczący)
Zbigniew Żmudzki – Oddział Łódzki (Przewodniczący)

Andrzej Stachecki – Oddział Wrocławski (Przewodniczący) 

Sąd KoleżeńSKi
Przewodniczący Marek Piestrak

wiceprzewodniczący Tomasz Miernowski, Piotr Wojciechowski
Sekretarz Grażyna Banaszkiewicz

Członkowie Henryk Bielski, Violetta Buhl, Andrzej Luter, 
Wiktor Skrzynecki, Andrzej Sołtysik, Andrzej Stachecki, 

Dorian Ster, Magdalena Tomanek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Zbigniew Domagalski
wiceprzewodnicząca Ewa Jastrzębska

Sekretarz Łukasz Mańczyk
Członkowie Irena Strzałkowska, Krzysztof Tchórzewski

RozpoRządzenie 
portability

Rozporządzenie 2017/1128 w sprawie 
transgranicznego przenoszenia na 
rynku wewnętrznym usług online 
w zakresie treści, tzw. rozporządze-

nie portability, jest jednym z pierwszych ak-
tów prawnych uchwalonych w ramach unijnej 
reformy jednolitego rynku cyfrowego. o co 
chodzi w jednolitym rynku cyfrowym? Mó-
wiąc najkrócej, analogicznie do tradycyjne-
go rynku wewnętrznego Unii europejskiej, 
chodzi o zniesienie w środowisku cyfrowym 
(w tym w internecie) prawnych, technicznych 
i administracyjnych barier, które ogranicza-
ją wolny handel i swobodny przepływ towa-
rów, osób, usług i kapitału między państwami 
członkowskimi Ue. Warto pamiętać, że roz-
porządzenie unijne jest aktem prawnym, który 
w przeciwieństwie do dyrektywy nie wymaga 
uchwalenia żadnych dodatkowych przepisów 
krajowych, ponieważ jest bezpośrednio sto-
sowany w całej Unii europejskiej.  

Z punktu widZenia 
konsumentów
przepisy rozporządzenia zapewniają konsu-
mentom możliwość korzystania z płatnych 
serwisów online dostępnych w ich kraju za-
mieszkania podczas czasowego pobytu w któ-
rymkolwiek z państw członkowskich. Chodzi 
o wszelkiego rodzaju serwisy, które umożliwiają 
dostęp do treści takich, jak muzyka, gry, filmy, 
wydarzenia sportowe czy programy telewizyj-
ne. do tej pory nie zawsze było to możliwe, 
ponieważ często dostawcy usług nie posiada-

od 1 kwietnia bieżącego roku dostawcy płatnych serwisów 
filmowych, muzycznych i sportowych są zobowiązani do 
przestrzegania tzw. rozporządzenia portability. to ważna 
informacja zarówno dla konsumentów, jak i dla branży 
filmowej, ponieważ nowe przepisy umożliwią korzystanie 
z takich serwisów w całej Unii Europejskiej.
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W10. rocznicę powstania 
Studia Munka, działają-
cego przy naszym Stowa-
rzyszeniu, zrealizowany 

w nim debiut piotra domalewskiego 
Cicha Noc zdobył 10 orłów, w tym tego 
najważniejszego – dla najlepszego Filmu. 
To absolutny rekord. W dwudziestolet-
niej historii tej nagrody żaden tytuł nie 
zdobył tak wielu statuetek. Członkowie 
Koła Młodych powiedzieliby zapewne: 
„zaoraliśmy konkurencję”.

Trudno byłoby wymarzyć sobie lepszy 
prezent (przypomnę tylko, że Cicha Noc 
zdobyła wcześniej złote Lwy na festiwa-
lu w Gdyni) wieńczący dekadę konse-
kwentnego wspierania młodych adeptów 
sztuki filmowej. Studio Munka powstało 
z inicjatywy Stowarzyszenia Filmowców 
polskich, ustanawiając niespotykaną na 
świecie konstrukcję, w której aktywni 
zawodowo przedstawiciele przemysłu 
filmowego przekazują część swoich do-
chodów z tantiem swoim młodszym ko-
legom, by ci w warunkach profesjonalnej 
produkcji filmowej rozwijali swoje talenty.

Studio Munka ze swoimi krótko-, śred-
nio- i pełnometrażowymi programami 
dla debiutantów stanowi przejaw nie-
zwykłej solidarności zawodowej, której 
głównym celem jest podnoszenie jako-
ści polskiego kina oraz otwieranie go na 
świat. W imieniu twórców, którzy zreali-
zowali już swoje filmy w „Munku” oraz 
tych, którzy zrobią to w kolejnych latach, 
chciałem Wam wszystkim podziękować 
za to wsparcie. podziękowania należą się 

także Ministerstwu Kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz polskiemu instytutowi 
Sztuki Filmowej. Bez ich zaangażowania 
nie osiągnęlibyśmy tych wszystkich suk-
cesów, które na trwałe zmieniły pejzaż 
polskiej kinematografii.

W parlamencie dobiegają końca pra-
ce nad Ustawą o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrew-
nymi. Regulacja ta wynika z konieczno-
ści wprowadzenia do polskiego systemu 
prawnego europejskiej dyrektywy o zbio-
rowym zarządzie. nieprecyzyjność zapi-
sów dyrektywy sprawiła, że na etapie jej 
implementacji takie organizacje jak nasze 
Stowarzyszenie czy zASp, dla których za-
rządzanie tantiemami jest jedną z wielu 
aktywności, zostały potraktowane tak 
samo jak np. zAiKS, dla którego jest to 
główny obszar działalności.

W trakcie konsultacji udało nam się 
złagodzić niektóre zapisy, wyprzedzające 
zdecydowanie intencje zawarte w dyrek-
tywie, ale musimy pogodzić się z tym, że 
Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawa-
mi autorskimi i prawami pokrewnymi 
wejdzie w życie. Co to oznacza dla na-
szego Stowarzyszenia? przede wszyst-
kim zmianę statutu i Walny zjazd, któ-
ry odbędzie się pod koniec roku. dlate-
go już dzisiaj apeluję o jedność naszego 
środowiska. Tylko solidarni będziemy 
w stanie zachować niezależność naszego 
Stowarzyszenia, a co za tym idzie nadal 
wspierać polską kinematografię oraz jej 
twórców – począwszy od debiutantów, 
a skończywszy na seniorach.



sFp/ZApA

4 MAGAZYN FILMOWY  nr 80/kwiecień 2018

w takich wypadkach decydujące znacze-
nie będzie mieć to, czy istnieją podstawy 
do uznania, że w takim przypadku dana 
osoba przeprowadza się do innego kraju 
z zamiarem stałego zamieszkania, czy tyl-
ko czasowego pobytu. Warto w tym miej-
scu wyjaśnić, że dostawcy serwisów bę-
dą zobowiązani do weryfikacji, jakie jest 
państwo zamieszkania danego abonenta. 
Rozporządzenie zawiera katalog dopusz-
czalnych środków weryfikacji (wśród nich 
m.in. dowód tożsamości, rachunek banko-
wy, karta kredytowa, miejsce instalacji de-
kodera, umowa dostępu do internetu lub 
usług telefonicznych, rachunek na media 

publiczne). dostawca może dokonać we-
ryfikacji przy wykorzystaniu maksymalnie 
dwóch dopuszczalnych środków.

obowiązek zapewnienia konsumentom 
dostępu do zakupionych treści został na-
łożony tylko na dostawców serwisów płat-
nych. Ustawodawca unijny wyszedł bo-
wiem z założenia, że serwisy bezpłatne na 
ogół nie weryfikują państwa zamieszkania 
swoich abonentów, a zatem objęcie takich 
podmiotów zakresem rozporządzenia wią-
załoby się z ponoszeniem przez nie nie-
proporcjonalnych kosztów. przepisy dają 
jednak dostawcom serwisów bezpłatnych 
możliwość wyboru – mogą zdecydować się 
na podleganie rozporządzeniu pod warun-
kiem, że spełnią wszystkie obowiązki na-
łożone na dostawców serwisów płatnych, 
szczególnie w zakresie weryfikacji państwa 
zamieszkania swoich klientów.

Warto zaznaczyć, że rozporządzenie doty-
czy tylko tych usług, do których dostęp kon-
sument wykupił przed wyjazdem w swoim 
kraju zamieszkania – nieprzypadkowo jego 
tytuł brzmi „w sprawie transgranicznego 
przenoszenia (…)”. nie chodzi zatem o stwo-
rzenie konsumentowi dostępu w całej Unii 
do oferty z jego kraju zamieszkania, a jedy-

nie umożliwienie swobodnego korzystania 
z uprzednio zakupionych usług. 

Z punktu widZenia 
właścicieli praw
Rozporządzenie portability ma również 
wpływ na sytuację uprawnionych z tytułu 
praw autorskich. od 1 kwietnia br. ich re-
pertuar powinien być dostępny w całej Unii 
europejskiej bez potrzeby zmiany umów 
licencyjnych i rozszerzenia zakresu teryto-
rialnego licencji. W rozporządzeniu wpro-
wadzono bowiem mechanizm prawny, zgod-
nie z którym uznaje się, że korzystanie przez 
abonenta z serwisu podczas czasowego po-
bytu w jakimkolwiek państwie członkow-
skim, odbywa się w jego państwie stałego 
zamieszkania. z tego powodu dostawcy nie 
potrzebują licencji na całą Unię europej-
ską, wystarczy licencja na terytorium jed-
nego państwa – państwa stałego zamiesz-
kania swoich abonentów. Rozporządzenie 
jest zatem niekorzystne przede wszystkim 
dla właścicieli praw autorskich, ponieważ 
bezpośrednio ogranicza ich prawo do de-
cydowania o zakresie wykorzystania licen-
cjonowanego repertuaru. Co więcej, wie-
le wskazuje na to, że może to być dopiero 
pierwszy krok Unii europejskiej na drodze 
do całkowitego zakazu udzielania odrębnych 
licencji na poszczególne terytoria państw 
członkowskich. 

Właściciele praw i dostawcy nie mają żad-
nej swobody umownej w zakresie zezwalania 
na dostęp do utworów w ramach transgra-
nicznego przenoszenia usług online – zgodnie 
z rozporządzeniem wszelkie postanowienia 
umowne sprzeczne z jego przepisami są bez-
skuteczne. ponadto rozporządzenie znajduje 
zastosowanie do umów bez względu na pra-
wo właściwe dla danej umowy – ma to zapo-
biec próbom obchodzenia obowiązków wy-
nikających z rozporządzenia poprzez wybór 
przez strony prawa państwa spoza Unii jako 
prawa właściwego dla danej umowy. Roz-
porządzenie dopuszcza jedynie możliwość 
umownego uregulowania przez właścicieli 
praw i dostawców warunków stosowania 
środków weryfikacji państwa zamieszkania 
abonentów (w granicach dopuszczonych 
przez rozporządzenie) oraz możliwość ze-
zwolenia przez właścicieli praw, aby ich re-
pertuar był udostępniany w całej Unii w ra-
mach transgranicznego przenoszenia usług 
bez potrzeby przeprowadzania weryfikacji 
państwa zamieszkania abonentów. 

Lidia radlińska 
radca prawny, SFp-Zapa

li licencji do udostępniania treści w całej 
Unii. przepisy rozporządzenia nakładają 
na dostawców obowiązek umożliwienia 
korzystania z serwisów bez konieczno-
ści uzyskiwania licencji paneuropejskiej.

dostawca takich usług nie ma prawa po-
bierać żadnych dodatkowych opłat za do-
stęp do serwisu za granicą. Konsument ma 
prawo korzystać z serwisu dokładnie w taki 
sam sposób, w jaki korzysta z niego w kraju 
zamieszkania. oznacza to, że powinien mieć 
dostęp do dokładnie takiego samego zakre-
su repertuaru, na tej samej liczbie urządzeń, 
dla tej samej liczby użytkowników i z tym 
samym zakresem funkcjonalności. 

Rozporządzenie dotyczy wszelkich ty-
pów serwisów online, które w kraju za-
mieszkania danego abonenta są dostępne 
w dowolnie wybranym miejscu na lapto-
pach, smartfonach, tabletach czy innych 
podobnych urządzeniach. nie obejmuje 
to zatem dostępu do usług stacjonarnej 
telewizji kablowej czy satelitarnej. Takie 
rozwiązanie jest uzasadnione tym, że nie 
można nakładać na dostawców obowiązku 
zapewnienia zdalnego dostępu do usług za 
granicą w sytuacji, gdy nie oferują oni ta-
kiego dostępu w kraju zamieszkania abo-
nenta. nie ma natomiast znaczenia tech-
nika udostępniania treści – zarówno tzw. 
streaming, jak i pobieranie danych objęte 
są rozporządzeniem portability. 

przepisy nie precyzują, jaki jest maksy-
malny czas trwania czasowego pobytu za 
granicą, który uprawnia do korzystania 
z serwisów krajowych. W preambule roz-
porządzenia wyjaśniono, że chodzi o wyjaz-
dy m.in. w celach związanych z turystyką, 
wypoczynkiem, podróżami służbowymi 
lub mobilnością edukacyjną. powstaje za-
tem wątpliwość, jak będą traktowane wy-
jazdy za granicę na kilkuletnie studia czy 
podjęcie pracy za granicą. Wydaje się, że 

Może to być pierwszy krok 
UE na drodze do całkowitego 
zakazu udzielania odrębnych 
licencji na poszczególne terytoria 
państw członkowskich
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c eremonia wręczenia polskich 
nagród Filmowych odbyła się 26 
marca w warszawskim Teatrze pol-
skim. Transmitował ją CAnAL+, a 

brawurowo po raz ósmy poprowadził, nazy-
wany „orlim” weteranem, Maciej Stuhr.

dotychczasowym triumfatorem pnF był 
Wojciech Smarzowski. W 2017 roku otrzymał 
dziewięć orłów za Wołyń. Bezapelacyjnym 
zwycięzcą gali w 2018 okazała się opowieść 
rozgrywająca się w Wigilię Bożego narodze-
nia w wiejskim domu we wschodniej pol-
sce. Twórcy filmu uzyskali łącznie jedenaście 
nominacji, a otrzymali dziesięć nagród – w 
tym orły za najlepszy dźwięk (Jerzy Muraw-
ski, Kacper Habisiak, Marcin Kasiński), zdję-
cia (piotr Sobociński jr) oraz nagrodę publicz-
ności. Reżyser Cichej Nocy nazwany został 
odkryciem roku, ale również najlepszym reży-
serem, scenarzystą i twórcą najlepszego filmu. 
nie tylko dla piotra domalewskiego ta noc 
okazała się wyjątkowa. Wyróżnienia aktor-
skie otrzymali: Agnieszka Suchora (najlep-
sza drugoplanowa rola kobieca) i Arkadiusz 
Jakubik (najlepsza drugoplanowa rola męska) 
oraz dawid ogrodnik (najlepsza główna rola 
męska). „Chodziłem długo z tym scenariu-
szem, byłem u wielu producentów. nie wszy-
scy byli optymistyczni jak Jerzy Kapuściński, 
ale im także za to dziękuję. Wtedy krzepła we 
mnie świadomość tego, co chcę zrobić. Cieszę 
się, że to jest nagroda dla całego filmu. Tak 
jak powtarzałem parokrotnie: film to dzieło 
zbiorowe” – mówił piotr domalewski. dzieło 
debiutanta, nagrodzonego złotymi Lwami 
na 42. FpFF w Gdyni, nie dało najmniej-
szych szans konkurencji. Wygrało z pokotem 
Agnieszki Holland, powidokami Andrzeja 
Wajdy oraz twoim Vincentem doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana. Ten ostatni tytuł, laureat 
europejskiej nagrody Filmowej w kategorii 
najlepszy Film Animowany, nominowany 
do oscara, złotych Globów oraz nagród 
BAFTA, otrzymał z kolei dwa orły – za sce-
nografię (Matthew Button, piotr dominiak, 
Maria duffek, Rafał Waltenberger) i mon-
taż (dorota Kobiela, Justyna Wierszyńska). 
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej 
Marii Sadowskiej również została wyróżniona 
dwoma statuetkami – za kreację Magdaleny 
Boczarskiej (jako Michaliny Wisłockiej) oraz 
za muzykę dla Radzimira dębskiego. Kom-
pozytor zadedykował nagrodę „tym wszyst-
kim, którzy kontynuują dzieło Michaliny 
Wisłockiej, czyli kobietom, które walczą o 
swoje prawa”. doceniono też Cristobala pidre, 
Florence Scholtes i Małgorzatę zacharską za 
kostiumy do Marii Skłodowskiej-Curie Marie 
noëlle. najlepszym dokumentem wybrano 

Jubileusz 20-lecia orłów zwieńczony 
został przyznaniem rekordowej 
liczby 10 statuetek dla Cichej Nocy 
piotra Domalewskiego – produkcji 
Studia Munka-SFp, które w tym roku 
obchodzi 10-lecie istnienia. 

odLoT
CiCHEJ 
NoCy

21 x Nowy Jork piotra Stasika, a filmem euro-
pejskim laureata złotej palmy z Cannes – The 
Square Rubena Östlunda. natomiast najlep-
szym serialem fabularnym został drugi sezon 
Watahy w reżyserii Kasi Adamik i Jana p. 
Matuszyńskiego.

dariusz Jabłoński, pomysłodawca orłów, 
reżyser i producent, przyznał, że polscy fil-
mowcy potrzebują demokratycznie wybieranej 
nagrody. z rąk Janusza Majewskiego, senatora 
polskiej Akademii Filmowej i honorowego 
prezesa SFp, otrzymał nominację na kolejną 
kadencję prezydenta pAF. „dzisiaj obcho-
dziłby urodziny Wojciech Młynarski, więc 
chciałbym państwa poprosić: róbmy swoje! 
Chciałbym podkreślić znaczenie i wagę wol-
ności twórczej i zwracam się nie tylko do fil-
mowców, ale również do polityków: dbajmy 
o tę wolność, bo ona jest podstawą dobrej 
kinematografii. dbajmy o nią solidarnie i 
nie pozwalajmy z niej wykluczyć. Bo wciąż są 
kraje, gdzie reżyserom nie pozwala się robić 
filmów, gdzie wsadza się ich do więzień pod 
byle pretekstem. Jak w Chinach, iranie czy 
Rosji” – komentował dariusz Jabłoński. istot-
nym akcentem wieczoru było podniesienie 
przez gości gali kartki z napisem „#Release 
oleg Sencow” – w geście solidarności z ukra-
ińskim reżyserem więzionym przez Rosjan.

z okazji jubileuszu polska Akademia Fil-
mowa we współpracy z Fundacją Legalna 

Kultura zorganizowały plebiscyt na najlep-
szy polski Film dwudziestolecia. Wybrano 
pianistę Romana polańskiego. niespodzianką 
było pojawienie się na gali wybitnego reży-
sera. przywitany przez publiczność owacjami 
na stojąco, wzruszony przyznał: „Ten film 
jest moim talizmanem. nie spodziewałem 
się tej nagrody. Ma ona dla mnie ogromne 
znaczenie, bo chociaż te dwadzieścia lat 
temu dostałem za pianistę różne wyróż-
nienia, m.in. złotą palmę i oscara, to były 
to nagrody od kolegów filmowców. Tę wrę-
czyli mi widzowie”. Historię o Władysławie 
Szpilmanie, polskim pianiście starającym się 
przeżyć w okupowanej Warszawie, w 2003 
wyróżniono ośmioma orłami i trzema osca-
rami: za reżyserię, scenariusz adaptowany i 
dla aktora pierwszoplanowego. 

Tegorocznym laureatem orła za osią-
gnięcia Życia został Jerzy Stuhr, jeden z naj-
znakomitszych polskich aktorów filmowych 
i teatralnych, reżyser, scenarzysta, pisarz i 
wykładowca pWST w Krakowie, w latach 
1990-1996 i 2002-2008 rektor tej uczelni. 
Laudację wygłosił syn wyróżnionego, Maciej. 
przypomniał znakomite role ojca w Wodzi-
reju, amatorze, Kingsajzie czy Seksmisji, którą 
dziesięć razy oglądał w krakowskim kinie 
Wolność. „drogi tato! od czterdziestu lat 
jestem twoim wiernym widzem, więc pew-
nie dlatego to mnie powierzono wygłosze-

nie laudacji. Ludzie cię bardzo kochają za to, 
jakim jesteś aktorem, jakim jesteś człowie-
kiem, jakich w życiu dokonywałeś wyborów” 
– podkreślił Maciej Stuhr. 

Laureat orła za osiągnięcia Życia przywołał 
początki swojej kariery, obrazy realizowane 
z Krzysztofem Kieślowskim i Feliksem Fal-
kiem oraz własne produkcje. „Realizowałem 
w nich ostatnią scenę filmu amator, kiedy 
odwracałem kamerę na siebie i opowiadałem 
swoje życie od początku” – mówił Jerzy Stuhr.

polskie nagrody Filmowe – orły przyzna-
wane są w drodze głosowania przez polską 
Akademię Filmową. W ostatnich dwudzie-
stu latach doceniono wiele tytułów uznanych 
dziś reżyserów, m.in. Historię kina w popiela-
wach Jana Jakuba Kolskiego, Dług Krzysztofa 
Krauzego, Cześć tereska Roberta Glińskiego, 
Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego, Wesele 
Wojciecha Smarzowskiego, 33 sceny z życia 
Małgorzaty Szumowskiej czy idę pawła paw-
likowskiego. W tym roku, po raz pierwszy w 
historii, o nagrodę w kategorii najlepszy Film 
ubiegała się animacja, z roku na rok zwiększa 
się również liczba nominacji dla dokumen-
tów, a w większości kategorii znajdują się 
kobiety. i co ważne, laureatami nagród staje 
się coraz młodsze pokolenie twórców, jak np. 
Jan p. Matuszyński czy piotr domalewski. 

Marcin radomski

Laureaci Polskich Nagród Filmowych – Orły 2018

Piotr Domalewski
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Galicja we mnie mocno tkwi” – 
powiedział mi po premierze 
swej książki „Stuhrowie. Histo-
rie rodzinnie”. „i to we wszyst-

kim, od światopoglądu po jakieś dziwaczne 
drobnostki w zachowaniu, także takie pewne 
psychologiczne ustawienie – we mnie jest 
bowiem i strach Kafki, i kretyństwo Szwejka, 
i to wszystko dziwnie łączę w sobie” – dodał. 
Gdy rozmawiamy o jego twórczości, wyznaje, 
że czuje się zawieszony między Kieślowskim 
a Munkiem. Choć często przyznaje się do 

artystycznych inspiracji, idzie własną, nie-
zwykle oryginalną drogą. 

Jest artystą niespokojnym, wciąż podejmuje 
nowe wyzwania, poszerza pole swoich twór-
czych zainteresowań (kilkanaście miesięcy 
temu zadebiutował jako reżyser operowy). 

Kiedyś opowiedział mi o pewnej rozmo-
wie telefonicznej, która znakomicie defi-
niuje jego artystyczną postawę. zadzwonił 
Tomasz Wiszniewski z propozycją zagra-
nia w jego debiutanckim filmie Kanalia. 
„pewno chce pan, bym się wcielił w rolę 

tytułową?” – zapytał aktor. „no, tak…” – 
odpowiedział reżyser. „nie, panie Tomku, 
nie zagram. Ja się już tyle tych kanalii nagra-
łem… Właściwie gdybym brał wszystkie 
propozycje, jakie dostawałem po Wodzireju, 
to mógłbym z tymi szubrawcami dojechać 
do emerytury. Ale polecę panu kogoś. Jest 
taki świetny aktor, poczciwina, on panu 
doskonale zagra kanalię. nazywa się Adam 
Ferency” – poradził Stuhr. Wiszniewski 
posłuchał, Ferency zagrał, i za tę rolę dostał 
na festiwalu gdyńskim nagrodę. Bo na tym 

tegorocznym laureatem polskiej Nagrody Filmowej – 
orzeł za osiągnięcia Życia – został Jerzy Stuhr. 
Znakomity aktor, scenarzysta, reżyser, pisarz i pedagog.

Między KAFKą
A SzWeJKieM

polega istota sztuki. nie na powielaniu, 
a nieustannym poszukiwaniu. 

po raz pierwszy Stuhr pojawił się na ekra-
nie – w epizodycznej roli – w trzeciej części 
nocy (1971) Andrzeja Żuławskiego. Większe 
role zagrał pięć lat później w filmach Krzysz-
tofa Kieślowskiego: w telewizyjnym Spokoju 
(1976) i w kinowej bliźnie (1976). Te dwa 
tytuły to początek nie tylko współpracy, ale 
i wzajemnego zafascynowania oraz wielkiej 
przyjaźni tych dwóch artystów. W 1979 roku 
krakowski aktor zagrał Filipa Mosza, tytuło-
wego bohatera amatora (1980), 30-letniego 
zaopatrzeniowca zafascynowanego kamerą 
filmową. 

amator okazał się sztandarowym dziełem 
kina moralnego niepokoju, a Stuhr stał się 
główną twarzą tego nurtu. dowodem – wspa-
niałe kreacje u Agnieszki Holland i Feliksa 
Falka. W aktorach prowincjonalnych (1978) 
Holland, opowieści o zespole teatralnym przy-
gotowującym wystawienie „Wyzwolenia” Sta-
nisława Wyspiańskiego, pod kierunkiem zna-
nego reżysera ze stolicy, zagrał warszawskiego 
„układowego” krytyka. W Wodzireju (1977) 
Falka, historii bezwzględnej walki o otrzyma-
nie zlecenia na poprowadzenie prestiżowego 
balu w nowo otwartym hotelu – idącego „po 
trupach” do celu Lutka danielaka, a w Szan-
sie (1979), także Falka, dramacie rozgrywa-
jącym się wśród licealistów – niezbyt przy-
stosowanego do życia w „szkolnej dżungli” 
nauczyciela historii. Twórcy kina moralnego 
niepokoju chętnie sięgali w swych filmach 
po łacińską maksymę pars pro toto, czyli 
wnioskowanie o całości z przeanalizowania 
jej części. dla widzów jasne było, że aktorzy 
prowincjonalni opowiadają nie tylko o akto-
rach prowincjonalnych, Wodzirej nie wyłącz-
nie o środowisku estradowym, a Szansa nie 
o szkolnych dramatach.

poza poważnymi, głęboko zaangażowa-
nymi w rzeczywistość, kreacjami w dziełach 
Kieślowskiego, Holland, Falka, aktor chętnie 
przyjmował role w tytułach typowo rozryw-
kowych, zwłaszcza komediach. Tu najwyżej 
cenił sobie rzemiosło Juliusza Machulskiego 
i w jego filmach stworzył najlepsze kome-
diowe postaci: Maksa w Seksmisji (1983), 
który wraz ze swym kompanem budzi się po 
53 latach z hibernetycznego snu, w czasie któ-
rego przez ziemię przeszedł kataklizm nukle-
arny, całkowicie wyniszczający męski gatunek; 
nadszyszkownika Kilkujadka w Kingsajzie 
(1987), ekscentrycznej baśni o krasnoludkach 
zamieszkujących Szuflandię; Johnny’ego pol-
lacka w Deja vu (1989), niedocenionej, fanta-
stycznej opowieści o niezwykłych przygodach 
amerykańskiego gangstera polskiego pocho-

dzenia w krainie bolszewików, czy komisa-
rza Rybę, depczącego po piętach wszystkim 
naruszającym obowiązujące prawo w Kilerze 
(1997) i w Kiler-ów 2-óch (1999).

Stuhr to nie tylko role spod znaku moral-
nego niepokoju czy komediowe kreacje 
u Machulskiego, to aktor wszechstronny, dla 
którego nie ma zadań niemożliwych, czego 
dowodem znakomite – ale jakże odmienne – 
role w filmach innych reżyserów, np. radcy 
Wagnera w Wizji lokalnej 1901 (1980) Filipa 
Bajona, Softa w o-bi, o-ba. Koniec cywiliza-
cji (1984) piotra Szulkina, reżysera zdzicha 
w pociągu do Hollywood (1987) Radosława 
piwowarskiego, docenta Ciąglewicza w Łuku 
Erosa (1987) Jerzego domaradzkiego, Jana 
piszczyka w obywatelu piszczyku (1988) 
Andrzeja Kotkowskiego, radcy w personie non 
grata (2005) Krzysztofa zanussiego czy Witka-
cego w Mistyfikacji (2010) Jacka Koprowicza.

osobny rozdział to role w filmach przez 
siebie wyreżyserowanych, bo Jerzy Stuhr sta-
nął także po drugiej stronie kamery, bardzo 
szybko wypracowując sobie własny charak-
terystyczny styl. To zatem Gustaw w Spisie 
cudzołożnic (1994); pięć ról (adiunkt, ksiądz, 
pułkownik, więzień, kolejny petent udający 

się do biura Ankietera) w Historiach miło-
snych (1997); prokurator Adam Borowski 
w tygodniu z życia mężczyzny (1999); zyg-
munt Sawicki, skromny urzędnik bankowy, 
posiadacz wielbłąda w Dużym zwierzęciu 
(2000); doświadczony boleśnie przez życie 
Józef Kozioł w pogodzie na jutro (2003); 
rektor w Korowodzie (2007) czy Jan Bratek, 

tytułowy bohater obywatela (2014), gdzie 
chyba najbardziej zbliżył się do kina spod 
znaku Andrzeja Munka, gorzko spogląda-
jąc na ludzką kondycję, ale mimo wszystko 
wierząc w człowieka. 

W jego artystycznych wypowiedziach 
wyczuć można nieraz kaznodziejski ton, ale 
potrafi natychmiast złamać go poczuciem 
humoru, przewrotną pointą, zabawną dykte-
ryjką. „nie mogę zwyczajnie... grać. Traktuję 
mój udział w filmie jako możliwość wypowie-
dzenia się” – wyznaje. obywatel, jego ostatni 
film, bawi, przejmuje, ale i boli. Lecz opowie-
dzieć szczerze i uczciwie o tym wszystkim, 
o czym opowiedział Stuhr, nie można było 
tak, żeby nie bolało. „Śpiewać każdy może” – 
wszyscy pamiętamy jego słynny song z opol-
skiego festiwalu. istotnie, każdy może śpie-
wać, ale bez najdrobniejszego fałszu potrafią 
tylko nieliczni. 

Karierę Jerzego Stuhra pilnie obserwuję od 
jej początków, od pamiętnych telewizyjnych 
„Spotkań z balladą”, pierwszych filmowych 
epizodów, spektakli w Starym Teatrze. Ale 
nie tylko karierę artystyczną, obserwuję go 
także jako obywatela, kiedyś członka Krajo-
wej Komisji nSzz „Solidarność” Artystów, 

czy po prostu – człowieka. Kiedy przed bli-
sko trzydziestu laty znalazłem się na oddziale 
kardiologicznym jednego z krakowskich szpi-
tali, towarzyszyła mi jego książka „Sercowa 
choroba”, jedna z najszczerszych, jakie prze-
czytałem. Wiem to z autopsji.

Jerzy Armata

Jerzy Stuhr w filmie 
Wodzirej, reż. Feliks Falk

Jerzy Stuhr
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AUToRzy zdJęć 
nAGRAdzAJą

polish Society of Cinematographers, 
czyli Stowarzyszenie Autorów zdjęć 
Filmowych nagradza czołowych 
operatorów i inne wybitne postaci 

świata filmowego od 2013 roku. W ciągu 
sześciu lat prestiż nagrody pSC wzrósł tak 
bardzo, że poprzednie miejsce, w którym 
wręczano ją laureatom, Villa Foksal, okazało 
się za małe. W tym roku ceremonia – jak 
wszystkie dotąd zorganizowana perfekcyj-
nie – odbyła się 24 lutego w przestronnym 
kinie elektronik, działającym przy War-
szawskiej Szkole Filmowej. A i tak widownia 
wypełniła się operatorami, reżyserami, spe-
cjalistami z firm współpracujących z kine-
matografią i telewizją, filmoznawcami, kry-
tykami filmowymi, studentami…

Gości powitał przewodniczący pSC 
Arkadiusz Tomiak. Galę prowadzili piotr 
Wojtowicz i piotr Śliskowski. oprawę 
muzyczną tworzył zespół ed Brazz Jana 
Holoubka. W  rywalizacji o nagrodę 
pSC za najlepsze zdjęcia Wojciech Sta-
roń – nominowany do niej po raz drugi 
w karierze (pierwszą nominację zawdzię-
czał papuszy Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego) – pokonał mocne grono: 
Jolantę dylewską i Rafała paradowskiego 
(pokot Agnieszki Holland), Michała 
englerta (Maria Skłodowska-Curie Marie  
noëlle), Tomasza naumiuka (amok Kasi 
Adamik) oraz piotra Sobocińskiego jr. 
(Cicha Noc piotra domalewskiego).

Werdykt przyznający palmę pierw-
szeństwa zdjęciom Staronia w Świcie jest 
odważny. na przekór powszechnej opinii, 
że operator nie powinien zwracać uwagi 
widzów filmu na sam obraz, który ma peł-
nić funkcję służebną wobec fabuły, nagrodą 
pSC uhonorowano film właśnie bardzo 
obrazowy. Świt nie pozwala odbiorcy pod-
czas oglądania „zapomnieć” o niezwykłych 
ruchach kamery, oświetleniu czy kompozy-
cji kadru. Aczkolwiek i tu środki wizualne 
nie są sztuką dla sztuki, lecz odzwierciedlają 
przemyślaną wizję reżyserki Laili pakal-
niny i ponuro-groteskowy klimat czasów 
stalinowskich, w których dzieje się akcja.

„dla mnie był to film wyjątkowy, bo nad-
zwyczaj ryzykowny. od strony operator-
skiej ambitne i trudne zadanie polegało 
na intensywnym, bardziej widocznym niż 
zazwyczaj, opowiadaniu kamerą. dlatego 
cieszy mnie, że koledzy operatorzy doce-
nili rezultat zadania, z jakiego się wywią-
załem” – powiedział „Magazynowi Filmo-
wemu” Wojciech Staroń.

nagrodę pSC za Całokształt Twórczo-
ści otrzymał Sławomir idziak za „liczne 

dzieła, którymi udowodnił, że dyscyplina 
i szlachetny gust w odważnym stosowaniu 
kolorów niosą więcej emocji niż ucieczka 
w monochromatyczną szarość”. przy wrę-
czaniu nagrody podkreślano zasługi dydak-
tyczne laureata jako animatora warsztatów 
Film Spring open.

nagroda Specjalna pSC przypadła Janu-
szowi Gajosowi „za talent aktorski, którego 
ekspresja promieniuje na widzów i filmow-
ców od przeszło pół wieku, a rozpiętość upra-
wianych gatunków zdaje się nie mieć gra-
nic”. dziękując, wielki aktor powiedział, że 

nagroda od kolegów z drugiej strony kamery 
ma dla niego wagę, znaczenie, a otrzyma-
nie jej jest wzruszające. „dzięki operatorom 
wiem, że odległość aktora od obiektywu 
mierzy się w »ciutach«. Aktor ma stanąć ciut 
ciut bliżej albo dalej. Ja mam ponoć opinię 
aktora, który umie zająć pozycję z dokład-
nością do jednej czwartej »ciuta«” – mówił 
Gajos, a publiczność pokładała się ze śmie-
chu. doskonała atmosfera towarzyszyła całej 
6. Gali nagród pSC.

Andrzej Bukowiecki

tegorocznym laureatem Nagrody pSC 
został Wojciech Staroń za zdjęcia do 
czarno-białego, szerokoekranowego, 
łotewsko-estońsko-polskiego filmu 
Świt, w reżyserii laili pakalniny.

Piotr Sobociński jr, Tomasz Naumiuk i Wojciech Staroń
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nAGRody WySoKieGo 
RyzyKA

Nagrodę im. zbyszka Cybulskiego, 
honorującą młodych polskich 
aktorów, po raz pierwszy wrę-
czono w 1969 roku, a odebrał ją 

daniel olbrychski. Jak przekonywała prowa-
dząca tegoroczną galę Adriana prodeus, od 
tamtego czasu, główna idea tego wyróżnienia 
pozostała niezmienna. Składają się na nią: 
indywidualność, charyzma, uosobienie wol-
ności w sztuce, co doskonale widoczne było 
w kolejnych rolach zbigniewa Cybulskiego. 
„To szczególna nagroda, w czasach, kiedy 
jesteśmy zasypywani receptami na temat 
tego, jak mamy wyglądać, żyć, grać. dobrze 
jednak pozostać niezależnym, bo to laur za 
charyzmę, za to, że od początku ma się coś 
swojego, wyjątkowego. W naszym zawo-
dzie niesłychanie ważne jest, by ryzykować, 
wybierać to, co nam wydaje się słuszne” – 
wtórowała jej ze sceny Maja ostaszewska, 
członkini Kapituły nagrody Cybulskiego.

Statuetkę autorstwa pawła Althamera oraz 
ufundowany przez polski instytut Sztuki 
Filmowej czek na 10 tys. złotych z rąk prze-
wodniczącego jury zbigniewa zamachow-
skiego oraz dyrektora piSF-u Radosława 

Śmigulskiego, odebrał dawid ogrodnik. 
Młodego, ale już bardzo doświadczonego 
aktora doceniono za rolę w filmie Cicha 
Noc piotra domalewskiego. dziękując za 
wyróżnienie, ogrodnik przekonywał, że miał 
poczucie, iż z tej nagrody powoli wyrasta. 
Ale jednocześnie żartował: „Jestem nomi-
nowany do tej nagrody któryś raz. pierwszą 
»zachachmęcił« mi piotrek Głowacki, który 
potem trochę przepadł, rok temu dostała 
Marta nieradkiewicz i zupełnie nie wiem, 
co się z nią stało. Więc obym ja też nie prze-
padł”. Tymi słowami wzbudził ogromną 
wesołość na sali. W podobny ton wpisał 
się zamachowski, który przekonywał, że 
„aktor nagrodzony nie traci nic ze swoich 
właściwości”. dodał też, że obrady były burz-
liwe, a decyzja wcale niełatwa do podjęcia, 
bowiem każdy z nominowanych – czyli Mag-
dalena Berus, zofia Wichłacz, Justyna Wasi-
lewska i Julian Świeżewski – był wyjątkowy. 
Warto wspomnieć, że swoją nagrodę posta-
nowiła też przyznać Kapituła. Jej laureatką 
okazała się Julia Kijowska, która odebrała 
ją z rąk swojej pani profesor i znakomitej 
aktorki Mai Komorowskiej.

nagroda im. Bolesława Michałka za naj-
lepszą książkę filmową przyznawana jest 
przez „Kino” od 1997 roku. i tutaj, jak prze-
konywał redaktor naczelny miesięcznika, 
Andrzej Kołodyński, wybór nie należał do 
łatwych. zwłaszcza że nominowane były 
trzy znakomite publikacje: „nowa Fala 60 lat 
później” Tadeusza Lubelskiego, „od Munka 
do Maślony” Barbary Hollender oraz „Cha-
plin. przewidywanie teraźniejszości” pawła 
Mościckiego. Wygrał ten ostatni, bo jak prze-
konywał Kołodyński, ta książka „napisana 
jest pięknym, naukowym, bardzo precyzyj-
nym językiem. Czyta się ją z pasją. Szukali-
śmy czegoś, co jest pewną propozycją. i to 
znaleźliśmy w książce pawła Mościckiego”. 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 
w gościnnych progach Warszawskiej Szkoły 
Filmowej, a konkretnie kina elektronik. Stąd 
gospodarzem obok prezesa Fundacji „Kino” 
Jacka Cegiełki był reżyser i kanclerz WSF 
Maciej Ślesicki. „Mam nadzieję, że będzie-
cie się państwo tutaj dobrze bawić” – zazna-
czył na wstępie Ślesicki. i tak w istocie było.

Kuba Armata

odwaga, 
konsekwentne 
podążanie własną 
drogą i rzecz jasna 
miłość do kina – 
to cechy łączące 
tegorocznych 
laureatów Nagrody im. 
Zbyszka Cybulskiego 
oraz Nagrody im. 
bolesława Michałka. 

Dawid Ogrodnik z Nagrodą 
im. Zbyszka Cybulskiego

NAGrODY
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szeroki ekran, czarno-biały obraz. 
W kadrze ślimak sfilmowany z bli-
ska. Kamera odjeżdża, chwyta 
w kadr drepczące kury. odjeżdża 

dalej, odsłania ogród, przez który biegną 
dziewczynka i chłopiec. panoramuje za 
nimi, po czym szybuje, ukazując most 
z wysokimi przęsłami. zniża się, „zacho-
dzi” od pleców starszego mężczyznę z wiel-
kim ptaszyskiem na ramieniu. Mężczyzna 
odwraca głowę. „Masz papierosa?” – pyta. 
To wszystko dzieje się w jednym, długim 
ujęciu!

Scena ta otwiera łotewsko-estońsko-polski 
Świt (2015). za zdjęcia do tego filmu Woj-
ciech Staroń odebrał tegoroczną nagrodę 
polish Society of Cinematographers, czyli 
Stowarzyszenia Autorów zdjęć Filmowych. 
„Kiedy prześledziłem tę scenę na storyboar-
dzie, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. 
Już wiedziałem, że chcę zrobić zdjęcia do tego 
filmu, i jak je zrobić: stawiając na wyraziste 

ruchy kamery oraz montaż wewnątrzka-
drowy długich ujęć” – mówi Staroń.

Akcja Świtu (tytuł jest nazwą kołchozu) 
dzieje się na Łotwie w czasach stalinowskich, 
przy czym równie dobrze mogą to być lata 
30. XX wieku, jak 40. czy wczesne 50. Chcąc 
osiągnąć tę ponadczasowość – podkreśloną 
także w kostiumach polskiej projektantki 
natalii Czeczott i scenografii – pakalnina 
od razu zdecydowała, że film będzie czar-
no-biały. „Uwielbiam zdjęcia czarno-białe, 
fotograficzne i filmowe. Mają w sobie szla-
chetność i uniwersalność, na której zależało 
Laili” – twierdzi Staroń. 

na lata 30. ubiegłego stulecia, jako czas akcji 
Świtu, wskazuje wątek inspirowany postacią 
pawlika Morozowa, chłopca z zauralskiej wsi, 
członka organizacji pionierów, który zade-
nuncjował własnego ojca, jakoby „kułaka”. 
Według innej wersji, też przywołanej w Świ-
cie, pawlik (na ekranie noszący imię Janis) 
doniósł na rodzica z pobudek rodzinnych.

precyZja i prZypadek
„Laila miała ugruntowaną koncepcję wizu-
alną filmu, chciała, żeby opowiadał głów-
nie kamerą. Jako autor zdjęć stanąłem więc 
przed wyzwaniem. o tyle dla mnie nowym, 
że pierwszy raz pracowałem ze storyboardem. 
Każdy ruch kamery był w nim precyzyjnie 
rozrysowany. Jednakże Laila i ja jesteśmy 
dokumentalistami. Wiemy, że nic tak nie 
ożywia filmu, jak nieoczekiwane zdarzenia. 
Kręcąc Świt, czasem zdawaliśmy się na przy-
padek” – tłumaczy operator.

Świt jest filmem realistycznym, ale też – 
dzięki ekspresyjnej warstwie wizualnej – 
poetyckim. „poetyckość w kinie musi mieć 
realny fundament. Lecz kino to przecież ilu-
zja. Chcieliśmy, aby strona plastyczna Świtu 
nie raziła widza teatralnością i pozwoliła mu 
uwierzyć we wszystko, co widzi na ekranie, 
a zarazem miała w sobie silne pierwiastki kre-
acyjne. W każdym filmie, przy którym pra-
cuję, ciekawi mnie, jak dalece mogę odejść od 

Nim został 
operatorem 
i reżyserem 
dokumentalistą 
przebył ciekawą drogę 
do kinematografii. 
Na planie filmu Świt 
Wojciech Staroń 
stanął przed nowymi 
wyzwaniami.

FiLMoWA LeKCJA 
WoJCieCHA 
STARoniA

rejestrowania rzeczywistości, aby nie tracąc jej 
z oczu, kreować ją obrazem” – mówi Staroń.

od fotografii do filmu
Wojciech Staroń urodził się w 1973 roku 
w ostrowcu Świętokrzyskim. nim zaraz po 
maturze dostał się na Wydział operator-
ski pWSFTviT w Łodzi, uprawiał fotogra-
fię. „Fotografowałem to, czego od razu nie 
mogłem zobaczyć. Aparatem fotograficz-
nym dopiero odkrywałem świat, swój świat, 
poszukując własnego spojrzenia i nowej formy 
zdjęć” – mówi artysta. eksperymenty dopro-
wadziły go do udziwnień. „pojąłem, że nie 
tędy droga, będąc już na studiach. Robiłem 
w Kazachstanie swoje pierwsze profesjonalne 
zdjęcia filmowe do dokumentu Witolda Kra-
suckiego tam i tu (1994), o repatriantach 
z zSRR. obserwując ich, zrozumiałem, że 
w sztuce nie forma powinna być punktem 
wyjścia, lecz emocje ludzkie, czyli treść, któ-
rej dopiero trzeba nadać właściwą formę” – 
wyjaśnia Staroń.

pracując przy tam i tu, poznał Alfonsa 
i Mieczysława Kułakowskich, polaków 
z Kazachstanu, o których wiele lat później 
nakręcił swój głośny poetycki dokument 
bracia.

dokumentalista
dorobek Wojciecha Staronia jako operatora 
dokumentów jest imponujący: ponad 40 fil-
mów w 25 lat! niektóre reżyserowali znani 
twórcy: Kinga dębska, Lidia duda, paweł 
Kędzierski, paweł Łoziński, Jerzy Śladkow-
ski. największy rozgłos zdobyły trzy spośród 
tych, które reżyserował sam Staroń: Syberyj-
ska lekcja (1998; m.in. nagroda im. Andrzeja 
Munka), argentyńska lekcja (2011; 20 nagród 
w kraju i za granicą, wśród nich złoty Róg 
na Krakowskim Festiwalu Filmowym) i bra-
cia (2015; 11 trofeów, w tym nominacja do 
orła – polskiej nagrody Filmowej). „pierw-
sze dwa wzięły się stąd, że moja dziewczyna, 
a później żona Małgosia, uczyła języka pol-
skiego na Syberii i w Argentynie. Udałem się 
w oba te miejsca wraz z nią i kamerą. Mał-
gosia w ogóle przekonała mnie do podróży, 
które są bardzo inspirujące” – chwali mał-
żonkę pan Wojciech. 

z wyprawy do Argentyny zrodziła się też 
jego współpraca z reżyserem fabularzystą 
diego Lermanem. Bardzo ją sobie ceni. „Filmy 
dokumentalne, których jestem operatorem 
i reżyserem, a więc robione niejako w poje-
dynkę, jak zdjęcia fotograficzne, dają mi tę 
samą wolność twórczą, co fotografia. Chcąc 
mieć więcej tej wolności, gdy pracuję jako 
autor zdjęć do filmu fabularnego z innym 

reżyserem, staram się być również operato-
rem kamery” – wyznaje.

w fabule
Staronia, który w dokumencie był sam sobie 
sterem, żeglarzem, okrętem, nie ciągnęło do 
fabuły. „Jej siłę pokazał mi Krzysztof Krauze, 
za co zawsze będę mu wdzięczny. plac Zbawi-
ciela Krzysztofa i Joanny Kos-Krauze (2006) 
to mój fabularny debiut operatorski. nauczył 
mnie, że dobre zdjęcia nie polegają na efek-
ciarstwie. prostotę i surowość strony wizual-
nej tego filmu, w którym najważniejsze były 
napięte relacje rodzinne, doceniło jury festi-
walu Camerimage, przyznając mi nagrodę 
Główną w Konkursie Filmów polskich” – 
cieszy się Staroń.

przy poprzednim tytule tego reżyserskiego 
małżeństwa, Moim Nikiforze (2004), współ-
pracował jako operator ii ekipy z autorem 
zdjęć Krzysztofem ptakiem, któremu zawdzię-
cza oswojenie się z planem zdjęciowym obrazu 

fabularnego. obaj dostali orła i nomina-
cję do nagrody pSC za czarno-białe zdjęcia 
w następnym dziele po placu Zbawiciela, 
czyli papuszy (2013). Wspólnie z Józefiną 
Gocman sfotografowali też ptaki śpiewają 
w Kigali (2017), które dla nieżyjących Krzysz-
tofa Krauzego i Krzysztofa ptaka okazały się 
filmem ostatnim.

Wojciech Staroń zrobił ponadto zdjęcia 
m.in. do Helu Kingi dębskiej (2009), a wcze-
śniej do znamiennego dla jego kariery, bo 
łączącego fabułę z dokumentem, pięknego 
filmu Jacka Bławuta – Jeszcze nie wieczór 
(2008). 

obronił doktorat. W Szkole Filmowej 
w Łodzi wykłada sztukę filmu dokumental-
nego i – wraz z Ryszardem Lenczewskim – 
sztukę operatorską. Jest członkiem pSC, 
polskiej Akademii Filmowej, europejskiej 
Akademii Filmowej oraz – od 2001 roku – SFp.

Andrzej Bukowiecki

Wojciech Staroń z Nagrodą PSC 
za Najlepsze Zdjęcia 

Wojciech Staroń 
na planie filmu Świt, 
reż. Laila Pakalnina
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Dokument w kulturze
oJCieC i Syn 

Niebo bez gwiazd to 
poruszająca historia 
o mężczyźnie, który 
na skutek choroby 

traci wzrok. Jego przewodnikiem 
po świecie staje się siedmioletni 
syn. To, co Gabryś ogląda po raz 
pierwszy, ojciec prawdopodob-
nie widzi po raz ostatni. Mimo 
choroby, a może dzięki niej, Ro-
bert i Gabryś czerpią z życia to, 
co najpiękniejsze. 

Katarzyna dąbkowska-Ku-
łacz poznała głównego bohatera 
podczas rejsu po Morzu Śród-
ziemnym dla niewidomych że-

glarzy. płynęło tam wiele osób 
z dysfunkcjami wzroku. opty-
mizm, charyzma i odwaga Ro-
berta zarzeckiego zainteresowa-
ły absolwentkę reżyserii. Tra-
cący wzrok mężczyzna stał się 
potencjalnym protagonistą jej 
filmu. po powrocie zaprzyjaźni-
li się i zaufali sobie na tyle, aby 
oddać się realizacji dokumentu 
o relacji ojca i syna. „zgodziłem 
się na udział w filmie ze wzglę-
du na Kasię. Wiedziałem, że 
ona rzetelnie ukaże nasze ro-
dzinne życie” – skomentował 
Robert zarzecki.

„Robert jest osobą, która ko-
rzysta z każdej chwili życia. on 
nie traci czasu na chorobę, a wła-
ściwie robi wszystko, aby zrobić 
z niej atut, np. otworzył gabinet 
masażu, czy oprowadza po nie-
widzialnej Wystawie. Robert jest 
nadal męskim przywódcą rodzi-
ny, bo jego żona pozwala mu na 
bycie opiekunem »stada«. Myślę, 
że jest bardzo dobrym ojcem” – 
mówiła reżyserka. 

W dyskusji po projekcji doku-
mentu oprócz Katarzyny dąb-
kowskiej-Kułacz udział wzięli 
bohaterowie filmu: Robert za-

rzecki i jego syn Gabriel zarzec-
ki, Grzegorz Hartfiel (operator), 
Hubert Kułacz (twórca muzyki), 
Kajetan zakrzewski (dźwięko-
wiec), Krzysztof Lang (produ-
cent) i ewa Żukowska (producent 
wykonawczy). Rozmowę popro-
wadził Artur Wolski. dla twórcy 
zdjęć najważniejsze było znalezie-
nie odpowiedniego sposobu opo-
wiedzenia o dwóch równoległych 
rzeczywistościach. pierwsza od-
nosi się do obserwacji codzien-
ności, druga opiera na przenośni 
i poetyckości charakterystycznej 
dla więzi łączącej ojca z synem. 
„najbardziej lubię momenty, któ-
rych nigdy byśmy nie wymyślili. 
Myślę o scenie w górach, gdy pada 
zdanie, że człowiek z laską nie jest 
skreślony. Stojąc za kamerą, by-
łem pierwszym widzem i czułem 
ciarki na plecach. Wtedy udało 
się nam uchwycić wieloznaczny 
moment idealnie oddający atmos-
ferę relacji między bohaterami” – 
przyznał Grzegorz Hartfiel. 

Katarzyna dąbkowska-Ku-
łacz jest absolwentką reżyserii 
na Wydziale Radia i Telewizji im. 
Krzysztofa Kieślowskiego Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowi-
cach oraz kulturoznawstwa na 
Uniwersytecie Łódzkim. zreali-
zowała dokumenty opowiadające 
o Arktyce, m.in. Gorączkę polar-
ną i Między światami. za film o 
niewidomych żeglarzach Zmysł 
wolności otrzymała Stypendium 
Młoda polska. 

dokument Niebo bez gwiazd 
został wyprodukowany przez fir-
mę Krzysztofa Langa TFT Stu-
dio oraz Telewizję polską. po raz 
pierwszy TVp wyemitowała film 
w grudniu 2017 roku. premiero-
wy pokaz na dużym ekranie od-
był się w marcu w kinie Kultura. 
Twórcy planują prezentację do-
kumentu na zbliżających się fe-
stiwalach filmowych.

Marcin radomski 

Dokument Niebo bez gwiazd Katarzyny 
Dąbkowskiej-Kułacz miał premierę 
na dużym ekranie w kinie Kultura. 
organizatorem wydarzenia była Sekcja 
Filmu Dokumentalnego SFp.

Robert i Gabriel 
Zarzeccy w filmie 
Niebo bez gwiazd, 
reż. Katarzyna 
Dąbkowska-Kułacz 

Dyplomaci w Kulturze
pRzypoWieŚć 
o poLSKieJ 
pRoWinCJi

Kolejny obraz reży-
serki Sponsoringu to 
współczesna baśń 
o człowieku, który 

stracił twarz w wypadku. Jacek 
(Mateusz Kościukiewicz) miesz-
ka wraz z rodziną na prowin-
cji i pracuje przy budowie naj-
większego na świecie pomni-
ka Jezusa. niestety na budowie 
dochodzi do wypadku – Jacek 
wpada do wnętrza Chrystusa. 
po nowatorskiej operacji wraca 
do rodzinnej miejscowości, ale 
ludzie nie wiedzą, jak go trakto-
wać. Staje się dla nich kimś ob-
cym. W filmie zagrali również 
Agnieszka podsiadlik, Małgo-
rzata Gorol i dariusz Chojnacki 
(znany z brawurowej roli Rufi-
na w Szczęściu świata Micha-
ła Rosy).

Tak naprawdę nowy obraz 
Szumowskiej zabiera nas na głę-
boką polską prowincję i pokazuje 
(trochę w krzywym zwierciadle, 
ale zarazem jak prawdziwie!) ob-
raz naszego zaściankowego kato-
licyzmu: „przyjęliśmy formę baj-
ki, przypowieści. oczywiście cała 
polska tak nie wygląda. Skupiam 
się na prowincji. To jest wycinek 
kraju w ogromnej kondensacji. 
W jakimś sensie to przypomina 
komiks” – mówiła reżyserka na 
spotkaniu z widzami po seansie.

dla Małgorzaty Szumowskiej 
to film bardzo osobisty. „Spędzi-
łam całe wakacje w tzw. polsce 
B, na wsi. Trwało to ponad dwa 
miesiące. prowincja ukształtowa-
ła mnie też jako osobę – zwłasz-
cza ta dzika część polskiej natu-
ry, mająca w sobie coś brutal-
nego; czasami bardzo zamknię-
ta na innych albo na nieznane. 
To jest też część mnie. Film jest 
trochę wyrazem mojego gnie-
wu. Jest we mnie sporo gniewu 
w związku z tym, co się teraz 
w kraju dzieje, i ogólnie w poli-
tyce. Walczą we mnie dwie czę-
ści osobowości. Jedna kocha tę 

dzikość, a druga walczy z takim 
nastawieniem typowego polaka, 
czyli z chęcią odseparowania się 
od innych narodów” – dodawała 
twórczyni body/Ciała. – „Myślę, 
że film mówi sporo o dzisiejszej 
polsce. przynajmniej mam taką 
nadzieję”. Korpus dyplomatycz-
ny przyjął ten obraz bardzo po-
ważnie. „A mnie się wydawało, 
że ten film ma też w sobie dużo 

humoru” – starała się rozłado-
wać emocje reżyserka.

dyskusja dotyczyła również 
rodzących się populizmów w dzi-
siejszej europie, co istotnie wpły-
wa na życie społeczno-polityczne 
w polsce. populiści często wyko-
rzystują fake newsy, albo grają 
emocjami nieświadomego elek-
toratu, który z własnej ignorancji, 
zamyka się w swoim myśleniu. 

i taka też jest polska prowincja, 
jak mówi nam Szumowska. Ale 
oczywiście w pewnym zagęsz-
czeniu. „Ludzie są nieświado-
mi. To głównie chciałam poka-
zać. Tu nie chodzi tylko o popu-
lizm, ale też i problem z brakiem 
odpowiedniej edukacji, a także 
automatyczną niechęcią do in-
nych kultur i zamknięciem na 
nie. To powoduje, że ludzie są 
jakby skazani na ten populizm. 
Ale czy to jest do końca ich wi-
na? Myślę, że nie” – komentuje. 
problem dotyczy też religii ka-
tolickiej, która często stygmaty-
zuje ludzi z odmiennych kultur, 
nadaje im gombrowiczowskie 
„gęby”, nie stara się zrozumieć 
innych racji, a arbitralnie na-
rzuca swoją. „To jest taki brak 
zrozumienia, który pojawia się 
w każdej religii. Może w takim 
razie, w ogóle nie powinno być 
religii…” – brzmiał głos z sali.

pokaz filmu twarz odbył się 
19 marca w warszawskim kinie 
Kultura. Film wchodzi do kin 6 
kwietnia.

Albert Kiciński

Korpus dyplomatyczny obejrzał najnowszy 
film Małgorzaty Szumowskiej twarz, który 
w lutym otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia – 
Wielką Nagrodę Jury 68. berlinale.

Michał Englert, Małgorzata Szumowska 
i Mateusz Kościukiewicz
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Short waveS FeStival
piniATA nA deKAdę!

Jubileuszowa odsłona po-
znańskiego Short Waves 
Festival swój początek miała 
w dniu przesilenia wiosen-

nego i trwała przez kolejnych 
sześć intensywnych we wraże-
nia filmowe dni (20-25 marca). 
organizatorzy do nazwy swojej 
imprezy dodają hasło: „najbar-
dziej treściwy festiwal krótkie-
go kina”.

o tegorocznej edycji na pewno 
nie można powiedzieć, że odby-
ła się tak, jakby sugerować mógł 
tytuł filmu damiana Kocura na-
grodzonego pierwszym miejscem 
w konkursie polskim, czyli Nic 
nowego pod słońcem. pomimo 
niezmiennych punktów progra-
mu oraz silnego zakorzenienia 
na kulturalnej mapie miasta, ten 
międzynarodowy festiwal od po-
przedniej edycji wciąż zaskakuje 
świeżością. należałoby tu wspo-
mnieć klub festiwalowy, który 
w tym roku po raz pierwszy swoją 
siedzibę, o jakże filmowym rodo-
wodzie, miał w psie Andaluzyj-
skim. W premierowej odsłonie 
można było uczestniczyć również 
w hybrydycznych projektach wy-
kraczających poza czysto filmowe 
doświadczenie: „Kino Forma: off 
The Beaten Track” w wildeckich 
Farbach (Wilda jest dzielnicą po-
znania – przyp. red.), czy pierwszy 
raz w polsce „A Wall is A Screen” 

na Starym Rynku. To wydarzenia 
łączące w sobie film z elementa-
mi dźwiękowego eksperymen-
tu i performansu w pierwszym 
przypadku oraz kino plenerowe 
z miejskim zwiedzaniem w dru-
gim. nowością był także – sygno-
wany w programie gwiazdką „do 
it yourself!” – seans, na którego 
ostateczny kształt mieli wpływ, 
za pomocą głosowania, widzo-
wie poprzednich edycji festiwalu. 
Minioną dekadę zwieńczył pokaz 
dziesięciu najlepszych, zdaniem 
publiczności, krótkometrażówek 
w historii SWF, niczym zdmuch-
nięcie świeczek ze wspólnego uro-
dzinowego tortu dziesięciolatka.

W rozkładzie nie zabrakło jed-
nak i znanych już wcześniej wy-
darzeń, budujących rozpoznawal-
ną markę poznańskiej imprezy. 
obok brytyjskiej kinematogra-
fii, bez wątpienia festiwalowi-
czów przyciągnął cykl pokazów 
„Random Home Cinema”, w ra-
mach którego projekcje odbywa-
ły się w prywatnych poznańskich 
mieszkaniach, co dodawało fami-
liarno-prywatkowego charakte-
ru. „Ci goście w klapkach to go-
spodarze” – słychać było wśród 
uczestników sekretnej domówki, 
której lokalizacja utrzymywana 
była w tajemnicy.

Jednak tym, co bezkonkuren-
cyjnie zawsze trzyma w napięciu 

do ostatnich chwil festiwalu, po-
zostają wyniki konkursów. obok 
wspomnianego już polskiego, naj-
ważniejszym jest konkurs mię-
dzynarodowy, z nagrodzonym 
w tym roku The beast Samanthy 
nell i Michaela Wahrmanna (pro-
dukcja Brazylii, Francji i RpA). 
nagrody przyznają członkowie 
międzynarodowych składów ju-
rorskich oraz publiczność, co po-
zwala wyjść naprzeciw filmowym 
gustom widzów, nad czym czu-
wa zgrany zespół organizatorów 
festiwalu pod dyrekcją Szymona 
Stemplewskiego.

Każdy seans poprzedzony 
był jubileuszowym teaserem, 

za sprawą którego widzowie 
przeżywali przed ekranem 
dziesiątki razy to, co dopiero 
w przestrzeni Centrum Kul-
tury zamek mogło się urze-
czywistnić. otóż ceremonia 
wręczenia nagród na okrągłej 
urodzinowej edycji festiwalu 
została uświetniona widowi-
skowym rozbiciem piniaty! 
oby zebrane filmowe dozna-
nia dorównały ilości rozrzuco-
nych słodyczy i konfetti oraz 
pozwoliły przetrwać do ko-
lejnego Short Waves Festival.

Dominika 
Nowicka

W poznaniu świętowano 
jubileusz 10-lecia Short 
Waves Festival. Krótki 
metraż ponownie pokazał 
swoją moc.
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Script FieSta
W poSzUKiWAniU 
inSpiRACJi

Chciałabym, żebyśmy 
wspólnie zrobili krok 
do przodu  – albo 
w nową stronę – i po-

znali nowych ludzi, nowe sposo-
by opowiadania o kinie i nowe 
formy narracji” – mówiła dy-
rektor artystyczna Anna Bielak. 
pokłosiem tych słów były m.in. 
warsztaty poświęcone wirtualnej 
rzeczywistości (VR). Konrad zia-
ja z Cinematic VR dzielił się z ich 
uczestnikami wiedzą o tej tech-
nologii, która może w przyszło-
ści zawojować rynek medialny. 

Rozmawiano również o rodza-
jach narracji w grach komputero-
wych. zachęcano scenarzystów, 
aby próbowali swoich sił w tym 
dynamicznie rozwijającym się 
medium. Sposób opowiadania 
zbudowany jest na innych zasa-
dach, ponieważ nowoczesne gry 
operują scenariuszem nielinio-
wym, czyli opartym na kilku wa-
riantach historii. dla scenarzysty 
skupiającego się na dramaturgii 
bazującej na zamkniętej historii, 
może to wywołać konsternację. 

Jednym z ważnych tematów 
Script Fiesty były adaptacje fil-
mowe. od problemów zwią-
zanych z prawami autorskimi, 
po szczegóły pracy nad adap-
tacją „Ciemno, prawie noc” Jo-
anny Bator, o której opowiada-

li: producent Leszek Bodzak, 
reżyser filmu Borys Lankosz 
oraz Magda Lankosz. Cieka-
wym dopełnieniem był wykład 
Kai Klimek i Szymona Holc-
mana o adaptacjach komiksu, 
poprzez przykłady ekranizacji 
zagranicznych aż do polskich. 
Aktualnie toczą się prace nad 
przeniesieniem na ekran „Łau-
my” Karola „KaeReLa” Kali-
nowskiego, komiksu o dużym 
potencjale ekranowym. 

dopełnieniem myślenia o ki-
nie były spotkania ze specjali-
stami od konwencji filmowych. 
podczas tegorocznej edycji po-
znaliśmy dwa „case study” ga-
tunku. Agnieszka Kruk, po-
przednia dyrektor artystycz-

na Script Fiesty, przedstawiła 
melodramat, próbując odcza-
rować ten niejednoznaczny ga-
tunek, często kojarzony tylko 
z kinem komercyjnym. za to 
Michał oleszczyk skupił się na 
tzw. dramedy, czyli gatunku, 
który staje się coraz bardziej 
popularny. polega na łączeniu 
elementów komediowych i dra-
matycznych w jednej opowieści. 
Tego rodzaju formuła sprawdza 
się świetnie w serialach, czego 
wyrazem może być chociażby 
serial HBo tu i teraz. 

Scenarzyści, reżyserzy i pro-
ducenci wzięli udział w warsz-
tatach z pitchingu i autoprezen-
tacji. zajęcia poprowadziły zosia 
Horszczaruk i Alex Leszczyńska 

z A2z Film promotion. założy-
cielki kolektywu opowiedzia-
ły o różnych formach promocji 
projektu. Leszczyńska wyjaśni-
ła pojęcie pitchingu, który jest 
krótką i precyzyjną prezentacją 
pomysłu filmowego przed oso-
bami decyzyjnymi. Horszcza-
ruk mówiła o promocji na etapie 
developmentu. przypominała, 
że scenariusz zawsze powstaje 
z myślą o odbiorcy, którym na 
końcowym etapie realizacji jest 
widz. dlatego istotne jest oce-
nienie potencjału komercyjnego, 
dystrybucyjnego, festiwalowego 
i edukacyjnego filmu.

W ostatni dzień odbyły się 
pitchingi scenarzystów z produ-
centami. Wręczono również na-
grody za scenariusz na koncepcję 
serialu (nagroda Główna – Mar-
ta Lipowicz i Jędrzej ziembiński 
za Charona), film krótkometra-
żowy i na spot rocznicowy Mu-
zeum powstania Warszawskiego.

Script Fiesta to festiwal nie-
zwykle dojrzały, który oprócz 
ciekawych warsztatów, wykła-
dów i paneli poszerzających na-
sze spojrzenie na kino (VR i gry 
wideo), stara się „przede wszyst-
kim stawiać pytania na temat 
tego, jak napisać i nakręcić film 
w warunkach, jakie oferuje pol-
ski oraz europejski rynek” – na 
co zwraca uwagę Anna Bielak. 
Ten pragmatyczny wymiar im-
prezy i zanurzenie w realiach – są 
wartością samą w sobie.

Albert Kiciński, 
Marcin radomski

tegoroczna edycja Script Fiesty zabrała 
nas w rejony pokrewne sztuce filmowej, 
albo z nią bezpośrednio korespondujące. 

Laureaci Script Fiesty 2018



Miano „legendy” by-
wa w dzisiejszych 
czasach bezustan-
nie nadużywane, 

jakby do bycia artystą legendar-
nym predestynowało samo tylko 
stworzenie szeregu popularnych, 
kochanych przez ogół utworów 
sztuki. Trudno jednak nie okre-
ślić w ten sposób Jerzego „dudu-
sia” Matuszkiewicza. nie dlatego, 
że skomponowane przez niego 
motywy i melodie stały się czę-
ścią polskiego dziedzictwa kul-
turowego, lecz z tego względu, że 
korzystając z bogactwa uniwer-
salnego języka muzyki wytyczał 
przez całe dekady nowe ścieżki 
doceniania i rozumienia piękna 
oraz wartości płynących z tej for-
my ekspresji. 

Uzasadnienie tego określenia 
należy rozpocząć od kunsztu 
Matuszkiewicza w utworach naj-
częściej kojarzonych z jego nazwi-
skiem. W temacie przewodnim 
serialu Janosik Jerzego passendor-
fera zbudował za pomocą muzyki 
charakter i tożsamość tytułowego Fo
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procesu był koncert Meloma-
nów w warszawskiej Filharmo-
nii narodowej, który odbył się 5 
stycznia 1958 roku. 

zanim jeszcze Matuszkiewicz 
zakończył tę przygodę, rozpo-
czął kolejną, właśnie kompo-
zytorską. z początku pisał nie-
jako z doskoku, ale szybko 
przekonał się, że połączenie 
kina i muzyki zdecydowanie 
go pociąga. zaczął oczywiście 
wprowadzać sukcesywnie jazz 
do nowej profesji, ale tym, co 
go wyróżniało, był nie warsz-
tat muzyczny, lecz świadomość 
wyniesiona ze Szkoły Filmowej. 
Matuszkiewicz rozumiał proces 
powstawania „ruchomych obra-
zów”, był świadomy możliwości 
uzyskiwanych w montażu, roz-
poznawał subtelności zawierane 
w zdjęciach, czuł wyjątkowość 
celuloidu. Był w stanie zaofero-
wać reżyserom i producentom 
muzykę, która stawała się nie-
odłącznym elementem obrazu 
i dźwięku, a nie tylko ich poja-
wiającym się raz na jakiś czas 

Szał 
„DuDuSia” 
muzyki
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jERzY „DuDuś” MAtuSzKIEWIcz

zbójnika, naznaczając w ten spo-
sób postrzeganie całej produk-
cji. ekspresyjne trąbki i puzony 
są tu odzwierciedleniem hardej 
natury i nieustępliwości Janosika, 
natomiast liryczne flety i klarnety 
zapowiadają łagodniejsze, roman-
tyczne oblicze bohatera. z kolei 
w motywie Hansa Klossa ze 
Stawki większej niż życie Janusza 
Morgensterna i Andrzeja Konica 
pierwsze intensywne dziesięć 
sekund tak doskonale wprowa-
dzało w klimat szpiegowskiego 
świata, że wielu rodaków uznało 
ten utwór za deklasujący główny 
temat Jamesa Bonda autorstwa 
Johna Barry’ego.

A przecież polski kompozytor 
napisał dziesiątki innych pierw-
szorzędnych tematów, z jednej 
strony popularnych, bo efek-
townych i łatwych w nuceniu, 
a z drugiej ważnych dla całych 
pokoleń polek i polaków, bo 
utrwalających pamięć o danym 
filmie czy serialu. dość wymie-
nić skoczne, optymistyczne, 
nierzadko figlarne motywy do 

alternatyw 4 Stanisława Barei, 
Czterdziestolatka Jerzego Gruzy, 
Nie lubię poniedziałku Tadeusza 
Chmielewskiego, czy nieco 
poważniejsze w tonacji ilustra-
cje do Zaklętych rewirów Janu-
sza Majewskiego oraz wyróżnia-
jącego się patriotyczną nutą Jak 
rozpętałem drugą wojnę światową 
Tadeusza Chmielewskiego.

Jeśli się w nie wsłuchać, wiele 
z tworzonych przez Matuszkiewi-
cza partytur i motywów zostało 
naznaczonych jazzowym ryt-
mem i melodyjnością. nieprzy-
padkowo. Rozpoznawalny styl 
kompozytora wyrósł z jego oso-
bistych zainteresowań, gdy po 
wyjeździe z rodzinnego Jasła 
do Krakowa, już jako nastola-
tek, zdobywał pierwsze szlify 
w tamtejszym oddziale yMCA, 
a później jako członek orkiestry 
Kazimierza Turewicza. zako-
chany w saksofonie, grający rów-
nież na akordeonie i klarnecie, 
był jednym z pierwszych praw-
dziwych jazzmanów w kraju. To 
właśnie w tamtym okresie zyskał 

przydomek „duduś”, gdyż wedle 
kolegów przypominał bohatera 
o tymże imieniu z popularnych 
rysunków Gwidona Miklaszew-
skiego.

ostatecznie jego przyszłość 
wyznaczył jednak nie Kraków, 
lecz Łódź, do której trafił w 1949 
roku, by rozpocząć naukę na 
Wydziale operatorskim nowo-
utworzonej państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej. Kierunek ten, 
wynikający z zaszczepionej przez 
ojca pasji do fotografii i kina, był 
tylko pozornie alternatywny dla 
muzycznych aspiracji „dudusia”. 
nie tylko bowiem muzyk szybko 
związał się w nowym mieście 
z rodzącym się środowiskiem jaz-
zowym, ale także znalazł bratnie 
dusze wśród studentów Szkoły. 
Wraz z Witoldem Sobocińskim, 
późniejszym autorem zdjęć do 
takich dzieł, jak Wesele czy Zie-
mia obiecana Andrzeja Wajdy, 
współtworzył zespół Melomani, 
który w latach 1950-1958 wpro-
wadził ostatecznie jazz na pol-
skie salony. Ukoronowaniem tego 

towarzyszem. zdobył zaufa-
nie filmowców, bo był jednym 
z nich.

nigdy nie przestał pielęgnować 
w sobie tej cechy. Muzykę zresztą 
najpierw wizualizował we własnej 
głowie, a dopiero później przele-
wał odkryte w ten sposób emocje, 
myśli i refleksje na papier. następ-
nie je przerabiał i aranżował na 
różne instrumenty, poszukując 
najlepszych środków wyrazu 
do oddania duszy danego pro-
jektu. W latach 60. jego twórczość 
była wzbogacana o kolejne suk-
cesy, wliczając w to muzykę do 
Wojny domowej Jerzego Gruzy, 
Stawki większej niż życie, Jak roz-
pętałem drugą wojnę światową. 
i Małżeństwa z rozsądku Stani-
sława Barei, z którym nie tylko 
współpracował, co dało owoce 
w postaci poszukiwanego, poszu-

kiwanej i alternatyw 4, ale także 
się przyjaźnił. W latach 70. był już 
uznaną marką, tworząc utwory 
do Kolumbów Janusza Morgen-
sterna, Stawiam na tolka banana 
Stanisława Jędryki czy Janosika. 

pracował bez większych 
przerw aż do przełomu wie-
ków, gdy po Syzyfowych pracach 
pawła Komorowskiego odszedł 
na zasłużoną emeryturę od więk-
szych projektów, poświęcając się 
koncertowaniu oraz nieustan-
nemu promowaniu muzyki jazzo-
wej wśród rodaków. W dorobku 
ma grubo ponad setkę motywów 
i partytur, część z których nuci 
się do dziś, nierzadko z łezką 
sentymentu w oku, ale głównie 
z szacunkiem dla ich ujmującego 
uroku i ponadczasowości. Uzna-
nie zyskał także melodiami do 
filmowych i serialowych piose-

nek ze słowami Agnieszki osiec-
kiej, Janusza Kondratowicza czy 
Wojciecha Młynarskiego. Tego 
ostatniego wspomina jako swo-
jego przyjaciela, a ten odwdzię-
czył mu się m.in. utworem roz-
poczynającym się od słów: „Ach, 
to był szał, gdy »duduś« grał na 
saksofonie”. 

„Legenda” to wyłącznie słowo, 
któremu znaczenie nadają kolejne 
pokolenia odbiorców sztuki, ale 
dzięki któremu twórczość arty-
sty nie zostaje tylko w pamięci 
tych, którzy przeżywali jego 
dzieła w momencie ich szczy-
towej popularności. Motywy 
i partytury Jerzego „dudusia” 
Matuszkiewicza nie stały się przez 
dekady kulturowej eksploatacji 
muzycznymi skamielinami, są 
wciąż żywe, podatne na inter-
pretacje. niezmiennie fascynują, 
poprawiają humor, wprawiają 
w refleksję bądź zadumę, inspi-
rują młodych. A to dziedzictwo, 
którego nie da się przecenić. 

Darek Kuźma

JUBiLeUsZe

Mistrz efektownych motywów 
w jazzowym rytmie

Jerzy „Duduś” 
Matuszkiewicz

Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, ceniony w kraju 
i za granicą muzyk, pionier i popularyzator 
polskiego jazzu, wzięty kompozytor muzyki do 
filmów i seriali, kończy 10 kwietnia 90 lat.
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Majestatycznie siwe 
włosy, mocna po-
stawa ciała i buj-
ne wąsy, którymi 

mógłby obdarować protagoni-
stów swoich wczesnych filmów. 
To prawie niezmienny od lat wi-
zerunek Leszka Staronia, scena-
rzysty i reżysera, a okazjonalnie 
również aktora-epizodysty.

W Wolnej sobocie (1977) – 
chyba najgłośniejszym jego 
dziele – jest scena, w której woź-
nica konny z Bieszczad, Gawe-
łek, pierwszy raz spotyka się 
z rewelacjami, jakoby człowiek 
pochodził od małpy. Scena ta 
stała się kultowa i niekiedy wyko-
rzystuje się ją w internetowych 
wojenkach ewolucjonistów z kre-
acjonistami. pojawia się w róż-
nych kontekstach – czasami jako 
humorystyczny komentarz ciem-
nogrodzkich poglądów, innym 
razem jako retoryczne „zaora-
nie” adwersarza. 

Leszek Staroń, w tym pierw-
szym wyreżyserowanym przez 
siebie filmie, wespół ze scena-
rzystą Jerzym Janickim, stwo-
rzył opowieść, która rozgrywa Fo
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Blisko kamery, 
człowieka, 
ziemi i murawy

się gdzieś pośrodku dwóch 
światów – jest klarowna nar-
racyjnie, analityczna wobec 
ówczesnego proletariatu, ale 
również ciepła, bez cienia 
protekcjonalizmu. do tego 
potrzebna jest czułość kamery 
i otwartość umysłu, czego Staro-
niowi nigdy nie brakowało. Jego 
szczególna wrażliwość w tym 
zawodzie oddaliła go w póź-
niejszych latach od kina fabu-
larnego na rzecz dokumentali-

styki. Jako reżyser jest bardzo 
mocno ukryty w swoich obra-
zach, ale wciąż czuć, że najbar-
dziej odpowiada mu rola arty-
styczna, podobna do Waldusia 
z jego Chłopca (1981) – wrażli-
wego fotografa, który obsesyj-
nie wręcz dąży do opowiadania 
o świecie za pomocą obrazu. 

droga zawodowa Staronia 
zaczęła się m.in. od współ-
pracy reżyserskiej przy fil-
mach Jerzego Łomnickiego – 

dokumentalnej trosce (19701) 
i fabularnym poślizgu (1972), 
do którego na plan trafił zaraz 
po ukończeniu Wydziału Reży-
serii łódzkiej Szkoły Filmowej.

Jeśli by wydestylować esencję 
z jego kina, widać kilka powta-
rzających się motywów. Często 
wracają koń i miasto jako sym-
bole organicznie wręcz sprzę-
żone z człowiekiem, a także 
sport, będący idealnym mate-
riałem do rzeźbienia wnikli-
wej refleksji na temat epok 
oraz temperatury polityczno- 
-ustrojowej. W Zabijaniu koni 
z 1982 roku bohater (ponow-
nie grany przez Wojciecha 
Siemiona jako Gawełka), czyli 
„chłop z chłopa”, zmuszony jest 
wyjechać do metropolii, ale tym 
razem – z przymusu. Czekają 
tam na niego synowie dybiący 
na majątek staruszka, który 
nie może się pogodzić z tym, 
że musiałby opuścić ziemię oraz 
ukochane konie. Film mógłby 
zresztą uchodzić za suplement 
do Wolnej soboty, opowiada-
jący o dalszych losach furmana. 

A dlaczego sport? Staroń, 
prywatnie kibic piłki nożnej, 
dwa razy pochylił się w swoich 
dokumentach nad reprezentacją 
polonii Bytom. Mecze o polskość 
z 2012 roku to fabularyzowana 
historia drużyny, która mocno 
wpisana jest w kontekst poli-
tyczny początków lat 20. ubie-
głego wieku. Staroń, z typową 
dla siebie wnikliwością, sta-
wia tezę, że masowe pojawia-
nie się klubów w tamtym cza-
sie to manifestacja propagandy 
polskości, co należy rozumieć 
jako pozytywny efekt mnożenia 
bytów nad potrzebę. W konty-
nuacji z 2015 (Nadejdą jeszcze 
chwile) opowiada o reaktywa-
cji polonii po drugiej wojnie 
światowej aż do czasów współ-
czesnych. 

Życzymy panu Leszkowi zdro-
wia, nieustannej ciekawości 
świata i – jeśli to możliwe – wielu 
efektownych bramek strzelonych 
przez bytomskich piłkarzy! 

Jakub Koisz

Uważny na los człowieka 
z tzw. prowincji, pełen 
empatii dla przyrody, 
zapalony kibic piłki nożnej. 
leszek Staroń 10 kwietnia 
kończy 80 lat.

LESzEK StAROń

Leszek Staroń

Wolna sobota, reż. Leszek Staroń 
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Nie boję się 
przekraczać 

granic 
Z ryszardem Bugajskim

rozmawia Marcin radomski

Na słynnym zdjęciu z MFF w cannes 
w 1990 roku stoi pan pomiędzy 
romanem polańskim i Krzysztofem 
Kieślowskim. Obok Andrzej Wajda, 

Agnieszka Holland i Andrzej Żuławski. twórcy, 
którzy ukształtowali kilka pokoleń polaków. 
to kluczowy moment w pana karierze, wtedy 
bowiem w Konkursie Głównym prezentowane było 
Przesłuchanie. 
niezwykle istotna chwila. za rogiem można było poroz-
mawiać z Jeanem-Louisem Trintignantem, Bernar-
dem Bertoluccim czy Chuckiem norrisem. W Cannes 
wszystko jest możliwe. nie zwracam uwagi na nagrody 
i nie zależy mi na nich, ale często to one przynoszą pie-
niądze. Gdy film dostaje wyróżnienie, za chwilę usta-
wia się kolejka producentów i dystrybutorów. obecność 
przesłuchania w Konkursie Głównym potwierdzała też 
zasadność robienia poważnych i ambitnych tytułów. 
Właśnie wtedy kręciłem Clearcut w Kanadzie. 
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spojrzenie na polską historię z perspektywy człowieka 
Zachodu przebija się w całej pana twórczości. 
nigdy nie byłem nacjonalistą. nigdy nie uważałem, że polska ma 
najlepszą historię, sztukę, system wartości. Jestem europejczy-
kiem i staram się umiejscawiać polskę w szerszym kręgu kultu-
rowym. nie zawsze mogłem tworzyć takie filmy, bo mieszkałem 
w zamkniętym, komunistycznym kraju. 

czy jest pan patriotą?
owszem, jestem patriotą europejskim. Wielbicielem literatury 
angielskiej, francuskiej, rosyjskiej i skandynawskiej. Cenię malar-
stwo francuskie, muzykę Hendla, Bacha czy Wagnera. Uważam, 
że polska literatura, polskie malarstwo, polska muzyka, cała kul-
tura do tego wszystkiego nie dorasta – z pewnymi nielicznymi 
wyjątkami. Moje wykształcenie opiera się głównie na filozofii 
europejskiej, ale przejąłem też wiele inspiracji ze Stanów zjedno-
czonych. W Szkole Filmowej byliśmy wielbicielami kina amery-
kańskiego, czyli takich obrazów, jak pięć łatwych utworów Boba 
Rafelsona czy Strach na wróble Jerry’ego Schatzberga. pamiętam, 
jak kiedyś zapowiedzieli w Szkole, że o 17 będzie seans. oka-
zało się, że to Nocny kowboj Johna Schlesingera. przyjechał ame-
rykański ambasador. To było niesłychane odkrycie, zachwyt. 
zdjęcia robił przecież polski operator Adam Holender. W latach 

cia z filozofii. Skreślili mnie z listy. próbowałem dostać się do 
Szkoły Filmowej w Łodzi. 

sztuką interesował się pan od dziecka. 
Urodziłem się ze skłonnościami artystycznymi. Grałem na 
saksofonie i akordeonie. Myślałem, że będę muzykiem jazzo-
wym, bo koncert Krzysztofa Komedy w Sopocie w 1956 roku 
zrobił na mnie kolosalne wrażenie. Wtedy miałem trzynaście 
lat i postanowiłem zostać jazzmanem. z tego na szczęście nic 
nie wyszło, bo nie mam wystarczającego talentu muzycznego. 
Ale malowałem i rysowałem dość intensywnie. Moja rodzina 
chciała, abym został prawnikiem albo studiował na politech-
nice. Wolałem coś mniej konkretnego.

Dopiero za trzecim razem dostał się pan na reżyserię. 
za pierwszym i drugim razem doceniano moje oryginalne 
pomysły, ale było aż trzystu kandydatów na jedno miejsce. po 
nieudanych próbach wyjechałem do Anglii z zamiarem dalszej 
podróży do Australii. W tym czasie dostałem list od daniela 
Szczechury, który napisał: „Słuchaj, tym razem Cię przyjmą. 
Wracaj”. i wróciłem. W 1969 roku przyjęli mnie, traktowali jak 
gwiazdę. Byłem przepełniony ideami z Anglii, a trzeba pamię-
tać, że to okres rozkwitu w muzyce, filmie i teatrze. W Londy-

60. i 70. fascynowałem się literaturą południowoamerykańską, 
m.in. Gabrielem Garcią Márquezem czy Jorge Luisem Borgesem. 
Wtedy interesowało mnie wszystko.

Zawsze jednak na pierwszym miejscu był człowiek i jego 
nonkonformizm.
Filmy są dla mnie opowieściami o moralności. najważniejsze są 
wybory pomiędzy dobrem i złem. od samego początku mojej 
pracy stawiałem decyzje bohaterów na pierwszym miejscu. Jaką 
powinniśmy wybrać postawę? Jak ona wpływa na drugą osobę? 
Co jest moralnie podejrzane, a co dobre i uczciwe? Jaką cenę 
można zapłacić za błąd? To mnie najbardziej pociąga.

A przygoda z filmem zaczęła się, bo nie poszedł pan na 
egzamin z logiki. 
Studiowałem filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. nie 
byłem przygotowany do egzaminu u profesor Kotarbińskiej 
i uznałem, że zrezygnuję z udziału. Wtedy ktoś ze znajomych 
powiedział, że ma bilet do kina. Wziąłem go, nie wiedząc, na 
jaki tytuł idę, ale przecież nie byłem takim ignorantem filmo-
wym i znałem twórczość Federica Felliniego oraz realizm wło-
ski. obejrzałem osiem i pół i uznałem, że jedyna przyszłość dla 
mnie to reżyseria filmowa. Wtedy przestałem chodzić na zaję-

nie mieszkałem naprzeciwko Royal Court Theatre i chodzi-
łem tam na praktyki. poznałem Lindsay’a Andersona, Roberta 
Kraskera, czyli operatora Cezara i Kleopatry i Niepotrzebni 
mogą odejść.

co zafascynowało pana w angielskim środowisku 
artystycznym?
dziś można o tym mówić otwarcie, ale wtedy u nas to szokowało. 
Większość przedstawicieli tego środowiska to osoby homoseksu-
alne. Fantastyczni ludzie. paliłem z nimi marihuanę, brałem też 
LSd. Muszę przyznać, że miałem bardzo silne przeżycia. W tam-
tym okresie pisałem listy do polski. Wszystkie lądowały w tecz-
kach SB. po latach odkryłem, że byłem „figurantem” o kryptoni-
mie „narkoman”. 

Należał pan wtedy do subkultury hippisów?
nie do końca. pokażę panu zdjęcia z tamtego okresu. na nich 
widać, że wcale nie nosiłem włosów do pasa. Wchodziłem 
w kręgi różnych grup, które mi procentowały, gdy myślałem 
o scenariuszach. 

Dzięki temu znalazł się pan na planie Iluminacji Krzysz-
tofa Zanussiego. 
nie byłem zbyt pilnym studentem, ale skojarzyliśmy się z zanus-
sim. zaproponował mi asystenturę. Wybrał sobie jeszcze dwóch 
pomocników – Agnieszkę Holland, która wróciła z pragi i pisa-
rza piotra Wojciechowskiego. zajmowałem się tematami hip-
nozy, teleportacji, psychiatrii. dużo z tych sekwencji wypa-
dło, ale pamiętam sceny kręcone w szpitalu psychiatrycznym 
w Tworkach. zanussi zdecydował się na ryzykowny krok, aby 
kręcić z prawdziwymi chorymi. Sam ich się trochę bał, więc 
mówił: „panie Ryszardzie, niech się pan nimi zajmie”. 

Debiut Kobieta i kobieta zrealizował pan wspólnie z Janu-
szem Dymkiem w Zespole Filmowym „X”.
zanim zostałem członkiem zespołu, pracowałem w Telewi-
zji polskiej. zrealizowałem dwa teatry telewizji: po tamtej stro-
nie świec i trismus, czyli adaptację powieści Stanisława Gro-
chowiaka. W owym czasie pomysłów na filmy miałem sporo, 
dlatego gdy widział mnie Janusz Gazda, szef redakcji filmowej, 
natychmiast przechodził na drugą stronę korytarza. Ciągle pyta-
łem, co mu się nie podoba w moich scenariuszach. niech pan 
nie myśli, że byłem łagodnym chłoptasiem. Agnieszka Hol-
land z Andrzejem Wajdą wymyślili, że debiutujący reżyser robi 

Obrazy kina 
moralnego 
niepokoju są 
estetycznie brzydkieMałgorzata Zajączkowska, Janusz Gajos i Maria 

Mamona w filmie Zaćma, reż. Ryszard Bugajski 
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najpierw godzinną fabułę z cyklu „Sytuacje rodzinne”. dostali-
śmy z dymkiem zielone światło na realizację obrazu kinowego 
podzielonego na dwie części. To było dla nas wyzwanie. Mogę 
się jednak teraz pochwalić, że pierwsi w polsce zrobiliśmy praw-
dziwie feministyczny film. 

Wybór kobiet na główne bohaterki w tamtym okresie był 
incydentalny. 
To oryginalny koncept. Chwalono nas, ale na aspekt, który dziś 
byłby wyeksponowany, nikt nie zwrócił uwagi.

Dlaczego zdecydowaliście się na taki krok?
Kobiety są ciekawsze niż mężczyźni. Film opowiada o przy-
jaźni i dzięki temu mieliśmy możliwość lekkiego sugerowania 
stosunku lesbijskiego. To zupełnie inny rodzaj więzi niż tzw. 
męska przyjaźń, gdzie stawia się piwo na stole i pije. przy uka-
zywaniu kobiet opowiadamy o uczuciach i emocjach. To widać 
w przesłuchaniu. Jeśli bohaterem aresztowanym przez UB byłby 
mężczyzna, to możliwe są tylko dwa warianty jego zachowa-
nia. pierwszy – buntowałby się, dostałby w mordę i wybiliby mu 
pięć zębów oraz drugi, kiedy złamałby się i wszystko podpisał. 

kraczać granic obyczajowych, seksualnych i religijnych np. i am 
Curious (yellow) – to było dla mnie wielkie odkrycie. Czy mogę 
wtrącić dygresję?

Oczywiście.
Francuski krytyk filmowy, André Bazin, dzielił reżyserów na 
tych, którzy wierzą w rzeczywistość i tych, co wierzą w film. 
W zespole „X” optowaliśmy za pierwszą wersją. inspirowali-
śmy się tym, co nas otaczało. odrzucaliśmy ze wstrętem obrazy, 
w których ekspedientka z supersamu jeździ Syrenką i ma trzy-
pokojowe mieszkanie. Widownia też to odrzucała, raził ją brak 
realizmu. nasze filmy miały spore powodzenie, a dodatkowo ich 
siłę wzmacniało zatrzymanie przez cenzurę. 

szerokim echem odbił się najpopularniejszy pana film, 
Przesłuchanie, z genialną rolą Krystyny Jandy z 1982 roku. 
później przeleżał na półce kilka kolejnych lat. 
Uważam, że zyskał sławę w dużej mierze dzięki generałowi Woj-
ciechowi Jaruzelskiemu. Gdyby był mądrym człowiekiem, to 
nie zatrzymywałby dystrybucji, ale pokazał film trzystu widzom 
w Rembertowie czy ostrowi Mazowieckiej. Władza podkreśli-
łaby swój liberalizm i odfajkowałaby kwestię rozpowszechniania 
produkcji. 

to, co się wtedy stało, przerosło oczekiwania wszystkich. 
Film znalazł się w podziemnym obiegu, przegrywano go 
na kasetach wideo i non-stop kserowano scenariusz. 
im nie przyszło do głowy, że gdy zakazali pokazywania filmu, 
rozpoczęła się wielka afera. Każdy chciał go obejrzeć. Jaruzelski 

Kobieta może traktować oficera z kokieterią i ironią. Jak się roz-
płacze, to nikt nie powie, że jest mazgajem. Może łatwo zmienić 
zdanie i mimo to zachować godność.

W Kobiecie i kobiecie pojawiają się dwie postawy: ideali-
styczna i pragmatyczna. całość jednak utrzymana jest 
w nurcie kina moralnego niepokoju. 
od tego nie dało się uciec. pamiętam rozmowę z edwardem 
Kłosińskim na planie filmu Janusza zaorskiego. Spojrzałem 
w kamerę i mówię: „kadr jakiś taki brzydki i niewyważony”. 
odpowiedział: „Rysiu, to specjalnie, przecież my nie mamy 
upiększać rzeczywistości, ale pokazać ją taką, jaka jest, a nawet 
gorszą”. Filmy z tamtego okresu są właściwie turpistyczne. 
zarówno Wodzirej Feliksa Falka, jak i pokój z widokiem na 
morze zaorskiego były estetycznie brzydkie. 

W 1980 roku powiedział pan, że nasza kinematografia jest 
staroświecka i pruderyjna w sprawach erotyki i seksu. 
To nadal aktualne zdanie. Umowność, że nie można przekraczać 
pewnych granic albo konwencji wynika z polskiej hipokryzji. 
W Szkole Filmowej uwielbialiśmy obrazy, które nie boją się prze-

podbudował atmosferę zakazanego owocu. nawet Aleksander 
Kwaśniewski, który wtedy był w KC, oglądał tajnie przesłuchanie. 
Ludzie się interesowali i podniecali, bo to była unikalna historia. 
przyznam, że Człowiek z marmuru, nie odbierając mu doskona-
łości, jest nieśmiałym głosem i łagodnym ukazaniem komuni-
stycznego systemu. U mnie było inaczej. poszedłem na całość. 
Więźniarki z tamtego okresu mówiły, że to obraz dokumentalny.

Przesłuchanie to zderzenie uczciwości i przyzwoitości 
z totalitarnym, bezdusznym systemem. Do dziś wywołuje 
emocje. 
Wie pan, wtedy większość społeczeństwa była antykomuni-
styczna. Ludzie mieli dosyć, bo cierpieli, a władza była katem. 
niewinna artystka kabaretowa, uważana powszechnie za głupią, 
znajdowała uznanie w oczach widzów, identyfikowali się z nią. 
Ten film oddziałuje cały czas, nawet na młodych, bo oni czują, że 
nie opowiada tylko o komunistach, ale o zwykłych ludziach, któ-
rych zniszczył system. 

Przesłuchanie wywołało rewolucję w pana życiu.
To długi ciąg przyczynowo-skutkowy. podczas kolaudacji Cze-
sław petelski mówił: „Ten film jest zrobiony z nienawiści”. 
Wtedy tego nie komentowałem, ale to była prawda, bo stwo-
rzyłem przesłuchanie z nienawiści do komuny. Wiedziałem, że 
muszę pokazać mój stosunek do obecnego systemu. inspirowała 
mnie „Wielka czystka” Aleksandra Weissberga-Cybulskiego czy 
„Ciemność w południe” Arthura Koestlera. W wywiadzie dla 
„The new york Timesa” powiedziałem otwarcie, że jestem anty-
komunistą. nie chcę przesadzać, ale to wywołało poruszenie 

Jestem Europejczykiem i staram się widzieć 
Polskę w szerszym kręgu kulturowym

Układ zamknięty, reż. Ryszard Bugajski 
Krystyna Janda w filmie Przesłuchanie, 
reż. Ryszard Bugajski 
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w KC. Uznali, że reżyser polski Ludowej nie może już tu zrobić 
filmu. Mój opiekun z SB przyznał, że jeśli powiem w radiu lub 
telewizji, że do zrobienia przesłuchania namówił mnie Wajda, 
to może zmienią decyzję. nie skorzystałem z tej propozycji 
i jedynym wyjściem był wyjazd. Wyruszyłem z całą rodziną do 
Kanady, gdzie rozpocząłem wszystko od zera. 

Było ciężko?
Tam obowiązują inne zasady kariery filmowej. potrzeba oczy-
wiście talentu, bo to łatwo wyczuć, ale z drugiej strony liczy się 
szczęście. Można poznać kogoś na przyjęciu, wypić z nim drinka 
i wkrótce znowu go spotkać i usłyszeć: „Szukałem twojego 
numeru. Chcę ci dać do zrobienia film”. 

czy tak było z Clearcutem?
nie. zrobiłem najpierw kilka odcinków znanych seriali telewi-
zyjnych: The twilight Zone i alfred Hitchcock presents. przy tej 
okazji poznałem kompozytora Shane’a Harveya, który do dziś 

gnął pieniądze z Kanady. z kolei ja myślałem tylko o aktorach 
z zagranicy. W końcu się nie udało. 

W 1995 powstają Gracze, czyli thriller ukazujący manipulacje 
polityczne dotyczące wyborów prezydenckich w 1990 roku. 
Jan purzycki, który pracował przy kampanii Lecha Wałęsy, napi-
sał scenariusz. Jego zaletą jest autentyzm. zdobyłem wiele mate-
riałów dokumentalnych z wyborów. Udało mi się znaleźć nagra-
nia na taśmie 35 mm. dzięki temu uchwyciłem wiele elementów 
charakterystycznych dla ówczesnej polski. Błędem było wypusz-
czenie filmu chwilę po wydarzeniach, o których on opowiada. 
Trzeba było odczekać kilka lat i pokazać, gdy temat nabierze 
patyny i pełnej wartości historycznej. 

próbował się pan na nowo odnaleźć w polskiej rzeczywi-
stości, ale Gracze przede wszystkim nawiązują do amery-
kańskiego kina gatunkowego. 
przyznam, że to najmniej mi się podoba. dopisana przez Jana 
purzyckiego historia kryminalna nie interesowała mnie tak bar-
dzo. Jednak wiem, że wtedy panowała atmosfera nagonki na 
Wałęsę. Były pogłoski, że KGB chciało go nawet zamordować. 
W filmie pojawia się wątek osobisty. Mianowicie moim sąsiadem 
w Toronto był Stanisław Tymiński. nasze dzieci chodziły do jed-
nej klasy. przyjaźń, wizyty na jego działce, długie rozmowy skoń-
czyły się, gdy wdał się w politykę. zerwaliśmy stosunki, mówiąc: 
„my ciebie nie popieramy”. 

przyglądał się pan również w dokumencie Urban – tak i nie 
kontrowersyjnej postaci Jerzego Urbana. 
on potwornie opluwał przesłuchanie. Wiem od szpiegów z Soli-
darności, że w sali przy puławskiej Jerzy Urban oglądał film 

pisze mi muzykę. Jego żona była producentką, przedstawiła 
mnie swojemu znajomemu. Spodobało mu się przesłuchanie 
i dał mi do zrealizowania scenariusz. Wyczułem szansę zrobie-
nia zupełnie innego filmu, pokazującego dążenie do wolności 
i niezależności. indianie walczą o tereny należące do nich od 
niepamiętnych czasów. zobaczyłem, że jestem w stanie zrobić 
inny obraz od strony formalnej. nie chciałem tworzyć drugiego 
klaustrofobicznego przesłuchania. pojawiło się dużo plenerów, 
kamera z ręki i szeroki ekran, co wtedy nie było tak popularne. 
Miałem jednak problemy z indianami, którzy dziwili się, że film 
o nich będzie robił polak. Gdzie w ogóle leży ten kraj, pytali. 
obok Chin? producent był jednak innego zdania. Trzeba jesz-
cze powiedzieć o stronie politycznej tego obrazu, która nie była 
poprawna. dla wielu pokazywał współczesnych indian jako 
ludzi okrutnych. To było bzdurą, bo zrobiliśmy historię bardzo 
metaforyczną. Człowiek buntuje się, bo dąży do czegoś, czego 
nie może uzyskać. Musi w tej sytuacji wykończyć wrogów. Cały 
sprzeciw wyrażony jest jednak w mało realistycznej oprawie. 

W międzyczasie wrócił pan do polski na premierę Przesłu-
chania w 1989 roku.
To było 13 grudnia. potem od 1989 przyjeżdżałem parę razy 
na kilka dni. nawiązałem relację z Januszem Morgensternem, 
który przejął schedę zespołu „X” i zamienił w „perspektywę”. 
Chcieliśmy zekranizować „Rondo” Kazimierza Brandysa. 
Ludzie traktują tę książkę jako romans wojenny, a to jed-
nak coś więcej. niedoceniona literatura. należałoby wydobyć 
wielką manipulację całym światem w imię miłości. Główny 
bohater posuwa się nawet do zabójstwa, aby uratować uczucie. 
oczywiście nie wychodzi mu to. Szkoda, że nie udało mi się 
wyreżyserować tego filmu. Morgenstern chciał, żebym ścią-

razem z Mieczysławem Rakowskim. popijali wódkę i jak im się 
coś nie spodobało, to rzucali kieliszkami w ekran. przed reali-
zacją dokumentu zgłosiłem się do niego, mówiąc o projek-
cie i przedstawiając go jako centralną postać filmu. Był bardzo 
uprzejmy, gościnny i niezwykle elokwentny. opowiedziałem 
o nim, gdyż drażniła mnie polska poprawność polityczna. To, co 
mówią elity, jest akceptowane, reszta odrzucana. W filmie poja-
wiają się przykłady prawdziwe, ale Urban w gruncie rzeczy jest 
wstrętną kreaturą, którą mam w pogardzie.

Nie zmienił pan o nim zdania?
nie polubiłem go podczas kręcenia dokumentu. on jest miłą i ele-
gancką w obyciu kanalią. Wielu ludzi zaskoczyłem, robiąc o nim film.  

Układ zamknięty, Generał Nil czy Zaćma to obrazy opo-
wiadające o polskiej historii i polityce. W przeciwieństwie 
do wielu polskich reżyserów, którzy czerpią z otoczenia, 
pan stara się zawsze szukać szerszych kontekstów. 
najbardziej jest to pokazane w Układzie zamkniętym. najcie-
kawsza była autentyczność tej historii. To tworzy ograniczenia, 
które lubię. Wtedy próbuję stworzyć fikcyjne postaci i szukać 
głębszych emocji w bohaterach. Tak było w przypadku ostatniej 
Zaćmy. Wiem o Julii Brystygierowej niemal wszystko, ale jed-
nak nie wszystko. Większość mojej pracy przy scenariuszu pole-
gała na opisywaniu sytuacji, ale wiedziałem, jak to się skończy. 
Zaćmę widział w Atlancie reformowany rabin z nowego Jorku 
i był zachwycony. Cały mój wysiłek szedł w stronę, aby wszystko, 
czego nie wiem, pozostawić otwarte w domyśle. nie mówię, czy 
katolicyzm czy judaizm jest lepszy. Film musi zadawać pytania, 
ale w żadnym wypadku nie może pouczać, jak należy postępo-
wać. Każdy musi o tym decydować sam. 

Filmy są dla mnie 
opowieściami 
o moralności 
i trudnych wyborach 

Adam Różański 
i Ryszard Bugajski 
na planie filmu W kogo 
ja się wrodziłem 
z cyklu „Święta polskie”

Andrzej Żuławski, Andrzej Wajda, 
Agnieszka Holland, Roman 
Polański, Ryszard Bugajski 
i Krzysztof Kieślowski na 43. MFF 
w Cannes w 1990
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wątpliwości 
i metanoia

Jak polscy filmowcy mierzą się z tematem Boga? 
Czy kino jest dobrą przestrzenią do dyskusji o wierze, 

religii, transcendencji, metafizyce? 
Czy można dzięki X Muzie dotknąć Absolutu?

ks. Andrzej Luter
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przygoda przeżywania wiary ma 
indywidualny odcień i nie moż-
na jej podporządkować ogólnym 
zasadom. istnieją bowiem osoby, 

które intuicyjnie odkrywają bliskość Boga, 
niewymagającą rozumowych uzasadnień. 
Ale obok nich spotykamy innych, o cał-
kowicie odmiennej mentalności. Widząc 
pełną zagrożeń rzeczywistość, postrzegają 
ją jako dżunglę, w której rządzi prawo pię-
ści i kłów. nieżyjący od siedmiu lat arcy-
biskup Józef Życiński pisał, że wtedy życie 
człowieka kojarzy się z dramatem zdomi-
nowanym przez pesymizm i absurd. Ani 
dżungla, ani tragedie dotykające człowieka 
nie zdradzają śladów, które wskazywałyby 
na istnienie kochającego Boga.

arcydZieła 
cZy religijne 
produkcyjniaki?
W historii polskiej powojennej kinemato-
grafii nie znajdziemy wielu filmów, które 
dotykałaby problemu zmagania się z Bo-
giem, poszukiwania Boga, buntu przeciwko 
Bogu. obrazów, które dotyczyłyby wiary 
i religii. najciekawsze – o paradoksie! – 
powstały w okresie pRL-u. A kilka z nich 
to arcydzieła. W wolnej polsce znajdziemy 
tylko ślady tej tematyki, a jeśli już dotyka-
ją spraw religijnych czy transcendentnych, 
szybko okazuje się, że są to w gruncie rze-
czy zaangażowane obrazy publicystycz-
ne, antykościelne i antyklerykalne, co nie 
musiałoby być złe, gdyby nie były to filmy 
tak mocno schematyczne, czarno-białe, 
ograniczające się do problemów obyczajo-
wych, bo te są najłatwiejsze do pokazania 
i łatwo je sprzedać. Wystarczy wziąć jakiś 
reportaż z gazety i już mamy zręby scena-
riusza. zresztą obraz Kościoła, a więc rze-
czywistości z natury swojej hermetycznej, 
jest zazwyczaj karykaturalny nawet nie ze 
złej woli twórców, tylko z pychy. przecież 
wiadomo, że w polsce wszyscy znają się 
na polityce, sporcie, medycynie i Kościele. 

z drugiej strony od niedawna zaczy-
nają powstawać produkcje religijne z wy-
raźnym zacięciem apologetycznym, które 
są po prostu amatorszczyzną. Tygodniki 
konfesyjne i inne media katolickie zalecają 
często te „wytwory” filmowe katechetom 
do wykorzystania na zajęciach szkolnych 
albo na rekolekcjach. Samobójcza to ten-
dencja, bo czy naprawdę twórcy i dystry-
butorzy sądzą, że właśnie takiej sztuki po-
trzebuje współczesna młodzież? przecież 
to jakiś socrealizm katolicki, raczej od-
pychający od wiary, niż przyciągający do 

niej. Bardzo popularne w USA „christian 
movies” docierające na polskie ekrany co-
raz częściej, mimo swojego dydaktyzmu są 
przynajmniej profesjonalnie zrealizowane.

Tak więc problematyka Boga, wątpliwo-
ści w wierze i metanoia, zostały we współ-
czesnym polskim filmie sprowadzone albo 
do ideologii antyreligijnej, albo do indok-

trynacyjnej apologetyki religijnej. Jedno 
i drugie jest płaskie i nieprawdziwe, zdaw-
kowe, przyczynkarskie, płytkie. 

definiując film 
religijny
Jedenaście lat temu wydano „Światową en-
cyklopedię Filmu Religijnego” pod redakcją 

ks. Marka Lisa i Adama Garbicza. Lepiej 
byłoby jednak nazwać to wydawnictwo en-
cyklopedią filmów z motywami religijny-
mi – wtedy zrozumiałe staje się połączenie 
w jednym tomie omówień obrazów o św. 
Franciszku z Asyżu i św. Faustynie z hasłem 
dotyczącym popiołu i diamentu Andrzeja 
Wajdy (scena z odwróconym krucyfiksem). 
Bo też trudno określić, czym jest film chrze-
ścijański, katolicki czy religijny. prawdziwa 
sztuka nie znosi przymiotników. Są tytuły, 
które – poprzez dylematy egzystencjalne 
konkretnego bohatera i jego wybory ducho-
we – dotykają transcendencji. i takie najbar-
dziej przemawiają do widza: nie ma w nich 
ideologii, nie ma śladów indoktrynacji reli-
gijnej. dlatego ciągle powracamy do dzieł 
ingmara Bergmana, Roberta Bressona czy 
Andrieja Tarkowskiego. W polsce zapew-
ne wiele osób od razu wymieni w kontek-
ście „religijnym” Krzysztofa Kieślowskiego 
i jego Dekalog, doskonały przykład dzieła 
opowiadającego o „profanum” dla profa-
nów, czyli dla wierzących i niewierzących, 
ale zawsze poprzez „sacrum”. Takie są też 
kolejne „metafizyczne” filmy Kieślowskie-
go, szczególnie podwójne życie Weroniki 
i Niebieski, choć dla mnie najważniejszym 
jego dziełem pozostaje przypadek, do któ-
rego jeszcze powrócę. 

Andrzej Wajda w 1972 roku zrealizował 
dla zachodnioniemieckiej telewizji publicz-
nej piłata i innych na motywach czterech 
rozdziałów powieści Michaiła Bułhakowa 
„Mistrz i Małgorzata”. To niezwykły film 
w twórczości Wajdy, jedyny nawiązujący 
tak bezpośrednio do motywów biblijnych. 
Autorska wizja wielkiego reżysera. Refleksja 
filozoficzna, teologiczna, ale i politologiczna 
nad wiernością i zdradą, nad cierpieniem, 
miłością, miłosierdziem, przebaczeniem, 
zemstą, totalitarnym systemem, manipu-
lacją ludźmi, cynizmem, pragmatyzmem 
i nad człowieczym „umywaniem rąk”. piłat, 
genialnie grany przez Jana Kreczmara, to 
może być każdy z nas. To wreszcie refleksja 
nad wiarą w Jezusa (Wojciech pszoniak). 
Co by się stało, gdyby on dzisiaj stanął 
przed nami w dżinsach? Ukrzyżowaliby-
śmy Go? na końcu filmu Mateusz Lewita 
(daniel olbrychski) bierze krzyż na swoje 
ramiona. Krytyk niemiecki pisał: „Mate-
usz niesie wielki krzyż Jezusowy, idąc po-
boczem autostrady i oddalając się w kie-
runku przeciwnym do kierunku ruchu. 
(...) Człowiek sam tworzy swoje: otocze-
nie, nie słucha posłannictwa pokoju, nie 
rozumie już mowy baranka – niesie swój 
krzyż pustą drogą w bladoszarą przyszłość. 

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

Największe dzieła filmowe 
powstawały zawsze na pograniczu 
sfer sacrum i profanum 
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 nikt, na kim film ten – aktualny w czasie 
Wielkiego postu – zrobił wrażenie, nie 
musi wstydzić się swoich łez”.

kino chrZeścijańskie
ostatecznie zatem mógłbym zgodzić się 
na termin „kino chrześcijańskie”, pod wa-
runkiem, że mianem tym opatrzymy filmy 
o dramacie poszukiwania transcenden-
cji w życiu jednostki. Bez trudu znajduję 
takie obrazy w polskim kinie sprzed lat. 
przetrwały próbę czasu. ich siłą jest spoj-

rzenie na chrześcijaństwo nierozmywające 
się w bezkształtności, mające – jak mówi 
Joseph Ratzinger „kontury, które są dosta-
tecznie wyraźne, by z jednej strony otworzyć 
przestrzeń rozwoju przed oryginalnością, 
z drugiej zaś – by wyznaczyć miary, dzię-
ki którym jest on rzeczywiście możliwy”.

W niektórych polskich tytułach od-
najdziemy ślady stylu Bressona, znaczo-
nego poszukiwaniem Boga, zmaganiem 
się z wiarą i z własnymi upadkami. Myślę 
przede wszyst kim o obrazach Krzysztofa 

zanussiego, wspomnianego już Kieślow-
skiego, Stanisława Różewicza czy Jerzego 
Kawalerowicza. 

Rozpocznę jednak od zapomnianego 
Milczenia (1963) Kazimierza Kutza. Reży-
ser w przejmujący sposób ukazuje dramat 
wiary starego księdza (w tej roli Kazimierz 
Fabisiak), proboszcza w jakiejś małomia-
steczkowej parafii zaraz po wojnie. To po-
ruszające studium nie tyle może kapłań-
stwa, ile staro ści i zniedołężnienia, i – jak 
pisał Wiktor Woroszylski – „jeszcze jed-
nego wariantu samotności w tłumie, tym 
razem w tłumie wiernych, całujących po 
rękach, uwielbiających swego duszpaste-
rza, a jednocześnie nie pojmujących jego 
motywów”. proboszcz jest człowiekiem 
dramatycznie słabym; nie chce sprzenie-
wierzyć się swojemu powołaniu, czyni to 
jednak wbrew woli. Broni się sam przed 
sobą: „ze swej strony uczyniłem tyle, ile 
mogłem – milczałem...”. A jednak to mil-
czenie okazało się klęską. oto samotność 
w tłumie, w którym przestajemy dostrzegać 

Matka Joanna od Aniołów 
budziła kiedyś kontrowersje, 
a dziś to metafizyczny esej

Mieczysław Voit i Lucyna Winnicka 
w filmie Matka Joanna od Aniołów, 
reż. Jerzy Kawalerowicz

Joanna Jóźwiakówna, Witold Skaruch 
i Janusz Majewski w filmie Pociąg, 
reż. Jerzy Kawalerowicz

Kazimierz Fabisiak w filmie 
Milczenie, reż. Kazimierz Kutz
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wymaga zastanowienia i zmusza do uczest-
nictwa w egzaminie duchowym, który trwa 
od wieków, a człowiek nie potrafi go zdać 
celująco. pytanie bowiem jest trudne: co 
nie jest wolnością?

Matkę Joannę od aniołów można od-
czytywać na różne sposoby. prof. Stefan 
Morawski wymieniał w swoim eseju z lat 
60. ubiegłego wieku kilka możliwości in-
terpretacyjnych, zresztą na podstawie je-
go analizy w „Światowej encyklopedii Fil-
mu Religijnego” ukazało się moje szerokie 
omówienie tego tytułu. Warto przypomnieć 
sobie w skrócie, co pisał Morawski. Jak za-
tem można interpretować Matkę Joannę…?

Między innymi: egzystencjalistycznie 
w sensie katolickim. Choć sposób ujęcia 
tematu nie godzi się z ortodoksją, to jednak 
problematyka podstawowa (grzech, miłość, 

odkupienie) pozostaje w ramach katolicy-
zmu. W takim ujęciu utwór ten można trak-
tować jako polską wersję Grahama Greene’a, 
albo dalej sięgając – Georgesa Bernanosa, 
a w wymiarze filmowym Roberta Bressona. 
najlepiej i najdogłębniej wskazują na taką 
koncepcję interpretacyjną postacie księdza 
i rabina, w filmie utożsamione. dialog sta-
je się monologiem, a zło i dobro wadzą się 
w księdzu Surynie; teologia jest zsubiekty-
wizowana i zrelatywizowana. „demony – 
mówi nieufnie rabin – a może to nie de-
mony, a może brak aniołów? Anioł odleciał 
od Matki Joanny i oto została sama ze so-
bą”. A na dnie jest miłość. Mistycyzm i ra-
cjonalizm walczą ze sobą o pierwszeństwo 
we wnętrzu zarówno Suryna, jak i Joanny. 
patronem scenarzysty mógłby być Kierke-
gaard, a reżysera – Bergman.

Antyfideistycznie. Chodzi tu o rene-
sansowy bunt człowieka przeciw średnio-
wiecznej włosiennicy. Albo: że to umyślne 
sfałszowanie nauki kościelnej, która nie 
naucza jakoby cudzy grzech można było 
odkupić własnym grzechem, i to na do-
miar złego – zbrodnią. Albo: że ukazano 
tutaj katolicyzm od strony najgorszej, ja-
ko ciemnogród, a tymczasem ma on (tzn. 
Kościół katolicki) w swej tradycji karty ja-
śniejsze i to liczniejsze niż tamte ciemne...

i jeszcze dwie interpretacje, wysuwane 
przez innych krytyków. po pierwsze, in-
dywidualistyczna (według Bolesława Mi-
chałka). W szaleństwie zakonnic, w buncie 
ich przełożonej, w obłędzie Suryna tkwi 
manifestacja indywidualizmu, człowie-
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Boga, bo odwracamy się od 
drugiego człowieka. Widzi-
my tylko siebie i swój strach. 

pociąg (1959) Jerzego Ka-
walerowicza oglądałem wie-
lokrotnie i za każdym razem 
nabiera on dla mnie nowych 
znaczeń. postać księdza (Wi-
told Skaruch) jest epizodycz-
na, ale bardzo ważna. Jest tzw. 
zwykłym człowiekiem. zaraz 
jednak będzie uczestniczył 
w zbiorowym linczu na domniemanym 
mordercy. Jego nieruchoma sylwetka zo-
stała wyeksponowana na tle ludzi stojących 
nad nieprzytomnym człowiekiem. Cały 
dramat rozgrywa się zresztą w perspek-
tywie krzyży na wiejskim cmentarzu. po 
linczu ksiądz ustawia na nowo przewró-

cony krzyż. Wraca do pociągu, 
by na stacji docelowej wysiąść 
wraz z pątnikami i starym ka-
nonikiem: przy akompania-
mencie pieśni ruszają w drogę 
do „Sanktuarium najświętszej 
panienki”. W tej postaci łączą 
się dobroć i wiara, słabość, śle-
pota, a w końcu tchórzostwo 
i zło. Ksiądz niczym nie róż-
niłby się od pozostałych pasa-
żerów, gdyby nie fakt, że ma 

być świadkiem dobra.
Jerzy Kawalerowicz i Stanisław Różewicz 

potrafili wkroczyć w sferę spraw drażli-
wych: zrealizowali filmy według prozy Ja-
rosława iwaszkiewicza, w których księża 
padają ofiarą demonów. To Matka Joanna 
od aniołów (1961) i ryś (1981).

odmienne 
perspektywy 
interpretacyjne
Kawalerowicz zrobił film – jak sam przy-
znawał – materialistyczny, w tamtym cza-
sie potępiony przez Kościół. Matka Joanna 
(Lucyna Winnicka) i ksiądz Suryn (Mieczy-
sław Voit) poddają się miłości, są za słabi, 
by ją odrzucić. „z ich wzajemnego stosunku 
wynika jedynie, że to, co nazywają demona-
mi, to, przed czym się bronią, jest właśnie 
miłością. Miłość wynika z biologii, a wiara 
czy filozofia z pewnych właściwości umysłu 
ludzkiego, a więc w ostatecznym rachunku 
także z biologii” – wyjaśniał reżyser.

Film, budzący kiedyś takie kontrowersje, 
dzisiaj ogląda się jak metafizyczny esej. Już 
nie oburza, a raczej pobudza do dyskusji, 

Najciekawsze 
filmy 
dotyczące 
wiary i religii 
powstały 
w okresie… 
PRL-u
czeństwa, które nie chce podporządkować 
się sztywnym rygorom życia i dławiącej 
monotonii codzienności. oto uniwersal-
na sprawa, wokół której koncentruje się 
film: demony, szaleństwo – to paradok-
salny przejaw dążeń do bogactwa natury 
człowieka, do jego wolności. dramat stłu-
mionego człowieczeństwa, który dziwny-
mi, może nawet absurdalnymi sposobami 
chce się wyzwolić.

po drugie, antyuniformistyczna (według 
Aleksandra Jackiewicza). Matka Joanna, 
buntując się przeciw uniformizmowi cno-
ty, który reprezentuje ksiądz Suryn, uzy-
skuje akceptację tego buntu z jego strony, 
w imię prawa człowieka do samostanowie-
nia. Ale podczas gdy Joanna zatrzymuje się 
w miejscu wyzwolenia, ksiądz idzie dalej, 
ku nowej skrajności, ku zniszczeniu każdej 

Piotr Bajor i Jerzy Radziwiłowicz
w filmie Ryś, reż. Stanisław Różewicz 

Bogusław Linda w filmie 
Przypadek, reż. Krzysztof 
Kieślowski 
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Wymiar pas-
chalny śmierci, 

czyli sens 
zmartwych-
wstania, naj-
pełniej widać 

w Śmierci 
prowincjała
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staci życia monastycznego w XX wieku. 
W ostatnim okresie życia jako rekluz oddał 
się całkowitej samotności przed Bogiem. 
zmarł w 1999 roku i został pochowany 
w eremie kamedulskim we Frascati koło 
Rzymu. W iluminacji autentyczny ojciec 
piotr spotyka się z Franciszkiem. dzię-
ki zanussiemu ten niezwykły zakonnik 
został uwieczniony na taśmie filmowej. 
przy wejściu do klasztoru wisi tablica 
z napisem: „pustelnia nasza stanowiła 
zawsze przystań dla tych, którzy zmęcze-
ni zamętem świata przychodzili tu, aby 
w ciszy naszego spokoju czerpać otuchę 
do walki z ziemskim utrapieniem. obyś 
zyskał ją i ty, zadumany przed historią – 
zbłąkany przechodniu”. ojciec piotr pyta 
Franka (a może Staszka Latałłę): „pan tu 
przyszedł w poszukiwaniu jakiejś drogi 
dla siebie? i zainteresował się pan tym 
naszym życiem?”. Franek potwierdza, że 

chciałby wiedzieć: jaki jest sen jego życia? 
„Widzi pan – odpowiada zakonnik – żaden 
człowiek nie poświęci swojego życia dla 
pustki zupełnej, więc jeśli ludzie, którzy 
tutaj są (a młodzi też są) odchodzą od ty-
lu wartości, to dlatego, że tu coś znajdują. 
niech pan zobaczy te domki, w których 
mieszkają pustelnicy, my zawsze żyjemy 
na łonie przyrody, nasze eremy są wbu-
dowane w przyrodę. W tym domku pod 
wysoką gruszą mieszkał najstarszy z na-
szych ojców, który umarł rok temu, a wstą-
pił do zakonu jeszcze w zeszłym wieku, 
tak – spędził siedemdziesiąt lat w ere-
mie. W ostatnim domku mieszka jeden 
z ojców, który się całkowicie odosobnił 
od czternastu lat”. potem Franek będzie 
uczestniczył w pogrzebie jednego z ojców 
i obejrzy kamedulskie katakumby, czy też 
kolumbaria, gdzie w ścianach pochowane 
są ciała zakonników. nie wstąpi ostatecz-

nie do zakonu, bo to nie pigułka mająca 
uleczyć skołataną psychikę. powołanie, 
każde, a więc także monastyczne, wy-
pływa z wiary w Boga, czyli z akceptacji 
i afirmacji świata zewnętrznego, nawet 
jeśli jesteśmy nim utrudzeni i zmęczeni. 
dlatego ojciec piotr nie mógłby Franka 
przyjąć do zakonu, bo nie był agitatorem 
religijnym, tylko człowiekiem wiary i za-
wierzenia.

największe dzieła filmowe powstawały 
zawsze na pograniczu tych sfer: sacrum 
i profanum. Czy w katolickiej polsce do-
czekamy się kiedyś dzieła na miarę Dzien-
nika wiejskiego proboszcza, niezwykłej hi-
storii zwykłego wikarego, która w książce 
Georgesa Bernanosa i w filmie Roberta 
Bressona zmienia się w wielki ewangelicz-
ny apokryf? A może to właśnie specyfika 
polskiej „katolickości” jest zaporą unie-
możliwiającą powstanie takiego filmu?Fo
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cnoty, czyli ku niewoli całkowitej. Reżyser 
nie kwestionując religii i jej po chodnych, 
a koncentrując się na postawie monizmu 
świeckiego, zajął się człowiekiem pozosta-
wionym sobie samemu.

Ksiądz Konrad (Jerzy Radziwiłowicz) 
w rysiu Różewicza, ekranizacji „Kościo-
ła w Skaryszewie”, a więc innego opowia-
dania iwaszkiewicza, chcąc ratować duszę 
partyzanta, tytułowego Rysia, postanowił 
wykonać za niego wyrok śmierci na rze-
komym zdrajcy. popełnia grzech pychy, 
próbuje działać za Boga. demon fascynu-
je, zwycięża i w konsekwencji jest zabójczy 
dla wiary księdza.

W przypadku (1987) Krzysztofa Kieślow-
skiego bohater filmu, Witek, w pierwszym 
wariancie opowieści szuka idei, w dru-
gim – Boga, a w trzecim – spełnienia mi-
łości w zwykłym życiu. na prośbę Witka 
o chrzest ksiądz Stefan (Adam Ferency), 
ksiądz KoR-owiec, odpowiada: „po co ci 
to? do tego potrzebna jest wiara”. Wiara 
musi być dobrowolnym wyborem Boga. 
Ksiądz Stefan nie chce, by ten wybór był 
koniunkturalny, bo w podziemiu anty-
komunistycznym taka moda, że wszyscy 
zwracają się w stronę Kościoła. W końcu 
jednak ochrzci Witka i nauczy go Korcza-
kowej modlitwy: „panie Boże, bądź, nic 
więcej nie chcę – tylko bądź”.

olśnienia 
i oświecenie
Wymiar paschalny śmierci, a więc sens 
zmartwychwstania, najpełniej widać 
w Śmierci prowincjała, filmie dyplomo-
wym Krzysztofa zanussiego, który uważam 
za arcydzieło. Młody historyk sztuki (Je-
rzy Jogałła) przybywa do klasztoru bene-
dyktyńskiego jako konserwator zabytków. 
obserwuje rytm życia zakonników. Jest 
świadkiem umierania starego prowincjała 
(Władysław Jarema). na początku ze zwy-
kłą ciekawością podgląda fizjologię agonii, 
potem jednak konanie starego mnicha na-
rzucającego swojemu organizmowi rygor, 
pomimo wielkiego cierpienia, staje się dla 
chłopaka początkiem zmiany, nawrócenia. 
nawiązują ze sobą kontakt, choć w filmie 
nie pada ani jedno słowo dialogu, wszystko 
rozgrywa się w spotkaniu spojrzeń. Stu-
dent zobaczył poprzez śmierć sens życia. 
To chyba najbardziej chrześcijański obraz 
zanussiego – ze śmierci do życia to prze-
cież sama istota chrystocentrycznej reli-
gii. Chłopiec na końcu wraca do swojego 
świata, przemieniony. zapewne nie zapo-
mni o tym, co przeżył.

Wielkim olśnieniem był – przynajmniej 
dla mnie – inny film zanussiego ilumina-
cja. edward Gierek z propagandą sukce-
su, a tu nagle na ekranie obejrzałem obraz 
antymaterialistyczny, metafizyczny, trans-
cendentny wręcz, z elementami oniryczny-
mi, zrealizowany w formie eseju. Student 
Franciszek Retman, grany przez Staszka 
Latałłę, poszukuje sensu życia. pragnie 
także odkryć Boga. Fizyka, którą studio-
wał – podobnie zresztą jak sam zanus-
si – nie daje niepodważalnych odpowie-
dzi. Śmierć przyjaciela w Tatrach przynosi 
pytanie: co jest po drugiej stronie? postać 
Franciszka stała się dla mnie najważniejszą 
figurą pokoleniową tamtego czasu, przez 
którą patrzyłem na własne życie. Franek 
Retman symbolizował dla mojego poko-
lenia dramat egzystencjalny wynikający 
z konfliktu między zamiarem i spełnie-
niem, a właściwie niespełnieniem. dążył 
bowiem do nieosiągalnego ideału, a prze-
cież takie pragnienie nadaje sens naszym 
poczynaniom.

na początku filmu prof. Władysław Ta-
tarkiewicz wyjaśnia pojęcie iluminacji. To 
pojęcie, które sformułował i nazwał św. 
Augustyn, dając wyraz przekonaniu, że 
wiedzę osiągamy przez oświecenie umysłu. 

W takim momencie umysł bezpośrednio 
widzi prawdę, tak jak oczy widzą realny 
świat, widzi ją wprost, bez rozumowania. 
iluminacja nie jest jednak bezmyślną eks-
tazą, zachwyceniem, jest spotęgowaniem 
myśli. Ażeby osiągnąć ten stan, potrze-
ba tylko czystości serca. Ta czystość jest 
ważniejsza niż działanie umysłu. Krzysz-
tof zanussi właściwie w każdym swoim 
filmie dotykał tak pojmowanej ilumina-
cji. Stawiał pytania i zmuszał do szukania 
odpowiedzi. Jego bohaterowie dokonują 
wyborów moralnych, które wcale nie są 
jednoznaczne, człowiekowi bowiem nie-
łatwo osiągnąć czystość serca – to prawie 
niemożliwe. Franek Retman odwiedza 
klauzurowy klasztor kamedułów o ob-
ostrzonej regule. Jego przewodnikiem 
jest legendarny ojciec piotr Rostworow-
ski, przeor eremów w polsce, Włoszech 
i Kolumbii, o wyglądzie patriarchy; długa 
biała broda, zwalista sylwetka. Więzień za 
czasów stalinowskich. niezwykła osobo-
wość, mnich przełamujący w imię miło-
ści wiele stereotypów, którego życie było 
tak barwne i dramatyczne, że doskonale 
nadające się na scenariusz filmowy. przez 
niektórych, na pewno przez Jana pawła 
ii, uważany za jedną z największych po-

By osiągnąć iluminację, trzeba czystości 
serca, ważniejszej niż działanie umysłu 

Ojciec Piotr Rostworowski 
i Stanisław Latałło w filmie 
Iluminacja, reż. Krzysztof Zanussi

Ewa Krzyżewska i Zbigniew 
Cybulski w filmie Popiół i diament, 
reż. Andrzej Wajda
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 twarZ
PREMIERA: 6 kwietnia

film fabularny
reżyseria: Małgorzata Szumowska
scenariusz: Małgorzata 
Szumowska, Michał Englert
zdjęcia: Michał Englert
muzyka: Adam Walicki
scenografia: Marek Zawierucha
kostiumy: Katarzyna Lewińska, 
Julia Jarża-Brataniec
charakteryzacja: Waldemar 
Pokromski
montaż: Jacek Drosio
dźwięk: Kacper Habisiak, Marcin 
Kasiński, Marcin Jachyra
obsada: Mateusz Kościukiewicz, 
Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata 
Gorol, Roman Gancarczyk, Dariusz 
Chojnacki, Robert Talarczyk, Iwona 
Bielska
producenci: Jacek Drosio, 
Małgorzata Szumowska, Michał 
Englert
produkcja: Nowhere Sp. z o.o.
czas projekcji: 91 min
dystrybucja: Kino Świat

Współczesna baśń o czło-
wieku, który stracił twarz 
w wypadku. po nowatorskiej 
operacji wraca do rodzinnej 
miejscowości, ale ludzie nie 
wiedzą, jak go traktować. Staje 
się dla nich kimś obcym.

 niewidZialne
PREMIERA: 13 kwietnia

film fabularny
reżyseria: Paweł Sala
scenariusz: Paweł Sala
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
muzyka: Marcin Krzyżanowski
scenografia: Andrzej Haliński
kostiumy: Ilona Binarsch
charakteryzacja: Anna 
Dąbrowska
montaż: Ireneusz Grzyb
dźwięk: Agata Chodyra
obsada: Halina Rasiakówna, 
Sandra Korzeniak, Natalia Rybicka, 
Aleksandra Popławska, Paweł 
Dobek, Franciszek Grabski
producenci: Piotr Galon, Daniel 
Markowicz
produkcja: Lightcraft

czas projekcji: 97 min
dystrybucja: Alter Ego Pictures

Spod podłogi starej szwalni 
wydobywają się ludzkie jęki, 
płacze i wołania. zaciek na 
zagrzybionej ścianie przy-
biera coraz bardziej niepo-
kojące kształty. W śmiet-
niku na podwórku odkryta 
zostaje makabryczna tajem-
nica. Wszystko to widzą trzy 
szwaczki pracujące w suterenie 

starej kamienicy. Każda ma do 
tego inny stosunek i ukrywa 
mroczną tajemnicę. Towa-
rzyszą im Krojczy – chłopak 
po studiach filozoficznych, 
próbujący zarobić w ten spo-
sób na życie, oraz tajemnicza 
Maria Miracle, która twierdzi, 
że zapewnia „siedem kluczy 
szczęścia”.

oprac. Albert 
KicińskiFo
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Twarz, reż. Małgorzata 
Szumowska

Niewidzialne, reż. Paweł Sala
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FESTIWAL WYBRANYCH POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH
pod patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Prezydenta Miasta Tarnowa. Główny Partner TNF: Województwo Małopolskie

Tarnowskie Centrum Kultury
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Twarz to przypowieść alego-
ryczna, symboliczna, miej-
scami campowa, a przy tym 
dość realistyczna, czerpiąca 

garściami z rzeczywistości. Udała wam 
się fuzja niemal nikczemna, trudna 
i prawie niemożliwa. Film dodatkowo 
jest niezwykle dowcipny. proste pyta-
nie: jak to się robi?
nie wiem co powiedzieć... Jeśli wszystko 
to, o czym mówisz, zobaczyłaś w twarzy, 
mogę być tylko zadowolony. Film robi się 
świadomie z pewnymi założeniami, ale 
nigdy do końca nie można przewidzieć, 
jak zostanie odebrany.

A srebrny Niedźwiedź, czyli Grand 
prix tegorocznego Berlinale, nie jest 
dowodem na to, że został odebrany 
właściwie?
Jest i nie jest. na pewno cieszymy się 
z nagrody, to ogromne wyróżnienie, ale 
człowiek z pewnymi wątpliwościami, 
refleksjami, niedosytem zostaje do 
końca, niezależnie od nagród. założe-

nia filmu, a to, co widzowie oglądają na 
premierze w kinie, zawsze się trochę róż-
nią. przynajmniej w naszym wypadku, 
pomysł w procesie realizacji ewoluuje. 
natomiast intencje i kierunek są raczej 
jasne i sprecyzowane. oceniany jesteś za 
ostateczny kształt filmu, i jeżeli pojawiają 
się nagrody, to miło, bo masz poczucie, 
że w jakimś sensie z kimś się skomuni-
kowałeś, ale dla mnie równie ważne jest, 
żeby samemu mieć przytomną ocenę 
tego, co się zrobiło. To pomaga w roz-
woju. z pewnością wszystko dla nas 
zaczyna się od pomysłu. Już na etapie 
pisania scenariusza, chcieliśmy z Mał-
gośką, żeby ta historia miała charak-
ter przypowieści, współczesnego mitu, 
a nawet trochę baśni. Stąd m.in. decy-
zja, żeby akcję osadzić na południu pol-
ski, w paśmie niewysokich, ale dzikich 
i tajemniczych gór. Było to tym bardziej 
ważne, że historia opowiada w jakimś 
sensie o związku człowieka z naturą, 
miejscem urodzenia, jego kulturowymi 
korzeniami i obyczajowością. Jedno-
cześnie, w tym malowniczym krajobra-
zie, opowiadamy dość gorzką, nie tylko 
naiwnie romantyczną historię. 

Jacek – główny bohater filmu – to dla 
mnie prawdziwy outsider. i tak sobie 
myślę, że łatwiej chyba wykreować 
wizerunek buntownika w wielkim 
mieście, a trudniej stworzyć postać 
prowincjonalnego rebelianta, który 
byłby pociągający dla wielkomiejskiej 
publiczności.
Masz pewnie rację, choć poprzez rozwój 
technologii, dostęp do „wielkiego świata” 

można mieć teraz prawie zewsząd. Cho-
dzi o ciekawość. Chcieliśmy, by Jacek 
był przede wszystkim silny i szczery, tak 
w swoich działaniach, jak i w intencjach. 
To bardzo prostolinijny chłopak, nieco 
zagubiony, bo do końca nie wie, co chce 
robić w życiu, ale próbuje żyć w zgodzie 
ze sobą i wartościami, które są mu bliskie. 
został wychowany w prostym domu, ma 
niewielkie potrzeby, ale dużą wyobraźnię 
i marzenia. Chce ożenić się z dagmarą – 
miejscową dziewczyną – słuchać metalu, 
pracować, i wyjechać, bo wie, że jest gdzieś 
indziej jakaś ciekawsza opcja, coś innego, 
czego nie zna. Jest w nim właśnie ta cie-
kawość.

Jacek nie do końca czuje się akcepto-
wany przez rodzinę. 
Tylko siostra, widząc w nim potencjał 
buntowniczy, solidaryzuje się z nim, kibi-
cuje mu, pragnie, by urządził swoje życie 
jak chce – i był szczęśliwy. dla reszty jest 
problematyczny, niezrozumiały. dodat-
kowo wygląda i ubiera się inaczej, nie 
mówiąc już o muzyce, której słucha. na 
Jacku nie robi to wrażenia, jest niezależny, 
jest sobą. Staraliśmy się stworzyć bohatera, 
w jakimś sensie, romantycznego. Jacek 
ma w sobie siłę, wiarę w ludzi, krnąbrność 
i niezłomność. To indywidualista.

Wyidealizowany?
Myślę, że nie. Wystarczy spojrzeć, jak 
przenosi z domu pewne schematy myśle-
nia, zachowania, choćby w stosunku do 
romskich kolegów z pracy. natomiast 
jest w nim też na pewno jakieś cie-
pło i niezwykła determinacja. podczas 
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rozmowa z Michałem englertem, 
autorem zdjęć, współscenarzystą 
i współproducentem filmu twarz

tWARz

przygotowań do filmu, spotykaliśmy się 
z panem Grzegorzem Galasińskim, który 
przeszedł pierwszą na świecie transplan-
tację twarzy dla ratowania życia pacjenta 
i właśnie ta jego niesłychana determina-
cja w parciu do przodu – mimo wszyst-
kich przeciwności losu – była niezwykle 
inspirująca.

W Jacka wcielił się Mateusz Kościu-
kiewicz. przez połowę filmu gra 
w masce imitującej deformację twarzy. 
to wynik wypadku, a później właśnie 
operacji, o której mówisz.
Rzeczywiście Mateusz miał nieco „uszczu-
plone” możliwości wykorzystania swojej 
mimiki. natomiast już nie gestu, moto-
ryki, ekspresji. Myślę, że to, co pozornie 
mogłoby go ograniczać, w rezultacie otwo-
rzyło go na nowe rozwiązania. A w aktor-
stwie przeważnie mniej znaczy więcej.

Ale inspiracji prawdziwymi zdarze-
niami było więcej – prócz pierwszego 
na świecie przeszczepu twarzy doko-
nanego w polsce, ukazujecie budowę 
największej na świecie figury chry-
stusa.
Taki posąg stoi w Świebodzinie – zgod-
nie z założeniami kurii jest większy niż 
pomnik w Rio de Janeiro. Miejscowi mają 
tam taki żart: „Kiedy pojawiło się Tesco? 5 
lat przed Chrystusem”. 

robiliście dokumentację?
Jak zawsze, bardzo skrupulatną. Tak to 
zwykle z nami bywa, że coś nas zacie-
kawi i zainspiruje w polskim krajobra-
zie i przenosimy to na ekran. To jednak 
jedynie punkt wyjścia, całość rozwi-
jamy po swojemu, więc nie jest to histo-
ria oparta na jakimkolwiek życiorysie. 
To nasze pisanie jest raczej lapidarne, 
w tych scenariuszach nie ma przewle-
kłych opisów, czy dialogów, których póź-
niej nie można zmienić. Jesteśmy pod 
tym względem dość elastyczni, mając 
poczucie, że jednak filmy w dużym stop-
niu powstają na planie. W moim odczu-
ciu to byłoby ograniczające – trzymać się  
tylko tego, co powstało przy biurku. Jakiś 
fundament być musi, ale rzeczywistość 
zawsze przynosi coś nowego, świeżego. 
i to zresztą kolejna, dobra strona bycia 
filmowcem – potrzeba podróżowania. 
odnosząc się do pracy nad twarzą, pol-
ska prowincja zawsze mnie i Małgośkę 
bardzo inspirowała. dobrze się tam czu-
jemy, niekiedy lepiej niż w dużych mia-
stach. Jak wszędzie, można spotkać tam 
bardzo skrajne mentalności.

Niebagatelną rolę w budowaniu tego 
filmowego świata odegrały zdjęcia 
i dość konkretny pomysł na suge-
rowanie publiczności, gdzie ma 
patrzeć.

przyszła mi do głowy myśl, żeby użyć sta-
rych, miechowych obiektywów ze specy-
ficzną strefą ostrości. Taki zabieg ryzykow-
nie kieruje percepcję widza na konkretne 
elementy w kadrze. Jest w tym jakieś 
zakrzywienie, przeskalowanie, ale wyda-
wało mi się, że może to wspomóc narrację 
o deformacji, subiektywności patrzenia, 
a idąc dalej, o dysfunkcji w relacjach ludz-
kich i społecznych. Jak można zauważyć, 
w niektórych scenach ten margines per-
cepcji jest większy, w innych drastycznie 
się zawęża. dodatkowo miałem skojarze-
nie z takimi książkami dla dzieci, w któ-
rych otwiera się stronę i nagle „wyra-
sta” zamek i drzewa z papieru. Człowiek 
wydaje się wtedy mieć specyficzne miej-
sce w tej skali – staje się mały jak z bajki 
o Guliwerze. Trudno się mówi o obra-
zach, bo każdy pewnie widzi coś innego, 
nowego. odbiór filmu w Berlinie tylko 
mnie w tym utwierdził. z pewnością tak 
właśnie chcieliśmy z Małgośką opowie-
dzieć tę historię – w nowy dla nas sposób, 
i mam nadzieję, że mimo zamierzonej 
naiwności, jest nieoczywista i bezpreten-
sjonalna. Więc dla jednych nasz filmowy 
pomnik to będzie współczesna wieża 
Babel, dla innych coś kompletnie innego. 
i niech tak zostanie.

rozmawiała Anna 
serdiukow

Twarz, reż. Małgorzata Szumowska

Michał Englert

Filmów nie robi 
się za biurKiem
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W Niewidzialnych zaadap-
tował pan własną sztukę 
Szwaczki, ale co w ogóle 
sprawiło, że postano-

wił pan opowiedzieć o polskiej bie-
dzie i błędnym kole cierpienia poprzez 
postaci szwaczek?
pisząc tę sztukę nie przypuszczałem, że 
potem zrobię z niej scenariusz. przeznaczy-
łem ją na scenę, i nawet miała dwa wysta-
wienia. zasadniczo piszę o tym, na czym 
się znam, a temat szwaczek miałem bardzo 
dobrze zdokumentowany na własnym orga-
nizmie. przesiedziałem w takim warsztacie 
w piwnicach kilka miesięcy i wiem, jak to 
miejsce wygląda, o czym tam kobiety pra-
cujące przy maszynach rozmawiają. Bardzo 
ograniczyłem w scenariuszu dialogi, choć 
jest ich ciągle dużo, i zmieniłem ich funkcję 
z informacyjnej na ukrywającą. Uważam, 
że człowiek z założenia nie chce opowiadać 
o sobie prawdy, tylko używa słów do kreacji 
swojej własnej wersji. 

Usprawiedliwia się, że powodzi mu się 
w życiu lepiej od innych lub narzeka, że 
miał pecha?
Tak, że podjął takie decyzje, a nie inne. To, 
co człowiek mówi wprost, nic o nim nie 
mówi. zmienia się to dopiero w momen-
cie jakiegoś ekscesu. Wraz z pęknię-
ciem w autokreacji pojawia się prawda. 
i te szwaczki mają tak samo. oczywiście 
w ramach swojej komunikacji, na własnym 
poziomie, który może jest niski, ale zgodny 
z ich sytuacją życiową.

szwaczki, zawód niejako wyparty z kul-
tury masowej, stają się w pana rękach 
wyrzutem sumienia dla współczesnej 
polski.
Ten film wynika z mojej niezgody na taką 
współczesność. dzisiaj najbardziej popu-
larne jest kino „focusowe” – najpierw bada 
się, co widzowie chcą obejrzeć, a potem się 
to realizuje. podkłada się też dużo muzyki, 
żeby ułatwić widzowi spędzenie dwóch 
godzin. Ja mam odwrotną strategię. Chcia-
łem widzowi sprawić przykrość i utrudnić 
mu seans. Ale nie po to, żeby go pognębić, 
tylko wzruszyć, wyrwać z letargu, żeby mu 
te chipsy i coca-cola wypadły z rąk. 

polacy wolą śnić swoje „polskie sny”, 
zamiast zastanawiać się nad rzeczywi-
stością?
pan to powiedział, ale ja się zgadzam. 
Uważam natomiast, że jest publiczność, 
która chce spędzać w kinie trudne chwile. 
Wierzę w widza, mimo że Niewidzialne 
spotkało to, co spotyka ogólnie dyskurs 
na temat biedy, który stał się dyskursem 
wykluczonych. obecnie w przestrzeni 
publicznej nie ma rozmów o working poor, 
czyli pracujących ciężko ludziach, któ-
rzy mimo nieustannej pracy ciągle żyją 
w totalnej biedzie i nie potrafią się z niej 
wyrwać. 

są niewidzialni…
Gdy chodzimy po ładnej galerii handlo-
wej, nie zauważamy kobiet, które przemy-

kają z wózeczkami i szczotkami, a wręcz 
udajemy, że ich nie ma, bo bardziej prze-
mawiają do nas te luksusy. A kobiety szo-
rujące toalety są niewidzialne. i chcą być 
takie, bo jeśli stają się widzialne, to znaczy, 
że ktoś ma pretensje, że jest brudno. Moje 
trzy szwaczki też przemykają przez War-
szawę, żeby wejść do swojej piwnicy i tam 
zniknąć. 

Warszawa ze swoimi przepaściami 
finansowymi była dla filmu najlepszą 
opcją?
nie rozważałem innej. Akcja filmu dzieje 
się przy Rondzie onz. Mogłaby dziać się 
w Mordorze, ale nikt by mi nie uwierzył, że 
tam jest stara kamienica z piwnicą, w któ-
rej pracują szwaczki. Taki warsztat jest 
też na Saskiej Kępie, ale to bloki, już nie 
tak filmowe. zasadniczo, wraz z Arkiem 
Tomiakiem, staraliśmy się realizować zdję-
cia w taki sposób, żeby nie wyszedł  z tego 
Teatr Telewizji.

i to się udało, bo Niewidzialne są mimo 
ograniczonej przestrzeni zdecydowa-
nie filmowe. 
od początku miałem pomysł, żeby zrobić 
ten obraz długimi ujęciami, a Arek prze-
konał mnie, żeby kręcić bardzo szero-
kimi obiektywami. dzięki temu nie mamy 
w kadrze „gadających głów”, tylko całe 
spektrum tego, nad czym pracował sceno-
graf Andrzej Haliński, a widz ma poczucie, 
że to prawdziwy, „zamieszkany” warsz-
tat. Szerokie obiektywy dały nam w kadrze 
twarze i istniejący za nimi świat. Cho-
dziło nam o pokazanie detali, tej prawdy, 
chropowatości. pracowaliśmy na kamerze 
ARRi Alexa, ale chcieliśmy uzyskać efekt 
zdjęć analogowych, pozbyć się cyfrowej 
czystości. 

A co z opowiadaniem o kobiecej seksu-
alności i cielesności z męskiej perspek-
tywy? to dzisiaj newralgiczny temat.
Mam świadomość, że film może zostać 
wykluczony ze względu na to, że opowia-
dam bez ceregieli o kobietach i ich intym-
nościach. Ale ja ich nie poniżam, nie 
dezawuuję, nie naznaczam, nie oceniam. 
pokazuję je takimi, jakie są. Bez udawa-
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rozmowa 
z pawłem salą, 
reżyserem filmu 
Niewidzialne

NiewidzialNe

nia. Jeśli wyznaję filozofię, że człowiek 
odsłania się w ekscesie, to muszę pokazać 
te ekscesy, żeby dotrzeć do prawdy. Jeśli to 
nie będzie zatopione w emocjach boha-
terek, w ich fobiach, lękach, to stanie się 
powierzchowne. nie będzie już o kobie-
tach, którym odebrano marzenia, którym 
wyrządzono krzywdę, które próbują jesz-
cze walczyć, ale coraz słabiej.

Jedynym mężczyzną w życiu filmo-
wych szwaczek jest krojczy. to pana 
alter ego?
Krojczy pracuje z nimi w szwalni, ale 
odmawia udziału w ich seksualnych pro-
wokacjach, a przez to wykazuje postawę 
szacunku. nie ma w tym żadnych pod-
tekstów, lęków, wywyższania się – on do 
każdej szwaczki odnosi się z szacunkiem. 

przez niego ukazuję mój stosunek do tych 
kobiet.

U nich z szacunkiem do krojczego 
bywa różnie. same do siebie nie mają 
często szacunku.
Bo ludzie skrzywdzeni krzywdzą siebie 
nawzajem. Ludzie poniżeni nie mają sfery 
sztuki czy jakiegoś świata wyobraźni, do 
którego mogą uciec. 

to właśnie skłania pana do histo-
rii o rozpadzie świata wartości jak 
w Matce Teresie od kotów i Niewidzial-
nych? Opowiadanie o rzeczywistości 
niezaczarowanej, niechcianej?
zasadniczym impulsem jest niezgoda na 
to, co się dzieje. nie wierzę, że sztuka może 
cokolwiek zmienić. Wręcz przeciwnie, 

w obu filmach pojawiają się wątki, w któ-
rych sztuka jest ludziom niepotrzebna. 
W Niewidzialnych krojczy jest utalento-
wanym artystą, pracującym w szwalni. 
Może sobie tworzyć, ale przecież i tak nikt 
tego nie zechce. Mam świadomość, że 
tego filmu też nikt nie chce, bo premiera 
powinna odbyć się już półtora roku temu.

Ale mimo wszystko obraz trafi do kin, 
będzie mógł zawalczyć o widza.
Tak, ale mam wrażenie, że robi się 
wszystko, żeby go wyciszyć, zneutralizo-
wać. podejrzewałem, że tak będzie, ale 
zabrałem się za niego z premedytacją, 
mimo że sporo mnie to kosztuje. Sam staję 
się powoli working poor. Musiałem stoczyć 
o ten film wiele walk, okupiłem to swoim 
stanem emocjonalnym, ale uważam, że 
było warto. nie interesuje mnie robienie 
kinowych produktów, które się konsumuje 
i zapomina. 

Na takie kino jak pana wciąż jest zapo-
trzebowanie. to pewna nisza, ale jed-
nak.
i to mnie trochę pociesza. Chcę robić filmy, 
po których widz będzie miał jakieś prze-
myślenia, które spowodują, że zacznie ina-
czej patrzeć na rzeczywistość. nie wiem, 
czy jeszcze zrobię jakiś film, bo za każdym 
razem kręcę ze świadomością, że to może 
być ostatni, ale jeśli dostanę kolejną szansę, 
na pewno nie zmienię swojego podejścia.

rozmawiał Darek Kuźma

Natalia Rybicka, Franciszek 
Grabski i Paweł Dobek w filmie 
Niewidzialne, reż. Paweł Sala

Natalia Rybicka, Sandra Korzeniak 
i Halina Rasiakówna w filmie 
Niewidzialne, reż. Paweł SalaPaweł Sala

wierzę w wiDza
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tVN stosunkowo rzadko pro-
dukuje filmy kinowe. chciał-
bym się dowiedzieć, co przy-
czyniło się do decyzji stacji 

o produkcji tytułu Miłość jest wszyst-
kim – takiego tematu i gatunku filmo-
wego?
Dorota chamczyk: To nie do końca 
prawda, że rzadko produkujemy filmy 
kinowe. TVn od 2001 roku jest obecny 
na rynku polskich obrazów fabularnych. 
W naszym dorobku mamy własne pro-
dukcje wewnętrzne, jak i realizowane 

żyserowania dla Teatru Telewizji spektaklu 
Krawiec Sławomira Mrożka, a w TVn po 
raz pierwszy – jako producentów – połą-
czyła nas kultowa Magda M. przy Miłość 
jest wszystkim wspólna praca zarówno na 
etapie scenariusza, jak i tworzenia obsady, 
doboru ekipy, zdjęć, czy aktualnie mon-
tażu, potwierdza uzupełnianie się naszych 
gustów, ale również twórcze ścieranie się, 
kiedy dochodziło i dochodzi do sytuacji 
gdy „pięknie różnimy się” w jakiejś kwestii. 
Jestem przekonana wraz z reżyserem, że 
tym filmem przypomnimy widzom, co nas 
łączy, a nie dzieli, nie tylko w świątecznym 
czasie. i już dziś mogę śmiało zaprosić 
widzów do kin – takich świąt, takiej miło-
ści i takiego Gdańska jeszcze nie widzie-
liście!

Jest pan artystą od najmłodszych lat 
związanym głównie z kinem. Jako re-
żysera i aktora kojarzy się pana z mę-
skim filmem sensacyjnym. Jak tak 
popularny aktor mocnego kina, czuje 
się w roli uwikłanego w przypadkową 
i niecodzienną sytuację świętego Mi-
kołaja?
Olaf Lubaszenko: Szczerze mówiąc, tro-
chę już zapomniałem o swoich doświad-
czeniach w tzw. „męskim kinie”, cokol-
wiek to znaczy. od lat moim codziennym 
domem jest teatr, a w nim obcuję przede 
wszystkim z materią komediową. W pracy 
nad filmem Miłość jest wszystkim najważ-
niejsze dla mnie były dwie sprawy. po 
pierwsze możliwość spotkania wielu zna-
komitych koleżanek i kolegów oraz wyjąt-
kowej ekipy. po drugie – spotkanie z reży-
serem, który zaproponował mi tę rolę 
wiele miesięcy wcześniej. długo przygoto-
wywaliśmy się wspólnie, odbyliśmy liczne 
rozmowy i próby, więc Jan – Mikołaj to 
postać, która jest ze mną już kawał czasu. 
Mam nadzieję, że widzowie go polubią, 
chociaż wcale nie jest „przyjemniaczkiem”!

Gdańsk jest pięknym miastem o trady-
cjach europejskich, wielokulturowych, 
ale rzadko pokazywanym w polskim 
kinie. Jak chce pani je pokazać, skoro 
ma być jednym z bohaterów filmu Mi-
łość jest wszystkim? czy bardziej bajko-
wo i świątecznie?
Agnieszka Bartold: Gdańsk faktycznie jest 
pięknym miastem, zwłaszcza jego stara, 
zabytkowa część, która w ogromnym stop-
niu stała się tłem naszego filmu. zresztą 
takie było założenie, żeby pokazać to, co 
w tym mieście najpiękniejsze. Tymcza-

sem chyba wszystkim nam, mówię o ekipie 
filmu, zależało na pokazaniu prawdziwych 
ludzi, w prawdziwym, żywym mieście, 
którzy – poprzez swoje uczucia, relacje, 
bliskość, i przede wszystkim miłość, w naj-
szerszym, najpojemniejszym pojęciu tego 
słowa – doświadczają w życiu magii. Takie 
też było moim zdaniem zadanie sceno-
grafii. prawdą jest, że Gdańsk miał być 
jednym z bohaterów filmu, jednak nie 
głównym i nie do końca idyllicznym. nie 
„czyściliśmy” i nie upiększaliśmy na siłę 
tego miasta.

praca scenografa, jak i innych twórców, 
polega na ciągłym dokonywaniu wy-
borów. Jak pani poradziła sobie z tymi 
dylematami w Miłość jest wszystkim? 
W przypadku tematu świąt bardzo łatwo 
pójść kluczem nieco kiczowatego festynu, 
a tego zdecydowanie chciałam unik-
nąć. zależało mi, żeby ta magia i bajko-
wość spokojnie płynęła, dopełniała klimat 
malowniczych gdańskich uliczek i sub-
telnie przenikała losy bohaterów, a nie 

natrętnie dominowała. By nie przekroczyła 
granic kultury obrazu i dobrego gustu. 
nastawiłam się raczej na wyeksponowanie 
tego, jak do żywego, prawdziwego, prze-
siąkniętego tradycją kulturową i histo-
ryczną, miasta „wpływa” bajka. Ta bajka 
jest jednak trochę taka, jak nasz Mikołaj 
– piękna, magiczna i o wielkim sercu, ale 
dość surowa i twardo stąpająca po ziemi. 
pojawia się tam, gdzie bohaterowie chcą 
i są gotowi ją zobaczyć. na ile to się udało, 
zobaczymy. dla mnie w każdym razie ta 
produkcja była fantastyczną, bardzo miłą 
przygodą, taką właśnie trochę bajkową. 
powrotem do dziecięcych, świątecznych 
marzeń, przefiltrowanym oczywiście przez 
doświadczenia i „twarde realia zawodu”, 
ale jednak nieco magicznym. od początku 
do końca bawiłam się cudownie, tworząc 
sobie trony, statki i renifery, i wstawiając je 
w różne mniej czy bardziej spodziewane 
gdańskie realia. 

rozmawiał stanisław 
Neugebauer
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w koprodukcjach. dla większości polskich 
kinomanów filmy TVn kojarzą się z serią 
komedii romantycznych listy do M. czy 
najnowszym podatkiem od miłości, ale 
TVn to producent zaangażowany w bar-
dzo różne gatunkowo tytuły – zaintereso-
wanych odsyłam chociażby do bazy Filmu 
polskiego. Miłość jest wszystkim dosko-
nale wpisuje się w nasz profil adresowania 
filmów do jak najszerszej widowni i chęć 
tworzenia kina „dobrych emocji”. Wiemy 
z naszych doświadczeń, jak pozytywnie 
polska widownia odbiera melanż świą-

tecznego klimatu z romantyczną miło-
ścią i humorem. produkujemy ten film, 
wierząc, że jest miejsce na zupełnie nową 
świąteczną historię.

Jak wyglądała współpraca ze współpro-
ducentem i reżyserem filmu Michałem 
Kwiecińskim? czy były elementy kon-
kurencji, czy raczej wspólne dążenie do 
wytyczonego celu? 
z Michałem Kwiecińskim znamy się 
i współpracujemy od wielu lat. 20 lat temu 
miałam przyjemność zaprosić go do wyre- Fo
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MIŁOść jESt WSzYStKIM

Miłość jest 
wszystkim

Komedia świąteczna to gatunek filmowy 
rzadko tworzony przez polskich twór-

ców. Będzie to więc wyzwanie dla rodzi-
mych producentów i realizatorów. Miłość 
jest wszystkim jest najnowszą produkcją 
TVn i Akson Studio, w reżyserii Michała 
Kwiecińskiego, według scenariusza Kuby 

Wecsilego. zdjęcia, autorstwa Michała 
Sobocińskiego, trwały od połowy listo-
pada 2017 do końca stycznia 2018 roku. 
Scenografię i dekorację wnętrz przygo-
towała Agnieszka Bartold, a za charak-
teryzację odpowiadała Liliana Gałązka. 
W rolach głównych zobaczymy m.in. 
olafa Lubaszenkę, Agnieszką Grochow-
ską, Jana englerta, eryka Lubosa, Joannę 
Kulig i Mateusza damięckiego. Film jest 
współfinansowany przez piSF. s.N.

rozmowa z producentką ze strony tVN Dorotą 
chamczyk, aktorem Olafem Lubaszenką oraz 
scenografką i dekoratorką wnętrz Agnieszką Bartold

na planie Filmu
miłość jest wszystKim
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Aleksandra Adamska i Mateusz Damięcki w filmie 
Miłość jest wszystkim, reż. Michał Kwieciński

Olaf Lubaszenko w filmie Miłość jest 
wszystkim, reż. Michał Kwieciński
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polskie krótkie
metraże
w finlandii

na tegorocznym Film Festi-
val Tampere w Finlandii 
(7-11 marca) gościem spe-
cjalnym była polska i nasze 
krótkie filmy. W oficjalnej 
selekcji znalazły się dwa pol-
skie tytuły: bernard Anny 
oparkowskiej w Konkur-
sie Filmów Animowanych 
i Karuzela patrycji polkow-
skiej w Konkursie Między-
narodowym „Family Ties”. 
W ramach imprezy odbył 
się przegląd polskich filmów 

nerami, otrzymało tytuł 
producenta Roku za film 
Jeszcze dzień życia w reżyse-
rii damiana nenowa i Raúla 
de la Fuente. Celem Cartoon 
Movie Tributes jest nagra-
dzanie wybitnych osiągnięć, 
firm oraz twórców, któ-
rzy mieli w ostatnim czasie 
pozytywny wpływ na prze-
mysł filmowy w dziedzinie 
animacji. Wszyscy uczest-
nicy biorący udział w Car-
toon Movie oddali głosy w 3 
kategoriach: reżyser, dystry-
butor i producent. Ceremo-
nia wręczenia nagród odbyła 
się 9 marca podczas forum 
Cartoon Movie (7-9 marca 
w Bordeaux). zwycięzcy 
otrzymali statuetki symboli-
zujące uznanie przez profe-
sjonalistów z branży. Cartoon 
Movie to wydarzenie dla pro-
fesjonalistów zajmujących się 
animacją. podczas trzydnio-
wego forum koprodukcyj-
nego twórcy mogą w ramach 
pitchingów zaprezentować 
projekt potencjalnym zainte-
resowanym koproducentom, 
dystrybutorom, nadawcom. 

filmy polek
na „la boca
erótica”

na odbywającym się 
w Madrycie Festiwalu Kina 
erotycznego „La Boca eró-
tica” (9-10 lutego) w pro-
gramie znalazły się polskie 
produkcje: fabularny Sza-
tan kazał tańczyć Katarzyny 
Rosłaniec oraz animowana 
Cipka Renaty Gąsiorowskiej. 
druga z reżyserek została 
doceniona przez hiszpańską 
imprezę, otrzymując nagrodę 
publiczności oraz nagrodę 
dla najlepszej Animacji. 
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W dniach 6-21 marca w Cineteca 
Nacional de México odbyła się 

Retrospektywa Filmów Andrzeja Wajdy. 
Organizatorami przeglądu były Amba-
sada RP w Meksyku, Cineteca Nacio-
nal i Ella Films. W 92. rocznicę urodzin 
artysty, 6 marca, w Cineteca Nacional 

w mieście Meksyk otwarto Retrospek-
tywę pokazem Powidoków. Podczas 32 
projekcji pokazano 15 najsłynniejszych 
obrazów fabularnych polskiego mistrza 
kina oraz 3 dokumentalne. Przeglądo-
wi towarzyszyły dwie wystawy: „Plaka-
ty do filmów Andrzeja Wajdy” – wybór 

11 prac z całego świata, udostępnionych 
przez Muzeum Kinematografii w Łodzi 
oraz „Andrzej Wajda (1926-2016)” – 
ekspozycja pokazująca wybór ilustracji 
Andrzeja Wajdy udostępnionych przez 
Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha 
w Krakowie. 

filmy andrZeja wajdy w meksyku

krótkometrażowych i animo-
wanych. na jednym pokazie 
zaprezentowano proch Jakuba 
Radeja, Chłopców pawła 
orwata, obiekt pauliny Ski-
bińskiej oraz Ciepło-zimno 
Marty prus. natomiast drugi 
zestaw zawierał tytuły: polo-
nez Agnieszki elbanowskiej, 
Kobieta budzi się rano olgi 
Chajdas, Mały palec Toma-
sza Cichonia, przeszły lata, 
idą zimy Karola pałki oraz 
Najpiękniejsze fajerwerki 
ever Aleksandry Terpińskiej. 
Trzeci polski pokaz poświę-
cony był filmom animowa-

nym i przedstawił widzom: 
Czerń Tomasza popakula, 
Cipkę Renaty Gąsiorowskiej, 
Zaczyn Artura Hanaja, Sklep 
z rybami Marii Kulpy, Sprawę 
Moczarskiego Tomasza Siwiń-
skiego, Nie trać głowy Karo-
liny Specht, Ciało obce Marty 
Magnuskiej, Super rzecz 
piotra Kabata oraz leksy-
kon myśli Urszuli Reszczyń-
skiej. partnerem przeglądu 
polskich krótkich metraży 
„poland” w fińskim Tampere 
była Krakowska Fundacja Fil-
mowa.

polacy
nagrodZeni
cartoon movie 
tributes

polscy filmowcy zostali uho-
norowani Cartoon Movie 
Tributes – nagrodami dla 
wyróżniających się twór-
ców i firm ze świata anima-
cji. dorotę Kobielę i Hugh 
Welchmana uznano Reży-
serami Roku za pracę nad 
obrazem twój Vincent. 
z kolei polskie studio platige 
image, wspólnie z hiszpań-
skimi, belgijskimi, niemiec-
kimi i węgierskimi part-

sukces polaków
na east doc
platform

W dniach 3-9 marca w pra-
dze odbyła się 7. edycja east 
doc platform. W wydarze-
niu wzięło udział 11 pro-
jektów z polski, a 3 z nich 
zostały nagrodzone podczas 
pitchingów. east doc plat-
form to poświęcona filmowi 
dokumentalnemu impreza 
branżowa organizowana 
przez institute of documen-
tary Film w pradze, towa-
rzysząca one World inter-
national Human Rights 
documentary Film Festi-
val. W tym roku główną 
nagrodą – east doc platform 

Award w wysokości 7500 
euro –  przyznawaną przez 
east doc platform Jury uho-
norowało projekt The last 
relic w reżyserii Marianny 
Kaat, produkowany przez 
dorotę Roszkowską. ponadto 
dwie nagrody: Česká Tele-
vize Co-production Award 
oraz HBo europe Award 
zdobył projekt angels of Sin-
jar. yazidis – 21st Century 
Genocide w reżyserii Hanny 
polak, produkowany przez 
Hannę polak i Simone Bau-
mann. Kolejnym polskim 
projektem, który zdobył 
nagrodę w sekcji east euro-
pean Forum jest lesson of 
love Małgorzaty Goliszew-

skiej oraz Katarzyny Matei. 
produkowany przez Annę 
Stylińską film otrzymał 
w Czechach doK Leipzig 
Co-production Market and 
doK preview Award.

rodZina
treflików
w cZechach
i rumunii

dzięki współpracy grupy 
Trefl i firmy Viacom od 12 
lutego na platformach nic-
kelodeon i nick Jr w Cze-
chach i Rumunii dostępny 
jest polski serial animo-
wany rodzina treflików. 
Jak informuje producent, 

Na 8. LuxFilmFestival w Luksemburgu 
(22 lutego – 4 marca) główna nagro-

da – Documentary Award by BGL BNP Pa-
ribas – powędrowała do filmu dokumen-
talnego Over the Limit Marty Prus. Dni 3-4 
marca – to był dobry weekend dla reżyserki, 
której w tym czasie udało się zdobyć aż dwie 
nagrody na międzynarodowych imprezach 

(oprócz wygranej w Luksemburgu jeszcze 
nagrodę na ZagrebDox w Chorwacji). Jury 
w Luksemburgu uzasadniło swój wybór sło-
wami, że obraz ten jest „niekonwencjonal-
nym i estetycznie przemyślanym dokumen-
tem sportowym, przedstawiającym młodą 
kobietę, walczącą z osobistą wytrzymało-
ścią”.

over the limit wygrywa w luksemburgu

Over the Limit, reż. Marta Prus

Bronisława Zamachowska i Adam Szyszkowski 
w filmie Powidoki, reż. Andrzej Wajda
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to pierwsza od wielu lat – 
po bolku i lolku oraz Misiu 
Uszatku – polska produkcja 
serialowa dla dzieci, która 
gości na tych rynkach. pre-
mierowe odcinki dostępne 
są codziennie. Serial jest 
wyprodukowany przez 
polskie Studio Trefl S.A., 
w technice animacji lalko-
wej. Reżyserem jest Marek 
Skrobecki. polska premiera 
odbyła się w czerwcu 2016 
roku na dziecięcym kanale 
TVp ABC. Serial składa się 
obecnie z 39 odcinków, emi-
towanych na terenie polski, 

ale także w wersjach zdub-
bingowanych w Czechach 
i Rumunii. Głosu bohate-
rom w polsce użyczyło wielu 
znakomitych aktorów zna-
nych z „dużego ekranu”, 
m.in. Joanna Jabłczyńska, 
Krystyna Tkacz, Jarosław 
Boberek, Cezary Kwieciń-
ski czy Magdalena Różczka. 
Wykonawcą tytułowej pio-
senki jest natalia Kukul-
ska. Teledysk do jej utworu 
został nagrodzony na festi-
walu yach Film w kategorii 
„Wideoklip dziecięcy”.

bikini blue
Z tytułami „best
of fest 2017”

Film Jarosława Marszewskiego 
bikini blue otrzymał kolejne 
wyróżnienia na międzynaro-
dowych festiwalach. produk-
cja Studia Filmowego „zebra” 
otrzymała tytuły „Best of Fest 
2017” w rocznych podsumo-
waniach amerykańskich festi-
wali, na których była wcze-
śniej wyróżniana jako obraz 
miesiąca. Tytuł najlepszego 
filmu 2017 roku został przy-
znany bikini blue przez festi-
wale organizowane w Los 

Angeles i nowym Jorku. 
„Wyjątkowo piękna i zło-
żona produkcja, trzymająca 
w napięciu historia, świetnie 
wyreżyserowana, ze wspania-
łymi zdjęciami i znakomitymi 
rolami aktorskimi” – czytamy 
w uzasadnieniu przyznania 
wyróżnienia na stronie Los 
Angeles Film Awards. Więcej 
informacji dostępnych jest na 
stronach: www.lafilmawards.
net oraz www.newyorkfilma-
wards.com.

oprac. Julia 
MichałowskaFo
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Podczas 14. Festiwalu ZagrebDox 
(25 lutego – 4 marca) zaprezen-

towano 120 filmów z całego świata, 
w tym pięć z Polski. Aż dwa nasze 
rodzime tytuły wyjechały z Zagrze-
bia z nagrodami. Call Me Tony Klau-
diusza Chrostowskiego otrzymał 

Teen Dox Special Mention Award, 
a Over the Limit Marty Prus nagro-
dę Little Stamp dla najlepszego re-
żysera do 35 roku życia. Ponadto, 
Polacy zostali wyróżnieni na bran-
żowym wydarzeniu towarzyszącym 
festiwalowi – ZagrebDox Pro, gdzie 

DCP Award (dyplom i profesjonal-
na kopia DCP) przypadły projekto-
wi Symfonia fabryki Ursus Jaśminy 
Wójcik, który powstaje w Wajda Stu-
dio. Chorwacki festiwal jest jednym 
z najważniejszych w tym regionie 
Europy.

polskie filmy docenione w chorwacji

Call Me Tony, 
reż. Klaudiusz Chrostowski
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wiedeń: 3 i 7 marca – 15. 
FrauenFilmTage (15. Festiwal 
Kina Kobiecego) w Stadtkino 
im Künstlerhaus. W progra-
mie dwa polskie tytuły: Sztuka 
kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej Marii Sadowskiej 
oraz Dzikie róże Anny Jadow-
skiej. partnerem festiwalu jest 
instytut polski w Wiedniu.
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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

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w wiedNiU

bułgaria

SOFIA: 7 marca – pokaz filmu 
Solidarność według kobiet 
piotra Śliwowskiego i Marty 
dzido na zakończenie wystawy 
„Kobiety niepodległości” 
w siedzibie instytutu polskiego 
w Sofii. 

SOFIA: 8-18 marca – Sofia 
international Film Festival. 
W programie m.in. Cicha 
Noc piotra domalewskiego, 
pewnego razu w listopadzie… 
Andrzeja Jakimowskiego, 
Catalina denijala Hasanovića 
(koprodukcja: polska, Bośnia 
i Hercegowina, Chorwacja).

SOFIA: 15 marca – pokaz 
filmu Historia Ireny Sendlero-
wej Andrzeja Wolfa po werni-
sażu wystawy „z narażeniem 
życia – polacy ratujący Żydów 
podczas zagłady” z Muzeum 
poLin w siedzibie instytutu 
polskiego w Sofii.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w SoFii

cZechy

PRAGA: 19 stycznia – 23 
lutego – polsko-czeskie 
koprodukcje filmowe w kinie 
ponrepo. W programie: 
Zmory Wojciecha Marczew-
skiego z wprowadzeniem 
scenarzysty pavla Hajný’ego, 
Wśród nocnej ciszy Tadeusza 
Chmielewskiego, Kukułka 
w ciemnym lesie Antonína 
Moskalyka, Wodzirej Feliksa 
Falka, Zabić Sekala Vladimíra 
Michálka. pokazy zorgani-
zował instytut polski w pra-
dze we współpracy z czeską 
filmoteką – narodni Filmovy 
Archiv.

PRAGA: 25 stycznia – pol-
sko-czeskie koprodukcje 
filmowe – wieczór kinowy 

w siedzibie instytutu pol-
skiego z udziałem czeskich 
i polskich filmoznawców: 
petra Vlčeka i ewy Ciszew-
skiej oraz polskiej produ-
centki Agnieszki Kurzydło.

PRAGA: 24 lutego – 5 marca – 
Międzynarodowy Festiwal 
Mene Tekel. Wydarzenie 
poświęcone ofiarom totalita-
ryzmu – tegoroczna edycja 
z polską w roli gościa honoro-
wego. W programie m.in. azyl 
niki Caro, Śmierć rotmistrza 
pileckiego Ryszarda Bugaj-
skiego, Łyżeczka życia Michała 
nekandy-Trepki oraz Historia 
ireny Sendlerowej Andrzeja 
Wolfa. pokazom towarzyszyła 
wystawa o Witoldzie pileckim.

PRAGA: 5-13 marca – Między-
narodowy Festiwal Filmów 
o Prawach Człowieka „Jeden 
svet”. W programie konkursu 
film dokumentalny over the 
limit Marty prus. projekcja 
z udziałem reżyserki.

PRAGA, BRNO: 15-23 marca – 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy FebioFest. W pro-
gramie m.in. Wojaczek Lecha 
Majewskiego, pianista oraz 
prawdziwa historia Romana 
polańskiego.

od 25 stycznia na ekrany 
czeskich kin wszedł film 
Twój Vincent doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w PRadZe
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BUdaPeSZT: 5 marca – Uni-
wersytet Katolicki im. Pétera 
Pázmánya. Pokaz filmu wyklęty  
Konrada Łęckiego w ramach 
pierwszej na Węgrzech konfe-
rencji poświęconej Żołnierzom 
Wyklętym.

BUdaPeSZT: 13 marca – sie-
dziba instytutu polskiego, 
pokaz filmu azyl niki Caro 
połączony z  wernisażem 
wystawy „z narażeniem życia – 
polacy ratujący Żydów podczas 
zagłady”.

BUdaPeSZT: 19-22 marca – 
w ramach dnia przyjaźni 
polsko-Węgierskiej przegląd 
polskich filmów w Centrum 
Kultury AGoRA w Veszprem. 
W programie: rewers Borysa 
Lankosza, 80 milionów Wal-
demara Krzystka, azyl niki 
Caro oraz Chce się żyć Macieja 
pieprzycy. pokazom towarzy-
szyła wystawa plakatów filmo-
wych.

BUdaPeSZT: 28 marca – 
w ramach obchodów dnia 
pamięci o polakach Ratujących 
Żydów podczas drugiej Wojny 
Światowej pokaz filmu Dotknię-
cie anioła Marka Tomasza 
pawłowskiego podczas konfe-
rencji w Centrum Holocaustu.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi 
w BUdaPeSZCie

wielka brytania

LONDYN: 7-29 marca – 16. 
Festiwal Polskich Filmów 
KiNoTeKa. W programie 
m.in. retrospektywa filmów 
Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego w BFi South-
bank. Festiwal otworzył ich 
ostatni wspólny obraz ptaki 
śpiewają w Kigali. po każdym 

pokazie w ramach retrospek-
tywy odbyło się spotkanie 
z Joanną Kos-Krauze. 

9-15 marca – Nowe Kino Pol-
skie Jest Kobietą – sekcja 
pokazywana w kinach Regent 
Street Cinema, iCA i JW3. 
W programie: Dzikie róże 
Anny Jadowskiej, amok Kasi 
Adamik, Człowiek z Magicz-
nym pudełkiem Bodo Koxa 
oraz Sztuka kochania. Histo-
ria Michaliny Wisłockiej Marii 
Sadowskiej.

11 marca – #Pl100 – 100 lat 
Polski (ponownie) Niepodle-
głej – ognisko polskie na exhi-
bition Road. W programie 
specjalnie wyselekcjonowana 
kolekcja filmów stworzonych 
w dwudziestoleciu między-
wojennym: Manewry miłosne 
Jana nowiny-przybylskiego 
i Konrada Toma, Czy lucyna to 
dziewczyna? Juliusza Gardana 
oraz bestia Aleksandra Hertza 
z polą negri.

22-25 marca – Święto Kina 
Polsko-żydowskiego w Jw3. 
W programie: błazen pury-
mowy Józefa Greena i Jana 
nowiny-przybylskiego, świeżo 
odrestaurowany musical nakrę-
cony w języku jidysz oraz 
Dzieci ireny Sendlerowej Johna 
Kenta Harrisona. pokazy we 
współpracy z national Centre 
for Jewish Film. 

17-24 marca – masterclass 
z wielkimi polskimi artystami. 
W programie pokaz Struk-
tury kryształu Krzysztofa 
zanussiego zakończony spo-
tkaniem z reżyserem w iCA 
oraz projekcja dokumentu 
Na zamówienie: Sztuka pol-
skiego plakatu filmowego Ali-
cji Suszki-Fielder i Simona 
Goodricka. Seans ten był czę-
ścią całodniowych warszta-

tów z Andrzejem Klimow-
skim w Supper Club Cinema, 
skierowanych do młodych 
artystów.

23 marca – Supper Club 
Cinema pokaz filmu Podwójne 
życie weroniki Krzysztofa 
Kieślowskiego. po projekcji 
odbyła się w Calvet 22 spe-
cjalnie wykreowana, tema-
tyczna kolacja autorstwa Flavii 
Borawskiej.

29 marca – Gala Zamknię-
cia – specjalny pokaz odre-
staurowanego cyfrowo filmu 
Zew morza Henryka Szaro 
z muzyką na żywo w Barbi-
can Centre. Akompaniament 
muzyczny został przygotowany 
i wykonany na żywo przez 

Matthew Halsalla oraz zespół 
Submotion orchestra.

Gośćmi KinoTeKi byli 
m.in. Jakub Gierszał, Joanna 
Kos-Krauze, Maria Sadowska, 
Krzysztof zanussi.
organizatorem tego festiwalu 
jest instytut Kultury polskiej 
w Londynie, we współpracy 
z pola Arts Foundation oraz 
Barbican Centre, BFi South-
bank, Regent Street Cinema, 
iCA, Calvert 22, JW3, ogni-
skiem polskim i print Room 
at The Coronet. Festiwal jest 
współfinansowany przez piSF, 
przy wsparciu np/Sp Film.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w loNdyNie

oprac. cezary Kruk
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Z POLSKIM FILMEM DOOKOŁA ŚWIATA D rżenia wyróż-
niają się formą 
i enigmatycz-
ną tematyką. 

punktem wyjścia jest relacja 
dwóch szkolnych kolegów, 
z których jeden ma szczegól-
nie silną osobowość. skąd 
ten pomysł?
od początku Szkoły pracuję 
w tym samym zespole – z ope-
ratorem Adamem Suzinem 
oraz montażystą i drugim reży-
serem Kamilem Grzybowskim. 
Razem szukamy własnych spo-
sobów pracy, czego efektem są 
właśnie Drżenia. punktem wyj-
ścia były licealne wspomnienia, 
a także artykuł o opętaniu, do 
którego rzekomo doszło w jed-
nej z polskich szkół.

Nie jest to jednak historia 
o opętaniu…
zdecydowanie nie, chociaż 
ktoś może tak to odebrać. 
Chcieliśmy zrobić film, któ-
ry poprzez swoją konstrukcję 
zbuduje wewnętrzny świat bo-
hatera – chłopaka nierozumie-
jącego, co się z nim dzieje. Te 
wewnętrzne drżenia prowadzą 
go do sprawdzania własnych 
i cudzych granic. nie dają mu 
spokoju i jednocześnie zarażają 
świat dookoła niego. przenika-
ją też na różnych poziomach 
strukturę filmu. poszukiwania 
odpowiedzi i rozwiązań stały 
się silnikiem napędowym ca-
łego naszego procesu twórcze-
go. Chciałbym, żeby widz sam 
odpowiedział sobie na pytanie, 
czym dla niego są drżenia. 

Dużo uwagi poświęciłeś for-
mie. Klimat Drżeń budują 
zdjęcia, montaż i dźwięk.
Temat nie jest zamknięty 
w scenariuszu, ale „opowiada 
się” przez całą audiowizualną 
konstrukcję filmu. Staraliśmy 
się, żeby Drżenia były odbiera-
ne jak utwór muzyczny, grany 
przez całą orkiestrę środków 
wyrazu, aktorów... 

Gdzie znalazłeś odtwórców 
głównych ról: Natana Ber-

Drżenia

kowicza i tomasza Hała-
daja?
Casting jest dla mnie kluczo-
wym elementem całego pro-
cesu twórczego. na tym etapie 
zaczynamy już próby, testujmy 
mechanizmy scen, ekspery-
mentujemy, szukamy odpo-
wiednich ludzi oraz konstelacji. 
Staramy się też, żeby casting 
miał formę warsztatu, na któ-
rym obie strony mogą coś od 
siebie dostać. Szukaliśmy lu-
dzi głównie wśród łódzkich 
oraz warszawskich skejtów. 
Tak poznaliśmy nie tylko na-
szych głównych aktorów, ale 
też większość epizodystów 
i statystów. dzięki temu nawet 
na samym planie mogliśmy 
modelować przestrzeń, energię 
i wiarygodność Drżeń. natan 
i Tomek włożyli w ten film bar-
dzo dużo siebie. nie powstałby 

bez ich magnetyzmu i osobo-
wości.

elementem tej orkiestry 
była taśma filmowa.
pracowałem na niej po raz 
pierwszy i mam nadzieję, że 
nie ostatni. Motywowała nas 
i mobilizowała do innego spo-
sobu przygotowania i myślenia. 
dawała dodatkową adrenali-
nę, ale i koncentrację. Wpro-
wadzała inną niż przy cyfrze 
atmosferę. poza tym wniosła 
żywy kolor i organiczność ob-
razu. Ze względu na taśmę mu-
sieliśmy przed klapsem stwo-
rzyć takie warunki, żeby scena 
wydarzyła się przy pierwszym, 
maksymalnie drugim dublu.

co oznacza dla ciebie i dla 
filmu nagroda w clermont- 
-Ferrand?

To mój pierwszy film, który 
pokazałem poza Szkołą. Cie-
szę się, że premiera odbyła się 
właśnie w Clermont-Ferrand. 
To niezwykłe miejsce. od-
byliśmy tam wiele rozmów 
z widzami, dziennikarzami, 
innymi twórcami. pojawiły 
się też propozycje kolejnych 
pokazów. nagroda być może 
pozwoli dotrzeć do widzów 
nie tylko w polsce. 

czy sam będziesz kierował 
jego festiwalową drogą?
Wracam na zajęcia w Szko-
le i do kolejnych projek-
tów. Będę wspierał film, ale 
jego dalszą drogą zajmuje się 
Szkoła i Krakowska Fundacja 
Filmowa.

rozmawiała: Dagmara 
romanowska

rozmowa z Dawidem Bodzakiem, 
scenarzystą i reżyserem etiudy Drżenia ze 
Szkoły Filmowej w Łodzi, która zdobyła Grand 
prix Międzynarodowego Konkursu Filmów 
Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand

Drżenia, reż. Dawid Bodzak
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Tytułowy Kruk, Adam Kruk, jest łódz-
kim gliną o błyskotliwym umyśle 
i nieprzepracowanej traumie z dzie-
ciństwa. niby wpisuje się w seria-

lowy schemat „pękniętego” policjanta-twar-
dziela, który musi stawić czoła wewnętrznym 
demonom, by powstrzymać demony rzeczy-
wiste, żerujące na cierpieniu niewinnych, 
ale nie czuje się dobrze w skórze bohatera. 
W ogóle nie czuje się dobrze, funkcjonuje 
na lekach, ale zostaje wysłany na misję do 
Białegostoku, by wspomóc tamtejszą poli-
cję. Sęk w tym, że Kruk na podlasiu dorastał, 
w obskurnym, owianym tajemnicami siero-
cińcu, a powrót do miejsca dawnych pora-
żek i upokorzeń nie wydaje się być najlepszą 
kuracją. Ani dla przyszłego ojca, który nie 
bardzo wie, co to znaczy być ojcem, ani dla 
człowieka, który miewa problemy z odróż-
nieniem rzeczywistości od fikcji. 

na podlasiu czekają nie tylko bandyci, prze-
mytnicy i porywacze dzieci, ale także sko-
rumpowani policjanci, władczy biznesmeni, 
brutalni narodowcy. Kruk. Szepty słychać po 
zmroku przyjmuje „złamaną” perspektywę 
protagonisty, by z jednej strony testować per-
cepcję widza, a z drugiej igrać z telewizyjną 
gatunkowością. Świadomie kwestionuje wia-
rygodność własnej narracji, na ekranie poja-
wiają się postaci, które mogą w rzeczywistości 
nie istnieć. nie daje się łatwo skategoryzo-
wać, jest tyleż kryminałem, co mieszanką 
opowieści detektywistycznej, dreszczowca i... 
realizmu magicznego. Rozgrywa się w lekko 

KRuK. SzEPtY SŁYchAć PO zMROKu
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nek kryminalny, jak go ugryźć, jak wyjść poza 
jego ramy” – opowiada scenarzysta. – „Jed-
nym z moich ulubionych seriali jest Fargo, 
które jest jednocześnie kryminałem, thrille-
rem i gorzką komedią. Chciałem opowiedzieć 
mroczną historię rozliczania się z przeszło-
ścią, ale także zaproponować coś świeżego”. 
do niewiarygodnego narratora doszła nieli-
nearna struktura, prowadząca widza chwiej-
nie pomiędzy teraźniejszością a przeszłością.

Mając gotowy projekt, dzięcioł zaoferował 
reżyserię wszystkich odcinków Maciejowi 
pieprzycy, który dopiero co nakręcił wykra-
czający poza podziały gatunkowe film Jestem 
mordercą. „przekonał mnie nieszablonowy 
scenariusz. zawsze staram się, by forma moich 
opowieści wynikała z treści, chciałem ubarwić 
subiektywność narracji, ukazać starcie boha-
tera ze specyficznym lokalnym kolorytem, 
podejść kreatywnie do przenikania się pla-
nów czasowych, nie powielać gatunkowych 
klisz” – wyjaśnia reżyser, który postanowił 
odejść od typowej serialowej realizacji na 
rzecz bardziej eleganckiej formy. „Chciałem 
zbalansować ilość dialogów opowiadaniem 
za pomocą obrazu i dźwięku. To serial pre-
mium, a przy okazji zamknięta całość, mogli-
śmy sobie pozwolić na więcej, niż w przy-
padku klasycznych telewizyjnych produkcji”. 

pieprzyca z kolei zasugerował do głów-
nej roli swego współpracownika z Jestem 
mordercą, Michała Żurawskiego. Aktor 
uzewnętrznił mentalne problemy Kruka 
w jego zagubionym wzroku oraz podupa-
dającej fizyczności, sugerując jednocześnie, 
za pomocą zupełnie niewerbalnych środ-
ków, doświadczenie i szósty zmysł miejskiego 
gliny, który zetknął się już w życiu z różnego 
rodzaju przestępcami. Tak ujęty Kruk stał się 
nie tylko postacią przekonującą, wartościo-
wym kontynuatorem kryminalnych tradycji 
świata telewizji, lecz także doskonałym narzę-
dziem w rękach twórców nieprzepadających 
za dosłownością i oczywistością. Charyzma-
tyczny policjant rozwiązuje wprawdzie na 
nowym-starym terenie różne sprawy, choćby 
mało przemyślanej malwersacji funduszy 
w pewnym prowincjonalnym ośrodku, ale 
nie to stanowi clou serialu.

Choć zainscenizowana wzorowo od pozba-
wionego praktycznie dialogów prologu, który 
prowadzi do agresji z najmniej oczekiwanej 
strony, fabularna intryga ma w kontekście 
doświadczania Kruka znaczenie nieomal 
drugorzędne. Liczą się postaci, relacje między 
nimi, styl opowiadania, wątki asocjacyjności 
wspomnień, stawiania czoła samemu sobie, 
odkrywania zależności między dzieciństwem 
a dorosłością. A także świat przedstawiony. 

„z przyczyn produkcyjnych część zdjęć reali-
zowaliśmy w Łodzi, ale byliśmy oczywiście na 
podlasiu, w Białymstoku i okolicach. Region 
jest ważnym bohaterem Kruka” – mówi dzię-
cioł. – „Musieliśmy go dostosować zdjęciowo 
i scenograficznie do warunków historii, ale 
czuć w kadrach Janka Holoubka i muzyce 
Bartka Chajdeckiego piękno podlasia, jego 
kultury i tradycji”.

Ważnym elementem świata przedstawio-
nego jest jego aktualność. Mimo pewnych 
uproszczeń i zniekształceń na rzecz nada-
nia Białemustokowi i okolicom większego 
mroku, Kruk nie rozgrywa się w alternatywnej 
rzeczywistości, lecz w rozpoznawalnej dru-
giej dekadzie XXi wieku. Tu i teraz, można 
by rzec. „nie interesowało mnie korzystanie 
z doniesień z pierwszych stron gazet. Waż-
niejsze było uchwycenie pewnego klimatu, 
który wisi w powietrzu” – podkreśla Korol-
czuk. – „W tym sensie narodowcy, których 
obecność jest na podlasiu czymś normal-
nym, służyła nie podbiciu sensacyjności, lecz 
oddaniu ducha dzisiejszej polski, której Kruk 
jest produktem”. A pieprzyca dodaje: „Serial 

zawierał w sobie wiele niebezpieczeństw, ale 
uważam, że udało nam się podejść do tematu 
rozsądnie i ambitnie, i stworzyć historię, która 
porwie widzów”.

Kręcony jesienią i zimą 2017 roku, po kilku 
miesiącach przygotowań, Kruk. Szepty słychać 
po zmroku jest w ostatecznym rozrachunku 
raczej podzielonym na sześć części filmem 
niż typowym serialem. Twórcy mieli na tyle 
atrakcyjnej treści i audiowizualnego poten-
cjału, że nie musieli posługiwać się przesad-
nie dramatycznymi cliffhangerami i innymi 
trickami, by utrzymać zainteresowanie widza. 
Teraz wyłącznie od publiczności zależy, czy 
tak poprowadzony serial, stworzony wedle 
wzorców, które tworzą światowe standardy, 
stanie się zapowiedzią przełomu w polskim 
myśleniu o formule serialowej. Jeśli Kruk 
odniesie sukces, może być sygnałem, że warto 
inwestować w jakościowe, skomplikowane, 
trudne emocjonalnie produkcje, lecz jeśli się 
„nie sprzeda”, pozostanie nam cieszenie się 
kolejnym rodzynkiem i narzekanie na resztę. 

Darek Kuźma

Zrealizowany przez opus Film i Canal+ 
miniserial Kruk. Szepty słychać po 
zmroku udowadnia, że mamy w polsce 
potencjał na własną „złotą erę seriali”. 
Dlaczego wciąż się jej nie doczekaliśmy?

zbroDnie 
na mrocznym 
poDlaSiu
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Kruk igra z gatunkowością, będąc 
mieszanką kryminału, dreszczowca 
i... realizmu magicznego

zmitologizowanej, estetycznie podrasowanej 
wersji podlasia, w której podział na dobro 
i zło dawno ustąpił moralnej szarości. innymi 
słowy, Kruk wyróżnia się na tle innych pol-
skich seriali o podobnej gatunkowej pro-
weniencji.

Być może dlatego, że ten sześcioodcinkowy 
miniserial narodził się pierwotnie w formie 

scenariusza filmu fabularnego. „Jakub Korol-
czuk zgłosił się do mnie z historią, która miała 
duży potencjał. namówiłem go, żeby zasta-
nowił się, czy da się ją opowiedzieć w sześciu 
odcinkach” – wspomina producent piotr 
dzięcioł z opus Film. Korolczuk podjął się 
wyzwania, mimo że nigdy wcześniej nie pisał 
serialu. „punktem wyjścia był dla mnie gatu-

Michał Żurawski w serialu 
Kruk. Szepty słychać po 
zmroku, reż. Maciej Pieprzyca

Anna Nehrebecka w serialu 
Kruk. Szepty słychać po zmroku, 
reż. Maciej Pieprzyca
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Jean Monnet, jeden z ojców 
integracji europejskiej, miał 
niegdyś stwierdzić: „Gdy-
bym miał to zrobić znowu, 

zacząłbym od kultury”. nie od 
początku była ona uwzględniana 
w politycznych planach. oficjal-
nie częścią strategii Unii euro-
pejskiej stała się dopiero w roku 
1992, gdy działania z nią zwią-
zane znalazły się w zapisach 
traktatu z Maastricht. W tym 
samym roku zainaugurowano 
sieć europa Cinemas – w ramach 
programu MediA/Kreatywna 
europa i Centre national du 
cinéma et de l’image animée 
(CnC). Była to pierwsza siatka 
kin stawiających na szeroką pre-
zentację i promocję dorobku kina 
europejskiego, nie tylko narodo-
wego (prezentowanego w kraju 
produkcji). pierwotnie skupiała 
tylko 30 placówek. dziś logo 
europa Cinemas obecne jest 
w 1126 kinach, na 2806 ekra-
nach w 680 miastach. Aż w 43 
krajach – dzięki programowi 
eurimages również poza Ue, 
w tym w Turcji, Armenii i Rosji 
(zanim polska stała się członkiem 
Unii europejskiej, do europa 
Cinemas dołączyła właśnie tą 
drogą). Cała sieć przyciąga każ-
dego roku około 78 mln widzów. 
przyświecają jej cztery główne 
cele: wzmocnienie obecności 
europejskiego kina (zarówno 
pod względem różnorodności, 
jak i liczby widzów, ze szczegól-
nym naciskiem na produkcje 
nienarodowe); zachęta do pracy 
z młodą widownią; zwiększenie 
współpracy pomiędzy kinami na 
poziomie krajowym i międzyna-
rodowym; wreszcie praca nad 
innowacjami w zakresie promocji 
filmów i komunikacji z widzami.
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swojej działalności. europa Cine-
mas ocenia również różnorod-
ność narodową filmów, obecność 
tytułów wyróżnionych nagrodą 
europa Cinemas, współpracę 
z innymi kinami, a nawet z plat-
formami dystrybucji online, czy 
dostosowanie sal dla potrzeb 
widzów niepełnosprawnych. 
To wszystko przekłada się na 
punkty, a te z kolei na wysokość 
dotacji. pieniądze mogą kina roz-
dysponować wedle potrzeb – sieć 
niczego nie narzuca.

„Wymogi europa Cinemas 
spełniamy w naturalny spo-
sób. Takie kino nas interesuje, 
cenimy je i chcemy pokazywać 
widzom” – zaznacza Marynia 
Gierat. Wtóruje jej Krzysztof Gie-
rat (w latach 90. prezes Graffiti): 
„Gdy zgłaszaliśmy Wandę, był to 
właściwie prywatny dom kul-
tury filmowej: prawie co tydzień 
premiery, maratony, happeningi, 
goście z europy i USA, zajęcia dla 
uczniów. delegacja euri mages, 
która przyjechała nas ocenić, nie 
miała żadnych wątpliwości”. Sła-
womir Fijałkowski wspomina: 
„W tym samym roku, w któ-
rym startował program europa 

Cinemas, nie myśląc nawet, że 
polska będzie kiedyś członkiem 
Ue, zainicjowaliśmy Forum Kina 
europejskiego. Kino Charlie 
jest o dwa lata młodsze, ale od 
początku stawialiśmy w nim na 
taki właśnie repertuar. Takie kino 
kochamy”.

nie tylko 
dotacja
obecność w sieci ma nie tylko 
wymiar finansowy. „Jednorazowa 
dotacja, wypłacana w euro, miała 
w latach 90. oczywiście znaczenie 
i pomagała kinu, które dla reper-
tuaru europejskiego rezygnowało 
z komercyjnych tytułów. przede 
wszystkim był to jednak prestiż. 
dołączyliśmy do międzynarodo-
wego klubu” – wspomina Krzysz-
tof Gierat. „dotacja finansowa 
jest bardzo istotna, będziemy na 
nią czekać. Ale dla Fenomenu to 
też olbrzymi prestiż. W polsce 

w sieci jest 38 kin, a to oznacza 
jeden obiekt europa Cinemas na 
milion widzów. To napawa dumą 
i zobowiązuje. dzięki wstąpieniu 
do sieci kino na pewno stało się 
bardziej rozpoznawalne w Kiel-
cach” – zaznacza Jarosław Skulski.

duże znaczenie ma rów-
nież możliwość uczestnicze-
nia w organizowanych przez 
europa Cinemas konferen-
cjach i szkoleniach. „dzięki nim 
można rozwijać sieć kontak-
tów i wymieniać się doświad-
czeniami. przede wszystkim 
uczyć i inspirować, podpatry-
wać, jak to robią inni i czerpać 
z ich dobrych praktyk w organi-
zacji akcji, ale i np. urządzania 
holu, kasy...” – przybliża Mary-
nia Gierat. – „na tym forum 
rozmawialiśmy o cyfryzacji, jej 
wyzwaniach i możliwościach, 
zanim temat w ogóle pojawił 
się w polsce. dziś tematem jest 

rozwój widowni i budowanie 
wartości dodanej do seansów”.

polacy nie tylko uczą się od 
innych, sami również mają wiele 
do przekazania. ich pomysło-
wość i przedsiębiorczość kilku-
krotnie została już wyróżniona 
nagrodami europa Cinemas. 
Roman Gutek odebrał statu-
etkę dla najlepszego przedsię-
biorcy (2011), Muranów (2004) 
i Kino pod Baranami (2011) 
wyróżniono za najlepszy pro-
gram, a Gdańskie Centrum Fil-
mowe (2007) oraz Agrafkę i Kikę 
(2017) za pracę z młodą widow-
nią. Furorę robi dobrze znana 
krakowianom torba Kina pod 
Baranami z napisem „idę do 
kina”. najlepiej tego, które jest 
w europa Cinemas i gra polskie 
oraz europejskie filmy.

Dagmara 
romanowska

Jesienią 2017 roku do sieci Europa Cinemas 
dołączyły: stołeczny Elektronik, kielecki 
Fenomen oraz łowicki Fenix. tym samym 
polskę w tym ekskluzywnym gronie 
reprezentuje już 38 kin.

Logo sieci mamy w 1126 kinach, w 680 
miastach, w aż 43 krajach (również poza UE)

europejsKa sieć 
Kin w polsce
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korZyści 
i wymagania
Członkostwo w sieci wiąże się 
z szerokim wachlarzem wspar-
cia. To przede wszystkim dotacje 
finansowe: do 15 500 euro dla 
kin jednosalowych oraz 45 500 
dla kin z 15 lub więcej salami. 
Żeby środki otrzymać, trzeba 
spełnić szereg warunków. „prio-
rytetowym zadaniem dla akre-
dytowanych kin jest prezentacja 
produkcji europejskich” – przy-
bliża Marynia Gierat z krakow-
skiego Kina pod Baranami, 
które do organizacji przystą-
piło już w pierwszej połowie 
lat 90., zaraz po warszawskim 
Muranowie (pierwszym pol-
skim kinie w sieci) i nieistnie-

jącej już Wandy, z którą ściśle 
współpracowało pod szyldem 
Centrum Filmowego Graffiti. 
Również dziś regulamin europa 
Cinemas dopuszcza możliwość 
wspólnej aplikacji kilku kin, 
które samodzielnie nie byłyby 
w stanie wypełnić wymogów 
programu. „dotacja podzielona 
jest na kilka części. Główna, aż 80 
proc., związana jest z programo-
waniem kina europejskiego, a 20 
proc. – z pracą z młodą widow-
nią” – mówi Jarosław Skulski 
z kina Fenomen, działającego 
w strukturach Wojewódzkiego 
domu Kultury w Kielcach.

do sieci przyjmowane są bar-
dzo różne kina: prywatne, stu-
dyjne, bywa że multipleksy, czy 

takie placówki, jak Fenomen 
właśnie. Członkostwo nie jest 
przyznawane „dożywotnio”. 
„Gdyby dane kino nie spełniało 
standardów europa Cinemas, 
mogłoby zostać z sieci wyklu-
czone” – zauważa Sławomir Fijał-
kowski z łódzkiego kina Char-
lie (w europa Cinemas od 2004 
roku).

wyZwania
Cele do zrealizowania przez kina 
dostosowane są do ich możliwo-
ści (liczby sal, miejsc), a także 
do sytuacji rynku filmowego 
w danym kraju. Sieć podzieliła 
państwa na cztery grupy: A, B, C 
i d. Grupa A to potentaci: Fran-
cja, niemcy, Włochy, Hiszpania 
i Wielka Brytania, którym sta-
wia się największe wyzwania. 
Grupy C i d to kraje, w których 
branża zmaga się jeszcze z wie-
loma trudnościami. polska znala-
zła się w grupie B – obok Austrii, 
Belgii, Czech, dani, Finlandii, 
Grecji, irlandii, islandii, Luk-
semburga, Holandii, norwegii 
i Szwecji. Raz do roku kina prze-
syłają do centrali szczegółowe 
raporty, w których uwzględniają 
nie tylko statystyki, zestawienia 
zagranych filmów europejskich 
(70 proc. z nich musi mieć cha-
rakter premierowy), ale także 
plakaty, ulotki i inne dowody 

Kino Elektronik

Kino Agrafka 
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W jakich okolicznościach 
dowiedziałeś się, że 
Czerń została laureatem 
konkursu sundance tV 

i jedziesz do salt Lake city pokazać 
film na festiwalu roberta redforda?
przy standardowym sprawdzaniu skrzynki. 
Kliknąłem w mail od Krakowskiej Fun-
dacji Filmowej z informacją, że film został 
wyselekcjonowany. Szok, niedowierzanie, 
radość!

Czerń to obraz polski czy japoński?
zrobiłem go w ramach rezydencji arty-
stycznej JApiC w Tokio dla animatorów. 
zacząłem tam, kończyłem już w polsce. 
To projekt polsko-japoński, wynikający 
z fascynacji gaijina, czyli cudzoziemca, 
Japonią. W tym kameralnym dramacie 
science fiction, którego bohaterami są 
kobieta i mężczyzna uwięzieni na stacji 
kosmicznej, jest sporo odniesień do kul-
tury i historii Japonii, gdzie nagrywa-
łem dialogi. Ważny był choćby motyw 
żurawia origami, którego składa główny 
bohater. Widziałem tysiące takich żurawi 
pod pomnikiem ofiar w Hiroszimie, jest 

tOMASz POPAKuL

rozmowa z tomaszem popakulem, 
reżyserem filmu Czerń

polaka 
fascynacja 
japonią
to forma modlitwy o pokój, co łączy 
się z tematem wojny nuklearnej. Kiedy 
robiłem ten film, nie sądziłem, że temat 
będzie tak aktualny w 2018 roku.

Z czego się wziął, jeśli nie ze współcze-
snych niepokojów?
inspirował mnie chaos architektury, 
archetyp cyberpunkowej betonowej 
dżungli. Taka atmosfera może być na 
dłuższą metę męcząca. Mnie komplet-
nie zachwyciła, tak samo jak twórców 
blade runnera Ridleya Scotta czy Wkra-
czając w pustkę Gaspara noégo, którzy 
niewątpliwie inspirowali się wyglądem 
Tokio. Miasto daje poczucie bezpieczeń-
stwa: możesz wejść do knajpy, zostawić 
laptopa na stoliku, iść do toalety i mieć 
stuprocentową pewność, że sprzętu nikt 
nie ruszy. Specyficzna moda na ulicach 
również jest bardzo inspirująca. podczas 
trzech miesięcy pobytu zdążyłem wsiąk-
nąć w kraj i wgłębić się we wrażliwość 
mieszkańców. zauważyłem, że obraz 
Tokio w Między słowami Sofii Cop-
poli czy Wkraczając w pustkę budzi ich 
poirytowanie.

W Czerni nie ma egzaltacji japońską 
kulturą, tak jakbyś nie przeżył szoku 
kulturowego.
Szok był, ale nie aż tak duży, bo to najbar-
dziej zwesternizowany azjatycki kraj. Jest 
tam jednak całkiem inna struktura spo-
łeczna i postrzeganie przestrzeni prywatnej 
i publicznej, co wynika z małych mieszkań, 
jak i kultury pracy, która jest bardzo ciężka. 
Wszystko jest drogie, „socjal” jest mini-
malny. To kraj hiperkapitalistyczny, który 
zachował wartości, powodujące, że czuje 
się ciągłość tradycji. Japonia nie graniczy 
z nikim drogą lądową, odczuwa się silną 
monokulturę. Japończycy jako kontrę do 
zachodniego fast foodu promują zdrowe, 
tradycyjne jedzenie, oparte na warzywach 
i rybach. obyczaje są niezwykle zrytuali-
zowane, co widać w podarkach, które wrę-
cza się przy określonych okazjach. Bardzo 
ważne jest np. wysłanie kartki noworocznej 
do szefa albo pisanie maili między pracow-
nikami z zachowaniem zwrotu, który nazna-
cza hierarchię. Język angielski jest dużo bar-
dziej swobodny i zupełnie nie oddaje tego, 
co zawiera w sobie język japoński.

Japonia czy polska?
dla porządku: bardzo lubię polskę, ale 
w Japonii zamieszkałbym z wielką chęcią. 
Tęsknię za tym miejscem.

powiedz jeszcze, gdzie czytelnicy mogą 
zobaczyć Czerń?
Tak jak i inne głośne i nagrodzone na 
Sundance filmy, w nadawanym w polsce 
kanale Sundance TV. zachęcam do spraw-
dzania ramówki!

rozmawiał Artur Zaborski

Czerń, reż. Tomasz Popakul 

Tomasz Popakul

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Wróg czy przyjaciel – czy warto 
zaangażować do pracy nad 
filmem konsultanta muzycz-
nego? Festiwal Muzyki Fil-

mowej po raz kolejny zaprasza do udziału 
w Forum Audiowizualnym, branżowej sek-
cji imprezy. poranki i popołudnia upłyną 
pod znakiem dyskusji i warsztatów, wie-
czory, jak zawsze, należeć będą do wiel-
kich koncertów.

Agnieszka Holland oraz Jan A.p. Kacz-
marek, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, 
Radzimir dębski, Clint Mansell i Sandro 
di Stefano będą gośćmi obowiązkowego od 
kilku lat punktu festiwalowego programu: 
koncertu Scoring4polish Directors (boha-
terami poprzednich edycji byli Andrzej 
Wajda i Roman polański). Krzysztof pen-
derecki, elliot Goldenthal i Michael nyman 
swoją obecnością uświetnią koncert pen-
derecki2Cinema (odbędzie się w Krakowie 
i w Katowicach). z kolei Chór polskiego 
Radia i orkiestra Akademii Beethovenow-
skiej pod batutą erika ochsnera zagrają na 
żywo do pięknej i bestii, a dyrygowana przez 
Gavina Greenawaya Sinfonietta Cracovia 
do Casino royale. Christopher drake, piotr 
Musiał, Marcin przybyłowicz i Mikołaj Stro-
iński znajdą się z kolei wśród bohaterów 
Video Games Music Gala, koncertu, w trak-
cie którego wręczone zostaną nagrody FMF 
Ambassador Award i FMF young Talent 
Award. To tylko niektóre z największych 
wydarzeń 11. edycji imprezy, która przy-
ciąga do Krakowa artystów i producentów, 
wydawców oraz agentów z europy i USA. 
przyjeżdżają z ogromną wiedzą i doświad-
czeniem, ale też ciekawi nowych kontaktów. 
Ten potencjał organizatorzy festiwalu prze-
kuwają na budowę platformy warsztatów 
i paneli związanych z rozwojem muzyki fil-
mowej, mogących zbliżyć do siebie środo-
wiska filmowe i muzyczne, polskie i zagra-
niczne. nie inaczej będzie w tym roku. 

Trzonem Forum Audiowizualnego jest 
konkurs dla debiutujących kompozyto-
rów – FMF young Talent Award. Finali-
ści nie tylko walczą o nagrodę, ale mogą 
uczestniczyć w szeregu profesjonalnych 
zajęć, przygotowywanych wspólnie przez 
festiwal, jego znamienitych gości oraz 
europejskie Centrum Muzyki Krzysz-
tofa pendereckiego w Lusławicach, AGH 
i Akademię Muzyczną w Krakowie. Forum 
zawsze skupia się na aktualnych proble-
mach branży i porusza takie tematy, jak 
wizerunek, kariera, ale też prawa kompozy-
torów do muzyki. W tym roku obok kilku 
case studies najnowszych polskich produk-

tegoroczna, 11. edycja Festiwalu 
Muzyki Filmowej odbędzie się w dniach 
29 maja – 5 czerwca. Kraków ponownie 
usłyszy najpiękniejsze dźwięki X Muzy.

Filmowo-
-muzyczny 
kraków

cji czekają nas rozmowy i wykłady o rela-
cji reżysera i kompozytora, pierwszych 
krokach w branży, pisaniu muzyki do gier 
wideo, współpracy z wydawcami, współ-
czesnej krytyce filmowo-muzycznej, czy 

o promocyjnej i edukacyjnej 
roli festiwali. Kilka wydarzeń 
połączy FMF z Krakowskim 
Festiwalem Filmowym (w tym 
roku terminy obu imprez 
pokrywają się). planowane są 
wspólne spotkania networkin-
gowe, a także debaty – m.in. 
o muzyce w polskim dokumen-
cie i krótkim metrażu. 

W tym roku na FMF uwagę 
będą też zwracać wybitne 
kobiety. Wielkie osobowości 
i specjalistki. Anna Malarowska 
i patrycja Bukowska znalazły 
się wśród dyskutantów panelu 
o pracy konsultantów muzycz-
nych. poza Agnieszką Holland 
na festiwalu pojawią się dorota 
Kobiela, Maria Sadowska oraz 
dyrygentka i kompozytorka 
eimear noone.

W   z e s z ł y m  ro ku  F M F 
odbył się pod hasłem „All is 
Film Music”. Hasło to nadal 
pozostaje w mocy, ale towa-
rzyszy mu jeszcze jedno: „Fil-
mowy Kraków”. Wiosna pod 

Wawelem upłynie bowiem pod znakiem 
aż trzech imprez filmowych: FMF, KFF 
i netii off Camery. 

Dagmara romanowska
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Ostatnie wspólne dzieło dwóch wiel-
kich plastyków i filmowców: Jana 
Lenicy i Waleriana Borowczyka. 
Hołd złożony ukrytym mocom 

kinematografii wyzwolonej i nieznającej gra-
nic. To w tym filmie peruka niczym kudłate 
monstrum pożera i pochłania wszystko, co 
znajdzie się w jej zasięgu, włącznie z opróż-
nieniem butelki mleka. dwóch fechtmistrzów 
wykonuje swój taniec parad, zasłon, ripost 
i sztychów przed kamerą, w kunsztownej 
barwnej transpozycji klasycznych XiX-wiecz-
nych kadrów prekursora kinematografii Étien-
ne’a-Julesa Mareya, a piękna samotna brunetka 
ustylizowana na Juliette Greco (Ligia Branice- 
-Borowczyk) pożądliwie pieści i z czułością 
całuje zimną głowę fryzjerskiego manekina.

Żadne skojarzenie i żaden koncept nie są 
tu zbyt niedorzeczne, by znaleźć swój kapi-
talny wyraz i poetyckie uzasadnienie w ścia-
nach Domu wzniesionego przez Borowczyka 
i Lenicę. Realizatorzy poszukiwali optymal-
nie wyrafinowanych rozwiązań formalnych. 
Całość nakręcona na taśmie barwnej Agfaco-
lor stanowi niezwykle wysmakowaną kompo-

pod pojęciem „dziania się” należy rozumieć 
wszelkie rodzaje ekranowych zdarzeń, w tym 
również rozmaite zaskakujące transformacje 
ukazanych obiektów. Dom okazuje się pod 
tym względem istną kopalnią niewyczerpa-
nej pomysłowości i inwencji duetu Lenica – 
Borowczyk.

nadrealne piękno tego unikatowego dzieła 
czerpie energię z wyobraźni artystycznej obu 
twórców i ich konsekwentnego dążenia do 
tego, by zmierzyć się po latach z wielką i nadal 
nośną tradycją francuskiej awangardy filmo-
wej, z jej najbardziej śmiałymi eksperymen-
tami i dziecięcą świeżością spojrzenia na świat. 

p.S. Konkurencja w Brukseli była doprawdy 
doborowa! W międzynarodowym konkur-
sie kina eksperymentalnego podczas expo 
58 wzięło udział aż 407 filmów, w tym wiele 
nakręconych przez uznanych w świecie sztuki 
autorów. najlepszy okazał się Dom. drugą 
nagrodę zdobyły Free radicals nowozeland-
czyka Lena Lye’a. Trzecią podzieliło między 
siebie sześć filmów, wśród nich Dwaj ludzie 
z szafą Romana polańskiego.

MAGAZYN FILMOWY  nr 80/kwiecień 2018

owiany legendą, 
z estymą 
przywoływany 
i omawiany 
we wszystkich 
historiach światowej 
animacji. Zdobywca 
Grand prix na 
Wystawie Światowej 
w brukseli w 1958 
roku.
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zycję kolorystyczną. przydało się wieloletnie 
doświadczenie graficzne zdobyte przez obu 
filmowców, co widać dosłownie w każdym 
kadrze ich miniatury.

Jedenaście minut czystego kina. Ruchome 
obrazy na wolności poddane jedynie działa-
niu magii artystycznej nadorganizacji. dwaj 
wybitni twórcy tego filmu za nic mają fabułę: 
sięgają do źródeł sztuki awangardowej, cał-
kowicie odrzucając porządek przyczyno-
wo-skutkowy na rzecz strumienia asocjacji, 
których sens wyczerpuje się w sieci relacji 
nawiązywanych przez jedne obrazy z drugimi. 

Gdyby Tadeusz peiper obejrzał Dom, 
zapewne uznałby go za niezrównaną ekra-
nową ilustrację jego własnej teorii wiersza 
jako poematu rozkwitającego. zaprezento-
wana w pierwszym ujęciu mroczna fasada 
secesyjnej kamienicy kryje w sobie zaskaku-
jące bogactwo zdarzeń i napotkanych przez 
kamerę form. Tytułowy dom staje się tutaj 
podzielonym na ekranowe strofy wielopię-
trowym układem plastycznym, a każda z jego 
poszczególnych kondygnacji odkrywa własny 
mikroświat, w którym dzieje się co innego. 

Ligia Branice-
-Borowczyk 
w filmie Dom, 
reż. Walerian 
Borowczyk, 
Jan Lenica

Dom, reż. Walerian 
Borowczyk, Jan 
Lenica
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tegoroczną edycję Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego zainau-
guruje projekcja dokumentu 
Tomasza drozdowicza Koncert 

na dwoje, poświęconemu znakomitemu 
dyrygentowi, pianiście i kompozytorowi 
Jerzemu Maksymiukowi oraz jego żonie 
ewie. „Bez ciebie nic by nie było” – zwraca 
się do niej bohater filmu. i dodaje: „Bała-
gan tylko by był”.

W tym frapującym obrazie artysta dość 
przekornie mówi o swojej profesji: „naj-
większe zdolności mam do kompozycji”. 
Jest świetnym kompozytorem, ale świa-
tową sławę zdobył – przede wszystkim – 
jako dyrygent. „W zasadzie do tego zawodu 
się nie nadaję, bo jestem zbyt nerwowy. 
nie nadaję się do dyrygowania, tylko tak 
wyszło”.

Urodził się 9 kwietnia 1936 roku w Grod-
nie. W 1947 jego rodzina osiadła na bia-
łostockich Bojarach. W filmie drozdowi-
cza Maksymiuk odwiedza z żoną rodzinne 
strony, wspomina dawne czasy. „Mówili 
sprytny, to niech idzie do tartaku”. nie 
posłuchał sąsiadów, nie zajął się stolarką, 
poszedł do warszawskiego konserwatorium, 
gdzie zdobył trzy dyplomy – w klasie kom-
pozycji (1960), fortepianu (1961) i dyrygen-
tury (1969). W 1961 roku został uhonoro-
wany pierwszą nagrodą w ogólnopolskim 
Konkursie pianistycznym im. ignacego 
paderewskiego za brawurowe wykonanie 
„Fantazji polskiej” patrona imprezy, ale 
pianistykę szybko porzucił na rzecz dyry-
gentury. Był założycielem polskiej orkiestry 
Kameralnej, którą uznano za jedną z naj-
lepszych na świecie. Koncertował w najbar-
dziej prestiżowych salach, z Carnegie Hall 
na czele. nagrał ponad setkę płyt. 

W swej pracy artystycznej jest zwolenni-
kiem metody indukcyjnej – od szczegółu 
do ogółu. „Musi być szczegół dobry, aby 
powstała całość” – wyznaje. dlatego rów-
nie ważna jak pierwsze skrzypce jest dla 
niego trzecia waltornia czy druga wiolon-
czela. opowiadał mi kiedyś Janusz Koło-
dziej, znany krytyk filmowy, jak spotkał 
artystę w windzie jednego z krakowskich 
hoteli. Ukłonił mu się, ten odwzajemnił 
powitanie i wpatrując się w niego, powie-
dział: „Tak, tak, pamiętam, trzeci obój! ćwi-
czyć, ćwiczyć!”.

Jerzy Maksymiuk pisze także dla X 
Muzy. zadebiutował w 1962 roku par-
tyturą do Czarnych skrzydeł ewy i Cze-
sława petelskich. W 1986 otrzymał nagrodę 
na Festiwalu polskich Filmów Fabular-
nych w Gdańsku za muzykę do osobistego 
pamiętnika grzesznika przez niego samego 
spisanego (1985) Wojciecha Jerzego Hasa. 
Ma na swym koncie muzykę do blisko 150 
obrazów fabularnych, dokumentalnych 
i animowanych. Komponował m.in. dla 
Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego, Stani-
sława Lenartowicza, Ryszarda Bera, pio-
tra Szulkina, Tadeusza Makarczyńskiego, 
Jana Łomnickiego, choć nie przywiązuje 
do tej sfery swej aktywności artystycznej 

zbyt dużej wagi. „pisanie do filmu zubaża 
technikę. Żaden kompozytor muzyki fil-
mowej nie jest w stanie napisać utworu, 
którego się słucha jako utworu tylko dla 
utworu, niewspomagającego obraz” – 
mówi. i szybko dodaje: „no jeden jest. 
Kilar. innego ja nie znam”. 

„Mnie strasznie denerwuje mówienie, że 
z powodu wieku ktoś zwalnia. nie zwal-
niam, taką mam cechę w dnA i z nią umrę. 
padnę, a nie zwolnię” – powiedział artysta 
na łamach „Ruchu Muzycznego” w rozmo-
wie z Remigiuszem Grzelą. Koncert na dwoje 
Tomasza drozdowicza to piękna opowieść 
o pasji i miłości. do muzyki i do kobiety. 
Świetny film do obejrzenia i posłuchania.

Jerzy Maksymiuk to wybitny 
i wszechstronnie utalentowany artysta. 
Muzyk, kompozytor, dyrygent, a przy 
tym niezwykle barwna osobowość.
Jerzy Armata

Komponować czy Dyrygować?

Jerzy Maksymiuk 
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słowa, Które       uruchamiają obrazy

Lubię wywiady rzeki, które pozwa-
lają „poporcjować” sobie lekturę. 
Kolejne rozdziały odsłaniają zróż-
nicowane puzzle składające się na 

portret człowieka. otwieram książkę „Być 
jak pągowski” i przysiadam się do spotkania 
przyjaciół. z dorotą Wellman artysta zna 
się wiele lat, więc tekst nie jest sztywnym 
wywiadem z podziałem na role, a rozmową, 
w której chodzi przede wszystkim o szcze-
rość. W tej opowieści przewijają się setki 
nazwisk. na przykładzie wybitnego grafika 
wyraźnie widać, jak wiele zostawiają w nas 
inni. Relacje z rodzicami, przypadkowe 
spotkania, zawodowe propozycje wyzna-
czają kolejne zwroty akcji. 

To, kim dzisiaj jest Andrzej pągowski, 
wiedzą chyba wszyscy w branży filmowej. 
Jego plakaty zapowiadały głośne produk-
cje Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja 
Wajdy czy Agnieszki Holland. Rok temu 
obchodził 40-lecie pracy artystycznej. Ma 
na swoim koncie ponad 1400 plakatów. 
Jego prace znajdują się w prestiżowych gale-
riach, m.in. w Muzeum Sztuki nowoczesnej 
(MoMA) w nowym Jorku, Centrum pom-
pidou w paryżu i Stripped House Museum 
of Art w Tokio.

Tak jest dziś, ale w latach 70. był po pro-
stu jednym z absolwentów Akademii Sztuk 
pięknych w poznaniu. Co zdecydowało 
o tym, że to właśnie jemu się udało? 

od razu trzeba powiedzieć, że sformuło-
wanie „udało się” nie pasuje do tego twórcy. 
Ma w sobie coś z wygranej na loterii, a za 
pozycją pągowskiego oprócz szczęścia, 
które potrzebne jest każdemu, stoi przede 
wszystkim konsekwentna praca. do tego 
trzeba dodać żelazną samodyscyplinę i nie-
zmienny od lat rytm pracy. Jest typową 
sową, która budzi się do życia, kiedy świat 
idzie spać. W ciągu dnia łowi wrażenia, 
przetwarza je plastycznie w nocy. Wielo-

prZeZ sUBieKtYW
Fo

t. 
Ar

ch
iw

um
 A

nd
rz

ej
a 

Pą
go

w
sk

ie
go

, W
yd

aw
ni

ct
w

o 
Ag

or
a

Pr
oj

. A
nd

rz
ej

 P
ąg

ow
sk

i 

62 63

krotnie nagradzany grafik z ciekawością 
podchodzi do nowinek technologicznych. 
zamienia ołówek na tablet, łączy techniki, 
kombinuje. 

Książka „Być jak pągowski” opowiada 
historię powstawania prac grafika. pierwszy 
plakat sygnowany jego nazwiskiem pojawił 
się w przestrzeni publicznej w 1977 roku. 
zapraszał na sztukę Aleksandra Fredry 
„Mąż i żona”, można go zobaczyć na okładce 
książki. Melonik o zaokrąglonych kształ-
tach stał się bazą do opowieści o tym, jak 
to… dupa pojawiła się Teatrze narodowym. 
Tragikomiczna jest opowieść o interwen-
cjach cenzury. pągowski przytacza jedną 
z rozmów z urzędnikiem państwowym 
związaną z plakatem do japońskiego filmu 
imperium namiętności. Kontrolujący, uży-
wając mało wyszukanego języka, oznajmił, 
że „dwa cycki na plakacie nie przejdą”. zasu-
gerował, że projekt zostanie zatwierdzony, 
kiedy artysta zamaluje jedną pierś. 

Absurdalne zachowania nie odeszły nie-
stety razem z minionym ustrojem. pągow-
ski mówi bardzo ważne zdanie: „dzisiaj 
w ludziach jest więcej cenzury niż w pRL-u”. 
Chodzi o autocenzurę, która jest najwięk-
szym zagrożeniem dla twórcy. Konformi-
stycznie nastawieni graficy często nie ryzy-
kują, wybierają sprawdzone, bezpieczne, ale 
też często bezbarwne projekty. nie walczą 
o podniesienie gustu odbiorcy.

W rozmowie z dorotą Wellman pojawia 
się też ciekawy wątek dotyczący „fotoso-
wej dyktatury”. To dystrybutorzy wyma-
gają, aby na plakacie pojawiły się zdjęcia 
aktorów. Bywa, że takie projekty wprowa-
dzają widza w błąd. To przypadki, kiedy 
film promuje twarz gwiazdy, która poja-
wia się na ekranie zaledwie przez kilkana-
ście sekund. decydujący o takiej strategii 
cynicznie mówią: „chodzi o to, żeby widz 
kupił bilet, reszta nie ma znaczenia”. Czy-
tanie między słowami, przenośnia, zabawa 
z odbiorcą – to wszystko, co tworzy sedno 
plakatu artystycznego – przegrywa w bru-
talnej walce o pieniądze. Graficzne projekty 
coraz częściej są efektem osobistego zaan-
gażowania reżyserów. 

Książka „Być jak pągowski” powoduje, że 
swobodnie poruszamy się w czasie i w prze-
strzeni. opowieść artysty pozwala zoba-
czyć spotkania, które zarejestrowała jedynie 
pamięć. Wzruszająca jest historia współ-
pracy z Janem Machulskim. imponuje zaan-
gażowanie i pasja, z jaką jeden z pierwszych 
zleceniodawców Andrzeja pągowskiego, 
ówczesny dyrektor Teatru ochoty, przeka-
zywał grafikowi intencje reżyserskie. pan 
Jan zamykał się z plakacistą w dyrektor-
skim gabinecie i jednoosobowo odgrywał 
spektakle, do których artysta miał stworzyć 
plakaty. przy okazji pracy nad przedsta-
wieniem „Romeo i Julia” z poświęceniem 
odtwarzał scenę balkonową. pągowski opo-

wiada o wskakującym na stół i zeskakują-
cym z niego reżyserze, który naprzemien-
nie wciela się w role kochanków, trzymając 
się prawie żyrandola. 

opowieściom o plakatach, z których naj-
bardziej znany jest Andrzej pągowski, towa-
rzyszą historie wykonanych przez niego 
okładek książek i płyt, ilustracji prasowych, 
opis wyreżyserowanych teledysków. Roz-
mowa, którą prowadzi dorota Wellman, 
dotyczy szeroko pojętej kultury, a także 
sztuki życia. istotna część tego spotkania to 
wątek, który można zamknąć pod umow-
nym hasłem „medale na poduszce”. Chodzi 
o smutny zwyczaj przyznawania pośmiert-
nie nagród artystom, których dokonań 
z niewiadomych względów nie doceniono 
za życia. Wspomniane medale na poduszce 
stają się pustymi gestami, sposobem na 
zagłuszenie poczucia winy. Ten wątek moty-

są szczere wyznania dotyczące zachowań, 
których po latach nie może sobie wybaczyć. 
Tu wchodzimy w temat relacji z rodzicami, 
lęku przed chorobą i odchodzeniem. W tej 
rozmowie pągowski zrzuca maski, obok 
opowieści o sukcesach, pojawiają się też 
trudne rozdziały o życiu. 

dużą część książki stanowią reproduk-
cje plakatów i zdjęcia artysty. Wyjątkowo 
bogate jest archiwum z lat dzieciństwa. 
odpowiada za nie ojciec grafika, który 
był fotografem amatorem. Kiedy patrzę 
na zdjęcia małego Andrzejka zasuwa-
jącego na rowerze, widzę, że nadal ma 
w sobie sporo z chłopca z fotografii. pie-
lęgnuje w sobie najlepsze cechy dziecka: 
otwartość, ciekawość ludzi i niesłabnący 
apetyt na życie. i chyba w tym tkwi sekret 
artysty, który od ponad 40 lat ma frajdę 
z tego, co robi.

WYObRAź SObIE

Plakat do sztuki teatralnej „Uśmiech wilka” 
według tekstów Michaiła Bułhakowa, Teatr 
Nowy w Warszawie

Układanka pt. „pągowski” ma wiele 
elementów. Nie tylko kolorowych. 
odkrywa je Dorota Wellman.
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
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Andrzej Pągowski

wuje, by mówić ludziom o tym, jak są dla 
nas ważni. Teraz, a nie kiedyś, w bliżej nie-
określonej przyszłości.

Sam pągowski ma w sobie coś, co bar-
dzo cenię w ludziach. Wielokrotnie sły-
szałam, jak z uznaniem wypowiadał się 
o innych twórcach i wspierał młodych arty-
stów. W książce wymienia setki nazwisk 
swoich współpracowników, ma świado-
mość, że są częścią jego sukcesu. W opo-
wieści grafika wyjątkowe miejsce zajmuje 
prof. Waldemar Świerzy, którego nazywa 
swoim drugim ojcem. To od niego usłyszał: 
„Andrzej, nie masz czego szukać na malar-
stwie. plakat jest twoim życiem”. 

Ta książka pokazuje dwoistość artysty. 
z jednej strony patrzymy na człowieka, 
który jak żartują niektórzy, cierpi na cele-
brytozę, lubi być w centrum, z drugiej 
otwarcie mówi o samotności. poruszające 
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perły uKryte w popcornie
tomasz 
raczek

Moniko,
od lat kierujesz projektem 
Kino Konesera w sieci kin 
Helios, gdzie pokazujesz 
starannie wyselekcjonowane 
filmy; takie które zwykle 
trafiają do kin studyjnych – 
do wyrobionego widza. 
Skąd ten pomysł i skąd 
wiara, że do multipleksów będą w ogóle zaglądać koneserzy, 
którzy zwykle nerwowo reagują już na sam zapach popcornu, 
a przecież jego sprzedaż stanowi znaczącą część dochodów kin 
nastawionych raczej na dostarczanie tzw. rodzinnej rozrywki 
i zarabianie pieniędzy, niż krzewienie znacznie trudniejszej do 
sprzedania kultury wyższej?

Byłem kiedyś świadkiem takiej scenki: w niedzielne popo-
łudnie do multipleksu w dużym mieście przyszła spora 
rodzina – rodzice i troje czy czworo dzieci. Było wesoło i gło-
śno, gdy przede mną kupowali bilety na jakiś popularny wów-
czas film. zapamiętałem, że wybierałem się na coś zupełnie 
innego, bo z ulgą skonstatowałem przy kasie, że na pewno nie 
spotkamy się w sali kinowej. nie zdążyłem jednak schować 
do portfela karty kredytowej, gdy cała gromadka pojawiła się 
znowu, tym razem w stanie furii, i zażądała zwrotu pieniędzy 
za bilety. zdziwiłem się, co takiego mogło się stać, że posta-
nowili tak szybko opuścić kino i zatrzymałem się, nadsta-
wiając ucha. nie musiałem zresztą podsłuchiwać, bo ojciec 
rodziny grzmiał na całe kino: nie będziemy oglądać filmu, bo 
MASzynA do popCoRnU JeST zepSUTA! 

no tak, jak oglądać film bez kukurydzy?! To jest właśnie 
Twoja klientela Moniko! Ty im wybierasz kinowe specjały, 
a oni czekają na wielkie pudło popcornu, najlepiej w promo-
cji! 

Czy to się w ogóle opłaca? Czy Heliosowi udało się przy-
wabić do swoich kin koneserów? ilu ich jest? Czy wypełniają 
widownię? Czy nie czują się głupio pośród kreskówek, pitbul-
lów i superbohaterów w sąsiednich salach?

A Ty na dodatek organizujesz po filmach dyskusje, które 
czasem zamieniają się w kinoterapię. Co się dzieje i jak to 
możliwe? Czy rozpylasz w powietrzu jakąś tajemniczą sub-
stancję, która widzów zamienia w koneserów i zatrzymuje 
w fotelach jeszcze długo po zakończeniu seansów? Jaka jest 
Twoja tajemnica, która pozwala ukrywać perły w popcornie?

tomek

Monika 
Kowalska

tomku,
jak wiesz, od początku 
mojej przygody z filmem 
związana byłam z ruchem 
dyskusyjnych Klubów 
Filmowych, a więc z tzw. 
kinem artystycznym. 
pamiętam, jak moi kole-
dzy, pogardzając powsta-

jącymi wówczas kinami wielosalowymi, deklarowali, że ich 
noga nigdy tam nie postanie. dziwiło mnie to bardzo, bo ja, 
kiedy tylko byłam w większym mieście, gdzie takie duże kino 
już istniało (w moim rodzinnym Gorzowie powstało w roku 
2007), biegłam z wypiekami na twarzy, żeby zobaczyć film 
na wielkim ekranie, usiąść w wygodnym fotelu i zanurzyć 
się w dźwiękach na najwyższym dostępnym poziomie. obok 
ludzie połykali popcorn, ale jakoś nigdy mnie to specjalnie 
nie drażniło. Wybierałam wtedy przeważnie tytuły widowi-
skowe, takie, w których jakość obrazu i dźwięku dodawała 
jeszcze dziełu atrakcyjności. Kiedy zaczęłam pracę w Heliosie, 
kilka razy usłyszałam, że przeszłam na ciemną stronę mocy, 
bo podział na kino artystyczne i komercyjne istnieje w wielu 
głowach. W mojej takiego podziału nie ma i nigdy nie było. 
Kocham kino w każdym wydaniu i formie. Co to znaczy, że 
film jest komercyjny, a nie artystyczny? Że ludzie chcą go 
oglądać i płacą za bilety? W takim razie bogowie czy Sztuka 
kochania to obrazy na wskroś komercyjne. A co z filmami 
Wojtka Smarzowskiego? Komercja? 

odpowiadając więc na Twoje pytanie, skąd we mnie wiara, 
że w multipleksach można pokazywać tytuły dla koneserów, 
mogę tylko powiedzieć, że ta wiara jest we mnie tak natu-
ralna, że do głowy mi nie przyszło, iż może być inaczej. i że 
mam głębokie przekonanie, że takich jak ja jest wielu. Tych, 
którzy chcą kina we wszelkich jego przejawach. i tego roz-
rywkowego, żeby zanurzyć się na dwie godziny w świecie 
magii i zapomnieć o szarej rzeczywistości, i tego „konese-
rowego”, żeby przeżyć historię, która nas poruszy i zostanie 
z nami na dłużej. Temu zresztą służą pofilmowe dyskusje, 
żeby zatrzymać cząstki tych emocji i przeżyć, których dostar-
czył nam obraz kinowy, żeby je sobie uświadomić i utrwa-
lić. i multipleks, i kino studyjne to dla mnie Kino. i tak 
naprawdę na końcu zostaję tylko ja z bohaterami filmu, 
który właśnie oglądam. 

Monika
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Beata poźniak – mogę promować mój 
kraj na świecie. Mamy tak wspaniałą tra-
dycję, teatr, film, muzykę. dlaczego się 
tym nie pochwalić? Jak będziemy tutaj 
siedzieć i grać dla polonii, to świat się 
o nas nie dowie, dlatego jeżdżę po świe-
cie, pokazuję i mówię: zobaczcie!

3.Z takim bagażem doświadczenia 
i z tyloma pasjami jest pani 

osobą rozpoznawalną w stanach?
Bardziej w Stanach niż w polsce. Szcze-
gólnie po JFK. To był mój pierwszy film, 
a taka rola dla aktora zdarza się cza-

sem raz w życiu. To, że zagrałam postać 
historyczną, w dodatku żyjącą, sprawiło 
że odpowiedzialność za rolę była więk-
sza. Marina oswald, żona Lee Harveya 
oswalda, domniemanego zabójcy JFK, 
nie chciała współpracować z ekipą fil-
mową, chciała się odciąć od historii. 
z drugiej strony była ciekawa, kto ją 
zagra i miałyśmy rzeczywiście kilka spo-
tkań w jej domu. i tak zrodziła się przy-
jaźń.

4.takie historie zdarzają się tylko 
w snach.

Bardzo lubię grać postacie oparte na 
historii. Lubię grać kobiety silne, mocne, 
które mają coś do powiedzenia. W JaG. 
Wojskowe biuro Śledcze – zagrałam rolę 
podwójnej agentki, w babylon 5 – pierw-
szą kobietę, która została prezydentem 
nie polski czy europy, ale kuli ziemskiej! 
(śmiech)

5.W tym roku mija sto lat odkąd 
polskie kobiety mają prawo 

głosu, a dzieje się tak, że dziś 
wychodzą na ulice, by znów walczyć 
o swoje prawa. staje pani murem za 
polskimi kobietami?
W Stanach, kiedy ktoś chce ze mną pra-
cować pyta, co bym chciała zagrać, po 
czym pokazuje mi scenariusz. i prawdą 
jest, że ja chciałabym zagrać Johna. Bo 
John ma coś do zagrania, a Mary to po 
prostu piękny ozdobnik. Apeluję do sce-
narzystów: piszcie dla kobiet! Wierzę 
w równouprawnienie, w to, by kobieta 
zarabiała tyle samo co mężczyzna za 
swoją pracę. nie chcę, by mężczyźni bali 
się silnych kobiet. Mężczyźni też są nam 
potrzebni. Żałuję bardzo, że słowo femi-
nizm kojarzy się dziś negatywnie. niepo-
trzebnie. Bo jak sięgniemy do słownika, 
to feminista, feministka jest osobą, która 
wierzy w równouprawnienie. Wspie-
ram i wierzę w partnerstwo. Uważam, że 
musimy iść do przodu i się wzajemnie 
szanować.

6.Wychowała się pani w Gdańsku. 
poczucie wolności ma pani we 

krwi?
Chyba tak. przez to, że zanosiłam kieł-
basę i papierosy strajkującym stoczniow-
com. (śmiech) Tak, jestem wolnością.

7.Mieszka pani w LA bez ochrony, 
bez muru, spaceruje pani. to 

dość ekstrawaganckie?

To niepotrzebne. poza tym uwielbiam 
ludzi i uwielbiam z ludźmi przeby-
wać. Mam koleżanki, które mają kie-
rowcę, ktoś robi im zakupy, ktoś gotuje, 
ktoś sprząta, ale ja myślę, że robiąc 
coś sama, wzbogacam się jako kobieta 
i aktorka.

8.Dość późno została pani mamą. 
to świadome macierzyństwo?

Bardzo późno. Musiałam najpierw 
sprawdzić się w zawodzie. Było to dla 
mnie bardzo ważne, żeby sobie udo-
wodnić, że to, co osiągnęłam – zawdzię-
czam sama sobie. nie chciałam się 
wiązać z żadnym mężczyzną, żeby się 
na nim nie opierać i nie budować na 
nim kariery. nikt mi nie udowodni, 
że dostałam jakąś rolę dzięki mamie, 
tacie, mężowi, romansowi. zbudo-
wałam swoją tożsamość ciężką pracą. 
Wybrałam sobie taką drogę i na niej się 
spełniam. i... po latach, już w pewnym 
wieku, myślę tak: przecież pracowa-
łam z Georgem Lucasem, Garym old-
manem, Kevinem Costnerem, Bradem 
pittem, oliverem Stonem, Johnnym 
deppem, prawda? Ja już się spełniłam. 
Kupiłam piękny dom po errolu Flynnie 
w Beverly Hills, więc...

9.Zapytam na koniec o polskie 
nazwiska w Hollywood. 

Zna pani Joannę pacułę, izabelę 
skorupko, Magdę Mielcarz, Alicję 
Bachledę-curuś, Joannę Krupę, 
Weronikę rosati, izę Miko?
nie. Jesteśmy po innych szkołach, inne 
roczniki. przyjechałam do Stanów 
już z tytułem magistra, jako dojrzała 
kobieta. niektóre młodsze dziewczyny 
przyjechały tu jako nastolatki. Łatwiej 
przesadzić młode drzewko niż dojrzałe 
z korzeniami.

10.Znalazła pani swoją drogę 
w Hollywood, o którym jest 

tyle mitów, legend, które wynosi 
na piedestał, a po chwili niszczy 
człowieka…
Ale to może się wydarzyć w każdym 
kraju. Bardzo łatwo w naszym zawodzie 
jest wejść na górę, ale trudniej się na niej 
utrzymać przez lata. To jest wyzwanie. 
Czy w Hollywood, czy w Warszawie, nie 
wiadomo, co nam przyniesie jutro.

pytania zadawała 
Beata Banasiewicz

1.Kobieta, która zainicjowała 
w UsA ustawowe wprowadzenie 

Dnia Kobiet, występuje w oscarowym 
filmie JFK w reżyserii Olivera  
stone’a, dostaje nagrodę jako 
pierwsza nieanglojęzyczna aktorka 
za nagranie audiobooka „The tsar of 
Love and techno”, może wszystko?
Trzeba wierzyć w siebie, w swoje siły 
i w siłę swoich marzeń. dlaczego nie? 
Sztuka ma nieograniczony wymiar, więc 
można się realizować w kilku dziedzi-
nach. Ja np. gram, reżyseruję, jestem pro-
ducentką, piszę wiersze, rzeźbię, maluję. 
Moje wiersze niedawno zostały przetłu-
maczone na język armeński. Lubię ryzy-
kować. po to jest życie, żeby poznawać 
nowe rzeczy, nie bać się. Wtedy człowiek 
wie, że żyje!

2.swobodnie się pani czuje, pisząc 
w języku angielskim?

Kiedy mieszkałam w polsce, pisałam po 
polsku, ale potem, gdy zamieszkałam 
w Stanach, myślałam i pisałam po angiel-
sku. ostatnio jednak zrobiłam krótko-
metrażowy film eksperymentalny na 
podstawie wiersza Wisławy Szymbor-
skiej „Ludzie na moście”, który przetłu-
maczyłam na angielski. nie zrobiłam 
tego dla polonii czy dla polaków, bo my 
znamy doskonale twórczość pani Szym-
borskiej, ale zrobiłam go, by przedstawić 
naszą noblistkę na zachodzie. Film był 
pokazywany na FpFF w Gdyni, na Festi-
walu Gwiazd w Międzyzdrojach, a dzięki 
projekcji na największym festiwalu 
w indiach, gdzie doceniono jego niezwy-
kłą wartość – był wyświetlany w 18 mia-
stach, na 36 dodatkowych seansach. To 
było dla mnie największe wyróżnienie, 
nie pieniądze czy statuetka. i cieszę się, 
że nie zmieniłam nazwiska i jako polka – 

Dziewczyna z sąsiedztwa. beata poźniak, polska aktorka 
urodzona w Gdańsku, na co dzień mieszka w los angeles. 
Choć większość życia spędziła za oceanem nie goni za 
wszechobecnym „klinicznym” pięknem. Jest naturalna 
i promieniuje pozytywną energią. była muzą petera Falka, 
zagrała w oscarowym obrazie olivera Stone’a JFK, a jej 
obrazy wiszą w największych galeriach.
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Na jakiej zasadzie cetA an-
gażuje się w realizację dane-
go filmu?
CeTA, które od kilku lat cie-
szy się statusem państwo-
wej instytucji kultury, stara 
się traktować producentów 
po partnersku. W praktyce 
wygląda to tak, że jeśli przy-
chodzi do nas człowiek z faj-
nym projektem, do którego 
potrzebuje 15-20 dni zdjęć 
na green boxie, jestem goto-
wy udostępnić mu nasze stu-
dio bezkosztowo, w zamian 
za uzyskanie statusu kopro-
ducenta. zwykle korzystanie 
z nowych technologii pochła-
nia duże pieniądze, więc na-
sza oferta wydaje się atrakcyj-
na i stanowi sposób, by przy-
ciągać do Wrocławia coraz 
większą ilość filmowców.

Nastawiacie się na współ-
pracę wyłącznie ze znanymi 
twórcami?
Bynajmniej. Bardzo istotne są 
dla nas kontakty ze szkołami 
filmowymi w Łodzi i Kato-
wicach, na mocy których da-
jemy studentom możliwość 
korzystania z naszych zaso-
bów, oswajania się z nowymi 
technologiami i zdobywania 
doświadczeń. Staramy się tak-
że sukcesywnie organizować 
warsztaty koordynowane przez 
największych specjalistów 
w swoim fachu. Całkiem nie-
dawno odwiedził CeTA wybit-
ny animator, znany chociażby 
ze współpracy z Wesem An-
dersonem, Tim Allen. Już kilka 
razy gościł u nas Arek Tomiak, 
który nie ograniczał się do pro-
wadzenia zajęć na tradycyjnym 
planie filmowym, lecz także 
uczył studentów wykonywania 
zdjęć podwodnych, wykorzy-
stując do tego znajdujący się 
w jednym z naszych studiów 
basen.

czy zarówno młodzi, jak 
i doświadczeni twórcy mogą 
uzyskać u was coś jeszcze 
oprócz dostępu do nowych 
technologii?

MieJscA

spotykamy się kil-
ka tygodni po gali 
oscarowej, która 
stanowiła ukorono-

wanie międzynarodowej 
przygody – współprodu-
kowanego przez centrum 
technologii Audiowizual-
nych – Twojego Vincenta. 
Domyślam się, że wspo-
mnienia związane z tym 
tytułem są w cetA ciągle 
żywe.
Żywe i bardzo miłe. Tym bar-
dziej, że CeTA miała swój 
udział we wszystkich etapach 
produkcji Vincenta. To wła-
śnie we Wrocławiu przepro-
wadzano castingi na malarzy, 
a później stworzono stanowi-
ska pracy dla artystów, któ-
rym udało się „ożywić” po-
nad 100 obrazów. Malarze – 
pochodzący m.in. z polski, 
Ukrainy, USA czy Japonii – 
przebywali u nas przez dwa 
lata, więc zdążyli zżyć się za-
równo ze sobą nawzajem, jak 
i z ekipą CeTA. To jednak nie 
wszystko. Również u nas od-
bywały się zdjęcia z udziałem 
aktorów i powiem szczerze, 
że – jakkolwiek cieszy mnie 
międzynarodowy wymiar ca-
łego przedsięwzięcia – jestem 
dumny, że w rolę Vincenta 
van Gogha wcielił się polak – 
pochodzący z Legnicy Robert 
Gulaczyk.

choć Twój Vincent ma na 
swoim koncie wiele lau-
rów – na czele z europejską 
Nagrodą Filmową – Oscar 
okazał się dla niego, nieste-
ty, nieosiągalny.

MAGAZYN FILMOWY  nr 80/kwiecień 2018

Z robertem Banasiakiem, dyrektorem 
Centrum technologii audiowizualnych, 
rozmawia piotr czerkawski
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Stoję na stanowisku, że wiel-
kim sukcesem była już sama 
nominacja. Aby uświadomić 
sobie rangę tego wydarzenia, 
wystarczy porównać Vincenta 
z jego konkurentem, czyli na-
grodzonym ostatecznie osca-
rem Coco, który kosztował 170 
mln dolarów. Budżet nasze-
go filmu wyniósł tymczasem 
5 mln euro. Taka różnica robi 
wrażenie, prawda? przy okazji 
warto wspomnieć, że nomi-
nacja to nie tylko prestiż, ale 
również całkiem wymierne ko-
rzyści. Towarzyszący oscarom 
rozgłos okazał się dla CeTA 
świetnym narzędziem promo-
cyjnym.

Dzięki Twojemu Vincentowi 
wasza placówka rzeczywi-
ście zaczęła cieszyć się więk-
szym zainteresowaniem 
branży?
zdecydowanie tak. Tym bar-
dziej, że zadania CeTA – ina-
czej niż Wytwórni Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu, 
której jesteśmy sukcesorem – 
nie ograniczają się wyłącz-
nie do produkcji filmowej. 
oprócz niej, zajmujemy się 
także szeroko pojętą edukacją 
i promocją nowych techno-
logii, którą wykorzystujemy 
we współpracy z filmowcami, 
ale także z twórcami aplikacji, 
gier komputerowych, muzy-

kami czy autorami spektakli 
teatralnych.

Wciąż jednak jesteście ko-
jarzeni głównie z kinem. 
spośród projektów, nad któ-
rymi pracujecie w tej chwili 
największe zainteresowanie 
budzi Dolina Bogów Lecha 
Majewskiego.
praca z artystami takimi, jak 
pan Majewski czy – grający 
u niego główne role John Mal-
kovich, Josh Hartnett i Béréni-
ce Marlohe – stanowi dla nas 
przyjemność i wielkie wyzwa-
nie. Dolina… to projekt, któ-
ry wydaje się stworzony dla 
CeTA, bo – ze względu na ory-
ginalność wizji reżysera – nie-
mal w całości musi zostać zre-
alizowany za pomocą efektów 
specjalnych. W jednej ze scen 
filmu, na sali balowej tryska 
nagle fontanna di Trevi. Cze-
goś podobnego w żadnym ra-
zie nie dałoby się zrealizować 
inaczej niż w studiu. Jak zatem 
pan widzi, w CeTA nie ma dla 
nas rzeczy niemożliwych. po-
wiem więcej: z im bardziej sza-
lonymi pomysłami ktoś do nas 
przychodzi, tym chętniej po-
dejmujemy wyzwanie.

Drugim głośnym filmem, 
nad którym w tym momen-
cie pracujecie jest Żużel Do-
roty Kędzierzawskiej.
Tutaj także mamy spore pole 
do popisu. Tytułowy sport 
bywa bardzo niebezpieczny, 
ale pomoc technologii sprawia, 
że nie trzeba na planie narażać 
niczyjego zdrowia. przy oka-
zji Żużla przekonaliśmy się, że 
proces, w ramach którego – ra-
zem z twórcami – zastanawia-
my się, w jaki sposób najbar-
dziej pomysłowo użyć efektów 
specjalnych, sprawia mnóstwo 
frajdy i ma w sobie coś z dzie-
cięcej zabawy. na całe szczęście 
na podobną współpracę otwie-
ra się coraz więcej polskich 
filmowców, którzy pytają o to, 
jakie są możliwości naszego 
studia i co właściwie możemy 
im zaoferować.

Robert Gulaczyk na planie filmu Twój Vincent, 
reż. Dorota Kobiela, Hugh Welchman 

łącząc traDycję 
i nowoczesność

cetA
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dysponujemy także dużą ilo-
ścią sprzętu, który chętnie 
wypożyczamy kolejnym eki-
pom filmowym. ogromnym 
zainteresowaniem cieszy się 
baza 16 tys. kostiumów (setka 
z nich została niedawno odre-
staurowana), którą otrzymali-
śmy w spadku po wrocławskiej 
WFF. zamiast wydawać duże 
pieniądze na szycie ich od pod-
staw, producenci mogą po pro-
stu zgłosić się do nas. ostatnio 
z takiej możliwości skorzystali 
chociażby twórcy Ułaskawie-
nia, czyli najnowszego filmu 
Jana Jakuba Kolskiego.

po raz kolejny wracamy do 
tematu wrocławskiej Wy-
twórni. Jak ważne jest dla 
pana jej dziedzictwo?
Moim celem jest budowanie 
przyszłości CeTA w oparciu 
o jej wyjątkową historię. Cieszy 
mnie, że świadectwa tej wspa-
niałej przeszłości to nie tylko 
zdjęcia czy dokumenty, lecz 
także inne przedmioty. do dziś 
dysponujemy chociażby ory-
ginalnym kostiumem zbyszka 
Cybulskiego z rękopisu znale-
zionego w Saragossie czy Beaty 
Tyszkiewicz z lalki i chętnie 
wykorzystujemy je jako na-
rzędzia nowoczesnej eduka-

cji w zakresie historii polskiej 
kinematografii. Wyczuwalny 
u nas na każdym kroku duch 
Wytwórni stanowi także źró-
dło inspiracji dla młodych 
twórców, którzy mówią mi, że 
świadomość poruszania się 
po tych samych korytarzach, 
jakimi przed laty spacerowa-
li Andrzej Wajda czy Wojciech 
Jerzy Has, działa na nich mo-
bilizująco.

czy ma pan swój ulubiony 
film, który został zrealizo-
wany na terenie wrocław-
skiej Wytwórni?
nie potrafię wybrać jednego 
z nich, ale muszę przyznać, że 
mam ogromną słabość do nie-
dawnych pokoleń Janusza za-
orskiego. To nie tylko wzrusza-
jący, dokumentalny hołd dla 
filmów, które na przestrzeni lat 
powstawały w Wytwórni, lecz 
także dowód na to, że dzieła 
te nie istniały w próżni i dziś 
można za ich pomocą ułożyć 
spójną narrację na temat naj-
nowszej historii polski.

Z czego, pańskim zdaniem, 
brała się specyfika Wytwór-
ni?
Reżyserzy lubili przyjeżdżać 
do Wrocławia, bo mogli obco-

wać tu ze stosunkowo łagodną 
cenzurą, a przy okazji – znaj-
dując się z dala od Warsza-
wy – niczym się nie rozprasza-
li i mogli maksymalnie skon-
centrować się na pracy nad 
filmem. Ten ostatni argument 
powtórzyli, niezależnie od sie-
bie, Kazimierz Kutz i Andrzej 
Wajda. Wizyta pana Waj-
dy, który odwiedził nas wraz 
z żoną, w czerwcu 2016 roku, 
była dla mnie wielkim przeży-
ciem. pamiętam, że chciałem 
zrobić mu niespodziankę i nie 
wspomniałem ani słowem 
o tym, że na terenie Wytwór-
ni wciąż znajduje się wielki 
obraz, który przed laty został 
namalowany na potrzeby fil-
mu popiół i diament. pan Waj-
da oczywiście rozpoznał go 
od razu i bardzo się rozczu-
lił. Tego rodzaju powrotów do 
przeszłości mieliśmy bardzo 
wiele. Gdy pokazaliśmy Ja-
nowi nowickiemu garnitur, 
w którym wystąpił w Wiel-
kim Szu, spytał z niedowierza-
niem: „To ja byłem kiedyś taki 
szczupły, że mogłem się w nie-
go zmieścić?”.

Zadanie wskrzeszenia pa-
mięci o Wytwórni można 
zatem uznać za zakończone?

Wciąż mamy jeszcze wiele do 
zrobienia. Warto pamiętać, 
że począwszy od lat 90., gdy 
z kryzysem borykała się cała 
polska kinematografia, Wy-
twórnia pogrążała się w coraz 
większym marazmie i stop-
niowo znikała ze świadomo-
ści mieszkańców Wrocławia. 
W następstwie tego, do dziś 
wielu 20- czy 30-latków nie 
ma pojęcia, że taka placówka 
w ogóle istniała, a jej wnętrza 
kojarzy z odbywającymi się 
w nich swego czasu koncerta-
mi czy wystawami dinozau-
rów. oczywiście nie mam do 
tych ludzi żalu, ale mam na-
dzieję, że po kilku latach na-
szej wytężonej pracy pamięć 
o Wytwórni zagości również 
w świadomości młodszych 
pokoleń.

Dbałość o tradycję jest waż-
na, ale zapewne wybiegacie 
też myślami w przyszłość.
nie chcemy spoczywać na lau-
rach i liczymy, że uda nam się 
ściągać do CeTA jeszcze więk-
szą ilość twórców. oczywiście 
nie jest to proste zadanie, bo 
wielu filmowców wychodzi 
z założenia, że łatwiej będzie 
im się pracowało w Warsza-
wie, gdzie w przeważającej 
większości mieszkają. zarę-
czam jednak, że w dobie no-
woczesnej komunikacji, au-
tostrad i samolotów, logistyka 
staje się coraz mniejszym pro-
blemem.

realizacja jakiego typu fil-
mów marzyłaby się panu 
w cetA w najbliższym cza-
sie?
Chciałbym pozostać wierny 
formule wypracowanej przy 
okazji twojego Vincenta, któ-
ra zakładała łączenie tradycji 
i nowoczesności. podobał mi 
się w tamtym filmie pomysł, 
by użyć efektów specjalnych 
nie w celu zastąpienia mala-
rza, lecz ułatwienia jego pracy. 
Właśnie na tym powinna pole-
gać rola technologii we współ-
czesnym świecie.
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stUDiO MUNKA

10 lat StuDia 
munka! 

Kolejny bloK w Kinach!

po rewelacyjnej frekwencji 
i bloku, który w styczniu 
trafił na srebrne ekrany, 

M2 Films i Studio Munka zgod-
nie z planem, kontynuują współ-
pracę. Tym razem w zestawie ma-
my aż cztery tytuły – jeden doku-

ment i trzy fabuły. Jako pierwsze 
prezentowane będą Więzi zofii 
Kowalewskiej, które podbiły świat 
i zdobyły kilkadziesiąt nagród 
oraz wyróżnień w polsce i na ca-
łym świecie. Film był też wymie-
niony na oscarowej shortliście 

t o właśnie  wtedy 
podpisano pierw-
sze porozumienie 
pomiędzy Stowa-

rzyszeniem Filmowców pol-
skich, polskim instytutem 
Sztuki Filmowej oraz Mini-
sterstwem Kultury i dziedzic-
twa narodowego, na mocy któ-
rego powstało Studio. Już od 
10 lat umożliwia ono studen-
tom oraz absolwentom reali-
zację swojego pierwszego po 
szkole filmu w profesjonal-
nych warunkach. Mogą oni 
liczyć na opiekę artystyczną, 
produkcyjną oraz promocyjną 
nad projektem. Wypracowany 
przez te lata model funkcjo-
nowania Studia o charakterze 
edukacyjnym przekłada się na 
ogromną ilość docenianych 
w polsce i za granicą filmów. 
dotychczas w Studiu Munka 
powstały 172 krótkometrażowe 
obrazy: fabularne, animowane 
i dokumentalne. Kilkadziesiąt 
kolejnych jest na różnych eta-
pach produkcji. Funkcjonujące 
przy SFp Studio ma wymierny 
wpływ na propagowanie kultu-
ry polskiej za granicą. Stało się 
znane w środowiskach filmo-
wych w innych krajach. nasze 
produkcje biorą udział w fe-
stiwalach na całym świecie, 
zdobywają nagrody, a nawet 
walczą o nominacje do oscara 
w kategoriach filmów krótkich. 

w 2016 roku. W bloku znalazła 
się również krótkometrażowa 
fabuła Alka pietrzaka Ja i mój 
tata. Główne role ojca i syna za-
grali Łukasz Simlat i Krzysztof 
Kowalewski. Jako trzeci tytuł po-
kazywany będzie, nagrodzony 

dariusza Glazera, Fale Grze-
gorza zaricznego, Królewicz 
olch Kuby Czekaja oraz Cicha 
Noc piotra domalewskiego, 
nagrodzona Wielką nagro-
dą – złotymi Lwami 42. Fe-
stiwalu polskich Filmów Fa-
bularnych w Gdyni. Jesienią 
do kin wejdzie kolejny tytuł ze 
Studia Munka: 53 wojny ewy 
Bukowskiej.

Anna Kot

podczas Warszawskiego Festi-
walu Filmowego, baraż Toma-
sza Gąssowskiego. Blok zamyka 
Nazywam się Julita – poruszają-
cy obraz z Aleksandrą Koniecz-
ną i Martą Ścisłowicz w reżyse-
rii Filipa dzierżawskiego. A.K.

ii blok krótkometrażowych filmów ze Studia Munka 20 
kwietnia trafi na ekrany kin studyjnych w całej polsce. 

17 marca 2008 roku powstało, działające 
przy Stowarzyszeniu Filmowców 
polskich, Studio Munka.
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Model funkcjonowania Stu-
dia, jest doceniany przez twór-
ców i osoby z branży, co wię-
cej, nierzadko jest powodem 
zazdrości ze strony młodych 
filmowców z europy. Studio 
Munka to instytucja, która jest 
unikatowa na skalę światową. 
debiutowało tu wielu reżyse-
rów, którzy obecnie realizu-
ją swoje kolejne filmy; laure-
atów złotych Lwów i innych 
ważnych nagród na polskich 

i międzynarodowych festiwa-
lach, m.in. Jan p. Matuszyński, 
Agnieszka Smoczyńska, Bar-
tosz Konopka, Borys Lankosz, 
Maria Sadowska, Kuba Czekaj 
czy piotr domalewski. 25 re-
żyserów, którzy zrealizowali 
swoje krótkie metraże w Stu-
diu jest już po pełnometrażo-
wych debiutach. Siedem z nich 
powstało w Studiu: lęk wyso-
kości Bartosza Konopki, Dzień 
kobiet Marii Sadowskiej, Mur 
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W latach dwuty-
sięcznych trud-
no znaleźć pol-
ski film lub se-

rial, który powstałby bez udziału 
Krzemińskich, najczęściej w cha-
rakterze treserów zwierząt, co sta-
ło się ich specjalnością. ranczo, 
ojciec Mateusz, róża, Komisarz 
alex, Miasto 44, Wataha, Moje 
córki krowy, body/Ciało, Sztuka 
kochania. Historia Michaliny Wi-
słockiej, Człowiek z magicznym 
pudełkiem, Cicha Noc, Dzikie ró-
że, plan b, twarz – to zaledwie 
garść tytułów z pokaźnego do-
robku pani Beaty. dorobek pa-
na Andrzeja częściowo się z nim 
pokrywa, bo małżonkowie czę-
sto pracują razem. zajmują się 
także opieką nad zwierzętami, 
konsultacją do spraw zwierząt, 
czasem – powozów. doradzają 
w scenach kaskaderskich, bądź 
sami wykonują ewolucje, przy 
czym w obu przypadkach chodzi 
wyłącznie o sytuacje, w których 
występują zwierzęta.

Wypowiedzi na użytek niniej-
szego artykułu udzieliła pani 
Beata, jednakże tam, gdzie nie 
dotyczyły one wyłącznie jej osoby, 
wypowiadała się również w imie-
niu męża.

Ze ZwierZĘtami 
Za pan brat od 
najmłodsZych 
lat
Beata Krzemińska była od dziecka 
miłośniczką zwierząt. „Miałam 
wtedy swojego pierwszego psa, 
na którego mama początkowo 
nie chciała się zgodzić, bo nasze 
warszawskie mieszkanie było 
małe, ale w końcu ją przekona-
łam” – wspomina. Będąc nasto-
latką, zapałała miłością do koni. 
W zamian za lekcje jazdy kon-
nej, żeby za nie słono nie płacić, 
wykonywała niewdzięczne prace 
przy koniach. związała się z grupą 
kaskaderów konnych pod wodzą 
Jacka Kadłubowskiego. „pod jego 
kierunkiem zaczynałam pracę na 
pokazach kaskaderskich i planach 
filmowych” – wyznaje.

poznała swego przyszłego 
męża Andrzeja, który też był Fo
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kiem, więc jeśli jestem nim ja, 
muszę tak się ustawiać i prze-
mieszczać, żeby na ekranie 
powstało wrażenie, iż czwo-
ronóg kieruje wzrok nie na 
mnie, lecz na aktora, z którym 
gra w danej scenie, co nie jest 
łatwe” – przyznaje Krzemińska. 
Treserka podkreśla różnice cha-
rakterologiczne między psami 
i kotami. „na planie filmo-
wym panuje na ogół harmider. 
W takiej sytuacji każde zwierzę 
jest zdekoncentrowane albo po 
prostu się boi. Trudno skupić 
jego uwagę na zadaniu aktor-
skim. Jednakże z psem pracuje 
się łatwiej niż z kotem, gdyż kot 
jest bardziej płochliwy i przy-
wiązany do swego terytorium: 
nie lubi przenosić się w miej-
sca, których nie zna, i w których 
czuje obce zapachy. Wtedy naj-
częściej gdzieś się chowa. dla-
tego błędem jest wypuszczanie 
kota na plan, »żeby sobie pobie-
gał«, bo może znaleźć dla siebie 
bezpieczną kryjówkę w zupełnie 
innym miejscu niż to, w które 
powinien skierować się przed 

ZwierZęta
na plan!
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bEAtA I ANDRzEj KRzEMIńScY

kamerą. należy najpierw usta-
lić, gdzie kot ma się przemie-
ścić i dopiero wtedy wypuścić 
go właśnie w punkcie docelo-
wym, żeby się z nim oswoił. 
Uda się tam, gdy kamera pójdzie 
w ruch” – zapewnia pani Beata.

dZień dobroci 
dla ZwierZąt 
prZeZ okrągły 
rok
Filmy kończą się informacją, 
że w trakcie realizacji nie ucier-
piało żadne zwierzę. „przepisy to 
jedno, ale mąż i ja po prostu nie 
wyobrażamy sobie, żeby zwie-
rzęta pod naszą opieką mogły 
na planie cierpieć!” – pani Beata 
aż podnosi głos z emocji. ocze-
kiwania wobec zwierząt poznaje 
w scenariuszu i rozmowie z reży-
serem, a warunki ich pracy ustala 
zanim pierwszy raz wejdą na 
plan danego filmu. Jeżeli przyje-
chały z daleka, muszą mieć dzień 
odpoczynku. pracują przeważnie 
8 godzin dziennie, z przerwami. 
Jeśli harmonogram przewiduje 
10 lub więcej godzin, Krzemińscy 

proponują, żeby grały na zmianę 
dwa lub nawet trzy osobniki. 
A kiedy scena jest szczególnie 
męcząca dla zwierzęcia, schodzi 
ono z planu przed upływem 8 
godzin, o ile nakręcono wystar-
czającą ilość materiału. „do tej 
pory żadnemu z naszych zwie-
rzaków nie przydarzyło się nic 
groźnego, nawet w scenach nie-
bezpiecznych, np. takich, w któ-
rych pies przebiegał tuż przed 
pędzącym samochodem. przy-
najmniej tak miało to wyglą-
dać na ekranie. W rzeczywi-
stości samochód, prowadzony 
przez kaskadera, jechał wolniej, 
z zachowaniem bezpiecznej odle-
głości od zwierzęcia. A reszta 
była już kwestią sztuczek opera-
torskich. dlatego tak ważna jest 
współpraca treserów zwierząt 
z autorem zdjęć i operatorem 
kamery” – zaznacza Krzemińska.

ZwierZĘta 
uwielbiają 
grać
dla zwierzęcia nawet ciężka 
praca przed kamerą, jeśli prze-

biega pod okiem zdolnego tre-
sera, nigdy nie jest męczarnią, 
tylko radością. zwierzęciu 
sprawia ją obecność na planie, 
wśród ludzi, którzy przeważ-
nie je rozpieszczają, jak choćby 
Marlenkę, uroczego psiaka 
z tarapatów i Cichej Nocy. 
„zwierzaki, którymi opieku-
jemy się z mężem, ufają nam, 
nie są przy nas zestresowane, 
bo nigdy ich do niczego nie 
zmuszamy, lecz postępujemy 
z nimi tak, żeby same chciały 
grać przed kamerą” – mówi 
pani Beata. 

i konkluduje: „Tresura zwie-
rząt do filmów to bardzo odpo-
wiedzialne zadanie, bo przecież 
jeśli stworzenie nie sprawdzi się 
przed kamerą, może posypać 
się harmonogram zdjęć. za to 
kiedy świetnie daje sobie radę, 
mąż i ja niezmiernie się cie-
szymy. i chcemy dalej praco-
wać w naszym zawodzie, który 
kochamy”.

Andrzej 
Bukowiecki

związany z końmi. „zaczęli-
śmy prowadzić własną działal-
ność, początkowo o charakte-
rze rekreacyjnym i ograniczoną 
do koni. Wciąż jednak napły-
wały zamówienia z kinemato-
grafii, więc poszliśmy w tym 
kierunku. Wypożyczaliśmy 

konie do filmów, jeździliśmy 
konno w filmach. Ale twórcy 
potrzebowali także innych 
zwierząt, no to i one zagościły 
w naszym podwarszawskim 
gospodarstwie. dziś mamy, 
łącznie z końmi, 60 stworzeń” – 
mówi Krzemińska.

w rolach 
głównych psy 
i koty
psa lub kota ma w domu wiele 
osób. dlatego wśród produk-
cji ze zwierzętami najwięcej jest 
tych z psami i kotami. „Wszyst-
kie zwierzęta dobieramy pod 
kątem ich charakteru i predys-
pozycji. Jakie zachowania świad-
czą o tym, że zwierzę nadaje 
się do filmu? W przypadku psa 
ważne jest, aby lubił aportować, 
wychodzić z domu, przebywać 
z obcymi, bo przecież będzie 
grać z aktorami, których nie zna. 
pies nie powinien też płoszyć się 
na odgłos wystrzałów. Jeśli speł-
nia wszystkie kryteria, kierujemy 
go na dalsze szkolenie” – tłuma-
czy Beata Krzemińska. „Ale ten 
wstępny casting trwa czasem 
bardzo długo. Rocky, owczarek 
niemiecki z serialu Komisarz 
alex, został wybrany spośród 
50 psów! nie znam drugiego psa 
tak uzdolnionego aktorsko. Jest 
już jednak w psim wieku przed-
emerytalnym, a my dotąd nie 
znaleźliśmy jego następcy” – 
martwi się pani Beata.

„podczas zdjęć trzeba zwra-
cać baczną uwagę na to, w którą 
stronę pies patrzy. zwykle wodzi 
oczyma za swoim przewodni-

Konie, psy, koty, kozy, owce, węże, papugi, 
ptaki drapieżne, jaszczurki, szczury... beata 
i andrzej Krzemińscy, małżeństwo treserów 
i kaskaderów, sposobią je do występów 
w filmach i serialach.
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Andrzej Krzemiński

Beata Krzemińska 
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Krótkometrażowy, polsko-amerykań-
ski dokument Have No Fear w re-
żyserii Beaty Calińskiej (dokumen-
talistki i antropolożki) oraz Sarah 

Jacobson (dokumentalistki z nowego yorku) 
został pokazany na festiwalu newFilmmakers 
w Los Angeles. Bardziej interesujące od jego 
projekcji jest jednak niespodziewane zamie-
szanie, jakie wywołał plakat do tego filmu. 

Będąc już w Los Angeles, reżyserki 
w ostatniej chwili wpadły na pomysł, aby 
Have No Fear towarzyszył na festiwalu tra-
dycyjny polski plakat. z prośbą o wykona-
nie projektu zwróciły się do Kamili Stani-
szewskiej z warszawskiej ASp, która musiała 
sprostać temu wyzwaniu w zaledwie kil-
kanaście godzin. owocem intensywnego 
procesu twórczego stały się dwie zupełnie 
różne prace, z których szczególnie jedna tak 
zaskoczyła organizatorów festiwalu i prasę, 
że została wyróżniona publikacją w presti-
żowym amerykańskim „The immigrant”. 
dyrektor festiwalu – Larry Laboe – popro-
sił nawet, aby dwie kopie plakatów zawisły 
na stałe w siedzibie newFilmmakers w Los 
Angeles, którą przez cały rok odwiedzają 
przedstawiciele amerykańskiej branży filmo-
wej. W ten nieoczekiwany sposób o stworzo-
nym w zaledwie kilkanaście godzin plakacie 
zrobiło się głośno, dzięki czemu także sam 
film stał się natychmiast zauważony. oba 
dzieła dotarły również do Beyond Baroque 
Literary Arts Center w Venice w Kalifornii, 
będącego jednym z czołowych amerykań-
skich centrów artystycznych oraz legendą 
niezależnej kultury. 

A FILM BY BEATA CALINSKA & SARAH JACOBSON
IN COLLABORATION WITH ADIA WHITAKER

& ASE DANCE THEATRE COLLECTIVE
PRODUCTION: UnionDocs

Jest studentką piątego roku wydziału Grafiki na warszawskiej 
akademii Sztuk Pięknych. Studiowała także w Hochschule für 

Gestaltung w offenbach am Main. Zajmuje się głównie plakatem, 
grafiką edytorską oraz fotografią.

KaMila STaNiSZewSKa
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Reżyserka, Beata Celińska, z sympatią wspo-
mina najbardziej zaskakujące reakcje amerykań-
skiej publiczności: „Wiele osób przy pierwszym 
oglądzie plakatu myśli, że Have No Fear to jakiś 
manifest, ruch społeczny. Amerykanie są niesa-
mowicie zaangażowani obywatelsko, więc zatrzy-
mują oczy na takich plakatach. dopiero po głęb-
szym obejrzeniu orientują się, że to tytuł filmu (też 
swoją drogą zaangażowanego społecznie, więc 
wszystko się zgadza). dzięki niemu uzyskujemy 
publiczność i z tego »przypadkowego« źródła – 
co oczywiście nie jest przypadkiem, a głęboką 
myślą designerki plakatu”. 

Głosy amerykańskich widzów przywracają wiarę 
w tę niedocenianą obecnie formę promocji filmu, 
a przy tej okazji dowiadujemy się również, że w USA 
nie zapomniano o tradycjach polskiej grafiki, czego 
dowodem są choćby następujące wypowiedzi: „To 
takie odświeżające zobaczyć plakat skupiony na 
przekazie, jaki niesie ze sobą film. Śmiały design, 
inteligentny, precyzyjny, pomysłowy, a jednocześnie 
intrygujący. nie wyobrażam sobie nie pójść na film 
po zobaczeniu takiego plakatu. (…) To zdecydowa-
nie przypomnienie znanej polskiej szkoły plakatu”.

Kamila Staniszewska, autorka tego graficznego 
dzieła, wprawdzie nigdy nie była w USA, jednak 
tworząc plakat miała świadomość, że w amerykań-
skiej kulturze street art, prostota i szybkość prze-
kazu odgrywają ogromną rolę. dlatego posłużyła 
się pewnego rodzaju piktogramami, które złożyły 
się na głęboko przemawiającą do odbiorcy formę. 
Artystka podkreśla: „nie chciałam, by plakat był 
banalny, czy w przekazie czy w jego warstwie wizu-
alnej. (…) Chciałam stworzyć taki, który będzie 
aktywny, pobudzający wyobraźnię, będący jednocze-
śnie komunikatem i swoistą zagadką czy rebusem”.

Reżyserki cieszą się z osiągniętego efektu medial-
nego: „dla filmu to wspaniałe, udało się więc zro-
bić bardzo ciekawy mariaż artystyczny: dokument 
i plakat w stylu polskiej szkoły plakatu. obie te 
sztuki przy naszym projekcie się »ścigają« i już nas 
nie dziwi, że ktoś odkrywa nasz film tylko dlatego, 
że najpierw odkrył i zainteresował się plakatem”.

Historia ta prowokuje do zadania pytania, czy 
również w polsce, w świadomości reżyserów i pro-
ducentów, istnieje przekonanie, że plakat może tak 
silnie wpłynąć na promocję filmu i tworzyć z nim 
artystyczną całość? oczywiście pod warunkiem, 
że plakat jest dziełem sztuki, a nie banalną grafiką, 
wykonaną zgodnie ze schematem zalecanym przez 
speców od marketingu.

cezary Kruk

Czy możliwy jest artystyczny mariaż 
filmu z plakatem? oto rozegrana 
w kalifornijskim entourage’u historia 
dokumentu Have No Fear 
i stworzonego do niego plakatu.

niezwyKła historia      z los angeles

Kamila Staniszewska
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DoświaDczenie 
wewnętrzne wiDza

obecność

cechą charakterystyczną dzieł sztuki 
jest to, że nieustanne podlegają 
waloryzacji. Rozbłyskują, ich świa-
tło nabiera mocy lub przygasa, cza-

sem ledwo tlą się przez dziesięciolecia, wieki, 
by znów zapłonąć jasnym płomieniem. W ten 
sposób funkcjonują zarówno w świadomości 
zbiorowej, jak indywidualnej. „Mona Lisa”, 
ikoniczne dzieło Leonarda da Vinci, symbol 
sztuki sam w sobie, jest powszechnie uwa-
żana za arcydzieło, ale to, co dla wielu jest 
„Jeruzalem w ramach”, dla zbigniewa Her-
berta było zaledwie „tłustą i niezbyt ładną 
Włoszką” „od mięsa życia odrąbaną”. 

na dzieło sztuki można też spojrzeć 
w zupełnie inny sposób. poznawać je, ana-
lizować, lecz nie wartościować. Takie wła-
śnie zadanie postawili sobie autorzy roz-
praw filmoznawczych zebranych w tomie 
„doświadczenie wewnętrzne bohatera 
w dziele filmowym”. podeszli oni do wybra-
nych obrazów jak do statycznych zamknię-
tych dzieł i – pozostając wewnątrz – roze-
brali je na czynniki pierwsze. Warto przy tym 
wspomnieć, że książka, jak na zbiór rzetel-
nych prac naukowych przystało, oferuje wię-
cej niż zapowiada tytuł. przedmiotem ana-
lizy pozostają nie tylko postaci bohaterów, 
sposób, w jaki budują znaczenia, wymowa 
poszczególnych gestów, spojrzeń, uśmiechów, 
lecz także warsztat reżyserski, kompozycja 
poszczególnych scen, praca kamery, świa-
tło, muzyka. Wynika to wprost z koncepcji, 

Hipnotyzer”Jakuba Sochy to 
opowieść o reżyserze, który 
nigdy do końca nie uległ magii 
kina. „Trudno mi wymienić 

filmy, które wywarły na mnie wpływ rów-
nie silny jak literatura” – mówił edward 
Żebrowski. W Szkole Filmowej w Łodzi 
pojawił się zaraz po Andrzeju Wajdzie 
i Romanie polańskim. W tym samym cza-
sie studiowali m.in. Wojciech Marczew-
ski i Krzysztof zanussi. z tym ostatnim 
dzielił stancję. na jakiej zasadzie panowie 
postanowili zamieszkać razem, trudno 
dociec. W „Hipnotyzerze” Krzysztof 
zanussi wspomina: „edward był wów-
czas człowiekiem żyjącym wyzywająco 
i występnie, a ja byłem moralistą o ści-
śniętych zębach (...)”.

Jakub Socha dzieli opowieść o reżyse-
rze na etapy. Jest tu burzliwa młodość, 
która umie się wyszumieć i dojrzały wiek, 
w którym Żebrowski staje się mento-
rem studentów. W tej historii pojawia 
się pobyt w więzieniu i wymuszone cho-
robą Bürgera zejście z planu filmowego. 
przewlekły ból i trudności z chodzeniem 
zmusiły reżysera do zmiany zawodowych 
planów. ponieważ postrzegał film w kate-
goriach gry drużynowej, znając swoje 
ograniczenia, nie chciał spowalniać pracy 
zespołu. po raz ostatni stanął za kamerą 
w wieku 45 lat. 

Jego dorobek filmowy to kilka etiud i trzy 
fabuły: ocalenie, Szpital przemienienia 
i W biały dzień. istnieje jednak masa pro-
dukcji, na które miał wpływ jako opiekun 
studentów czy twórca scenariuszy. edward 
Żebrowski był wykładowcą m.in. w Szkole 
Wajdy, uczył też w niemczech i danii. To 
on odkrył dla kina zbigniewa zapasiewi-
cza. To do niego po rady zgłaszał się młody 
Krzysztof Kieślowski. patrzymy na reży-
sera poprzez ludzi, z którymi los splatał 
jego historię. W tej opowieści przewijają 
się: ireneusz iredyński, Marek Hłasko, 
Michał Komar. 

portret edwarda Żebrowskiego budują 
detale. Wiersz z dziennika reżysera napisany 

że „Gra aktorska staje się niewystarczająca 
dla wyrażenia aktów psychicznych i ich tre-
ści. zastosowane przez operatora zbliżenie 
twarzy postaci również nie ukaże całościo-
wego portretu świata wewnętrznych prze-
żyć. Wyrażenie w dziele filmowym »świata 
duchowego« wymaga wizualizacji – obecno-
ści formy wykorzystującej pełną paletę środ-
ków wyrazu i biorącej w posiadanie całość 
obrazu filmowego, w jego uporządkowa-
niu przestrzennym i czasowym” (Seweryn 
Kuśmierczyk, s.17). 

zbiór filmów wybranych do analizy na 
pierwszy rzut oka może wydawać się przy-

po śmierci ukochanego jamnika Gucia, mówi 
dużo więcej o człowieku niż branżowe opra-
cowania. Czytając o twórcy ocalenia, widzę 
człowieka odpornego na filmowe mody. pod-
czas lektury zatrzymuje mnie zdanie Jakuba 

padkowy. Co bowiem łączy ze sobą Świadec-
two urodzenia Stanisława Różewicza, Kon-
formistę Bernarda Bertolucciego, Łagodną 
piotra dumały (animacja), lokatora Romana 
polańskiego, panny z Wilka Andrzeja Wajdy, 
aleksandrę Aleksandra Sokurowa i Woła-
nie Marcina dudziaka? Siedem różnych 
obrazów filmowych oddalonych od siebie 
w czasie i przestrzeni, odwołujących się do 
wewnętrznych przeżyć bohaterów pocho-
dzących z wielu epok, nakręconych przez 
reżyserów o odmiennych doświadczeniach 
kulturowych i artystycznych. nie wszyst-
kie tytuły zasługują nawet na miano wybit-
nych, choć niewątpliwie są to filmy znaczące. 
A jednak wybór jest przemyślany. ocalona 
z getta Mirka, dręczony wyrzutami sumienia 
mąż Łagodnej, borykający się z przeszłością 
Wiktor Ruben, popadający w obłęd Trel-
kovsky, czy nastolatek biwakujący z ojcem 
nad brzegiem Sanu, wszyscy oni doświad-
czają wewnętrznej przemiany, to, co dzieje 
się w ich duszy, umyśle, ma o wiele większą 
dynamikę niż wydarzenia zawarte w fabule. 

Wykonując swoją pracę analityczną, auto-
rzy uczą nas wnikliwego spojrzenia na dzieło 
filmowe, doceniania jego złożoności, w tym 
detali, odcieni, elementów pozornie przypad-
kowych. nie musimy być nawet admirato-
rami opisanych tytułów, by wynieść z lektury 
tej książki ogromną korzyść.

Hanna Adamkowska

Sochy: „zdawał sobie sprawę, 
że nie będzie miał olbrzymiej 
widowni, i to go nie bolało, bo 
chciał mówić do wybranych”. 
Ci, którzy znali Żebrowskiego, 
podkreślają jego umiejętność 
słuchania i  zdecydowane 
poglądy. Autor „Hipnotyzera” 
przywołuje m.in. słowa Kazi-
mierza Kutza: „prawdziwie 
przyzwoity człowiek jest ostry. 
Trzeba umieć powiedzieć, że 
jest albo tak, albo tak”. W cza-
sach konformizmu to zanika-
jąca umiejętność. 

W antykwariatach szukam 
książki, w której – jak pisze 
Socha – zazwyczaj mocno 
introwertyczny Żebrowski 
odsłania się. Chodzi o „Lekcję 
anatomii, czyli spotkania z chi-
rurgią”. Tę publikację wymyślił 
Wojciech noszczyk, wybitny 
polski chirurg. To zbiór tek-
stów, w którym Żebrowski – 
obok Agnieszki osieckiej 
i Tadeusza Konwickiego – opo-
wiada o swoich doświadcze-
niach z chorobą i niemocą ciała.

W lutym minęły 4 lata od 
śmierci reżysera. dzięki „Hipnotyzerowi” 
znów jest intensywnie obecny.

Weronika 
Wawrzkowicz-Nasternak

by przedstawić na ekranie świat 
psychiczny bohatera, reżyser musi 
użyć całej palety środków wyrazu. Gra 
aktorska jest tylko jednym z nich.

W czasach, kiedy odbywa się brutalna 
walka o widza, warto poczytać 
o człowieku, który nie potrzebował 
blichtru do istnienia. Jakim twórcą był 
Edward Żebrowski?
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„DOśWiADcZeNie WeWNĘtrZNe 
BOHAterA W DZieLe FiLMOWYM”
pOD reD. NAUKOWĄ seWerYNA 
KUśMiercZYKA
WYDAWNictWA UNiWersYtetU 
WArsZAWsKieGO, 2017

JAKUB sOcHA
„ŻeBrOWsKi. HipNOtYZer“
WYDAWNictWO cZArNe, 2018
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realizując DoKument

Wieloautorska książka „od 
obserwacji do animacji. 
Autorzy o kinie dokumental-
nym”, do której teksty zebrała 

i opracowała znawczyni filmowego doku-
mentalizmu, Katarzyna Mąka-Malatyńska, 
jest wyjątkowym w swym kształcie wprowa-
dzeniem w dzieje polskiego filmu dokumen-
talnego po przełomie cyfrowym, jaki dokonał 
się na świecie u schyłku minionego stulecia. 
zyskujemy tu dostęp do niepublikowanych 
wcześniej autorskich wypowiedzi twórców, 
wgląd w ich własne uwagi o warsztacie i opo-
wieści o kulisach powstawania cenionych 
dokumentów. Andrzej Sapija, reżyser znany 
z filmowych portretów wybitnych artystów, 
objaśnia swoją metodę pracy dyskretnego 
świadka i obserwatora, opisując, w jaki spo-
sób udało mu się nakręcić (małą kamerą 
cyfrową) obraz o Tadeuszu Różewiczu. Sapija 
formułuje wykładnię określonej strategii 
realizowania podobnych utworów. Relacji 
reżyser – bohater poświęca swą uwagę także 
Leszek dawid, odnosząc się w swym tekście 
do doświadczeń z wczesnego okresu swojej 
twórczości, gdy pod opieką artystyczną Kazi-
mierza Karabasza nakręcił nowatorski doku-
ment obserwacyjny o dwóch emigrantach 
zarobkowych wyruszających do Londynu 
(bar na Victorii). z kolei Wojciech Staroń, 
nie tylko znakomity dokumentalista, ale także 
ceniony autor zdjęć filmowych, przybliża 

kulisy realizacji jednego z pierwszych auto-
biograficznych dokumentów w polskim kinie, 
czyli Syberyjskiej lekcji. Mirosław dembiński 
w rozdziale pod wiele mówiącym tytułem 
„Film dokumentalny w państwie totalitar-
nym. Historia powstania lekcji białoruskiego 
i Muzycznej partyzantki” opisuje (na bazie 
własnych doświadczeń) inną współczesną 
formułę dokumentalną – film politycznie 
zaangażowany, w którym twórca przyjmuje 
postawę aktywnego świadka historycznych 
wydarzeń. dembiński, dawid – a w osob-
nym tekście Arkadiusz Sołczerski („doku-
mentalista w zagrożeniu. Ryzyko związane 
z tworzeniem dokumentu”) – wiele miejsca 
poświęcają zagadnieniu etyki dokumen-

talisty, jednej z kluczowych kate-
gorii w tej odmianie twórczości fil-
mowej. W odrębną całość układają 
się dwa teksty cenionych montaży-
stek. Milenia Fiedler („Fotografia 
w dokumencie. o montażu filmu 
dokumentalnego Fotoamator dariu-
sza Jabłońskiego”) dzieli się myślami 
zawodowca rozpatrującego szcze-
gólny przypadek pracy nad monta-
żem, gdy w grę wchodzą nie ujęcia 
filmowe, ale obrazy statyczne, sfil-
mowane fotografie i slajdy. dorota 
Wardęszkiewicz („Co posiadam, co 
wybieram, co kwestionuję. Mon-
taż jako redakcja scenariusza”) stara 
się (z powodzeniem) wytłumaczyć, 
czym jest montaż w dokumencie, 
a czyni to, opisując i analizując swoją 
pracę nad konkretnymi problemami 
montażowymi w filmach: Usłyszcie 
mój krzyk Macieja drygasa, Chemia 
oraz Nawet nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham pawła Łozińskiego, czy we 

Wszystkich nieprzespanych nocach Michała 
Marczaka. Książkę wieńczy tekst poświęcony 
jednej z najnowszych odmian twórczości 
niefikcjonalnej, jaką jest dokument animo-
wany, pióra jednego z najmłodszych twór-
ców działających w tym obszarze twórczości 
non-fiction, Marcina podolca („Animacja 
w filmie dokumentalnym”). Tom przybliża 
refleksje warsztatowe i teoretyczne kilkorga 
cenionych współczesnych dokumentalistów, 
a zarazem tych, którzy kształcą nowe pokole-
nia polskich twórców X Muzy, bowiem prawie 
wszyscy autorzy książki są dziś wykładow-
cami w Szkole Filmowej w Łodzi. 

Mikołaj Jazdon

o polskim filmie dokumentalnym po przełomie cyfrowym. 
Kulisy warsztatu i metod twórczych współczesnych 
dokumentalistów, przez nich samych ujawnione.
„OD OBserWAcJi DO ANiMAcJi. AUtOrZY 
O KiNie DOKUMeNtALNYM”
pOD reD. KAtArZYNY MĄKi- 
-MALAtYŃsKieJ
sZKOłA FiLMOWA W łODZi, 2017
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Bardzo trudno pogodzić się z odej-
ściem tak wspaniałego człowieka, 
jakim była Albina Barańska, zwana 
powszechnie Balbiną. Stanowili 

z Andrzejem, jej mężem, wspaniałą parę, 
godną naśladownictwa. W filmy, reżysero-
wane przez Andrzeja, wkładała całe serce 
i wiedzę nabytą przez wiele lat uprawiania 
tych niezmiernie ciężkich zawodów, jakimi 
są dekorator wnętrz i scenograf.

Ja sam natomiast, na zawsze zapamięta-
łem wspaniałą współpracę przy serialach 
lalka, rodzina połanieckich czy Kariera 
Nikodema Dyzmy. Balbina miała niepraw-
dopodobny instynkt twórczy i wyczucie 
łączenia kolorów tkanin. nie były to rozwią-
zania standardowe, prosto z podręcznika. 
ona to po prostu czuła. Ubierała się nieba-
nalnie, wyszukując jakieś przedziwne, nie-
słychanie barwne dodatki, a zwłaszcza nie-
zwykle kolorowe i nietuzinkowe zegarki. To 
było Jej hobby. A ten kolorowy świat prze-
nosiła na dekoracje, i chociaż czasem kłócił 
się z odtwarzaną epoką, na ekranie wyglą-
dał doskonale. Stworzyli w tych serialach 
doskonały tandem z Markiem iwaszkiewi-
czem vel Hrabią. Ten, wiecznie marudzący 
kpiarz, wielki koneser mebli i przedmio-
tów sztuki użytkowej, w wyświechtanym, 
pamiętającym jeszcze Wilno, garniturku 
i obwisłej, ale obowiązkowej muszce, zaj-
mował się urządzaniem salonów i gabi-
netów, a zaraz po nim wkraczała Balbina 
z gotowymi już upięciami drzwi, okien itp. 
Całość niemal zawsze wyglądała świetnie! 

po dwóch skromnych filmach Wojciecha 
Jerzego Hasa Nieciekawej historii i pismaku, 
reżyser, szykując się do wielkiego, epic-
kiego widowiska, osobistego pamiętnika 
grzesznika przez niego samego spisanego, 
poprosił mnie, a właściwie zażądał, aby 
dekoratorem była właśnie Balbina. ocze-
kiwał od niej tej dawki szaleństwa twór-
czego i nie zawiódł się ani w tym filmie, 
ani następnym, czyli w Niezwykłej podróży 
baltazara Kobera. powstały nieprawdopo-
dobnie piękne plastycznie dzieła, w których 
niestety nie brałem udziału, z prozaicznego 
powodu – wyjazdu na wiele lat z polski.

po powrocie powetowałem sobie tę stratę, 
współpracując z Aliną przy ogniem i mie-
czem Jerzego Hoffmana. Wnętrza dworu, 
karczmy czy kryjówka – więzienie Heleny 
w Jarze, przeszły na zawsze do historii kina. 
Można by tak długo wyliczać Jej dokona-
nia i wielki żal, że już nie dopiszę kolej-
nego tytułu do Jej, jakże bogatej, filmografii.

Andrzej Haliński

Albina Barańska

TWóRCze 
SzALeńSTWo
Niezwykle ceniona artystka, 
uwielbiana przez współpracowników, 
prawdziwa czarodziejka na 
planie. była wieloletnią członkinią 
Stowarzyszenia Filmowców polskich.

Albina Barańska
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Chociaż młodszemu pokoleniu 
filmowców kojarzył się przede 
wszystkim z polsatem, w pamięci 
środowiska Jarosław Sander pozo-

stanie jednym ze współtwórców Studia Fil-
mowego im. Karola irzykowskiego. A nade 
wszystko niezwykle porządnym facetem, pie-
kielnie inteligentnym gościem, który godzi-
nami potrafił gadać o filmach i zawsze znajdo-
wał czas, aby pochylić się nad scenariuszami 
debiutantów. 

ostatnie dwie dekady kierował Redakcją 
Filmową polsatu. produkował seriale, wśród 
nich m.in. Samo życie, Daleko od noszy, Ekipę, 
pensjonat pod różą, Świat według Kiepskich, 
Szpilki na Giewoncie, Hotel 52, przyjaciółki, 
Skorumpowanych i tylko miłość, a także filmy: 
0_1_0, Skorumpowanych, Korowód, Niena-
sycenie. z Leszkiem Wosiewiczem napisali 
wspólnie scenariusz świetnego Kornblu-
menblau. Jego droga zawodowa, jak słusz-
nie zauważa Feliks Falk, była bardzo ciekawa. 
Co ważne, to właśnie Falk wraz z Jerzym 
Sztwiertnią, ówcześni członkowie Rady pro-
gramowej polsatu, zaproponowali, by Sander 
objął wakujące stanowisko w szybko rozwi-
jającej się telewizji. Jarosław Sander produ-
kował nie tylko seriale, ale także pierwsze 
polskie reality show, m.in. realizowany we 
Wrocławiu „Bar”. 

pochodził z Radomia, gdzie dzisiaj mieszka 
duża część jego rodziny. Jako jeden z najlep-
szych absolwentów radomskiego Liceum im. 
Chałubińskiego, z sukcesem ukończył w 1972 
roku ii edycję olimpiady Literatury i Języka 
polskiego – na liście laureatów widnieje obok 
Leszka Kolankiewicza i Bronisława Maja. 

„z Jarkiem poznaliśmy się w latach 70. na 
studiach polonistycznych na Uniwersytecie 
Warszawskim. Łączyła nas fascynacja filmem, 
spotkaliśmy się więc na seminarium filmo-
logicznym” – wspomina Jerzy Kapuściński. 
– „A potem już spotykałem go regularnie: w 
Studiu irzykowskiego, na Festiwalu polskich 
Filmów Fabularnych i na »Młodzi i Film« w 
Koszalinie. przez chwilę pracowałem z nim 
w Telewizji polskiej w dwójce, gdzie oceniał 
projekty serialowe i filmowe”.

„Jarek po studiach dostał pracę w naczel-
nym zarządzie Kinematografii jako recen-
zent naszych projektów” – opowiada Feliks 

Falk. „Kilku urzędników zastanawiało się, czy 
robić Wodzireja czy nie. i to Jarek był tym, 
który ocenił scenariusz wysoko. Wiedzieli-
śmy, że Sander dobrze ocenia projekty kole-
gów, myślę, że ówczesny szef kinematografii, 
Jerzy Bajdor, opierał się na jego recenzjach. 
zachowywał się wobec nas bardzo pięk-
nie, co w tamtych czasach nie było łatwe” 
– dodaje reżyser. – „zawsze potrafiliśmy 
odnaleźć wspólny język. Sander świetnie 
znał się na kinie. W Studiu irzykowskiego 
mocno przyczynił się do realizacji wielu zna-
komitych filmów”.

nina Terentiew, żegnając Jarosława San-
dera, przypomniała jego pracę na Festiwalu 
polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jego 

kadencja (1992-1993) przypadła na najtrud-
niejszy czas polskiego kina. Ale były to także 
lata niezwykłych składów jurorskich, gorą-
cych dyskusji nad przyszłością rodzimej 
kinematografii i ciekawych debiutów. Mimo 
skromnej ilościowo rocznej produkcji, Sander 
starał się pokazać w konkursie 25-26 filmów.

„Był to człowiek pełen dobrej energii. 
nawet, jeśli piętrzyły się problemy, Jarek 
potrafił znaleźć rozwiązanie w najtrudniej-
szej sytuacji” – zamyśla się Kapuściński. – 
„zawsze dostrzegał pozytywy. We wszyst-
kim”. Jarosław Sander odszedł 27 lutego, w 
wieku 64 lat.

Anna Wróblewska

Jarosław sander
dŁUGA RozMoWA o Kinie

Świetnie znał się na kinie, potrafił 
wyłowić najciekawsze scenariusze. 
od końca lat 90. kierował redakcją 
Filmową telewizji polsat.

Jarosław Sander
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(1960) miała stosunek krytyczny. 
„Choć dała mi tzw. popularność, 
niewiele przyniosła satysfakcji 

artystycznej. postać danusi, choć piękna 
literacko, została spłycona wymogami 
filmu” – mówiła w wywiadzie. W innym 
nie owijała w bawełnę: „Ten film (Krzyżacy – 
przyp. A.B.) złamał mi życie zawodowe, bo 
po nim w ogóle nie grałam przez 6 lat”. prze-
stój tłumaczyła tym, że „wyobraźnia widzów 

(także reżyserów) złączyła słodycz danuśki 
z osobą jej odtwórczyni”. na łamach „Filmu” 
Maciej Maniewski bronił występu Staniszew-
skiej w Krzyżakach: „Wcielając się w postać 
danusi, stanęła przed wyjątkowo trudnym 
zadaniem. Jurandówna bowiem pozbawiona 
jest właściwie możliwości działania. określa 
ją jedynie »wdzięk dwunastoletniej młódki 
i uroda jakoby jakowejś figurki z kościoła albo 
z jasełeczek«. Staniszewska zdecydowanie 
wykroczyła poza te ograniczenia. Jej danuśka 

jest dojrzalsza zewnętrznie i wewnętrznie, 
wzbogacona o specyficzną refleksyjność”. 
Aktorka grała w Krzyżakach, kończąc stu-
dia w pWST w Warszawie.

Urodziła się w 1936 roku w Łodzi. naukę 
w liceum wieczorowym godziła z wystę-
pami w spektaklach łódzkiego Młodzieżo-
wego domu Kultury. do pWST zdawała 
w ostatnim dniu egzaminów wstępnych. 
połączenie subtelnej urody z dźwięcznym 
głosem zrobiło wrażenie na egzaminatorach. 
została przyjęta. 

na i roku studiów grała panienkę z dworu 
w Szkicach węglem Antoniego Bohdziewicza 
(1957). dostała główną rolę w filmie Andrzeja 
Wajdy Jesteśmy sami na świecie, który osta-
tecznie nie powstał. W popiele i diamencie 
tego samego reżysera (1958) zagrała piosen-
karkę z hotelu Monopol i została dostrzeżona 
przez krytykę.

dużą sympatię zdobyła jej Krysia z Zama-
chu Jerzego passendorfera (1958) – uczest-
niczka akcji zgładzenia Frantza Kutschery: 
dziewczyna posłuszna wojskowym rozkazom, 
a zarazem delikatna i wrażliwa. 

Świetną, bogatą psychologicznie kreację 
stworzyła w roli Joczysowej w Krzyżu Walecz-
nych Kazimierza Kutza (1958). Joczysowa 
nie chce, żeby czczono ją jako wdowę po 
bohaterze wojennym. Młoda dziewczyna 
zakochuje się w innym mężczyźnie. „Stani-
szewska grą w tym filmie pokazała, że w jej 
osobie pojawiła się nowa, ciekawa, piękna 
aktorka” – mówi Kazimierz Kutz.

potem byli Krzyżacy, po których na dużą 
rolę ekranową Staniszewska czekała 13 lat! 
otrzymała ją w Zazdrości i medycynie Janusza 
Majewskiego (1973), gdzie grała zazdrosną 
kochankę głównego bohatera. „Akcja filmu 
toczy się w latach 30. XX wieku. Staniszew-
ska spisała się znakomicie, bo miała przedwo-
jenną urodę i przedwojenne maniery, których 
nie sposób zagrać, jeśli się ich nie ma. Była 
damą” – mówi Janusz Majewski. „i bardzo 
prawym człowiekiem” – dodaje Kutz.

U Majewskiego zagrała też w Upiorze 
w kuchni (1976, Teatr Telewizji). pojawiła 
się jeszcze w rekordzie świata Filipa Bajona 
(1977, TV), serialu Janusza Kidawy białe 
tango (1981) i lawie Tadeusza Konwickiego 
(1989).

z teatru zrezygnowała na początku lat 80. 
poświęciła się rodzinie – mężowi, wybit-
nemu chirurgowi Wojciechowi noszczykowi, 
i dwojgu ich dzieciom. Jednym z przyjaciół 
żoliborskiego domu państwa noszczyków 
był ksiądz Jerzy popiełuszko.

Andrzej Bukowiecki

Grażyna staniszewska

nie TyLKo 
dAnUŚKA

Śliczna córka Juranda w filmie aleksandra 
Forda według Sienkiewiczowskich 
„Krzyżaków” to jej najpopularniejsza rola. 
Zmarła 4 marca aktorka stworzyła jednak 
też dużo ciekawsze kreacje ekranowe. 

Grażyna Staniszewska
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10 lat śląskiego funduszu 
filmowego
w 2008 roku, dzięki m.in. otwartości 

władz samorządowych województwa 
śląskiego, powstał pierwszy w polsce fundusz 
filmowy o zasięgu wojewódzkim – Śląski 
Fundusz Filmowy – którego funkcjonowa-
nie powierzono instytucji Filmowej „Silesia 
Film”. przez 10 lat działania zainwestowano 
ponad 10 mln złotych, którymi wsparto 60 
tytułów, w tym 25 fabularnych, 26 doku-
mentalnych, 4 krótkometrażowe fabuły i 5 
animacji. Filmy wsparte przez ŚFF obejrzało 
w polskich kinach prawie 3 mln widzów. 
dofinansowane obrazy to m.in. Kongres 
Ariego Folmana, Jesteś bogiem Leszka 
dawida, Chce się żyć i Jestem mordercą 
Macieja pieprzycy, Demon Marcina Wrony, 
czy ostatnio Zimna wojna pawła pawlikow-
skiego i Dolina bogów Lecha Majewskiego. 
Każdy film realizowany w regionie przynosi 
wymierne korzyści dla województwa, w tym 
pracę dla przedsiębiorców – nie tylko ludzi 
kina, ale także usługodawców, aktorów, sta-
tystów. nieoceniona jest również wartość 
promocyjna wynikająca ze wsparcia pro-
dukcji filmowej. Realizowane obrazy poka-
zują widzom w całej polsce i na świecie, jak 
różnorodny jest Śląsk.

śniadanie wydawców 
i branży filmowej
23 marca w przestrzeniach Baru Stu-

dio na placu defilad w Warszawie 
odbyło się Śniadanie Wydawców i Branży 
Filmowej. Wydarzenie promowało dobrą 
polską literaturę dla dzieci i młodzieży na 
rodzimym rynku filmowym, który adap-
tacje ceni sobie nie mniej, niż scenariusze 
oryginalne. doświadczenia wielu europej-
skich kinematografii (z duńską, szwedzką 
i norweską na czele, gdzie rocznie powstaje 
kilkanaście, wysokiej jakości, produkcji dla 
dzieci) dowodzą, jak ogromnym zaintere-
sowaniem cieszą się wśród widzów ekra-
nowe adaptacje literatury dziecięcej. Sukcesy 
takich filmów, jak Klub włóczykijów Toma-
sza Szafrańskiego (adaptacja książki „Klub 
włóczykijów, czyli trzynaście przygód stryja 
dionizego” autorstwa edmunda niziur-
skiego, ponad 130 tys. widzów w kinach), 
Za niebieskimi drzwiami Mariusza paleja 
(adaptacja książki dla dzieci Marcina Szczy-
gielskiego; film obejrzało w kinach niemal 
250 tys. widzów) czy tarapaty Marty Kar-
wowskiej (ponad 300 tys. widzów) poka-

Dyrektor i twórca Międzynarodo-
wego Festiwalu Sztuki Autorów 

zdjęć Filmowych Camerimage został 
wyróżniony przez zarząd Funda-
cji polskiego Godła promocyjnego 
„Teraz polska” tytułem „promotor pol-
ski”. Tytuł ten przyznawany jest oso-
bom, których osiągnięcia w dziedzi-
nie kultury, nauki lub biznesu budują 
wizerunek polskiej marki narodowej. 
W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu 
wyróżnienia, Krzysztof przybył, pre-
zes Fundacji polskiego Godła promo-
cyjnego, wyraził uznanie dla doko-
nań Marka Żydowicza na polu kultury, 
a w szczególności za stworzenie tak 
bardzo rozpoznawalnego i cenio-

nego na świecie festiwalu filmowego, 
jakim jest Camerimage. pomysło-
dawcy godła „Teraz polska” uważają, 
że wizerunek naszego kraju budują nie 
tylko produkty, usługi i innowacje, ale 
także – a może przede wszystkim – 
ludzie. Stąd też, od 2017 roku, Fun-
dacja „Teraz polska” promuje osoby, 
które poprzez swoje dokonania i zaan-
gażowanie przyczyniają się do propa-
gowania oraz umacniania pozytyw-
nego wizerunku państwa polskiego. 
Wręczenie wyróżnienia Markowi 
Żydowiczowi odbyło się 12 marca 
w Centrum Kulturalno-Kongresowym 
Jordanki w Toruniu, w ramach 25. 
edycji kongresu Welconomy Forum.

marek Żydowicz „promotorem polski”

Marek Żydowicz

zują, że polski rynek filmowy 
i kinomani czekają na dobre 
produkcje dla młodej widowni. 
obserwuje się wyraźną zmianę 
w nastawieniu branży do reali-
zacji tego typu projektów. Śnia-
danie było inspirowane Targami 
Literackimi towarzyszącymi Mię-
dzynarodowym Festiwalom Fil-
mowym w Berlinie oraz Cannes. 
Wydarzenie współorganizowały 
Festiwal Script Fiesta oraz Kino 
dzieci.pro – program develop-
mentowy działu edukacji Sto-
warzyszenia nowe Horyzonty, 
którego celem jest wspieranie 
produkcji dla widowni w wieku 
4-12 lat. Swoim patronatem 
spotkanie objęła polska Sekcja 
iBBy – Stowarzyszenia przyja-
ciół Książki dla Młodych. Wyda-
rzenie przyjęło formę prezentacji 
książek, które zdaniem wydaw-
ców mogą stanowić materiał na 
powstanie filmowej lub serialo-
wej adaptacji.

nabór na 34. wff
od 15 marca przyjmowane są zgłosze-

nia filmów na 34. Warszawski Festi-
wal Filmowy, do pięciu sekcji konkur-
sowych: Konkursu Międzynarodowego, 
Konkursu 1-2, Konkursu Wolny duch, 
Konkursu Filmów dokumentalnych, 
Konkursu Filmów Krótkometrażowych, 
a także do pięciu sekcji niekonkurso-
wych: pokazów Specjalnych, Rodzin-
nego Weekendu Filmowego, odkryć, 
polskiej Klasyki oraz najlepszych pol-
skich Filmów Krótkometrażowych. 
poza nagrodami w ramach konkursów, 
na Warszawskim Festiwalu Filmowym 
swoje wyróżnienia przyznają również 
jurorzy FipReSCi, Jury ekumeniczne, 
Jury neTpAC, Młodzi Krytycy FipRe-
SCi, a także Widzowie WFF, przyzna-
jąc bezcenną i jedyną w swoim rodzaju 
nagrodę publiczności. nabór filmów 
potrwa do 31 lipca. W tym roku WFF 
odbędzie się w dniach 12-21 paździer-
nika. Szczegóły na stronie: www.wff.pl. 
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na otwarcie 58. Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego, który 

odbędzie się w dniach 27 maja – 
3 czerwca, organizatorzy wybrali 
dokument Koncert na dwoje Toma-
sza drozdowicza. Będzie to świa-
towa premiera tego obrazu, przy 
udziale twórców i bohaterów. Film 
barwnie opowiada o wybitnym 
dyrygencie, pianiście i kompozyto-
rze Jerzym Maksymiuku. To również 
intymny opis niezwykłej relacji, jaką 
muzyk tworzy ze swoją żoną ewą. 
Charyzmatyczny maestro, odno-
szący sukcesy w świecie muzyki, 
w życiu codziennym wydaje się być 
całkowicie bezradny bez pomocy 
żony, która wspiera go i podejmuje 

za niego wiele życiowych decyzji. 
Kamera towarzyszy artyście w trak-
cie pracy z wybitnymi muzykami 
i orkiestrami, a także ukazuje fascy-
nujący świat genialnego twórcy 
pochłoniętego do granic szaleń-
stwa przez partytury. „To kolejny 
polski film, który otworzy nasz 
festiwal i kolejny po Śnie o Warsza-
wie Krzysztofa Magowskiego por-
tret wybitnego muzyka” – wyjaśnia 
Krzysztof Gierat, dyrektor KFF. – 
„Film o Czesławie niemenie był zło-
żony z archiwaliów i wspomnień, 
ten jest dynamiczną obserwacją pro-
cesu twórczego w zderzeniu z pro-
zaiczną, często zabawną codzienno-
ścią, którą trudniej zapisać w postaci 

kolorowej partytury”. Jerzy Maksy-
miuk ma trzy dyplomy: z pianistyki, 
kompozycji i dyrygentury. Stwo-
rzył m.in. muzykę do kilkudziesię-
ciu filmów, z których sam najbar-
dziej ceni tę napisaną do Sanatorium 
pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego 
Hasa. dokument Koncert na dwoje, 
wyprodukowany przez Studio Fil-
mowe Autograf, był prezentowany 
na sesji docs to Go! w ramach pro-
jektu doc Lab poland podczas KFF 
w 2016. W tym roku będzie walczyć 
o laury w: Międzynarodowym Kon-
kursie dokumentów Muzycznych 
docFilm Music oraz w Konkursie 
polskim. Więcej o festiwalu: www.
krakowfilmfestival.pl.

film otwarcia 58. Kff

Jerzy Maksymiuk w filmie 
Koncert na dwoje, 
reż. Tomasz Drozdowicz podczas tegorocznego Festiwalu 

Filmu dokumentalnego w Salo-
nikach, program rozwoju i wspar-
cia filmów dokumentalnych doc Lab 
poland, prowadzony przez Adama 
i Katarzynę Ślesickich, został wyróż-
niony nagrodą edn – european 
documentary network. Jest ona 
przyznawana za szczególny wkład 
w rozwój europejskiej kultury i kine-
matografii. european documentary 
network to założona w 1996 roku 
światowa organizacja zrzeszająca pro-
fesjonalistów filmowych i instytucje 
z branży dokumentalnej: twórców, 
producentów, firmy produkcyjne, 
dystrybutorów, instytuty i stowarzy-
szenia filmowe, uczelnie, festiwale, 
nadawców, telewizje i agencje fil-
mowe. Liczy ponad 1000 członków 

z ponad 60 państw. organizuje kon-
sultacje, seminaria, pitchingi i kon-
ferencje, co roku wydaje też „edn 
Coproduction Guide” – kompendium 
wiedzy na temat produkcji dokumen-
talnej. Jest jedną z najważniejszych 
światowych instytucji działających na 
rzecz filmu dokumentalnego. Adam 
i Katarzyna Ślesiccy rozwinęli doc 
Lab poland w 2015 roku jako pierw-
szy program założonej przez nich 
Fundacji Filmowej im. Władysława 
Ślesickiego. partnerem programu jest 
Krakowski Festiwal Filmowy. Kra-
kowska sesja i pitchingi organizowane 
są w ramach KFF industry, we współ-
pracy z jego szefową Katarzyną Wilk. 
prezentacja docs To Go! jest organi-
zowana od 2012 przez piSF i Kra-
kowską Fundację Filmową, od 2015 

we współpracy z doc Lab poland. 
z ramienia piSF współorganizują 
ją Kinga Gałuszka i Marta Sikorska. 
doc Lab poland łączy najlepsze tra-
dycje polskiej szkoły dokumental-
nej z międzynarodowym podejściem, 
przy udziale najlepszych polskich 
filmowców i zagranicznych eksper-
tów. Głównym celem jest wzmocnie-
nie wartości artystycznej wybranych 
projektów, przy jednoczesnym zwięk-
szeniu ich potencjału festiwalowego 
i dystrybucyjnego. długotermino-
wym zadaniem programu są działania 
na rzecz wprowadzania pełnometra-
żowych filmów dokumentalnych do 
kin, ich większej ekspozycji w kana-
łach telewizyjnych i internetowych 
oraz promocja polskiego dokumentu 
na świecie

Doc lab poland z nagrodą eDn

Adam i Katarzyna Ślesiccy 
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ludzie filmu z mocartami 2017

12 marca poznaliśmy laureatów nagród RMF 
Classic MocArty za rok 2017. Wśród wyróż-

nionych znaleźli się m.in. artyści związani z filmem. 
za Wydarzenie Roku słuchacze RMF Classic uznali 
sukces pierwszej na świecie pełnometrażowej anima-
cji malarskiej twój Vincent doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana. W kategorii Muzyka Filmowa Roku 
2017 nagrodę otrzymał Antoni Komasa-Łazarkie-
wicz za pokot Agnieszki Holland. po raz siódmy 
wręczona została nagroda specjalna „Bo wARTo!” – 
tym razem dla młodego aktora filmowego. zwy-
cięzca – Jakub Gierszał – otrzymał statuetkę, rów-
nowartość 10 tys. euro oraz roczną opiekę medialną 
RMF Classic. W tym roku, z okazji 15-lecia stacji 
dziennikarze RMF Classic przyznali także nagrody 
Specjalne dla artystów, którzy w szczególny spo-
sób zapisali się w historii radia. Wyróżniono nimi: 
Kayah, Janusza Gajosa i Jana A.p. Kaczmarka. Lau-
reaci, oprócz honorowych statuetek otrzymali także 
ogromne, 200-płytowe, boxy z dziełami wszystkimi 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

oprac. Julia Michałowska

KaleNdaRZ iMPReZ – kwiecień 2018

6. ogólnopolski 
festiwal polskiej 
animacji o!pla
KilKadZieSiąT 
MieJSCowoŚCi w PolSCe, 
21 marca – 19 maja
www.polskaanimacja.pl

cinema italia oggi 2018
WARSZAWA, 5-9 kwietnia
www.kinomuranow.pl

8. międzynarodowy 
festiwal filmów 
animowanych 
„animocje”
BYDGOSZCZ, 8-14 kwietnia 
www.mck-bydgoszcz.pl

21. przegląd filmów 
o sztuce
ZAKOPANE, 11-15 kwietnia
www.pfos.pl

15. węgiel student film 
festiwal
KaTowiCe, 12-13 kwietnia 
www.wegielfestiwal.us.edu.
pl

targi film Video foto
łódź, 12-14 kwietnia
www.filmvideofoto.pl

9. lgbt film festival
RóżNe MiaSTa w PolSCe, 
13-19 kwietnia
www.lgbtfestival.pl

13. festiwal filmów 
afrykańskich 
„afrykamera”
WARSZAWA, 13-22 kwietnia
www.afrykamera.pl

24. festiwal filmowy 
wiosna filmów
WARSZAWA, 15-22 kwietnia

www.wiosnafilmow.pl

11. międzynarodowy 
festiwal filmów 
Dokumentalnych „okiem 
młodych”
ŚwidNiCa, 18-22 kwietnia
www.okiemmlodych.pl

15. święto niemego 
Kina
WARSZAWA, 19-22 kwietnia
www.iluzjon.fn.org.pl

9. przegląd nowego 
Kina francuskiego
WARSZAWA, 19-26 kwietnia
www.muranow.gutekfilm.pl

6. harcerski festiwal 
filmowy
GDYNIA, 20-22 kwietnia 
www.hffgdynia.pl

10. festiwal muzyki 
filmowej Krzysztofa 
Komedy
WARSZAWA, 21-23 kwietnia
www.fmfkk.pl

32. tarnowska nagroda 
filmowa
TaRNów, 21-28 kwietnia
www.
tarnowskanagrodafilmowa.pl

20. przegląd filmowy 
Kino na granicy
CIESZYN, CZESKI CIESZYN, 27 
kwietnia – 3 maja
www.kinonagranicy.pl

11. netia off camera
KRaKów, 27 kwietnia – 6 maja 
www.offcamera.com

oprac. Marcin 
radomski

Przepraszamy Pana Wojciecha Jawor-
skiego za brak informacji umieszczo-
nej na stronie 296 wydanej przez nas 
książki Stanisława Zawiślińskiego i Tade-
usza Wijaty pod tytułem „Fabryka snów”. 
Autorem reprodukowanych tam dwóch 
rysunków jest Pan Wojciech Jaworski. 
Rysunki te stanowią część projektu sce-
nografii Pana Andrzeja Halińskiego do 
filmu „Osioł grający na lirze” Wojciecha 
Jerzego Hasa. 

Toya sp. z o. o. w Łodzi, 
Stanisław Zawiśliński, Tadeusz Wijata

         W W W. T E L E P R O. C O M . P L
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W lutym 2016 i lutym 2017 
liczba widzów w Top 20 
polskiego box office’u była 
na niemal takim samym 

poziomie i wynosiła po 5,7 mln (ze śladową 
różnicą około 50 tys. osób na korzyść roku 
2016). W lutym 2018 frekwencja w kinach 
poszybowała mocno w górę, pobiła lata 
poprzednie o pół miliona widzów i się-
gnęła liczby 6,272 mln sprzedanych biletów.

W lutym 2017 roku w Top 20 najwięk-
szych hitów mieliśmy dwa, które przycią-
gnęły ponad milionową widownię i sześć 
polskich tytułów. W lutym 2018 z milionem 
w ścisłej czołówce był tylko jeden obraz 
(drugiemu zabrakło 4,5 tys. sprzedanych 
biletów), a cztery filmy to produkcje kine-
matografii rodzimej. przed rokiem, aby 
znaleźć się w czołowej dziesiątce najwięk-
szych przebojów lutego wystarczyło sprze-
dać 162 tys. biletów. W 2018, by uplaso-
wać się w Top 10 trzeba było sprzedać 
ponad 200 tys. Ten wskaźnik pokazuje, że 
świetna sprzedaż rozkłada się na coraz więk-
szą liczbę tytułów. do rewolucji w przyzwy-
czajeniach naszej widowni jeszcze daleko 

(walentynki rządzą w kinach), ale niektóre 
sygnały są pocieszające.

na pierwszym miejscu w polskich kinach 
w lutym 2018 roku uplasował się film, któ-
remu w ciemno zwiastowano sukces. Nowe 
oblicze Greya obejrzało w tym okresie 1,286 
mln widzów i jest to oczywiście przebój. 
Warto jednak zauważyć, że w porównaniu 
z zeszłoroczną Ciemniejszą stroną Greya 

sprzedaż biletów na trzecią część historii 
Christiana i Any spadła o 100 tys., a patrząc 
na wynik pięćdziesięciu twarzy Greya aż 
o 400 tys.

Królem polskiego box office’u pozo-
staje patryk Vega, który wprowadził do 
kin kolejny przebój. Kobiety mafii tylko 
w lutym przyciągnęły przed srebrne ekrany 
995,6 tys. widzów, ale wygląda na to, że 
ostatecznie nie pobiją one dwóch poprzed-
nich produkcji tego twórcy. osiągnięcie jest 
jednak i tak imponujące. Kobiety mafii to 
czwarty z rzędu tytuł Vegi, który przycią-
gnął do kin ponad milion widzów. po 1989 
roku żaden inny polski twórca nie miał tak 
imponującej kasowej serii.

Cztery najpopularniejsze polskie filmy 
lutego 2018 znalazły się w czołowej dzie-
siątce zestawienia. na trzecim miejscu 
uplasował się podatek od miłości (612 tys. 
widzów), na siódmym plan b (285 tys.), 
a na dziewiątym Narzeczony na niby (228,9 
tys.). ostatecznie ponad milionową widow-
nię zgromadziły obie wspomniane kome-
die romantyczne, czym podtrzymały silną 
pozycję tego gatunku w polskich kinach. 
za rok w walentynki ponownie pojawi się 
sporo takich propozycji.

największą sensacją rodzimych kin 
w pierwszych miesiącach 2018 roku jest 
Cudowny chłopak, na którego w lutym sprze-
dano 596 tys. biletów. ogólne osiągnięcie 
tego amerykańskiego filmu na koniec lutego 
to blisko milion widzów zachwyconych 
piękną opowieścią o tolerancji (na koniec 
marca sprzedano w sumie 1,3 mln biletów).

Świetnie na polskich ekranach zapre-
zentowała się komiksowa Czarna pantera 
(388 tys. widzów), wśród animacji wygrały 
pszczółka Maja: Miodowe igrzyska (355 
tys. widzów) i Gnomy rozrabiają (272 tys. 
widzów), a honoru filmów oscarowych bro-
niły trzy billboardy za Ebbing, Missouri 
(201 tys. widzów).

Krzysztof spór

po dwóch latach utrzymywania się na podobnym 
i oczywiście znakomitym poziomie, polski box office 
w lutym 2018 roku jeszcze mocniej urósł. 
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BOX OFFice

MAGAZYN FILMOWY  nr 80/kwiecień 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 80/kwiecień 2018

wSZySTKie FilMy

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 NOWE OBLICZE GREYA FIFTY SHADES FREED UIP USA 26 210 959 1 286 767 26 210 959 1 286 767 425 09.02.2018

2 KOBIETY MAFII KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT POLSKA 20 478 800 995 620 20 478 800 995 620 473 22.02.2018

3 PODATEK OD MIŁOŚCI PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT POLSKA 12 201 294 612 034 19 713 630 993 556 343 26.01.2018

4 CUDOWNY CHŁOPAK WONDER MONOLITH USA/HONG KONG 8 904 030 596 338 14 626 189 941 564 166 19.01.2018

5 CZARNA PANTERA BLACK PANTHER DISNEY USA 8 349 048 388 518 8 349 048 388 518 194 14.02.2018

6 PSZCZÓŁKA MAJA: 
MIODOWE IGRZYSKA

MAYA THE BEE: THE 
HONEY GAMES

MONOLITH NIEMCy/AUSTRALIA 6 473 099 355 050 6 473 099 355 050 182 02.02.2018

7 PLAN B PLAN B NEXT FILM POLSKA 5 423 210 285 862 5 502 681 290 998 235 02.02.2018

8 GNOMY ROZRABIAJĄ GNOME ALONE KINO ŚWIAT KANADA/WLK. 
BRyTANIA/USA

4 906 230 272 985 7 111 251 392 724 193 26.01.2018

9 NARZECZONY NA NIBY NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS POLSKA 4 339 335 228 981 22 484 444 1 112 469 250 12.01.2018

10 TRZY BILLBOARDY ZA 
EBBING, MISSOURI

THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, 
MISSOURI

IMPERIAL 
CINEPIX

USA/WLK. BRyTANIA 3 900 922 201 350 4 013 926 206 267 98 02.02.2018

101 186 927 5 223 505

11 FERNANDO FERDINAND IMPERIAL 
CINEPIX

USA 3 605 093 199 242 13 917 738 752 189 262 05.01.2018

12 WIĘZIEŃ LABIRYNTU: 
LEK NA ŚMIERĆ

THE MAZE RUNNER: THE 
DEATH CURE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 3 271 130 157 707 6 710 117 307 296 150 26.01.2018

13 CZWARTA WŁADZA THE POST MONOLITH WLK. BRyTANIA/USA 2 891 603 145 446 2 891 603 145 446 126 16.02.2018

14 WINCHESTER: DOM 
DUCHÓW

WINCHESTER MONOLITH AUSTRALIA/USA 2 539 462 132 140 2 539 462 132 140 124 09.02.2018

15 KSZTAŁT WODY THE SHAPE OF WATER IMPERIAL 
CINEPIX

USA 1 633 792 85 662 1 633 792 85 662 98 16.02.2018

16 JUMANJI: PRZYGODA 
W DŻUNGLI

JUMANJI: WELCOME TO 
THE JUNGLE

UIP USA 1 403 417 71 052 12 011 166 600 917 132 29.12.2017

17 WSZYSTKIE PIENIĄDZE 
ŚWIATA

ALL THE MONEY IN THE 
WORLD

MONOLITH USA 1 363 859 65 671 2 589 941 126 706 113 26.01.2018

18 JASKINIOWIEC EARLY MAN MONOLITH USA/WLK. BRyTANIA/
FRANCJA

1 276 115 66 333 1 276 115 66 333 164 23.02.2018

19 CZAS MROKU DARKEST HOUR UIP USA/WLK. BRyTANIA 1 104 272 56 795 1 991 352 101 862 53 26.01.2018

20 TEDI I MAPA SKARBÓW TAD JONES: THE HERO 
RETURNS

UIP HISZPANIA 1 102 083 68 624 3 361 347 194 212 152 19.01.2018

20 190 826 1 048 672

TOP 20: 121 377 753 6 272 177

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANy DATA 

PREMIERY

1 KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT 20 478 800 995 620 20 478 800 995 620 473 22.02.2018

2 PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT 12 201 294 612 034 19 713 630 993 556 343 26.01.2018

3 PLAN B NEXT FILM 5 423 210 285 862 5 502 681 290 998 235 02.02.2018

4 NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS 4 339 335 228 981 22 484 444 1 112 469 250 12.01.2018

5 ATAK PANIKI AKSON 427 079 23 195 3 317 402 178 922 225 19.01.2018

6 GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR KINO ŚWIAT 262 963 14 704 7 304 206 372 431 258 05.01.2018

7 POMIĘDZY SŁOWAMI BEST FILM 220 988 13 755 220 988 13 755 52 16.02.2018

8 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 184 503 12 270 6 436 529 405 569 176 06.10.2017

9 NAJLEPSZY MÓWI SERWIS 72 684 5 545 12 871 611 743 630 250 17.11.2017

10 TARAPATY NEXT FILM 25 813 2 559 4 441 340 307 781 215 15.09.2017

TOP 10: 43 636 669 2 194 525

BOX OFFice LUtY 2018

Olga Bołądź i Janusz 
Chabior w filmie Kobiety 
mafii, reż. Patryk Vega

Aleksandra Popławska w filmie 
Kobiety mafii, reż. Patryk Vega
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Ten nieśmierTelny       wyzysk
mości z jednej strony współgrało 
z oficjalnym światopoglądem 
polski Ludowej, kraju przecież 
przynajmniej z definicji socjali-
stycznego, z drugiej – niepoko-
jąco dla władzy przypominało 
o jej własnej walce z obywatelami, 
choćby podczas, krwawo spacy-
fikowanych przez milicję i woj-
sko, protestów robotniczych na 
Wybrzeżu w grudniu 1970 roku.

Ziemia obiecana wygrała (ex 
aequo z Nocami i dniami) Festi-
wal polskich Filmów Fabular-
nych w Gdańsku w 1975. otrzy-
mała także główne nagrody na 
festiwalach w Moskwie, Chi-
cago i Valladolid oraz, last but 
not least, nominację do oscara 
w kategorii najlepszy Film nie-
anglojęzyczny. oprócz trzy-
godzinnego obrazu kinowego 
powstał również czteroodcin-

kowy serial telewizyjny wyemi-
towany po raz pierwszy w 1978. 

Mimo powszechnego uzna-
nia dla artystycznych walorów 
polskiej superprodukcji, na 
zachodzie odezwały się głosy, 
że Ziemia obiecana wykorzy-
stuje antysemickie stereotypy. 
Trzeba przyznać, że i dzisiaj, 
jeśli coś uwiera przy oglądaniu 
filmu, to właśnie nazbyt uprosz-

czony rysunek Żydów, których 
nienasycona chciwość przeciw-
stawiona zostaje na ekranie tra-
dycyjnym, szlacheckim polskim 
wartościom, takim jak honor, 
rodzina i (dość w sumie pro-
tekcjonalna) tolerancja. Karol 
Borowiecki, wyrzekając się ich, 
staje się człowiekiem bez sumie-
nia i bez ojczyzny. porzuca swą 
płowowłosą, szlachetną dzie-
wicę (graną przez Annę nehre-

becką) i żeni się z prostolinijną, 
nuworyszowską córką bogatego 
niemca, Madą Mueller (Bożena 
dykiel). zdradza więc także swój 
naród.

Wajda bronił się, mówiąc, że 
i tak złagodził elementy nacjona-
listyczne i antysemickie zawarte 
w powieści Reymonta. de facto 
najważniejszym bohaterem fil-
mowej Ziemi obiecanej jest prze-
cież Moryc, postać niejedno-
znaczna, intrygująca, wręcz… 
queerowa (reżyser dodał wątek 
niewypowiedzianej, ale wyraźnej 
miłości, jaką Moryc czuje w sto-
sunku do Borowieckiego). postać 

ta wybiła się na pierwszy plan 
także dzięki rewelacyjnej kreacji 
pszoniaka, nagrodzonego za nią 
na festiwalu w Gdańsku.

W 2000 roku Andrzej Wajda 
przygotował nową wersję Ziemi 
obiecanej, krótszą aż o ponad 
30 minut. zmieniła się kolej-
ność niektórych scen, reżyser 
dodał także jedną sekwencję, 
wykorzystaną uprzednio tylko 
w serialu. dobrym posunię-

ciem okazała się modyfikacja 
prologu. W oryginalnej wersji 
pierwsza sekwencja rozgrywa się 
w dworku szlacheckim należą-
cym do rodziny Borowieckiego. 
Jest za długa, zbyt powolna i roz-
lewna. W wersji z roku 2000 Zie-
mię obiecaną otwiera łódzki 
poranek. Fabrykanci modlą się 
w trzech różnych językach – po 
polsku, niemiecku i w jidysz – 
o to, by najwyższy, kimkolwiek 
jest, sprzyjał ich interesom. Tym-
czasem tłum robotników sunie 
do fabryk. Ta znakomita sekwen-
cja od razu wrzuca nas w łódzką 
rzeczywistość i wyznacza dyna-
mikę, której film nie traci aż do 
końca. Więcej wątpliwości budzą 
jednak inne zmiany dokonane 
przez Wajdę, a zwłaszcza decyzja 
o usunięciu wspaniałej, legen-
darnej wręcz sceny erotycznej 
w pociągu między Borowiec-
kim a jego żydowską kochanką, 
Lucy zuckerową, rozkosznie 
zagraną przez Kalinę Jędrusik 
(notabene, początkowo miała 
się w nią wcielić diva polskiej 
estrady, Violetta Villas). Wydaje 
się, że powodem tej ingerencji 
była chęć odparcia po latach 
wspomnianych zarzutów o ule-
ganie antysemickim stereotypom 
(a niewątpliwie figura „rozpust-
nej Żydówki” do nich należy), 
choć pojawiły się także podej-
rzenia, że stary mistrz staje się 
z wiekiem coraz bardziej pury-
tański. Tak czy owak, żal świet-
nej sceny. 

nawet jednak w wersji skró-
conej Ziemia obiecana nie stra-
ciła swego impetu. Co więcej, jej 
wymowa, mimo historycznego 
kostiumu, pozostaje zatrwa-
żająco aktualna. zmieniają się 
realia, ale mechanizm wyzysku 
jest wciąż taki sam (i cóż z tego, 
że ów wyzysk określamy teraz 
mądrze brzmiącym słowem 
„mobbing”?). To aż nie do uwie-
rzenia, jak niewiele w gruncie 
rzeczy różni XiX-wieczne fabryki 
od współczesnych korporacji. 
dzisiaj dla wielu to one są zie-
mią obiecaną, która w rzeczywi-
stości okazuje się ziemią jałową 
i przeklętą. 

Trudno w naszym ki-
nie o inny film, który 
spotkałby się nad Wi-
słą z tak jednoznacznie 

entuzjastycznym przyjęciem jak 
Ziemia obiecana – i to zarówno 
ze strony widzów, jak i krytyków. 
Adaptacja powieści laureata na-
grody nobla, Władysława Rey-
monta – ukazująca, jak rodził się 
kapitalizm przemysłowy na zie-
miach polskich – do dzisiaj ucho-
dzi nie tylko za najlepszy film 
w bogatej twórczości Andrzeja 
Wajdy, ale i za najwybitniejsze 
dokonanie rodzimej kinemato-
grafii. po latach trzeba przyznać, 
że nie jest to opinia przesadzona. 

Wajdzie udało się – z pomocą 
trzech operatorów (Witolda 
Sobocińskiego, edwarda Kło-
sińskiego i Wacława dybow-
skiego) – wskrzesić na ekranie, 
w porażająco sugestywny spo-
sób, Łódź końca XiX wieku. Mia-
sto pozostające wówczas pod 
zaborem rosyjskim, lecz zara-
zem wielokulturowe, zamiesz-
kiwane przez polaków, Żydów, 
niemców… Mieszają się w nim 
języki, krzyżują interesy. Łódź 
przeżywa boom gospodarczy, co 
chwila powstają i upadają kolejne 
fabryki. Kapitaliści budują sobie 
okazałe, nowobogackie pałace, 
a zarazem ulice toną w błocie, 
w którym brodzi codziennie do 
pracy ludzka biedota. Łódź to 
miasto bezwzględne, okrutne, 
krwiożercze. Miasto, które nie 
zna litości, które połyka czło-
wieka i wypluwa go w kawałkach 
niczym rozpędzona maszyna. 
Tu bogiem jest wyłącznie „złoty 
cielec” – pieniądz. W jego blasku 
bledną i usychają dawne trady-
cje, religie, kodeksy, hierarchie... 

Trójka przyjaciół – wywo-
dzący się ze szlacheckiego 
rodu Karol Borowiecki (daniel 
olbrychski), Żyd Moryc Welt 
(Wojciech pszoniak) i niemiec 
Maks Baum (Andrzej Sewe-

zIEMIA ObIEcANA

ryn), syn właściciela podupada-
jącej tkalni – postanawia zało-
żyć własną fabrykę tekstyliów. 
i choć żaden z nich „nie ma nic”, 
to dzięki determinacji, sprytowi 
i nieczystym zagraniom, udaje im 
się zgromadzić kapitał potrzebny 
do realizacji tego przedsięwzię-
cia. przyszłość zdaje się należeć 
do nich. 

Wajda oddał na ekranie dziką 
energię, jaka napędzała wówczas 

łódzki moloch. niektóre sekwen-
cje Ziemi obiecanej są par excel-
lence mistrzowskie – zwłaszcza 
słynny fragment rozgrywający się 
w teatrze, gdzie tandetne wido-
wisko wystawiane na scenie jest 
ledwie tłem dla intryg, romansów 
i szemranych interesów załatwia-
nych w lożach. 

Reżyser mocno zaakcento-
wał w filmie podziały i uprze-
dzenia etniczne. podkreślił rów-

nież rozwarstwienie społeczne, 
napędzane tak przez stary porzą-
dek szlachecki, jak i nowoczesną 
pogardę dla robotniczej masy, 
harującej za grosze, tracącej 
w fabrykach zdrowie, życie, ale 
także ludzką godność. W epilogu 
jednak ów skrzywdzony i poni-
żony „robol” zaczyna się upo-
minać o swoje. Rzuca kamień 
w okno fabrykanta, szykuje się do 
strajku. To przebudzenie świado-

Wojciech Pszoniak w filmie Ziemia 
obiecana, reż. Andrzej Wajda

Andrzej Seweryn, Daniel 
Olbrychski i Wojciech Pszoniak 
w filmie Ziemia obiecana, reż. 
Andrzej Wajda

Ziemia obiecana andrzeja Wajdy nadal 
zachwyca siłą artystycznego wyrazu i wciąż 
pozostaje aktualnym w swej wymowie 
arcydziełem filmowym.
Bartosz Żurawiecki
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ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa

POLSKIE
KINO HISTORYCZNE
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NIE BOJĘ SIĘ 
PRZEKRACZAĆ GRANIC

Ryszard Bugajski

 „ZIEMIA OBIECANA” NA DVD  WWW.SFP.ORG.PL
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