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Warszawa, 3 marca 2018 roku
Decyzja o zakończeniu postępowania 
apelacyjnego

Sąd Koleżeński SFP działający w trybie apelacyj-
nym dla rozpatrzenia odwołania wniesionego 
przez kol. Mateusza Wajdę 17 listopada 2017 roku

w składzie: 
Marek Piestrak,
Tomasz Miernowski,
Piotr Wojciechowski,
po dokładnym przeanalizowaniu przedstawio-

nych dokumentów i po wysłuchaniu obydwu 
stron sporu postanowił zamknąć postępowanie 
w trybie apelacyjnym. 

W konkluzji postępowania Sąd oddala wniosek 
apelacyjny, nie wnioskuje o żadne kary dla Wojcie-
cha Klimali i wzywa obydwie strony sporu do zgody.

Uzasadnienie
Sąd Koleżeński SFP nie ma umocowania do roz-
strzygania sporów cywilno-prawnych. Kompeten-
cje Sądu nie uprawniały go też do analizy proce-
su produkcyjnego i do orzeczenia dotyczącego 
faktycznego udziału obydwu stron w działaniach 
reżyserskich przy realizacji filmu Hugo. Sąd oparł 
się przede wszystkim na tym, że zawarta umowa 
reżyserska Wojciecha Klimali obowiązywała przez 
cały czas produkcji, nie była zmieniona ani zerwa-
na ze skutkiem prawnym. Posiadane przez Sąd 
opinie opiekunów artystycznych filmu, Marcela 
Łozińskiego i Macieja Cuske, a także wielu człon-

ków ekipy filmu Hugo potwierdzają, że Wojciech 
Klimala wykonywał pracę reżysera.

W świetle tego faktu Sąd nie może orzec o tym, 
że wobec producenta, operatora i współscenarzy-
sty filmu, kol. Mateusza Wajdy, kol. Wojciech Kli-
mala zachował się nieetycznie, odmawiając mu 
podpisania ugody i przyznania prawa do wystę-
powania w roli współreżysera. W tym wypadku 
Sąd musiałby podważyć i zmienić treść zawartej 
między stronami umowy – co przekracza kompe-
tencje Sądu Koleżeńskiego. Taka zmiana może na-
stąpić jedynie w drodze zgodnego porozumienia 
stron lub po orzeczeniu sądu powszechnego. Nie 
przedstawiono też sądowi żadnych dowodów na 
inne nieetyczne postępowania Wojciecha Klimali. 
Nie zmienia opinii Sądu to, że wnikliwie wysłu-
chał uwag kol. Mateusza Wajdy dotyczących prze-
biegu realizacji filmu, a w szczególności tych jego 
działań, które w jego mniemaniu miały charakter 
pracy reżysera. Według Wojciecha Klimali niektó-
re z tych działań były dla filmu przydatne, wyni-
kały one jednak z obowiązków operatora, produ-
centa i współscenarzysty. 

Niniejsze orzeczenie nie rozstrzyga, iż roszcze-
nie Mateusza Wajdy jest niezasadne, a jedynie 
stwierdza, że sprawa przekracza uprawnienia Sądu 
Koleżeńskiego zawarte w Statucie SFP.

Marek Piestrak
Tomasz Miernowski
Piotr Wojciechowski

SĄD KOLEŻEŃSKI 
STOWARZYSZENIA 
FILMOWCÓW POLSKICH

Trzy lata po zdobyciu Oscara za 
Idę Paweł Pawlikowski będzie 
reprezentował polską kinema-
tografię w Konkursie Głównym 

festiwalu w Cannes. Wygląda na to, że 
szczęścia także chodzą parami. Zwłasz-
cza po czerwonym dywanie.

Zimna wojna przedarła się przez for-
tyfikacje canneńskich selekcjonerów, 
przełamując trwającą kilkanaście lat 
obronę Konkursu Głównego przed fil-
mem z Polski (lub przez Polskę kopro-
dukowanym). Tym samym Paweł Paw-
likowski otrzymał wyjątkową szansę 
zdobycia Złotej Palmy. Jeśli podczas gali 
zamykającej festiwal odbierze z rąk Cate 
Blanchett najważniejszą nagrodę festi-
walu w Cannes, będzie trzecim polskim 
reżyserem, który sięgnął po Palme d’or. 
Przed nim uczynili to Andrzej Wajda 
(Człowiek z żelaza) i Roman Polański 
(Pianista). Trzymając kciuki za Zimną 
wojnę, warto także zwrócić uwagę na 
inne polskie akcenty, które pojawią się 
w tym roku przy Bulwarze La Croisette.

Animacja III w reżyserii Marty Pajek 
(produkcja studia Animoon) zakwa-
lifikowała się do Konkursu Główne-
go Filmów Krótkometrażowych, gdzie 
ma szansę na zdobycie nagrody. Z kolei 
wyprodukowana przez Szkołę Filmo-
wą w Łodzi animacja Inny Marty Ma-
gnuskiej zostanie pokazana w sekcji 

Cinéfondation. Fuga Agnieszki Smo-
czyńskiej (produkcja MD4), znalazła się 
w sekcji Semaine de la Critique. Jeszcze 
dzień życia w reżyserii Damiana Neno-
wa i Raúla de la Fuente, którego pol-
skim producentem jest Platige Films, 
będzie miał w Cannes pokaz specjalny. 
Skoro mowa o producentach, to trzeba 
wspomnieć o Fokusie na Polskę, który 
odbędzie się w ramach programu Pro-
ducers Network.

Wracając z Cannes, koniecznie należy 
zatrzymać się w Krakowie. 58. Krakow-
ski Festiwal Filmowy zapowiada się na-
prawdę imponująco. Wszystkich tych, 
którzy poza oglądaniem filmów mają 
także ochotę podyskutować o warunkach 
ich powstawania i dystrybucji, zapraszam 
w imieniu Sekcji Filmu Dokumentalne-
go i Sekcji Filmu Animowanego na do-
roczne Forum Dokumentu i Animacji 
SFP (sobota, 2 czerwca).

„Jako młody człowiek zdawałem na 
Akademię Sztuk Pięknych i pewnie gdy-
by mnie przyjęli, byłbym teraz starym, 
zgorzkniałym, zapijaczonym malarzem, 
ale mnie nie przyjęli... więc maluję”. To 
ciekawe spostrzeżenie, mnie na przykład 
przyjęli, wiec nie maluję. Komisji egza-
minacyjnej gratuluję właściwych decyzji, 
a Jerzemu Skolimowskiemu, z okazji 80. 
urodzin, życzę jeszcze wielu wspaniałych 
obrazów, także tych ruchomych.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Ustawa o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych wskazu-
je kilka sposobów korzystania 
z utworów audiowizualnych, za 

które współtwórcom tych utworów należy 
się tzw. stosowne wynagrodzenie. Wspo-
mniane sposoby korzystania oraz wynagro-
dzenie określane są mianem odpowiednio 
pól eksploatacji oraz tantiem. Do ich wpła-
cania ustawa zobowiązuje korzystającego 
z utworu audiowizualnego, który nazywany 
jest użytkownikiem. W przypadku nadań 
telewizyjnych będzie nim nadawca taki, jak 
np. Telewizja Polska lub TVN, który nada-
jąc sygnał z Polski, działa na podstawie kon-
cesji na rozpowszechnianie programu tele-
wizyjnego udzielonej przez Krajową Radę 
Radiofonii i Telewizji. Może to być zarów-
no nadawca satelitarny, którego sygnał jest 
wysyłany z ośrodka nadawczego na sateli-
tę, skąd jest przekazywany z powrotem do 
gospodarstw domowych, jak i nadawca, 
którego sygnał jest rozpowszechniany za 
pośrednictwem nadajników naziemnych. 
Co istotne, użytkownik może regulować 
tantiemy wyłącznie za pośrednictwem wła-
ściwej organizacji zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi lub prawami pokrew-
nymi, takiej, jaką jest ZAPA. To obowiąz-
kowe pośrednictwo stanowi wzmocnienie 
pozycji twórcy w negocjacjach z użytkow-
nikiem praw. Bez udziału organizacji zbio-
rowego zarządzania (ozz), łatwo można by-
łoby wyobrazić sobie przebieg rozmów po-
jedynczego twórcy z użytkownikiem będą-
cym najczęściej dużą spółką dysponującą 

profesjonalną obsługą prawną. Obowią-
zek przekazywania tantiem za pośrednic-
twem organizacji daje twórcom pewność, 
że w sytuacji uchylania się użytkowników 
od płacenia, ozz będzie dochodziła należ-
ności do skutku, w razie konieczności także 
na drodze sądowej.

Jednak nie za każdy program telewizyjny, 
który możemy oglądać na swoich telewizo-
rach, ZAPA może domagać się tantiem. Jeśli 
użytkownik nadaje sygnał telewizyjny zza 
granicy i działa na podstawie zagranicznej 
koncesji, to niestety nie ma on obowiązku 
płacenia tantiem w Polsce. Wówczas powi-
nien rozliczyć się w kraju, z którego nadaje, 
za pośrednictwem podobnej do ZAPA or-
ganizacji zbiorowego zarządzania, działa-
jącej na tamtym terytorium. Ta z kolei jest 
wówczas zobowiązana przekazać do ZAPA 
część pieniędzy należną polskim twórcom. 
Oczywiście pod warunkiem, że tamtejsze 
prawo przewiduje dla twórców tantiemy 
z tego pola eksploatacji. Niestety często tak 
nie jest i dlatego, mimo że ZAPA ma zawar-
te kilkadziesiąt umów z zagranicznymi or-
ganizacjami z niemal całego świata, duża 
część z nich nie inkasuje dla autorów wy-
nagrodzenia z tytułu nadań. W efekcie duża 
liczba nawet polskojęzycznych programów 
telewizyjnych dostępnych w Polsce nie jest 
objęta tantiemizacją. ZAPA nie ma bowiem 
podstaw prawnych, aby domagać się zapłaty 
od ich nadawców. 

Zawarcie umowy, na podstawie której 
pieniądze będą trafiać do twórców, często 
poprzedzone jest wieloma spotkaniami ne-

zestawienia utworów wykorzysty-
wanych przez nadawców, nazywane 
raportami emisyjnymi. To bardzo 
obszerne zbiory danych, w których 
użytkownik wskazuje każdą emisję 
utworu, która miała miejsce w okre-
sie rozliczeniowym, podając m.in. 
tytuł utworu i datę jego nadania ze 
wskazaniem dokładnej godziny i mi-
nuty emisji. Zarejestrowanie rapor-
tów jest procesem bardzo czasochłon-
nym i niezwykle istotnym. Bez tego 
podział pieniędzy byłby niemożliwy. 
Nieraz zdarza się, że nadawca spóźnia 
się z przekazaniem dokumentacji. Ma 
to wówczas bezpośrednie przełożenie 
na termin wypłaty należnych pieniędzy.

Obecnie ZAPA ma zawarte blisko 20 
umów z użytkownikami nadającymi 
łącznie kilkadziesiąt programów telewi-
zyjnych z terytorium Polski. Wśród nich 
są najwięksi nadawcy, jak Telewizja Pol-
ska, TVN oraz Polsat, ale także ci mniej-
si, nadający od niedawna, jak np. ZOOM 
TV, NOWA TV, METRO, oraz wszyscy 
pozostali nadawcy działający w ramach 
ogólnopolskich multipleksów naziem-
nych. Tylko w ostatnich kilku latach liczba 
kontraktów zawartych przez ZAPA zwięk-
szyła się niemal dwukrotnie. Mogłoby się 
więc wydawać, że w ślad za coraz większą 
liczbą umów powinien iść znaczący wzrost 
kwot, które ZAPA pobiera z tego pola eks-
ploatacji. Tak się jednak nie dzieje. Prakty-
ka rozliczeń na tym polu zarówno w Polsce, 
jak i za granicą, to wyliczanie należności 
dla twórców według określonego procenta 
przychodów nadawcy związanych z działal-
nością nadawczą (najważniejszą pozycją są 
przychody reklamowe nadawców). Rynek 
reklamy nie rośnie jednak wprost propor-
cjonalnie do liczby programów nadawanych 
w Polsce. Naturalną konsekwencją może 
być więc spadek należności wypłacanych 
twórcom. Kwoty, które pobiera ZAPA są 
bowiem dzielone na coraz większą liczbę 
minut repertuaru nadawanego przez coraz 
większą liczbę nadawców telewizyjnych. 

Na wspomniany spadek poziomu poje-
dynczych wypłat ma też wpływ rozdrob-
nienie repertuaru, które obserwujemy od 
dłuższego czasu. W programach telewizyj-
nych pojawia się coraz więcej typów utwo-
rów, które nie istniały w przeszłości, np. 
scripted reality, a za które ZAPA wypłaca 
tantiemy. Co istotne, wypłaca z zasadniczo 
niezmiennej kwoty inkasowanej od nadaw-
ców telewizyjnych. Użytkownicy nie zwięk-
szają bowiem wpłat do ZAPA z chwilą, gdy 

gocjacyjnymi. Co nie zaskakuje, duża część 
użytkowników nie jest bowiem skora do pła-
cenia ustawowych tantiem. Dla tych pod-
miotów to dodatkowy koszt, którego starają 
się unikać lub go minimalizować. Dodatko-
wo na polu nadań telewizyjnych ZAPA nie 
dysponuje tzw. prawem zakazowym, jak to 
ma miejsce w przypadku reemisji. Użyt-
kownik nie musi więc uzyskać od ZAPA 
licencji, czyli zgody na nadawanie utwo-
rów zgodne z prawem. Taką zgodę nadawca 
uzyskuje samodzielnie np. od producenta. 
Użytkownik wiedząc, że ZAPA nie może za-
kazać mu nadawania utworów bez zawarcia 
z organizacją stosownej umowy, często nie 
spieszy się z uregulowaniem wynagrodzeń. 
Tak więc działania ozz na tym polu muszą 
być szczególnie intensywne. Dla przekona-
nia użytkownika co do zasadności docho-
dzonej stawki wynagrodzenia, konieczne 
są dziesiątki analiz i wyliczeń. Wysokość 
stawki musi bowiem, zgodnie z nakazem 
płynącym z Ustawy o prawie autorskim, 
uwzględniać wysokość wpływów osiąga-
nych z korzystania z utworów, a także cha-
rakter i zakres korzystania z tych utworów. 

Zawarcie umowy z użytkownikiem praw 
i uzgodnienie w niej sposobu i wysokości roz-
liczeń to początek długiego procesu, na końcu 
którego jest przelew kwot należnych współ-
twórcom utworów audiowizualnych. Obok 
wielu codziennych czynności, jak sprawdza-
nie poprawności rozliczeń tantiem, ich fak-
turowanie, niejednokrotne przypominanie 
o konieczności dokonania wpłaty, ZAPA re-
jestruje w swoim systemie informatycznym 

w ich programach pojawia się nowy typ 
tantiemizowanej produkcji. Mówiąc krót-
ko – pieniędzy pobieranych od nadawców 
jest tyle samo, podczas gdy trzeba je dzielić 
pomiędzy stale rosnącą liczbę nowych pro-
dukcji i ich twórców. 

Oczywiście ZAPA nie zgadza się na kwa-
lifikowanie niektórych audycji jako chro-
nionych utworów audiowizualnych, jeśli 
brak jest ku temu podstaw. Wątpliwości co 
do klasyfikacji poszczególnych produkcji są 
rozstrzygane przez Radę Administracyjną 
ZAPA, w której skład wchodzą profesjonalni, 
aktywni zawodowo twórcy wybierani przez 
członków organizacji co 3 lata w wyborach 
bezpośrednich. Ocena ekspertów zasiada-
jących w Radzie daje pewność, że tantiemy 
ustawowe są przekazywane tym autorom, 
którym faktycznie się one należą.

ZAPA nie obejmuje wypłatami kolejnych 
grup zawodowych, które oczekiwałyby włą-
czenia ich do repartycji, czyli podziału ze-
branych tantiem. Tym bardziej, że katalog 
zawodów twórczych, którym ZAPA wypła-
ca wynagrodzenia i tak jest już dość szeroki 
(zwłaszcza na tle innych krajów europej-
skich). W chwili, gdy organizacja uzyska-
ła zezwolenie na zbiorowy zarząd, Ustawa 
o prawie autorskim literalnie wskazywała 
jako współtwórców utworu audiowizualne-
go jedynie reżysera, twórcę adaptacji utwo-
ru literackiego, twórcę utworu muzycznego 
lub słowno-muzycznego (stworzonych dla 
utworu audiowizualnego) oraz scenarzy-
stę. Dzisiaj w samym ZAPA jest osiem grup 
twórców, które otrzymują wynagrodzenia. 
Obok wspomnianego reżysera i scenarzysty 
jest to operator obrazu, scenograf, operator 
dźwięku, montażysta, kostiumograf i deko-
rator wnętrz. Ustawa o prawie autorskim 
wykluczyła natomiast z grona tantiemizo-
wanych autorów twórcę utworu uprzed-
nio istniejącego. To rozszerzenie katalogu 
twórców uprawnionych do otrzymywania 
tantiem było następstwem wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego z maja 2006 roku 
i spowodowało odczuwalny spadek kwot 
wypłacanych twórcom.

Kontrakty z nadawcami, na podstawie 
których ZAPA inkasuje tantiemy, obejmu-
ją wszystkie grupy twórców reprezentowa-
nych przez organizację. Wśród nich także 
scenarzystów i autorów dialogów, za których 
jeszcze kilka lat temu to ZAiKS pobierał wy-
nagrodzenia, a następnie zwracał je ZAPA. 
Taki sposób rozliczeń był ustalony w prze-
szłości, gdy umowy ZAiKS-u obejmowały 
już wszystkich scenarzystów, a nadawcy nie 
byli zainteresowani płaceniem tantiem dla 

Jak działa mechanizm pobierania i wypłaty tantiem? 
Jakie umowy muszą być zawarte? Jak pole nadań 
telewizyjnych kształtuje się w Polsce i jak może 
wyglądać w przyszłości?

DZIAŁALNOść ZAPA 
NA POLU NADAŃ 
TELEWIZYJNYCH
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zarządu na świecie: międzynarodowa baza 
danych o przynależności organizacyjnej 
uprawnionych IPI oraz baza danych o utwo-
rach i ich współtwórcach IDA. 

Czym jest baza 
danych IPI – 
(Interested Party 
InformatIon)? 
To globalna baza informacji o uprawnio-
nych, ich przynależności organizacyjnej 
i zakresie terytorialnym powierzonych 
praw. Dostęp do tej bazy jest szyfrowany 
i korzystać z niej mogą tylko uprawnieni 
pracownicy z każdej organizacji. Używamy 
jej codziennie, rejestrując w niej zapisują-
cych się do ZAPA uprawnionych. System 
ten umożliwia nam:

• potwierdzanie danych podawanych przez 
twórców przepisujących się do ZAPA z in-
nych organizacji. Weryfikacja tych informa-
cji, przede wszystkim okresu zakończenia 
ochrony praw przez inne ozz, zapobiega 
podwójnej wypłacie tantiem dla autorów 
(za te same okresy rozliczeniowe);

• prawidłową identyfikację twórców pod 
kątem ich przynależności do danej organiza-
cji, co jest kluczowe, gdy przykładowo chce-
my zainkasować dla zagranicznego twórcy 
wynagrodzenia z tytułu zwielokrotnień. 

Co ważne, twórcy mając swobodę w po-
wierzaniu swoich praw do różnych orga-
nizacji, dzięki bazie IPI nie muszą się już 
martwić, czy należne im tantiemy trafią do 
właściwej ozz. To pozytywna zmiana po-
rządkująca rynek w tym zakresie.

Czym jest baza 
danych Ida – 
(InternatIonal 
doCumentatIon on 
audIovIsual works)?
Naturalnym krokiem po uporządkowaniu 
kwestii prawidłowej identyfikacji przyna-
leżności autorów do określonych ozz było 
stworzenie międzynarodowej bazy danych 
umożliwiającej prawidłową identyfikację 
współtwórców poszczególnych utworów au-
diowizualnych. Podobnie jak w przypadku 
bazy IPI, dostęp do bazy IDA jest możliwy 
tylko dla wyznaczonych pracowników or-

Jeszcze na początku nowego mile-
nium przekazywanie tantiem dla na-
szych autorów z zagranicznych ryn-
ków wiązało się z kilkumiesięczną 

wymianą korespondencji pomiędzy or-
ganizacjami. Wymagało to dodatkowej 
pracy takiej jak wymiana certyfikatów 
rezydencji podatkowej czy wreszcie roz-
strzygania konfliktów pomiędzy autorami 
o wysokość udziału w utworze lub przy-
należność organizacyjną. Niejednokrot-
nie nie mogliśmy zrealizować wypłat dla 
zagranicznych organizacji lub musieli-
śmy czekać na tantiemy należne naszym 
autorom, ponieważ nie było jasne, której 
organizacji i na jakim terytorium powie-
rzyli oni swoje prawa. 

ganizacji. System ten jest niezastąpiony przy 
identyfikacji utworów wykorzystanych na 
terenie naszego kraju, a dokonywanej przez 
zagraniczne organizacje. ZAPA na bieżąco 
dodaje do bazy IDA chronione przez siebie 
utwory ze wskazaniem ich współtwórców, 
ułatwiając w ten sposób identyfikację tych 
utworów przez organizacje zagraniczne. 
Konflikty w udziałach, szczególnie w kopro-
dukcjach, które w przeszłości były identy-
fikowane bardzo długo, teraz są widoczne 
niemal natychmiast. Umożliwia to szybsze 
rozwiązywanie konfliktów i pozwala na zapi-
sanie prawidłowych udziałów niezbędnych 
do przyszłych rozliczeń. System rozwiązał 
również problem różnego sposobu zapisy-
wania udziałów autorskich przez organiza-
cje. Tytułem przykładu organizacje brytyj-
skie często podają udział autora w całości 
utworu, a nie w konkretnej warstwie np. 
w reżyserii. 

kIerunkI rozwoju
W ostatnich latach systemy, o których 
mowa powyżej pozwoliły nam na wyja-

WSPARCIE 
SYSTEMÓW 
INFORMATYCZNYCH 
W UZYSKIWANIU 
TANTIEM 
Z ZAGRANICY

ZAPA, będąc członkiem konfederacji CI-
SAC, zrzeszającej aktualnie 239 stowarzyszeń 
ze 120 krajów, brał udział w opracowaniu 
zbioru zasad, jakich powinny przestrzegać 
organizacje, by usprawnić przepływ infor-
macji pomiędzy sobą. 

Z pomocą po raz kolejny przyszła techni-
ka, a dokładniej – we współpracy z innymi 
krajami stworzone zostały systemy bazoda-
nowe, dzięki którym identyfikacja autorów 
i ich repertuaru została znacznie usprawnio-
na. W jednym miejscu udało się skompleto-
wać informacje niezbędne do prawidłowego 
przekazywania należności autorskich bez 
angażowania znacznych środków ze strony 
organizacji. Powstały narzędzia codziennej 
pracy większości organizacji zbiorowego 

śnienie dużej liczby konfliktów, a także 
na uporządkowanie informacji o auto-
rach chronionych przez więcej niż jed-
ną ozz. Organizacje już na etapie inkasa 
mogą identyfikować odbiorców tantiem 
bez długiego okresu ich poszukiwania. 
Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. 
Dużym wyzwaniem dla ozz, w kontek-
ście używanych przez nas narzędzi, bę-
dą zmiany w polskim oraz europejskim 
prawie. W szczególności dotyczy to do-
stosowania się do nowej unijnej regula-
cji, jaką jest Rozporządzenie o ochronie 
danych osobowych (RODO). Zdajemy 
sobie sprawę, iż czeka nas niełatwe za-
danie. Będziemy musieli pogodzić inte-
res twórców, jakim jest najszybsze prze-
kazanie należnych im tantiem (poprzez 
użycie wspólnych baz danych o utworach 
i współtwórcach) z zapisami Rozporządze-
nia o ochronie danych osobowych, któ-
re bardzo restrykcyjnie określają zakres 
i sposób wymiany informacji. Niemniej 
jednak uważamy, że rozwój systemów in-
formatycznych wspierających działalność 
organizacji zbiorowego zarządu to wyłącz-
nie pozytywy dla naszych uprawnionych. 

cezary piekarczyk 
Kierownik działu repartycji i obsługi 
autorów SFP-ZAPA, członek 
Management Committee of IDA

Nieodzownym elementem współpracy 
ZAPA z organizacjami zbiorowego 
zarządzania (ozz) z innych krajów 
stała się wymiana informacji w zakresie 
pozyskiwania i przekazywania tantiem 
należnych autorom. Dotyczy to 
zarówno informacji o przynależności 
uprawnionych do danej ozz, jak 
i o wykorzystaniu ich utworów. 

tej grupy twórców bezpośrednio do ZAPA. 
Jednak kilka lat temu ZAiKS zaczął wyłączać 
z umów z nadawcami tantiemy dla twórców 
scenariusza reprezentowanych przez ZAPA. 
Rozpoczęliśmy wtedy z użytkownikami ne-
gocjacje dotyczące rozliczania tych należno-
ści bezpośrednio z nimi. ZAPA znalazł się 
wówczas w trudnej sytuacji. Oczywiste jest, 
iż znacznie łatwiej zmienić umowę z użyt-
kownikiem, proponując mu zmniejszenie 
stawki (taka była pozycja ZAiKS-u), niż roz-
poczynać rozmowy z nadawcą o zwiększe-
niu dotychczasowej umownej stawki (taka 
była pozycja ZAPA). Z perspektywy czasu 
ten kilkuletni proces renegocjacji umów po-
legający na włączaniu do kontraktów ZA-
PA wynagrodzeń dla scenarzystów, można 
ocenić pozytywnie. Aktualne kontrakty za-
pewniają twórcom chronionym przez ZA-
PA dobre warunki wynagradzania. Tantie-
my inkasowane bez pośrednictwa ZAiK-
S-u nie są obciążane kosztami inkasa tego 
stowarzyszenia, a kwoty płacone wprost 
przez nadawców trafiają do ZAPA znacznie 
szybciej, co umożliwia sprawniejsze dziele-
nie kwot pomiędzy twórców.

Jak pole nadań telewizyjnych będzie wy-
glądało za parę lat trudno jest obecnie prze-
widzieć. Z pewnością wpływ na to będzie 
miał rozwój nowych technologii oraz spo-
sobów korzystania z utworów audiowizual-
nych. Na rynku obserwujemy coraz szerszą 
ofertę internetowych serwisów filmowych, 
które odbierają widzów tradycyjnym for-
mom eksploatacji, takim jak np. nadania 
telewizyjne i w konsekwencji przekiero-
wują strumień pieniędzy reklamodawców 
na nowe pola eksploatacji. Nie bez znacze-
nia pozostaje także nadal bardzo wysoki 
poziom piractwa internetowego w Polsce, 
na którym tracą niemal wszyscy: począw-
szy od autorów, poprzez dostawców treści, 
a na widzach kończąc. Niezależnie od tego, 
jak zmieni się pole nadań, jedno jest pew-
ne: ZAPA niezmiennie będzie dążył do eg-
zekwowania tantiem należnych twórcom za 
eksploatację ich utworów w tej formie. Nie 
można bowiem zapominać, że mimo trud-
ności, z którymi organizacje zbiorowego za-
rządzania muszą się zmagać na polu nadań, 
oraz mimo zmieniających się przyzwyczajeń 
konsumentów, ta forma korzystania z utwo-
rów niezmiennie przynosi jedne z najwięk-
szych wpływów spośród wszystkich pól eks-
ploatacji, za które ZAPA pobiera tantiemy.

piotr chaberski 
Kierownik Działu Inkaso Polska 
SFP-ZAPA

Na początku kwietnia bieżącego ro-
ku ZAPA zawarł umowę z Fundacją 
Lux Veritatis – nadawcą programu 

telewizyjnego TRWAM. Tym samym współ-
twórcy filmów emitowanych w TV Trwam 
w najbliższym czasie powinni otrzymać z te-
go tytułu należne im tantiemy. 

Poza bieżącymi należnościami umowa 
przewiduje uregulowanie przez nadawcę 
zaległości za okres od początku 2007 roku.

Program TV Trwam o charakterze wy-
specjalizowanym: edukacyjno-poradniczym 
i religijnym jest nadawany m.in. w ramach 
pierwszego multipleksu naziemnej telewi-
zji cyfrowej (MUX-1). Obecnie ZAPA ma 
zawarte umowy z wszystkimi nadawcami 
działającymi w ramach czterech ogólnopol-
skich multipleksów telewizyjnych. 

TANTIEMY ZA NADANIA 
W TELEWIZJI TRWAM
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TŁUMACZE SWOICH 
RODZICÓW

Dwa Światy to portret 
nietypowej rodziny, 
w której rodzice są 
głuchoniemi. Prze-

wodnikiem po świecie jest ich 
12-letnia córka Laura. Dziew-
czynka urodziła się bez wady 
genetycznej, więc funkcjonuje 
normalnie, a zarazem pomaga 
rodzicom w komunikacji z oto-
czeniem. Po seansie odbyło się 
spotkanie z reżyserem i bohate-
rami filmu – Laurą oraz jej tatą. 
Z racji obecności na sali dużej 
ilości widzów głuchoniemych, 
na bieżąco przebieg rozmowy 
relacjonował tłumacz języka mi-
gowego. 

Maciej Adamek, szukając in-
formacji o głuchoniemych ro-
dzicach ze słyszącym dzieckiem, 
wpierw dowiedział się o rodzinie, 
gdzie pełnoletnia córka niedługo 
wyprowadza się z domu. Poprzez 
jej usamodzielnienie chciał poka-
zać, jak słyszące dziecko jest waż-
ne dla rodziców. W międzyczasie 
spotkał rodzinę Laury. Okazało 
się, że 12-latka jest osobą pełną 
energii, chętną do współpracy 
przy realizacji dokumentu, a co 
najważniejsze – nie krępującą się 
w obecności kamery. „Jak zoba-

czyłem ich wysiadających z samo-
chodu, to od razu wiedziałem, że 
mam już swoich bohaterów” – 
komentował Adamek. I to wła-
śnie Laura namawiała swoich ro-
dziców do zgody na filmowanie. 
„Rodzice potrzebowali troszkę 
czasu, żeby się oswoić. Z kolei 
Laura ożywała, gdy tylko pojawia-
ła się kamera” – mówił Adamek. 
„Pod koniec miała już nas dość, 
nawet raz odmówiła współpra-
cy. Choć właśnie wtedy nakrę-
ciliśmy najfajniejsze materiały. 
Ostatnie trzy dni zdjęciowe to 30 
proc. filmu. Bohaterowie już nie 

zwracali na nas uwagi” – doda-
wał reżyser. „Na początku było 
fajnie, ale cała ekipa przyjeżdża-
ła w weekendy i siedzieli od 8 do 
22. A też chciałam mieć czas dla 
siebie w sobotę” – mówiła Laura.

Filmowcy potrzebowali po-
mocy dziewczynki, ponieważ 
nie mieli na planie tłumacza ję-
zyka migowego. „Zdarzały się 
momenty, że nie rozumiałem, 
co się dzieje. Laura mi troszeczkę 
tłumaczyła, ale były całe sceny, 
długie sekwencje, które rejestro-
wałem intuicyjnie, a do końca 
nie wiedziałem, co kręcę. Dopie-

ro jak wszystko zostało przetłu-
maczone – wiedziałem, co mam. 
Wzięcie tłumacza, który byłby 
cały czas z nami, mogłoby za-
kłócać sytuację. Wszyscy byliby 
rozproszeni. Wolałem iść na ży-
wioł, poddać się intuicji i zacho-
wać kameralność” – tłumaczył 
twórca Dwóch Światów. 

Słyszące potomstwo niesłyszą-
cych rodziców nazywa się CO-
DA, albo po prostu Codakami. 
„Te dzieci mają w Polsce trudniej, 
niż możemy sobie wyobrazić. To 
one każdego dnia są tłumacza-
mi dla swoich rodziców. U leka-
rza – wyjaśniają najtrudniejsze 
przypadki medyczne i przeka-
zują rodzicom informacje np. 
o chorobie, której same nie są 
w stanie zrozumieć. W urzędzie –  
wypełniają dokumenty i po-
dania, z którymi dorośli nieraz 
mają problem. Na wywiadówce 
w szkole – osobiście przekazują 
informacje od nauczyciela swo-
im rodzicom. Przez to stykają się 
i mierzą ze światem dorosłych, 
zanim przeżyją swoje dzieciń-
stwo” – pisał w 2016 roku Rzecz-
nik Praw Obywatelskich, Adam 
Bodnar, o sytuacji CODA. Laura 
pełni w swoim domu podobną 
rolę. „Tłumaczem” swoich ro-
dziców została już w wieku 3- 
-4 lat. „Nie czuję zmęczenia, bo 
jest dla mnie normalne, że mu-
szę im pomóc” – komentowała 
dziewczynka.

Projekcja Dwóch Światów od-
była się 18 kwietnia w warszaw-
skim kinie Kultura. 

Albert Kiciński

Kim jest słyszące dziecko dla głuchoniemych 
rodziców? Odpowiedź przynosi dokument 
Dwa Światy Macieja Adamka, którego 
seans w kinie Kultura zorganizowało Koło 
Dokumentalistów SFP.

DokUMENt W kUltURZE

Maciej Adamek i Laura – 
bohaterka filmu Dwa Światy
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KSIĄŻKA A FILMCałodniowy program 
spotkań i  dyskusji 
zorganizowany przez 
Mazovia Warsaw Film 

Commission i Mazowiecki In-
stytut Kultury, przy partner-
stwie Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich i Krajowej Izby 
Producentów Audiowizual-
nych, stał się doskonałą okazją 
do poznania problemów i ocze-
kiwań pisarzy, wydawców, reży-
serów i producentów.

Innowacyjny na polskim rynku 
projekt, Film the Book, zamierza 
połączyć dwa światy – filmowców 
i literatów. Podczas panelu „Dobre 
praktyki współpracy wydawców 
z producentami, czyli jak skutecz-
nie nabyć prawa do bestselleru” 
Ewa Bolińska-Gostkowska, re-
daktor i foreign rights manager 
(Wydawnictwo Znak) oraz Elż-
bieta Kalinowska, dyrektor ds. 
wydawniczych (Grupa Wydaw-
nicza Foksal) opowiadały o braku 
współdziałania i niezrozumieniu 
dwóch zainteresowanych stron. 
Wydawcy w większości przy-
padków posiadają prawa do fil-
mowych adaptacji książek. Tu-
taj pojawia się jednak problem –  
brak komunikacji pomiędzy edy-
torami i twórcami. Pierwsi nie 
mają informacji o producentach, 
drudzy nie wiedzą, jakie pozycje 
literackie mogliby zekranizować. 
Inaczej jest za granicą, gdzie każdy 
pisarz ma swojego agenta, który 
pośredniczy w rozmowach z wy-
dawcami, ale także producentami 
filmowymi. Drugą trudnością jest 
nieznajomość reguł powstawania 
scenariusza. Musi on być napisany 
językiem filmu, czyli zupełnie ina-
czej niż tekst literacki. Zatem nie 
zawsze korzystne jest, aby autor 
książki pisał również scenariusz. 
Rozwiązaniem jest pojawienie 
się na rynku agentów rozumieją-
cych  dwa światy lub organizacja 
spotkań i konferencji, na których 
filmowcy oraz literaci dowiedzą 

się o swoim istnieniu. Kluczowe 
jest wypracowanie praktyk i po-
znanie się.

W kolejnej części Film the  
Book gospodarze wydarzenia – 
Justyna Sobolewska i Błażej Hrap-
kowicz – zaprosili na case study 
„Praca nad adaptacją w prakty-
ce, czyli jak z sukcesem zamienić 
słowo na obraz” z udziałem Jaro-
sława Sawki, Tobiasza Piątkow-
skiego i Katarzyny Jarzyny pra-
cujących przy filmie Jeszcze dzień 
życia (Platige Films) oraz Ma-
riuszem Palejem i Wojciechem 
Stuchlikiem, reżyserem i produ-
centem Za niebieskimi drzwiami 
(TFP). Jeszcze dzień życia oparty 
jest na książce legendarnego pol-

skiego korespondenta wojennego 
i reportażysty – Ryszarda Kapu-
ścińskiego. Jak zauważył Jarosław 
Sawko, producent Jeszcze dzień 
życia, książka nie była gotowym 
materiałem na scenariusz. Twórcy 
musieli znaleźć odpowiedni język 
filmowy, aby opowiedzieć historię 
w technice animacji. Natomiast 
Za niebieskimi drzwiami zreali-
zowane zostało na podstawie po-
wieści Marcina Szczygielskiego. 

Istotnym punktem wydarzenia 
Film the Book były pitchingi naj-
ciekawszych tytułów. 20 wybra-
nych książek zostało zaprezen-
towanych przez 11 wydawców 
i agentów literackich przed gro-
nem producentów, scenarzystów 

i reżyserów szukających historii 
na film. „Chcemy, aby Film the 
Book stało się wydarzeniem cy-
klicznym, miejscem wymiany 
informacji, doświadczeń i do-
brych praktyk, coroczną szan-
są dla wydawców i agentów na 
przedstawienie najciekawszych 
tytułów, a jednocześnie możliwo-
ścią zaznajomienia się z tą jakże 
zachęcającą ofertą i kopalnią po-
mysłów na film” – mówi Anna 
Spisz, szefowa Mazovia Warsaw 
Film Commission oraz Mazo-
wieckiego i Warszawskiego Fun-
duszu Filmowego. Kolejna edycja 
planowana jest za rok.

Marcin radomski

Pilotażowa edycja projektu Film the Book 
okazała się bardzo ważnym wydarzeniem 
zarówno dla branży filmowej, jak i literackiej. 

Błażej Hrapkowicz, 
Justyna Sobolewska 
i Szymon Holcman

FilM thE Book 
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Jest jak zegarmistrz, który wyciąga 
mechanizmy Rosji trybik po trybiku, 
choć nie każdemu może się to podobać. 
Wśród komentarzy recenzentów, któ-

rzy zobaczyli choćby Łagodną, wyczuwalny 
jest zachwyt, ale również niepokój. Czyżby 
w Rosji niewiele się zmieniło? W kinie Sier-
gieja Łoźnicy kraj wciąż leży pod skalpe-
lem, pulsuje, ale nie są to objawy zdrowia 
i sił witalnych. Wręcz odwrotnie – rana jest 
wciąż otwarta. 

Rada Programowa Krakowskiej Fundacji 
Filmowej postanowiła w tym roku uhonoro-
wać nagrodą Smoka Smoków właśnie tego 
niepokornego twórcę, który nie szczędzi kry-
tyki swojej ojczyźnie. Chociaż w argumen-
tacji czytamy: „nagroda za wkład w rozwój 
światowej kinematografii”, to powinna ona 
raczej brzmieć: „za wpuszczenie do Rosji 
reszty świata tylnymi drzwiami”. Obserwo-
wanie tego kraju na ekranie jest bolesne, ale 

i oczyszczające. Szczególnie, jeśli – podobnie 
jak reżyser – się z niej uciekło.

Siergiej Łoźnica urodził się 5 września 1964 
roku w Baranowiczach w ZSRR. To tereny 
dzisiejszej Białorusi. Dorastał w Kijowie, 
gdzie ukończył Politechnikę. „Moim języ-
kiem jest rosyjski, moja kultura również jest 
rosyjska. Ale to także kultura z Kijowa, bo 
tam się wychowałem, więc mogę powiedzieć, 
że jestem Kijowianinem” – odpowiada, gdy 
pyta się go o tożsamość oraz przynależność 
geograficzną.

Przez jakiś czas zajmował się badaniami 
w Instytucie Cybernetyki oraz tłumacze-
niem tekstów z języka japońskiego. To z pracy 
badawczej wyniósł umiejętność analizy 
mechanizmów społecznych, a szczególnie 
dostrzegania tego, co w społeczeństwie nie 
zawsze działa i finalnie prowadzi do zepsu-
cia oraz zbiorowej depresji. W 1997 skończył 
reżyserię w Państwowym Instytucie Kinema-

tografii w Moskwie i szybko zaczął ujawniać 
swoje obsesje dokumentalisty – zajmowanie 
się wykluczonymi przez system, w którym 
wciąż podrygiwały posowieckie traumy.

Jego pełnometrażowe filmy fabularne, 
czyli Szczęście ty moje, We mgle i Łagodna, 
miały premiery w Cannes. W pierwszym 
i ostatnim obrazie Łoźnica nakreślił dwu-
krotnie swój ulubiony typ bohatera – silną 
kobietę, idącą na zwarcie z rozpadającym się 
światem (film prezentuje opuszczone, wręcz 
postapokaliptyczne tereny Łotwy) oraz 
horrorem zwątpienia, które musi w końcu 
zrodzić się w niej samej. Reżyser, jakby ze 
zwątpieniem, patrzy na poradzieckie rany, 
nie wierząc w ich zabliźnienie, a przynaj-
mniej nie w obecnej temperaturze poli-
tycznej. Dzisiaj mieszka na stałe w Berlinie 
i jak wyznaje, woli patrzeć na Rosję z bez-
piecznego dystansu. Może dlatego ostat-
nio coraz odważniej przygląda się rów-

ZROZUMIEć ROSJę... nież Niemcom. Tak jak w ubiegłorocznym 
dokumencie Austerlitz. 

W Łagodnej, czyli ostatnim głośnym obra-
zie Łoźnicy z Cannes, bohaterka podróżuje 
przez piekło. Nie jest to filmowy wariant 
słynnej powieści Dostojewskiego, bo z kla-
syki literatury Łoźnica korzysta jedynie na 
poziomie intertekstualności, ale świszczące 
baty skierowane w Putinowską Rosję oraz 
obecny tam system więziennictwa. A raczej: 
system w ogóle, bowiem więzienie to jedynie 
drobny wrzód na całym ropiejącym organie. 
Bohaterka, napędzana resztką nadziei, rusza 
do ośrodka penitencjarnego, by przekazać 
paczkę uwięzionemu za morderstwo małżon-
kowi. Na miejscu czeka ją bezlitosna machina 
biurokratyczna oraz kilka fantasmagorii, któ-
rymi reżyser podkreśla komunikat brzmiący: 
„witajcie w rosyjskiej paszczy szaleństwa”. 
Każda osoba decyzyjna, którą napotyka na 
drodze, manifestuje swoją władzę oraz sta-
nowisko. Kobieta traci powoli wiarę w kres 
tej dantejskiej wręcz podróży. 

„Jest we mnie taka naiwność, że wierzę, iż 
na chorobę zwaną »Rosja« jest jeszcze jakieś 
lekarstwo. Chciałbym powiedzieć miesz-
kańcom tego kraju: »hej, obudźcie się, nie 
jest jeszcze za późno!«” – wyznaje w jednym 
z wywiadów, chociaż w kulminacjach jego 
fabuł nadzieja się pojawia, ale tylko wewnątrz 
bohaterów, nigdy w systemie. Mimo że 
Łagodna rozgrywa się współcześnie, świat 
wygląda w niej, jakby ZSRR nigdy się nie 
rozpadło. Reżyser podkreśla, że choć gospo-
darka, medycyna, służba zdrowia i oświata: 
wszystko w jego rodzinnym państwie dzi-
siaj kuleje, to rozumie, czemu tak trudno 
wyplewić homo sovieticusa z duszy Rosjan. 
„Nie wystarczy powiedzieć, że Stalin był zły. 
Wszyscy mamy w sobie małego Stalina. Zło 
jest w nas. Dlatego powstaje taki typ relacji 
i pojawiają się takie osobowości, które potem 
wynosimy na szczyty władzy” – tłumaczy.

W jego filmach wyczuwalny jest więc 
syndrom sztokholmski – nienawiść wzglę-
dem despoty, ale jednocześnie obsesyjne do 
niego przywiązanie, a nawet synowska tro-
ska. Czuć to w Zmianie sprzed trzech lat, 
w której udało się oddać atmosferę krótkiego 
czasu w sierpniu 1991 roku, kiedy Rosjanie 
radośnie, ale również bardzo naiwnie uwie-
rzyli, że mają szansę żyć w mniej totalitar-
nym, otwartym kraju. Łoźnica uważa jed-
nak, że Rosji nie należy się bać, tylko trzeba 
ją zrozumieć, a środkiem prowadzącym ku 
temu jest kinematografia, która zmusza do 
dyskusji. Ta twórczość nabiera więc ciekawej 
perspektywy interpretacyjnej, jeśli potrakto-
wać by ją jako kronikę narastającej schizofre-

nii poznawczej, która towarzyszy każdemu 
Rosjaninowi zapytanemu o dom.

Majowe odwiedziny w Krakowie nie będą 
pierwszymi w karierze reżysera. To dla niego 
miejsce wręcz inicjacyjne, a na pewno – 
bardzo dobrze znane. Już w 1996 został 
nagrodzony Brązowym Smokiem za Dzi-
siaj zbudujemy dom, a w późniejszych latach 
trzykrotnie odbierał w Krakowie główne 
nagrody: w 2006 roku Złotego Smoka za 
Blokadę, w 2008 Złoty Róg za Rewię i w 2013 
znów Złotego Smoka za List. W uzasadnieniu 
przewodniczącego Rady Programowej, prof. 
Tadeusza Lubelskiego, czytamy: „Po pierw-
sze, konsekwentne, ogromnie oryginalne 
i owocne poszukiwania formalne. Łoźnica 
wypracował własny styl kina dokumental-
nego, wynikły z cierpliwości i dystansu do 
świata, oparty na długich ujęciach i błysko-
tliwej ścieżce dźwiękowej. Kracauer miałby 
z jego twórczością nierozstrzygalny kłopot, 

bo to jest kino czystej rejestracji, jednocze-
śnie całkowicie wykreowane. A końcowy 
rezultat bywa godny dramatów Becketta. Po 
drugie, Łoźnica jest jako filmowiec dociekli-
wym i upartym badaczem Rosji. Odkrywa 
ciężar jej przeszłości, ale także jej niepowta-
rzalną, nieraz wstrząsającą dzisiejszość (…)”. 
Dodaje również, że należy uznać Łoźnicę za 
„swojaka”, skoro jest związany z Krakowskim 
Festiwalem Filmowym tyle lat. 

Wręczenie nagrody Smoka Smoków Łoź-
nicy odbędzie się 29 maja, podczas 58. Kra-
kowskiego Festiwalu Filmowego w Krakowie. 
W planach jest również reżyserski master- 
class, obszerna retrospektywa twórczości oraz 
omówienie jego filmów. Dodatkiem będzie 
projekcja najnowszego obrazu reżysera Dzień 
Zwycięstwa, który został zmontowany zale-
dwie kilka tygodni temu. 

Jakub Koisz

58. Krakowski 
Festiwal Filmowy 

nagrodzi w tym 
roku Smokiem 

Smoków swojego 
wielokrotnego 

laureata, 
wybitnego 

reżysera 
i scenarzystę – 

Siergieja Łoźnicę.
Siergiej Łoźnica

Łagodna, reż. Siergiej Łoźnica
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Gdy zamkniemy oczy, 
przypominając so-
bie zdjęcia do je-
go filmów, widzimy 

mnóstwo nasyconej, piekiel-
nej wręcz, czerwieni. Niezależ-
nie od tego, czy pracował nad 
opus magnum prozy Sienkie-
wicza, czy u Żuławskiego przy 
Szamance – z jego obrazów bi-
je duszność oraz niepokój. Jak 
mało który z operatorów rozu-
miał, że niebezpieczeństwo po-
trafi być hipnotyzujące. 

Na świat przyszedł 12 maja 
1938 roku w Białej Podlaskiej. 
Jest absolwentem Wydziału 
Operatorskiego Szkoły Filmo-
wej w Łodzi, a doświadczenie 
zdobywał jako asystent reżysera 
w PRF Zespoły Filmowe oraz 
operator w Wytwórni Filmów 
Oświatowych. Dzielił się rów-
nież swoją wiedzą ze studen-
tami PWSFTviT, Warszawskiej 
Szkoły Filmowej oraz Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej. 

Co ciekawe, los mógł go 
poprowadzić w całkiem inne 
rejony, bo w latach 1956-59 
uczył się w Studium Nauczy-
cielskim rysunku. Ciągnęło go 
jednak na plan filmowy, naj-
pierw jako asystenta, a później – 
głównego operatora, a nawet 
osobę, która ma na tyle mocną 
wizję, aby przedefiniować pracę 
autora zdjęć. Spośród ponad 
trzydziestu filmów, przy których 
pracował, najbardziej dowodzi 
tego Quo vadis Jerzego Kawale-
rowicza, w którym Jaroszewicz 
postanowił oddać grozę krwio-
żerczych lwów za pomocą kilku 
trików z nietypowo umiejsco-
wioną kamerą. 

Obraz interesuje go przy-
najmniej  od czasów stu-
diów rysunku, ale widzi róż-
nice pomiędzy malarstwem 
a kinem: „W fotografii filmo-
wej mamy tylko element opo-
wiadania, kiedy malarstwo ist-
nieje samoistnie”. Dodaje, że 
z tego powodu uznaje sztukę 
operatorską jako działania 
oparte na synergii reżysera, 
scenarzysty, oświetleniowca. 
Wspomina, że najpierw czytał Fo

t. 
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Z kamerą
w pasZcZy lwa

dokładnie scenariusz, a dopiero 
potem próbował przełożyć na 
taśmę emocje, które mu towa-
rzyszyły podczas lektury. Jest to 
niezbędne to nadania filmowi 
„tchnienia prawdy”.

Wyznaje czasami, że zmę-
czyło go kino, a raczej – sta-
teczność niektórych sposobów 
opowiadania. Uważa, że „musi 
się coś dziać”, może stąd właśnie 
tak duża rozpiętość gatunkowa 

w projektach, w których brał 
udział. Różnorodność tema-
tyczna oraz pracowitość, zostały 
wielokrotnie nagradzane, m.in. 
Złotą Żabą dla polskiego duetu 
reżyser – operator. Nagrodę 
otrzymał wespół z Andrzejem 
Żuławskim, z którym współ-
pracę bardzo sobie ceni. Został 
również odznaczony Brązowym 
Medalem Zasłużony Kulturze – 
Gloria Artis. 

Robienie kina z Andrzejem 
Żuławskim było swoistym 
sprawdzianem empatii w karie-
rze obu panów. Wspólnie pra-
cowali nad czterema tytułami: 
Na srebrnym globie, Szamanką, 
Błękitną nutą i Borysem Godu-
nowem. Filmy tak różne, jak 
poszukiwania i obsesje Żuław-
skiego. Co ciekawe, reżyser sły-
nący z chimeryczności zosta-
wiał operatowi wiele razy wolną 
rękę. „Andrzej mówił, że nie ma 
zamiaru tłumaczyć mi, jak mam 
wykonywać swoją pracę. Kazał 
przeczytać scenariusz i samemu 
poczuć to, co miał do powiedze-
nia. Wydaje mi się, że rozumiem 
Żuławskiego, jeśli chodzi o jego 
język filmowy, a świat, o któ-
rym chciał opowiedzieć, apro-
buję. Wiedziałem, czego ocze-
kiwać, ale sam liczyłem w tej 
współpracy na niespodzianki” – 
wspomina operator. Widać to 
idealnie na przykładzie Sza-
manki, w której – pomijając 
już warstwę fabularną – Jaro-
szewiczowi udało się oddać za 
pomocą obrazu to, czym zarazić 
chciał widzów reżyser: niebez-
pieczeństwo i erotyczne opę-
tanie. 

Z okazji 80. urodzin życzymy 
więc spokoju, a może i jesz-
cze kilku filmowych odkryć, 
w których rzeczy niebezpieczne 
bywają piękne i hipnotyzujące.

Jakub Koisz

Wybitny autor zdjęć, poszukujący nowych 
rozwiązań wizualnych artysta – Andrzej J. 
Jaroszewicz – 12 maja kończy 80 lat.

Andrzej J. Jaroszewicz

Orła otrzymał za sceno-
grafię w Twoim Vin-
cencie Doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana, 

dzieląc sukces z Piotrem Domi-
niakiem i Marią Duffek. Trofeum 
z Gdyni zawdzięcza Cudownie 
ocalonemu Janusza Zaorskiego 
(TV). „W Twoim Vincencie od-
powiadaliśmy za scenografię tych 
scen aktorskich przetwarzanych 
potem w animowane, które po-
wstały w Centrum Technologii 
Audiowizualnych we Wrocławiu. 
Z uwagi na skromny budżet za-
stosowaliśmy scenografię mo-
dułową, w której z tych samych 
modułów, tyle że w różnych kon-
figuracjach, powstają różne wnę-
trza” – mówi Rafał Waltenberger 
(używa przeważnie tylko drugie-
go imienia).

Cudownie ocalonego – rozgry-
wającą się na wsi historię miłości 
weterana wojennego i resocjali-
zowanej „ladacznicy” – kręcono 
w Pasymiu na Mazurach. „Pod-
sunąłem Januszowi tę lokalizację, 
bo była swojska, jakby stworzona 
do tego scenariusza” – tłuma-
czy scenograf. „Janusz, z którym 
wielokrotnie z satysfakcją pra-
cowałem, świetnie ją wykorzy-
stał” – dodaje.

Rafał Waltenberger pochodzi 
ze Lwowa. Z wykształcenia archi-
tekt (po Politechnice Wrocław-
skiej) trafił do filmu dzięki temu, 
że kiedyś poznał w Londynie 
reżysera Marka Piestraka, który 
wkrótce potem kręcił w Pol-
sce film Śledztwo (TV) według 
powieści Stanisława Lema. Sce-
nograf Śledztwa, Jerzy Groszang, 
nie był w Anglii, gdzie toczy się 
akcja, więc nie znał tamtejszych 
realiów. Znał je Waltenberger 
i został II scenografem filmu. 
„Zrobił” wiarygodną Anglię we 
Wrocławiu. Z czasem wyczaro-
wywanie w Polsce, głównie na 
Dolnym śląsku, innych kra-
jów stało się jego specjalno-
ścią. Wrocław zagrał Holandię 
w Charakterze Mike’a van Diema, 
Kazimierz nad Wisłą Francję, 
a Kraków i Warszawa Austrię 
w obrazach Grzegorza Lasoty 
z serii „Parada oszustów” (TV) – Fo
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Mistrz zawsze traci i Jaguar 1936. 
„Rafał otworzył przede mną kra-
inę cudów architektury dolno-
śląskiej. Z jego wielką wyobraź-
nią wykreowaliśmy z nich zamek 
bohatera Doliny Bogów, najbo-
gatszego człowieka świata miesz-
kającego w USA. Kiedy poka-
załem materiały Amerykanom, 
wyobrażającym sobie pewnie 
Polskę jako kraj dość przaśny, 
oniemieli z zachwytu” – mówi 
reżyser i scenograf filmu, Lech 
Majewski.

W  filmie kinowym Wal-
tenberger zadebiutował jako 
główny scenograf Amatorem 
Krzysztofa Kieślowskiego. Z Kie-
ślowskim pracował kilkakrot-
nie, w tym przy Spokoju (TV) 

i Przypadku. „Jednym z prze-
łomowych momentów w mojej 
karierze był ten, kiedy Krzysztof, 
nie mając czasu obejrzeć obiektu 
zdjęciowego, który wybrałem 
do Spokoju, powiedział, że jeśli 
mnie on odpowiada, to jemu 
też. Uskrzydlił mnie tym zaufa-
niem” – wyznaje jubilat.

Na jego karierę złożyło się 
ponad 70 filmów, seriali i wido-
wisk TV. Wśród ich reżyserów 
nie zabrakło: Sylwestra Chę-
cińskiego, Agnieszki Holland, 
Jacka Koprowicza, Antoniego 
Krauzego, Jana Łomnickiego, 
Jerzego Sztwiertni. „Uważam, 
że praca scenografa nie polega 
na biernym wykonywaniu pole-
ceń reżysera, lecz na współtwo-

rzeniu świata, który ma powstać 
na ekranie. Dlatego swoją pracę 
zaczynam od rozmowy ze sce-
narzystą, bo ten świat nabiera 
kształtów już w scenariuszu. 
Wtedy też krystalizuje się moja 
wizja filmu, która oczywiście 
musi być względem niego, jak 
i założeń reżysera, służebna” – 
zdradza Rafał Waltenberger, pry-
watnie obieżyświat (gdzie on nie 
był!), miłośnik starych samocho-
dów i dobrego jazzu, „szlachetna 
postać z pięknym charakterem” – 
jak mówi o nim Lech Majewski. 
I chyba każdy, kto spotkał Jubi-
lata na swojej drodze.

Andrzej 
Bukowiecki

Wybitny scenograf, laureat Orła – Polskiej 
Nagrody Filmowej i nagrody na FPFF w Gdyni, 
współtwórca scenografii do nagrodzonego 
Oscarem holenderskiego filmu Charakter – 
kończy 22 maja 75 lat.

 Andrzej rAfAł WAltenberger

Andrzej Rafał Waltenberger
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SZaloNa poDRóż
K oncert na dwoje nie jest 

typowym dokumentem 
biograficznym, łączącym 
gadające głowy i archiwa-

lia. Zrobiłeś coś diametralnie innego. 
Jak narodził się ten pomysł?
Nakręciłem w swoim życiu wystarcza-
jąco wiele klasycznych biografii. Byłem 
już zmęczony tą formułą, gdy Maria 
Nockowska pojawiła się z pomysłem 
realizacji filmu o bohaterze, który zupeł-
nie do niej nie przystawał: Jerzym Mak-
symiuku. Klasyczne opowiadanie taką 
postać by „zabiło”. Sądziłem jednak, że 
tej miary twórca został już wielokrotnie 
w kinie sportretowany. Tymczasem oka-
zało się, że chociaż nie brakuje nagrań 
z jego koncertów, on sam – jako boha-
ter – pojawia się zaledwie w kilku pro-
dukcjach, w tym Jurka Karpińskiego, 
z której fragmenty wykorzystałem 
w Koncercie na dwoje. Sam pomysł skry-
stalizował się dopiero później. 

po waszej wspólnej podróży po euro-
pie?
Razem z Marią Nockowską i operatorem 
Andrzejem Wojciechowskim, kilkoma 
osobami niezbędnej ekipy, spotkaliśmy 
się z maestrem w Lusławicach, w Euro-
pejskim Centrum Muzyki Krzysztofa 
Pendereckiego, a potem towarzyszyliśmy 
mu w trakcie tournée – Szkocja, Londyn, 
Francja... Była to podróż równie szalona, 
co nasz bohater. Z Maksymiukiem nie 
można się umówić na zdjęcia i je zro-
bić. To zawsze jest niewiadoma, trzeba 
za nim biec, najczęściej w kierunku, któ-
rego najmniej się spodziewasz. Szybko 
też zdaliśmy sobie sprawę, że pierwotne 
założenie – filmu o samym Maksy-
miuku – jest bez sensu. 

Bo nie ma Maksymiuka bez jego 
żony – pani ewy? Nawet w jednej ze 
scen maestro mówi, że bez niej byłby 
tylko chaos…
Kilka dni kontaktu z tą energiczną parą 
całkowicie odmieniło moje myśle-
nie o tym filmie. Nie mógł opowia-
dać „tylko” o muzycznym geniuszu 
i jego sztuce. Musiał to być portret Ewy 

pani ewa też nie miała żadnych 
zastrzeżeń – jako ta, która czuwa, 
żeby wszystko było poukładane 
w życiu Jerzego Maksymiuka?
Nawet przez sekundę nie miałem poczu-
cia, żebyśmy byli w jakikolwiek sposób 
kontrolowani czy ograniczani. Każde 
nasze szaleństwo, które gdzieś zasu-
gerowaliśmy, po chwili zastanowienia 
było wprowadzane w życie. Pani Ewa 
bywała nawet naszym ambasadorem 
wobec Maksymiuka. Gdy on tak bar-
dzo wchodził w świat muzyki, że kon-
takt z nim stawał się trudny, pani Ewa, 
jak ta dobra dusza, mówiła: „Poczekajcie 
chwilę, porozmawiam z nim, wytłuma-
czę. Będzie dobrze, nie przejmujcie się”. 
Nigdy nie próbowała nas cenzurować, 
odcinać. Oboje wykazali się niebywałą 
wolą współpracy. 

Kamera obecna jest przy bardzo oso-
bistych rozmowach...
Przez cały okres pracy towarzyszyło mi 
poczucie wielkiej bliskości z samym 
Jerzym Maksymiukiem i jego emo-
cjami. Nie chcę się z nim w żadnej mie-
rze porównywać, ale na jakimś poziomie 
zawód dyrygenta i reżysera są do siebie 

i Jerzego, kompozytora i jego muzy, 
kompozytora i jego… menadżerki, 
opiekunki, żony. Tandemu w idealnej 
symbiozie. Pierwsi widzowie odbie-
rają Koncert… bardzo różnie: jedni 
widzą mężczyznę, który swoimi fanabe-
riami niszczy żonę, drudzy – „zamor-
dystkę”, która ciągle krzyczy na męża. To 
wszystko nieprawda. Jerzy i Ewa to para 
kochających się ludzi, którzy poukładali 
sobie wspólnie życie. Koncert… pozostał 
filmem o muzyce i muzycznym geniu-
szu, ale stał się też opowieścią o miłości 

podobne. Oba wymagają odpowiedzial-
ności, dowodzenia grupami ludzi, niosą 
stres związany z konfrontacją z odbior-
cami. Dzięki temu być może łatwiej 
było mi pewne chwile wyczuć? Zrozu-
mieć? Wykształciła się między nami 
więź, dzięki której nie przeszkadzaliśmy 
Jerzemu Maksymiukowi i pani Ewie. Sta-
liśmy się dla nich niezauważalni. Gdy 
pani Ewa obejrzała gotowy film, powie-
działa, że „kręciliśmy w momentach, 
gdy myślała, że kamera jest wyłączona”. 
Nigdy nie maskowaliśmy naszej obecno-
ści, ale nie przeszkadzaliśmy w ich prze-
strzeni. Dzięki temu zarejestrowaliśmy 
m.in. jedną z najciekawszych emocjonal-
nie rozmów – maestra z żoną po wyczer-
pującej próbie w siedzibie NOSPR. 

Nakręciłeś około 70 godzin mate-
riału. powstał film 85-minutowy. 
Z wielu tematów musiałeś zrezygno-
wać?
Cenię zwięzłe dokumenty, i żeby dojść 
do tych 85 minut musiałem zrezygno-
wać z wielu bardzo interesujących tema-
tów, w tym postrzegania muzyki przez 
Maksymiuka i jego z nią relacji. A to 
bezcenny materiał – przecież maestro 

i udanym związku. Są takie momenty, 
w których pojawiają się stres i relacja 
między bohaterami nabiera bardzo emo-
cjonalnego charakteru, ale to wcale nie 
osłabia tej pary. Przeciwnie. 

Zdjęcia realizowane były w dwóch 
turach?
Te z okresu tournée zakończyliśmy, gdy 
maestro rozpoczął przygotowania do 
koncertu „Romea i Julii” Sergiusza Pro-
kofiewa. Wtedy też skończyły się nasze 
środki finansowe. Przygotowałem pierw-
szą układkę filmu dla inwestora – Fun-
dacji Kultury Polskiej. Czułem jed-
nak niedosyt. Andrzej Wojciechowski 
zaproponował, żebyśmy złożyli wnio-
sek do PISF-u. Eksperci ocenili pomysł 
pozytywnie. Wsparło nas też miasto 
Białystok i mogliśmy wrócić do życia 
naszych bohaterów. Przerwa podziałała 
na korzyść filmu – obie strony stęskniły 
się za sobą, wiele u Jerzego i Ewy w tym 
czasie się wydarzyło. Myślę, że poza jaki-
miś szczególnymi sytuacjami dokumenty 
trzeba robić długo. 

czy tak charyzmatyczny bohater, jak 
Jerzy Maksymiuk, nie próbował cza-
sem dyrygować też tobą i ekipą?
Nie. Nie miał żadnej chęci, żeby ingero-
wać w naszą pracę. To człowiek w 1000 
procentach skupiony na muzyce. świat 
poza nią go nie interesuje. Zaakcepto-
wał naszą obecność w swojej przestrzeni 
i zaczął trochę traktować jak człon-
ków rodziny. Albo tę muchę, która na 
początku irytuje, potem chce się ją zabić, 
a potem już tylko macha na nią ręką – 
niech sobie lata. Nawet gdy w ciągu 
dnia siadaliśmy do wspólnego obiadu – 
maestro uwielbia biesiadować – to roz-
mowa zawsze dotyczyła muzyki. Nawet 
nie pytał nas o film. Czasami tylko iry-
tował się, po co nam tyle jego przejść. 
Skoro nakręciliśmy raz, to po co znowu 
to przechodzenie, wychodzenie? Trud-
ność pracy z nim wynikała z czego 
innego: wyzwaniem były te dni, gdy był 
absolutnie zafiksowany na pracę. Próba 
wyrwania go z tego stanu zawsze koń-
czyła się naszą porażką.

ukończył kompozycję, fortepian i dyry-
genturę. Sam siebie postrzega bardziej 
jako kompozytora, gdyż uważa, że tylko 
kompozytor jest twórcą pełnym, a dyry-
gent jednak odtwórcą. Do fortepianu 
zasiada przy każdej okazji, ale zawodowo 
porzucił go po wygranej w Konkursie 
Pianistycznym im. I.J. Paderewskiego. 
W latach 60. i 70. napisał muzykę do 
prawie 100 filmów! Później świat docenił 
go jako dyrygenta, ale teraz znowu wraca 
do komponowania. Mam pomysł na 
serial, a może i na kolejny film?

Koncert na dwoje znalazł się w pro-
gramie Doc Lab poland. co ci to 
dało?
Przystąpiłem do programu bez prze-
konania, a okazało się, że wszystko, co 
się tam dzieje ma sens i wiele wnosi: 
od warsztatów po możliwość roz-
mowy z agentami, programerami festi-
wali i innymi uczestnikami. Dzięki Doc 
Labowi nawiązaliśmy wiele ciekawych 
kontaktów i myślę, że jeszcze kilka rze-
czy z tych spotkań wyniknie. 

Rozmawiała Dagmara 
romanowska

Ewa Piasecka-Maksymiuk 
i Jerzy Maksymiuk w filmie 
Koncert na dwoje, 
reż. Tomasz Drozdowicz

Rozmowa 
z tomaszem 
Drozdowiczem, 
reżyserem filmu 
Koncert na dwoje, 
który otworzy 58. 
Krakowski Festiwal 
Filmowy

Tomasz Drozdowicz
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kFF: oBlicZa 
WojNy i RoDZiNy

w DocFilmMusic, pojechał aż do etio-
pii. A co z pozostałymi reżyserami? 
i czy są filmy, które komentują naszą 
nerwową rzeczywistość?
Zdecydowana większość dokumentów 
osadzona jest tu i teraz, ale sferę polityki 
omija. Nie ma w tych filmach tego, o czym 
czytamy w gazetach i widzimy w telewizji. 
Ale może to nawet lepiej? Oglądać w kinie 
to, co widzimy na co dzień... Nie wiem, czy 
bym chciał i nie wiem, czy to nie zadanie 
dla innych obszarów, mediów, dziennika-
rzy? Głośniej i głębiej wybrzmiewają za to 
inne tematy – choroba u Małgorzaty Imiel-
skiej (Miłość i puste słowa), życie Edwarda 
Żebrowskiego u Marii Zmarz-Koczano-
wicz (Notatki z życia. Edward Żebrowski), 
historia u Natalii Korynckiej-Gruz (Mała 
Zagłada), opowieść o pewnej doświadczo-
nej parze u Lidii Dudy (Newborn) i tyle 
innych.

W programie znalazło się sporo filmów 
zrealizowanych przez twórców, którzy 
nie są bezpośrednio związani z kinem. 
Jeszcze kilka lat temu takie produkcje 
mogły stanowić tyko ciekawostkę. Dziś 
to wyrazisty głos.
Coraz więcej jest filmów, które powstają 
nawet bez wsparcia PISF-u, ewentualnie 
z małą pomocą regionalnych funduszy. 
Wzrasta łatwość realizacji, dostępność pro-
gramów do montażu. Za kamerę chwytają 

58.
Krakowski Festiwal 
Filmowy rozpocznie 
się koncertowo…
Zaczynamy od Kon-

certu na dwoje Tomasza Drozdowicza, 
portretu Jerzego Maksymiuka. Nie jest 
to klasyczny dokument z wywiadami, 
offami. Mistrza poznajemy przez jego 
relację z żoną Ewą, która jest nie tylko 
jego partnerką, ale i managerką, opie-
kunką, życiową przewodniczką. Ta szale-
nie ciepła, momentami zabawna, zawsze 
życzliwa bohaterowi opowieść doskonale 
wpisuje się w formułę filmu otwarcia, 
ale i konkursową. Koncert… pokażemy 
w Konkursie Polskim i DocFilmMusic. 

Jerzy Maksymiuk będzie jednym 
z wielu gości festiwalu.
Filmy oceni znamienite jury. Przyjedzie 
większość reżyserów. Pojawi się Etgar 
Keret. Zjawią się też sami bohaterowie – 
liczę m.in. na uczniów z Ostatniej lekcji 
Grzegorza Zaricznego. Szykujemy również 
niespodzianki.

ludzie, którzy nie mają doświadczenia, ale 
posiadają pasję i temat, jak np. Stanisław 
Berbeka, który w Dreamland opowiada 
o swoim ojcu – himalaiście Macieju Ber-
bece, albo Anna Konik, artystka wizualna, 
która w filmie Obłoki płyną nad nami zasta-
nawia się nad pamięcią zbiorową i kru-
chością nowego porządku. Temat obrazu 
Syn Syn jest tak mocny, że łatwo wybaczyć 
warsztatowe niedociągnięcia. Dzięki swo-
jemu autentyzmowi, czasem nawet pew-
nej naiwności, takie chropawe wypowiedzi 
artystyczne mogą mieć olbrzymią siłę raże-
nia. Musimy otworzyć się na inne obszary 
kina, chociaż naszym credo zawsze był 
świetnie sfotografowany dokument arty-
styczny. Nim polskie kino stoi i takie filmy 
jak najbardziej znalazły się w programie – 
np. Ostatnia lekcja Grzegorza Zaricznego.

Krakowski Festiwal Filmowy to rów-
nież animacja i fabuła.
Mamy bardzo mocny konkurs krótko-
metrażowy, w którym znalazły się fabuły, 
animacje i dokumenty. Powrócą tu tematy 
zasadnicze, egzystencjalne, ale nie zabrak-
nie miejsca na humor – np. rozważania 
o tym, jak to trudno być łysym, i że wtedy 
przydaje się „zaczeska na Trumpa”. 

Jedno z wydarzeń specjalnych wpisuje 
się w 100-lecie odzyskania niepodle-
głości. 

znalazł się dokument O ojcach i synach 
Talala Derkiego, laureata Srebrnego Rogu 
za Powrót do Homs. Reżyser ponownie 
konfrontuje nas z grozą wydarzeń w Syrii. 
Temat wojny syryjskiej i jej pokłosia prze-
wija się też przez animacje i krótkie doku-
menty. Z zupełnie innej perspektywy 
przedstawiony został w Saperze Hogira 
Hiroriego i Shinwara Kamala. Zderzymy 
tu dwie skrajne optyki: Kurda i dżihadysty. 
Trauma wojenna obecna jest też w polskim 
filmie – Przerwanej misji – Petra Alek-
sowskiego o życiu dwóch weteranów po 
misji w Afganistanie. Kolejny duży temat 
to rodzina. Niekoniecznie ta patologiczna, 
zawsze jednak dotknięta traumami i zaska-
kującymi wyborami. Dla przykładu Shen 
Zhang w dokumencie Syn Syn opowiada 
o kobiecie, która adoptuje mordercę swo-
jego syna. Własną patchworkową rodzinę 
w Zakochać się przedstawia Kaleo La Belle, 
laureat Złotego Rogu za Życie jest gdzie 
indziej. Od rodziny oddzielona zostaje 
bohaterka Marty Prus, która w Over the 
Limit przygląda się rosyjskiej gimnastyczce 
w jej drodze do igrzysk olimpijskich.

Na festiwalu toczyła się kiedyś dys-
kusja o tym, że nasi twórcy najchęt-
niej szukają tematów poza krajem. 
Marta prus wpisywałaby się w taki 
nurt. Maciej Bochniak, którego Ethio-
piques – muzyka duszy bierze udział 

Wspólnie z Filmoteką Narodową i Festi-
walem Filmu Niemego planujemy wie-
czór z dwoma bardzo różnymi rejestra-
cjami dokumentalnymi z lat 20. Jedną 
z nich będzie Polonia Restituta 1928, 
zapis odnoszący się do walk o niepod-
ległość, drugą Rzeźbiarz z kamerą, czyli 
zmontowane przez Marcina Giżyckiego 
materiały nakręcone przez… hrabiego 
Zamoyskiego, ukazujące arystokrację 
i artystów, m.in. Witkacego. Oba filmy 
powstały w tym samym czasie, ale mają 
kompletnie inny wymiar i ciężar gatun-
kowy. Chcieliśmy pokazać różnorodność 
tego okresu, świata. 

Jak zawsze ważnym punktem KFF 
będą wydarzenia branżowe.
Obowiązkowo powróci wideoteka 
z nowościami dla producentów i dys-
trybutorów. Odbędą się kolejne panele, 
pitchingi i prezentacje dokumentów, 
Forum Koprodukcyjne. Gościem spe-
cjalnym będzie kinematografia estoń-
ska, niewielka, ale przystępna, otwarta 
na koprodukcje. Chcielibyśmy dać 
szansę dla nawiązania wzajemnych rela-
cji. Jak zawsze zapraszamy tych, któ-
rzy kochają dobre kino i tych, którzy je 
robią. 

Rozmawiała Dagmara 
romanowska

Saper, reż. Hogir Hirori, 
Shinwar Kamal

27 maja Kraków znowu stanie się 
stolicą dokumentu i krótkiego metrażu. 
O najważniejszych wydarzeniach 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego 
rozmawiamy z jego dyrektorem, 
Krzysztofem Gieratem
Gościem honorowym będzie siergiej 
Łoźnica. 
Najmłodszy laureat Smoka Smoków, nie-
zwykle płodny i utalentowany twórca, 
obok Marcela Łozińskiego jeden z naj-
częściej u nas nagradzanych. Właściwie 
każdy jego film, prezentowany w kon-
kursie, wygrywał. Zaczynał od krótkiego 
metrażu, dziś kręci fabuły, ale ciągle wraca 
do dokumentu. Jest reżyserem orygi-
nalnym i konsekwentnym – jego obrazy 
można rozpoznać właściwie po jednym 
ujęciu. Wyróżnia je swoista obserwacyjna 
monotonia. Ma nowatorskie podejście do 
archiwaliów. Z rzeczy banalnych, zdawa-
łoby się niefotogenicznych, tworzy nie-
zwykle atrakcyjne filmy, które ogląda się 
z wypiekami na twarzy. Jest artystą nie-
zwykle intrygującym i jego masterclass na 
pewno to potwierdzi. Retrospektywę Łoź-
nicy zainaugurujemy premierą Dnia Zwy-
cięstwa, jego ostatniego dokumentu.

Jak zawsze festiwal zaoferuje obszerną 
panoramę polskiego i światowego 
dokumentu oraz krótkiego metrażu. 
ponad 200 filmów. czy są tematy, które 
powracają, dzieła, na które trzeba 
zwrócić uwagę?
Moją ambicją jest sprowadzanie do Kra-
kowa filmów premierowych, ale tak się zło-
żyło, że w tym roku zagości kilka tytułów 
już w świecie zauważonych. Wśród nich 

Krzysztof Gierat 
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Festiwal Wrażliwy powstał, by w ciekawy 
i inspirujący sposób połączyć sztukę, towa-
rzyszące jej emocje i wrażliwość z pomaga-
niem nieuleczalnie chorym dzieciom w Dzie-
cięcym Hospicjom Domowym. Jak? Między 
innymi przez tworzoną właśnie dla nich 
aplikację hospiCare, która ułatwia pracę 
zespołów medycznych i opiekunów małych 
pacjentów. Całkowity dochód z festiwalu 
zostanie przeznaczony na pomoc właśnie 
im – podopiecznym i partnerom Funda-
cji Zostaw Swój ślad. Mało tego – rodzice 
chorych dzieci albo ci, które swoje pociechy 
stracili z powodu choroby, mogli znaleźć kre-
atywne i opłacalne zajęcie przy organizowa-
niu festiwalu. To jeden z celów statutowych 
tej imprezy, który ma być kontynuowany. 

„Ideę festiwalu wspierają, obok trójmiej-
skich firm i przedsiębiorców, także wybitni 
twórcy ze świata filmu, reportażu i sztuki, 
m.in. Grażyna Torbicka, Tomasz Raczek czy 
Mateusz Damięcki. W kapitule honorowej 
zasiadają: Agnieszka Holland, Ewa Ewart, 
Krzysztof Zanussi, Sławomir Idziak, Mariusz 
Szczygieł, Ewa Błaszczyk i Agata Stafiej-Bar-
tosik. I to oni przekazali widowni festiwalo-
wej swoje przesłanie oraz refleksje dotyczące 
wrażliwości. Wrażliwości, która przekłada 
się na konkretne działania” – mówi Rettin-
ger-Wietoszko.

Można nazwać go młodszym, 
ale bardziej idealistycznym 
bratem większych festiwali. 
Takim, który chce sporo zmie-

nić mimo młodego wieku. Festiwal Wrażliwy 
odbył się w Olivia Business Centre w Gdań-
sku, Gdyńskim Centrum Filmowym oraz 
Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. W pro-
gramie znalazły się takie atrakcje, jak wystawa 
grafiki polskiej, pokazy reportaży i dokumen-
tów filmowych oraz uroczysta gala wręczenia 

Otwarcie festiwalu odbyło się 10 kwietnia 
w Olivia Business Centre. Towarzyszył mu 
wernisaż wystawy Najlepszej Grafiki Polskiej, 
zorganizowany we współpracy z profesorami 
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu 
i Gdańsku. W Olivii obyła się w tym czasie 
aukcja charytatywna, w której można było 
zdobyć grafiki, a uzyskane środki zostały prze-
kazane na rzecz podopiecznych i projektów 
Fundacji Zostaw Swój ślad, a w szczególności 
wdrożenia wspomnianej aplikacji hospiCare.

nagrodzenI 
za wrażlIwość
Organizatorzy doceniają także ludzi wyjąt-
kowych, którzy bezinteresownie pomagają 
innym. Człowiek Wrażliwy to kategoria stwo-
rzona, by uhonorować ludzi zaangażowanych 
w pomoc wykluczonym i potrzebującym. 
Laureata musi cechować nie tylko empa-
tia, ale również nieustępliwość, aby walczyć 
z przejawami rosnącej znieczulicy. Nagrodą 
dla zwycięzców były statuetki autorstwa zako-
piańskiego rzeźbiarza Marcina Rząsy. W tym 
roku nagrody zostały przyznane w dwóch 
kategoriach gatunkowych: reportaż prasowy 
oraz film dokumentalny.

Ewa Wołkanowska-Kołodziej otrzymała 
nagrodę za tekst „Więźniowie czwartego pię-
tra”. To wstrząsający i smutny reportaż o star-

dyrektor festiwalu i prezes gdańskiej Fun-
dacji Zostaw Swój ślad, która jest głównym 
organizatorem. – „Pomagamy przede wszyst-
kim nieuleczalnie chorym dzieciom z Dzie-
cięcych Hospicjów Domowych w Polsce, ale 
także całym ich rodzinom. W zakupie sprzętu 
rehabilitacyjnego, leków, zabiegów i konsul-
tacji lekarskich, oraz w codziennym życiu. 
Rodziny nieuleczalnie chorych dzieci otrzy-
mywały pomoc przez cały rok od poprzed-
niej edycji”. 

szych ludziach, którzy utknęli na czwartym 
piętrze, ponieważ w ich budynku mieszkanio-
wym brakuje wind. Katarzynę Włodkowską 
nagrodzono za cykl reportaży, które łączy 
wspólny motyw: przemoc wobec kobiet. Jej 
wyróżnione prace: „Dom zły” (opowiada-
jący o „polskim Fritzlu”, który więził swoją 
żonę w piwnicy), „Zakonnica to niewol-
nica” i poruszający temat przemocy domowej 
„Uciec z domu, zanim mnie zabije” ukazały 
się pierwotnie w „Dużym Formacie” – maga-
zynie „Gazety Wyborczej”. Z kolei Łukasz 
Pilip został nagrodzony za „różnorodność 
podejmowanych szczególnie wrażliwych 
tematów, pokorę i szacunek w podejściu 
do swoich bohaterów”. W jego przypadku 
jurorzy szczególnie docenili aż trzy teksty. 

Nagrodę zdobyła również Grażyna Latos za 
tekst „Szmugler życia i śmierci” (o Palestyń-
czyku, który przemyca chorych na raka Ara-
bów do szpitali w Jerozolimie). Wyróżnienie 
specjalne zdobyła Anna śmigulec za „piękną, 
budującą historię o uczuciu” przedstawioną 
w reportażu „Miłość z piasku” (o polsko-buł-
garskiej parze, która spotkała się ponow-
nie po kilkudziesięciu latach). W kategorii 
Debiutanci zostały nagrodzone trzy teksty: 
„Adres – Polska” Krzysztofa Storego, „W sieci 
człowieka-ducha” Jakuba Tyszkowskiego 
oraz „Krajobraz po śmierci” Justyny Mazur. 

Nagrodzonym filmem dokumentalnym 
była Nauka chodzenia Marcina Kopcia, czyli 
historia gangstera, który po wyjściu z więzie-
nia postanowił zacząć nowe życie i zaintere-
sował się animacją jako narzędziem ekspresji. 
Kolejno drugie i trzecie miejsce zajęli Mar-
cin Chłopaś za obraz Józio, chodź do domu 
i Maciej Miller, który do Trójmiasta przy-
jechał z filmem Między nami. Wyróżniono 
też Ewę Żarską za interwencyjny dokument 
Mała prosiła, żeby jej nie zabijać, który dąży 
do ujęcia sprawców molestowania seksu-
alnego i ocalenia pokiereszowanych psy-
chicznie ofiar.

Zwieńczeniem festiwalu była Gala Fina-
łowa, która odbyła się 12 kwietnia w Gdań-
skim Teatrze Szekspirowskim. W tym roku 
obok wręczenia nagród jej kulminacyjnym 
wydarzeniem był panel dyskusyjny o tym, czy 
praca reportera może zmienić świat. Wzięli 
w nim udział m.in. Katarzyna Włodkowska 
i Anna śmigulec z „Dużego Formatu” oraz 
Ewa Żarska z Polsat News. Panel popro-
wadziła Magdalena Rigamonti z „Dzien-
nika Gazety Prawnej”, a zdalny przekaz dla 
nagrodzonych twórców i widzów przygo-
towali Anna Dymna oraz Tomasz Raczek.

Jakub Koisz

Laureaci festiwalu

statuetek dla najwrażliwszych twórców. Owe 
kryterium, czyli „wrażliwość”, jest dla organi-
zatorów niezwykle ważne, wszak główny cel, 
przyświecający organizatorom, to reanimo-
wanie lokalnej empatii oraz ratowanie życia 
poprzez sztukę opowieści. Czy to możliwe? 

„Tworząc Festiwal Wrażliwy, chcieliśmy 
jeszcze uważniej rozejrzeć się wokół. Zoba-
czyć więcej. I zobaczyć to oczami artystów. 
Filmowców, reporterów, dokumentalistów 
świata” – mówi Paula Rettinger-Wietoszko, 

Mapa festiwalowa coraz bardziej wypełnia 
się czerwonymi punktami z napisem „warto 
odwiedzić”. Druga edycja Festiwalu Wrażliwego 
odbyła się w Trójmieście pomiędzy 10 a 12 kwietnia.

festiWAl WrAżliWy
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impreza narodziła się przed pół-
wieczem z inicjatywy znakomitego 
zakopiańskiego artysty Władysława 
Hasiora oraz Grzegorza Dubowskiego, 

jednego z najciekawszych reżyserów prefe-
rujących w swym dorobku filmy poświęcone 
sztuce. Od swych narodzin Przegląd Filmów 
o Sztuce towarzyszył Salonom Marcowym. 
Te słynne wystawy odbywały się do roku 
2006. Jedenaście lat później zostały reak-

tywowane przez Zakopiańskie Centrum 
Kultury. Podobne były dzieje filmowych 
Przeglądów. Najpierw odbywały się rok-
rocznie, od 1976 – co dwa lata, niestety 
czasu transformacji ustrojowej nie prze-
trwały. Ostatnią oficjalną edycję Przeglądu 
przeprowadzono w 1988, nieoficjalną – trzy 
lata później, kiedy trójka szaleńców – Grze-
gorz Dubowski, Andrzej Dziuk, dyrektor 
zakopiańskiego Teatru Witkacego, oraz 

niżej podpisany – zorganizowała okazałą 
„stypę” tej, już wtedy legendarnej, imprezy. 

Po latach – niemal trzydziestu – Zako-
piańskie Centrum Kultury postanowiło 
Przeglądy reaktywować. Po dwóch „son-
dażowych” retrospektywnych wydaniach 
(2016, 2017) doszło w tym roku do edycji 
„normalnej”, z konkursem w roli głównej. 
Zaczęło się – jak u Hitchcocka – od „trzę-
sienia ziemi”, bo do konkursu zgłoszono 
niemal 170 filmów! I to był chyba najwięk-
szy problem, przed którym stanęli orga-
nizatorzy Przeglądu, gdyż jego program 
oczywiście nie był z gumy, i nie wszyst-
kie interesujące tytuły udało się umieścić 
w programie. Spośród 31 obrazów wybra-
nych przez komisję selekcyjną, konkursowe 
jury pracujące pod kierunkiem Sławomira 
Idziaka najwyżej oceniło Dziennik obser-
watora Jarosława Migonia, niekonwencjo-
nalny – łączący elementy dokumentalne 
z kreacyjnymi – portret Jacka Sroki, zna-
komitego krakowskiego malarza i grafika. 

Grand Prix przyznano – jak oznajmił prze-
wodniczący jury – natychmiast i jednogło-
śnie, pozostałe nagrody – większością głosów. 
II Nagroda trafiła do Aleksandry Rek, autorki 
przejmujących Wariacji na wiolonczelę solo 
o Dominiku Połońskim, muzycznym wir-
tuozie, którego choroba zmusiła do gry na 
wiolonczeli jedną ręką, a III Nagroda – do 
Andrzeja Sapiji za niezwykle rzetelny doku-
ment Fangor. Zostaną obrazy. Nagrodą Spe-
cjalną SFP został uhonorowany Krzysztof 
Wierzbiański za film Kosarewicz. Ktoś kto 
widzi lepiej, Nagrodą Specjalną, ufundowaną 
przez Connaisseur Salon Dzieł Sztuki – Eric 
Bednarski, autor obrazu Neon, a Wyróżnie-
nie Zakopiańskiego Centrum Kultury tra-
fiło do Anny Zakrzewskiej za film Mirosław 
Bałka: Nerw, Konstrukcja.

Poza niezwykle atrakcyjnym konkursem – 
co zgodnie podkreślali jurorzy oraz festi-
walowa publiczność – w programie tego-
rocznego Przeglądu znalazły się nie mniej 
interesujące rarytasy. W towarzystwie twór-
ców można było: zobaczyć nominowanego 
do Oscara Twojego Vincenta Doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana, a także powstałe przed 
blisko półwieczem Wezwanie Wojciecha Sola-
rza („zagrały” w nim rzeźby Hasiora), które 
wspominali reżyser oraz Irena Karel, jak rów-
nież spotkać się z mistrzem światowej ani-
macji – Danielem Szczechurą. Kolejna edycja 
zakopiańskiego Przeglądu już za rok, zatem 
przybywajcie do Miejsca, bo to dla sztuki 
niezwykle przyjazne miejsce.

Jerzy Armata

Przegląd filmóW o sztuce

Przegląd Filmów o Sztuce – w 50. 
rocznicę narodzin – na trwałe powrócił 
do Zakopanego. Jego 21. edycja 
odbyła się w Miejscu, czyli nowej sali 
studyjnej – pamiętającego dawne edycje 
Przeglądów – kina Sokół. 
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Hej, żeglujże 
żeglarzu…
(Jerzemu Skolimowskiemu na urodziny)

„Navigare necesse est” – tak Jerzy Skolimowski 
odpowiedział – w niedawnej rozmowie z Antonim 
Rodowiczem, opublikowanej na stronie SFP – na 
pytanie, czy malarstwo jest dla niego wynikiem 
potrzeby tworzenia, czy potrzeby istnienia. To 
myśl przypisywana Pompejuszowi Wielkiemu, 
a zanotowana przez Plutarcha w „Żywotach 
równoległych” – „Żeglowanie jest koniecznością”. 
Drugim istotnym aksjomatem dla Skolimowskiego 
wydaje się być wolność tworzenia. Wspomniana 
rozmowa nosi tytuł „W malarstwie wszystko mi 
wolno”. Dodałbym – spoglądając na dorobek 
artysty – w innych dziedzinach też. W sztuce 
i w życiu – co podkreślają bliscy współpracownicy – 
pozostaje sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. 

Jerzy Armata

jerzy sKolimoWsKiBOHAter NUMerU
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Jerzy Skolimowski to artysta o niezwykle ciekawej i skompli-
kowanej biografii. Urodził się 5 maja 1938 roku w Łodzi, do 
gimnazjum uczęszczał w Pradze (m.in. z Milošem Formanem 
i Václavem Havlem), zanim trafił do łódzkiej Szkoły Filmowej, 

studiował etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. Uprawiał 
boks, grał na perkusji w zespole jazzowym, współpracował z war-
szawskim Studenckim Teatrem Satyryków i artystami gdańskiego 
Bim-Bomu, pisał niezwykle interesujące wiersze. 

Do młodzieńczych dokonań ma jednak dość sceptyczny stosu-
nek. „Byłem takim sobie bokserem, stoczyłem na ringu jedenaście 
walk, pięć przegrałem. Szybko nabrałem przekonania, że te moje 
tomiki poetyckie są nic niewarte, może poza paroma metaforami. 
A w grze na bębnach też nie udało mi się osiągnąć poziomu, który 
by zaspokajał moje ambicje” – wyznaje.

Mocno trzyMać sIę na nogach
Przeznaczeniem okazał się film. Zaczął od współpracy scenariu-
szowej przy Niewinnych czarodziejach (1960) Andrzeja Wajdy oraz 
Nożu w wodzie (1961) Romana Polańskiego. Notabene, na egzamin 
do Szkoły Filmowej namówił go Andrzej Wajda. Pojechał, dostał 
się „z marszu”, o indeks ubiegało się stu kandydatów, przyjęto czte-
rech. Nie pasja do filmu przywiodła go do Łodzi, a – jak przyznaje 
po latach – „chęć samospełnienia, niemal sportowego czy wręcz 
hazardowego”, a wtedy ostro grywał w pokera. „Było to takie wejście 
na ring i sprawdzenie, czy się utrzymam na nogach” – wspomina. 

Kiedy rozmawiałem z Andrzejem Wajdą przy okazji jego 90. uro-
dzin, on swe rozważania o malarstwie podsumował słowami Sko-
limowskiego: „Według Jurka, najważniejsze dla malarza to mocno 
trzymać się na nogach. Ma rację, w każdej dziedzinie to jest naj-
ważniejsze”.

W filmie zadebiutował w sposób niekonwencjonalny, jego pełno-
metrażowy Rysopis (1964; nagrody w Arnhem i Warszawie, Syrenka 
Warszawska) został... zmontowany z etiud realizowanych w łódzkiej 
Szkole Filmowej. „Starałem się nadać szybsze tempo w pokonywaniu 
zawodowej drogi. W szkole zorientowałem się, że jest szansa skle-
cenia pełnego filmu z kawałków taśmy przeznaczonych na etiudy 
i konsekwentnie od drugiego roku wykorzystywałem każdą moż-
liwą okazję, żeby coś w tym kierunku zrobić” – wyznaje reżyser, 
scenarzysta i odtwórca głównej roli w jednej osobie. 

Jego bohater, Andrzej Leszczyc, rzuca studia i dostaje powołanie do 
wojska. Do odjazdu pociągu zostaje mu kilka godzin... Debiutancki 
film Skolimowskiego to gorzkie studium psychologiczne młodego 
człowieka niemogącego się odnaleźć w dość opresyjnej rzeczywi-
stości. Dalsze losy swego bohatera przedstawił w Walkowerze (1965; 
laury w Arnhem i Mannheim, Nagroda im. Andrzeja Munka), zaś 
zwieńczeniem tego interesującego tryptyku stała się Bariera (1966; 
nagrody w Bergamo i Valladolid, Syrenka Warszawska), w której 
protagonista – młody polski inteligent, tym razem w interpretacji 
Jana Nowickiego – usiłuje pokonać dzielące go od świata tytułowe 
bariery: pieniądza, konwencji, hierarchii.

„Nieraz wspominam tamte lata, kiedy biegałem pomiędzy mło-
dym Hasem, młodym Skolimowskim, młodym Polańskim, młodym 
Klubą. To byli nadzwyczajni chłopcy, posiadali oczywisty i bezczelny 
talent. Wielki talent, europejski i światowy. Jak pan Skolimowski, 
z którym choć często byłem blisko, to nigdy nie przeszliśmy na ty. 
On zawsze był zamknięty w sobie. Bardzo go lubię, ale czasami się 
go boję. Nie zawsze rozumiem jego filmy, ale zawsze je podziwiam” – 
wyznaje Nowicki, pamiętny bohater Bariery. 

z ręką na gardle
W 1967 roku Skolimowski nakręcił Ręce do góry, rozrachunkową 
opowieść rozgrywającą się podczas zjazdu absolwentów w dziesiątą 
rocznicę ukończenia studiów. Grupa niegdysiejszych przyjaciół 
postanawia odwiedzić jednego z kolegów, który nie przybył na spo-
tkanie. Nocna podróż towarowym pociągiem pełna jest podlanych 
alkoholem wspomnień. Rano okazuje się, że przez całą noc wagon, 
do którego wsiedli, stał na bocznicy. Film nie został dopuszczony 
przez cenzurę do rozpowszechniania (miał wejść na ekrany dopiero 
w 1981 roku, podczas działania tzw. pierwszej „Solidarności”, uzupeł-
niony przez reżysera aktualizującym go wstępem, ale jego spóźnioną 
premierę wstrzymało wprowadzenie stanu wojennego, ostatecznie 
film dostał się na ekrany w 1985 roku, bez prologu). 

Po skierowaniu Rąk do góry na półki, zdegustowany takim obro-
tem sprawy, reżyser wyjechał za granicę, gdzie zrealizował wiele Fo

t. 
 G

ut
ek

 F
ilm

, I
vo

 L
ed

w
oż

yw

Świat chce 
poprawiać filmami, 
obrazami zaś 
poprawiać siebie

Podpis pod zdjęcie podpis Podpis pod zdjęcie 
podpis Podpis pod zdjęcie podpis

Kinga Preis w filmie Cztery noce z Anną, 
reż. Jerzy Skolimowski 

Andrzej Chyra i Ifi Ude w filmie 
11 minut, reż. Jerzy Skolimowski 

Emmanuelle Seigner w filmie 
Essential Killing, reż. Jerzy Skolimowski 
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na Mazurach Las, gdy nagle zadzwonił Skolimowski z propozycją 
zrobienia zdjęć do Czterech nocy z Anną. Początkowo myślałem, 
że ktoś z kolegów robi mi kawał, potem zdziwiłem się, myśląc,  
że reżyser dzwoni aż z Nowego Jorku. Okazało się, że jest kilkana-
ście kilometrów obok, w swoim domku na Mazurach. Nie znaliśmy 
się wcześniej, rekomendował mnie Lech Majewski, z którym przy 
kilku filmach blisko współpracowałem, także malarz”. 

W swoich filmach, zwłaszcza ostatnich, Skolimowski w dużej 
mierze prowadzenie narracji powierza obrazowi, którego wspo-
maga niezwykle twórczo potraktowana ścieżka dźwiękowa, na któ-
rej często ważniejsze niż słowo wydają się efekty naturalne, muzyka 
czy cisza, która przecież także potrafi pełnić niezwykle istotną dra-
maturgicznie rolę.

malowanIe to jest zen
Swe obrazy Skolimowski wystawiał w galeriach amerykańskich, 
kanadyjskich, francuskich, włoskich, greckich, niemieckich i pol-
skich. W roku 2001 były pokazywane na weneckim Biennale Sztuki. 
Znajdują się także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie 
i Muzeum Sztuki Współczesnej w Salonikach. Przy okazji wystawy 
„Czerwono-białe i czarne”, zorganizowanej przed dwunastu laty 
w krakowskiej galerii Kazimierz, artysta powiedział mi: „Dotych-
czas rzadko malowałem obrazy abstrakcyjne. Niemal wszystkie 
aluzyjnie nawiązywały do obrazów figuratywnych, pejzaży lub 
kaligrafii. Nowa seria jest kontynuacją mojej fascynacji japońsz-
czyzną, choć teraz to już nie znaki, lecz plamy. Interesuje mnie ich 
wzajemny układ, poszukuję harmonii lub przeciwnie, stwarzania 

znakomitych filmów, m.in. Start (1967; Złoty Niedźwiedź w Berli-
nie), Przygody Gerarda (1970), Na samym dnie (1970), Krzyk (1978; 
nagroda w Cannes), Fucha (1982; nagroda w Cannes), Latarniowiec 
(1985; nagrody w Wenecji), Wiosenne wody (1989). „Ręce do góry tak 
przekręciły mi życie, że właściwie cudem jest, iż wyszedłem z tych 
perypetii obronną ręką. Teraz jest chyba łatwiej, świat się przybliżył. 
Wtedy znalazłem się za granicą – ja z jakiejś tam Polski, zza żelaznej 
kurtyny – jak rozbitek na tratwie, na ślepo węsząc, gdzie mógłbym 
znaleźć pomocną rękę. Ponadto nie znałem języka, wyjechałem ze 
znajomością czterdziestu angielskich słów” – wspomina. 

W 1991 roku Skolimowski nakręcił w koprodukcji polsko-bry-
tyjsko-francuskiej ekranizację Gombrowiczowskiej Ferdydurke, 
w 2008 – we współpracy z kinematografią francuską – Cztery noce 
z Anną (nagrody w Gdyni, Tokio i Nowym Jorku, dwa Orły), przej-
mującą opowieść o nieśmiałym, zakochanym mężczyźnie, który 
usiłuje zbliżyć się do obiektu swoich uczuć, zaś dwa lata później – 
polsko-norwesko-węgiersko-irlandzki Essential Killing (nagrody 
w Wenecji, Mar del Plata, Gdyni, cztery Orły), pełną suspensu 
historię tajemniczego mężczyzny, złapanego przez amerykańskich 
żołnierzy w Afganistanie i wywiezionego do tajnej bazy w Europie 
środkowej, któremu udaje się zbiec.

Nie bez powodu wspomniałem wczesne dzieła Skolimowskiego, 
bo jego ostatni film 11 minut (2015) stanowi – moim zdaniem – 
pomimo odmienności stylistycznej swoistą ich kontynuację, a zarazem 
summę dotychczasowej twórczości. „Stąpamy po kruchym lodzie, na 
skraju przepaści. Za każdym rogiem czyha nieprzewidziane, niewy-
obrażalne. Nic nie jest pewne – następny dzień, następna godzina, 
nawet następna minuta. Przyszłość jest tylko w naszej wyobraźni. 
Wszystko może skończyć się raptownie, w najmniej oczekiwany spo-
sób” – tak pisał o swym najnowszym filmie w katalogu weneckiego 
festiwalu, na którym obraz został uhonorowany Nagrodą Specjalną, 
przyznaną przez jury młodzieżowe (także laury m.in. w Lizbonie, 
Luksemburgu, Nanchang, Nowym Jorku, Gdyni). Kiedy ogląda-
łem 11 minut, przypomniał mi się młodzieńczy wiersz reżysera:

Człowiek na dworcu
który mówi
nie wiem po co tu przyszedłem
aż po wielu latach
albo po czymś takim
jak młodość albo miłość
z ręką na gardle
chce wszystko naprawić
i poprawia krawat
To także opowieść o daremności ludzkich usiłowań, przypadku 

w naszym życiu, który nieraz może mieć rolę decydującą, nie-
uchronności przemijania. 

„Niczego już nie naprawisz. Odmierzam twoje ostatnie chwile” – 
słyszymy wypowiadane zza kadru słowa Skolimowskiego. Niezwy-
kle gorzki, ale jakże atrakcyjny wizualnie to film. „Życiowa przy-
goda montażowa, fascynująca. Stworzyliśmy kilkadziesiąt wersji tej 
opowieści” – wspomina Agnieszka Glińska, uhonorowana nagrodą 
w Gdyni oraz statuetką Orła za błyskotliwy i perfekcyjny montaż. 
W podobnym tonie wypowiadał się Paweł Mykietyn, odbierając 
nagrodę za najlepszą muzykę do 11 minut na Festiwalu Filmowym 
im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim (również nagro-
dzony w Gdyni; dodajmy, że Radosław Ochnio dostał za dźwięk 
Europejską Nagrodę Filmową). Wcześniej Mykietyn dostał gdyń-
ską nagrodę oraz Orła za muzykę do Essential Killing. 

Kilka prestiżowych laurów filmy Skolimowskiego przyniosły jego 
innemu bliskiemu współpracownikowi – Adamowi Sikorze, znako-
mitemu operatorowi, ale także malarzowi i fotografikowi (Orzeł za 
Cztery noce z Anną; Nagroda w Gdyni oraz Orzeł za Essential Killing), 
artyście o szczególnej wyobraźni plastycznej. Harmonijna współ-
praca tych dwóch filmowców wynika właśnie z poruszania się na 
podobnych częstotliwościach wrażliwości plastycznej. Skolimowski 
zajmuje się przecież – z ogromnym powodzeniem – malarstwem. 

„Pomimo sprecyzowanej i wyrazistej wizji przyszłego filmu otwiera 
się na innych. Dotyczy to zarówno operatora, scenografa, jak i akto-
rów. Przyjmuje propozycje zmian, o ile oczywiście nie naruszają jego 
całościowej wizji” – mówi Sikora. – „A w ogóle do jego ekipy dosta-
łem się dość nieoczekiwanie. Kręciliśmy właśnie z Piotrem Dumałą 

Jerzy Skolimowski w filmie Rysopis
Joanna Szczerbic i Jan Nowicki 
w filmie Bariera, reż. Jerzy Skolimowski 

Eugene Lipinski, Jeremy Irons, Jiri 
Stanislav i Eugeniusz Haczkiewicz 
w filmie Fucha, reż. Jerzy Skolimowski
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„Malarstwo to jest pasja. Natomiast w filmie raczej chłodnym okiem 
oceniam sytuację i egzekwuję to, co jest możliwe. Malowanie to jest 
zen, to rodzaj medytacji, natomiast robienie filmu to chodzenie na 
siódmą rano do fabryki i bycie majstrem, który poucza lub stara 
się dopomóc innym, by dobrze wykonali swoją robotę” – pod-
sumowuje. Natychmiast przypomina mi się jego młodzieńczy – 
cytowany powyżej – wiersz o poprawianiu świata i poprawianiu 
krawata. Mówię: „Wydaje mi się, że świat chce pan poprawiać fil-
mami, obrazami zaś poprawiać siebie”. Artysta uśmiecha się: „Trafne 
spostrzeżenie, tak jest w istocie”. I dodaje: „Nie jestem filmowcem, 
który od czasu do czasu sięga po pędzel. Raczej jestem malarzem, 
który czasami robi filmy”. 

Przed dwoma laty Jerzy Skolimowski został uhonorowany na festi-
walu w Wenecji Złotym Lwem za całokształt twórczości. Pierwszym 
laureatem tej nagrody został w 1970 roku Orson Welles, wspaniały, 
niekonwencjonalny filmowiec (reżyser, scenarzysta, aktor, produ-
cent, co ciekawe, także malarz), ceniący sobie nade wszystko twór-
czą wolność, dla którego ważniejszym od dotarcia do docelowego 
portu była sama żegluga. Nawiasem mówiąc, Welles wystąpił jako 
narrator w Pieśni o starym żeglarzu (1977) Larry’ego Jordana, ani-
mowanej adaptacji słynnego romantycznego poematu Samuela Tay-
lora Coleridge’a, którego bohater opowiada historię swej życiowej 
żeglugi. Welles rozpoczął ją Obywatelem Kanem (1941), Skolimow-
ski – „Obywatelem Leszczycem” (Rysopis, 1964). To bez wątpienia 
twórcy z tego samego artystycznego pnia.

niepokoju prowokującego do zastanowienia. Szukam nowych 
sposobów rzucania tych plam na płótno, odkrywam możliwości 
kontrolowania przypadku i za każdym razem staram się znaleźć 
odpowiedź na odwieczny dylemat malarzy: kiedy uznać obraz 
za skończony? Są w tej serii obrazy, które zajęły mi wiele czasu, 
ale są też takie, które były gotowe po kilku ruchach ręki. Wszyst-
kie jednak spełniają moje kryterium oceny: czy chciałbym mieć 
ten właśnie obraz na ścianie? Ale to bardzo osobista sprawa, zaś 
u odbiorcy spodziewam się szerokiego wachlarza ocen – od szy-
derstwa do pełnego zrozumienia”.

O obrazach polskiego artysty tak pisał inny malarz, także reżyser, 
słynny Julian Schnabel: „Obrazy Jerzego Skolimowskiego odnaj-
dują idealną równowagę pomiędzy środkami wyrazu i metaforą, 
pomiędzy gestem i tworem, pomiędzy płaszczyzną obrazu i prze-
strzenią poczucia świadomości. Widziane okiem jednego widza są 
złowieszczo pokolorowanymi, wściekle potraktowanymi abstrak-
cjami. W oczach innego widza są wyrazem myśli wyciągniętych 
z głębi ludzkich doświadczeń, modeli i archetypów społecznych 
i psychologicznych”. 

A Andrzej Wajda dodawał: „Wielkie formaty obrazów Jerzego 
Skolimowskiego, zmysłowy sposób malowania, gdy artysta zostawia 
za każdym razem ślad chwili, dokonany po głębokim namyśle – to 
budzi mój głęboki podziw. Abstrakcja, ale nie ta redukująca świat 
geometrii, lecz otwierająca się na tradycje sztuki figuralnej w rów-
nym stopniu, co na świat pełnej tajemnic sztuki Dalekiego Wschodu, 
to zdumiewające dokonanie malarskie w tych czasach nerwowego 
pościgu za efektem, który choć przez chwilę każe zwrócić na siebie 
uwagę. Jerzy Skolimowski maluje ze spokojem i w harmonii z wła-
snym światem i z sobą samym. Jego duże tablicowe obrazy mają siłę 
rzeczy zrobionych naprawdę z myślą o sobie. Może właśnie dlatego 
tak silnie działają na mnie, który takiego malarstwa właśnie gwał-
townie potrzebuję”.

Gdy zapytałem Skolimowskiego przed laty, czemu jednak wybrał 
film, odparł: „Jako młody człowiek zdawałem na Akademię Sztuk 
Pięknych i pewnie gdyby mnie przyjęli, byłbym teraz starym, zgorzk-
niałym, zapijaczonym malarzem, ale mnie nie przyjęli... więc maluję”. 
I dodał: „Zawsze malowałem. Pamiętam pewien autoportret, który 
zrobiłem w czasie kręcenia Wiosennych wód, kiedy znalazłem się 
na dnie upokorzenia zawodowego. W trakcie realizacji panowały 
ogromne intrygi, o mało mnie z tego filmu w ogóle nie wyrzucili. 
I w czasie tej pełnej zawirowań pracy namalowałem autoportret. 
Widać na nim na mej twarzy, że byłem wtedy o krok od upadku. 
Znalazł się ktoś, kto uznał, że obraz jest na tyle dobry, by go wysta-
wić. I tak doszło do mojej pierwszej wystawy – dziesięć lat temu 
w Turynie (tę rozmowę przeprowadziłem w 2006 roku – przyp. J.A.). 
Pokazałem na niej – obok tego właśnie autoportretu – kilkanaście 
innych prac. Ekspozycję przyjęto znakomicie, wystawione prace 
sprzedałem na pniu. Prawdę mówiąc, dałem – jak idiota – bardzo 
niskie ceny. Gdybym wiedział, że to się tak spodoba...”.

Kiedy zauważam, że film stanowi ogromną machinę organiza-
cyjną, malowanie zaś to tworzenie intymne, artysta zdecydowanie 
przytakuje. „To pojedynek z samym sobą, nie z innymi – zmaganie 
się z płótnem, kolorem, formą...”. Czyli kręcenie filmu przynosi satys-
fakcję zawodową, a malowanie przyjemność nieco innego rodzaju – 
próbuję drążyć. „Bo to jest pasja, a tamto profesja. Film opanowałem, 
mam go w małym palcu. W nim nic mnie już raczej nie zaskoczy, 
a malarstwo przynosi niespodzianki na każdym kroku. To sztuka 
w stanie czystym, film najczęściej bywa rzemiosłem” – odpowiada. 

Jean-Pierre Léaud i Catherine Duport 
w filmie Start, reż. Jerzy Skolimowski

Tadeusz Łomnicki i Jerzy Skolimowski 
w filmie Ręce do góry

Jerzy Skolimowski w filmie Walkower

W filmach 
najczęściej 
narrację 
powierza 
obrazowi, 
którego twórczo 
wspomaga 
dźwięk, muzyka 
lub cisza
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oBRaZy WojEN 
śWiatoWych 
Nieproporcjonalność oraz rozbieżność ujęć 

pierwszej i drugiej wojny światowej w polskim kinie 
zastanawia, jak bardzo budowane za ich pomocą: 

kultura, pamięć i tożsamość narodowa były efektem 
ciągnącego z różnych stron huraganu historii…

Darek Kuźma
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Kino od pierwszych lat istnienia 
zarówno jako sztuka jarmarcz-
na realizowana ku eskapistycznej 
uciesze widza, jak i medium ar-

tystów opowiadających różnymi środkami 
o obliczach otaczającego świata, tworzyło 
konteksty i obrazy ustanawiające dominu-
jące nurty postrzegania rzeczywistości. Raz 
pełniło rolę edukacyjną i inspirującą, wspo-
magając budowanie bardziej świadomego 
społeczeństwa, innym razem umożliwiało 
zdolnym manipulatorom stawianie nacjo-
nalistycznych murów. A że będący wiekiem 
kina wiek XX okazał się kumulacją najgor-
szych instynktów ludzkości, „ruchome ob-
razy”, przepracowujące lokalne i narodowe 
traumy pierwszej oraz drugiej wojny świa-
towej, pełniły w wielu krajach funkcję kro-
nikarską oraz leczniczą. Pomagały widzom 
lepiej zrozumieć i choćby częściowo przejść 
do porządku dziennego nad tym, co się stało.

Filmy nigdy nie powstawały w izolacji od 
przeważających w danym miejscu i czasie 
nastrojów społecznych czy politycznych. Od 
nakręconego tuż po pierwszej wojnie świato-
wej, korzystającego z ujęć zapisanych jeszcze 
w trakcie jej trwania, Oskarżam!, w którym 
Abel Gance konfrontował widza z piekłem 

i potrzebą modernizacji aparatury kinowej. 
To prowadziło w linii prostej do kalkulacji 
ekonomicznej: kręciło się to, co się sprze-
dawało – w tym wypadku naśladujące hol-
lywoodzką emocjonalność melodramaty 
oraz – już w „dźwiękowych” latach 30. – 
miłe dla oka i ucha, aczkolwiek płytkie ko-
medie muzyczne.

Znacznie większy wpływ miała kształ-
tująca się polityka historyczna II RP, naka-
zująca budowanie świadomości zbiorowej 
przez nawiązywanie do wydarzeń sprzed 
pierwszej wojny, których kontynuatorem 
miał być Józef Piłsudski: powstanie kościusz-
kowskie, powstanie styczniowe, rewolucja 
1905 roku. „Kiedy w 10. rocznicę odzyska-
nia niepodległości powstał Pan Tadeusz 
Ryszarda Ordyńskiego, Legiony Dąbrow-
skiego kojarzyły się widzom z Legionami 
Piłsudskiego, wpisując się w wątki propa-
gandowe po przewrocie majowym 1926 ro-
ku” – wyjaśnia historyk kina, prof. dr hab. 
Piotr Zwierzchowski z Uniwersytetu Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgoszczy. I dodaje, 
że jeśli reżyserzy odnosili się do wojny, jak 
Leonard Buczkowski w melodramacie Flo-
rian (1938), to głównie, żeby podkreślić wy-
siłek niepodległościowy Legionów. W tym 
akurat przypadku ratujących mieszkańców 
małego miasteczka przed brutalnością ar-
mii bolszewickiej.

„Filmy traktowano w II RP bardzo użyt-
kowo, czego dowodem fakt, że do lutego 
1919 roku kino podlegało pod Ministerstwo 
Kultury i Sztuki, a później pod Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych” – mówi Zwierzchow-
ski. – „Działała też cenzura, pierwsze instruk-
cje wydano w 1919. Nie można było mówić 
krytycznie o władzach, podejmować tema-
tów uwłaczających moralności publicznej, 
a pod to dało się podciągnąć wiele rzeczy”. 
Po 1926 roku doszedł immunitet dla władz 
sanacyjnych i marszałka Piłsudskiego, któ-
ry cieszył się kultem jednostki, przesłaniają-
cym dominującą na Zachodzie refleksję nad 
koszmarem wojny. – „W latach 20. filmowcy 
skupili się na atrakcyjniejszej ideologicznie 
wojnie polsko-bolszewickiej, m.in. w Cudzie 
nad Wisłą Ryszarda Bolesławskiego, a w la-
tach 30. polskie kino dorobiło się charakteru 
narodowo-romantycznego i historyczno-ro-
zrywkowego. Pierwsza wojna światowa ist-
niała głównie jako katalizator niepodległości”. 

kronIkI tamtyCh 
Czasów
Michał Pieńkowski, filmograf i starszy spe-
cjalista ds. przedwojennego zbioru filmo-

Kanał, reż. Andrzej Wajda

Zbigniew Cybulski i Ludomir Olszewski 
w filmie Giuseppe w Warszawie, 
reż. Stanisław Lenartowicz

Ostatni etap, reż. Wanda Jakubowska

minionego konfliktu, błagając, by podobny 
już nigdy się nie powtórzył, po Szeregow-
ca Ryana Stevena Spielberga – odległy od 
drugiej wojny światowej o ponad pół wieku 
krwawy spektakl gloryfikujący bohaterstwo 
i poświęcenie jednostek. W Polsce proces 
ten przybierał zgoła inne kształty. Z jednej 
strony dlatego, że oba globalne konflikty 
miały dla nas skrajnie inne znaczenie – na 
skutek pierwszej wojny odzyskaliśmy po 
ponad stu latach zaborów niepodległość, 
a drugi kataklizm wojenny pozostawił kraj 
w zgliszczach. A z drugiej strony ze względu 
na fakt, iż przedstawiciele kolejnych władz 
byli w pełni świadomi możliwości i zagro-
żeń płynących z X Muzy.

hIstorIę PIszą 
zwycIęzcy
Dlaczego w międzywojniu powstało tak mało 
filmów upamiętniających wydarzenia, któ-
re zwróciły Polakom upragnioną niepodle-
głą państwowość? Łatwo byłoby stwierdzić, 
że polska kinematografia była po prostu 
ograniczona finansowo i zbyt niedojrzała, 
by poradzić sobie z wojennymi widowiska-
mi, które ukazałyby chociażby skompliko-
wane losy Legionów Polskich. Tak zresztą 
rzeczywiście było, bowiem strzępki kultur 
filmowych istniejących pod trzema różny-
mi zaborami posłużyły do zorganizowania 
zupełnie nowej kinematografii, a ta musiała 
borykać się m.in. z niestabilną gospodarką 

Nieprzepracowana trauma 
drugiej wojny światowej 
zrodziła polską szkołę filmową
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wego w Filmotece Narodowej – Instytucie 
Audiowizualnym, podkreśla, że mimo ta-
kich tendencji kulturowych powstało kilka 
wojennych obrazów wartych uwagi, choć-
by tylko z przyczyn kronikarskich. „Zawsze 
lubiliśmy martyrologię i przez całe lata 20. 
w kraju powstawały przeróżne dramaty pa-
triotyczne odnoszące się do czasów zaborów, 
o których można było nareszcie głośno opo-
wiadać. W dziesięciolecie odzyskania nie-
podległości pojawiła się chwilowa odmia-
na, której rezultatem byli Szaleńcy Leonarda 
Buczkowskiego, film o reakcji młodych na 
wyzwania wojny” – wyjaśnia Pieńkowski. – 
„Warto też wspomnieć o dźwiękowym Ro-
ku 1914 Henryka Szaro z początku lat 30., 
który nie ma może dużej wartości artystycz-
nej, ale doskonale obrazuje ówczesne trendy 
polskiego kina”.

Tytuły wojenne nie uniknęły konwencji 
melodramatycznej i patriotyczno-komedio-
wej, którymi polskie kino nasiąkło w latach 
30. „Do każdego większego filmu dołączano 
wątki romansowe czy trochę romantycznej 
martyrologii, bo to się podobało widzom. 
Nawet Szaleńcy, których osią jest trwająca 
wojna, zostali ubarwieni historią miłosną. 
W komedii Śluby ułańskie Mieczysława Kra-
wicza, których akcja rozpoczyna się w 1914 
roku, takich wątków jest nawet kilka” – pod-
kreśla Pieńkowski. „Do tego były jeszcze 
filmy dokumentalne, jak Polonia Restituta 
z 1928 czy Sztandar wolności Ryszarda Or-
dyńskiego. Ten drugi był poświęcony Pił-
sudskiemu i drodze do niepodległości, ale 
miał część o latach 1914-1918” – podkre-
śla filmograf, dodając, że nie sposób dziś 
oszacować, czy dokumentaliści próbowali 
przywracać pierwszą wojnę do świadomo-
ści narodu, gdyż ich dzieła oraz większość 
o nich wzmianek przepadły wraz z nawał-
nicą 1939 roku. 

Jedno jest pewne: najbardziej popularne 
filmy dwudziestolecia międzywojennego 
wykluczyły z polskiej sfery publicznej de-
batę o konflikcie, który odmienił świat na 
zawsze i tak jest na Zachodzie do dzisiaj po-
strzegany. „Zawsze to my byliśmy ci pozy-
tywni, a najeźdźcy ci negatywni. Wszystko 
było moralnie czarno-białe i wyraźne, bez 
miejsca na niuanse czy wątpliwość” – kon-
kluduje Pieńkowski. – „Nie przypominam 
sobie filmu ukazującego wojnę, która dała 
nam niepodległość, od negatywnej strony. 
W tym sensie, że – tak jak było w przypadku 
obrazów dotykających drugiej wojny świato-
wej – był to niepotrzebny wysiłek”. Postrze-
gania konfliktu, nie bez powodu określanego 

Wielką Wojną, nie odmieniły filmy kręcone 
w PRL-u, ale też polscy filmowcy wrócili 
do tematu na poważnie dopiero w latach 
70., gdy doświadczenie niepodległościowe 
zostało już dawno zatarte przez traumę lat 
1939-1945.

nowa PolItyka 
fIlmowa
Po wojnie był właściwie nowy początek, na-
leżało odbudować kinematografię od zera, 
na zgliszczach poprzedniej. Zabrali się za to 
m.in. byli START-owcy (członkowie zało-
żonego w 1929 lewicowego Stowarzyszenia 
Miłośników Filmu Artystycznego START), 
którzy gardzili komercyjną sztampą lat 30. 
i pragnęli obrazów bardziej użytecznych 
społecznie. Wśród nich Wanda Jakubow-
ska, Jerzy Toeplitz, Eugeniusz Cękalski, Je-
rzy Zarzycki, Stanisław Wohl, założyciele 
łódzkiej Szkoły Filmowej i czołowi reforma-
torzy kinematografii, która stała się szybko 
kinematografią państwową. Gdy pokonało 
się wszelkie przeszkody i dostało pieniądze 
na film, zwrot ekonomiczny nie był najważ-

(1947) czuć przedwojenny komediowy do-
robek Buczkowskiego.

Katarzyna Wajda, historyk polskiego kina 
i filmograf w Filmotece Narodowej – Insty-
tucie Audiowizualnym, zwraca uwagę, że Za-
kazane piosenki miały być początkowo anto-
logią luźno ze sobą powiązanych piosenek 
okupacyjnych, a dopiero potem dołożono 
szerszą fabułę. Co więcej, znana nam dzisiaj 
wersja nie jest pierwszą – wcześniejsza wy-
wołała zbyt wiele kontrowersji. „Biorąc pod 
uwagę czas realizacji, pierwszym powojen-
nym filmem fabularnym powinny być Dwie 

godziny Stanisława Wohla i Józefa Wyszo-
mirskiego, ale zawarta w nich wizja społe-
czeństwa tuż po okupacji, jego postaw, nie 
znalazła akceptacji ówczesnych władz kine-
matografii” – wyjaśnia Wajda. – „Z drugiej 
strony recenzenci zarzucali Zakazanym pio-
senkom, że nie pokazywały grozy okupacji, 
lecz skupiały się na jej mniej poważnej stro-
nie. Z dzisiejszej perspektywy ów ekranowy 
zapis fenomenu, jakim była piosenka ulicz-
na w czasie wojny, jest cenny”. Taka sytuacja 
została spowodowana diametralnie innymi 
oczekiwaniami nowej widowni.

kIno na zamówIenIe
Zmiana nastawienia wynikała nie tyle z no-
wych czasów czy ideologii, lecz samego po-
strzegania dopiero co zakończonego konflik-
tu. „Poza tematyką legionową nie kręciliśmy 
ani filmowych rekonstrukcji pierwszej woj-
ny światowej, ani opowieści o jej ważnych 
postaciach, ponieważ nie byliśmy z samym 
konfliktem tak mocno związani emocjonal-
nie. Natomiast druga wojna była »nasza«, 
przeżyliśmy ją jako kraj okupowany, miała 

Maria Broniewska 
i Jerzy Złotnicki w filmie 
Ulica Graniczna, 
reż. Aleksander Ford

Jerzy Duszyński i Danuta Szaflarska 
w filmie Dwie godziny, reż. Stanisław 
Wohl, Józef Wyszomirski 

niejszy. Ba, decydenci baczniej przyglądali 
się formie i wydźwiękowi – jeśli uznawano, 
że obraz jest politycznie lub artystycznie po-
trzebny, przymykano oko na słabe wyniki 
frekwencyjne w kinach, co przed wojną by-
łoby nie do pomyślenia.

Rezultatem były zmiany w podejściu do 
tematów historycznych, w tym pierwszej 
wojny światowej, która kojarzyła się z nie-
wygodnym tematem II RP. Nowa kine-
matografia socjalistyczna odcinała się od 
przesadnie martyrologicznej, melodrama-
tycznej, nastawionej na zysk kinematografii 
międzywojnia, za wyjątkiem lewicowych 
wątków, które stanowiły jeden z nielicz-
nych łączników pomiędzy tymi odmien-
nymi światami. Kolejnym łącznikiem był 
Leonard Buczkowski, jeden z niewielu fil-
mowców, którzy przeżyli wojnę i powrócili 
do wykonywania zawodu w Polsce Ludowej. 
To jemu przypadł niecodzienny zaszczyt: 
stanął za kamerą pierwszego powojennego 
(i zarazem wojennego) filmu fabularnego, 
zrealizowanego w Polsce, który wszedł na 
ekrany. Jednak w Zakazanych piosenkach 

Władze były 
świadome, 
jak silny 
przekaz 
może mieć 
X Muza

Zbigniew Cybulski i Ewa 
Krzyżewska w filmie Popiół 
i diament, reż. Andrzej Wajda 
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że kino tzw. małego realizmu, pokazujące 
życie osadzone w swoistej codzienności. Fil-
mowcom udało się przez tę dekadę pokazać 
różne oblicza wojny: militarną, prywatną, 
martyrologiczną, moralną, były komedie, 
jak Giuseppe w Warszawie Lenartowicza 
czy Jak rozpętałem drugą wojnę światową 
Tadeusza Chmielewskiego. I półkownicy, 
jak Na melinę Stanisława Różewicza, gdzie 
polscy partyzanci są tak bardzo owładnię-
ci wojną i zabijaniem, że w pewnym mo-
mencie przestają się różnić od Niemców”.

Czas nIszCzy 
wszystko
Półkowników pokazujących, że władza prze-
staje panować nad obrazem drugiej woj-
ny w polskim kinie było znacznie więcej. 
Zgłębiająca zakazany temat relacji polsko-
-żydowskich Długa noc Janusza Nasfetera 
czekała na premierę od 1967 do 1989 roku. 
Na jeszcze dłużej, od 1963 do 1991, został 
zakazany krótkometrażowy Przy torze ko-
lejowym Andrzeja Brzozowskiego, mimo że 
była to adaptacja Medalionów Zofii Nałkow-

skiej, lektury szkolnej. Piotr Zwierzchowski 
nadmienia, że w Do krwi ostatniej… Jerze-
go Hoffmana (1978) pojawiły się pierw-
sze wzmianki o Katyniu, ale po awanturze 
wywołanej przez ambasadora radzieckiego 
zostały wycięte. A Katarzyna Wajda dodaje, 
że żałuje, że kino nie wyszło dalej w Polskę: 
„Brakuje filmów wojennych z prawdziwego 
zdarzenia o Wrocławiu i ziemiach zachod-
nich. Polska centralna i Warszawa, miasto 
nieujarzmione, były po prostu bezpieczniej-
sze do pokazywania”.

Różnie postrzegano powroty do pierwszej 
wojny światowej. „Andrzejowi Wajdzie nig-
dy nie pozwolono zekranizować Przedwio-
śnia, a bodaj najpoważniejsze przedstawie-
nie tamtego konfliktu pojawia się w obrazie 
Polonia Restituta Bohdana Poręby, twórcy 
sprzyjającemu władzy” – tłumaczy Zwierz-
chowski. –„W filmie nie ma większej różni-
cy pomiędzy Piłsudskim i Dmowskim, choć 
sam Piłsudski, tak jak w innych fabułach, się 
nie pojawia, ale jest za to podkreślona rola 
Lenina w odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości”. W latach 70. i 80. powstała z kolei 
fala seriali odmieniających realia wojenne 
przez nową wrażliwość. „Polskie drogi mu-
siały spłacić pewien polityczny trybut, stąd 
eksponowanie lewicowego podziemia, ale 
ukazany w nich obraz okupacji, jej codzien-
ności, jest szalenie cenny” – twierdzi Kata-
rzyna Wajda. – „Ten serial przetrwa próbę 
czasu, tak jak wcześniejsi Kolumbowie, Ka-
nał i wiele innych produkcji wojennych”.Fo
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swój wymiar militarny z bitwami i cywilny 
z dniem powszednim, przerosła też nasze 
wyobrażenia o złu wyrządzanym ludziom 
przez ludzi” – podkreśla Katarzyna Waj-
da. – „Stąd tak duża ilość wojennych narra-
cji w późniejszych latach, w kolejnych deka-
dach, różnych sposobów pokazywania woj-
ny. Polska historia drugiej wojny światowej 
była tak skomplikowana, tak wielowątkowa, 
że trzeba było ją opowiadać, odwołując się 
do różnych konwencji”. Inaczej mówiąc, by-
ła to ogromna trauma do przepracowania, 
a kinematografia państwowa, już znacznie 
lepiej uposażona i przygotowana, z rado-
ścią wzięła na siebie tę odpowiedzialność. 

Trauma, która ze względu na tworzoną na 
nowo politykę historyczną nie została prze-
pracowana przez kolejną dekadę, zrodziła 
polską szkołę filmową i tak znaczące dzieła, 
jak Kanał czy Popiół i diament. Za pomocą 
doświadczenia wojennego Andrzej Wajda 
opowiadał w nich o problemach i rozter-
kach współczesności. Piotr Zwierzchow-
ski przypomina jednak, że zainteresowanie 
kinem wojennym było od po-
czątku bardzo duże. „W 1946 
roku nowo powstałe czasopi-
smo »Film« ogłosiło ankietę 
wśród widzów: jakiego rodzaju 
polskie filmy chcieliby oglądać. 
Z około 10 tys. otrzymanych 
odpowiedzi ok. 40 proc. żądało 
opowieści wojennych” – tłuma-
czy Zwierzchowski. – „Dlatego 
właśnie polska kinematografia 
niemal od razu skupiła się na 
tym temacie, i mieliśmy Za-
kazane piosenki Leonarda Buczkowskiego, 
Ostatni etap Wandy Jakubowskiej, Ulicę Gra-
niczną Aleksandra Forda, Za wami pójdą 
inni… Antoniego Bohdziewicza”.

W stalinizmie, kiedy władza miała in-
ne priorytety i starała się wykorzystywać 
kino do siermiężnego propagowania idei 
socrealizmu, tematyka wojenna nieco 
przycichła, by powrócić ze zdwojoną si-
łą wraz z polską szkołą filmową. Z jednej 
strony trzeba było wreszcie odreagować 
wojnę, z drugiej – ponieważ możliwość 
zrealizowania filmu współczesnego była 
ideologicznie ograniczona, sięgnięto po 
niedawną przeszłość. Był to oczywiście 
błąd, jednak i Kanał, i Popiół i diament by-
ły z początku krytykowane za wypaczanie 
powstańczej i AK-owskiej rzeczywistości. 
Publiczność bowiem spodziewała się re-
alizmu i pochwały heroizmu, a otrzymała 
egzystencjalne refleksje korzystające z bo-
gactwa języka niewerbalnego (słynna sce-

na z Kanału, w której kame-
ra zwraca się przez kratę na 
drugi brzeg Wisły). Widzowie 
nauczyli się natomiast szybko 
odkodowywać przekazy o mo-
ralności i odpowiedzialności 
bycia Polakiem w trudnych 
latach 50. 

nIe ma jednej 
Prawdy
Kiedy władze zorientowały się, 

że szkoła polska jest niebezpieczna, bo uczy 
ludzi myślenia, a pod kostiumem wojen-
nym przemyca inne treści, podjęto drastycz-
ne kroki. „Stworzono inspirację odgórną 
w postaci Uchwały Sekretariatu KC PZPR 
w sprawie kinematografii z czerwca 1960 
roku. Zażądano, żeby przestać robić pesy-
mistyczne filmy, lecz pokazywać polskich 
bohaterów, okrucieństwo Niemców, przy-
jaźń ze Związkiem Radzieckim” – opisuje 
Zwierzchowski. – „W filmach drugiej poło-
wy lat 50. tego nie było, nawet naziści pełni-
li zdecydowanie drugorzędną rolę. Polacy 
zmagali się w nich z własnymi problemami 
i systemami wartości. To była psychotera-
pia, nie realizm wojenny. Ale nawet wtedy 
kino wojenne było znacznie bardziej zróż-
nicowane niż obrazy pierwszej wojny w II 
RP. Mieliśmy sensacyjne Pigułki dla Aurelii 
Stanisława Lenartowicza, plebejski Krzyż Wa-
lecznych Kazimierza Kutza, rekonstrukcyjny 
Zamach Jerzego Passendorfera”.

„Natomiast od 1960 roku drugą wojnę 
światową zaczęto traktować jako swoisty 
mit założycielski Polsku Ludowej. Nazwa-
łem to »kinem nowej pamięci«” – konty-
nuuje Zwierzchowski. „Najważniejszą de-
kadą z punktu widzenia obecności drugiej 
wojny światowej w polskim kinie są właśnie 
lata 60., kiedy powstało około 300 filmów fa-
bularnych i dokumentalnych na ten temat, 
z czego najwięcej, bo ponad sto, w latach 
1968-1970. To wtedy nakręcono najwięcej 
obrazów o przyjaźni polsko-radzieckiej na 
froncie, o niemieckich okrucieństwach, po-
jawiła się w pewnym momencie przerwana 
przez wydarzenia marcowe problematyka 
żydowska” – wylicza historyk kina. – „Z te-
go wynikały także seriale, takie jak Czterej 
pancerni i pies czy Stawka większa niż życie. 
Później do gry weszły pokolenia, które wojny 
nie przeżyły, więc pojawiły się inne rodzaje 
historii. Katalizatorem było doświadczenie 
pokoleniowe”.

Zwierzchowski zaznacza, że z tego na-
gromadzenia wojennych narracji wynikał 
bardzo ważny aspekt. „Oficjalny nurt starał 
się pokazać, że istniało jedno doświadcze-
nie wojny, ale wiele z tych filmów mówiło, 
że były różne prawdy. Chociażby w Szy-
frach Wojciecha Jerzego Hasa (1966) jest 
pokazane, że inaczej wojnę przeżywali ci 
w Polsce, inaczej ci na Zachodzie, inaczej 
ci w obozach koncentracyjnych, inaczej 
ci w okupowanych miastach” – tłumaczy 
Zwierzchowski. – „W latach 60. istniało tak-

Obie wojny 
miały dla nas 
inne znacze-
nie: pierwsza 
oddała nam 

niepodległość, 
druga zrujno-

wała kraj

Michalina Łabacz w filmie 
Wołyń, reż. Wojciech 
Smarzowski

Anna Dymna i Jerzy Trela 
w filmie Do krwi ostatniej, 
reż. Jerzy Hoffman

Janusz Zakrzeński 
(w środku) w filmie 
Polonia Restituta, 
reż. Bohdan Poręba



38

teMAt NUMerU

MAGAZYN FILMOWY  nr 81/maj 2018

Fo
t. 

Fi
lm

ot
ek

a 
N

ar
od

ow
a

W kolejnych dekadach polskie kino nie 
unikało ujęć wojen światowych, jednak nie 
wywoływały one tak silnych emocji. Cenzura 
została zniesiona, dziś funkcjonuje w wymia-
rze komercyjnym bądź indywidualnym, jed-
nak pojawiają się nowe wyzwania. „W miarę 
upływu czasu coraz ważniejsze będą motywa-
cje twórców” – kontynuuje Wajda. – „Ode-
szła generacja reżyserów kina wojennego, 
którzy wkładali w nie kawałki własnych bio-
grafii. Powstała luka w wiedzy, którą trudno 
zapełnić, gdy nowe pokolenia, wychowane 
na innym kinie, nie rozumieją podstawo-
wych kontekstów drugiej wojny światowej. 
Zmienia się wrażliwość widza i język, któ-
rym posługuje się twórca. W Ostatnim etapie 
jest scena tortur, ale emocje są sugerowane, 
w kluczowym momencie kamera opuszcza 
pomieszczenie. Dzisiaj reżyser pokazałby 
to bardziej realistycznie”. Co to oznacza dla 
rozwijanej przez dekady, wbrew wyznacz-
nikom władzy, świadomości historycznej? 

Przyszłość 
PrzeszłoścIą PIsana
Nade wszystko trudno przewidzieć zmiany 
w sposobie postrzegania obu wojen świato-

wych. A to oznacza, że mierzenie się z daw-
nymi traumami będzie wymagało od twór-
ców nie tylko reżyserskiej sprawności, ale 
także artystycznej wrażliwości i odpowie-
dzialności za kreowane wizje. Przykładów 
filmów wchodzących w interesujący dialog 
z przeszłością nie trzeba długo szukać. Zre-
alizowane współczesnym językiem Miasto 
44 Jana Komasy wywołało zachwyty i kon-
trowersje zarówno wśród nastolatków, jak 
i publiczności pamiętającej kino wojenne 
PRL-u. Złożone z kronik filmowych Po-
wstanie Warszawskie zaciekawiło i starszych, 
i młodszych widzów. Oba projekty trafiły 
do kin w 2014 roku. Ważną produkcją był 
Wołyń (2016), w którym reżyser Wojciech 
Smarzowski, nie uciekając od realistycznego 
ukazywania bestialstwa, zarysował skom-
plikowane mechanizmy historyczne, które 
doprowadziły do rzezi wołyńskiej. Powstał 
wielowymiarowy film, który zapoczątkował 
trwającą do dziś dyskusję o polskiej historii.

Niedługo trafi na ekrany Dywizjon 303 
Denisa Delića, który ma przywrócić pol-
skiemu filmowi słynną tytułową jednostkę. 
W przyszłym roku kinami zawładnie z ko-
lei superprodukcja Legiony Dariusza Ga-

jewskiego. Innymi słowy, obrazy pierwszej 
i drugiej wojny światowej z pewnością nie 
znikną z naszych ekranów. Być może będzie 
ich nawet jeszcze więcej niż się spodziewamy. 
Piotr Zwierzchowski upatruje w tym pozy-
tywnej różnorodności wojennych narracji. 
„Pamiętajmy, że nie ma jednej prawdy, każdy 
twórca przyjmuje jakiś punkt widzenia. Ktoś 
będzie patrzył na dawne globalne konflikty 
z perspektywy tekstów kultury popularnej, 
a ktoś z miłości do archiwaliów. Będą filmy 
realizujące obecne zapotrzebowanie władzy 
i jej nowej polityki historycznej, inne po-
dejdą do tematu wojny w sposób dyskur-
sywny” – mówi Zwierzchowski. – „I niech 
tak będzie, takie są normalne dzieje każdej 
kinematografii, w każdym kraju i każdym 
czasie. Ważne, żeby to kino było różnorod-
ne, żeby nie było nudne i banalne, żeby nie 
powstawały filmy w jednym nurcie”.

Katarzyna Wajda również podkreśla po-
zytywy różnorodności, widzi jednak pewne 
niepokojące tendencje najnowszych pro-
dukcji, głównie serialowych. „Czas honoru 
czy Wojenne dziewczyny mają skłonność do 
traktowania wojny w kategoriach chłopięcej 
czy dziewczęcej przygody, oraz pewnej jej 
»glamouryzacji« – okupowana Warszawa 
jest piękna, kolorowa, a bohaterki modnie 
ubrane i z nienagannym makijażem. Domi-
nuje też wciąż militarny patriotyzm. Ma to 
swój urok, dlatego tak wielu widzów chce 
takie obrazy oglądać, ale nie chciałabym, 
żeby takie podejście zdominowało przyszłą 
dyskusję. Za mało jest w produkcjach wo-
jennych miejsca na głębszą refleksję” – wy-
jaśnia Wajda. – „Myślę, że dużą szansą dla 
tematyki wojennej jest kino dokumentalne, 
ponieważ nigdy wcześniej nie mieliśmy ta-
kiego dostępu do archiwaliów i informacji. 
A jak pokazał Sławomir Grünberg w Kar-
skim i władcach ludzkości, rozmach fabularny 
można udanie zastąpić animacją”.

szacunek wartoścIą 
nadrzędną
Prawdy o wojnach światowych nigdy nie 
poznamy, warto jednak dbać o ciągłość po-
koleniową i historyczną produkcji o nich 
opowiadających. Kolejne pokolenia będą 
oceniać wydarzenia z pierwszej połowy 
XX wieku właśnie na ich podstawie, ob-
razy filmowe i telewizyjne wciąż kształtują 
kulturę, pamięć i tożsamość narodową. Nie 
można pozwolić, by młodym, chłonnym 
umysłom wpajano bezrefleksyjną papkę, 
tylko dlatego, że jest bardziej atrakcyjna 
i łatwiejsza. 

Pan Tadeusz, reż. Ryszard Ordyński

Filmowcy pokazali wojnę, 
stosując rozmaite konwencje

27.05�—�3.06.2018
krakowfi lmfestival.pl

Producent: Współorganizator: Projekt zrealizowany przy wsparciu fi nansowym:
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PREMIERA: 11 maja

koprodukcja polsko-brytyjska
film fabularny
reżyseria: Piotr Szkopiak
scenariusz: Paul Szambowski, Piotr 
Szkopiak
zdjęcia: Edward Ames
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Nick Turner
kostiumy: Hilary Hughes
charakteryzacja: Melanie Lindsey
montaż: Jo-Anne Dixon
dźwięk: Lee Herrick
obsada: Alex Pettyfer, Talulah 
Riley, Robert Więckiewicz, Piotr 
Stramowski, Henry Lloyd Hughes, 
Michael Gambon
producent: Carol Harding
koproducenci: Krzysztof Sołek, Alex 
Pettyfer
produkcja: GFM Films, Vicarious 
Productions, Freebie Films, Joppa 
Films, Film Polska
czas projekcji: 97 min
dystrybucja: Kino Świat

Powojenny Bristol. Dziennikarz 
Stephen Underwood (Alex Pet-
tyfer) marzy o sławie i tema-
cie, który wreszcie rozkręci jego 
karierę. Ta szansa rodzi się, gdy 
mężczyzna przypadkowo wpada 
na trop sprawy samobójstwa 
polskiego żołnierza przebywa-
jącego w lokalnym obozie dla 
uchodźców. Podążając za dzien-
nikarskim instynktem, Stephen 
dociera do informacji o tym, 
co tak naprawdę wydarzyło się 
w Katyniu. 

 PrawdzIwa
 hIstorIa

PREMIERA: 11 maja

koprodukcja francusko-belgijsko-
-polska
film fabularny
reżyseria: Roman Polański
scenariusz: Olivier Assayas, Roman 
Polański
zdjęcia: Paweł Edelman
muzyka: Alexandre Desplat
scenografia: Jean Rabasse
kostiumy: Karen Muller Serreau
charakteryzacja: Karen Muller 
Serreau, Morna Ferguson
montaż: Margot Meynier
dźwięk: Lucien Balibar, Niels 
Barletta
obsada: Eva Green, Emmanuelle 
Seigner, Vincent Perez, Alexia 
Séféroglou
producent: Wassim Béji
produkcja: WY Productions
koproducenci: Mariusz Łukomski, 
Wojciech Pałys
koprodukcja: Belga Films, France 2 
Cinéma, Mars Films, Monolith Films, 
RP Productions
czas projekcji: 110 min
dystrybucja: Monolith Films

Delphine (Emmanuelle Seigner) 
to poczytna paryska pisarka, 
która od jakiegoś czasu cierpi na 
brak weny. Gdy pewnego dnia 
poznaje tajemniczą kobietę (Eva 
Green), jej życie zaczyna zbaczać 
z wcześniej wytyczonego toru. 
Między kobietami rodzi się rela-
cja, która z czasem z przyjaźni 
zmienia się w toksyczne uzależ-
nienie. Delphine zaczyna tra-
cić kontrolę nad swoim życiem, 
a wszystko, co uważała dotych-
czas za pewnik, zmienia swe 
pierwotne znaczenie.

 najbrzydszy 
 saMochód śwIata

PREMIERA: 11 maja

film dokumentalny
reżyseria: Grzegorz Szczepaniak
scenariusz: Grzegorz Szczepaniak
zdjęcia: Marek Kozakiewicz
muzyka: Mikołaj Majkusiak
montaż: Jerzy Zawadzki, Grzegorz 
Szczepaniak
dźwięk na planie: Grzegorz 
Szczepaniak
zgranie dźwięku: Michał Fojcik, 
Dreamsound
producent: Grzegorz Szczepaniak
produkcja: Wydawnictwo 
Fonograficzne Anagram
czas projekcji: 46 min
dystrybucja: Media Move

Najmłodszym bohaterem doku-
mentu jest ponad 50-letni samo-
chód marki Wartburg. Auto wciąż 
jest w drodze, a za jego sterami 
siedzi Bogdan wraz z matką. Film 
drogi, który toczy się pomiędzy 
Majdankiem a Niemcami, jest 
w gruncie rzeczy podróżą w prze-
szłość – odtwarzaniem wspo-
mnień czasów wojny. To także 
portret wyjątkowej relacji matki 
i syna. Bogdan poświęca niemal 
cały czas dla Kazimiery – za wyjąt-
kiem chwil, kiedy przypadkowym 
osobom z dumą prezentuje oso-
bliwą brzydotę samochodu. Film 
będzie można oglądać w kinach 
studyjnych w zestawie z krótkim 
metrażem reżysera – Ślimaki.

* Rozmowę o filmie, z reżyserem 
Grzegorzem Szczepaniakiem, 
opublikowaliśmy w „Magazynie 
Filmowym” nr 71/72 lipiec – sierpień 
2017.

 ksIążę
 I dybuk

PREMIERA: 18 maja

koprodukcja polsko-niemiecka
film dokumentalny
reżyseria: Elwira Niewiera, Piotr 
Rosołowski
scenariusz: Elwira Niewiera, Piotr 
Rosołowski
zdjęcia: Piotr Rosołowski
muzyka: Maciej Cieślak
montaż: Andrzej Dąbrowski
dźwięk: Marcin Lenarczyk, Elwira 
Niewiera
producenci: Małgorzata Zacharko, 
Matthias Miegel, Ann Carolin 
Renninger
produkcja: Film Art Production, 
Kundschafter Filmproduktion, Zero 
One Film
czas projekcji: 80 min
dystrybucja: Against Gravity

Filmowa podróż śladami Micha-
ła Waszyńskiego, czołowego reżyse-
ra przedwojennej Polski (m.in. fil-
my z Eugeniuszem Bodo, mistycz-
ny Dybuk), a następnie wpływową 
postacią włoskiego i hollywoodz-
kiego przemysłu filmowego. Praco-
wał z Orsonem Wellesem, Sophią 
Loren, Claudią Cardinale, Audrey 
Hepburn. Jednak najbardziej spek-
takularny film, jaki stworzył, to jego 
własne życie. Był prawdziwym ka-
meleonem, nieustannie zmieniając 
swoją tożsamość. Jedni zapamięta-
li go jako dystyngowanego arysto-
kratę, męża włoskiej hrabiny, inni 
wspominają go jako utalentowanego 
reżysera, błyskotliwego producen-
ta, homoseksualistę. Kim naprawdę 
był Mosze Waks? Złotym dzieckiem 
kina, krętaczem, czy człowiekiem, 
który nieustannie mieszał filmową 
iluzję i rzeczywistość?

Oprac. Albert KicińskiFo
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W swoim filmie opo-
wiadacie o Michale 
Waszyńskim, postaci 
dla kinematografii tyleż 

interesującej, co tajemniczej. ponoć 
ważną rolę w tej materii odegrała dla 
was książka samuela Blumenfelda 
o Waszyńskim – „człowiek, który 
chciał być księciem”.
elwira Niewiera: Dzięki książce Blumen-
felda po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, 
że ktoś taki jak Michał Waszyński w ogóle 
istniał. Fascynująca postać, niebywały 
fantasta, człowiek o wielu wcieleniach, 
który całe swoje życie uciekał od własnego 
pochodzenia. W jego życiorysie nie ma 
właściwie nic pewnego, bo bardzo sta-
rannie zacierał wszelkie ślady. To właśnie 
Blumenfeld jako pierwszy dokonał próby 
„złożenia” życia Waszyńskiego w jedną 
całość. Zabieg trudny z racji tego, że mnó-
stwo elementów do siebie nie pasowało, 
a prawda często mieszała się z przypusz-
czeniami. Książka była dla nas drogo-
wskazem w próbie zrozumienia naszego 
bohatera. Szybko okazało się jednak, że 
dokumentację musimy zacząć prawie od 
zera, bo z osób, z którymi Blumenfeld roz-
mawiał, żyły już tylko dwie.

czy to prawda, że Blumenfeld miał 
stwierdzić, że nie widzi większego 
sensu w robieniu takiego dokumentu?
piotr rosołowski: To nie do końca tak. 
Powiedział nam, że napisanie biografii 
Waszyńskiego kosztowało go dziesięć lat 
pracy, gdyż starał się dotrzeć do człowieka, 
który zacierał za sobą ślady, niszczył praw-
dziwe dokumenty i pisał swoją historię na 
nowo. Blumenfeld zapytał nas wprost, czy 
wiemy, na co się porywamy i czy jesteśmy 
gotowi ruszyć w taką podróż, która z pew-
nością będzie mozolna i frustrująca. Wiele 
osób, które znało Waszyńskiego już odeszło, 
a ilość materiałów filmowych jest niestety 
dosyć skromna. Spotkanie z Blumenfeldem 
w ogóle nas jednak nie zniechęciło, wręcz 
przeciwnie. Mieliśmy poczucie, że potencjał 
na film dokumentalny drzemiący w postaci 
Waszyńskiego jest ogromy, trzeba tylko 
krok po kroku nad tym pracować. 

Z czego waszym zdaniem brała się jego 
wyjątkowa pozycja w kinematogra-
fii polskiej, a później we Włoszech czy 
w stanach Zjednoczonych?
p.r.: Waszyński doskonale wiedział, 
jak zwrócić na siebie uwagę. Błysko-
tliwą karierę reżyserską w Polsce rozpo-

czął zaraz po krótkim pobycie w Berlinie, 
gdzie był asystentem łotewskiego reży-
sera, Johannesa Guttera, który podobnie 
jak on pochodził z rodziny żydowskiej. 
Po powrocie do Warszawy Waszyński 
opowiadał wszystkim, że był asystentem 
Friedricha Murnaua i doskonale poznał 
warsztat pracy mistrza niemieckiego eks-
presjonizmu. Plan się powiódł. Zdobył 
zaufanie producentów i zrealizował w Pol-
sce pod koniec lat 20. swoje pierwsze filmy, 
które podbiły serca widowni. Był mistrzem 
autopromocji, we Włoszech stworzył 
wymyśloną legendę polskiego księcia 
wygnanego przez komunistów. Dzięki 
temu szybko zaskarbił sobie względy ary-
stokracji, a jedna z bogatych włoskich hra-
bin stała się jego mecenasem. Pieniądze na 
swój pierwszy włoski film, Wielką drogę, 

otrzymał z budżetu Wydziału Propagandy 
i Informacji Armii Andersa. Jego później-
sze produkcje były realizowane już całko-
wicie za włoskie pieniądze. Nie okazały się 
kasowymi sukcesami, dlatego w pewnym 
momencie Waszyński porzucił reżyserię 
i zajął się produkcją. Najpierw był asysten-
tem reżysera przy amerykańskich obrazach 
realizowanych we Włoszech. Pracował 
m.in. z Orsonem Wellesem czy Wilia-
mem Wylerem. Miał świetne kontakty we 
włoskim świecie filmowym, znał angiel-
ski, którego nauczył się w czasie wojny i co 
najważniejsze doskonale rozumiał kino. 
Potrafił wykorzystać każdą okazję, aby 
dalej budować swoją karierę. Nic dziw-
nego, że kilka lat później stał się hollywo-
odzkim producentem u boku Samuela 
Bronstona.

42 43

Rozmowa z elwirą Niewierą 
i piotrem rosołowskim, 
reżyserami filmu Książę i dybuk

Książę i dybuK

Biorąc pod uwagę kreację, którą wokół 
siebie tworzył, ale i jego działalność 
zawodową, to bliżej było mu do artysty 
czy hochsztaplera?
e.N.: Waszyński zainicjował proces własnej 
kreacji, mając zaledwie 17 lat, kiedy zrozu-
miał, że jest odmieńcem. Zafascynowany 
wędrownym teatrem, który zobaczył jesz-
cze w rodzinnym Kowlu, postanowił zostać 
aktorem. To właśnie wtedy po raz pierwszy 
wcielał się w kogoś innego. Przez kolejne 
50 lat jego metamorfozy przybierały bardzo 
rożne formy, a życie nierozerwalnie zwią-
zane było ze sztuką X Muzy. Tworzył filmy, 
a jednocześnie czerpał z nich inspiracje do 
kreowania samego siebie. Wystarczy prze-
analizować jego przedwojenne realizacje – 
w prawie co drugim ktoś zmienia tożsa-
mość. Ten temat fascynował go, a później 
stał się sposobem na przetrwanie. Jako Żyd 
i gej w epoce totalitaryzmów żył w świe-
cie zdziczałym od nienawiści, nietoleran-
cji i antysemityzmu. Blumenfeld w swojej 
książce koncentruje się przede wszystkim 
na Waszyńskim-oszuście, który defraudo-
wał miliony przy hollywoodzkich super-
produkcjach. Nas bardziej interesował jako 
człowiek, który nie był w stanie udźwignąć 
ciężaru swojej własnej historii.

Wyobrażam sobie, że proces doku-
mentacji mógł przypominać śledztwo 
detektywistyczne.
p.r.: Tak w istocie było. Bardzo wiele 
nowych tropów odkryliśmy w czasie 
reaserchu. Sporo dokumentów i śladów 
zaginęło bądź zostało specjalnie przez 
niego zniszczonych, gdyż Waszyński bar-
dzo konsekwentnie realizował swój plan. 
We Włoszech odkryliśmy, że udało mu się 
zostać członkiem Towarzystwa Kawale-
rów św. Jerzego z Antiochii. Była to bar-
dzo prestiżowa organizacja skupiająca 
wyłącznie arystokratów. Aby się do niej 
dostać, należało udowodnić swoje arysto-
kratyczne korzenie do kilkunastu pokoleń 
wstecz. Szczerze mówiąc, sami nie wiemy, 
jak Waszyński to zrobił. Niewykluczone, 
że sfabrykował swój książęcy akt urodze-
nia, bo ten prawdziwy zaginął. Szukali-
śmy go zarówno w Polsce, na Ukrainie, 
jak i w Izraelu. Nie wykluczamy, że został 
zniszczony przez samego Waszyńskiego.

Dlaczego tak zdecydowanie odcinał się 
od swojej przeszłości?
p.r.: Na początku była to po prostu chęć 
zaistnienia w przedwojennym polskim 
świecie filmowym. W tamtym okresie 

wielu żydowskich twórców zmieniało 
i polonizowało swoje nazwiska. Wspo-
mnieć tu można choćby Aleksandra 
Forda, urodzonego w żydowskiej rodzinie 
jako Mosze Lifszyc. Waszyński doskonale 
wiedział, że posługując się swoim praw-
dziwym nazwiskiem – Mosze Waks – 
kariery w Polsce nie zrobi. Zmienił je, 
choć wiele osób ze środowiska doskonale 
wiedziało, jak naprawdę się nazywa i skąd 
pochodzi. Wojna wiele zmieniła, Waszyń-
ski poczuł, że nie można oglądać się za 
siebie. Stworzenie wymyślonej tożsamości 
polskiego księcia wydawało się mu świet-
nym sposobem na zaistnienie we Wło-
szech. Po co być żydowskim emigrantem 
z Europy Wschodniej, kiedy można robić 
za polskiego księcia? Ta „gra” stała się 
później jego obsesją. Wydaje nam się, że 
w ostatnich latach swojego życia Waszyń-
ski był przekonany, że naprawdę jest ary-
stokratą. Oczywiście jego przeszłość do 
końca nie dawała mu spokoju. Nie jest 
przypadkiem, że jedyne dzieło, w którym 
wracał do swoich żydowskich korzeni, 
czyli Dybuk, było dla niego najważniej-
szym filmem.

Rozmawiał Kuba Armata

Książę i dybuk, reż. Elwira 
Niewiera, Piotr Rosołowski

REżySER 
WłaSNEgo 
życia
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Elwira Niewiera
i Piotr Rosołowski
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sam pan sięgnął po powieść Del-
phine de Vigan?
Nie, książkę podsunęła mi żona, 
Emmanuelle (Emmanuelle 

Seigner – przyp. A.S.). Szybko ją przeczy-
tała i poczuła, że to mógłby być materiał na 
film. Nie pierwszy raz zresztą tak się zda-
rza, że wymieniamy się lekturami. Emma-
nuelle wiedziała też, że akurat w tamtym 
czasie nie miałem żadnych planów filmo-
wych. A nie robić nic w zawodzie reżysera, 
to prawdziwa męka. Być może stawałem 
się już nieznośny dla otoczenia i zaczynało 
to żonie przeszkadzać. (śmiech) 

Prawdziwa historia to kameralna opo-
wieść rozpisana na dwie bohaterki, 
w dużej mierze rozgrywająca się w sfe-
rze psychologicznej. 
To wydało mi się ciekawe: po pierw-
sze mamy dwie kobiety, które prowa-
dzą ze sobą grę. Delphine (Emmanuelle 
Seigner) jest pisarką, autorką bestsellerów, 

ale cierpi na blokadę twórczą. Elle (Eva 
Green) – tajemnicza i intrygująca – oferuje 
na początku przyjaźń i wsparcie, z czasem 
jednak jej pomoc staje się formą opresji, 
próbą zawłaszczenia życia i osobowości 
przyjaciółki. Filmy traktujące o manipula-
cji, uwielbieniu graniczącym z dręczeniem, 
czy dominacji człowieka nad człowie-
kiem realizowałem już wcześniej. Matnia, 
Wstręt czy Dziecko Rosemary opowiadały 
m.in. o tym. Druga sprawa, prześledzi-
łem swój dorobek i okazało się, że robiłem 
filmy, w których albo mężczyzna wystę-
pował przeciwko mężczyźnie, albo była 
to kobieta kontra mężczyzna. W żadnym 
moim obrazie nie ma dwóch skonflikto-
wanych ze sobą kobiet. To też zaważyło na 
moim wyborze.

poza tym Prawdziwa historia to rasowy 
thriller. trzyma w napięciu.
Lubię kino gatunkowe. Miłośnicy dresz-
czowców czy thrillerów wiedzą, jak rzadko 
zdarza się, by tego typu opowieści rozgry-
wały się pomiędzy kobietami. 

Współautor scenariusza, Olivier 
Assayas, podkreślał w wywiadach, że 
nie było to wcale takie proste – prze-
nieść akurat tę powieść na ekran.
To prawda, pierwowzór literacki wyma-
gał pracy. Wiele z elementów trzeba było 
zainscenizować, wymyślić, zaplanować 
od początku. Książka dała nam temat, 
a przy tym prosty tytuł, podsunęła sytuacje 
i zachowania bohaterek, ale była pozba-
wiona filmowego wymiaru, komponentów, 
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Rozmowa z romanem polańskim, 
reżyserem filmu Prawdziwa historia

PrAWdziWA historiA

które czyniłyby z niej materiał łatwy do 
przełożenia na język kina. Z drugiej strony, 
na tyle, na ile było to możliwe, chcieliśmy 
być wierni powieści. Po co pisać pseudo-
scenariusze, mnożyć kolejne wersje napi-
sanych już historii? Jeśli ma się inwencję 
i pomysł, to bez sensu adaptować książki, 
trzeba pisać po swojemu. Być może 
widziała pani moje wcześniejsze tytuły 
będące ekranizacjami książek? Jeśli tak, to 
wie pani, że były one wierne oryginałom. 
W przypadku Prawdziwej historii zdecydo-
wałem się robić film, pomimo wielu wąt-
pliwości, a poza tym nie chciałem zawieść 
Emmanuelle. 

Wątpliwości powracały?
Na różnych etapach pracy. Dodatkowo 
kurczył nam się czas, ostatecznie mieliśmy 
go bardzo mało, a chcieliśmy zdążyć na 
zeszłoroczny MFF w Cannes. Tempo było 
szalone. I dzisiaj wiem, że film nie był do 
końca gotowy, gdy nadszedł czas festiwalu. 
Dałem go w wersji work in progress. 

emmanuelle seigner przyznaje 
w wywiadach, że od początku podo-
bała jej się postać Delphine – pisarki, 
która żyje na granicy rzeczywistości 
i fikcji, którą tworzy w swoich powie-
ściach. 
Emmanuelle intuicyjnie czuła, że Del-
phine ma jej coś ciekawego do zaofero-
wania i może stanowić wyzwanie aktor-
skie. To zresztą typ bohaterki, na barkach 
której zawieszony jest cały ciężar drama-
turgiczny filmu – a jednocześnie postać, 
która nie przechodzi wielkiej przemiany. 
Zbudowanie tej roli wymagało wyważenia 
wszelkich proporcji, konsekwencji i opa-
nowania, a także balansu w sposobie gry. 
Istotnie, Delphine ma problem z wyzna-
czeniem granicy między fikcją a prawdą, 
ale nie jest szalona. Dlatego należało ryso-
wać jej chwilową niedyspozycję i nie-
moc twórczą w sposób subtelny, inaczej 
powstałby portret niekontrolowanego 
obłędu. Wiadomo było, że Emmanuelle 
sobie z tym poradzi.

Z kolei rolę elle zaproponował pan 
evie Green.
Eva jako Elle jest bardziej drapieżna. To 
ona wkracza w życie Delphine z pewnym 
planem i niejako zagarnia ją i jej prze-
strzeń – zawodową i prywatną – dla siebie. 
Oferuje wsparcie, ale dość szybko można 
postawić pytanie o granice takiej relacji. 
I o to, kto tu tak naprawdę jest komu bar-

dziej potrzebny. Delphine początkowo 
podoba się to, z jakim oddaniem i czuło-
ścią Elle ją traktuje. Troszczy się o nią, pie-
lęgnuje, pomaga odbudować wiarę we wła-
sny talent.

Jednak nic w tej relacji nie jest oczywi-
ste.
Bo każdy twórca lubi móc skupić na sobie 
uwagę. Miło jest być wyniesionym na pie-
destał. Pytanie pozostaje otwarte – jaką 
cenę trzeba zapłacić za bezwarunkowe 
uwielbienie, bezwzględne oddanie. Zawsze 
jest jakaś ofiara. Delphine, mając taką 
opiekunkę jak Elle, wraca do zdrowia i na 
moment do względnej równowagi – Elle 
zawsze ma dla niej czas, jest wspaniałą roz-
mówczynią, umie słuchać, wspierać, daje 
sto procent siebie, nie zajmując Delphine 
swoimi problemami. Każdy poszukujący 
twórca marzy o takim towarzyszu u swego 
boku. 

Kwestionuje pan bezinteresowne zaan-
gażowanie. W pewnym momencie elle 
zaczyna przejmować kolejne elementy 
z życia swojej idolki, budować dla niej 
złotą klatkę. tworzy relację, w której 
Delphine zaczyna myśleć, że bez swojej 
przyjaciółki nie będzie w stanie zrobić 
najprostszej czynności. 
Gdy o tym teraz rozmawiamy, przywołuję 
w pamięci wielu współczesnych artystów – 
niektórych znam bardzo dobrze – i towa-
rzyszących im na każdym kroku agentów, 
managerów, rzeczników, bez pozwolenia 
których nie mogą wypowiedzieć słowa. To 
jest rodzaj jakiegoś obopólnego uzależnie-
nia. A Delphine bez wątpienia może sta-
nowić wzór dla innej, młodszej kobiety. 

Atrakcyjne jest nawet to, że znalazła się 
na życiowym zakręcie. Obserwowałem 
rodzące się zależności między bohaterkami 
z rosnącą fascynacją – nie ma tu jasnego 
podziału na ofiarę i oprawcę. Trochę się 
obawiałem, czy aby w filmie nie będzie 
nazbyt czuć literackich korzeni całej histo-
rii. Myślę, że udało nam się tego unik-
nąć – w dużej mierze dzięki temu, jak grają 
Emmanuelle i Eva. Wypowiadane przez 
nie kwestie zabrzmiały autentycznie i natu-
ralnie, niemal tak, jak je sobie wyobraża-
łem przed zdjęciami. Nie miałem prawie 
żadnych uwag do aktorek na planie.

ciekawy jest wątek blokady twórczej 
w życiu Delphine – na jej przykładzie 
widać, jak wielka presja ciąży na twór-
cach.
Wymaga się od artystów – bez względu na 
to, czy chodzi o przestrzeń kina, literatury, 
czy teatru – by za każdym razem tworzyli 

arcydzieła. To nie jest możliwe z różnych 
powodów. Najogólniej rzec można, że nie 
sposób ani żyć, ani tworzyć pod oczeki-
wania innych. Sztuki nie da się zaprogra-
mować.

Wersja kinowa Prawdziwej historii 
różni się od festiwalowej, pokazywanej 
w ubiegłym roku w cannes?
Tak, ale nie powiem dokładnie czym, to 
głównie kwestia montażu. W zeszłym roku 
mieliśmy na niego zaledwie trzy tygo-
dnie. Teraz trzy miesiące – nie spiesząc się, 
mogliśmy spokojnie przemontować film. 

Rozmawiała Anna 
serdiukow

Emmanuelle Seigner i Eva 
Green w filmie Prawdziwa 
historia, reż. Roman Polański

SZtUki NiE Da Się 
ZapRogRaMoWać
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świat już od ponad 
70 lat żyje bez glo-
balnego konfliktu. 
skąd wziął się u pa-

na pomysł na film, thriller 
szpiegowski, umiejscowiony 
w Warszawie w 1962 roku, 
z takim właśnie głównym 
bohaterem?
Łukasz Kośmicki: W Karie-
rze Nikodema Dyzmy jest frag-
ment, w którym pytają głów-
nego bohatera, jak wymyślił 
napad na Polski Bank Zbo-
żowy. On odpowiada: „po 
prostu siada się, przychodzi 
pomysł i się myśli”. Oczywiście 
na powstanie tej historii zło-
żyło się kilka rzeczy: fascyna-
cja filmami i gatunkami, które 
lubię, fascynacja Pałacem Kul-
tury, która towarzyszy mi od 
dzieciństwa, bo to niesamowity 
budynek. Pragnąłem stworzyć 
głównego bohatera podlega-
jącego przemianie. Powiem 
na razie tylko tyle, że z intro-
wertycznej postaci, którą jest 
na początku, staje się człowie-
kiem, który odegra ważną rolę 
w historycznych wydarzeniach.

Jakie odczucia ma reżyser, 
który tworzy w polsce film 
anglojęzyczny i jest prekur-
sorem „polskiego kina in-
ternacjonalnego”, które bę-
dzie czytelne dla szerokiego 
grona odbiorców, prawie na 
całym świecie?
Jest tu kilka nowych sytu-
acji dla mnie, każdy dzień jest 
niesamowicie ciekawy, inny 
i fascynujący. Spotkanie na pla-
nie tych ludzi – Billa Pullmana 
i reszty ekipy – to z jednej 
strony oczywiście wyzwanie, 
ale z drugiej niesamowita przy-
goda, która daje dużą radość – 
wszystko to, o czym się marzy, 
będąc filmowcem. 

Odkąd pamiętam z pracy 
w filmie, marzeniem kie-
rowników produkcji, a dzi-
siaj producentów filmo-
wych, było pozyskanie do 
swoich dzieł aktorów – naj-
lepiej gwiazd kina amery-

siaj kręcić ten film, ale ma 
swoje długie tradycje. Jestem 
bardzo zaintrygowany tym, 
jak inaczej się tu pracuje. 
Robiłem filmy w wielu róż-
nych krajach, ale w Polsce 
jest zupełnie inaczej. Mój 
stosunek do pracy z polską 
ekipą – to skomplikowane… 
Nigdy nie jest do końca tak, 
jak ci się wydaje. Często 
mówicie „tak” i „nie” ze zna-

kiem zapytania – wciąż się 
tego uczę…

czy gra pan w szachy i lubi 
tę grę?
Nigdy wcześniej nie grałem 
w szachy, jedynie w warcaby. 
To było niezwykle ekscytu-
jące przeżycie – być otoczo-
nym przez ludzi, którzy uwa-

żają szachy za coś atrakcyjnego. 
Jestem pod ogromnym wraże-
niem profesjonalizmu ekipy – 
dostałem konsultanta od 
gry w szachy, pana Andrzeja 
Kanię. Miałem nawet roz-
mowę z wicemistrzynią świata, 
która zresztą pochodzi z Pol-
ski, Moniką Soćko. Zaprowa-
dzili mnie do małego pokoju 
i powiedzieli, że dostąpiłem 
zaszczytu grania z nią. Zdę-

białem. Nagle miałem wiele 
innych pytań, które wolałem 
zadać, niż grać. (śmiech)

Jak wspaniały scenograf, 
rodowity warszawiak, 
zdobywca Oscara, 
chce przedstawić 
międzynarodowej 
widowni Warszawę z lat 

60. ubiegłego wieku 
i ówczesną chlubę 
miasta – pałac Kultury 
i Nauki? 
Allan starski: Jestem sceno-
grafem, który przede wszyst-
kim lubi budować sceno-
grafię – dlatego nie tylko 
przyjmuję to, co daje mi 
dzisiejsza Warszawa i Pałac, 
ale także celem moim i całej 
ekipy realizatorów jest poka-
zanie, jak stolica i PKiN 
wyglądały w 1962 roku. 
Nie obędzie się więc bez 
jakichś „oszustw” filmowych. 
Będziemy łączyć dekoracje 
tworzone w studiu z praw-
dziwym Pałacem. Jest wiele 
rzeczy, które zachowały się 
w nim w stanie oryginal-
nym, ale jest wiele rzeczy, 
które się rozpłynęły, ule-
gły modernizacji. Myślę, że 
nam się to powiedzie i widz 
zobaczy obraz lat 60. w War-
szawie, w dramatycznym 
momencie meczu pomiędzy 
przedstawicielami Stanów 
Zjednoczonych i Związku 
Radzieckiego, meczu, w któ-
rym obydwie strony walczą 
o przetrwanie.

czy często w swojej pra-
cy scenograficznej wyko-
rzystywał pan pKiN jako 
obiekt zdjęciowy?
Nie jest to moje pierwsze 
spotkanie z Pałacem w pracy 
scenograficznej. Pierwsze 
odbyłem wraz z Tadeuszem 
Konwickim, zawsze marzy-
łem, że zrobimy film o tajem-
nicach PKiN. Z Agnieszką 
Holland natomiast dosyć 
przewrotnie użyliśmy Pałacu 
Kultury w obrazie Europa, 
Europa, ukazując totalitarną 
szkołę nazistowską – tak 
mocna architektura, two-
rzona przez systemy totali-
tarne, może posłużyć także 
jako tło do filmu o drugiej 
wojnie światowej.

Rozmawiał 
stanisław 
Neugebauer
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Zimna gra

Zimna wojna, 1962 
rok, możliwość 

wybuchu globalnego 
konfliktu o niewyobra-
żalnych skutkach dla 
ludzkości i… mecz sza-
chowy amerykańsko-ra-
dziecki w Warszawie. 
Tak wygląda tło filmu 
Zimna gra w reżyserii 
Łukasza Kośmickiego. 
To thriller sensacyjny, 
pierwszy polski obraz 
anglojęzyczny z mię-
dzynarodową obsadą 
i oscarowymi realiza-
torami. Zdjęcia roz-
poczęły się w poło-
wie lutego i trwały do 
połowy kwietnia 2018. 
Twórcami scenariu-
sza są: Łukasz Kośmicki 
i Marcel Sawicki. Zdo-
bywcy Oscarów: Paweł 
Edelman – odpowiada 
z zdjęcia, a Allan Star-
ski – za scenografię. 
Producentami filmu są 
Piotr Woźniak-Starak, 
Krzysztof Terej i Daniel 
Baur. W rolach głów-
nych zobaczymy: 
Billa Pullmana, a także 
Lottę Verbeek, Jamesa  
Bloora, Coreya John-
sona, Alekseya  
Serebryakova, Roberta 
Więckiewicza, Nicholasa 
Farella i Evgeniya Sidi-
khina. Partnerem filmu 
jest miasto stołeczne 
Warszawa oraz Zarząd 
Pałacu Kultury i Nauki 
Sp. z o.o. Obraz jest 
współfinansowany przez 
PISF, a międzynarodo-
wym agentem sprzedaży 
jest Hyde Park Enterta-
inment Group. światową 
dystrybucję koordy-
nuje K5 International, 
a w kraju Next Film. 
Premiera planowana jest 
w 2019 roku. s.N.
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zimnA grA

Rozmowa z reżyserem i współautorem 
scenariusza Łukaszem Kośmickim, 
producentami: Krzysztofem terejem 
i Danielem Baurem, aktorem 
Billem pullmanem oraz scenografem 
Allanem starskim

Na plaNiE FilMU      ZiMNa gRa
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Łukasz Kośmicki i Bill Pulman 
na planie filmu Zimna gra

kańskiego, rozpoznawal-
nych na całym świecie. Jak 
to się udało? proszę odsło-
nić rąbek tajemnicy.
Krzysztof terej: Rzeczywiście, 
to bardzo wyjątkowa sytuacja, 
że zgromadziliśmy na planie 
tak różnorodną ekipę aktorów 
i twórców. Nie udałoby się to 
bez pomocy pani Justyny Paw-
lak, producentki liniowej, która 
poznała nas z Danielem Bau-
rem i firmą K5, ponieważ po 
uzyskaniu krajowego dystry-
butora, potrzebowaliśmy dys-
trybutora międzynarodowego, 
który pomoże nam z między-
narodowymi agentami sprze-
daży i wesprze nas w procesie, 
w którym nie mieliśmy jeszcze 
doświadczenia.
Daniel Baur: Gdy przyszli do 
nas Piotr (Woźniak-Starak – 
przyp. red.) i Krzysztof byliśmy 
przede wszystkim zachwyceni 
scenariuszem Łukasza. Thril-
ler polityczny czy szpiegowski, 
szczególnie o międzynarodo-
wej tematyce, jest gatunkiem 
bardzo mało wyeksploatowa-
nym. Byliśmy pod dużym wra-
żeniem tego, co pokazał nam 
wtedy Watchout (Watchout 
Studio – firma producencka 
Piotra Woźniaka-Staraka 
i Krzysztofa Tereja – przyp. 
red.), ekipy zaangażowanej 
w film tak, że od razu chcieli-
śmy wejść w ten projekt. 
Watchout jest jak na razie 

jedyną firmą producencką 
z Polski, która zaimponowała 
nam swoją pracą, i której zde-
cydowaliśmy się pomóc.

Jest pan rozpoznawalnym 
i lubianym przez polskich 
widzów aktorem amerykań-
skim, znanym chociażby 
z Bezsenności w Seattle czy 

Dnia Niepodległości. Jakie 
są pana pierwsze wrażenia 
z pracy na planie z polskimi 
filmowcami?
Bill pulman: Bardzo sobie 
cenię możliwość pozna-
nia polskiej kinematogra-
fii, która nie została przecież 
wymyślona 5 lat temu tylko 
po to, żebyśmy mogli dzi-



FestiWALe ZA GrANicĄpOLONicA

PolskIe fIlmy
w hIszPanII

Nasze produkcje zaproszono 
do udziału w 4. edycji Tygo-
dnia Współczesnych Form 
Audiowizualnych w Oviedo 
(SACO – Semana Audio-
visual Contemporáneo de 
Oviedo) w Hiszpanii (16-
-25 marca). W tegorocz-
nym programie przeglądu, 
który obejmował 65 tytułów 

tową premierą filmu, od któ-
rej zaczęła się pełna sukcesów 
festiwalowa i dystrybucyjna 
droga tego tytułu, przyno-
sząc artystyczny i komercyjny 
triumf polskiej kinemato-
grafii. 42. Festiwal Filmów 
Animowanych w Annecy 
odbędzie się w dniach 11-16 
czerwca. 

dzIwny
PrzyPadek
z nagrodą w usa

Na 55. Ann Arbor Film Festi-
val (20-25 marca) animacja 
Zbigniewa Czapli Dziwny 
przypadek otrzymała Nagrodę 
Publiczności. Impreza w Ann 
Arbor jest najdłużej nieprze-
rwanie istniejącym festiwa-
lem filmów eksperymental-
nych na świecie. Animacja 
Czapli to surrealistyczna 
podróż, rodzaj wewnętrz-
nego monologu przepełnio-
nego osobistymi refleksjami 
i wspomnieniami.

PolskIe anImaCje
w cannes

Film animowany III Marty 
Pajek znalazł się w Konkur-
sie Głównym Filmów Krót-
kometrażowych 71. MFF 
w Cannes (8-19 maja). Pro-
ducentem obrazu, który 
powalczy o Złotą Palmę 
tego Konkursu jest Ani-
moon. Komisja selekcyjna 
otrzymała 3943 zgłoszenia, 
z których wybrała 8 tytu-
łów zakwalifikowanych do 
Konkursu – 7 fabularnych 
i 1 animowany. Natomiast 
kolejna polska animacja, 
Inny Marty Magnuskiej, 
została zaproszona do sek-
cji Cinéfondation. Komisja 
selekcyjna obejrzała 2426 Fo
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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Przejmujący dramat do-
kumentalny Dotknięcie 

Anioła w reżyserii Mar-
ka Tomasza Pawłowskie-
go wygrał trzy główne na-
grody na Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym 
i Telewizyjnym w Ramsgate 
w Wielkiej Brytanii (15-18 
marca). Obraz zdobył laury 
za Najlepszy Film Doku-

mentalny, Najlepszą Reży-
serię oraz Nagrodę Publicz-
ności. Dotknięcie Anioła 
jest żywym dowodem na to, 
jak dziwne bywają losy fil-
mu. Początkowo był przyj-
mowany z wielką nieufno-
ścią, nie tylko ze względu 
na kontrowersyjną i trudną 
historię, ale również z uwa-
gi na nowatorski język fil-

mu, który reżyser Marek T. 
Pawłowski rozwijał przez 
kilka lat, eksperymentu-
jąc z aktorem i fotogra-
fią archiwalną. Obraz ten 
walczył o dokumentalnego 
Oscara w roku 2015 i po-
cząwszy od tego czasu stał 
się ważnym ambasadorem 
polskiego kina, zdobywając 
prawie 40 nagród. 

kolejne sukCesy dotknIęcIa anIoła 

Dotknięcie Anioła, 
reż. Marek Tomasz 
Pawłowski

kina autorskiego oraz pereł 
kina klasycznego i ekspe-
rymentalnego, zaprezen-
towano trzy polskie filmy 
dokumentalne: Proch Jakuba 
Radeja (najlepszy dokument 
w konkursie Lab w Cler-
mont-Ferrand), Wszystkie 
nieprzespane noce Michała 
Marczaka (nagrodzone na 
Sundance za najlepszą reży-
serię zagranicznego filmu 

dokumentalnego) i Komunię 
Anny Zameckiej (zdobyw-
czynię Europejskiej Nagrody 
Filmowej). Projekcje i spo-
tkania z polskimi reżyserami 
odbyły się dzięki współ-
pracy SACO z AVA Arts 
Foundation, która zajmuje 
się promocją polskiego kina 
w Hiszpanii i krajach hisz-
pańskojęzycznych.

monument
nagrodzony
w usa

Na odbywającym się 30 
marca Fresh Stream Experi-
mental Film Festival w Los 
Angeles, zostały zaprezen-
towane dwa obrazy Mar-
cina Giżyckiego: Stone Story 
i Monument. Ten drugi wró-
cił z festiwalu z nagrodą dla 
najlepszego animowanego 
filmu eksperymentalnego. 
Animacja ta ukazuje sekretne 
życie monumentalnych rzeźb 
zaprojektowanych przez 
Jerzego Jarnuszkiewicza na 
Cmentarzu Mauzoleum Żoł-
nierzy Radzieckich w War-
szawie.

nasze anImaCje
w annecy

Animacje polskich reżyse-
rek znalazły się w oficjalnej 
selekcji 42. Festiwalu Filmów 
Animowanych w Annecy. 
Obraz III Marty Pajek jako 
jedyny nasz tytuł zakwalifi-
kował się do Konkursu Fil-
mów Krótkometrażowych. 
Wyprodukowany przez Ani-
moon jest trzecią częścią 
tryptyku Figury niemożliwe 
i inne historie. W Konkursie 
Filmów Studenckich wezmą 
udział obrazy ze Szkoły Fil-
mowej w Łodzi: Inny Marty 
Magnuskiej, Kwadratura koła 
Karoliny Specht, Tango tęsk-
not Marty Szymańskiej i Na 
zdrowie! Pauliny Ziółkowskiej 
oraz animacja Ojezu Betiny 
Bożek z Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Warto 
przypomnieć, że w zeszłym 
roku na festiwalu w Annecy 
Twój Vincent Doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana zdobył 
nagrodę publiczności, a jego 
pokaz we Francji był świa-

tytułów zgłoszonych przez 
szkoły filmowe z całego 
świata. To z nich wybrała 
finałowe 17 obrazów – 14 
fabularnych i 3 animo-
wane. Warto podkreślić, że 
na 25 filmów, które znalazły 
się w oficjalnej selekcji obu 
krótkometrażowych can-
neńskich konkursów, tylko 
4 są animowane, w tym aż 2 
z Polski!

PolaCy na
ProduCers
network w cannes

Pięciu producentów z Pol-
ski weźmie udział w presti-
żowym wydarzeniu Produ-
cers Network na Marché du 
Film – Festival de Cannes. Są 
to: Agata Szymańska (Bala-
polis), Natalia Grzegorzek 
(Koskino), Sebastian Petryk 
(PS Film), Jan Pawlicki (Stu-

dio Jutrzenka Sp. z o.o.) 
i Zuzanna Król (Next Film). 
Producers Network to oka-
zja, aby zdobyć potencjalnych 
partnerów do koproduk-
cji, dystrybucji czy promo-
cji filmu. W sekcji tej co roku 
uczestniczy ok. 500 przed-
stawicieli branży z całego 
świata. Jednym z partnerów 
wydarzenia jest PISF. Fokus 
na Polskę podczas programu 
Producers Network odbędzie 

Od wielu już lat polscy twórcy gosz-
czą na MFF „Kino pavasaris” w Wil-

nie, prezentując swoje najnowsze dzieła 
cieszące się uznaniem widzów i krytyków. 
Na tegorocznej, 23. edycji imprezy (15-29 
marca) dostrzeżono nasze koprodukcje 
i wśród laureatów znalazły się: polsko-bry-
tyjski Twój Vincent Doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana, który otrzymał Nagrodę Pu-
bliczności oraz niemiecko-francusko-pol-
ski Kapitan Roberta Schwentkego, który 
z kolei zdobył nagrodę FIPRESCI. Oprócz 
tego w programie imprezy znalazła się sze-

roka reprezentacja polskiego kina i litewscy 
widzowie mogli obejrzeć: Twarz Małgorza-
ty Szumowskiej, Cichą Noc Piotra Doma-
lewskiego, Wieżę. Jasny dzień Jagody Szelc, 
Serce miłości Łukasza Rondudy, Najbrzyd-
szy samochód świata Grzegorza Szczepa-
niaka, Woltę Marty Koteckiej, czy z kopro-
dukcji: Over the Limit Marty Prus, W cieniu 
drzewa Hafsteinna Gunnara Sigurðssona, 
Rodzinę na sprzedaż Diego Lermana i Do-
włatowa Aleksieja Germana jr. Wśród gości 
festiwalu znaleźli się m.in. Piotr Domalew-
ski i Marta Prus.

nasze koProdukCje doCenIone na lItwIe

Over the Limit, 
reż. Marta Prus
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się we wtorek 15 maja. 71. 
MFF w Cannes potrwa od 8 
do 19 maja.

Polak
scenarzystą
serIalu dla zdf

Od 16 marca międzyna-
rodowa publiczność może 

Gabriela Muskała, Łukasz 
Simlat, Małgorzata Buczkow-
ska, Zbigniew Waleryś, Halina 
Rasiakówna, Piotr Skiba i Iwo 
Rajski. Polską producentką jest 
Agnieszka Kurzydło z MD4. 
Obie produkcje z polskim 
udziałem, które zakwalifiko-
wały się do canneńskiego pro-
gramu zostały wsparte przez 
fundusz Eurimages.

PolskIe kIno
hIstoryCzne
na CztereCh
kontynentaCh

Z okazji 100-lecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich organizuje serię 
przeglądów filmów o tematyce 
historycznej. Pokazy arcy-
dzieł polskiego kina odbywać 
się będą przez cały 2018 rok 
w Europie, Ameryce Północ-
nej, Azji oraz Australii. Ideą 
projektu „Stulecie Odzyska-
nia Niepodległości. Arcydzieła 
Polskiego Kina Historycznego” 
jest propagowanie polskiej 
sztuki i historii na arenie mię-
dzynarodowej. Dzieła wybrane 
przez komisję ekspertów 
ukazują różne okresy histo-
ryczne – od Polski pod zabo-
rami (Ziemia obiecana, Noce 
i dnie), przez drugą wojnę 
światową (Pianista, Wołyń) 
i powstanie warszawskie (Mia-
sto 44), aż po walkę przeciwko 
komunistycznej władzy po 
wojnie (Popiół i diament, Czło-
wiek z marmuru). Te siedem 
obrazów pozwoli spojrzeć na 
historię Polski z perspektywy 
kilku pokoleń – począwszy 
od klasyka polskiej kinema-
tografii – Andrzeja Wajdy, aż 
po przedstawiciela najmłod-
szej generacji twórców – Jana 
Komasę. „100. rocznica odzy-

oglądać wyprodukowany 
przez ZDF sitcom Just 
Push Abuba. Współauto-
rem i scenarzystą serialu jest 
Polak – Wiktor Piątkowski. 
To komediowa produkcja 
opowiadająca o perypetiach 
trójki zwariowanych współ-
lokatorów, którzy z powodu 
kłopotów finansowych 

postanawiają wynająć pokój 
turystom w ramach tak zwa-
nego „Airbnb”. Serial od 16 
marca był dostępny online, 
a 16 kwietnia trafił na antenę 
ZDF. Wiktor Piątkowski 
jest scenarzystą reprezento-
wanym przez agencję Page 
Magnet z Monachium, pro-
ducentem i wykładowcą 

akademickim. Studiował 
w szkołach filmowych w Ber-
linie, Londynie, Kopenhadze 
i Łodzi. Od 8 lat prowadzi 
warsztaty scenariopisar-
skie w ramach swojej firmy 
Bahama Films. Jest także 
pomysłodawcą i współsce-
narzystą Watahy, pierw-
szego oryginalnego serialu 
wyprodukowanego przez 
HBO w Polsce. Teraz będzie 
pierwszym Polakiem współ-
tworzącym serial telewizyjny 
dla ZDF, jednej z najwięk-
szych stacji telewizyjnych 
w Europie. 

PolskIe
koProdukCje
w cannes

Współfinansowane przez 
PISF koprodukcje znalazły się 
w oficjalnym programie 71. 
MFF w Cannes (8-19 maja). 
Żniwa będą pokazane w sek-
cji Un Certain Regard. Obraz 
zrealizowany przez Fran-
cję, Polskę, Grecję i RPA jest 
debiutem grecko-południowo-
afrykańskiego reżysera Etien-
ne’a Kallosa. Polski producent 
to Mariusz Włodarski – Lava 
Films, a autorem zdjęć jest 
Michał Englert. Sekcja Un 
Certain Regard przedstawia 
„inne spojrzenie” we współ-
czesnym kinie, kładąc nacisk 
na oryginalność i świeżość 
prezentowanych dzieł. Kolejna 
koprodukcja to polsko-cze-
sko-szwedzka Fuga Agnieszki 
Smoczyńskiej, która znala-
zła się w sekcji Semaine de la 
Critique. Autorką scenariusza 
jest Gabriela Muskała, a zdjęć 
Jakub Kijowski. Za dźwięk 
odpowiada Maria Chilarecka, 
za scenografię Jagna Dobesz, 
za montaż Jarosław Kamiń-
ski. W filmie występują m.in. 

skania niepodległości daje 
nam wyjątkową możliwość 
opowiedzenia międzynaro-
dowej publiczności o naszej 
przeszłości. W arcydziełach 
polskiej kinematografii, pre-
zentowanych podczas zorga-
nizowanego przez Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich 
przeglądu, znalazły odbicie 
najtragiczniejsze momenty 
polskiej historii ostatniego stu-
lecia. Stanowią one klucz do 
zrozumienia polskiej duszy, 
kładąc solidny fundament pod 
budowanie wspólnej przyszło-
ści” – mówi Jacek Bromski, 
prezes Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich oraz czło-
nek Komitetu Narodowych 
Obchodów 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości.

CIPka
wyróżnIona
w usa

Animacja Renaty Gąsio-
rowskiej zdobywa kolejne 
nagrody. Tym razem została 
wyróżniona na festiwalu 
GLAS Animation, który 
odbywał się w dniach 22-25 
marca w Berkley. GLAS Ani-
mation (GLobal Animation 
Syndicate) jest organiza-
cją non-profit, prowadzoną 
przez animatorów dla anima-
torów. Specjalne wyróżnie-
nie filmowi Cipka przyznała 
członkini jury Ruth Lingford, 
doceniając humor i bezpru-
deryjność reżyserki. Ani-
macja polskiej artystki to 
prawdziwy fenomen. Tylko 
w ubiegłym roku poka-
zana była na 177 festiwalach, 
zdobywając liczne nagrody 
i świetne recenzje.

Oprac. Julia 
Michałowska Fo
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Zimna wojna – najnowszy film zdobywcy Oscara za Idę – 
Pawła Pawlikowskiego, powalczy o Złotą Palmę 71. MFF 

w Cannes. To ogromny sukces polskiego kina, które już od 
bardzo wielu lat było nieobecne w Konkursie Głównym tego 
najważniejszego na świecie festiwalu. Zimna wojna opowia-
da historię wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie 
potrafią ze sobą być i jednocześnie nie mogą żyć bez siebie. 
W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na 
ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Wydarzenia 
pokazane w filmie rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, 
w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wybrzmie-
wa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa będąca połączeniem pol-
skiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów 
minionego wieku. Paweł Pawlikowski jest reżyserem i auto-
rem scenariusza, napisał go wraz z nieżyjącym już Januszem 
Głowackim przy współpracy z Piotrem Borkowskim. Za sce-
nografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Mar-
cel Sławiński. Autorem zdjęć jest Łukasz Żal (nominowany 
wraz z Ryszardem Lenczewskim do Oscara za Idę). Zdjęcia do 
filmu powstawały w Polsce, we Francji i Chorwacji, między 
styczniem a sierpniem 2017 roku. Producentką jest Ewa Pusz-
czyńska ze studia Opus Film, a dystrybutorem Kino Świat 
(Zimna wojna trafi na polskie ekrany w tym roku). Prawa do 
prezentowania tego tytułu w Stanach Zjednoczonych kupiło 
Amazon Studio. Dotychczas Złotą Palmę za polski film zdo-
był w 1981 Andrzej Wajda, który otrzymał ją za Człowieka 
z żelaza, a w 2002 Roman Polański za polsko-francuską pro-
dukcję Pianista. W ponad 70-letniej historii canneńskiego fe-
stiwalu w Konkursie Głównym startowały, zdobywając m.in. 
Nagrody Jury, filmy Wajdy, Jerzego Kawalerowicza, Wojcie-
cha Jerzego Hasa, Krzysztofa Zanussiego, Krzysztofa Kieślow-
skiego, Jerzego Skolimowskiego, Ryszarda Bugajskiego.  
71. MFF w Cannes potrwa od 8 do 19 maja.

PolskI fIlM w konkursIe
głównyM w cannes!

Polskie filmy i koprodukcje współfinan-
sowane przez PISF znalazły się w pro-

gramie MFF goEast w Wiesbaden (18-24 
kwietnia). Festiwal rozpoczął się pozakon-
kursowym pokazem nagrodzonego w tym 
roku w Berlinie filmu Małgorzaty Szumow-
skiej Twarz. W sekcji konkursowej przed-
stawiono 16 tytułów, a oceniało je między-
narodowe jury, w składzie którego zasiadał 
m.in. Mateusz Kościukiewicz. Polskie kino 
reprezentował obraz Pewnego razu w listo-
padzie… Andrzeja Jakimowskiego. O na-
grody walczyły także koprodukcje z pol-
skim udziałem, które otrzymały wsparcie 
PISF: Miracle – debiut litewskiej reżyserki 
Egle Vertelyte, litewsko-bułgarsko-polska 

koprodukcja oraz Listopad w reżyserii Ra-
inera Sarneta – koprodukcja estońsko-pol-
sko-holenderska. Ponadto w pozakonkur-
sowej sekcji prezentującej filmy związane 
z 50. rocznicą Praskiej Wiosny znalazły się 
dwa dokumenty: słowacko-czesko-polsko- 
-bułgarska koprodukcja Okupacja 1968, 
gdzie jedną ze współautorek jest Magda-
lena Szymków oraz zrealizowany w ro-
ku 1991 film Usłyszcie mój krzyk Macieja 
Drygasa. Pierwsza edycja goEast odbyła 
się w 1991 roku, z inicjatywy Niemieckiego 
Instytutu Filmowego. Celem festiwalu jest 
zainteresowanie międzynarodowej publicz-
ności rozwojem rynku filmowego w Euro-
pie Środkowej i Wschodniej. 

PolaCy na 18. goeast

Agata Kulesza i Grzegorz 
Palkowski w filmie Pewnego 
razu w listopadzie..., reż. Andrzej 
Jakimowski 

Joanna Kulig w filmie 
Zimna wojna, 
reż. Paweł Pawlikowski
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Z wielką pompą, z gwiazdami na różowym dywanie, przy 
dobrej frekwencji i zainteresowaniu mediów odbył się w Cannes 
pierwszy Międzynarodowy Festiwal Seriali – Canneseries.

Zapowiadana już od roku nowa 
część wiosennej edycji targów 
telewizyjnych MIPTV przyjęła 
róż jako swój kolor firmowy, 

co u niektórych mogło budzić oczywiste 
skojarzenia z produkcjami dla dorosłych 
królującymi kiedyś w okolicach północy 
w ramówkach wielu kanałów telewizyj-
nych. Ale to historia sprzed lat, teraz róż 
okazał się bardzo dobrym tłem dla pogar-
szającej się z godziny na godzinę pogody, 

zach nazwisk twórców i tytułów z szeroko 
rozumianego Wschodu, jakby telewizyjny 
świat kończył się na Odrze. Nawet jeśli sta-
cje z tej części nie miały, jak np. TVP, odpo-
wiedniego kandydata, to nic nie stało na 
przeszkodzie, by tym bardziej zaprosić np. 
rosyjskiego aktora, japońskiego reżysera czy 

australijską producentkę do udziału naj-
pierw w wyborze, a potem ocenie innych 
kandydatów. Kryterium geograficzne ogra-
niczono do kilku krajów, co szczególnie 
selekcji do Konkursu Głównego nie wyszło 
na dobre, bo przyniosła ona najsłabszą 
dziesiątkę w ocenianym trzyleciu. Może 
tylko norweski State of Happines zbliżył się 
poziomem do belgijskiego Public Enemy – 
zwycięzcy sprzed dwóch lat, czy odnoszą-
cego światowe sukcesy (podano właśnie, 
że dzieło firmowane przez Toma Tykwera 
kupiło już ponad 90 krajów i jest jednym 
z wielkich faworytów do Emmy Awards) 
serialu Babilon Berlin. Selekcjonerzy nie 
tylko najchętniej wybierali zgłoszenia ze 
swych krajów, ale też chętnie szli tropem 
naturalnych skojarzeń fabularnych. Jeśli 
więc Włochy, to walka wymiaru sprawiedli-
wości z mafią (dobry Francesco Montanari 
wyjechał z Cannes z nagrodą za najlepszą 
interpretację w serialu Il Cacciatore), jeśli 
Meksyk, to skorumpowany świat polityki, 
jeśli Izrael, to oczywiście zawsze w tle kon-
flikt z Palestyńczykami. Choć Amerykanie 
są mistrzami w szpiegowskich thrillerach, 
to tu pokazali ich nieudaną kopię (agentka 
wywiadu tropi płatną zabójczynię o pol-
skich korzeniach, która kolejną ofiarę ma 
dopaść w Bułgarii), choć Hiszpanie potra-

fią realizować mroczne kostiumowe sagi, tu 
pokazali słabiutkiego Feliksa powielającego 
po raz tysięczny schemat poszukiwania 
nieznajomej, z którą pewien przystojniak 
spędził noc. Choć…

Powróćmy do norweskiej propozycji, 
bo była dowodem na to, że „nie wszystko 

jeszcze stracone” w telewizyjnym niebie, 
jeśli ma się frapującą historię – początek 
norweskiego boomu naftowego z 1969 
roku – bardzo sprawnych scenarzystów, 
reżyserów i aktorów, oraz ogromny budżet, 
dzięki któremu można nie na kompute-
rze, ale w realu wykreować rzeczywistość 
sprzed 50 lat. Zachwycała perfekcyjna dba-
łość o najdrobniejsze szczegóły wystroju 
wnętrz, ubrań z epoki, a nawet pamięć 
o masowym paleniu papierosów. Tylko 
po obejrzeniu pierwszego odcinka State 
of Happines (nagrody za scenariusz dla 
Mette Marit Bølstad i muzykę Jana Ingego) 
chciałoby się zobaczyć ciąg dalszy, co niech 
będzie najlepszą recenzją serialu podpisa-
nego przez duet Petter Næss & Pål Jack-
man. A w ich ekipie, jakżeby inaczej, kilka 
polskich nazwisk.

Jury (w składzie: amerykańsko-nie-
miecko-turecka trójka młodych aktorów, 
chilijsko-kanadyjski kompozytor i fran-
cuska producentka), pracujące pod kie-
runkiem amerykańskiego scenarzysty Har-
lana Cobena, główną nagrodę przyznało 
izraelskiemu serialowi When Heroes Fly 
(czwórka przyjaciół z wojska rusza po latach 
do kolumbijskiej dżungli na poszukiwanie 
zaginionego kolegi), który w warstwie fabu-
larnej niósł nadzieję na atrakcyjną akcję, 

ale w realizacyjno-montażowej pokazał 
ewidentny chaos.

W konkursach, jak się rzekło, nie było 
polskich seriali – może? pewnie? chyba? – 
dlatego, że Wataha 2 czy Kruk. Szepty sły-
chać po zmroku to inna (czytaj: wyższa) liga, 
ale produkcje znad Wisły (te spod znaku 
TVP i TVN, bo Polsat tradycyjnie nie bie-
rze oficjalnie udziału w targach) wzbudzały 
spore zainteresowanie. Zarówno te kostiu-
mowe jak Korona królów, która podoba się 
w azjatyckiej części telewizyjnego świata 
(realne zainteresowanie wyraziło kilka-
naście stacji na czele z telewizją gruzińską, 
która zresztą może stać się największym 
odbiorcą kontentu historycznego z Woro-
nicza), jak i współczesna, na podobieństwo 
Diagnozy, która po ogłoszeniu tuż przed 
canneńskimi targami decyzji o rozpoczę-
ciu prac nad 3. sezonem, natychmiast stała 
się pożądanym towarem i może stać się 
przebojem na miarę Apetytu na miłość. 
Obaj wspomniani nadawcy wciąż znajdują 
też nabywców z całego świata na legen-
darny Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego, 
Sagę prastarej puszczy czy Kobietę na krań-
cach świata. Reprezentanci obu podkreślali 
też, że starzy i nowi klienci pytali wielo-
krotnie o takie filmy, seriale czy formaty, 
które mogłyby zaskoczyć ich widzów, co 
nie powinno dziwić. Bo przecież wszystko 
już wszędzie było…

Prawdziwą rewelacją może okazać się 
natomiast będący jeszcze na etapie zdjęć 
serial historyczny Drogi wolności w reży-
serii Macieja Migasa z m.in. Anną Polony 
w obsadzie, przygotowywany z myślą o rocz-
nicy 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Pokazywane w Cannes mate-
riały promocyjne zostały ocenione bardziej 
niż pozytywnie przez wielu potencjalnych 
nabywców, bardzo prawdopodobne też, że 
Drogi… zostaną zgłoszone do przyszłorocz-
nej edycji Canneseries. 

Jak wielokrotnie zapewniali organiza-
torzy, nowy festiwal ma stać się punktem 
odniesienia dla bieżącej produkcji seria-
lowej, i miejscem, gdzie co roku będzie 
się wyznaczać trendy określające przy-
szłość tej formy telewizyjnego przekazu. 
A sama impreza ma zyskać z czasem rangę, 
jaką mają dla współczesnego kina festi-
wale w Wenecji, Berlinie, San Sebastian 
czy Tokio. Plan wielce ambitny, oby w jego 
realizacji nie przeszkodziło zamiłowanie 
do celebry i ograniczenie uwagi do wła-
snego podwórka.

Janusz Kołodziej

której niska temperatura i intensywne desz-
cze zarezerwowane były dotąd raczej dla 
naszej części Europy. W kończącą festi-
wal środę 11 kwietnia w Warszawie było 
25 stopni, a w Cannes – UWAGA! – 11 
stopni, a ulewny deszcz bezlitośnie zmo-
czył gości, oficjeli, widzów i obserwatorów 
gali finałowej.

Nim doszło do gali, a wcześniej poka-
zów konkursowych i imprez towarzyszą-
cych (warsztaty mistrzowskie, panele dys-

kusyjne, pitching projektów serialowych), 
były miesiące przygotowań i pracy komisji 
selekcyjnej, która spośród ponad 130 zgło-
szonych tytułów wybrała, podobnie jak do 
dwóch poprzednich, choć jeszcze nie festi-
walowych konkursów, 10 seriali. Ale już 
lektura składów jurorskich i selekcyjnych 
oraz lista zakwalifikowanych do konkur-
sów seriali i ich cyfrowych krótkich sióstr 
zwracała uwagę na pewien zastanawiający 
fakt. Zabrakło we wszystkich tych wyka-

piERWSZE SERialkoty
Za caNNEńSkiE płoty

cAnneSerieS

State of Happines, 
reż. Petter Næss, 
Pål Jackman

Laureaci festiwalu 



Dwa pomieszczenia 
i ekran kompu-
tera, za pomocą 
którego on i ona, 

przypadkowo połączeni 
przez wideoczatową platfor-
mę w „parę”, urządzają sobie 
emocjonalny rollercoaster. 
skąd ten pomysł?
Inspiracji było kilka. Przeczy-
tałem artykuł o wideoczatach 
i spędziłem na nich trochę 
czasu. Razem ze współsce-
narzystami – Łukaszem 
Czapskim i Dobromirem 
Dymeckim, który również 
zagrał Mężczyznę – trafili-
śmy na performance pary 
hiszpańskich artystów, któ-
rzy w takim właśnie serwisie, 
Chatroulette, upozorowali 
samobójstwo i badali reak-
cje odbiorców. Zapewne są Fo
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ludzie, którzy na takich plat-
formach przeżywają piękne 
chwile, ale częściej się z nich 
„ulewa”. Zaintrygowało mnie 
pytanie, które pada u Pio-
tra Stasika w 21 x Nowy Jork: 
czy to technologia sprawia, 
że tak, a nie inaczej zacho-
wujemy się w sieci, czy raczej 
pozwala, żebyśmy w końcu 
„byli sobą”? W 2016 prze-
prowadzono eksperyment 
ze sztuczną inteligencją, Tay, 
która miała uczyć się od użyt-
kowników Twittera. Im wię-
cej osób z nią rozmawiało, 
tym bardziej przejmowała ich 
zachowania. Po 16 godzinach 
trzeba było ją wyłączyć, gdyż 
stała się rasistką i miłośniczką 
Hitlera. Jeżeli to ma być 
papierek lakmusowy, to nie-
zbyt dobrze o nas świadczy. 

twoi bohaterowie aż tak 
daleko się nie posuwają, acz 
są wobec siebie okrutni.
W internet wpisana jest pewna 
intensywność. Wszystko dzieje 
się tu o wiele szybciej. Na tego 
typu czatach, jeżeli się nie odzy-
wasz, nie ruszasz, natychmiast 
ktoś z drugiej strony przełączy 
cię na następną osobę wytypo-
waną przez algorytm. Prawdo-
podobieństwo, że drugą osobę 
spotkasz ponownie, a tym bar-
dziej w realnym świecie, jest 
znikome, masz więc poczucie, 
że możesz wszystko. Ta inten-
sywność i szybkość bardzo nam 
się spodobała, przekładając się 
na rytm i tempo Users. Z dru-
giej strony, nie zawsze trzeba 
obwiniać internet – Milan 
Kundera w opowiadaniu „Fał-
szywy autostop” opisuje parę, 

która pada ofiarą własnej gry 
w udawanie. Są ludzie, którzy 
potrzebują takiej intensywno-
ści, bo może na co dzień im jej 
brakuje?

to nie mógł być łatwy do 
zainscenizowania film, gro-
ziła tu pewna monotonia: 
dwa mieszkania, ekran kom-
putera, dialog…
Wiele się nauczyłem dzięki 
temu wyzwaniu. Od początku 
zależało mi na tekście, który 
umożliwiłby bliską pracę z akto-
rami. Razem z Dobromirem 
pisałem scenariusz, ale Maja 
Pankiewicz, która gra Kobietę, 
również szybko się zaanga-
żowała. Mogliśmy od razu 
sprawdzać dialogi, reakcje, 
wprowadzać zmiany. Przy tak 
zawężonym świecie wszystko 
ma znaczenie. I trzeba było 
znaleźć sposób na przedstawie-
nie go w intrygujący dla widza 
sposób. Próbowaliśmy bardziej 
teatralnie, twarzą w twarz, przez 
komputer. Najlepiej sprawdził 
się podział: po 3 dni w jed-
nej lokacji, z kamerą skupioną 
na jednym aktorze, acz przy 
obecności drugiego, który miał 
nie tylko podrzucać tekst, ale 
w pełni partnerować, dając 
z siebie wszystko. 

po raz drugi pracowałeś 
w studiu Munka. co naj-
bardziej sobie cenisz w tej 
współpracy?
Wcześniej w ramach programu 
„Pierwszy Dokument” zreali-
zowałem Matkę. Cieszę się, że 
Users to nie tylko mój debiut 
fabularny, ale i Dobromira jako 
scenarzysty oraz Kuby Razow-
skiego jako producenta wyko-
nawczego. Ula Klimek-Piątek 
po raz pierwszy montowała 
fabułę. Studio Munka nam 
zaufało, dało wolność, żebyśmy 
w tym zespole debiutantów pró-
bowali nowych rzeczy. Dzięki 
temu można się rozwijać. 

Rozmawiała 
Dagmara 
romanowska

sHOrt MiesiĄcA

Rozmowa z Jakubem piątkiem, reżyserem 
fabuły Users ze Studia Munka-SFP, 
która weźmie udział w Konkursie Polskim 
i w Międzynarodowym Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych 58. KFF 

Users, reż. Jakub Piątek

users
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czy temat 3 milio-
nów polskich 
uchodźców, któ-
rzy znaleźli schro-

nienie w iranie, jest u was 
znany?
Irańczycy nie pamiętają 
o tym wydarzeniu, nie mają 
też świadomości, że w ich 
otoczeniu znajduje się któ-
ryś z uchodźców. Sama 
zainteresowałam się tema-
tem dopiero, kiedy znajoma 
z Facebooka opowiedziała 
mi o Polce Marii Bajdan i jej 
rodzinie. Spotkałam się z nią. 
Okazało się, że ma świetną 
pamięć, choć ma już prze-
cież ponad 80 lat, i mnóstwo 
anegdot, którymi mnie ura-
czyła. Od momentu, kiedy 
przedstawiła mi się jako 
„Madame”, wiedziałam, że 
będzie świetną bohaterką 
dokumentu.

nArges KhArghAni
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naprawdę trudną młodość. Jej 
tułaczka z Sybiru przez Azję 
Centralną do Iranu jawi się 
jako niemożliwa do przetrwa-
nia. Zaś decyzja, by związać się 
z Irańczykiem w kraju muzuł-
mańskim, choć samemu jest 
się chrześcijanką, też świad-
czy o jej gotowości do walki 
o swoje cele i marzenia. Mój 
film jest nie tyle odtworzeniem 
losów polskiej emigrantki, 
co raczej portretem kobiecej 
siły, nieugiętości i nieustępli-
wości. Marii nie było w stanie 
powstrzymać nic: ani wywózka 
w głąb Rosji, ani odyseja przez 
Azję, ani nawet odmienne kul-
turowo i religijnie państwo. 
Ona potrafiła, i nadal potrafi, 
postawić na swoim. Podzi-
wiam to w niej, chcę, żeby z jej 
postawy czerpali widzowie.

Były jakieś tematy, które 
Maria omijała?
Nie do końca chciała mówić 
o tym, że zanim poślubiła 
męża, przez długi czas byli 
parą. Nie udało mi się dokład-
nie ustalić, jak długo trwało 
sformalizowanie ich rela-
cji, ale mogę przypuszczać, że 
około trzy lata. W Iranie takie 
związki nie są częste, a kilka-
dziesiąt lat temu były wręcz 
niespotykane, Polska też była 
krajem przyzwyczajonym do 
tego, że ślub bierze się znacznie 
wcześniej. Maria nie chciała 
wikłać się w ten temat, żeby nie 
robić przykrości rodzinie.

Jaka będzie przyszłość two-
jego filmu?
Jestem niezależnym filmow-
cem, więc mam ograniczone 
możliwości działania. Muszę 
liczyć na pomoc sprzyjają-
cych mi ludzi. Bardzo mnie 
ucieszyła reakcja ambasa-
dora Wielkiej Brytanii w Ira-
nie, który po projekcji opu-
blikował bardzo pozytywny 
komentarz na swoim Twitte-
rze. Także Ambasador Polski 
w Iranie gratulował mi filmu. 
Mam nadzieję, że z ich pomocą 
uda się obraz pokazać w Pol-

sce i w krajach, w których żyje 
Polonia. W mediach społecz-
nościowych dostaję słowa 
wsparcia od Polaków z Kanady, 
Francji, Australii czy Stanów 
Zjednoczonych, którzy chcie-
liby zobaczyć Madame. Mam 
nadzieję, że będą mieli taką 
możliwość.

Rozmawiał Artur 
Zaborski

Rozmowa z Narges Kharghani, irańską 
reżyserką filmu dokumentalnego Madame

Siła polki
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Film nie tylko odtwarza 
losy polskiej emigrantki, 
co portretuje kobiecą siłę  
i jej nieugiętość

skąd wziął się jej pseudo-
nim?
W latach 60. i 70. cała irańska 
klasa średnia biegle mówiła po 
francusku, a kobiety obcego 
pochodzenia właśnie tak nazy-
wano, zwłaszcza jeśli były 
chrześcijankami. Ale Maria 
swój pseudonim zawdzięcza 
nie tylko pochodzeniu i wie-
rze, ale też świetnemu gustowi. 
Wszystkie kobiety z jej sąsiedz-
twa przychodzą do niej radzić 

się w sprawach mody, a ona 
sama uchodzi za trendset-
terkę – wszyscy zazdroszczą jej 
ubrań!

Jak Maria zareagowała na 
pomysł filmu o niej?
Stanowczym sprzeciwem. 
Musiałam ją rozpracować. Naj-
pierw się zaprzyjaźniłyśmy. 
Obie lubimy książki histo-
ryczne, więc miałyśmy płasz-
czyznę do dyskusji. Po 7 mie-

siącach spotkań zgodziła się, 
bym weszła do jej mieszka-
nia z operatorem i kamerą, ale 
mogliśmy kręcić tylko jeden 
weekend w miesiącu!

co cię w niej ujęło?
Jej siła, która w połączeniu 
z kobiecością daje wspaniały 
obraz niezależnej i wyjątko-
wej osoby, zdolnej do walki 
z najtrudniejszymi przeciw-
nościami losu. Ona przeżyła 

Narges Kharghani
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J eśli porównamy historię kina i historię 
rozwoju Cinematic VR, to z VR jeste-
śmy gdzieś w okolicach Wjazdu pociągu 
na stację w La Ciotat braci Lumière, 

no może trochę dalej. Na Obywatela 
Kane’a musimy jeszcze poczekać” – mówi 
reżyser i producent Jacek Nagłowski. Cze-
kamy nie tylko na rozwój technologii, ale rów-
nież na sposób opowiadania historii, w któ-
rym takie podstawowe środki wyrazu, jak 
kadrowanie, ostrość, ruch kamery i montaż 
nie istnieją. Oczywiście mowa tutaj o Cine-
matic VR, czyli kierunku w technologii Vir-
tual Reality, który chce opowiadać historie. 
Obecnie VR najdynamiczniej rozwija się 
w sektorze gier wideo, coraz śmielej intere-
suje się nim również branża porno. Od dawna 
technologia VR wykorzystywania jest w biz-
nesie. Dzięki temu deweloper może oprowa-
dzić nas po mieszkaniu zanim zostanie ono 
wybudowane. Nareszcie jednak potencjał 
rzeczywistości wirtualnej zauważyli artyści 
oraz producenci i organizatorzy festiwali 
filmowych. Przełomem był 2012 rok, gdy 
pierwsza prezentacja Cinematic VR pojawiła 
się na festiwalu Sundance. Kolejny ważny 
krok został postawiony w zeszłym roku, gdy 
laureat dwóch Oscarów Alejandro González 
Iñárritu przygotował doświadczenie: Carne 
y Arena. Przez sześć i pół minuty wędrujemy 
razem z imigrantami, którzy przez pustynię 
Sonora próbują przedostać się z Meksyku do 

cinemAtic Vr
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Ventures, która prowadzi programy wspiera-
nia osadzonych. Są też doświadczenia, które 
pozwalają poczuć się jak zamknięty w celi 
człowiek (6x9: an immersive experience of 
solitary confinement). Z drugiej strony, VR 
zaczął być wykorzystywany w resocjaliza-
cji. „Nie bez przyczyny VR jest nazywany 
»maszyną empatii«” – tłumaczy Pola Bor-
kiewicz, badaczka, artystka, projektantka 
snów. – „Poprzez iluzje miejsca i poczucia 
obecności w przestrzeni oraz ucieleśnienia 
i sprawczości, daje możliwość doświadcze-
nia zarówno otaczającego środowiska, jak 
i stanów psychicznych innych osób. Uru-
chamia mechanizmy, które pozwalają nam 
spojrzeć z perspektywy uczestnika doświad-
czenia, inaczej niż to ma miejsce w przy-
padku użytkownika gier wideo czy widza 
filmowego, którego od medium oddziela 
płaszczyzna ekranu”.

Ogromny potencjał drzemie w doświad-
czeniach podróżniczo-kulturowych. Warto 
tu przywołać choćby cykl Nomads, wypro-
dukowany przez kanadyjskie studio Felix & 
Paul z Montrealu. Dzięki niemu, po zało-
żeniu gogli, przenosimy się w głąb wioski 
Masajów albo do domu mongolskich paste-
rzy. Przechodzi nas dreszcz, gdy człowiek 
siedzący kilka metrów od nas patrzy nam 
prosto w oczy. Doświadczenie „bycia obec-
nym” jest bardzo silne, ale nie rodzi dys-
komfortu. Dzieje się tak dzięki doskonałej 

realizacji filmów. Studio Felix & Paul jest 
obecnie jednym z najsilniejszych graczy na 
rynku Cinematic VR. To oni realizowali 
m.in. VR-owe wycieczki po Białym Domu 
z Barackiem Obamą. Oni też wprowadzili 
nową jakość w doświadczeniach VR, gdy 
rozpoczęli współpracę ze słynnym Cirque 
du Soleil. Wizjonerskość cyrkowych arty-
stów połączyła się z techniką i dostaliśmy 
magiczne spektakle przeznaczone tylko dla 
nas: jedynego odbiorcy.

W tym miejscu pojawia się kolejne pyta-
nie: jak traktować odbiorcę w doświadcze-
niu VR? Czy ma on być uczestnikiem wyda-
rzeń, czy ich obserwatorem? Jeśli będziemy 
chcieli na siłę włączyć go w opowiadaną 
historię, to efekt będzie przeciwny. Widz 
wyczuje fałsz, bo doświadczenie mózgu 
nie będzie zgadzać się z tym, co czuje ciało. 
Jednak zakładając gogle, chcielibyśmy też 
czegoś więcej niż czujemy na sali kino-
wej. Nasza obecność musi być gdzieś „po 
środku”. świetnym przykładem tego jest 
doświadczenie Strangers with Patrick Wat-
son: jesteśmy w mieszkaniu, i jednocześnie 
studiu muzyka Watsona. Czujemy się jak 
kumpel, który wpadł odwiedzić i posłuchać 
naszego przyjaciela. Na ułamek sekundy 
Patrick, który siedzi do nas bokiem i gra 
na pianinie, odwraca się i spogląda nam 
w oczy. Ten ułamek sekundy wystarczy, 
by przeszedł nas dreszcz.

Oddzielnym i bardzo szerokim tematem 
jest jeszcze animacja, dla której VR stwarza 
niemal nieograniczone pole do popisu. Daje 
możliwość zbudowania nowego świata, nowej 
przestrzeni, w którą wprowadzamy odbiorcę.

Michał Matuszewski w książce „Nowa 
kinofilia: przestrzenie i afekty” zwraca jed-
nak uwagę, że jednym z większych proble-
mów VR, jeśli myślimy o nim jak o kolej-
nym rozwijającym się kierunku kina, jest 
jego indywidualny odbiór. Zakładamy gogle 
i doświadczamy wszystkiego samotnie. Prze-
łamanie tej samotności jest wyzwaniem głów-
nie dla tych, którzy VR chcą prezentować 
publicznie, a więc w grupie. Ważną rolę peł-
nią tu festiwale. W Polsce to Millenium Docs  
Against Gravity, który prezentuje dokumenty 
oraz Transatlantyk w Łodzi, który pod kura-
telą Jacka Nagłowskiego prezentuje to, co 
w VR w danym roku najciekawsze. Regu-
larną prezentację VR otworzyło także Mul-
tikino w warszawskich Złotych Tarasach.

Jesteśmy na początku nowej drogi. Wydaje 
się, że potencjał technologii VR jest ogromny 
i jeszcze niewykorzystany. Film to tylko jedna 
z gałęzi. Wyobraźmy sobie aplikacje do ucze-
nia języków, transmisję wydarzeń sporto-
wych, a nawet sposoby łagodzenia bólu. Naj-
bliższe lata pokażą, kto po tę technologię 
sięgnie i do czego jej użyje. 

patrycja Wanat

A gdybyś to ty, zamiast Antoniusa, mógł usiąść naprzeciwko 
Śmierci i rozegrać partyjkę szachów w Siódmej pieczęci. Albo 
gdybyś mógł, jak bohaterowie Player One Stevena Spielberga, 
wejść do zaśnieżonego hotelu z Lśnienia. Co by to dało? Czy 
to potrzebne do przeżywania filmowej historii? A może wręcz 
przeciwnie: VR niszczy magię kina?

Magia 
DośWiaDcZENia VR
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Stanów Zjednoczonych. Autorem zdjęć jest 
Emmanuel Lubezki, a scenariusz powstał po 
rozmowach z tymi, którzy taką drogę przeszli. 
Instalacja Iñárritu miała swoją premierę na 
festiwalu filmowym w Cannes i cieszyła się 
tak ogromną popularnością, że zdobycie na 
nią biletów graniczyło z cudem. Teraz znaj-
duje się ona w Los Angeles County Museum 
of Art, ale i tam przeżycie tego doświadczenia 
jest niemal niemożliwe. Wszystkie rezerwacje 
rozeszły się błyskawicznie i na razie je ogra-
niczono. Jakby tego było mało, Iñárritu za 
Carne y Arena zdobył kolejnego Oscara i to 
Oscara specjalnego, który przyznawany jest 

tylko wtedy, gdy w świecie filmu wydarzy się 
coś niezwykłego. Ostatnio w 1995 roku taką 
statuetkę odebrał John Lasseter za pierwszą 
pełnometrażową animację komputerową, 
czyli Toy Story. 

Przy okazji Carne y Arena pojawiło się 
wiele pytań, również na poziomie języka. 
Jak określić to, co VR nam prezentuje? Nie 
nazwiemy tego filmem. Niektórzy pisali 
o wirtualnej instalacji, ale najczęstszym 
określeniem stał się wyraz „doświadczenie”. 
Doświadczenie VR, w którym możemy się 
zanurzyć, stąd kolejne słowo klucz do zrozu-
mienia wirtualnej rzeczywistości: immersja. 
Doświadczenie Iñárritu, które zachwyciło 
świat, czerpie z dokumentu i wydaje się, że to 
właśnie ten rodzaj kina najszybciej odnajduje 
się w nowej technologii. Już dawno zauwa-
żył to najważniejszy na świecie festiwal fil-
mów dokumentalnych, IDFA w Amsterda-
mie. Od 2007 prezentuje showcase DocLab. 
Znajdziemy tam dokumenty zrealizowane 
w technologii VR albo w inny sposób czer-
piące z doświadczenia immersji. Tematyka 
szeroka, jak i cały świat dokumentu: od 
tematów społecznych po podróże kultu-
rowe. Ciekawym przypadkiem są doświad-
czenia czerpiące z więziennictwa. Z jednej 
strony to dokumenty jak Step To The Line, 
gdzie wchodzimy do więzienia o zaostrzonym 
rygorze w Kalifornii i obserwujemy działal-
ność Catherine Hoke i jej organizacji Defy Fo
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Player One, reż. Steven Spielberg
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Obóz w Sobiborze, położony na 
Lubelszczyźnie i zorganizowany 
wokół stacji kolejowej na linii 
Chełm – Włodawa, był obozem 

zagłady. Zwożono do niego Żydów z całej 
Europy, od Francji i Holandii po Białoruś, 
Litwę i inne ziemie sowieckie, choć w tam-
tejszych komorach gazowych najczęściej 
mordowano polskich Żydów. Ze względu 
na strategiczne usytuowanie obozu oraz jego 
starannie ukrywane przeznaczenie, przyby-
wający w przeludnionych transportach więź-
niowie myśleli, że trafiają do obozu pracy 
bądź obozu przejściowego. Tuż po przyjeź-
dzie większość z nich była kierowana prosto 
do komór gazowych, a wyselekcjonowana ze 
względu na przydatne umiejętności garstka 
dołączała do egzystujących w skrajnym ubó-
stwie komand. Szacuje się, że w ciągu 15 mie-
sięcy, od maja 1942 roku do października 
1943, w Sobiborze zgładzono od 170 tys. 
do 250 tys. Żydów. Obóz zapisał się jednak 
w świadomości zbiorowej jako ten, w któ-
rym wybuchł bunt zakończony ucieczką 
około 300 więźniów.

Biorąc pod uwagę znaczenie obozu w Sobi-
borze dla nazistowskiego „ostatecznego roz-
wiązania” i fakt największego w trakcie drugiej 
wojny światowej udanego powstania więź-
niów, aż dziw bierze, że wydarzenia te nie 
zostały upamiętnione w większej ilości fil-
mów. Powstało kilka dokumentów, w tym 
Sobibór Claude’a Lanzmanna, autora Shoah, 
jednak, znacznie mocniej kształtujące świa-
domość historyczną, kino fabularne temat 
omijało. Oprócz Sobiboru Konstantina Cha-
bieńskiego jedynym projektem utrwalają-
cym pamięć o ofiarach obozu był nakręcony 
w 1987 roku brytyjsko-jugosłowiański film 
telewizyjny Ucieczka z Sobiboru Jacka Golda. 
Oparta częściowo na wspomnieniach Toma-
sza Blatta i Stanisława Szmajznera – dwóch 
z około 50 żydowskich uciekinierów z obozu, 
którzy przeżyli wojnę – produkcja ta przedsta-
wiła światu tematykę Sobiboru. Została także 
nagrodzona dwoma Złotymi Globami, w tym 
dla Rutgera Hauera, który zagrał współor-
ganizatora buntu, Aleksandra Peczerskiego.

Sposób ukazywania Peczerskiego, oficera 
Armii Czerwonej narodowości żydowskiej, 
który trafił do Sobiboru 23 września 1943 
roku, by w krótkim czasie stać się przywódcą 
panującej już w obozie konspiracji i popro-

sobibór
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Co być może najważniejsze, film Cha-
bieńskiego, w którym on sam wcielił się 
w Peczerskiego, nie siłuje się z historią, lecz 
ukazuje bohatera zbiorowego, który osią-
gnął sukces wyłącznie dzięki współpracy. 
Główną postacią jest Peczerski, ale reży-
ser nie stawia go na piedestale, lecz przed-
stawia – zgodnie z przekazami historycz-
nymi – mężczyznę, którego wyróżniało to, 
że miał militarne doświadczenie i wiedział, 
jak z tego skorzystać. Chabieński przywraca 
go też rosyjskiej historii, gdyż po ucieczce 
Peczerski został uznany za zdrajcę i ukarany, 
a po wojnie spotykał się z różnymi przeja-
wami antysemityzmu. Zmarł w 1990 roku, 
nigdy nie doczekawszy się uznania zasług. 
Honorowy tytuł Bohatera Federacji Rosyj-
skiej został mu przyznany przez prezydenta 
Putina dopiero w 2014. Sobibór, choć dużo 
w nim typowej dla rosyjskiego kina wojen-
nego fantazji w sferze realizacyjnej i tworze-

niu podniosłego tonu, to film, który należy 
uznać za udany hołd dla ocalałych z obozu 
i wszystkich, których w nim zgładzono. 

Jest także kolejnym po Ucieczce z Sobi-
boru krokiem do zapisania w nietrwałej 
pamięci kultury masowej jak największej 
ilości zapomnianych kart drugiej wojny 
światowej. Szkoda, że w obu filmach Polacy 
mieli udział niejako poboczny – do pro-
dukcji z 1987 roku scenografię tworzył 
Allan Starski i ważną rolę zagrała Joanna 
Pacuła, podczas gdy w Sobiborze na dru-
gim planie wystąpili Michalina Olszańska, 
Kacper Olszewski, Sebastian Łach, Fabian 
Kocięcki i Mikołaj Krawczyk. Pamięć histo-
ryczna jest ważną częścią każdej dojrzałej 
kultury, być może nadszedł więc czas na 
rehabilitację polskiej kinematografii, która – 
poza kilkoma chlubnymi wyjątkami, jak 
Ostatni etap Wandy Jakubowskiej, Pasa-
żerka Andrzeja Munka, Krajobraz po bitwie 

Andrzeja Wajdy czy Kornblumenblau Leszka 
Wosiewicza – oddała innym nacjom fabu-
larne mierzenie się z tematyką obozową. 
A o traumie Sobiboru i sukcesie niewielkiej 
grupy jego więźniów można opowiedzieć 
poprzez wydarzenia późniejsze, w wielu 
przypadkach szeroko udokumentowane.

Dość nadmienić, że Stanisław Szmajzner 
wyemigrował po wojnie do Brazylii, gdzie 
tropił – a po cichu spekuluje się, że również 
zabijał – zbiegłych do Ameryki Południo-
wej nazistów. Z kolei Tomasz Blatt znalazł 
swoje miejsce w Stanach Zjednoczonych, 
walcząc niestrudzenie o zwiększanie świa-
domości na temat zagłady Żydów w trakcie 
drugiej wojny światowej. Doprowadziło go 
to w 1983 roku do przeprowadzenia trzy-
godzinnego wywiadu z jednym ze swoich 
dawnych katów, byłym SS-Oberscharfüh-
rerem Karlem Frenzlem. Cztery lata wcze-
śniej Blatt rozmawiał także z Aleksandrem 
Peczerskim, próbując naświetlić jego ważną 
rolę w buncie. W październiku 2018 minie 75 
lat od ucieczki z Sobiboru. Pamięć to jedyne, 
co nam obecnie pozostało.

Darek Kuźma

Film Sobibór Konstantina Chabieńskiego 
wejdzie na ekrany polskich kin 11 maja. 
Dystrybutorem jest Nova Films.

Wyreżyserowana przez Konstantina 
Chabieńskiego rosyjsko-niemiecko-
-litewska koprodukcja Sobibór 
przywraca pamięć o zapomnianej przez 
kino karcie drugiej wojny światowej.

poWRót Do SoBiBoRU
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Pamięć historyczna jest ważna, 
więc może polska kinematografia 
zrehabilituje się w tematyce obozowej

wadzić 14 października do buntu, stanowi 
jedną z głównych różnic pomiędzy obiema 
produkcjami. W Ucieczce... jest on postacią 
ważną, ale niemalże drugoplanową. Na ekra-
nie pojawia się dopiero po kilkudziesięciu 
minutach, a jego rola ogranicza się do pla-
nowania i motywowania więźniów do dzia-
łania. Chabieński uczynił z niego głównego 
bohatera, ukazując nie tylko jego przygoto-
wanie wojskowe, bez którego bunt w Sobibo-
rze byłby skazany na porażkę, co podkreślali 
Blatt i inni uciekinierzy, ale także niezłomną 
fizyczność i twardy charakter. W jednej ze 
scen, opartej na historycznych przekazach, 
Peczerski zostaje postawiony przez sady-
stycznego kierownika obozu Karla Frenzla 
przed zadaniem niemal niemożliwym, ale 
je wykonuje, stając się siłą napędową przy-
gotowywanego powstania.

Kolejnym aspektem porównawczym jest 
ukazywanie okrucieństwa i relacji między 

więźniami i ich oprawcami. W Ucieczce 
z Sobiboru, która powstała w zupełnie innych 
czasach i była dostosowana do ograniczeń 
komercyjnej telewizji, groza wojny została 
zredukowana do werbalnej sugestii. A jeśli 
dochodziło do przemocy, jak przy okazji ini-
cjującego bunt precyzyjnego wykańczania 
dowodzących obozem esesmanów, kamera 
taktownie się odwracała. Chabieński zdecy-
dował się pokazać horror obozu na tyle, na 
ile pozwala konwencja kinowa, bo wiadomo 
przecież, że nikt nie wytrzymałby psychicz-
nie odwzorowania rzeczywistości. Są więc 
w Sobiborze ujęcia nagich kobiet zagazowy-
wanych pod „prysznicami”, są krwawe frag-
menty dźgania nożami i podrzynania gardeł 
nazistom, jest wreszcie sekwencja nocnej 
„zabawy”, w ramach której pijani esesmani 
strzelają do bezbronnych więźniów i orga-
nizują wyścigi na ciągniętych, przez co sil-
niejszych Żydów, wózkach.
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Michalina Olszańska w filmie Sobibór, 
reż. Konstantin Chabieński

Sobibór, reż. Konstantin Chabieński
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U mbra to cień na 
naszej duszy? Zło 
jest w każdym 
z nas. chodzi 

o to, żeby je w życiu spotkać 
i pokonać?
świat, w którym porusza 
się moja bohaterka, nie jest 
realny. To świat jej wyobra-
żeń. Umbra ma konstrukcję 
procesu psychoterapeutycz-
nego. Nie pokazuję tego, co 
stało się w świecie rzeczywi-
stym, realnego aktu molesto-
wania seksualnego. Skupiam 
się na emocjach osoby, która 
przeżyła tę traumę. Te emo-
cje są wciąż obecne w życiu 
kobiety. Nadal jest ofiarą. Przy-
ciąga tego samego mężczyznę, 
bo chciałaby się z nim jeszcze 
raz zmierzyć, by tym razem 
się obronić. Jednak nie jest 
na to gotowa. Najpierw musi 
przeprowadzić wewnętrzny 
proces, który to umożliwi. Od 
tego jest właśnie terapia. Moja 
bohaterka nie chce dopuścić 
do świadomości tego, co się 
stało. Gdy wreszcie sobie to 
uzmysławia, i gdy powinna 
okazać współczucie dla samej 
siebie, odwraca głowę, zastyga 
i pokrywa się gliną.

W jaki sposób chciałaś 
pokazać wewnętrzny świat 
traumy na ekranie?
Poprzez archetypy i symbole: 
odwołanie do dzieł sztuki, 
malarstwa i rzeźby. Czytałam 
kiedyś książkę „Wewnętrzny 
świat traumy. Archetypowe 
obrony jaźni” amerykań-
skiego terapeuty Donalda Kal-
scheda. Twierdził, że proces 
leczenia traumy jest niemalże 
mistyczny. Nie można wró-
cić do tego, co się wydarzyło 
i naprawić tego z poziomu 
realnego. Dlatego trzeba to 
zrobić z poziomu symbolicz-
nego, w swojej podświado-
mości. Zapytano go w wywia-
dzie, czy można przedstawić 
ten wewnętrzny świat traumy. 
Odpowiedział, że raczej się 
nie da. Chyba że byłaby to 
sztuka łącząca ruch z obra-

urszulA nAWrot
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mie? co powiedziały osoby 
wykorzystywane seksual-
nie?
Rozmawiałam z widzami, któ-
rzy byli molestowani seksual-
nie i co ciekawe, oni odebrali 
film najlżej. Nie przygniótł ich, 
ani nie pogrążył. Nie spotka-
łam się z tym, żebym otwo-
rzyła w kimś traumę na nowo. 
Co ciekawe, Umbra najmoc-
niej porusza i denerwuje ludzi 
z mniejszymi traumami. Bły-
skawicznie otwiera w nich to, 
co nieprzepracowane. Począt-
kowo chciałam dać filmowi 
tytuł Lustro. Każdy z nas zoba-
czy w nim siebie. Pamiętam, 
jak na konferencji „Psychiatria 
i Duchowość” w Krakowie, 
na której na zaproszenie prof. 
dr. hab. Bogdana de Barbaro 
pokazywałam Umbrę, jedna 
z pań powiedziała, że dla niej 
w filmie nie ma nadziei. Jest 
tylko ból, który nigdy się nie 
kończy. Z kolei obok niej sie-
dział mężczyzna, który przede 
wszystkim zobaczył nadzieję. 

jest już dla siebie odpychającą 
ofiarą.

pytanie, co dalej, gdy uda 
się wyjść z traumy. czy jest 
miejsce na miłość? Do sie-
bie i drugiego człowieka?
Chciałabym zrealizować drugą 
część Umbry, żeby poka-
zać walkę o miłość. Bo to 
najtrudniejsze. Wychodze-
nie z traumy to bardzo długa 
droga. To nie jest tak, że po 
takim doświadczeniu kobieta, 
której udało się już znaleźć 
współczucie dla siebie samej, 
jest wolna. W rozwinięciu 
historii z Umbry pokazała-
bym proces tego, co dzieje 
się później. Zawsze, gdy roz-
mawiam z ofiarami traumy, 
mówię o wybaczeniu. Cho-
ciaż sama nie jestem wolna od 
tego, że czasem budzę się rano 
i mam olbrzymie pokłady żalu. 
Trzeba sobie z tym poradzić. 

Rozmawiała 
Martyna Harland

Rozmowa z Urszulą Nawrot, 
reżyserką filmu Umbra
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Umbra to walka o to, by 
życie sprawiało przyjemność

zem. Nie wyobrażał sobie 
tego. Wtedy pomyślałam, że ja 
to sobie wyobrażam. Pierw-
szą scenę w filmie, pokazującą 
bohaterów wspinających się 
po drabinach, zaczerpnęłam 
ze spektaklu Leszka Mądzika. 
U niego oczywiście miało to 
zupełnie inny charakter i sens. 
Jednak ten obraz tak do mnie 
przemówił, że nie mogłam 
o nim zapomnieć. Już wtedy, 
w głowie, zaczęłam kręcić 
swój film. Tę scenę zrealizo-
wałam w 2011 roku, obraz 
skończyłam dopiero cztery lata 
później. To właśnie ta scena 
doprowadziła mnie do całego 
filmu.

Życie po traumie to wieczna 
wspinaczka?
Trauma oznacza, że ktoś nas 
tak poniżył, że nie mamy 
poczucia własnej wartości. Nie 
jesteśmy w stanie realizować 
marzeń. Funkcjonować jak 
zdrowy człowiek, bo cały czas 
się boimy. Jednak to nie ozna-

cza, że utkniemy w tym stanie 
na zawsze. Chociaż to nie jest 
łatwa droga, a raz osiągnięty 
efekt nie jest dany na zawsze. 
Cały czas trzeba nad tym pra-
cować. 

W filmie grasz główną 
postać molestowanej seksu-
alnie kobiety. W jaki sposób 
pracowałaś ze swoimi emo-
cjami?
Reżyserując i grając w tym 
filmie, jak i pracując nad sce-
nariuszem, przez cztery lata 
pozostawałam dziewczyną 
molestowaną seksualnie. Prze-
żywałam tam wszystko, co 
tylko można było przeżyć. 
Podkładałam to pod własne 
doświadczenia i szukałam 
połączeń z nimi. Czytałam 
dużo książek psychologicz-
nych. Nie miało dla mnie zna-
czenia, czy w momencie, gdy 
tańczyłam z filmowym Mefi-
sto, czyli Leszkiem Bzdylem, 
odtwarzałam traumę związaną 
z molestowaniem seksualnym, 

czy inną. W mojej głowie był 
symbolem zła, które zniewala. 
Bazowałam na metodzie Sta-
nisławskiego, więc tworząc 
moją postać, szukałam „dziur 
w duszy”, w sobie. Dociera-
łam do moich skrzywdzonych 
emocji.

czy praca nad tym filmem 
w jakiś sposób cię wyzwo-
liła?
Robienie Umbry to była 
forma ujawniania sie-
bie – jako artystki. To był 
pierwszy moment w życiu, 
kiedy potraktowałam sie-
bie naprawdę poważnie. Na 
początku nie do końca wie-
działam, do czego zmierzam. 
Stopniowo docierałam do sie-
bie poprzez sztukę. Nie bałam 
się zrobić filmu po swojemu. 
Gdy byłam aktorką i tancerką, 
nakładano mi twarz, którą 
przyjmowałam. Ale to nie 
byłam ja.

Dlaczego chciałaś opowie-
dzieć o tak trudnym tema-
cie jak przeżycie traumy?
Być może dlatego, że sama 
czułam się straumatyzowana. 
Czułam, że nie mam prawa 
być sobą. Dopiero w trak-
cie pracy nad tym filmem 
naprawdę pokochałam siebie. 
Umbra to moja walka o to, 
żeby życie sprawiało przyjem-
ność. Chcę wyprowadzić czło-
wieka z walki o przetrwanie 
w kierunku tego, żeby poznał 
i zobaczył siebie. Zobaczył, 
jaki jest piękny i wartościowy. 
Wiedział, czego chce od życia.

Z jakimi reakcjami ludzi 
spotkałaś się po tym fil-Fo
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W tym obrazie zobaczymy to, 
co siedzi w nas samych. 

Opowiadasz o traumie za 
pomocą pięknych obrazów. 
czy dla molestowanych sek-
sualnie kobiet twój film nie 
jest zbyt piękny? chodzi 
o to, żeby dostrzegły w sobie 
piękno, nie tylko ból?
Film nie odwołuje się do inte-
lektu i dociera bezpośred-
nio do podświadomości. To 
tam mieści się świat traumy 
i odbywa proces leczenia. 
Chodziło mi o to, żeby ofiary 
molestowania odzyskały choć 
odrobinę godności. Wydaje 
mi się, że piękno je przywraca. 
Choć tyle mogę dla nich zro-
bić. Myślę, że warto byłoby 
napisać książkę, która wyja-

śniłaby, w jaki sposób można 
pracować z Umbrą w terapii. 
Udało mi się filmem zaintere-
sować wybitnego amerykań-
skiego terapeutę dr. Petera A. 
Levine’a, autora bestsellerów, 
takich jak „Trauma i pamięć”, 
„Uleczyć traumę”, „Głos wnę-
trza”.

czemu piękno jest dla cie-
bie tak ważne? Dlaczego go 
szukasz?
Kocham piękno. Ład, harmo-
nię, sztukę, malarstwo. Piękno 
w Umbrze było też moją tera-
pią. Chodzi o piękno duszy 
i wrażliwość. Jedna z kobiet, 
która przeżyła gwałt, powie-
działa mi, że dzięki temu fil-
mowi, nie wstydzi się identy-
fikować z moją bohaterką. Nie 

Urszula Nawrot w filmie Umbra

śWiat tRaUMy     Na EkRaNiE

Urszula Nawrot



10 pYtAŃ DO OMArA sANGAre
Fo

t. 
Ka

m
il 

Pi
kli

ki
ew

ic
z/D

DT
VN

/E
as

t N
ew

s 

64 65

1.czym karmi cię polskie kino jako widza i jako 
aktora?

Różnorodnością. Wracając tutaj, np. przy okazji 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie 
kilka lat temu byłem jurorem, miałem szansę spotkania 
aktorów, filmowców, z którymi kiedyś pracowałem. 
Spotkałem też Daniela Olbrychskiego, którego później 
obsadziłem w sztuce, którą przenieśliśmy z Nowego 
Jorku do Warszawy. W spektaklu „Princess Ivona” 
zagrała u mnie także Barbara Wrzesińska, jak również 
nowe pokolenie aktorów prosto z warszawskiej 
Akademii Teatralnej. Z fascynacją patrzyłem, jak nowe 
pokolenie inspiruje się klasą Mistrzów. Takie spotkania 
pokoleń są szansą dla sztuki ambitnej, inspirującej. 
Tak jak na Broadwayu wielkie nazwiska pojawiają się 
w spektaklach, w których występują także nowalijki.

2.Nowy Jork jest twoim domem, a może 
Warszawa, stalowa Wola, Łódź?

Nie mam portu stacjonarnego. Mam porty ulubione, 
które odwiedzam, do których z chęcią wracam. Lubię 
tęsknić za tym, co jest po drugiej stronie lustra oceanu.

3.Omar sangare – piracka bandera?
Biorąc pod uwagę ryzyko i chęć podbijania ziemi 

nieznanej – być może, ale tak naprawdę to bandera 
pokojowa. Kiedy odwiedzam dany port, Gdynię czy 
Nowy Jork, to poddaję się miejscu, okolicznościom, 
nowej energii. Wędrując do następnego portu, 

wykorzystuję czas na przemyślenia. Czas podroży 
nie musi być czasem straconym, ten czas jest dla 
mnie czasem twórczym. To tak jak z aktorami 
krakowskimi, którzy przyjeżdżają do Warszawy, 
żeby zagrać w telewizji czy w filmie – z reguły są 
lepiej przygotowani niż aktorzy w stolicy, bo mają 
parę godzin więcej na przeczytanie dokładnie 

roli, nauczenie się jej w trakcie podróży. Pomysł 
założenia United Solo powstał w trakcie 
wyjazdów z moim własnym monodramem. 
W trakcie wędrówek po festiwalach w Kanadzie, 
Niemczech, Ukrainie i Stanach Zjednoczonych 
przygotowywałem się do stworzenia własnego 
festiwalu w Nowym Jorku.

4.tęsknisz za aktorstwem filmowym?
Gdyby doba miała więcej niż dwadzieścia 

cztery godziny miałbym i czas na castingi jako 
aktor. Z reguły jednak siedzę po drugiej stronie, 
przeglądając aktorów do spektakli, które reżyseruję i do 
tych, które przyjmuję na festiwal United Solo. Czasami 
role przychodzą do mnie same. Jedna z ciekawych 
przygód artystycznych, w których brałem udział, to rola 
w Atlantic Theatre na Manhattanie, w sztuce napisanej 
przez nominowanego do Pulitzera i Oscara Johna 
Guare’a, ikony świata filmowego i teatralnego w Stanach. 
Napisał dla mnie specjalną rolę i jemu absolutnie nie 
mogłem odmówić. Produkcję tę sfilmowano na zlecenie 
Departamentu Archiwizacji Dzieł Teatralno-Filmowych 

Na wizytówce ma napisane 
tylko swoje imię i nazwisko. 
To zaproszenie do jego 
świata. Nie ma potrzeby 
określania swojego zawodu, 
pełnionego stanowiska. 
Lubi pływać od 
portu do portu, 
od Nowego 
Jorku do 
Stalowej Woli, 
a czas podróży 
wykorzystuje 
do tworzenia. 
Jego ulubiony 
fotel, to fotel 
teatralny. 
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Omar Sangare

Biblioteki Nowego Jorku i udostępniono publicznie 
na wieki wieków w nowojorskim Lincoln Center. 
Zapraszam.

5.Jak postrzegasz młode pokolenie aktorskie?
To nowe pokolenie szuka swojego głosu 

i w większości wywodzi się z tradycji aktorstwa 
Stanisławskiego, z tradycji budowania ról 
psychologicznych. Jest to od wielu dekad dominujący 
styl aktorstwa amerykańskiego. Styl Marlona Brando, 
Dustina Hoffmana czy Meryl Streep wciąż dominuje.

6.patrzysz na media społecznościowe jako 
przestrzeń kreacji?

Poprzez Facebook, Twitter, Instagram i inne zabawki 
docieramy do drugiego człowieka, do jego osobistego 
świata. Wiem, bo jestem tam notorycznie. Każdy profil 
użytkownika to jakby monodram. Technologia i media 
społecznościowe zbliżają nas. Promują indywidualność 
i to się przekłada na sztukę. Dziewięć lat temu 
zaczynaliśmy United Solo z 47 produkcjami, teraz mamy 
ich trzy razy tyle. Rośniemy na fali zainteresowania 
światem indywidualnego człowieka, światem 
w wykonaniu solowym.

7.co masz napisane na wizytówce?
OmarSangare.com

8.i to mówi wszystko, nie trzeba określać?
Jest to zaproszenie do mojego świata.

9.Jeszcze nie dotarłeś do tego miejsca, w którym 
musiałbyś określić miejsce i czas?

Nigdy nie musiałem. Kiedy dostałem dożywotni 
kontrakt profesorski w amerykańskim Williams 
College, uczelni starszej od Uniwersytetu 
Warszawskiego, znalazłem jeszcze jeden adres dla 
siebie. Tutaj odnalazłem poczucie przynależności 
do społeczności akademickiej, bezpieczeństwo 
egzystencjalne i możliwość na eksperymentowanie 
w teatrze czy przed kamerą. Inny adres, to festiwal 
United Solo. I tu także odnalazłem ulubione miejsce. 
Z perspektywy fotela teatralnego oglądam historie 
ludzkie, spotykam ludzi z odległych stron – jest to dla 
mnie najlepszy sposób na podróżowanie po świecie. 
Ten fotel teatralny, to komfort podróży klasy co 
najmniej biznes. Inny adres, pod który lubię wracać, to 
Polska. Wracam tam każdego roku, chociaż na chwilę. 
Wracam z sentymentem.

10.Z jaką myślą, emocją wracasz po pracy do 
swojego mieszkania?

Wracam do miejsca, w którym mogę regenerować myśli, 
uczucia, baterie – tak, aby znowu rzucać się w następny 
nieznany dzień.

Pytania zadawała 
Beata Banasiewicz
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czy można w ledwie kwadrans pro-
jekcji zawrzeć traktat historiozo-
ficzny ukazujący setki lat azjatycko- 
-rosyjskiej ekspansji, zakodowa-

nej w autorytarnym systemie sprawowania 
rządów i agresji w stosunku do bliższych 
i dalszych sąsiadów? Niewielu filmowców 
przystałoby na taki eksperyment. Tylko jeden 
podjął niemałe ryzyko, kiedy tylko nadarzyła 
się okazja realizacji ambitnego projektu...

Grzegorz Królikiewicz (absolwent reży-
serii łódzkiej Szkoły Filmowej, ale wcze-
śniej również prawa na Uniwersytecie Łódz-
kim), mimo wielu znakomitych osiągnięć  
twórczych w filmach i widowiskach pełnome-
trażowych, jako poszukujący twórca pozostał 
wierny kinu małych form i nigdy się z nim 
nie rozstał. Prawdę mówiąc, nie pełnome-
trażowa fabuła, lecz właśnie krótki metraż –  
na długo przed nakręceniem Na wylot –  
przyniósł mu zasłużone uznanie, by przy-
wołać tylko słynne Nie płacz.

nikowej. Znajdują się w nim słynne wersy: 
„Przed piękną Europą, pośród kniej / Po 
jarach, pośród sosen, dębów / My rozstąpimy 
się, by grozić jej / Tą naszą azjatycką gębą”, 
a także pamiętne sformułowania, wśród nich: 
„Miliony – was. Nas – mrowie, mrowie, mro-
wie”, „barbarzyńska lira”, „Rosja to Sfinks”. 
Audiowizualna transpozycja Królikiewicza 
krok po kroku transponuje na ekran mroczne 
jamby Aleksandra Błoka. Nie jest złowróżbną 
przepowiednią, nie dąży do wywołania lęku, 
stanowi natomiast rodzaj historiozoficznej 
przestrogi i mementa. 

Adaptator wyposażył swoją wizję w stru-
mień wyszperanych w archiwach kroni-
kalnych materiałów filmowych, po brzegi 
wypełniony makabrą dziejów tej części świata 
i okrutnymi obrazami historii (rok 1920, stosy 
czaszek, ekshumacja ciał oficerów pomordo-
wanych w Katyniu i in.). Wizja zawiera ani-
mowane komputerowo portrety kolejnych 
władców. Są wśród nich: twórca imperium 
mongolskiego Czyngis-chan (Temudżyn), car 
Iwan Groźny, a potem Lenin, Stalin, Chrusz-
czow, Breżniew i Gorbaczow. Wszyscy jak 
jeden mąż mówią do nas kolejno słowami 
poematu Błoka.

Ponad ćwierć wieku temu realizacja 
Scytów w takim kształcie była w Polsce nie 
lada wyzwaniem technologicznym. Dzi-
siaj poszczególne rozwiązania należą do 
elementarza komputerowej obróbki mate-
riału. Wtedy jednak jawiły się jako rzecz 
nowatorska na nie tylko naszym gruncie. 
Sam film stanowi wyrazistą ilustrację szer-
szego poglądu twórcy na kino i głębszy sens 
ekranowej makabry. Według Królikiewi-
cza, wstrząsające obrazy tego typu niczym 
trucizna bądź szczepionka, w precyzyjnie 
odmierzonej przez lekarza dawce, pełnią 
funkcję leczniczą, mającą skutecznie uzdro-
wić chory organizm.

Mało znany krótki metraż Grzegorza 
Królikiewicza, jeden z najbardziej 
oryginalnych krótkich polskich 
dokumentów lat 90.
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Marek Hendrykowski

Scytowie zostali nakręceni z górą dwie 
dekady później, kiedy reżyser sposobił się do 
nakręcenia Przypadku Pekosińskiego. Doku-
ment powstał w szczególnym momencie: 
w roku 1992, kiedy rozsiane po całej Polsce 
jednostki Armii Czerwonej ewakuowały się, 
kończąc wieloletnie stacjonowanie na zie-
miach polskich. Inspirację dla filmu reżyser 
znalazł na kartach… rosyjskiej poezji. Punkt 
wyjścia stanowiła nasycona reżyserską empa-
tią lektura utworu Aleksandra Błoka. Króli-
kiewicz zdecydował się nadać swemu dziełu 
charakter optymalnie autorski i osobisty. Nie 
tylko napisał scenariusz i rzecz wyreżyse-
rował, lecz także, rezygnując z pośrednic-
twa zawodowego lektora, sam odczytał – 
w przekładzie Mieczysława Jastruna – słowa 
poematu zza kadru.

Wiersz „Scytowie” należy do kanonu 
XX-wiecznej poezji rosyjskiej. Powstał 
w końcu grudnia 1918, a więc kilka mie-
sięcy po zwycięstwie rewolucji paździer-

Grzegorz Królikiewicz
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ScytoWiE
Jednym z ciekawszych tytułów tego-

rocznego Przeglądu Filmów o Sztuce 
w Zakopanem był dokument Ryszarda 
Kruka Republika. Narodziny legendy 

(2017). Kilka miesięcy przed jego powsta-
niem na rynek trafiła książkowa monografia 
tego niezwykle ważnego w historii polskiego 
rocka zespołu – Republika. Nieustanne tango 
(2016) Leszka Gnoińskiego, a rok wcześniej – 
My lunatycy. Rzecz o Republice (2015) Anny 
Sztuczki i Krzysztofa Janiszewskiego.

„Zawsze byliśmy wyznawcami zasady, że 
muzyka rockowa musi działać na mózg, na 
serce i na wątrobę. Dla Grzegorza piosenki to 
były kolejne wiersze, a płyty to tomiki, które 
wydawał za plecami literatów” – wspomina 
Zbigniew Krzywański, gitarzysta Republiki, 
na łamach książki Gnoińskiego. Jego w filmie 
Ryszarda Kruka nie ma, odmówił udziału. Są 
inni: Grzegorz Ciechowski (lider, klawisze, 
flet, wokal) – oczywiście w archiwaliach, Sła-
womir Ciesielski (perkusja), Paweł Kuczyń-
ski (gitara basowa), Andrzej Ludew (mena-
dżer) – „na setce”. Koniec lat 70. ubiegłego 
wieku, toruński klub Od Nowa, powstaje 
Res Publica, przekształcona w 1981 roku 
w Republikę. Zespół staje się ewenemen-
tem na rodzimej scenie muzycznej. Kon-
sekwentna wizja muzyczno-poetycko-pla-
styczna grupy zjednuje jej tłumy oddanych 
fanów, a także szacunek przeciwników. Po 
niezwykle intensywnej artystycznie pięcio-
latce w 1986 roku zespół się rozpadł. Jak nie 
wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pienią-
dze – mówi popularne powiedzenie. I tak 
było – niestety – w tym przypadku. Z tych 
powodów dokument Kruka o narodzinach 
legendy nie ma happy endu. 

Republika. Narodziny legendy nie jest 
pierwszym dokumentem poświęconym 
zespołowi, w 1994 roku Republikę, czyli epi-
tafium dla zagubionego poety nakręciła Mał-
gorzata Potocka. Grupa pojawia się także 
w słynnym Koncercie (1982) Michała Tarkow-
skiego, a jej lider w Siódmej pieczęci Grzego-
rza Ciechowskiego (2002) Jędrzeja Dudkiewi-
cza. Na kilku kompozycjach ludowych przez 
niego zaaranżowanych opiera się krótki film 
muzyczny Jana Jakuba Kolskiego OjDADAna 
(1996). Ciechowski ma na swym koncie kilka 
interesujących partytur filmowych, m.in. do 
Stanu strachu (1989) Janusza Kijowskiego, 
Obywatela świata (1991) Rolanda Rowiń-

skiego, Mojej Angeliki (1999) Stanisława Kuź-
nika i Wiedźmina (2001) Marka Brodzkiego. 
Ta ostatnia muzyka przyniosła mu statuetkę 
Orła oraz Złotą Kaczkę za rok 2001, których 
już osobiście nie odebrał. Odszedł – nagle 
i niespodziewanie – tuż przed Wigilią Bożego 
Narodzenia. 

„22 grudnia 2002 roku zadzwonił do 
mnie Piotrek Mikołajczak z Sony Music – 
wspomina Mariusz Wilczyński, który z Cie-
chowskim miał robić »polską żółtą łódź 
podwodną« – i mówi, że Grzegorz nie żyje. 
Pamiętam, zadzwonił wcześnie rano, chyba 
to była niedziela, a że często robił mi różne 
dowicpy, bo to wesoły facet, zaspany i wku-

rzony rzuciłem do słuchawki: »Jak masz mi 
takie dowcipy robić, to wypierdalaj!«. A potem 
w radiu o jedenastej Marek Niedźwiedzki 
ogłosił tę wieść oficjalnie. Została piosenka 
„śmierć na 5”, tylko w moim komputerze, bo 
miałem ją plastycznie zilustrować. I dzięki 
temu przetrwała. Zmieniłem – oczywiście – 
całą wymowę wcześniej planowanej histo-
ryjki, którą miał opowiadać ten film, two-
rząc alegorię przemijania w naturalny sposób 
poświęconą Grzegorzowi”. Tak powstał jeden 
najbardziej przejmujących filmów w dziejach 
naszej animacji Śmierć na 5 (2002): „Kolejny 
kot / wyskoczył oknem / a za kotem pies / za 
nimi koń / i przyszła kolej na mnie”…

Grzegorz Ciechowski, jego Republika 
i Obywatel G.C. to legendarne zjawisko 
polskiej muzyki. Blisko mu było też do 
X Muzy. Tworzył dla filmu i sam był 
bohaterem filmowym.

REpUBlika i jEj oByWatEl

Jerzy Armata

Wrzesień 2001 rok  – 
Grzegorz Ciechowski 
podczas ostatniego 
koncertu Republiki 
w Warszawie
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koBiEca kRUchość i Siła
ten tekst to spotkanie dwóch 

mądrych kobiet. Dzieli je wiek, 
doświadczenie, czasem poglądy. 
Łączy przyjaźń, która pozwala 

stworzyć bezpieczną przestrzeń do dziele-
nia się trudnymi emocjami. Ta rozmowa-
-rzeka pokazuje, że przeżywana wspólnie 
bezradność nie jest już obezwładniająca. 
Przypomina, że człowiek ma siłę, o jaką sam 
siebie nie podejrzewa. 

Anna Jakubowska, pseudonim „Pau-
linka” to uczestniczka powstania warszaw-
skiego, łączniczka i sanitariuszka w bata-
lionie „Zośka”. Współzałożycielka Fundacji 
Filmowej Armii Krajowej. Patrycja Bukalska 
to dziennikarka „Tygodnika Powszechnego”, 
od lat zanurzona w tematyce powstańczej. 
Panie rozmawiają ze sobą od kilkunastu lat. 
Po raz pierwszy spotkały się w 2005 roku. 
Patrycja pojawiła się w domu pani Anny jako 
wolontariuszka zaangażowana w tworze-
nie Archiwum Historii Mówionej Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Wyszła z tej roz-
mowy poruszona i z niedosytem, wiedziała, 
że wróci. Podczas kolejnych wizyt pani Anna 
przestała być dla niej „panią”, a stała się „Pau-
linką” – w tym powstańczym pseudonimie 
zawarta jest czułość, z jaką dziennikarka pod-
chodzi do bohaterki swojego tekstu. W jed-
nym z wywiadów nazwała Annę Jakubow-
ską swoim kompasem moralnym, dzięki tej 
książce jest on dostępny dla innych. 

To, co zwraca uwagę przy pierwszym spo-
tkaniu z panią Anną to niesamowita skrom-
ność, połączona z ogromnym samokrytycy-
zmem. Długo nie była przekonana, że warto 
podzielić się historią swojego życia. W posło-
wiu do książki w charakterystyczny dla sie-
bie sposób pisze: „Gdyby wpadła mi w ręce 
książka reklamowana jako debiut dziewięć-
dziesięciolatki, która zamierza opowiedzieć 
o perypetiach swojego bardzo długiego życia, 
pomyślałabym – banał. (...) Zawiedziona 
swoim nieciekawym życiem staruszka zna-
lazła ryzykantów, którzy obiecali jej ufundo-
wać pomnik za życia”. Dalej pisze o tym, że 
nie uważa, aby jej życiorys wykraczał poza 
przeciętne przeżycia Polaków mieszkających 
przez kilka lat w II Rzeczypospolitej, ludzi, 
którzy doświadczyli potem wojny, czasów 
stalinizmu, w końcu niepodległej Polski. 
Wyjaśniając powody, dla których ostatecz-
nie uległa namowom Patrycji Bukalskiej, 
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pisze m.in. o chęci uświadomienia czytel-
nikom, „jakie znaczenie dla pojedynczego 
człowieka ma traktowanie go jako równo-
rzędnego partnera w każdym czasie i w każ-
dych okolicznościach”. Przypomina o uni-
wersalnej ludzkiej godności niezależnej od 
religii, rasy czy wyznawanej ideologii. Pisze 
wprost: „poniżanie (...) to droga, która może 
prowadzić jedynie do nowej wojny!”. Wra-
cając do wielu traumatycznych wspomnień, 
podkreśla, że najstraszniejsze wcale nie były 
głód i bieda, a uczucie upokorzenia, jakie 
stało się jej doświadczeniem m.in. w sta-
linowskim więzieniu. Książka „Szkło pod 
powieką” to ostrzeżenie. Otwiera ją wiersz 
Wojciecha Młynarskiego z powtarzającą się 
frazą „wojna nigdy nie jest daleko, wojna 

zawsze jest bardzo blisko”. Anna Jaku-
bowska mówi wprost, że tkwi w niej lęk 
przed powtórką z historii. Uświadamia, 
że ogrom zła składa się z pojedynczych 
zawiści, manipulacji, uraz. 

Siła tej książki to jej uniwersalność. 
Łapałam się na tym, że śledzę odle-
głą historię, a jednocześnie odnajduję 
w sobie doświadczenia bezradności, 
odrzucenia, poczucia winy, niezależne 
od czasów, w jakich się żyje. 

Sporo o Annie Jakubowskiej mówi 
ten fragment rozmowy, w którym Patry-
cja Bukalska przypomina, że bohaterka 
książki otrzymała Krzyż Walecznych za 
wyniesienie z ostrzału dowódcy plu-
tonu Andrzeja Sowińskiego „Zagłoby”. 
Do tego wyróżnienia pani Anna pod-
chodzi z dystansem: „Spełniałam swój 
obowiązek sanitariuszki i żadną walecz-
nością się nie wykazałam – opowiada. 
Wytrwałością owszem. Więc może 
Krzyż Wytrwałych – gdyby taki istniał – 
byłby odpowiedniejszy”. Ta wytrwałość 

w budowaniu codzienności na nowo to 
jej znak charakterystyczny. Życie przy-
niosło jej kilka końców świata. Pierwszą 
apokalipsą była wojna. „Byłam dzieckiem 
i nagle przestałam nim być” – mówi w „Szkle 
pod powieką”. Ta opowieść prowadzi nas 
przez powstanie warszawskie i grozę leżą-
cego w gruzach miasta. Jednak najbardziej 
poruszający fragment tej książki to dla mnie 
historia o pobycie w więzieniu w czasach 
stalinizmu w Polsce. Trafia do niego jako 
matka dwuletniego Tomka, zostaje rozłą-
czona z dzieckiem na ponad 5 lat. Po powro-
cie do domu jest dla syna obcą osobą. To 
niezawinione odrzucenie boli do dzisiaj. 

Obok trudnych doświadczeń jest w tej 
opowieści miejsce na niezapomniane emo-

cje związane z budowaniem wspólnoty 
ludzi, którzy z entuzjazmem starają się 
zmieniać rzeczywistość wokół siebie. Poja-
wiają się pierwsze fascynacje, śledzimy 
moment, kiedy młoda kobieta odkrywa, 
„ile wart jest uśmiech odpowiedniego męż-
czyzny”. Wspomnienia pani Anny budują 
detale. Razem z nią spacerujemy m.in. po 
ulicy Poznańskiej, nazwanej pierwszym 
centrum handlowym stolicy. Smak drob-
nych radości to m.in. pyzy ze skwarkami 
jedzone na stojąco. W głowie zostają też 
fragmenty powstańczej codzienności, szyte 
w pośpiechu spódnico-spodnie tzw. „szyb-
kie loty”, ułatwiające dziewczętom poru-
szanie się po mieście. 

los, mobilizuje się do budowania swojego 
świata na nowo. To także historia kobiety, 
która pomimo wielu osobistych krzywd 
zachowuje wiarę w to, że dobro przeważa 
w ludzkiej naturze. Bohaterka tego tekstu od 
początku nie chciała książki – pomnika. I to 
życzenie zostało spełnione. W tej opowie-
ści nie ma zimnego ideału z marmuru. Jest 
człowiek, razem ze swoimi wielkimi cechami 
i ciężarem win, których sam sobie nie może 
wybaczyć. Kobieca kruchość stoi tu obok 
często nieuświadomionej siły. To sprawia, 
że czyta się o kimś bardzo bliskim. Zaraz 
po lekturze pomyślałam sobie, że chciała-
bym się przytulić do pani Anny. A ponieważ 
nadarzyła się okazja, zrobiłam to. 

WyobrAź sobie

W czasach, w których coraz łatwiej się 
zgubić, warto otworzyć książkę „Szkło 
pod powieką” i przypomnieć sobie 
o tym, co najważniejsze. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
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W tej historii jest też miejsce na skompliko-
wane relacje damsko-męskie. Bardzo mocna 
jest opowieść o miłości, którą pani Anna 
nazywa wiarołomną. Do dzisiaj wyrzuca sobie 
pozostawienie pierwszego męża. To jedna 
z wielu historii, w której w świat poukłada-
nych wartości nieoczekiwanie wkracza zaska-
kujące uczucie, które przemeblowuje rzeczy-
wistość. W tej części rozmowy odnajdzie się 
wiele współczesnych kobiet. Istotny jest w niej 
wątek odwagi cywilnej, która powoduje, że 
człowiek nie ucieka od odpowiedzialności 
i bolesnej rozmowy. 

Kiedy czytałam „Szkło pod powieką”, 
w głowie wyświetlał mi się film o sile czło-
wieka, który boleśnie zaskakiwany przez 

Anna Jakubowska i Patrycja Bukalska



cyFRoWa DEMokRacja       FilMoWa

W minionej epoce, gdy sprzęt 
filmowy był własnością „ludu 
pracującego miast i wsi”, 
a zawiadywali nim spraw-

dzeni towarzysze, rzuceni na ten trudny i nie-
wdzięczny odcinek frontu ideologicznego – 
hasło „zdjęcia uciekające” powodowało u nich 
stres. Dylemat – podpisać papier, by wielo-
osobowa ekipa fachowców z WFD czy TVP 
mogła sfilmować coś, co właśnie się wydarza, 
czy odmówić? Ryzykować „opeer” w komi-
tecie, a nawet posadę? Na szczęście udało 
się wiele razy utrwalić dla potomnych histo-
ryczne chwile, które w innych demoludach 
zarejestrowałyby co najwyżej... tajne służby. 
Robią to nadal, wręcz hurtowo, ale nie tylko 
oni. Każdy chętny może mieć swoją mikro- 
-wytwórnię filmową we własnym domu.

W ostatnich dwóch dekadach, dokonała się 
gigantyczna rewolucja technologiczna – cał-
kowita cyfryzacja mediów audiowizualnych, 
ich powszechna dostępność i taniość, oraz 
dominacja internetu jako głównego środka 
ich dystrybucji. Tutaj muszę zacytować pisa-
rza, futurystę i filozofa: „Dopóki nie zacząłem 
korzystać z internetu, nie miałem pojęcia, że 
na świecie jest aż tylu idiotów!” – powiedział 
Stanisław Lem (1921-2006). Przez ostatnie 
kilkanaście lat internet przyśpieszył, potaniał 
i stał się powszechnie dostępny.

Ale jest też jasna strona. Każdy z nas, nawet 
jeśli nie studiował sztuki i techniki operator-
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skiej, może teraz zarejestrować obraz i dźwięk 
w jakości, która zadowoli widza przed dużym 
telewizorem HD, a nawet w kinie. A nabycie 
podstawowego sprzętu – to wydatek, który 
nie zaburzy domowego budżetu. Obecnie 
miniaturowy, prosty w użyciu, sprzęt do nie-
profesjonalnego filmowania rejestruje obraz 
i dźwięk znakomitej jakości, nawet bez inge-
rencji w ustawieniach. Poza ekstremalnie 
trudnymi obiektami, automatyka w kamerach 
amatorskich i półzawodowych czołowych 
producentów zalicza (na moje oko) ponad 
90 proc. trafień. Wiedza i doświadczenie asy-
stentów i techników została zaprogramowana 
w mikroprocesorach. Karty pamięci osiągnęły 
szybkość zapisu i pojemność odpowiednią 
do filmowania w HD. Nośnik danych jest 
malutki, tani i niezawodny.

A nam – samotnym strzelcom z małą 
kamerką pozostaje tylko znaleźć temat, 
zaprzyjaźnić się z naszymi bohaterami, spra-
wić, by byli szczerzy i otwarci, rozejrzeć się 
za dobrym punktem widzenia i sensownym 
światłem, oraz zadbać, by mikrofon nagrał 
dobry dźwięk. A na koniec wcisnąć: „Rec” 
i trzymać ciekawy kadr. Tak właśnie robił 
Gianfranco Rossi, włoski fotograf, filmowiec 
i wykładowca, gdy przez parę lat penetro-
wał przedmieścia Rzymu, budując opowieść 
o ludziach mieszkających przy obwodnicy 
Wiecznego Miasta. Powstał pełnometrażowy 
dokument Sacro GRA (Rzymska aureola) 

zrealizowany praktycznie jednoosobowo, 
średniej klasy kamerą Panasonic AG 100, 
zajmującej z optyką i akcesoriami jedną sporą 
torbę. W 2013 roku został nagrodzony Zło-
tym Lwem na MFF w Wenecji jako pierwszy 
dokument w dziejach tego festiwalu! Przez 
poprzednie 15 lat żaden włoski reżyser nie 
zdobył tam głównej nagrody! A bliżej nas? 
Dramatyczne sytuacje mieszkańców podwar-
szawskich miejscowości, których dotychcza-
sowe życie, dosłownie i metaforycznie, prze-
cina budowa obwodnicy? To temat na dwa 
Lwy! Gdyńskie, rzecz jasna. Gdybym miał 
ze 20 lat mniej – sam bym wziął się za ten 
temat, a tak to poddaję pod rozwagę młod-
szym koleżankom i kolegom, ale… zapro-
ście na premierę!

Polscy dokumentaliści bez nadbagażu: 
Piotr Stasik sportretował życie nowojorczy-
ków, ich walkę z samotnością i anonimowo-
ścią w dokumencie 21 x Nowy Jork – sam 
rejestrując ujęcia smartfonem iPhone oraz 
fotoaparatem z funkcją kamery. Marcin Sau-
ter przez trzy lata wracał do dawnej wioski 
rybackiej w Kazachstanie, „najgorszym miej-
scu do życia na świecie”. Dawni rybacy żyją 
teraz na pustyni, bo rabunkowa gospodarka 
wodna sprawiła, że resztki Morza Aralskiego 
są oddalone kilkadziesiąt kilometrów od 
ich wioski. Reżyser używał dwóch kame-
rek Blackmagic Pocket – wielkości małego 
fotoaparatu. Też był reżyserem i autorem 

zdjęć. Miał do pomocy czteroosobową ekipę, 
w tym świetnego dźwiękowca. A w ubiegłym 
roku – odebrał Złotą Żabę dla najlepszego 
dokumentu na Camerimage w rodzinnej 
Bydgoszczy. A polskie fabuły? Na początku 
był Edi Piotra Trzaskalskiego – wspomniany 
w moim tekście z marca. Spora część filmu 
Drogówka Wojciecha Smarzowskiego ze zdję-
ciami Piotra Sobocińskiego jr. to materiały 
z kamer przemysłowych, telefonów, amator-
skiej Sony Hi8, szpiegowskiej kamery w dłu-
gopisie – takie ujęcia „subiektywne” zrobione 
przez filmowe postacie, zaś te „obiektywne” – 
przez operatora, kamerą RED. To ciekawy 
zabieg formalny. Inna sytuacja – Jan Jakub 

perfekcyjnie. Synchronizacja z obrazem – 
banalnie prosta.

Ale gdy mamy sami kręcić długie godziny, 
a wokół kłębi się samo życie, bez dubli – 
szczerze doradzam jakąkolwiek reporterską 
kamerę cyfrową. Osiem lat temu, mój kolega 
Sławek zakupił do programu TV o nauce 
jazdy – cztery malutkie amatorskie kamerki 
HD Sony CX 115. Pożyczył mi jedną, pro-
sząc, żebym ocenił jej obraz. Był miękki, pla-
styczny, miły dla oka. Szybko kupiłem filmu-
jącej małżonce trochę wyższy model Sony 
CX 160. Ma obiektyw zoom 30x oraz wtyk 
do mikrofonu. Dobra stabilizacja obrazu. 
Waga wraz z akumulatorkiem 290 g. Swoją 
Sony FX 1 – szybko sprzedałem. Kamera 
małżonki służy do dziś, działa jak w dniu 
zakupu i dalej zarabia. 

Ostatnio dostałem do testowania nie-
wielką kamerę Sony Z90. Filmuje również 
w 4K. Ma wbudowany obiektyw Zeiss 12x, 
bardzo sprawny autofocus. Zdjęcia zwol-
nione do 1000 kl/sek. Wszelkie funkcje do 
pracy zawodowej i streamingu. Jest też kon-
sumencka wersja AX700, za nieco ponad  
7 tys. zł. Gotów jestem się założyć, że jako-
ścią obrazu przewyższa pierwszą kamerę 
Sony Cine Alta, model HDW-F900 z roku 
2000, którą George Lucas sfilmował Gwiezdne 
wojny: Atak klonów. Kosztowała wtedy ok. 
100 tys. dolarów. Małe jest poręczne, poży-
teczne i skuteczne.

Rewolucja technologiczna, 
która dokonała się 
przez ostatnie 20 lat 
nie mogła nie wpłynąć 
na świat filmu, jego 
stronę techniczną, jak 
i w konsekwencji – 
artystyczną.

Andrzej M. Bogusz
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Kolski, nie mogąc dopiąć budżetu swego 
autorskiego filmu fabularnego Zabić Bobra, 
zrealizował zdjęcia dwoma własnymi foto-
aparatami Canon.

10 lat temu ta firma wypuściła na rynek 
pierwszą filmującą lustrzankę EOS 5D Mark 
II. Niezależni twórcy mogli filmować na 
matrycy dwa razy większej od klasycznej 
klatki filmowej! Niestety, obraz był trakto-
wany jak fotki – soczyście i kontrastowo. 
W obecnych modelach – jest wybór cha-
rakterystyki obrazu. Tor dźwięku, delikat-
nie mówiąc – amatorski, też nie stanowi 
problemu. Miniaturowe cyfrowe rekordery 
audio – kosztują kilkaset złotych i nagrywają 

Sony PXW-Z90 ze zdjętą rączką 
Zabytkowa Karta CE-CF32 
i współczesna Mikro SD HCKamera Panasonic AG-AC30

W minimalistycznej konfiguracji, 
jako wersja konsumencka AX700. 
Waga 1,2 kg
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Nie sądziłam, że tak elitarna w sumie dziedzina jak muzyka 
filmowa, przez lat zaledwie kilkadziesiąt, może utracić 
swoją latami wypracowywaną wysoką rangę i upaść aż tak 

nisko… Najznakomitsi kompozytorzy latami zabiegali o wejście do 
ścisłego grona twórców muzyki filmowej, co zapewniało im osią-
gnięcie dwóch jakże upragnionych w życiu celów: rozgłosu i for-
tuny. Nie była to sztuka użytkowa niższego autoramentu, o czym 
świadczą nazwiska wybitnych twórców  arcydzieł muzyki poważ-
nej XX wieku, że wymienię choćby tylko Krzysztofa Pendereckiego. 
Wchodząc do filmowego klanu, kompozytorzy sami starali się, 
by przedwcześnie nie zejść z afisza, by w sobie samym znajdować 
coraz to nowe pokłady twórczej inwencji, imponować własnym, 
oryginalnym, coraz bardziej rozpoznawalnym językiem. Każdy ze 
szczytu drabiny, a prezentujący już jakąś klasę, dokładnie wiedział, 
skąd może przyjść zagrożenie, kto z młodych – ambitnych już mu 
depcze po piętach, toteż pilnie śledził każdy ich krok, do czego… 
nie przyznałby się publicznie za żadne skarby! Każdy plagiat, nie-
świadomy czy świadomy, już nazajutrz był złośliwie komentowany 
w całym środowisku, potężnie obniżając rangę kompozytora, albo 
i wykreślając jego nazwisko raz na zawsze.

Na przełomie wieków – przyszło z Zachodu „nowe”. Chcąc pod-
reperować własny budżet, Międzynarodowy Związek Kompozyto-

rów w Paryżu przeforsował obowiązujący do dziś pomysł, aby znane 
powszechnie melodie ludowe, tradycyjne, marsze hitlerowskie czy 
popularne w świecie tańce i piosenki – o nieustalonym pochodze-
niu, lub dawno przebrzmiałej ochronie praw – przy pomocy jednej 
solidnej wpłaty i nowego opracowania utworu – choćby tylko na dwa 
instrumenty – nabyć sobie do niego dożywotnio prawa autorskie. 
To wręcz nie do uwierzenia, ale to szczera prawda, o czym dane mi 
było przekonać się osobiście, kiedy – z braku funduszy na muzykę 
oryginalną – wybrałam dla Zdzisława Szostaka dwa tematy z II Sym-
fonii Sergiusza Rachmaninowa, aby je w sposób kameralny opra-
cował jako ilustrację muzyczną Księgi Wielkich Życzeń w reżyserii 
Sławomira Kryńskiego. Zgodnie z oficjalnym pismem z ZAiKS-u, 
Zdzisio, także i ku własnemu zdumieniu, stał się… właścicielem II 
Symfonii Rachmaninowa i nikt na świecie – bez jego zgody – nie 
ma prawa wykorzystać najmniejszego choćby fragmentu dzieła.

Kiedyś pracowałam i to przez kilka kolejnych lat… jednoosobowo, 
nawet bez asystenta, a dzisiejsza warstwa muzyczna każdej fabuły 
to dzieło kilkudziesięciu, a przy filmach zachodnich – i przeszło stu 
osób! Musiały minąć pełne cztery lata mojej pracy przy ponad 40 
filmach i serialach, zanim znalazł się „pierwszy sprawiedliwy”, czyli 
reżyser Rejsu Marek Piwowski, który stanowczo zażądał od produ-
centa, aby moje nazwisko umieszczono w napisach filmu. Chyba 

O tym, jak Zdzisław Szostak 
stał się właścicielem praw do 
symfonii Rachmaninowa, 
jak trzeba było walczyć 
o ocalenie, kultowej dziś, 
czołówki do Stawki większej 
niż życie i inne perypetie 
z życia filmowców i muzyków.

najbardziej doskwiera mi ta anonimowość w Faraonie, który – jak 
sądzę – wiele mi zawdzięcza. I włożonej pracy i twórczych pomysłów. 

Po obu niezwykle dla mnie pracochłonnych seriach „Pancernych” 
kręconych w wytwórniach Wrocławia i Łodzi, największe preten-
sje miał do mnie Wiesiek Gołas, bo słyszał niezmiennie z ust tych, 
którzy zapraszali na „Spotkania z Pancernymi” czołowych akto-
rów serialu: „żeby tylko Tomuś Czereśniak nie zapomniał zabrać ze 
sobą… akordeonu!”. Warto dodać, że przed serialem nigdy w życiu 
nie miał tego instrumentu w ręku.

kloss w taraPatach
Niezwykle napracowałam się – także anonimowo – przy serialu 
Stawka większa niż życie. Muzyka Jerzego „Dudusia” Matuszkie-
wicza – znakomita, ale wspomnienie pierwszej z wielu sesji nagra-
niowych – koszmarne! Otóż Stawkę… realizowało dwóch reżyse-
rów: Janusz Morgenstern (przez bliskich zwany Kubą) i Andrzej 
Konic. Podzielili się odcinkami na pół, ale Kuba w tym tandemie był 
„z wieku i urzędu” tym „rozdającym karty”. Wyznaczył Andrzeja, 
żeby jechał do Warszawy na nagranie, bo sam, także w stolicy, miał 
jakąś wielogodzinną naradę w Zespole. Konic dowiedział się już 
w studiu, że nie nagrywamy, jak sądził, ilustracji do dwóch pierw-
szych odcinków, ale jedynie muzykę pod czołówkę i napisy koń-
cowe wszystkich odcinków serialu. No i – z miejsca się wściekł: 
„To ja bym się w ogóle nie ruszał z Łodzi, gdybym wiedział, że tutaj 
mamy do roboty jedynie taki pryszcz!”. Zauważyłam nieśmiało, że 
ten „pryszcz” – to przecież wizytówka serialu, i że skoro już się pofa-
tygował, to uprzejmie proszę, aby nas nie opuszczał i może posłu-
chał propozycji Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza. Muzycy zaczęli 
prezentację… Już podczas pierwszej próby – dosłownie… wyszłam 
przez dekolt z zachwytu! Wiedziałam, że Kuba – przyjaciel Dudusia 
od lat i jego sąsiad przez ścianę w warszawskim bliźniaku, słuchał 
już fortepianowej namiastki czołówki w fortepianowym wydaniu 
kompozytora i ją zaakceptował! Jeszcze nie wybrzmiał ostatni akord, 
a Konic, z koszmarnie wściekłym wyrazem twarzy wrzeszczy: „Ja 
zrobiłem serial o Polakach i ich walce z Niemcami! A nie o Brazy-
lijczykach, czy innych mieszkańcach południa Ameryki! Co to za 
rytmy?! Skąd te bongosy w rdzennie polskim serialu?! Ja… kate-
gorycznie protestuję i muszę przerwać to nagranie! Takiej muzyki 
czołówki nie przyjmuję!”.

No i… zrobiło się dość grząsko. Było koło drugiej w nocy, kiedy 
wymknęłam się z kabiny tuż przed rozmową „Dudusia” z Konicem 
i pędem pobiegłam do telefonu, a miejskie wyjście w rozgłośni przy 
ulicy Myśliwieckiej było w tych czasach osiągalne jedynie z pokoju 
inżyniera dyżurnego. Zadzwoniłam do Morgensterna i streści-
łam mu aferę. Przyjechał błyskawicznie w ciągu kilkunastu minut 
i wysłuchał świetnie już wyćwiczonej przez orkiestrę czołówki. 
A następnie – ciągle nie zamieniając ani słowa z naburmuszonym 
Konicem – niemal z wypiekami na twarzy wyskoczył z mikserni, 
wparował do studia i przy całej orkiestrze – rzucił się na szyję wzru-
szonemu „Dudusiowi”. Konic zaszył się gdzieś w rogu i do nikogo 
już słowem się nie odezwał. Na mnie był obrażony przez wiele lat 
i dopiero przy swoim serialu Życie na gorąco łaskawie, acz niezbyt 
chętnie, przystał na moją współpracę.

Anna iżykowska- 
-Mironowicz

WcZoRaj i DZiś polSkiEj       MUZyki FilMoWEj

Stanisław Mikulski w serialu 
Stawka większa niż życie, 
odcinek Hotel Excelsior, 
reż. Andrzej Konic Siergiej Rachmaninow
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BajERy Dla FilMoWcóW
tomasz 
raczek

Grzegorzu, 
wiem, jak bardzo Twoje 
książki lubiane są przez 
młodych czytelników 
i domyślam się, jak często 
pytają Cię oni, kiedy zoba-
czą swoich bohaterów na 
ekranie. Zresztą coś w tej 
sprawie się dzieje i marze-
nie tych, co pytają, powoli się spełnia. Chciałbym jednak zapy-
tać Cię o Twoje marzenia w tej kwestii: czy dla pisarza w ogóle 
ważne jest, aby jego bohaterowie znaleźli się w filmie? I za jaką 
cenę?

Domyślam się, że dostajesz liczne propozycje, aby przerobić 
książki na scenariusze filmowe. Ciekaw jestem, czy słyszysz 
wtedy, że film rządzi się innymi prawami niż literatura i prak-
tycznie wszystko trzeba napisać od nowa, zdecydowanie ina-
czej. A może jest wręcz przeciwnie i naprzeciwko Ciebie sia-
dają filmowcy, którzy mówią jak Roman Polański: „po co pisać 
pseudoscenariusze, mnożyć kolejne wersje napisanych już 
historii?” – i deklarują, że będą wierni oryginałowi? 

Muszę Ci powiedzieć, że postawa Polańskiego jest mi zde-
cydowanie bliższa. Nieufnie odnoszę się do całej armii osób 
zajmujących się przerabianiem i ulepszaniem scenariuszy na 
potrzeby filmu. Mam wrażenie, że w większości wypadków są 
to twórcy tak słabi, że sami nie byliby w stanie napisać niczego 
nowego, a cała ich raczej mechaniczna wiedza o scenopisar-
stwie bierze się z rozmaitych kursów i podręczników pisanych 
najczęściej w Stanach Zjednoczonych na podstawie doświad-
czeń tamtego rynku filmowego. A przecież Ameryka i Europa 
to wciąż inne światy!

Nade wszystko jednak chciałbym, abyś mi szczerze powie-
dział, jak się odnosisz do modnej obecnie formuły tzw. pitch- 
ingu, czyli seryjnego zachwalania rozmaitych pomysłów sce-
nariuszowych w obecności potencjalnych producentów i twór-
ców filmów. Bierzesz w tym udział? Rozmyślasz nad tym, 
jakich bajerów użyć, by zwrócić uwagę filmowców na swoje 
książki? Czy na takich targach pomysłów fabularnych jest 
jeszcze miejsce na sztukę, delikatność, metaforę? Czy pitchingi 
nie przenoszą ostatecznie procesu robienia filmów ze strefy 
sztuki do czeluści marketingu? I czy możesz tam ciągle być 
sobą? 

tomek

Grzegorz 
Kasdepke

tomaszu,
list rozpoczęty od woła-
cza ma prawo zakończyć 
się wykrzyknikiem – znał 
tę zasadę Alfred Hitch-
cock, choć ubrał ją w inne 
słowa. Zacznijmy więc od 
trzęsienia ziemi: większość 
filmowców powinna trzy-

mać się od książek z daleka. Ekranizacje literatury należałoby 
pozostawić najzdolniejszym i najinteligentniejszym – jednym 
słowem – mistrzom, a nie dla czeladniczej gawiedzi. Polań-
ski miał prawo zabrać się za wspomnienia Szpilmana, a Wajda 
za prozę Iwaszkiewicza, bo stało za nimi nie tylko artystyczne 
doświadczenie, ale i szacunek dla tej coraz mniej modnej roz-
rywki, jaką jest czytanie książek. I wcale nie starali się uciekać 
od literackiego pierwowzoru! Na taką ucieczkę mogą sobie 
pozwolić twórcy ekranizujący własne książki – lecz nie każdy 
rodzi się Konwickim.

Wracajmy jednak do bliskiego mi świata literatury dla 
smarkaterii (podskubywanego od czasu do czasu przez świat 
filmu).

Dawno już przestałem ekscytować się telefonami od pro-
ducentów filmowych; największym beneficjentem naszych 
rozmów jest właściciel pewnej kawiarni na Saskiej Kępie – 
regularnie popijam tam małą czarną, wysłuchując kolejnych 
planów, bajerów i obietnic. Wprawdzie są i efekty tych kofe-
inowych sesji: np. animowany serial Kacperiada, który miał 
być ekranizacją dwóch moich bestsellerowych książek. Ilekroć 
go oglądam, zabawiam się w znaną dzieciom grę „znajdź dzie-
sięć różnic”. Problem w tym, że ja szukam podobieństw.

À propos filmowej Kacperiady: producenci zdecydowali się 
wprowadzić tam dodatkową postać żeńską, żeby była rów-
nowaga między żywiołem męskim a kobiecym. Podobno tak 
sugerowali zachodni dystrybutorzy. Wierzę. Strach przed tymi 
samymi dystrybutorami skłonił zapewne twórców ostatniej 
filmowej wersji Małego Księcia do wprowadzenia tam sympa-
tycznej skądinąd dziewczynki. Czekam na ekranizację Chłop-
ców z placu broni…

Nie dziw się więc, Tomaszu, że zamiast „pitchingować”, 
mam ochotę – jako czytelnik i pisarz – wystosować do braci 
filmowej prosty apel: nie marnujcie nam, do cholery, książek!

Grzegorz
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stUDiO MUNKA

StUDio MUNka Na kFF
s woją światową pre-

mierę w międzynaro-
dowym konkursie fil-
mów krótkometrażo-

wych KFF będzie miała fabuła 
Users w reżyserii Jakuba Piątka, 
wyprodukowana w ramach pro-
gramu „30 Minut”. To rozgrywa-
jąca się w jedną noc historia ko-
biety i mężczyzny. Przypadkowe 
spotkanie w internecie. Algorytm 
łączy bohaterów w parę. Szansa 
jak jeden do kilkudziesięciu ty-
sięcy. Podobno sieć to ostatnia 
strefa wolności… Skoro wszyst-
ko wolno, to od czego zacznie-
my? Ile można przeżyć w jedną 
noc? Może całe życie? Tym świa-
tem rządzi jedna zasada: coś mi 
się nie spodoba, znudzisz mnie, 
zawiedziesz – przełączam cię. 
Główne role w filmie zagrali Do-
bromir Dymecki i Maja Pankie-
wicz. Producentem wykonaw-
czym jest Jakub Razowski. 

Users powalczy o nagrodę 
także w konkursie polskim, 
w którym znalazła się kolejna 
„Munkowa” fabuła z programu 
„30 Minut”, czyli Atlas w reżyse-
rii Macieja Kawalskiego (pokaz 
w Krakowie będzie polską pre-
mierą tego obrazu). Tomasz Kot 
– tytułowy „Atlas” – jest tajem-
niczym pacjentem nieco sza-

Ponadto, z okazji tegorocz-
nych 10. urodzin Studia Munka, 
podczas krakowskiego festiwalu 
zaprezentowany zostanie spe-
cjalny blok filmów-laureatów 
KFF, które zostały wyprodu-
kowane w ramach programów 
Studia. Jak co roku „Munk” 
będzie także obecny w sekcji 
Industry – 29 maja o godzi-
nie 10.00 odbędzie się panel 
dyskusyjny „It’s short time!”. 
W spotkaniu wezmą udział: 
Christoph Bovermann (Euro-
pejska Akademia Filmowa), 
Sarah Schlüssel (MFF w Berli-
nie), Wim Vanacker (European 
Short Pitch) oraz Enrico Van-
nucci (MFF w Wenecji). Podczas 
panelu porozmawiamy o tym, po 
co są krótkie metraże, co z nimi 
robić dalej, gdzie je pokazywać, 
czy są potrzebne i przede wszyst-
kim, co dają twórcom? 

Anna Kot

Pięć filmów w konkursie, pokaz 
pozakonkursowy oraz panel dyskusyjny – tak 
Studio Munka świętuje swoje 10. urodziny 
podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego!
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lonego szpitala psychiatrycz-
nego. Nie odzywa się do nikogo 
i całymi dniami stoi z rękami 
w górze. Poza pseudonimem 
„Atlas” nie wiadomo o nim nic, 
a właśnie takie zagadki lubią 
intrygować… W filmie zagrali 
także Marian Opania, Magda-
lena Pociecha czy Kinga Ciesiel-
ska. Producentem wykonaw-
czym jest Stanisław Dziedzic. 

W konkursie polskim znalazły 
się ponadto aż trzy obrazy doku-
mentalne z programu „Pierw-
szy Dokument”, które w Krako-
wie będą miały swoje światowe 
premiery. Pierwszy tytuł – Gość 
Sebastiana Webera – to por-
tret polskiego rolnika pokazany 
oczami jego nowego przyjaciela – 
młodego szwajcarskiego reżysera. 
Film o ciągle żywym w nowo-
czesnym świecie duchu polskiej 
wsi hołdującym takim tradycyj-
nym wartościom, jak rodzina, 
przyjaźń, gościnność i lojalność. 

Weber jest również autorem zdjęć 
do dokumentu. 

W drugiej produkcji – Odpra-
wie – reżyser Filip Drzewiecki 
szuka odpowiedzi na pytanie, 
z czym trzeba się zmierzyć, żeby 
zostać lekarzem? Grupa młodych 
studentów rozpoczyna przygodę 
z medycyną podczas wakacyj-
nego obozu praktyk lekarskich. 
W trakcie warsztatów będą mogli 
doświadczyć tego, czym jest 
służba dla zdrowia i życia dru-
giego człowieka. Czy staną na 
wysokości zadania? 

Z kolei bohaterem trzeciego 
dokumentu w konkursie polskim 
– Radwana Teresy Czepiec – jest 
Stanisław Radwan – charyzma-
tyczny kompozytor, sportreto-
wany podczas pracy nad muzyką 
do spektaklu. Tworzy ją, korzysta-
jąc nie tylko z dźwięków muzycz-
nych, ale również z brzmień 
takich, jak kroki, szepty i krzyki 
aktorów. 

Users, reż. Jakub Piątek
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Węgierska Wiosna Filmowa itp.) 
i własne festiwale.

Do historii przeszedł festi-
wal Ludzie Kina (2005-2011), 
goszczący takich mistrzów, jak 
Andrzej Wajda, Jerzy Stuhr czy 
Krystyna Janda, zainicjowany 
przez zmarłą przedwcześnie, w 
2011 roku, Katarzynę Załuską 
(stała za wieloma wyżej wymie-
nionymi programami i jej duch 
jest ciągle w kinie obecny!). We 
wrześniu (24-28) już po raz 8., 
pod hasłem „W starym kinie”, 
odbędzie się Festiwal Filmów 
dla Dzieci i Młodzieży Kino-
Jazda. „Rok temu w KinoJeź-
dzie uczestniczyło około 4 tys. 
uczniów” – mówi Marta Witek. 
Dziecięco-młodzieżowe jury 
przyznaje statuetkę Złotego 
Kadru, a publiczność – Złotej 
Stonogi. „Proponujemy filmy, 
które potem rzadko trafiają do 
szerszej dystrybucji. Największą 
satysfakcją są brawa dzieci po 
zakończonej projekcji” – dodaje. 
W trakcie najbliższej edycji, poza 
konkursem, projekcje wypełni 
klasyka (z muzyką na żywo), 
warsztaty (m.in. udźwięko-
wienia niemych filmów, iluzji 
ruchu i obrazu). Artyści z Grupy 
Locomotora przygotują też przed 
budynkiem „plan filmowy”, na 
który każdy będzie mógł wpaść. 

W przygotowaniu jest również 
kolejna edukacyjna inicjatywa: 
Uniwersytet Dziecięcy, w któ-
rym kino zostanie obudowane 
różnymi kontekstami. „Odbior-
cami będą dzieci w wieku od 7 do 
10 lat” – przybliża Marta Witek. 
– „Chcemy uczyć ich czytania 
filmu jako swoistego tekstu kul-
tury – wyrabiać kompetencje i 
zdolność selektywnego odbioru 
treści. Mamy też kilka innych 
pomysłów…”. 

Gdy rozmawia się z ludźmi 
z tak wielką pasją, tak bardzo 
zaangażowanymi i pracowitymi, 
nie dziwi, że to wszystko to tylko 
część działalności Małopolskiego 
Centrum Kultury Sokół. świetne 
miejsce! Warto tam wpadać!

Dagmara 
romanowska

MieJscA

Na pomysł ich instalacji 
wpadł dyrektor Anto-
ni Malczak, człowiek- 
-instytucja, który od 

lat czuwa nad tym, żeby daw-
na Sokolnia – dziś Małopolskie 
Centrum Kultury Sokół (MCK 
Sokół) – w nowoczesny i atrak-
cyjny sposób promowała kultu-
rę filmową, muzyczną, teatralną, 
taneczną, literacką i plastyczną, 
a także folklor i sam region. Or-
gany pojawiły się w 2006 roku w 
pięknie wyremontowanej, oferu-
jącej ponad 300 miejsc na głów-
nym poziomie i balkonach, sali 
widowiskowo-kinowej im. Lucja-
na Lipińskiego. Lipiński (1840- 
-1922) wyjątkowo na taki za-
szczyt zasłużył. Był burmistrzem 
Nowego Sącza i jednym z ini-

cjatorów tamtejszego Gniazda 
Sokoła. To właśnie za jego cza-
sów wybudowany został okazały 
gmach (1892) i grano pierwsze 
filmy. Jego następca, wiceprezes 
Piotr Kosiński, równie dla Sokoła 
zasłużona postać, też doczekał się 
sali swojego imienia. Wygodnej 
i dobrze wyposażonej, oferującej 
kinomanom 117 miejsc. „Często 

nasi goście są zaskoczeni, że kino 
studyjne, w ośrodku kultury w 
80-tysięcznym mieście, oferuje 
komfort i poziom projekcji na 
poziomie dużych komercyjnych 
sieci” – zauważa Diana Kamy-
kowska-Gacek, kierownik kina 
Sokół. Od roku 2007 widzowie 
mogą oglądać filmy także w kli-
matycznej sali im. Zofii Rysiówny 

(obecnie 49 miejsc), a od 2010 w 
większej sali multimedialnej im. 
Danuty Szaflarskiej (220 miejsc). 
„Obie aktorki debiutowały na 
scenie w Sokole” – przypomina 
Karol Szafraniec, który w kinie 
prowadzi m.in. DKF KOT. 

Sokół swoją filmową dzia-
łalność zainaugurował w 1910 
roku i od tamtej pory, poza 

MAGAZYN FILMOWY  nr 81/maj 2018

Nie ma na świecie wielu takich kin, jak 
niemal 110-letni nowosądecki Sokół. 
Bo w ilu z nich seansowi Nosferatu – 
symfonii grozy towarzyszą brzmienia 
najprawdziwszych organów?! 
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przerwami remontowymi, 
działa. Przez lata zmieniał swo-
ich właścicieli i nazwy – Iluzjon 
(od 1913), Kinoteatr w Sokole 
(1919), Dunajez (okres okupa-
cji), świt (1945), Przyjaźń (1952), 
Podhale (1957-1993). Do tra-
dycyjnej nazwy powrócił Woje-
wódzki Ośrodek Kultury (dziś 
MCK), który przejął Sokolnię w 
roku 1993. Od początku wszyscy 
kierownicy dbali, żeby miejsce 
„żyło”, gromadziło ciekawych 
ludzi i filmy, zawsze w jak naj-
lepszych warunkach. „Wiąże 
się z tym wiele anegdot, które 
poznaliśmy przy okazji 100-lecia. 
Jedna ze starszych pań opowia-
dała nam, jak to kupowała bilety 
na filmy, żeby… móc zdrzemnąć 
się w cieple. W domu miała za 
zimno. W Sokole – komfortowo. 
Tu nie tylko się oglądało” – opo-
wiada Szafraniec. „Ale repertuar 
zawsze był bogaty, chociaż wów-
czas dostępna była tylko jedna 
sala. Frekwencyjny rekord pobił 
Pan Wołodyjowski. Tłumy przy-
ciągali Krzyżacy – córka naszego 
wieloletniego kinooperatora, 
Mieczysława Górskiego (prze-
pracował w Sokole siedem dekad 
– przyp. D.R.), znała cały film 
na pamięć. Codziennie po kilka 
razy go wysłuchiwała – razem 
z rodzicami mieszkała przez 
ścianę z kinem, w tym samym 
budynku” – dodaje Diana Kamy-
kowska-Gacek.

Obiekt kilka razy przecho-
dził gruntowne remonty i cią-
gle się modernizuje. W 2004 
roku Sokół został przyjęty do 
sieci Europa Cinemas. Dziś we 
wszystkich czterech salach są 
projektory cyfrowe, ale pozo-
stał też 35 mm. „Na pewno się go 
nie pozbędziemy. Moda na takie 
seanse jeszcze wróci!” – prze-
konuje Karol Szafraniec. Spora-
dycznie projektor pokazywany 
bywa młodzieży, która odwie-
dza kino – bo Sokół ma jeden z 
najbardziej różnorodnych pro-
gramów edukacyjnych w Pol-
sce. Co roku przyciąga on około 
30 tys. widzów. Autorska Mło-
dzieżowa Akademia Filmowa 
zdobyła w 2017 nominację do 

Nagród PISF (w kategorii „Edu-
kacja filmowa”). Kino zaprasza 
uczniów również na spotka-
nia w ramach ogólnopolskiego 
Interdyscyplinarnego Programu 
Edukacji Medialnej i Społecznej 
KinoSzkoła. Z myślą o młodzieży 
licealnej powstała Plastyczna 
Akademia Filmowa – z projek-
cjami takich tytułów, jak Powi-
doki czy Twój Vincent, z kolei 
Akademia Przedszkolaka Filmi-
nek wprowadza w świat kina naj-
młodszych. „Nie spodziewaliśmy 
się, że to wszystko aż tak się roz-
rośnie i będzie aż tak duży odzew 
ze strony uczniów i nauczycieli” 
– mówi Marta Witek, zastępca 
kierownika kina. – „To dla nas 
niezwykle budujące, motywu-
jące i inspirujące. Staramy się 
jak najbardziej profesjonalnie 
do tych zadań podchodzić, pozy-
skiwać środki z różnych źródeł i 
podejmować kolejne działania. 
Najważniejszy jest dla nas głos 
dzieci i młodzieży, to że projekty 
im się podobają, że chcą w nich 
uczestniczyć”.

Tak samo bogata jest oferta 
kina dla starszych widzów. 
Powstały z inicjatywy studen-
tów Wyższej Szkoły Biznesu 
DKF KOT – Kinowy Oddział 
Terapeutyczny – działa od lat 
90. i zaprasza na seanse wyjąt-
kowo często: w każdy wtorek. 
„Mamy grono stałych DKF-o-
wiczów, którzy bilety kupują w 
ciemno” – mówi Karol Szafra-
niec. Dyskusje w Sokole toczą 
się również w ramach Filmo-
wych Rekolekcji (prelegenci 
sami wybierają filmy i często są 
to bardzo nieszablonowe tytuły, 
np. Pulp Fiction). Na Seansach z 
Paragrafem (m.in. Bezmiar spra-
wiedliwości) na zarzuty i pytania 
odpowiadają prawnicy; Podróż-
niczy Klub Filmowy łączy kino, 
slajdy i wojaże, a Klub Uniwer-
sytetu III wieku pozwala senio-
rom (na ich własne życzenie) 
oglądać najbardziej rozchwy-
tywane festiwalowo produk-
cje sezonu. W Sokole jest też 
miejsce na klasykę, repliki prze-
glądów (Sputnik, AfryKamera, 

kiNo Z oRgaNaMi

Kino soKół

Franciszek i Mieczysław Górscy

Kino Sokół
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REFlEkSjE NaD 
aktoRStWEMAktor i aktorstwo filmowe” to 

dzieło niejednorodne. Marek 
Hendrykowski zawarł w tym 
tomie blisko czterdzieści tekstów 

luźno powiązanych z tytułowym hasłem 
i bardzo różnych w formie – znalazły się 
tu artykuły o charakterze naukowym, ale 
także krótkie, popularne felietony. Autor 
przyznaje, że powstawały na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat i przeznaczone były dla 
różnego typu odbiorców: od niedzielnych 
kinomanów począwszy, na filmoznawcach 
skończywszy. Uporządkowane zostały mniej 
więcej chronologicznie, dlatego w pierwszej 
części książki znajdziemy wiele odniesień do 
teatru z przełomu XIX i XX wieku, do wizjo-
nerów tworzących wówczas wielkie szkoły 
i sceniczne teorie. Choć powstawały one 
na potrzeby teatru, to stały się teoretyczną 
podbudową działań filmowych z chwilą, 
gdy sztuka ta, niedawno narodzona, zaczęła 
przejawiać artystyczne ambicje. W czasach 
kina niemego i nieruchomej kamery, braku 
zbliżeń i statycznego montażu, podobieństw 
w sztuce aktorskiej ekranowej i scenicznej 
było bardzo wiele. Dlatego Hendrykowski 
zaczyna od Stanisławskiego i jego słyn-
nej metody, śledzi wpływ na kino Petera  
Brooka i Edwarda Gordona Craiga; poja-
wiają się także nazwiska takich tytanów X 
Muzy, jak Karol Irzykowski, Ryszard Bole-
sławski czy Siegfried Kracauer.

Druga część książki poświęcona jest róż-
nym aspektom samego aktorstwa. Humph-
rey Bogart występuje jako przykład aktora 
charakterystycznego, Shirley Temple ilu-
struje rozważania o aktorach niezawodo-
wych, a Flip i Flap pojawiają się w rozdziale 
o duetach aktorskich. Hendrykowski zasta-
nawia się też, dlaczego aktorzy rozbierają 
się przed kamerą, dlaczego eksponowanie 
sex appealu jest tak ważną częścią aktor-
skiego komunikatu. Otóż, odpowiada, 
wszyscy jesteśmy „wojerystami” – obser-
wujemy życie zmyślonych bohaterów jak 
przez weneckie lustro, chętnie przyglą-
damy się sytuacjom intymnym, drażliwym, 

bolesnym. Nie chodzi przy tym wyłącznie 
o sceny nagości czy seksu, choć – przy-
znaje autor – podnoszą one bardzo atrak-
cyjność filmu. „Dzięki sztuce aktorskiej 
to, co skrywane (niekiedy wchodzi w grę 
głęboka, wstydliwie skrywana tajemnica), 
zostaje wydobyte na jaw i ukazane w świe-
tle ekranu. Kto wie, czy nie po to właśnie 

chodzimy do kina” – pisze.
Marek Hendrykowski bardzo 

ceni zawód aktora, uważa go za 
magiczny i otoczony aurą niezwy-
kłości. „Charyzmatyczny wymiar 
osobowości aktorskiej” pozostaje 
dla niego „na zawsze nieodgad-
nioną tajemnicą i wielką siłą tego 
zawodu”. Zanim jednak zanurzymy 
się razem z nim w tym świecie, 
zanim sięgniemy po książkę, 
powinniśmy wiedzieć, że w cało-
ści odsyła nas ona do przeszłości, 
w swoich szczegółach i egzempli-
fikacjach odwołując się głównie 
do lat 40. i 50. Nie znajdziemy tu 
nic na temat aktorstwa i sposobów 
budowania postaci w rozedrga-
nym XXI wieku, gdzie konturowe 
postaci z Marvelowskich block-
busterów walczą o naszą uwagę 
z pełną subtelności grą takich 
mistrzów, jak Meryl Streep, Fran-
ces McDormand czy powiedzmy 
Daniel Day-Lewis (długo można 
by wymieniać). Ten brak odniesie-

nia do bieżących zjawisk w filmie wydaje 
się słabością książki. Zabrakło też choćby 
kilku analiz ważnych kreacji aktorskich, 
które wprowadziłyby nas głębiej w arkana 
tej sztuki i dały większy wgląd w jej tech-
niczne aspekty. 

Hanna Adamkowska

Książka cenionego filmoznawcy wzięła 
swój początek z fascynacji ludźmi kina, 
dla których życie jest bezustanną próbą, 
a głód widza bywa niezaspokojony. 
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MAreK HeNDrYKOWsKi
„AKtOr i AKtOrstWO FiLMOWe”
WYDAWNictWO NAUKOWe UAM, 2017
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co gRało W DUSZy 
kRZyśka koMEDy? 

Krzysztof Komeda (właśc. Trzciń-
ski) żył muzyką. Nie pisał wielu 
listów, nie prowadził dziennika, 
nie zostawił po sobie wspomnień. 

Introwertyczny, spokojny, trudny w bezpo-
średnim kontakcie. W swojej najnowszej 
książce „Komeda. Osobiste życie jazzu” Mag-
dalena Grzebałkowska pisze o nim: „Skryty 
jest. Niektórzy myślą nawet, że się wywyższa. 
Inni znów podejrzewają, że ma kompleksy, bo 
lekko kuleje. I dlatego taki oschły, zmienny 
w nastrojach. Są tacy, z którymi nigdy nie 
rozmawia, są też tacy, z którymi rozmawia, 
ale nawet wtedy dużo nie mówi. Patrzy, słu-
cha, rzadko rzuci słowo, jeszcze rzadziej całe 
zdanie. Zawsze jednak trafia w punkt. Najczę-
ściej wydaje się nieobecny. Siedzi w środku 
samego siebie i nikomu się nie zwierza z tego, 
co czuje, o czym myśli”. 

Można zatem przypuszczać, że pisanie 
historii Komedy musiało być dużym wyzwa-
niem, ale doświadczonej reportażystce się 
udało. Ze strzępów informacji i na podsta-
wie relacji ponad setki rozmówców autorka 
stworzyła monumentalną, ale żywą oraz fascy-
nującą opowieść o jednym z najciekawszych 
polskich kompozytorów. Z reporterską wraż-
liwością wsłuchała się w słowa przyjaciół, 
rodziny, bliższych i dalszych współpracow-
ników; przejechała Polskę, Skandynawię, 
Rosję i Stany Zjednoczone; szukała śladów 
Komedy w Los Angeles, Moskwie i Paryżu, 
ale także w Ostrowie Wielkopolskim, Czę-
stochowie czy Wałbrzychu. 

Ostatecznie nie da się pisać o Komedzie 
bez powiązania z innymi twórcami jazzo-

wymi i filmowymi, wśród których wzrastał. 
Bez tego nie byłoby znanej na całym świecie 
kołysanki z Dziecka Rosemary, elektryzują-
cej ścieżki dźwiękowej z Noża w wodzie czy 
tematów muzycznych z przełomowych Nie-
winnych czarodziejów.

Zresztą środowiska filmowe i jazzowe 
były bardzo blisko – do historii przeszło 
spotkanie w zakopiańskim schronisku na 
Kalatówkach w 1959 roku, w którym uczest-
niczyli m.in. Roman Polański, Gustaw Holo-

ubek czy Barbara Kwiatkowska. Komeda 
był już wtedy znany w kręgu filmowców, 
ledwie rok wcześniej debiutował jako kom-
pozytor muzyki filmowej do etiudy Polań-
skiego Dwaj ludzie z szafą. Łącznie napisał 
muzykę do 61 produkcji, w tym 48 pol-
skich. Wśród nich znalazły się aż 34 krót-
kie metraże i 6 animacji. Ostatnim dziełem 
okazał się amerykański dramat The Riot 
w reżyserii Buzza Kulika. Między debiu-
tem Polańskiego a produkcją hollywoodzką 
minęło 11 lat. 

Książka Grzebałkowskiej nie jest typową 
biografią. Podobnie jak w przypadku jej 
wcześniejszych publikacji „Beksińscy. Por-
tret podwójny” czy „1945. Wojna i pokój”, 
mamy tutaj do czynienia z rozbudowanym 
polifonicznym reportażem, gdzie luźne wspo-
mnienia spotykają się z wycinkami praso-
wymi oraz notatkami urzędników i milicji. 
W oczywisty sposób różni się ona od wcze-
śniejszych pozycji poświęconych muzykowi, 
jak „Ostatni tacy przyjaciele. Komeda, Hła-
sko, Niziński” autorstwa pasierba Komedy, 
Tomasza Lacha, czy wczesnego, wydanego 
jeszcze w 1967 roku, literackiego portretu 
pokolenia „Obywatel jazz” Jerzego Radliń-
skiego. Dopełnia za to wydaną w 2009 roku 
monografię „Komeda” pióra Marka Hen-
drykowskiego. 

To analityczna, pogłębiona quasi-biografia 
Krzysztofa Komedy. Dobrze, że taka pozy-
cja pojawia się na chwilę przed 50. rocznicą 
śmierci kompozytora. 

rafał pikuła

To swego rodzaju biografia podwójna – samego Komedy, 
jak i jazzu. Dzieło uznanej reportażystki stanowi unikatowy 
portret barwnego pokolenia w siermiężnych czasach PRL-u. 

MAGDALeNA GrZeBAŁKOWsKA
„KOMeDA. OsOBiste ŻYcie JAZZU”
WYDAWNictWO ZNAK, 2018
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oRygiNalNa 
tEoRia MEDióW

W ojna światów Byrona Haskina 
z pierwszej połowy lat 50. 
ubiegłego wieku, ekranizacja 
powieści SF Herberta Geo-

rge’a Wellsa z 1897, nie okazała się utwo-
rem szczególnej rangi artystycznej, ani też 
przełomem w dziedzinie techniki filmo-
wej. Jeśli już szukać znaczących w historii 
wariantów pierwowzoru zrobionych przy 
pomocy innych mediów, to należy wymienić 
adaptację radiową powieści dokonaną przez 
słynnego Orsona Wellesa w 1938. Napędziła 
ona wielu Amerykanom niezłego strachu 
przed rzekomo atakującymi Ziemię Marsja-
nami. Tymczasem niemiecki medio- i lite-
raturoznawca Werner Faulstich to właśnie 
film Haskina wybrał jako wzorowy przykład 
służący do przedstawienia swej oryginal-
nej teorii mediów. Rezultatem jest przetłu-
maczona właśnie na język polski „Estetyka 
filmu”, oferująca dużo więcej niż omówienie 
różnych kontekstów wynikających z ekrano-
wej Wojny światów.

Transmedialne badania Faulsticha doty-
czą mediów drukowanych, telewizji, radia, 
opery i oczywiście sztuki filmowej. Autor 
udanie próbuje stworzyć medialną teorię 
filmu fabularnego. Analizując pojedyncze 
dzieło – Wojnę światów – pokazuje jego 
wielorakie uwarunkowania w innych kon-
tekstach. Pisze więc o wymiarze technicz-
nym medium, o jego utowarowieniu, a także 
mitycznym poziomie oddziaływania utworu. 
Ten ostatni pokazuje tak, aby udowodnić, 
że obraz Haskina jest mitem pojednania ze 
społeczeństwem, choć początkowo stanowi 
także krytykę procesów społecznych. Suge-
ruje, że marsjańskie potwory są symbolem 
wyparcia tego, co złe, agresywne i nieprze-
niknione w naszym życiu codziennym, a co 
„spychamy” do snu (i/albo sztuki). Predy-
lekcje psychoanalityczne autora nie są jed-
nak ortodoksyjne; Faulstich nie narzuca tej 

metody interpretacji za wszelką cenę. Naj-
ciekawiej charakteryzuje realizm utworu 
i jego przemoc pokazywania, zawsze pod-
kreślając, że opisuje nie tylko film, ale też 
medium filmu jako całość. Realizm obrazu 
ekranowego to ruch: ta właśnie właściwość 
pokazuje dobrze fakt odwzorowywania rze-
czywistości na swój (ruchomy) sposób. Nie 
zatem gatunek jest ważny, aby przypisać 
właściwości utworu do takiego miana, ale 

jego moc odzwierciedlenia, która 
potrzebna jest zawsze obrazowi 
fabularnemu. Bez niej pozosta-
nie dla widza jakąś formą, nawet 
potocznie rozumianej, abstrak-
cji. Pozwala ona odczuć całość 
zbudowanego na ekranie świata. 
Ostatni wymiar medialności filmu 
to zdaniem niemieckiego bada-
cza wspomniana przemoc poka-
zywania – właściwość samego 
medium. Najważniejsze jest jed-
nak w tej teorii, że wynikać ma 
ona i zarazem udowadniać lite-
rackie zaplecze, strukturę medial-
nych opowieści. Jak autor poka-
zał w omawianej książce, dotyczy 
to także opery, teatru, telewizji 
i wielu innych mediów. Estetyka 
filmu to część estetyki mediów. 
Ta zaś jest literaturocentryczna.

Książka Wernera Faulsticha to 
dzieło naukowe i nie poddaje się 
łatwej lekturze. Jednak pozwala 
czytać się na wielu poziomach 
odbiorczego zaawansowania. 

Opatrzona kompetentną przedmową tłu-
macza, pozwalającą uprzystępnić posta-
wione tezy, stanowi jakość samą w sobie 
w dziedzinie tłumaczeń prac filmoznaw-
czych na język polski, pokazując przy okazji, 
jak cenne jest pisane monografii konkret-
nego utworu i zarazem teorii unifikującej 
różne zjawiska medialne.

Jacek Nowakowski

Monografia jednego filmu, która stała 
się pretekstem do przedstawienia teorii 
unifikującej różne zjawiska medialne.

WerNer FAULsticH
„estetYKA FiLMU. BADANiA NAD FiLMeM 
scieNce FictiON WojNa śWiatóW 
(1953/1954) BYrONA HAsKiNA”
prZeKŁAD MAreK KAsprZYK 
i KrZYsZtOF KOZŁOWsKi
WYDAWNictWO NAUKOWe UAM, 2017
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Umarł Antoni Pszoniak. Wielki, 
zapomniany aktor. Zagrał zaled-
wie w kilku filmach. Dwa z nich 
zostały zrealizowane w 1964 

roku: Obok prawdy Janusza Weycherta i 
Koniec naszego świata Wandy Jakubowskiej. 
W 1972 zagrał w Przeprowadzce Jerzego 
Gruzy, film ten był na dziesięć lat zatrzy-
many przez cenzurę i tak naprawdę nigdy 
nie zaistniał na ekranach. Antoni Pszoniak 
wystąpił w nim w roli brata jednego z głów-
nych bohaterów, którego z kolei grał jego 
rodzony brat… Wojciech Pszoniak. Obaj 
spotkali się na planie tylko ten jeden raz, 
właśnie w nieznanym filmie Gruzy. Kon-
rad Swinarski, u którego zmarły też stwo-
rzył wiele niezapomnianych ról teatralnych 
mówił o braciach Pszoniakach: dur i mol. 
Wojciech to dur, a Antoni to mol. Tworzą 

zatem wspólny system tonalny opierający 
się na pokrewieństwie, jednak o dość róż-
nych skalach. W 1980 roku można było 
zobaczyć Antoniego w Gorączce Agnieszki 
Holland w roli aptekarza Kazimierza. I na 
tym koniec, to wszystkie jego filmy.

Był przede wszystkim wielkim aktorem 
teatralnym. Najbliżsi opowiadają o nim z 
miłością: samotnik, zdolny, poważny, skoń-
czył nie tylko szkołę teatralną, ale także 
Akademię Sztuk Pięknych, historię sztuki, 
malował, pisał wiersze, oczytany, erudyta, 
niektórzy opowiadają – mól książkowy, 
w najlepszym znaczeniu tego określenia. 
Ludzie, którzy go poznali, musieli znaleźć 
klucz do niego, ażeby go nim otworzyć, on 
sam tego klucza nie dawał. Nie miał w sobie 
nic z wodzostwa; cierpiał, bo z życiem trudno 
sobie czasami poradzić.

Był zatem Antoni samotnikiem, ale został 
aktorem, a aktorstwo to sztuka otwarcia, to 
kontakt z ludźmi. Może dlatego był tak przy-
wiązany do formy, bo była dla niego bez-
pieczna, mógł się w niej ukryć. Za to przy-
wiązanie cenił go Józef Szajna. Opowiada 
brat Wojciech, że przed spektaklem „Dante” 
w Teatrze Studio aktorzy witali widzów w 
foyer. Antoni Pszoniak był niczym antyczny 
posąg, pomalowany cały na niebiesko, stał 
nieruchomo na niewielkim cokole, widzo-
wie dotykali go, przypalali papierosem, 
traktując go jak popielniczkę (bo wtedy 
można było wszędzie palić), myśleli, że 
to rzeźba, a on nie reagował. Stał. Forma! 

W „Biografii” Maxa Frischa grał postać 
Kurmanna, zapalał zapałkę i roztargniony 
niezagaszoną wsadził do pudełka z pozo-
stałymi zapałkami. Miał to pudełko w ręku, 
nagle trzask, mały wybuch, płomień, zdu-
sił ogień w dłoni, żeby nikt nie zobaczył, 
potem zresztą musiał leczyć poparzenie, 
rany jeszcze długo dawały o sobie znać. 
Zapewne inny aktor rzuciłby to pudełko 
na scenę, zadeptał je, widz by się zoriento-
wał, pomyślałby, że to element dramaturgii 
sztuki. Ale nie śp. Antoni. On nie. Forma!

Był wierny sobie i swojej wizji teatru. 
Zagrał wspaniałe role u wielkich twórców 
polskiej sceny, najpierw w krakowskim 
Teatrze Starym. Jego reżyserami byli m.in. 
Lidia Zamkow, Jerzy Jarocki, Zygmunt Hüb-
ner, Konrad Swinarski.

I pojawił się w jego życiu Szajna, potem 
Helmut Kajzar i Jerzy Grzegorzewski, czyli 
Teatr Studio. A tu m.in. „Witkacy”, „Sędzio-
wie”, słynna „Replika”, wspomniany już 
„Dante”, i Józef K. z „Procesu” Franza Kafki 
w reżyserii Henryka Baranowskiego. To 
musiała być rola dla niego. Bezradność 
zwykłego, a może niezwykłego człowieka, 
wobec absurdalnie rozbudowanych, bez-
namiętnych struktur totalnych, które stop-
niowo człowieka osaczają i tłamszą.

Antoni Pszoniak przeminął, trochę w 
zapomnieniu, od dawna nie zagrał żad-
nej roli, ale zabrał ze sobą do wieczności – 
tak wierzę – część serc swoich znajomych 
i przyjaciół. 

ks. Andrzej Luter

Antoni pszoniak

AKTOR ZAPOMNIANY
Niezwykle utalentowany artysta, erudyta. 
Wrażliwy, uważny profesjonalista. Zbyt 
wcześnie opuścił scenę i stanowczo za 
rzadko gościł na ekranie.

Antoni Pszoniak
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Na Wydziale Organizacji Sztuki 
Filmowej w Szkole Filmowej 
w Łodzi pracował do ostatnich 
dni. Wyprostowana sylwetka 

wojskowego, elegancki ubiór (ulubiona skó-
rzana brązowa kamizelka), pogoda ducha 
i szarmanckie maniery – oto cały Profesor. 
W wieku 95 lat doskonale zorientowany we 
wszystkim, co dzieje się w filmie, polityce 
i gospodarce. „Niedawno słyszałem, że Pol-
ska zostanie przeorana... Siłą rzeczy pod glebę 
pójdą nie w porę kwitnące pędy” – napisał 
w mailu w lutym (ach ten plastyczny styl!). 
Zawsze odpowiadał na maile w ciągu jednej 
doby, czasem z komórki. Po mistrzowsku 
prowadził samochód. 

Zmarł w Łodzi 9 kwietnia. Przede mną 
leży Jego deklaracja członkowska, data przy-
jęcia: 30 maja 1966 rok, czyli na zjeździe 
założycielskim SFP. Ręcznie pisany życio-
rys ukazuje dynamizm powojennych lat. 
Pracował w kinematografii od lutego 1945 
w tworzących się wówczas jej łódzkich struk-
turach. Dowodził (nomen omen, jeszcze 
w warunkach wytwórni wojskowej) pro-
dukcją pierwszych dokumentów, dzisiaj 
należących do klasyki kina. Był kierowni-
kiem produkcji kilkunastu fabuł. Kierował 
legendarną Bazą Produkcji Wytwórni Fil-
mowej w Krakowie, był dyrektorem WFDiF. 
Pełnił funkcję kierownika działu realizacji 
Generalnej Dyrekcji Filmu Polskiego w War-
szawie, następnie – Centralnego Zarządu 
Wytwórni Filmowych. A potem, rzecz jasna, 
były już Zespoły Filmowe. Zajiček zwią-
zany był po kolei z „Syreną”, „Iluzjonem”, 
„Kadrem”. W latach 1970-72 pełnił funkcję 
dyrektora ekonomicznego kinematografii. 
Był współtwórcą Ustawy o kinematografii 
z 1987 roku – niezwykle nowoczesnej jak na 
swoje czasy. Wiele z jej rozwiązań okazało 
się aktualnych nawet po zmianie ustrojowej. 

W Jego wykładach i książkach (z których 
najsłynniejsza to „Poza ekranem. Kinema-
tografia polska 1896–2005”) wybrzmiewały 
emocje i nadzieje pierwszych dekad po dru-
giej wojnie światowej. Entuzjazm młodej 
ekipy „Polski Lubelskiej”, zajęcie pałacyku 
przy Targowej, hali na Łąkowej 29, budynku 
przy Puławskiej 61, pierwsze wykopki na 
Chełmskiej, spory Forda z Jakubowską, prze-
mówienie Bohdziewicza na Zjeździe w Wiśle, 
wreszcie – nieco przypadkowe, szczęśliwe 
powstanie Zespołów w 1955 roku – wszystko 
to ożywało w umysłach studentów, czytelni-
ków, na trwałe przechodząc do legendy pol-
skiej kinematografii. 

Kiedy zawodowo zdobył już wszystko, co 
mógł, zajął się pracą naukową. W 1974 obronił 

doktorat na SGPiS, habilitację zrobił w 1984, 
a tytuł profesora nauk ekonomicznych uzy-
skał pięć lat później. Był związany wiele lat 
z WRiTV w Katowicach, jak i z PWSFTviT, 
uczelnią, o której początkach i genezie mógł 
mówić godzinami. 

Jego książki, obok wspomnianego „Poza 
ekranem…”, także „Film polski. Ekonomika 
i organizacja produkcji”, „Praca i film” czy 
„Zarys historii gospodarczej kinematografii 
polskiej” przez lata uważane były za osobne 
zjawisko w piśmiennictwie filmowym. Dzi-
siaj jednak Profesor patronuje wielu zafa-

scynowanym Jego dorobkiem badaczom. 
Marek Hendrykowski, pisząc o pisarstwie 
Edwarda Zajička, zauważa trafnie: „Poszcze-
gólne »przygody filmów« i »przygody z fil-
mem« stają się pod jego piórem tekstami 
kultury. Nie sama produkcja jest tu ważna, 
lecz kultura produkcji filmowej. Kultura jako 
zmienna forma wytwarzania filmów i żywi 
ludzie, a nie »podmioty gospodarcze«, upra-
wiający ową specyficzną działalność”.

Żegnaj, Profesorze!

Anna Wróblewska

edward Zajiček

NAJWIęKSZY

Jego śmierć jest symboliczna. To koniec 
świata pionierów. To oni – Zajiček, Ford, 
Bossak, Wohl, Starski, Bohdziewicz, 
Jakubowska, Toeplitz – wymyślili 
i zbudowali powojenną kinematografię. 

Edward Zajiček
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Los zdarzył, że w odstępie kilku 
dni odeszły dwie postaci bardzo 
zasłużone dla naszej kinemato-
grafii – Zorika Zarzycka (ur.1924) 

i prof. Edward Zajiček (ur.1922) – pewnie 
jedne z ostatnich, które działały w niej już 
w pierwszych dekadach po drugiej woj-
nie światowej.

Zarzycka urodziła się w Pomiechówku, 
w rodzinie o tradycjach ziemiańsko-woj-
skowych. Kino, w przeciwieństwie do 
sportu, który uprawiała czynnie, nie było 
jej młodzieńczą pasją. Podczas okupa-
cji chodziła na tajne komplety, walczyła 
w powstaniu warszawskim. Po wojnie zdała 
maturę, studiowała anglistykę i filozofię na 
UJ w Krakowie. Natknąwszy się na ogło-
szenie o egzaminach do tamtejszej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej, posta-
nowiła spróbować szczęścia i ku swemu 
zaskoczeniu została przyjęta. Występowała 
potem na scenach Warszawy i Łodzi, lecz 
z własnej woli szybko zakończyła karierę 
teatralną, zaś w filmach grywała epizody. 
Albowiem pasją Zoriki Zarzyckiej stała się 
praca po drugiej stronie kamery.

Zaczęła w Młodości Chopina Aleksan-
dra Forda (1951) – trochę po znajomości 
z choreografem tego filmu, Feliksem Par-

nellem. Ze swoim – jak mawiał Parnell – 
„słuchem w nogach” pomagała mu w insce-
nizacji tańców. Zadowolony z rezultatów 
Ford powiedział Zarzyckiej, że powinna 
pozostać w kinematografii i doradził, żeby 
zatrudniła się w WFF we Wrocławiu, co 
też uczyniła.

Oficjalnie zadebiutowała w pionie reży-
serskim – jako sekretarka planu – kome-
dią Jana Fethkego Irena do domu! (1955). 
Przy realizacji Zimowego zmierzchu Stani-
sława Lenartowicza (1956), którą wspomi-
nała z sentymentem, niby też była jeszcze 
sekretarką planu, ale praktycznie już kimś 
w rodzaju II reżysera, którym niebawem 
faktycznie się stała. 

W ciągu 50 lat pełniła tę funkcję (czasem 
pod szyldem „współpracy reżyserskiej”) 
na planie ponad 70 filmów, seriali i wido-
wisk telewizyjnych. Pracowała z więk-
szością znanych polskich reżyserów – od 
Jerzego Zarzyckiego (zbieżność nazwisk 
przypadkowa), Witolda Lesiewicza, Kazi-
mierza Kutza, Janusza Majewskiego, Janu-
sza Morgensterna, Stanisława Różewicza 
i Andrzeja Wajdy, po Jacka Bromskiego, 
Feliksa Falka, Juliusza Machulskiego 
i Janusza Zaorskiego. Z wieloma z nich, 
podobnie jak z Lenartowiczem – kilkakrot-

nie. „Muszę przyznać z dumą, że należę 
do grona tych reżyserów – recydywistów. 
Zrobiliśmy z Zoriką cztery fabuły. Pod-
czas ich realizacji nabrałem do Niej tak 
wielkiego zaufania, że nawet gdy kręci-
łem filmy, przy których nie pracowali-
śmy razem, zdarzało mi się konsultować 
z Nią różne pomysły reżyserskie. Jej rady 
zawsze pozwalały z gracją ominąć wszelkie 
rafy” – napisał prezes SFP Jacek Bromski 
w mowie pożegnalnej.

Janusz Zaorski nakręcił z Zarzycką dwa 
filmy kinowe, jeden telewizyjny i serial. 
„Zawsze miała w sobie niespożytą ener-
gię, była jak wulkan, na planie nie cho-
dziła, tylko biegała. Pilnowała szczegółów 
scenografii, kostiumów itp., dzięki czemu 
mogłem skupić się na inscenizacji i pracy 
z aktorami” – mówi reżyser.

Zorika Zarzycka od 1973 roku należała 
do SFP, które w 2016 roku przyznało jej 
Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia Arty-
styczne. Dwa lata wcześniej została odzna-
czona Srebrnym Medalem Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis. Na zeszłorocznym 
Spotkaniu Wigilijnym SFP skarżyła się 
na bardzo złe samopoczucie…

Andrzej Bukowiecki 

Zorika Zarzycka

PIERWSZA 
PO BOGACH
O współpracę z Zoriką 
Zarzycką zabiegali 
czołowi polscy reżyserzy. 
Podziwiali ją za sprawność 
organizacyjną i energię 
działania, uwielbiali za 
pogodne usposobienie 
i poczucie humoru. Zorika Zarzycka

14marca zmarła na Sycylii elżbieta słoboda 
(59 l.), aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. 

Na przełomie lat 70. i 80. występowała we Wrocław-
skim Teatrze Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. 
W latach 90. wyjechała do USA, gdzie ukończyła no-
wojorską Actors Studio Drama School z tytułem ma-
gistra sztuk pięknych. Byłą współzałożycielką Syd-
ney Mosaic Theatre w Australii, niezwykle cenioną 
wykładowczynią PWSFTviT w Łodzi, Warszawskiej 
Szkoły Filmowej i Manhattan Film Academy w Du-
baju. W ostatnich latach grała głównie w serialach, 
jak choćby matkę głównej bohaterki w I kto tu rządzi? 
w reżyserii Macieja ślesickiego, czy też w najnow-
szych filmach Janusza Majewskiego, jak Mała matu-
ra 1947 oraz Excentrycy, czyli po słonecznej stronie uli-
cy. W 2016 roku została odznaczona Brązowym Me-
dalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Zdobyła 
ogromne uznanie i sympatię studentów jako pedagog 
w Warszawskiej Szkole Filmowej, gdzie opiekowa-
ła się projektami studenckimi i uczyła metody Stani-
sławskiego, z którą zapoznała się w Nowym Jorku.

23marca zmarł w Krakowie stefan szramel 
(79 l.), aktor teatralny, filmowy i telewizyj-

ny. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST 
w Krakowie. W latach 1962-64 występował w Te-
atrze Polskim w Bielsku-Białej, w okresie od 1964 do 
1973 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krako-
wie, a w latach 1973-2004 był aktorem krakowskie-
go Starego Teatru. Poza rolami teatralnymi, w dorob-
ku ma kilkadziesiąt tytułów ze srebrnego i szklanego 
ekranu, m.in. filmy: Bolesław Śmiały Witolda Lesie-
wicza, Po drodze Márty Mészáros, Constans Krzysz-
tofa Zanussiego, serial Z biegiem lat, z biegiem dni… 
Andrzeja Wajdy i Edwarda Kłosińskiego, telewizyj-
ne realizacje wielkich inscenizacji ze Starego Teatru 
w Krakowie, jak Noc listopadowa w reżyserii Waj-
dy czy Wyzwolenie i Dziady Konrada Swinarskiego 
oraz uhonorowany na FPFF w Gdańsku w 1974 ro-
ku – Nagrodą Główną w kategorii filmu telewizyjne-
go oraz za muzykę dla Stanisława Radwana – obraz 
Sędziowie. Tragedya w reżyserii Swinarskiego.

30 marca zmarł Andrzej reiter (75 l.), reży-
ser. Był absolwentem Wydziału Filologiczne-

go Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1974-75 

studiował na Wydziale Reżyserii (Studium Zaocz-
ne) PWSFTviT w Łodzi. Studiów tych ostatecznie 
nie ukończył, ale swoją drogę zawodową zaczął od 
współpracy reżyserskiej na planach uznanych twór-
ców, przy serialach telewizyjnych: Wakacje z du-
chami i Podróż za jeden uśmiech Stanisława Jędry-
ki oraz przy filmach kinowych: Perła w koronie Ka-
zimierza Kutza i Sanatorium pod Klepsydrą Wojcie-
cha Jerzego Hasa. Następnie przez długie lata był 
cenionym II reżyserem ponad dwudziestu produk-
cji, w tym seriali Daleko od szosy Zbigniewa Chmie-
lewskiego czy Pierścień i róża Jerzego Gruzy oraz 
takich filmów fabularnych, jak Gniazdo Jana Ryb-
kowskiego, Śmierć prezydenta, Spotkanie na Atlanty-
ku, Austeria i Jeniec Europy Jerzego Kawalerowicza, 
Ojciec królowej Wojciecha Solarza czy Pan Samo-
chodzik i praskie tajemnice Kazimierza Tarnasa.

4kwietnia zmarła w Skolimowie Barbara Bitt-
nerówna (93 l.), tancerka, primabalerina Ope-

ry w Poznaniu, Opery śląskiej w Bytomiu i Opery 
Narodowej w Warszawie. Nauki tańca pobierała na 
prywatnych lekcjach u Stanisława Faliszewskiego 
we Lwowie, później w prywatnej szkole Zygmunta 
Dąbrowskiego w Warszawie. Jako cudowne dziecko 
już w wieku 11 lat występowała na deskach Teatru 
Wielkiego we Lwowie. W 1956 zdobyła w duecie 
z Witoldem Grucą I nagrodę na Międzynarodo-
wym Konkursie Tańca w Vercelli we Włoszech. Jej 
całe życie wypełniała scena, ale zaistniała również 
w dziedzinie filmu, nie tylko jako bohaterka doku-
mentu Barbara Bittnerówna – legenda baletu Zbi-
gniewa Dzięgiela, ale też jako tancerka bądź aktorka 
w takich produkcjach, jak spektakle Teatru Telewi-
zji: Liryki Adama Mickiewicza w reżyserii Bronisła-
wa Pawlika (wystąpiła w duecie z Adamem Hanusz-
kiewiczem), Spazmy modne Ewy Bogackiej, filmie 
Zaczarowane podwórko Marii Kaniewskiej, Sprawa 
do załatwienia Jana Rybkowskiego i Jana Fethkego, 
czy w dokumentach Władysława Forberta: Chwila 
tańca i Życie artysty. Barbara Bittnerówna otrzyma-
ła za swoje twórcze osiągnięcia wiele nagród i od-
znaczeń, w tym statuetkę Terpsychory za całokształt 
dokonań artystycznych oraz Złoty Medal Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis.

Oprac. Julia Michałowska
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Wpiątkowy wieczór 6 kwietnia 
poznaliśmy finalistów 3. Nagrody 

im. Krzysztofa Krauzego przyznawa-
nej przez Gildię Reżyserów Polskich. 
Gildia nagradza reżyserów, których 
dzieła wyróżnia wrażliwość społeczna, 
kunszt artystyczny i nonkonformi-
styczne podejście do sztuki filmowej. 
Tym razem najwyższe trofeum ode-
brała Anna Jadowska za Dzikie róże. 
Kapituła tegorocznej edycji Nagrody 
w składzie: Wojciech Smarzowski 
(przewodniczący), Joanna Kos-Krauze, 
Bartosz M. Kowalski i Agnieszka Smo-
czyńska – brała pod uwagę filmy, które 
miały premierę w 2017 roku. Spośród 
siedmiu tytułów nominowanych do 
Nagrody przez wszystkich członków 
Gildii, kapituła wybrała trzech finali-
stów: Annę Jadowską za Dzikie róże, 
Andrzeja Jakimowskiego za Pewnego 
razu w listopadzie…, Łukasza Ron-
dudę za Serce miłości. „Każdy frag-
ment układanki jest spójny, i wszyst-
kie składają się na autentyczność i na 

wiarygodność świata przedstawionego. 
To piękny film o kobietach i o kobie-
cości. Film o dojrzewaniu do prawdy, 
o zmierzeniu się samym z sobą. Dzi-
kie róże kłują, oplatają emocjami i po 
ludzku nas wzruszają i poruszają. Gra-
tulujemy ważnego, odważnego i bez-
kompromisowego kina” – mówił prze-
wodniczący Wojciech Smarzowski. 
Anna Jadowska otrzymała pochodzący 
z kolekcji Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego obraz Kashinatha Chau-
hana, prymitywisty z Indii. Był on nie-
piśmiennym pucybutem pracującym 
pod sklepem obuwniczym Bata. Jego 
rysunki wykonane na pudełkach po 
butach małżeństwo Krauzów dostrze-
gło ponad dekadę temu podczas pobytu 
na festiwalu w filmowym w Pune. Dziś 
obrazy Kasinatha Chauhana są poka-
zywane w uznanych galeriach sztuki na 
całym świecie. Dotychczasowymi laure-
atami nagrody im. Krzysztofa Krauzego 
byli Grzegorz Królikiewicz i Wojciech 
Smarzowski.

anna jadowska laureatką 
Nagrody im. krzysztofa krauzego

Anna Jadowska z nagrodą, 
Magdalena Lankosz, Łukasz 
Ronduda i Andrzej Jakimowski

Nabór na 43. FpFF

Rozpoczął się nabór filmów do 
trzech konkursów 43. Festi-

walu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni. Do 31 maja 
będą przyjmowane zgłoszenia 
do udziału w Konkursie Głów-
nym oraz w Konkursie Inne 
Spojrzenie, natomiast do 15 
maja zgłoszenia do Konkursu 
Filmów Krótkometrażowych. 
Organizatorzy FPFF czekają na 
filmy fabularne wyprodukowane 
w Polsce od 1 września 2017 roku 
do 31 sierpnia 2018. Regulamin 
festiwalu określający szczegółowe 
warunki konkursów dostępny 
jest na stronie: www.festiwalg-
dynia.pl. 43. Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych odbędzie 
się w dniach 17-22 września. 

konkurs o indeks 
poznańskiego 
Filmoznawstwa

połknij filmowego bakcyla” –
to hasło tegorocznego Kon-

kursu o Indeks organizowa-
nego przez Instytut Filmu, 
Mediów i Sztuk Audiowizual-
nych UAM, do udziału w któ-
rym zaproszeni są maturzyści 
z całej Polski. Zwycięzca posze-
rzy grono studentów, otrzymu-
jąc indeks na rok akademicki 
2018/2019. Poznańskie Fil-
moznawstwo stało się jednym 
z najbardziej obleganych kie-
runków humanistycznych na 
Uniwersytecie Adama Mickie-
wicza. „Tym samym zwycięstwo 
w Konkursie o Indeks to nie 
lada wyróżnienie dla aspirują-
cych filmoznawców” – mówi 
prof. Wojciech Otto, kierownik 
Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk 
Audiowizualnych. – „Unika-
towość zajęć prowadzonych 
w ramach nowego programu 
opartego na interdyscyplinarno-
ści i systemie modułowym, jest 
tym, co z pewnością wyróżnia 
nasze studia na tle innych kie-
runków o podobnym profilu”. 
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Od 26 marca polscy widzowie mogą zakupić 
dostęp do HBO GO bezpośrednio na stro-

nie internetowej hbogo.pl. Serwis oferuje pełną 
kolekcję seriali i filmów HBO oraz lokalnych 
produkcji HBO Europe, szeroki wybór seriali 
innych producentów, hity prosto z kina oraz 
bogatą ofertę programów dla dzieci. W ramach 
oferty widzowie znajdą wszystkie sezony 
cenionych seriali HBO, takich jak Gra o tron, 
Westworld, Wielkie kłamstewka, Dolina Krze-
mowa, a także kultowych tytułów: Seks w wiel-
kim mieście czy Rodzina Soprano. Użytkownicy 
serwisu zyskają dostęp do lokalnych produk-
cji HBO Europe – polskich seriali: Wataha, Bez 
tajemnic oraz Pakt, rumuńskiego W cieniu, cze-
skich pozycji: Pustkowie i Gorejący krzew czy 
węgierskiego Złotego życia, jak również wie-
lokrotnie nagradzanych dokumentów własnej 
produkcji. HBO GO oferowane bezpośrednio 
rozszerza dotychczasowe możliwości zakupu 
oferty HBO istniejące w Polsce. Serwis nadal 
będzie dostępny w ofertach partnerów bizneso-
wych HBO z usługą telewizyjną, internetem lub 
abonamentem komórkowym.

hBo go dostępne bezpośrednio
dla klientów w polsce

Aleksandra Popławska w serialu Wataha, 
sezon 2, odcinek 2, reż. Kasia Adamik

Mariusz Bonaszewski w serialu 
Pakt, sezon 2, reż. Leszek Dawid 
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Film Ułaskawienie w reżyserii Jana 
Jakuba Kolskiego otrzymał wsparcie 

funduszu Eurimages. Obraz jest jedynym 
polskim projektem dofinansowanym 
w marcowej sesji funduszu. „Po sukcesie, 
jakim było otrzymanie wsparcia finan-
sowego z Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej, Czeskiego Funduszu Filmowego, 
Odry-Film, EC1-Łódź Miasto Kultury, 
Podkarpackiego Funduszu Filmowego, 
TVP i Centrum Technologii Audiowi-
zualnych, udało nam się wraz z czeskim 
Mimesis Film (Jan Macola) oraz słowac-
kim Sentimental (Marek Urban) pozy-
skać dofinansowanie z europejskiego 
funduszu Eurimages w kwocie 270 tys. 
euro” – piszą producenci obrazu. Ułaska-
wienie to historia o rodzicach żołnierza 

opowiadana z perspektywy ich siedem-
nastoletniego wnuka Janka. Film wpisany 
jest w dramatyczne wspomnienia powo-
jennej Polski, zawiera jednak unikalną 
treść: fabuła skupia się przede wszyst-
kim na sile i odwadze dwojga rodzi-
ców, pokazując ich walkę o odzyskanie 
godności i równowagi po utracie syna. 
W rolach głównych zobaczymy: Gra-
żynę Błęcką-Kolską, Jana Jankowskiego 
i Michała Kaletę. Autorem zdjęć jest 
Julian A.Ch. Kernbach. Premiera plano-
wana jest na grudzień 2018. Za produk-
cję odpowiadają łódzka firma Wytwórnia 
Doświadczalna Sp. z o.o. oraz łódzko- 
-wrocławska Centrala Distribution Sp. 
z o.o, którą tworzą Agnieszka Janowska, 
Paweł Kosuń i Jacek Nagłowski.

Ułaskawienie ze wsparciem 
Eurimages

Grażyna Błęcka-Kolska w filmie 
Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski

Nabór na ars 
independent 2018

Filmy, animacje, gry wideo 
i   wideoklipy  – każdego 

roku Ars Independent poszu-
kuje najciekawszych nowości 
w czterech konkursach. Tego-
roczny nabór zgłoszeń do kato-
wickiego festiwalu potrwa do 
31 maja. Tegoroczna edycja 
odbędzie się w dniach 25-30 
września. Jak co roku, na 6 
festiwalowych dni, do Kato-
wic zawita najnowsza kultura 
audiowizualna. Będzie to nie 
tylko kino z całego świata, lecz 
również pokazy animacji i tele-
dysków, wystawy gier wideo, 
wirtualnej rzeczywistości oraz 
nowych technologii, koncerty 
i interdyscyplinarne spekta-
kle. Pierwsze ogłoszenia pro-
gramowe poznamy 1 czerwca. 
Filarem imprezy są cztery 
międzynarodowe konkursy 
przybliżające nową, młodą 
i debiutancką twórczość z lat 
2017/2018. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie: 
www.arsindependent.pl. 

trzy korony – 
Małopolska Nagroda 
Filmowa

Samorząd województwa 
małopolskiego razem z Kra-

kowskim Biurem Festiwalo-
wym oraz Polskim Instytu-
tem Sztuki Filmowej po raz 
kolejny poszukuje utalento-
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wanych autorów scenariuszy 
przyszłych filmów. Każdego 
roku dwie komisje, w  tym 
wybitni twórcy X Muzy, czy-
tają dziesiątki nadesłanych 
nowych tekstów. To scenariusze 
zarówno fabuł, jak i cennych 
dokumentów. Województwo 
Małopolskie ogłosiło kolejną 
edycję konkursu na najlepsze 
scenariusze – „Trzy Korony 
– Małopolska Nagroda Fil-
mowa”. Nagrody przyznawane 
są w dwóch kategoriach: za sce-
nariusz dokumentalny laureat 
otrzyma 20 tys. złotych, nato-
miast w kategorii fabularnej 
przewidziano trzy nagrody pie-
niężne: za I miejsce – 40 tys., 
za II – 30 tys. i za III – 15 tys., 
a zatem łączna pula nagród 
to 105 tys. złotych. Zarówno 
w przypadku dokumentów, 
jak i scenariuszy fabuł termin 
zgłoszenia upływa 30 czerwca. 
Teksty można składać osobi-
ście lub pocztą na adres: Urząd 

Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, ul. Racławicka 
56, 30-017 Kraków z dopiskiem 
„Trzy Korony – Małopolska 
Nagroda Filmowa”. Więcej 
szczegółów dotyczących kon-
kursu znajduje się na stronie: 
www.malopolska.pl/trzyko-
rony.

Zapisy na Studio 
Nowe horyzonty+

Wystartowały zapisy na 
kolejną, 9.  już edycję 

Studia Nowe Horyzonty+, 
które odbędzie się w dniach 
27-30 lipca, podczas 18. MFF 
Nowe Horyzonty (26 lipca – 5 
sierpnia). Zgłoszenia nadsy-
łać można do 31 maja. Studio 
Nowe Horyzonty+ to program 
szkoleniowy dla reżyserów 
i producentów rozwijających 
pierwszy lub drugi pełnome-
trażowy film fabularny, któ-

rzy planują rozwój kariery na 
rynku międzynarodowym. 
Organizowane przez Stowa-
rzyszenie Nowe Horyzonty 
i Creative Europe Desk Pol-
ska, obejmuje cztery dni warsz-
tatów i wykładów dotyczących 
różnych aspektów promocji 

i rozwoju projektu. Partnerami 
Studia są: EAVE oraz London 
Film Academy. Więcej infor-
macji na stronie: www.nowe-
horyzonty.pl.

Oprac. Julia 
Michałowska

kolekcjonerskie wydanie filmów 
krzysztofa kieślowskiego 
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Firma Galapagos wydała niezwy-
kły zestaw 36 płyt DVD pod-

sumowujący dorobek Krzysztofa 
Kieślowskiego. Zawiera filmy fabu-
larne, telewizyjne, dokumentalne 
i krótkometrażowe oraz serial tele-
wizyjny Dekalog – łącznie 47 pozy-
cji obrazujących twórczość wybit-
nego reżysera. Całość dopełniają 
dokumenty o samym Krzysztofie 
Kieślowskim. Antologii filmowej 
towarzyszy książka autobiogra-
ficzna opracowana przez Danutę 
Stok. W autobiografii reżyser opo-
wiada o swojej młodości, rodzinie, 
pracy i karierze. Przedstawia kulisy 
powstawania filmów i przypomina 
anegdoty, które temu towarzy-
szyły. Wszystko owiane charakte-
rystycznym dla niego poczuciem 
humoru. Znaczną część zawar-
tych w wydaniu obrazów poddano 
rekonstrukcji cyfrowej, a roz-
mach i jakość edytorska czynią 
z tej kolekcji absolutnie wyjątkowe 
przedsięwzięcie. 

KALENDARZ IMPREZ
maj 2018

6. ogólnopolski 
Festiwal polskiej 
animacji o!pla
KilKadZieSiąt 
miejSCowośCi 
w PolSCe
21 marca – 13 maja
www.polskaanimacja.pl

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

11. Międzynarodowy 
Festiwal kina 
Niezależnego Netia off 
camera
KRaKów
27 kwietnia – 6 maja
www.offcamera.pl

15. Festiwal Filmów – 
Spotkań Niezwykłych
SANDOMIERZ 
1-6 maja
www.festiwalniezwykly.pl

2. Festiwal Filmu 
awangardowego lava
KRaKów
11-13 maja
www.lavafestival.pl

15. Millennium Docs 
against gravity Film 
Festival
waRSZawa, wRoCław, 
BYDGOSZCZ, GDYNIA, 
lubliN i 20 iNNyCh 
miaSt w PolSCe
11-20 maja
www.docsag.pl

15. Nyski Festiwal 
Filmowy
10 miaSt Na StyKu 
tRZeCh PańStw: PolSKi, 
CZeCh i NiemieC
15-20 maja
www.neissefilmfestival.de

14. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
żydowskie
Motywy
WARSZAWA
23-27 maja
www.jewishmotifs.org.pl

2. Festiwal Filmów 
piłkarskich
WARSZAWA
25-27 maja
www.festiwalpilkarski.pl

58. krakowski 
Festiwal Filmowy
KRaKów
27 maja – 3 czerwca
www.krakowfilmfestival.pl

11. Festiwal Muzyki 
Filmowej
KRaKów
29 maja – 5 czerwca 
www.fmf.fm

64. okFa – 
ogólnopolski
konkurs Filmów 
Niezależnych im. prof. 
henryka kluby
KONIN
31 maja – 3 czerwca
www.okfa.ckis.konin.pl

Oprac. Marcin 
radomski

 Częstochowa, 31.03.2018

Szanowna Redakcjo!
W artykule pt. „Naleśniki z Kilarem” („Magazyn 
Filmowy” nr 2 / luty 2018), autorstwa nieżyjącej 
już Anny Iżykowskiej-Mironowicz, znalazła się 
dość istotna nieścisłość. Otóż nigdy Wojciech 
Kilar, po śmierci żony Basi, nie zamieszkał na 
Jasnej Górze i nigdy od oo. paulinów nie otrzymał 
celi klasztornej – dożywotnio. 
Od 1981 roku byłem zaprzyjaźniony z Wojciechem 
i towarzyszyłem mu prawie do końca jego 
życia. Ostatnie zdjęcia zrobiłem w szpitalu, na 
krótko przed śmiercią. Nasza przyjaźń miała 
bardzo szeroki charakter – a fotografia była tylko 
dopełnieniem naszej bliskości. Udało mi się 
również (wspólnie z Violą Rotter-Kozerą) zrobić 
film dokumentalny – też na krótko przed odejściem 
Wojciecha.
Zachowuję w pamięci jego częste pobyty na 
Jasnej Górze. Tutaj szukał inspiracji twórczych, 
jak twierdził, do wszystkich swoich kompozycji – 
szczególnie od roku 1981; a partyturę ,,Angelus” 
napisał w klasztorze i wówczas wiele tygodni 
mieszkał w sanktuarium jasnogórskim.
Z uwagi na pamięć o kompozytorze, bardzo zależy 
mi na sprostowaniu informacji, która pojawiła 
się we wspomnianym artykule, by nie utrwalać 
błędnych faktów w życiorysie Wojciecha Kilara.

 Z poważaniem
 Zdzisław Sowiński

Wojciech Kilar
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Po rekordowym lutym 2018, kiedy 
do kin wybrało się ponad 6,2 mln 
osób, w marcu frekwencja spa-
dła o 2 mln i wyniosła 4,289 mln 

widzów. Zjawisko ma podobny charakter 
do tego sprzed roku, więc sytuację w pol-
skim box office’ie należy uznać za bardzo 
dobrą. Potwierdzeniem takiego stanu rze-
czy jest także zakończony pierwszy kwar-
tał 2018 w polskich kinach, w trakcie któ-
rego sprzedano ponad 17 mln biletów. Po 
trzech miesiącach frekwencja utrzymuje 
się na poziomie podobnym do tej z 2017.

Przed rokiem o tej porze na szczycie pol-
skiego box office’u była Piękna i Bestia od 
Disneya, a siedem polskich tytułów znaj-
dowało się w czołowej dwudziestce zesta-
wienia („Magazyn Filmowy” nr 5 / maj 
2017). W marcu 2018 roku w podobnym 
zestawieniu znalazły się tylko trzy polskie 
filmy, ale za to wszystkie uplasowały się na 
podium listy najpopularniejszych produk-
cji w naszych kinach.

Na czele marcowego box office’u znalazły 
się Kobiety mafii Patryka Vegi, które obej-
rzało w tym okresie ponad milion widzów. 
Całościowa frekwencja na tym tytule się-
gnęła w sumie ponad dwóch milionów 

widzów i jest to trzeci z rzędu obraz Patryka 
Vegi z takim osiągnięciem. Warto jednak 
zauważyć, że każda kolejna produkcja Vegi 
cieszy się nieco mniejszą popularnością. Nie 
są to co prawda wielkie spadki, ale zauwa-
żalne. W 2017 roku Botoks obejrzało 2,3 
mln widzów, a w 2016 Pitbull. Niebezpieczne 
kobiety zobaczyło 2,79 mln osób. Mimo 
spadku zainteresowania, Patryk Vega nie ma 
powodów do narzekania, bowiem Kobiety 
mafii przyniosły ponad 41 mln złotych 
wpływów z kas polskich kin. Wynik ten 
cieszy nie tylko duże sieci, ale także mniej-
sze ośrodki kinowe, które dzięki popular-
ności filmu Vegi, pierwszy kwartał 2018 
roku mogą zaliczyć do udanych.

Drugie miejsce na liście najpopularniej-
szych tytułów marca zajął Pitbull. Ostatni 
pies, kiedyś flagowa produkcja Patryka Vegi, 
dziś już bez tego twórcy w ekipie, którą 
pokierował Władysław Pasikowski. Wia-
domo już, że finałowa odsłona Pitbulla nie 
dorówna frekwencyjnie dwóm poprzednim 
filmom Vegi z tej serii, ale wynik Ostatniego 
psa jest mimo tego, bardzo dobry. W marcu 
na tę produkcję wybrało się 862 tys. widzów. 
Pasikowski zaproponował nieco ambit-
niejsze podejście do Pitbulla i powrót do 

korzeni tej serii, ale wydaje się, że dystry-
bucyjna konfrontacja z Kobietami mafii nie 
była najlepszym pomysłem.

Te dwa filmy, powiązane ze sobą w bar-
dzo ciekawy branżowy sposób, pozostawiły 
w tyle inne marcowe propozycje kinowe. 
Trzecie miejsce zajęła komedia roman-
tyczna Kobieta sukcesu, ale wynik na pozio-
mie 364 tys. sprzedanych biletów uznać 
należy za rozczarowujący. Prezentowane 
na początku tego roku inne rodzime filmy 
tego typu, przyciągnęły milionowe widow-
nie. Zmęczenie tematem czy nienajlepsza 
data premiery?

Od czwartego miejsca na liście przebojów 
marca mamy już tylko obrazy zagraniczne. 
Jest kilka animacji, kino akcji, komiksowa 
produkcja, komedie, kilka oscarowych pro-
pozycji i jeden tytuł, którego osiągnięcie 
w polskich kinach jest od miesięcy szeroko 
dyskutowane. Cudowny chłopak w marcu 
zajął piąte miejsce, przyciągając ponad 350 
tys. widzów, a od styczniowej premiery ten 
skromny obraz obejrzało 1,3 mln osób i sta-
nie się on najprawdopodobniej popular-
niejszym filmem od Nowego oblicza Greya.

Krzysztof spór

Marzec okazał się 
znakomitym miesiącem 
dla polskich filmów. 
Na srebrnych 
ekranach królowały 
rodzime tytuły, 
zgarniając 
pierwsze, drugie 
i trzecie miejsce 
krajowego box 
office’u.
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KOBIETY MAFII KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT POLSKA 20 875 762 1 020 980 41 354 562 2 016 600 473 22.02.2018

2 PITBULL. OSTATNI PIES PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT POLSKA 17 240 444 862 485 17 240 444 862 485 434 15.03.2018

3 KOBIETA SUKCESU KOBIETA SUKCESU NEXT FILM POLSKA 6 943 546 364 913 6 943 546 364 913 284 08.03.2018

4 CZERWONA JASKÓŁKA RED SPARROW IMPERIAL 
CINEPIX

USA 5 590 946 276 544 5 590 946 276 544 151 02.03.2018

5 CUDOWNY CHŁOPAK WONDER MONOLITH USA/HONG KONG 4 569 575 352 470 19 195 764 1 294 034 166 19.01.2018

6 GNOMEO I JULIA. 
TAJEMNICA 
ZAGINIONYCH KRASNALI

SHERLOCK GNOMES UIP WLK. BRyTANIA/USA 3 646 576 200 449 3 646 576 200 449 184 16.03.2018

7 CZARNA PANTERA BLACK PANTHER DISNEY USA 3 528 095 171 774 11 877 143 560 292 194 14.02.2018

8 PACIFIC RIM: REBELIA PACIFIC RIM: UPRISING UIP USA/CHINy/WLK. 
BRYTANIA

2 542 754 112 371 2 542 754 112 371 145 23.03.2018

9 WIECZÓR GIER GAME NIGHT WARNER USA 2 170 137 111 484 2 170 137 111 484 129 09.03.2018

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

2 139 662 127 443 3 415 777 193 776 164 23.02.2018

69 247 497 3 600 913

11 TRZY BILLBOARDY ZA 
EBBING, MISSOURI

THREE BILLBOARDS 
OUTSIDE EBBING, MISSOURI

IMPERIAL 
CINEPIX

USA/WLK. BRyTANIA 1 646 264 84 751 5 660 190 291 018 98 02.02.2018

12 KAŻDEGO DNIA EVERY DAY FORUM FILM USA 1 556 859 90 041 1 556 859 90 041 132 02.03.2018

13 KSZTAŁT WODY THE SHAPE OF WATER IMPERIAL 
CINEPIX

USA 1 544 225 81 488 3 178 017 167 150 98 16.02.2018

14 NOWE OBLICZE GREYA FIFTY SHADES FREED UIP USA 1 531 507 77 064 27 742 466 1 363 831 425 09.02.2018

15 CZWARTA WŁADZA THE POST MONOLITH WLK. BRyTANIA/USA 1 325 100 67 747 4 216 703 213 193 126 16.02.2018

16 NIEZNAJOMI: 
OFIAROWANIE

STRANGERS: PREY AT 
NIGHT

MONOLITH USA 1 273 550 62 650 1 273 550 62 650 126 09.03.2018

17 PSZCZÓŁKA MAJA: 
MIODOWE IGRZYSKA

MAYA THE BEE: THE 
HONEY GAMES

MONOLITH NIEMCy/AUSTRALIA 1 215 356 76 975 7 688 455 432 025 182 02.02.2018

18 LADY BIRD LADY BIRD UIP USA 979 436 54 666 979 436 54 666 72 02.03.2018

19 FERNANDO FERDINAND IMPERIAL 
CINEPIX

USA 923 373 47 067 14 841 111 799 256 262 05.01.2018

20 GNOMY ROZRABIAJĄ GNOME ALONE KINO ŚWIAT KANADA/WLK. 
BRYTANIA/USA

891 643 46 086 8 002 894 438 810 193 26.01.2018

12 887 313 688 535

TOP 20: 82 134 810 4 289 448

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANy DATA 

PREMIERY

1 KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT 20 875 762 1 020 980 41 354 562 2 016 600 473 22.02.2018

2 PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT 17 240 444 862 485 17 240 444 862 485 434 15.03.2018

3 KOBIETA SUKCESU NEXT FILM 6 943 546 364 913 6 943 546 364 913 284 08.03.2018

4 PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT 864 341 45 956 20 577 971 1 039 512 343 26.01.2018

5 WIEŻA. JASNY DZIEŃ AGAINST GRAVITY 215 783 13 446 215 783 13 446 51 23.03.2018

6 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 214 501 14 055 6 651 030 419 624 176 06.10.2017

7 NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS 173 438 11 152 22 657 882 1 123 621 250 12.01.2018

8 PLAN B NEXT FILM 166 473 10 957 5 669 154 301 955 235 02.02.2018

9 PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY KINO ŚWIAT 113 153 11 266 57 297 461 2 884 415 350 11.11.2016

10 NAJLEPSZY MÓWI SERWIS 99 932 9 304 12 971 543 752 934 250 17.11.2017

TOP 10: 46 907 373 2 364 514

BOX OFFice MArZec 2018

Piotr Stramowski Aleksandra 
Popławska w filmie Kobiety mafii, 
reż. Patryk Vega
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Ta nasza młodość, 
Ten szczęsny czas...

skiego znajdują się także obrazy 
stricte polityczne: Kuchnia polska 
(1991), 1968. Szczęśliwego No-
wego Roku (1992) i wyrosły na 
ich kanwie serial Kuchnia pol-
ska (1993) – panorama skom-
plikowanych losów polskich ro-
dzin od lat stalinowskich aż do 
czasów transformacji ustrojowej.

Szczególne miejsce pośród jego 
filmów zajmuje Bilet na Księżyc 
(2013), utrzymana w poetyce 
kina drogi opowieść o młodych 
ludziach, osadzona w realiach 
PRL-u, której tłem są wydarze-
nia z lipca 1969 roku, kiedy Neil 
Armstrong pierwszy raz postawił 
stopę na Księżycu. Jury gdyń-
skiego festiwalu uhonorowało 
go laurem za najlepszy scena-
riusz, film Bromskiego został 
uznany także za tytuł o najwięk-
szym potencjale dystrybucyjnym 
w Wielkiej Brytanii i Irlandii 
(pozaregulaminowa Nagroda 
Projekt London). 

Bilet na Księżyc to wysokiej 
klasy kino komercyjne, ale nie 
tylko – jest również wnikliwą, 
utrzymaną w słodko-gorzkiej 
poetyce obserwacją naszej rze-
czywistości. Minionej rzeczy-
wistości. Na szczęście minionej, 
bo siermiężnej, peerelowskiej. 
I szkoda, że minionej, bo to lata 
naszego dzieciństwa. „To film 
o młodości, a więc dla młodych, 
ale i dla starszych, którzy wtedy 
byli młodzi” – zauważa Filip Pła-
wiak, grający w Bilecie na Księżyc 
główną rolę, młodego chłopaka, 
który przechodzi z pomocą star-
szego brata przyspieszony kurs 
życiowej edukacji.

Akcja filmu rozgrywa się 
w 1969 roku. PRL świętuje swoje 
ćwierćwiecze (z głośników płynie 
szlagier Wiktora Zatwarskiego 
„Srebrne wesele, rodzince stuk-
nęło dwadzieścia pięć lat…”), 
człowiek stawia pierwsze kroki 
na Księżycu… A na naszych 
ulicach fiaty 125p, na chodni-
kach saturatory z wodą sodową, 
ludzie z tranzystorami, z których 
dobiega muzyka bigbeatowa, idee 
hipisowskie zaczynają docierać 
i do nas… „Rewolucja seksu-
alna trwa, flower power, kurwa 

hipisi” – mówi podekscytowany 
Antoni Sikora, starszy brat głów-
nego bohatera, w którego udanie 
wcielił się Mateusz Kościukiewicz.

Założenia fabularne opowieści 
Bromskiego są proste: jej boha-
ter – Adam Sikora – właśnie 
skończył szkołę średnią i nie-
spodziewanie został powołany 
do marynarki wojennej, choć 
szczerze mówiąc, jeśli już, to 
wolałby do lotnictwa, bo bardzo 
się interesuje samolotami. Funk-
cjonariusze Wojskowej Komisji 
Uzupełnień lubią jednak pożar-
tować z poborowych i tych z gór 
wysłać nad morze, a z tych znad 
morza utworzyć formację strzel-
ców podhalańskich.

W kilkudniowej podróży do 
wojska towarzyszy Adamowi 
starszy brat, który ten zaszczytny 
obowiązek ma już za sobą. To kla-
syczna – utrzymana w konwen-
cji kina drogi – opowieść inicja-
cyjna. „Pływasz w tym gównie po 
uszy, musisz się kontrolować, aby 
trzymać głowę powyżej gówna, 
a za bardzo nie możesz się wychy-
lić, bo cię od razu przyuważą i już 
cię będą mieli na oku, i wtedy 
musisz być bardzo ostrożny. Jak 
w wojsku nabierzesz dobrych 
nawyków, to potem w cywilu dasz 
sobie radę. Dlatego właśnie woj-
sko to jest szkoła życia” – instru-
uje starszy brat młodszego. 

Bilet na Księżyc to jednak 
nie tylko opowieść inicjacyjna. 
W pewnym momencie pojawia 

się również wątek sensacyjny. 
„Antoni chce na siłę wprowadzać 
Adama w dorosłość. Chłopak jest 
wrażliwy, wszystkiemu się dziwi, 
pochodzi z dalekiej prowincji, 
jego doświadczenie życiowe jest 
niewielkie, słowem, nie jest przy-
gotowany na atrakcje, jakie zapla-
nował dla niego brat. Splot dra-
matycznych zdarzeń zmusza go 
do podejmowania pierwszych 
trudnych, dojrzałych i odpowie-
dzialnych decyzji” – mówi Jacek 
Bromski. 

Niezwykle interesująca jest 
ścieżka dźwiękowa Biletu na Księ-
życ. Wiarygodnym – i niezwykle 
dowcipnym – dialogom towarzy-
szą fragmenty audycji radiowych 
(„Rolnicy mogą spać spokojnie, 
na żniwa sznurka do snopowią-
załek na pewno nie zabraknie” – 
informuje spiker) i telewizyjnych 
(„To jest mały krok dla człowieka, 
ale wielki skok dla ludzkości” – 
powiedział Neil Armstrong, który 
21 lipca 1969 roku jako pierwszy 
człowiek stanął na Księżycu), ale 
nade wszystko z drugiego planu 
dźwiękowego niemal przez cały 
czas trwania filmu dobiegają 
ówczesne przeboje. To one tworzą 
nastrój opowieści, ale i momen-
tami prowadzą jej narrację. Gdy 
bohaterowie trafiają do Nowej 
Huty, słyszymy popularne „Asfal-
towe łąki” Grupy ABC Andrzeja 
Nebeskiego, gdy dochodzi do 
erotycznego zbliżenia bohatera 
opowieści z piękną Roksaną (fan-

tastyczna rola Anny Przybylskiej), 
słychać Skaldów w ich subtel-
nym songu „Cała jesteś w skow-
ronkach”, knajpianej scenie roz-
grywającej się w nadmorskim 
„Albatrosie” towarzyszą dźwięki 
pastiszowej produkcji zespołu 
Breakout „Po ten księżyc złoty”, 
by za chwilę przejść w jedną z naj-
piękniejszych piosenek polskiego 
big-beatu „Na drugim brzegu 
tęczy” w wykonaniu Miry Kuba-
sińskiej i Tadeusza Nalepy.

Bromskiemu doskonale udało 
się – właśnie za sprawą muzyki, 
ale także fantastycznych zdjęć 
Michała Englerta, scenografii 
Marka Zawieruchy, kostiumów 
Katarzyny Lewińskiej czy aktor-
skich ról Filipa Pławiaka, Mate-
usza Kościukiewicza i Anny 
Przybylskiej – uchwycić klimat 
tamtych lat, pokazać peerelow-
ską rzeczywistość z jej topor-
nością, przaśnością, opresyj-
nością, ale i z pewną nostalgią, 
wszak była to „ta nasza mło-
dość”. Pamiętam, grałem kie-
dyś – jak niemal każdy chło-
pak – w bigbeatowym zespole 
„House Of The Rising Sun”, 
słuchałem Rozgłośni Harcer-
skiej, gdzie… Jacek Bromski 
z Misią Zielińską prowadzili 
listę przebojów, czy jechałem – 
jak bohaterowie jego filmu – 
do wojska. Nawiasem mówiąc, 
miałem jeszcze gorzej, z moim 
nazwiskiem w piechocie zme-
chanizowanej...Jacek Bromski jest mistrzem 

kina gatunkowego, a wła-
ściwie wielogatunkowego. 
Zadebiutował efektownie – 

zrealizowanym wspólnie z Je-
rzym Gruzą w koprodukcji pol-
sko-belgijsko-brytyjskiej – opar-
tym na motywach powieści Le-
wisa Carolla musicalem Alicja 
(1980). Pierwszy samodzielny 
film pełnometrażowy – nakrę-
cony cztery lata później – tele-
wizyjny dramat psychologiczny, 
Ceremonia pogrzebowa, przyniósł 
mu na gdańskim festiwalu nagro-
dę za debiut. Dwa kolejne tytu-
ły – kryminał Zabij mnie, glino 
(1987) i komedia Sztuka kocha-
nia (1989) – odniosły w kinach 
olbrzymi sukces frekwencyjny. 
Do optyki komediowej Bromski 

bilet nA Księżyc

często powraca, czego przykła-
dem: Dzieci i ryby (1996), a na-
de wszystko – cykl z Panem Bo-
giem w tytule – U Pana Boga za 
piecem (1998; nagroda w Chicago 
i Gdyni), U Pana Boga w ogród-
ku (2007; nagroda w Hous- 
ton i Gdyni), U Pana Boga za mie-

dzą (2009; nagroda w Nanchang), 
a także Kariera Nikosia Dyzmy 
(2002), uwspółcześniona adap-
tacja powieści Tadeusza Dołęgi- 
-Mostowicza. Kilka cennych na-
gród festiwalowych przyniosła 
mu gorzka komedia o nastolet-
nich złodziejach samochodów To 

ja, złodziej (2000; nagrody m.in. 
w Mar del Plata i Kalifornii). For-
mule sensacyjnej pozostał wier-
ny w Uwikłaniu (2011), zainspi-
rowanym bestsellerową powie-
ścią Zygmunta Miłoszewskiego, 
czy w pełnej suspensu Anatomii 
zła (2015). W dorobku Brom-

Filip Pławiak i Mateusz 
Kościukiewicz w filmie Bilet 
na Księżyc, reż. Jacek Bromski 

Filip Pławiak i Anna Przybylska w filmie 
Bilet na Księżyc, reż. Jacek Bromski

Twórca Biletu na Księżyc połączył w jednej 
opowieści – co szczególnie rzadkie – autorskie 
spojrzenie oraz walory komercyjne. Stworzył 
niezwykle atrakcyjne kino, które bawi, 
wzrusza, ale i daje do myślenia. 
Jerzy Armata
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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
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