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Prawdziwymi bohaterami czerwca 

i lipca są z pewnością II reżyserzy, 
którzy w skupieniu układają 
kalendarzówki w taki sposób, 

żeby każdemu z członków ekipy filmo-
wej umożliwić obejrzenie meczów jego 
ukochanych drużyn. Oczywiście terminy 
występów polskiej reprezentacji z góry 
zaznaczone są jako wolne.

Wychodząc z cienia wielkiej piłki chcia-
łem zwrócić uwagę na inne, bardzo waż-
ne wydarzenie, które będzie miało miej-
sce w czerwcu - 37. Koszaliński Festiwal 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”. 
Festiwal jest kuźnią młodego polskiego 
kina, które wykuwa się pośród gorących 
dyskusji z publicznością, wzajemnych 
spotkań, debat, warsztatów prowadzo-
nych przez wybitnych artystów kina oraz 
wieczornych spotkań w klubie festiwalo-
wym. Do Konkursu Pełnometrażowych 
Debiutów Fabularnych zakwalifikowało 
się w tym roku 11 filmów, reprezentują-
cych ogromną różnorodność gatunkową 
(począwszy od komedii romantycznej, 
a skończywszy na kinie eksperymental-
nym) oraz najwyższą jakość. Cieszę się, 
że w tej stawce znalazła się najnowsza 
produkcja Studia Munka – pełnometra-
żowy debiut Ewy Bukowskiej 53 wojny. 
Wysoki poziom prezentowanych w Ko-
szalinie filmów jest efektem nie tylko ta-
lentu młodych twórców, ale także spój-
nego systemu wsparcia kinematografii, 
którego bardzo ważnymi elementami są 
właśnie festiwal „Młodzi i Film” oraz Stu-
dio Munka, które w tym roku obchodzi 
10. rocznicę swojego powstania.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 
nie byłoby Studia Munka oraz wielu innych 
przedsięwzięć, w których uczestniczy SFP, 
gdyby nasi członkowie przed piętnastoma 
laty nie podjęli uchwały, która pozwoliła 
przeznaczać 10 proc. sum inkasowanych 
z tytułu praw autorskich i innych praw 
przewidzianych przez Ustawę o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, na cele 
socjalne, kulturalne i popieranie twórczości 
filmowej. Obsługiwani przez SFP-ZAPA 
polscy filmowcy solidarnie współtworzą 
ten fundusz, ale należy pamiętać o tym, 
że w największej części budują go odpisy 
z pieniędzy, które mamy wysyłać za granicę. 
Tylko amerykańskim producentom z tytułu 
tantiem wysyłamy kilkadziesiąt milionów 
zł rocznie. Nie otrzymując nic w zamian. 
Francuzom płacimy kilkunastokrotnie wię-
cej, niż od nich otrzymujemy. Ten deficyt 
jest wynikiem tego, że polskie filmy mają 
ciągle dość wąską dystrybucję międzynaro-
dową. Na szczęście nasz fundusz pozwala 
zatrzymać część z tych środków w kraju 
i przeznaczyć je na wspieranie polskiej ki-
nematografii. Niestety wchodząca w tym 
roku Ustawa o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrew-
nymi może utrudnić nam egzekwowanie 
tych wpłat od zagranicznych ozz. Zakła-
da ona bowiem, że wszyscy tworzący ten 
fundusz – zarówno Polacy, jak i obcokra-
jowcy – muszą ponownie wyrazić zgodę 
na swoje wpłaty. Dlatego nasza zgoda na 
partycypowanie w tym funduszu musi być 
jednogłośna. Tylko z takim argumentem 
będziemy mogli rozpocząć negocjacje z za-
granicznymi partnerami.

Jacek Bromski
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26 kwietnia 2018 Sąd Apelacyjny 
w Poznaniu zatwierdził tabe-
lę wynagrodzeń za korzystanie 

z utworów i wideogramów na polu eks-
ploatacji reemisja, z której wynika stawka 
dla uprawnionych SFP-ZAPA w wysokości 
2,2 proc. wpływów operatorów kablowych 
uzyskanych od abonentów w związku ze 
świadczeniem usług reemisji. 

Wcześniej takie samo stanowisko zajął 
Sąd Okręgowy w Poznaniu w orzeczeniu 
z 2 marca 2017 roku. Kwietniowe rozstrzy-
gnięcie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne 
i nie przysługuje od niego skarga kasacyj-
na. Tym samym ostatecznie potwierdzo-
na została słuszność dochodzonej przez 
SFP-ZAPA przez wiele lat stawki 2,2 proc., 
zawartej w umowach z niemal wszystkimi 
operatorami kablowymi w Polsce.

Prawomocne zatwierdzenie tabeli wyna-
grodzeń za reemisję w sieciach kablowych 
to przełomowy krok na drodze uporząd-
kowania relacji z operatorami kablowy-
mi. Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, stawki określone 
w zatwierdzonych tabelach wynagrodzeń 
stosuje się obowiązkowo w umowach, któ-
rych stroną jest organizacja zbiorowego za-

rządzania. Dodatkowo ustawa przesądza, 
że postanowienia umowne określające wy-
nagrodzenie mniej korzystne dla twórców 
oraz uprawnionych z tytułu praw pokrew-
nych, niż wynikałoby to z zatwierdzonych 
tabel wynagrodzeń, są nieważne z mocy 
prawa, a ich miejsce zajmują odpowiednie 
postanowienia tych tabel. 

Historia zatwierdzonej obecnie tabeli 
wynagrodzeń ma swój początek w 2010 
roku, kiedy w wyniku nowelizacji Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
zmieniono tryb zatwierdzania tabel z ad-
ministracyjnego na cywilny. SFP-ZAPA 
zostało wówczas zobowiązane do złożenia 
nowych wniosków o zatwierdzenie tabel 
wynagrodzeń. Nowa tabela na reemisję 
została przedłożona do rozpatrzenia przez 
Komisję Prawa Autorskiego (KPA) w 2011. 
Niestety ustawodawca określił w zmienionej 
ustawie, że postępowanie o zatwierdzenie 
tabel wynagrodzeń przed zespołem orze-
kającym KPA nie może trwać dłużej niż 6 
miesięcy. W praktyce termin ten okazał się 
zbyt krótki. W konsekwencji niemal żad-
nego z postępowań prowadzonych przed 
KPA (w tym i to dotyczące tabeli SFP-ZA-
PA na reemisję) nie udało się rozpatrzyć 

merytorycznie w terminie i zostały one 
umorzone z uwagi na upływ wspomnianego 
sześciomiesięcznego terminu. W czerwcu 
2012 – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
operatorów kablowych − Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich i Stowarzyszenie Au-
torów ZAiKS złożyły do Komisji Prawa 
Autorskiego nowy wniosek, tym razem 
wspólny, o zatwierdzenie tabeli wynagro-
dzeń w odniesieniu do reemisji kablowej. 
Wniosek zakładał określenie stawki wyna-
grodzeń dla obu organizacji na poziomie 
3,3 proc. wpływów operatora kablowego, 
z tego 2,2 proc. miało przypaść uprawnio-
nym SFP-ZAPA i 1,1 proc. uprawnionym 
ZAiKS-u. Niestety w marcu 2013 także to 
postępowanie zostało umorzone przez Ko-
misję Prawa Autorskiego. Pomimo formu-
ły wspólnego wniosku, która miała ułatwić 
rozpatrzenie go pod kątem globalnego ob-
ciążenia użytkowników praw, sześć miesięcy 
znów okazało się zbyt krótkim terminem 
na zakończenie postępowania merytorycz-
nym rozstrzygnięciem. Zgodnie z trybem 
przewidzianym w Ustawie o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych, umorze-
nie postępowania tabelowego z uwagi na 
upływ ustawowego terminu przewidzia-

Dominik skoczek
dyrektor SFP-ZAPA

PrAWOMOCNE 
ZATWIErDZENIE 
TABElI WyNAgrODZEń 
SFP-ZAPA ZA 
rEEMISję W SIECIACH 
KABlOWyCH
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rych wynikał obowiązek rozliczania wyna-
grodzeń na rzecz uprawnionych autorów 
i producentów na warunkach określonych 
w projekcie tabeli. Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich w 2013 miało już zawarte kil-
kaset umów z operatorami kablowymi z ca-
łej Polski. W każdej z nich uzgodniono tę 
samą stawkę 2,2 proc. Użytkownicy, którzy 
próbowali wykorzystywać swoją silną po-
zycję rynkową do uzyskania preferencyj-
nych warunków rozliczeń, spotykali się ze 
stanowczą odmową SFP-ZAPA. Podmioty 
unikające zawarcia umów na tych samych 
warunkach co setki pozostałych uczestni-
ków rynku, później wielokrotnie przegry-
wały z SFP-ZAPA w sądach. 

W postępowaniu o zatwier-
dzenie tabel przed Sądem 

w Poznaniu operato-
rzy podnosili, że 

stawki organi-
zacji są wy-

za nadmierną. Wspomniane zarzuty ope-
ratorów mogły tym bardziej zaskakiwać, 
że w Kontrakcie generalnym zawartym 
w 2004 roku pomiędzy SFP a Ogólnopolską 
Izbą gospodarczą Komunikacji Kablowej 
(działającą obecnie pod zmienioną nazwą 
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej 
PIKE), Izba reprezentująca ok. 80 proc. 
rynku telewizji kablowej w Polsce zgo-
dziła się na wyższą stawkę. Sam Kontrakt 
został uznany wówczas przez Izbę za prze-
łom w relacjach operatorów i organizacji 
zbiorowego zarządzania, zaś wynegocjo-
wana w nim stawka 2,8 proc. obowiązy-
wała przez wiele kolejnych lat.

Od złożenia pierwszego wniosku o za-
twierdzenie tabeli wynagrodzeń za reemi-
sję kablową według stawki SFP-ZAPA 2,2 
proc. do jej zatwierdzenia minęło 7 lat. Był 
to okres ciągłych sporów sądowych i burz-
liwych negocjacji z operatorami kablowy-
mi i Izbami reprezentującymi operatorów. 
Pokazuje to dobitnie, jak dużo czasu i wy-
siłku jest potrzebne, aby uprawnionym au-
torom i producentom reprezentowanym 
przez organizacje zbiorowego zarządza-

nia zapewnić godziwe wynagrodzenie. 
rynek reemisji kablowej mógł zostać 
uporządkowany wcześniej, gdyby sys-
tem zatwierdzania tabel wynagrodzeń 
przez Komisję Prawa Autorskiego był 

bardziej wydolny. Spośród dziesią-
tek postępowań o zatwierdzenie 
tabel wynagrodzeń wszczętych 
po 2010 roku przez organiza-

cje działające na terytorium 
Polski do tej pory tylko 3 
z nich zostały zakończone 

prawomocnym rozstrzygnię-
ciem. Wśród nich jest wspólna 

tabela SFP-ZAPA i ZAiKS-u na po-
lu reemisji kablowej, zawierająca 
wynagrodzenie liczone według 
stawki 3,3 proc. wpływów ope-

ratora (2,2 proc. dla SFP-ZAPA 
i 1,1 proc. dla ZAiKS-u).
Prawomocne zatwierdzenie tabeli 

wynagrodzeń ostatecznie potwier-
dza dotychczasową praktykę dzia-

łania SFP-ZAPA i zasadność przyję-
tej wiele lat temu strategii postępowania 

w relacjach z operatorami kablowymi. Ten 
sukces nie byłby możliwy bez żelaznej kon-
sekwencji dyrekcji SFP-ZAPA i prezesa SFP, 
który osobiście brał udział w kluczowych 
negocjacjach, doświadczenia i zaangażowa-
nia wykwalifikowanej kadry pracowników 
SFP-ZAPA oraz sprawnej i profesjonalnej 
obsługi prawnej.

nego na jego zakończenie, uruchamiało 
możliwość złożenia wniosku o zatwier-
dzenie tabeli wynagrodzeń bezpośrednio 
do sądu powszechnego. 

W tym stanie rzeczy w maju 2013 roku 
SFP-ZAPA i ZAiKS podjęły decyzję o prze-
kazaniu wspólnego wniosku tabelowego do 
zatwierdzenia przez Sąd Okręgowy w Po-
znaniu, który został wyznaczony przez Mi-
nistra Sprawiedliwości jako właściwy sąd 
do rozpoznawania spraw o zatwierdzenie 
tabel wynagrodzeń za korzystanie z utwo-
rów i przedmiotów praw pokrewnych.

W trakcie procesu sądowego, SFP-ZAPA 
i ZAiKS zaprezentowały obszerny materiał 

dowodowy, który przemawiał za słusznością 
roszczeń oraz wysokości dochodzonych sta-
wek, które są należne za repertuar chroniony 
przez każdą z organizacji. jednym z najważ-
niejszych argumentów była szeroka, dotych-
czasowa praktyka rynkowa, bowiem bardzo 
duża część rynku operatorów kablowych 
objęta już była wówczas umowami, z któ-

górowane, jednak te twierdzenia nie były 
poparte stosownymi dowodami. Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich w odpowiedzi 
na zarzuty użytkowników przedstawiło do-
kumenty prezentujące wysokość obciążeń 
operatorów kablowych w innych krajach 
europejskich, na tle których stawka SFP-ZA-
PA z pewnością nie mogła zostać uznana 

Kwiecień obfitował w pomyślne dla 
SFP-ZAPA rozstrzygnięcia na po-
lu reemisji. Sąd Apelacyjny w Po-
znaniu prawomocnie zatwierdził 

tabele wynagrodzeń za reemisję kablową 
ze stawką 2,2 proc. dla SFP-ZAPA, a ostat-
ni bezumownie działający członek Polskiej 
Izby Komunikacji Elektronicznej (SPrAy 
S.A.) po przegranej w sądzie został zobo-
wiązany do zapłaty odszkodowania i za-
przestania reemisji do czasu zawarcia 
umowy z naszym Stowarzyszeniem. Zbieg 
wspomnianych wyżej kwietniowych orze-
czeń sądów można uznać za symboliczne 
podsumowanie wielu lat starań SFP-ZAPA 
o to, by uprawnieni reprezentowani przez 
Stowarzyszenie byli godziwie wynagradza-
ni, a wszyscy użytkownicy, bez względu na 
pozycję rynkową, byli traktowani tak samo 
i płacili według tej samej stawki. 

Od samego początku działalności SFP-ZA-
PA, kwestia uporządkowania płatności z ty-
tułu reemisji kablowej była niezwykle istot-
na. Aby do tego doprowadzić organizacja 
przez wiele lat dochodziła swoich roszczeń 
w setkach postępowań sądowych oraz, tam 
gdzie to było możliwe, na drodze negocjacji. 
Takie działania były konieczne, pomimo że 
Ustawa o prawie autorskim i prawach po-
krewnych wyraźnie wskazuje, że operato-
rom kablowym wolno reemitować utwory 
wyłącznie na podstawie umowy zawartej 
z właściwą organizacją zbiorowego zarządza-
nia prawami autorskimi, jaką jest SFP-ZA-
PA. Oznacza to, że dla działalności zgodnej 
z prawem operator kablowy ma obowiązek 
zawrzeć z naszą organizacją umowę i uzy-
skać w ten sposób licencję, czyli zezwolenie 

na korzystanie z utworów audiowizualnych. 
Bezumowna reemisja stanowi naruszenie 
prawa, a SFP-ZAPA, dysponując prawem 
zakazowym, może domagać się od takiego 
użytkownika jej zaprzestania do czasu za-
warcia kontraktu. Takie prawo przez wiele 
ostatnich lat SFP-ZAPA bardzo skutecznie 
egzekwowało na drodze sądowej w spra-
wach przeciwko podmiotom odmawiają-
cym podpisania umowy, które nie płaciły 
w ogóle albo uiszczały niepełne należności.

Początkowo operatorzy nie chcieli pła-
cić wynagrodzeń dla autorów i producen-

piotr chaberski
kierownik Działu Inkaso Polska SFP-ZAPA

tów reprezentowanych przez SFP-ZAPA, 
powołując się na licencję ustawową, która 
została zniesiona w 2003 roku. Oznaczało 
to konieczność prowadzenia trudnych ne-
gocjacji. rozmowy z reprezentującą ope-
ratorów izbą gospodarczą (obecnie Polska 
Izba Komunikacji Elektronicznej PIKE) za-
kończyły się sukcesem w 2004 roku. Wów-
czas został podpisany Kontrakt generalny, 
który przez obie strony był określany jako 
przełomowy. Do Kontraktu opiewającego 
na stawkę 2,8 proc. wpływów z tytułu re-
emisji przystąpił niemal cały rynek użyt-
kowników, zapewniając uprawnionym wy-
sokie wpływy finansowe z tego pola przez 
wiele kolejnych lat.

Sytuacja zmieniła się w 2009. PIKE wy-
powiedziała wtedy Kontrakt generalny, 
formułując niemożliwe do zaakceptowania 
przez SFP-ZAPA oczekiwanie zawierania 
z operatorami kablowymi umów według 
dwukrotnie niższej stawki. Wobec braku 
zgody organizacji na tak gwałtowne do-
celowe zmniejszenie wynagrodzeń dla 
uprawnionych, bardzo duża część ope-
ratorów zaczęła płacić według określonej 
przez siebie w sposób arbitralny stawki 
1,6 proc. SFP-ZAPA traktując takie wpła-
ty jako zaliczkowe, podejmowało wiele 
prób wypracowania kompromisu. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom ope-
ratorów, zmniejszyło swoje roszczenia 
o ponad 20 proc., oczekując od połowy 
2009 roku zapłaty przez nich tantiem we-
dług stawki 2,2 proc. I choć część użyt-
kowników zaakceptowała te warunki, to 
duża grupa podmiotów odmawiała pła-
cenia wynagrodzenia w pełnej wysokości. 

DZIAłAlNOść 
SFP-ZAPA NA POlU 
rEEMISjI KABlOWEj
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25kwietnia 2018 – po trwającym 
wiele lat procesie sądowym – Sąd 
Apelacyjny w Warszawie pod-

trzymał wyrok Sądu Okręgowego z 4 lu-
tego 2016 roku i zobowiązał operatora ka-
blowego SPrAy S.A. do zapłaty na rzecz 
SFP-ZAPA odszkodowania w wysokości 
dwukrotności stawki stosownego wyna-
grodzenia, tj. 2,2 proc. wpływów z reemi-
sji. Dodatkowo sąd zobowiązał SPrAy do 
zaprzestania dalszych naruszeń, zakazując 
operatorowi reemisji do czasu zawarcia 
umowy licencyjnej z SFP-ZAPA. 

SFP-ZAPA jako organizacja zbio-
rowego zarządzania prawami au-
torskimi i pokrewnymi jest 
zobligowana do stosowania 
zasady równego traktowa-
nia wszystkich użytkowni-
ków eksploatujących prawa 
do utworów audiowizualnych. 
W myśl tej reguły każda umo-
wa licencyjna zawierana przez 
nasze Stowarzyszenie z opera-
torami telewizji kablowych opie-
wa obecnie na stawkę 2,2 proc. 
wszystkich rzeczywistych wpły-
wów, które operator otrzymuje 
z tytułu świadczenia usług re-
emisji programów telewizyj-
nych. Niestety, pomimo obję-
cia niniejszą stawką ponad 90 
proc. rynku telewizji kablowej 
oraz obowiązku wynikającego 
z przepisów Ustawy o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych, 
zdarzają się operatorzy tacy, jak 

SPrAy, którzy odmawiają zawarcia umo-
wy z SFP-ZAPA. Żądają oni jednocześnie 
zastosowania preferencyjnych warunków 
finansowych, co oznaczałoby tym samym 
złamanie zasady równego traktowania. 

Warszawska spółka SPrAy S.A. współ-
pracująca z telekomunikacyjnym gigantem 
VECTrA S.A. niemal od samego począt-
ku działalności naruszała autorskie prawa 
majątkowe przysługujące uprawnionym 
reprezentowanym przez SFP-ZAPA, pro-

wadząc działalność 
reemisyjną bez 

stosownego 

zezwolenia wyrażonego w umowie licen-
cyjnej. Operator nie chciał dobrowolnie 
podpisać umowy, a kroki podjęte przez na-
sze Stowarzyszenie na etapie polubownym 
również nie przyniosły żadnych rezultatów. 
W konsekwencji w 2008 roku musieliśmy 
złożyć przeciwko SPrAy pozew o zapła-
tę oraz o zaniechanie dalszego naruszania 
praw chronionych przez SFP-ZAPA wraz 
z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa 
w postaci zakazania SPrAy bezumownej 
reemisji. Przez cały okres, którego dotyczyło 
powództwo, SPrAy nigdy nie uiścił SFP-ZA-
PA więcej niż arbitralnie wyznaczone kilka 
dziesiątych procenta uzyskanych przez siebie 
wpływów z reemisji. Żaden inny operator 
działający na rynku telewizji kablowej nie 
dokonywał wpłat na tak niskim poziomie.

Kwietniowy prawomocny wyrok stano-
wi kolejne potwierdzenie zasadności stawki 
2,2 proc. wpływów z reemisji, dochodzo-

nej od wielu lat przez SFP-ZA-
PA. To orzeczenie w spra-
wie przeciwko ostatniemu 
członkowi Polskiej Izby 

Komunikacji Elektro-
nicznej (PIKE) działa-
jącemu bez umowy ze 
Stowarzyszeniem Fil-

mowców Polskich. Symbo-
licznie wyrok w sprawie przeciwko 
SPrAy S.A. zbiegł się z prawomoc-

nym zatwierdzeniem tabel wynagro-
dzeń SFP-ZAPA na polu reemisji, która osta-
tecznie sankcjonuje stawkę 2,2 proc. wpły-
wów operatora kablowego z tytułu reemisji 
jako powszechnie obowiązującą. 

Bartosz paciorek
specjalista ds. Inkasa SFP-ZAPA

STOWArZySZENIE 
FIlMOWCóW 
POlSKICH – ZAPA 
WygryWA ZE SPrAy S.A.

SFP-ZAPA nie mając wyjścia, skierowało 
przeciwko nim dziesiątki pozwów, rozpo-
czynając tym samym wieloletnią batalię 
o godziwe wynagrodzenia dla uprawnio-
nych, z których praw korzystają operatorzy 
kablowi. gdyby nie wyroki sądów nakła-
dające na operatorów obowiązek zapłaty 
odszkodowania na rzecz SFP-ZAPA, czy 
zakazujące im bezumownej reemisji, część 
z operatorów przestałaby w ogóle pła-
cić. W 2011 pozytywnie dla SFP-ZAPA 
zakończyła się ponad połowa procesów 
sądowych (z niemal 100 prowadzonych 
w tym roku) przeciwko operatorom, któ-
rzy uchylali się od płacenia. Konsekwentna 
polityka procesowa organizacji przynosiła 
wymierne rezultaty. Zaczęła się kształto-
wać korzystna linia orzecznictwa sądowe-
go, co skłaniało kolejnych operatorów do 
zawierania umów określających stawkę 2,2 
proc. równolegle do prowadzonych pro-
cesów sądowych, SFP-ZAPA doprowadza-
ło do zawierania umów także w wyniku 
prowadzonych negocjacji z dużymi pod-
miotami, jak np. zawarty na początku 2012 
roku kontrakt z Telekomunikacją Polską 
(obecnie Orange S.A.). 

Okres intensywnych sporów sądowych 
mógł zakończyć się już w 2012. Organizacje 
zbiorowego zarządzania wyszły wówczas 
z inicjatywą zawarcia z izbami gospodar-
czymi zrzeszającymi operatorów działają-
cych w Polsce (Polska Izba Komunikacji 
Elektronicznej, ZTK – Związek Telewizji 
Kablowych w łodzi, MEDIAKOM z siedzi-
bą w Warszawie) Kontraktu generalnego 
przewidującego łączną stawkę dla wszyst-
kich organizacji zbiorowego zarządzania. 
Finalnie jednak ozz i użytkownikom nie 
udało się osiągnąć kompromisu. W miej-
sce porozumienia z organizacjami, Izba 
zrzeszająca największych operatorów (PI-
KE) złożyła wniosek o cofnięcie SFP-ZA-
PA koncesji na zbiorowy zarząd prawami 
w zakresie reemisji, który zdecydowanie 
został oddalony przez Ministra Kultury. 
równolegle SFP-ZAPA broniące praw 
reprezentowanych przez siebie podmio-
tów oraz dochodzące należnych im pie-
niędzy, stało się obiektem wielu ataków, 
które miały osłabić pozycję organizacji. 
Począwszy od wspomnianego wniosku 
o cofnięcie koncesji poprzez liczne arty-
kuły w prasie zawierające nieprawdziwe 
stwierdzenia pod adresem SFP-ZAPA, 
kończąc na skargach do rzecznika Praw 
Obywatelskich i Komisji Europejskiej na 
art. 79 Ustawy o prawie autorskim, umoż-
liwiający SFP-ZAPA dochodzenie od ope-

ratorów kablowych odszkodowania za 
bezumowną reemisję.

W połowie 2012 roku SFP-ZAPA złożyło 
pozwy przeciwko największym operatorom 
w Polsce, reemitującym utwory audiowi-
zualne bez umowy i zezwolenia organiza-
cji. Było to konieczne, gdyż użytkownicy 
dokonując zaniżonych płatności, zaczęli 
prezentować stanowisko, że ich wpłaty to 
pełne wynagrodzenie, oni sami działają na 
podstawie udzielonej przez SFP-ZAPA do-
rozumianej licencji. Ważnym momentem 
dla uporządkowania rynku reemisji kablo-
wej był rok 2013. Najpierw SFP-ZAPA po-
rozumiało się i zawarło umowę z jednym 
z największych w Polsce operatorów kablo-
wych – Multimedia Polska. Pod koniec te-
go samego roku SFP-ZAPA wygrało proces 
z największym operatorem w Polsce – UPC, 
na którego sąd nałożył obowiązek zapłaty 
na rzecz SFP-ZAPA wielomilionowego od-
szkodowania wyliczonego jako trzykrotność 
kwoty, którą użytkownik byłby zobowiąza-
ny zapłacić, gdyby podpisał umowę z orga-
nizacją i płacił według stawki 2,2 proc. Po 
tych wydarzeniach UPC podpisało umowę 
na takich samych warunkach jak inni ope-
ratorzy kablowi, a duża część pozostałych, 
którzy do tej pory odmawiali podpisania 
umowy z SFP-ZAPA, zdecydowała się na 
zakończenie sporów i uregulowanie zale-
głych wynagrodzeń. 

Nie oznaczało to jednak, że wpływy z re-
emisji nie były zagrożone. W następstwie 
złożonej w 2014 roku przez UPC skargi kon-
stytucyjnej, w połowie 2015 Trybunał Kon-
stytucyjny orzekł, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. 
b Ustawy o prawie autorskim jest niezgod-
ny z Konstytucją (chodzi o przepis umoż-
liwiający żądanie od osoby, która w sposób 
zawiniony naruszyła prawa majątkowe, na-
prawienia wyrządzonej szkody poprzez za-
płatę sumy odpowiadającej trzykrotności 
stosownego wynagrodzenia). Przepis ten 
stanowił istotne zabezpieczenie w dochodze-
niu wynagrodzeń należnych uprawnionym 
chronionym przez SFP-ZAPA i zniechęcał 
użytkowników do naruszania prawa. Wie-
dzieli oni bowiem, że po niekorzystnym dla 
siebie wyroku będą musieli się liczyć z za-
płatą nawet trzykrotności wynagrodzenia, 
które uprawnionemu by się należało, gdyby 
umowa została od razu zawarta. Istniało re-
alne ryzyko, że zniesienie tego przepisu za-
owocuje zwiększeniem skali bezprawnego 
bezumownego wykorzystywania utworów. 
SFP-ZAPA nie dopuściło do tego, dzięki sku-
tecznie prowadzonym procesom sądowym 
zmierzającym do zastosowania odszkodo-

wania w wysokości równej dwukrotności 
należnego wynagrodzenia od naruszającego 
prawa autorskie. Takiego prawa organiza-
cji nie zakwestionował Trybunał Sprawie-
dliwości UE, który nie stwierdził niezgod-
ności polskiej regulacji z Dyrektywą unijną 
w sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej. To stanowisko podzielił też 
Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń z koń-
ca ubiegłego roku.

Obecnie, pomimo że inkasem objęty jest 
już niemal cały rynek, a SFP-ZAPA dys-
ponuje prawomocnie zatwierdzoną tabe-
lą wynagrodzeń, działania organizacji na 
tym polu muszą być i są nadal bardzo in-
tensywne. Wysiłki SFP-ZAPA skupiają się 
m.in. na kontroli prawidłowości rozliczeń 
wynikających z zawartych umów oraz na 
dotarciu do najmniejszych operatorów, 
którzy jeszcze jej nie zawarli. jest to pro-
ces bardzo czasochłonny, gdyż część ryn-
ku nie objęta do tej pory płatnościami jest 
mocno rozdrobniona. Co do realizacji już 
podpisanych umów – istnieje grupa użyt-
kowników, którzy co prawda zaakceptowa-
li stawkę 2,2 proc., ale zaniżają podstawę 
rozliczeń. Wysoka wykrywalność takich 
przypadków to zasługa dokonywanej przez 
pracowników SFP-ZAPA codziennej wni-
kliwej analizy rozliczeń setek podmiotów, 
ich sprawozdań finansowych oraz dociera-
nia do wszelkich możliwych źródeł danych 
umożliwiających weryfikację poprawności 
rozliczeń. Operatorzy, którzy nie wywiązu-
ją się z zapisów umowy, wpłacają niepełne 
kwoty i odmawiają wyrównania należności 
muszą liczyć się z pozwami ze strony orga-
nizacji. Niezależnie od tego, czy są to du-
że podmioty, czy najmniejsze, świadczące 
usługi dla kilkuset abonentów. 

Pole reemisji niezmiennie od wielu lat 
jest źródłem jednych z największych wpły-
wów finansowych SFP-ZAPA, pomimo że 
nie sprzyja temu dynamicznie zmieniające 
się otoczenie prawne zarówno w Polsce, 
jak i na szczeblu Unii Europejskiej, oraz 
postawa niektórych użytkowników igno-
rujących obowiązujące przepisy ustawowe, 
jak i zapisy zawartych umów z SFP-ZAPA. 
Obecnie organizacja ma zawarte ponad 
290 umów z operatorami kablowymi, co 
stanowi ponad 90 proc. rynku pod wzglę-
dem liczby abonentów, dla których ope-
ratorzy świadczą usługi. Prawomocnie 
zatwierdzona tabela z pewnością pomo-
że objąć dotychczasową stawką 2,2 proc. 
pozostałych, najczęściej małych operato-
rów, którzy do tej pory nie zawarli umo-
wy z SFP-ZAPA.
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Dolina Krzemowa 
polsKiego Kina
Młodzi filmowcy 

od lat szukają 
różnych 
sposobów 

żeby zadebiutować. 
Montują pełny metraż ze 
szkolnych etiud (Rysopis), 
robią filmy parami 
(Dotknij mnie) czy też 
decydują się na udział 
w produkcji nowelowej 
(Oda do radości). pański 
pierwszy krok w świat 
profesjonalnej produkcji 
filmowej też nie był 
zwyczajny.
Jacek Bromski: Tak, to 
prawda. ja wybrałem wariant 
„dwójkowy”. Musical Alicja 
(1980), to właściwie pierwsza 
wielka polska koprodukcja 
międzynarodowa z budżetem 
wynoszącym kilka milionów 
dolarów. Producenci mieli 
obawy przed powierzeniem 
tak dużego projektu debiu-
tantowi. Dlatego poprosi-
łem o pomoc jerzego gruzę, 
z którym współpracowałem 
przy festiwalach w Sopo-
cie, i wspólnymi siłami jakoś 
ten film udało nam się zro-
bić (śmiech). Debiutowa-
nie w Prl-u nie było takie 
proste, a zarazem, nie tak 
skomplikowane jak zaraz po 
zmianie ustrojowej. Wtedy 
w gruncie rzeczy młodzi fil-
mowcy zostali pozostawieni 
sami sobie.

stowarzyszenie Filmowców 
polskich zidentyfikowało 
bardzo szybko ten problem 
i kiedy tylko nadarzyła się 
okazja podjął pan decy-
zję o podaniu debiutantom 

pomocnej dłoni. Jak to się 
zaczęło?
Wojciech Marczewski, który 
był już wtedy pedagogiem 
w Szkole Wajdy, a wcześniej 
pracował z młodzieżą w szko-
łach filmowych w łodzi, lon-

mencie zbudować studio 
filmowe kompleksowo zaj-
mujące się debiutantami. 
Tak powstało Studio Munka, 
które od dziesięciu lat jest 
częścią Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich. Munk 
poza krótkometrażowymi 
fabułami rozpoczął także 
produkcję pełnometrażo-
wych debiutów fabularnych 
(„Debiut Pełnometrażowy”). 
Później zdecydowaliśmy 
o uruchomieniu progra-
mów dla dokumentalistów 
(„Pierwszy Dokument”) 
i animatorów („Młoda Ani-
macja”). W tym roku, we 
współpracy z Canal+, zain-
augurowaliśmy program „60 
Minut” przeznaczony dla 
fabularnych form telewizyj-
nych. Krok po kroku udało 
nam się stworzyć jedno z naj-

przyjaźniejszych miejsc dla 
filmowej młodzieży – nie 
tylko w Polsce, ale być może, 
również i na świecie.

czym różni się proces two-
rzenia filmów krótkome-
trażowych w studiu Munka 
od tych realizowanych 
w szkołach filmowych?
Film szkolny, to jest jed-
nak film szkolny. jego twórca 
nie ponosi praktycznie żad-
nej odpowiedzialności. jak 
mu nie wyjdzie, to w naj-
gorszym przypadku dosta-
nie „dwójkę”, co się zdarza 
niezwykle rzadko. W Studiu 
Munka mamy do czynienia 
z profesjonalną produkcją fil-
mową, zarówno w przypadku 
filmów krótko- i średniome-
trażowych, jak i pełnometra-
żowych. „Trzydziestki” uczą 

dynie, Niemczech, Danii, 
Szwajcarii i Holandii, wpadł 
na pomysł żebyśmy przy Sto-
warzyszeniu zaczęli produ-
kować „trzydziestki”. Pro-
gram „30 Minut” wystartował 
w 2006 roku, na dwa lata 

dyscypliny realizacyjnej, bo 
ich budżety nie są zbyt duże, 
a przede wszystkim pozwa-
lają debiutantom zmierzyć się 
z konkurencją, bo zgłoszeń 
mamy dziesięciokrotnie wię-
cej niż możliwości produk-
cyjnych. Później, gwarantując 
debiutantom swobodę twór-
czą, oferujemy im jednocze-
śnie wsparcie ze strony opie-
kunów artystycznych i rady 
Artystycznej Studia. Obej-
muje ono pracę nad scena-
riuszem, kolaudację i ewen-
tualne poprawki montażowe. 
Wszystko zgodnie z ideą daw-
nych Zespołów Filmowych. 
Dzisiaj poza Studiem Munka 
nie ma już takich metod pracy 
z młodzieżą filmową.

śledząc losy reżyserów, 
którzy zrobili w studiu 

Munka swoje filmy (Jan p. 
Matuszyński, Agnieszka 
smoczyńska, Bartosz 
Konopka, Borys Lankosz, 
Maria sadowska, Kuba 
czekaj czy piotr Domalew-
ski), można śmiało powie-
dzieć, że Munk stał się 
dla polskiego kina czymś 
w rodzaju Doliny Krzemo-
wej.
Najlepszym dowodem na 
to jest spektakularny suk-
ces Cichej Nocy – najpierw 
Złote lwy w gdyni, a potem 
10 Orłów na 10-lecie Stu-
dia Munka. Ten pełnome-
trażowy debiut wyproduko-
wany w Studiu Munka został 
wyreżyserowany przez Pio-
tra Domalewskiego, który 
wcześniej miał za sobą krótki 
film zrealizowany właśnie 
w Munku. Zresztą filmy 

przed formalnym utworze-
niem Studia Munka.

sukces „30 Minut” był 
ogromny.
Dlatego postanowiliśmy pójść 
za ciosem i na jego funda-

z logiem Studia Munka regu-
larnie zdobywają nagrody 
w Polsce i na świecie. jestem 
przekonany, że tak samo 
będzie z nowymi produk-
cjami. już wiemy na przykład, 
że debiut Ewy Bukowskiej 
53 wojny pokazany zostanie 
w sekcji konkursowej East 
of the West festiwalu w Kar-
lowych Warach. Podkreślę 
jeszcze raz, te wszystkie suk-
cesy filmów Studia Munka, 
poza oczywistym talentem 
ich twórców, w dużej mierze 
są zasługą dobrze sprawowa-
nej zespołowej opieki arty-
stycznej. Staramy się pomóc 
debiutantom znaleźć najlep-
sze rozwiązania. jeśli sytu-
acja tego wymaga jesteśmy 
w stanie wydać dodatkowe 
pieniądze na dokrętki. Tak 
było właśnie w przypadku 

53 wojen, a wcześniej przy 
Dniu kobiet Marii Sadow-
skiej – wiele scen zostało 
dokręconych i uporządko-
wanych, dzięki temu te filmy 
są lepsze. Czegoś takiego na 
pewno nie zrobiłby produ-
cent prywatny.

pierwszą dekadę studio 
Munka ma już za sobą. co 
z tej perspektywy uznałby 
pan za jego największy 
sukces?
Studio Munka stało się bar-
dzo ważnym elementem 
funkcjonowania naszego 
rynku filmowego. razem 
z koszalińskim festiwalem 
„Młodzi i Film” tworzy dziś 
efektywny system wsparcia 
młodych twórców. Cieszę się, 
że debiutanci tak licznie z tej 
pomocy korzystają.

8 9

O początkach Studia Munka rozmawiamy 
z członkami jego Rady Artystycznej – 
Jackiem Bromskim, prezesem 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
i Wojciechem Marczewskim, 
dyrektorem programowym Szkoły Wajdy

Jest pan pomysłodawcą 
programu „30 
Minut”. to on stał się 
fundamentem studia 

Munka. Jaka była geneza 
tego pomysłu?
Wojciech Marczewski: Pro-
wadząc zajęcia w Szkole Wajdy 
zauważyłem, że część młodych 
ludzi nie jest gotowa żeby od 
razu po szkole filmowej brać 
się za debiut pełnometrażowy. 
jakkolwiek mają podstawy 
warsztatowe, talent i pomysły, 
to brakuje im doświadczenia. 
Należy pamiętać, że eduka-
cja w zawodach twórczych nie 
kończy się na szkole filmo-
wej. To jest dopiero począ-
tek. Każdy kto tego nie rozu-
mie zatrzymuje się w miejscu 
i wcześniej czy później odpada 
z gry. Całe moje pokolenie 
oprócz szkoły filmowej prze-
chodziło przez etap krótkich 
filmów, fabularnych lub doku-
mentalnych, realizowanych 
dla telewizji. Zanim zrobiłem 
debiut fabularny Zmory mia-
łem na koncie około dziewię-
ciu takich filmów. To była moja 
prawdziwa szkoła, zwłasz-
cza, że w drugiej połowie lat 
70. filmy telewizyjne produ-
kowane w Polsce były dużo 
ciekawsze niż filmy kinowe. 
Szkoła filmowa daje warsztat, 
ale to krótkie filmy uczą, jak 
ten warsztat wykorzystać oraz 
budują osobowość reżysera.

pańskie pokolenie miało 
także wsparcie w postaci 
Zespołów Filmowych.
To było fantastyczne doświad-
czenie. Kiedy przyszedłem 
do TOr-u mogłem korzy-
stać z rad różewicza, Żebrow-
skiego, Kieślowskiego czy 
Zanussiego. To był kolejny 
poziom zawodowego rozwoju. 
Tymczasem wraz z przekształ-
ceniem Zespołów Filmo-
wych w zwykłe studia filmowe 
całe młode pokolenie zostało 
pozbawione takiej opieki. 
W szkole filmowej student jest 
niejako przymuszany do tego 
żeby robić filmy. Są one wpi-
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Studio Munka stało się bardzo 
ważnym elementem funkcjonowania 
naszego rynku filmowego

Jacek Bromski
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sane w cały kalendarz kształce-
nia. Ale ten „przymus” robie-
nia filmów kończy się wraz 
z otrzymaniem dyplomu. Stu-
dent opuszcza szkolne mury 
i wpada w czarną dziurę. Nikt 
na niego nie czeka. Nikt go 
nie potrzebuje. On musi sam 
udowodnić, że do czegoś się 
nadaje. Zdarza się, że taki 
stan zawieszenia kończy się 
depresją lub przyjmowaniem 
przypadkowych zleceń. Dla-
tego chciałem stworzyć pro-
gram, który byłby bezpiecz-
nym pomostem między szkołą, 
a zawodowstwem.

Miał pan wszystko bardzo 
dokładnie przemyślane.
Wiedziałem, że jeśli program 
„30 Minut” ma wystartować 
kluczowe będzie ograniczenie 
kosztów związanych z pro-
dukcją. Dlatego zapropono-
wałem rozwiązanie, w którym 
producent krótkometrażówki 

realizowanej w ramach pro-
gramu nie dość, że nie zara-
bia na jej produkcji, to jeszcze 
musi dołożyć 20 proc. budżetu 
filmu. reżyser, aktorzy i pozo-
stali członkowie ekipy mieli 
także otrzymywać minimalne 
honoraria. To miała być szansa 
na autoprezentację, a nie na 
zbicie kokosów.

Znalezienie właściwych 
partnerów zajęło panu pra-
wie dwa lata.
Każda inicjatywa musi znaleźć 
swoje miejsce, czas i właści-
wych ludzi. Dla programu „30 
Minut” wszystkie te okoliczno-
ści zaistniały podczas Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego 
w 2006 roku. Przedstawiłem 
swój pomysł na jednym ze 
spotkań. Po jego zakończeniu 
niemal jednocześnie podeszli 
do mnie jerzy Kapuściński, 
wtedy pracujący w TVP Kul-
tura oraz jacek Bromski, pre-

zes SFP. Obaj uznali pomysł za 
niezwykle interesujący i zade-
klarowali gotowość w wspar-
cia finansowego tego przed-
sięwzięcia. Ustaliliśmy też, że 
powstanie rada Artystyczna, 
złożona z reprezentantów 
szkół filmowych oraz insty-
tucji współtworzących pro-
gram. rada miała za zadanie 
wybierać projekty skierowane 
do produkcji oraz służyć ich 
twórcom pomocą udzielaną 
na każdym etapie realizacji 
filmu. Ta krakowska rozmowa 
stała się kamieniem węgiel-
nym programu „30 Minut”. Po 
dwóch latach funkcjonowania 
i ogromnym zainteresowaniu 
ze strony młodych filmow-
ców pogram ten stał się częścią 
Studia Munka, które objęło 
swoim zasięgiem także doku-
ment i animację oraz rozpo-
częło produkcję pełnometra-
żowych debiutów fabularnych. 
Takiego wsparcia dla młodych 

filmowców zazdroszczą nam 
ludzie z całej Europy.

Dzisiaj Jerzy Kapuściń-
ski jest ciągle związany ze 
studiem Munka, pełniąc 
funkcję dyrektora artystycz-
nego, ale telewizja polska 
ze współpracy niestety się 
wycofała.
Uważam to za olbrzymi błąd 
TVP. Wsparcie Studia Munka, 
a mówimy tutaj o stosunkowo 
małych kwotach, mieści się 
z pewnością w ramach działań 
misyjnych. Decydenci z Woro-
nicza powinni zrozumieć, że 
pieniądze włożone w edu-
kację, to inwestycja w naszą 
przyszłość. jeśli chcemy mieć 
zdrowe, inteligentne i wrażliwe 
społeczeństwo, to musimy dbać 
o twórców, którzy będą w sta-
nie temu społeczeństwu coś 
wartościowego proponować.

co uznałby pan za najwięk-
szy sukces studia Munka?
Bezsprzecznie największym 
sukcesem Studia jest zbudowa-
nie nowego pokolenia filmow-
ców, nie tylko reżyserów, ale 
także producentów, operato-
rów i przedstawicieli innych 
zawodów. To właśnie dzięki 
Munkowi ludzie ci mieli oka-
zję pracować po raz pierwszy 
w profesjonalnych warun-
kach, z profesjonalnymi eki-
pami. Studio pozwala rozwijać 
zawodowe kariery młodych 
ludzi. gdyby Studia Munka nie 
było trzeba byłoby je natych-
miast wymyślić. Do udziału 
w programach aplikuje mnó-
stwo ludzi. jak nie dostaną 
się za pierwszym razem, to 
wracają z nowym projek-
tem. Studio Munka stało się 
skuteczną drogą pozwalającą 
wejść młodym filmowcom na 
profesjonalny rynek. To pełne 
twórczego fermentu miejsce, 
w którym odrodziła się idea 
Zespołów Filmowych.

Rozmawiał 
Grzegorz 
Wojtowicz

suKces to 
ciężka praca 

Kiedyś Zespoły 
Filmowe były 
naturalnym śro-
dowiskiem dla 

reżyserów przymierzają-
cych się do debiutu. póź-
niej praktycznie zniknęły 
z filmowej mapy polski. Od 
10 lat młodzi twórcy mogą 
rozwijać swój talent w stu-
diu Munka. co według was 
jest jego największym osią-
gnięciem?
ewa Jastrzębska: Po pierwsze 
przez 10 lat istnienia Studia 
Munka stworzyliśmy rozpo-
znawalną markę. Po drugie 
zrealizowaliśmy wiele nagra-
dzanych na festiwalach tytu-
łów. Osiągnięciem jest ich 
liczba, bo to aż 172 filmy. 
Kolejne są na etapie produk-
cji. 
Jerzy Kapuściński: Kiedy 
powstawało Studio Munka, 
debiuty realizowano w róż-
nych miejscach. Brakowało 
instytucji, która wspiera-
łaby pierwsze filmy, ale też 
korzystała z twórczej energii 
młodych ludzi. Nawiązując 
do tradycji Zespołów Filmo-
wych, a także Studia Filmo-
wego im. Karola Irzykow-
skiego, powstałego w 1981, 
a zlikwidowanego w 2005 
roku, stworzyliśmy dyna-
micznie działającą instytucję. 
Debiutujący w latach 70. i 80. 
reżyserzy podkreślali wyjąt-
kową atmosferę pracy zespo-
łowej. Po 1989 roku polskie 
kino się skomercjalizowało, 
a kolejne studia ograniczały 
swoją działalność, powstało 
bardzo mało debiutów. Od 
2006 w Stowarzyszeniu Fil-
mowców Polskich powsta-
wały pierwsze „trzydziestki”, 
a dwa lata później doszło 
do spotkania SFP, Telewizji 
Polskiej, Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej – wtedy 
założyliśmy Studio Munka, 
które stało się częścią Stowa-
rzyszenia Filmowców Pol-
skich. Po 10 latach możemy 

czy uważacie, że start fil-
mowca po szkole w studiu 
Munka stał się czymś oczy-
wistym?
J.K.: Studio jest małą instytu-
cją, ale ma dużą ilość współ-
pracowników, sympaty-
ków i przede wszystkim od 
początku było dobrze wymy-
ślone. Zapewniamy opiekę 
artystyczną, nie spieszymy 
się, dokładnie realizujemy 
projekty. Wspomagamy na 
wszystkich etapach produk-
cji każdy z pionów: reżyser-
ski, producencki, operatorski. 
Nie mamy nic przeciwko, gdy 
reżyser przychodzi z kolegą 
operatorem i chce z nim 
robić krótkometrażowy film. 
Wtedy każdy z nich zdobywa 
doświadczenie. Studio stymu-
luje grupy twórcze stworzone 
ze znajomych ze szkoły.  
e.J.: I w ten sposób powstają 
zalążki firm producenckich. 
Debiutujący reżyser musi 
znaleźć producenta wyko-
nawczego. Producentem 
może być każdy, kto ma zare-
jestrowaną firmę w dziedzi-
nie filmu, również kolega ze 
szkoły po produkcji filmowej. 
raz zdarzyło się, że młody 

Rozmowa z ewą Jastrzębską, dyrektor 
ds. produkcji oraz Jerzym Kapuścińskim, 
dyrektorem artystycznym Studia Munka 
działającym przy Stowarzyszeniu 
Filmowców Polskich
stwierdzić, że była to bardzo 
dobra decyzja.

czy zatem można powie-
dzieć, że studio Munka 
zmieniło oblicze polskiego 
kina?
J.K.: Oczywiście. Najważ-
niejsze postaci młodego 
polskiego kina debiutowały 
w „Munku”. Obecnie tworzą 
swoje kolejne filmy, są laure-
atami Złotych lwów i innych 
ważnych nagród na polskich 
i międzynarodowych festiwa-
lach. To m.in. jan P. Matu-
szyński, Agnieszka Smoczyń-
ska, Bartosz Konopka, Borys 
lankosz, Maria Sadowska, 
Kuba Czekaj czy Piotr Doma-
lewski.
e.J.: Większość debiutują-
cych w pełnym metrażu zro-
biła u nas krótkie obrazy, 
które pomagają w drodze 
do debiutu. Dla producenta 
pierwszy film jest bardzo 
ryzykownym przedsięwzię-
ciem. Nie wiadomo, jak 
młody człowiek go zrealizuje. 
Program „30 Minut” pomaga 
w drodze do debiutu. Do tego 
należy jeszcze dodać produk-
cje, które powstały w Studiu 

Munka w ramach programów 
„Pierwszy Dokument” oraz 
„Młoda Animacja”. Ich zało-
żeniami są edukacja i wspar-
cie w rozpoczęciu drogi 
zawodowej. Każdy film ma 
przecież opiekuna artystycz-
nego. 
J.K.: Nie może być nim 
kolega z roku, ale doświad-
czony reżyser. W daw-
nych Zespołach Filmowych 
debiutantów wspierali także 
literaci. Półtora roku temu 
utworzyliśmy Zespół lite-
racki, w skład którego wcho-
dzą pisarki i pisarze: Natalia 
Fiedorczuk-Cieślak, jakub 
Małecki, grzegorz Uzdański 
oraz Aleksandra Zielińska. 
Współpraca odbywa się na 
różnych etapach powstawania 
scenariusza: od treatmentu 
przez budowanie dramatur-
gii, na pracy nad dialogami 
kończąc. 
e.J.: To powrót do trady-
cji, do wspomnianych wcze-
śniej Zespołów Filmowych, 
gdzie literaci, tacy jak Tade-
usz Konwicki czy Ernest Bryll 
byli kierownikami literac-
kimi, z którymi scenarzyści 
konsultowali swoje teksty.

Chciałem stworzyć program, który 
byłby bezpiecznym pomostem między 
szkołą, a zawodowstwem

Wojciech Marczewski
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twórca przyszedł z kolegą zaj-
mującym się wideofilmowa-
niem i wtedy się nie zgodzi-
łam. 

czy krótki metraż jest 
wizytówką młodego fil-
mowca? Jakie jest jego zna-
czenie?
e.J.: jeśli chce się zadebiutować 
pełnym metrażem, trzeba pro-
ducentowi pokazać CV i swoje 
wcześniejsze dokonania. Nasze 
filmy nie są już szkolnymi 
pracami. Czasami dzwonią 
do mnie producenci seriali 
i pytają, kogo polecam do reali-
zacji serialu. Wielu z nich przy-
chodzi na premiery do kina 
Kultura i otrzymuje od nas 
wydawane raz w roku DVD. 
Myślę, że zrobione u nas filmy 
mogą być argumentem, że ktoś 
coś już potrafi. 
J.K.: Obrazy trzydziestomi-
nutowe, tak jak powiedział 
w którymś z wywiadów Piotr 
Domalewski, są sprawdzia-
nem umiejętności reżysera. 
„Trzydziestka” jest pierwszym 
krokiem w wejście do zawodu 
filmowego. Zależy nam nie 
tylko na tworzeniu wartości 
artystycznych, ale również 
edukacyjnych. 
e.J.: W debiucie reżyser musi 
sprawdzić się z dużą ekipą 
i być samodzielny. Staje przed 
pokaźną grupą ludzi i odpo-
wiada na tysiąc pytań, przy-
gotowuje dokumentację, 
odpowiada za casting, pracuje 
z aktorami, montuje, udźwię-
kawia. Przechodzi wszystkie 
etapy, ale nie ma stuprocen-
towej odpowiedzialności, ma 
prawo do błędu. To jest bar-
dzo pouczające. 
J.K.: Następnym etapem 
jest kolaudacja. To ważny 
moment, ale nieingerujący 
w niezależność i styl autora. 
Później wszyscy spotykamy 
się na premierze, gdzie są 
krytycy i koledzy, a film pod-
lega ich ocenie.

Wydaje się, że te doświad-
czenia są kluczowe 

Cichej Nocy to idealny pre-
zent na 10. urodziny.
e.J.: To przyjemne. Najwięk-
szą zasługę ma w tym sukcesie 
Piotr Domalewski. My pomo-
gliśmy mu w jego osiągnię-
ciu, bo film to przecież praca 
zbiorowa. A wszystko stało się 
za sprawą pana jerzego, który 
przyjął projekt. Wcześniej 
Piotr chodził do wielu produ-
centów, ale oni nie często rzu-
cają się na debiuty. Ich reali-
zacja nie jest prosta. Teraz to 
wygląda fantastycznie – obraz 
otrzymał nagrody i wypadł 

w momencie wejścia w śro-
dowisko filmowe. 
J.K.: Pozwalają one reży-
serowi spotkać się po raz 
pierwszy z publicznością. 
Staramy się, aby reżyse-
rzy uczestniczyli w Q&A po 
seansach. To jest dla nich 
duże doświadczenie. Ponadto 
zapewniamy im promocję 
w Polsce i za granicą. Dzięki 
temu film ma większą siłę 
oddziaływania.
e.J.: Młodzi twórcy nie 
spodziewają się, że ludzie 
będą w taki lub inny spo-
sób reagować na ich pracę. 
gdy ich nazwisko pojawi się 
na festiwalach, to film ma 
bardziej przetarty szlak. To 
też pomaga w dalszej dro-
dze festiwalowej i kolejnych 
produkcjach. Kuba Czekaj 
z obrazem Ciemnego pokoju 
nie trzeba się bać odwiedził 
prawie wszystkie festiwale na 
świecie. A on nie jest jedyny.

świetnie w kinach – obejrzało 
go ponad 360 tys. widzów. 
Cicha Noc to ważny, szczery 
i bardzo dobry film.
J.K.: Niewątpliwie jest to 
symboliczny moment. Uko-
ronowanie 10 lat pracy. Stu-
dio jest otwarte na różne 
style, kierunki, kino spo-
łeczne, artystyczne i gatun-
kowe. Ważne, aby powsta-
wały dobre filmy, a spektrum 
debiutantów było szerokie. 

Jak wygląda system finan-
sowania studia Munka?

A czy da się dostrzec talent 
młodego reżysera?
J.K.: Tak. Zawsze oglądam 
chronologicznie wszystkie 
wcześniejsze filmy reżysera. 
Przyglądam się, jak wygląda 
jego droga zawodowa i oczy-
wiście rozmawiam z nim. 
Studio odkrywa talenty, bo 
na rynku nie jest łatwo prze-
bić się z projektami. Dla nas 
ważna jest kontynuacja pro-
jektów Studia. W ramach 
programu „30 Minut” Bartek 
Konopka zrealizował Trójkę 
do wzięcia, a potem pełno-
metrażowy debiut fabularny 
Lęk wysokości, Maria Sadow-
ska najpierw Non stop kolor, 
następnie Dzień kobiet, Kuba 
Czekaj Ciemnego pokoju nie 
trzeba się bać i później Kró-
lewicza Olch, z kolei Piotr 
Domalewski przed Cichą 
Nocą wyreżyserował 60 kilo 
niczego. Według nas to wła-
śnie jest idealna współpraca. 

e.J.: Studio Munka jest czę-
ścią Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, które nas 
wspiera finansowo. Dzięki 
temu możemy pozwolić mło-
dym twórcom na ryzyko. Kil-
kanaście lat temu na Walnym 
Zjeździe członkowie podjęli 
decyzję, by 10 proc. dochodu 
z tantiem, spływających do 
Związku Autorów i Produ-
centów Audiowizualnych, 
należącej do SFP organiza-
cji zbiorowego zarządzania, 
kierowane było na tego typu 
działalność. Połowa budże-

W ten sposób przyspieszamy 
drogę do debiutu.

co jest najważniejsze, aby 
powstał dobry debiut?
J.K.: Scenariusz.
e.J.: Talent.
e.J. i J.K.: Ciężka praca 
i szczęście.
J.K.: Młody człowiek 
musi mieć wolę działa-
nia. Wyczuć odpowiedni 
moment i poświęcić się cał-
kowicie realizacji filmu. 
Czasami jest to trudne, ale 
sukces osiągają ci, którzy są 
gotowi. To kwestia wyrze-
czeń. Masz otwarte wszyst-
kie drzwi. Od ciebie zależy, 
jak to wykorzystasz. Sukces 
to poświęcenie. 

Doskonałym przykła-
dem jest piotr Domalew-
ski, który ciężko pracował, 
realizując Cichą Noc. Dwa 
Złote Lwy, 10 Orłów dla 

tów filmów krótkometrażo-
wych to pieniądze z SFP.
J.K.: Znajdujemy też nowych 
partnerów, m.in. regionalne 
fundusze filmowe – jak War-
mińsko-Mazurski Fundusz 
Filmowy przy Cichej Nocy, 
czy telewizję CANAl+.

Z canal+ przygotowuje-
cie dwie pierwsze „sześć-
dziesiątki” – piotra Adam-
skiego i Bartosza Kruhlika.
e.J.: Obecnie trwają castingi 
i dokumentacja. latem 2018 
ruszają zdjęcia do obu fil-
mów. „Sześćdziesiątki” 
służą wzmocnieniu debiu-
tów pełnometrażowych. 
Z Canal+ współprodukujemy 
też debiuty. Pracujemy nad 
dwoma pełnometrażowymi 
debiutami: Karoliny Bielaw-
skiej o Violetcie Villas – Kolo-
rowe łzy i debiucie Sylwe-
stra jakimowa. Z kolei Ewa 
Bukowska zakończyła pracę 
nad 53 wojnami. Film poka-
żemy na jesieni. Ponadto, 
dzięki współpracy z M2 
Films, w kinach w całej Pol-
sce można po raz pierwszy 
oglądać krótkie metraże ze 
Studia Munka, pokazywane 
i nagradzane na najważniej-
szych festiwalach. 

co może przyciągnąć mło-
dych twórców do studia 
Munka?
J.K.: Niezwykle ważna jest 
ciągłość. Do Studia przycho-
dzą reżyserzy, którzy już zade-
biutowali lub zrobili krótki 
film. Chcą porozmawiać lub 
skonsultować swoje projekty. 
Kontakty zostają na dłużej, bo 
stworzyliśmy przyjazną prze-
strzeń. Wspieramy ich w roz-
woju kariery, zapraszamy do 
rad artystycznych, pokazu-
jemy ich produkcje młodszym 
kolegom. Każdy może się do 
nas odezwać, przekonać nas 
swoim talentem oraz osiągnię-
ciami, i zrobić z nami film. 

Rozmawiał Marcin 
radomski

Jerzy Kapuściński

Ewa Jastrzębska
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Kapituła 32. Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej przyznała artyście sta-
tuetkę „Więź”. laureat to jedna 
z kilku najważniejszych postaci 

polskiej kinematografii ostatniego półwie-
cza. Trudno wyobrazić sobie polskie kino 
bez janusza Majewskiego. To nie tylko zna-
komity reżyser, świetny scenarzysta, to także 
wielki autorytet dla całego środowiska. 
Mistrz, autor wielu ważnych tytułów. Naj-
bardziej znany jego film to zapewne CK. 
Dezerterzy. To także Zaklęte rewiry według 
Henryka Worcella, czyli poszukiwanie este-
tycznego i aksjologicznego klimatu lat 30. XX 
wieku. Ostatnio zasłużony sukces odnieśli 
Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. 
Ale jego twórczość jest o wiele bogatsza.

Chciałbym przypomnieć mniej znane 
obrazy Mistrza, pokazują bowiem, jak 
szerokie było spektrum jego zaintereso-
wań artystycznych. W twórczości Majew-
skiego znajdziemy dramaty psychologiczne 
i komedie, kryminały i horrory. Niezależnie 
od gatunku są to obrazy dopracowane wizu-
alnie i znakomicie zagrane, bo aktorstwo 
w filmach Majewskiego jest zawsze najwyż-
szej klasy. W niektórych tytułach Majew-
ski odwołuje się do własnych doświadczeń 
życiowych, niełatwych i niekiedy drama-
tycznych, charakterystycznych dla ludzi 
ze Wschodu, których wojna wypędziła ze 
swojego skrawka „ojczystej” ziemi. laureat 
tarnowskiej nagrody to przecież uchodźca 
z tamtych stron. jego miastem rodzinnym 
był lwów.

Wybitny reżyser, honorowy prezes Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, został wyróżniony na festiwalu 
w Tarnowie nagrodą za całokształt twórczości i wkład 
w rozwój polskiej kinematografii. 

jANUSZ MAjEWSKI, 
CZylI WySTrZyŻONE 
TrAWNIKI

Ważnym dokonaniem artystycznym 
Majewskiego jest Lekcja martwego języka 
na podstawie prozy Andrzeja Kuśniewicza. 
Wielu krytyków uważa, że to najwybitniej-
sze dzieło reżysera. Zgadzam się z tą opi-
nią. Oto ostatnie miesiące pierwszej wojny 
światowej, małe galicyjskie miasteczko, do 
którego dochodzą odgłosy światowej heka-
tomby. Czuje się, że monarchia austro-wę-
gierska dogorywa. Kończy się bezpowrot-
nie dotychczasowy świat. Ale może jeszcze 
coś więcej? janusz Majewski tłumaczy: „Po 
tej wojnie ludzkość już nigdy nie wróci do 
stanu młodzieńczej wiary w ideały (...). 
Dekadenckie spleeny, szukanie symboli, 
opary opium i romanse ze śmiercią – teraz 
wulgarnie i dosłownie zmaterializowały się. 
Teraz był zapach prochu i krwi, prawdziwe 
cierpienie i prawdziwa śmierć”. główny 
bohater filmu porucznik Alfred Kieke-
ritz, znakomicie zagrany przez Olgierda 
łukaszewicza, w rozmowie z porucznikiem 
von Trautem (w tej roli Marek Kondrat) 
wyznaje, że trzymając człowieka na muszce, 
kiedy w każdej chwili może nacisnąć spust 
i go zabić, doznaje najbardziej ekscytujących 
emocji, wręcz – jak się wyraził – boskich 
przeżyć. Wojna zaraża śmiercią. Demon zła 
nikogo nie oszczędza. Wstrząsający film. 

Debiutem kinowym Majewskiego była 
komedia Sublokator. reżyser tak inter-
pretuje ten obraz: „Skonstruowałem 
opowiastkę, która mogła być odczytana 
jako metafora sytuacji mojego pokolenia 
w ówczesnym społeczeństwie: oto trzydzie-
stoparolatek, intelektualista, wprowadza 
się do domu zamieszkanego przez same 
kobiety. Najmłodsza to licealistka pozująca 
na wampa, ostentacyjnie bezideowa, śred-
nia – zaangażowana społecznica, komu-
nistka, oraz wdowa po przedwojennym 
pułkowniku kawalerii, klasyczna »reakcjo-
nistka«, jak wtedy nazywano ludzi ancien 
régime’u. (...) Sens tej metafory był czy-
telny: istnieje w społeczeństwie pokolenie, 
które nie zdążyło wziąć udziału w wojnie, 
nie chciało uczestniczyć w rewolucji spo-
łecznej i nie potrafi porozumieć się z nową, 
wstępującą, bezideową generacją”.

rok później Majewski zrealizował dla 
telewizji film w zupełnie innym klima-
cie. To Czarna suknia, dramat dwóch 
kobiet dotkniętych brutalnie przez histo-
rię. Synowa oszukuje teściową; nie potrafi 
wyznać jej prawdy, którą zna, że jej syn 
zginął w czasie wojny. Czy rzeczywiście 
teściowa nie znała prawdy? gra dwóch 
kobiet, zmasakrowanych przez bezsen-
sowną wojnę. Obraz zrealizowany najprost-

szymi środkami wstrząsa do dziś. Czerń, 
biel, nastrój smutku, nieustanne napięcie 
i wielkie aktorstwo. I wybitne kreacje Idy 
Kamińskiej oraz Aleksandry śląskiej.

Zapewne z powodów „zawodowych” 
cenię film Urząd. To zapomniane dzieło 
jest – moim zdaniem – bardzo ważnym 
głosem janusza Majewskiego w kraju takim 
jak Polska, czyli jednak katolickim. Urząd 
został zrealizowany na podstawie popular-
nej w latach 60. powieści Tadeusza Brezy. 
Majewski, posiłkując się prozą Brezy, który 
wiele lat przebywał w rzymie, nakreślił 
wizję niemiłosiernie zbiurokratyzowanego 
Watykanu, miażdżącej machiny urzędniczej. 
Co prawda akcja dzieje się przed II Soborem 
Watykańskim, to jednak nie stracił on nic 
ze swojej aktualności. Przełamywanie opo-
rów biurokratycznych i instytucjonalnych 
przez papieża Franciszka najlepiej dowodzi, 
że film Majewskiego doskonale wpisuje się 
we współczesność. Ten ostry i przenikliwy 
obraz pamięta się dzięki wielkim kreacjom 
gustawa Holoubka (ksiądz Miron) i jana 
Kreczmara (ksiądz Devos), a nade wszystko 
Kazimierza Opalińskiego, który w roli kar-
dynała ukazał niemoc władcy otoczonego 
przez „szare eminencje”. Obsada tego filmu 
w ogóle jest znakomita, poza wymienio-
nymi: Ignacy gogolewski, Aleksander 
Bardini, Zdzisław Maklakiewicz. I jeszcze 
Franciszek Pieczka, pamiętam go dosko-
nale, zagrał bowiem księdza, który pra-
gnie zmian. Ziszczą się one jednak dopiero 
na Soborze, a tymczasem duchowny ma 

poważne kłopoty ze świętym Oficjum. 
janusz Majewski, zbliżając się do 80. uro-

dzin powrócił do „swojej”, osobistej historii. 
Tytuł Mała matura 1947 to bardzo osobi-
sta wypowiedź. Wiemy jednak, że osobiste 
dzieła są zawsze najbardziej uniwersalne. 
Akcja rozgrywa się w Krakowie tuż po dru-
giej wojnie światowej. Film niedoceniony 
przez krytykę, ale chyba dopiero teraz, po 
kilku latach, w konkretnym czasie politycz-
nym, doceniamy fakt, że takie obrazy – na 
szczęście – powstawały. Proste, a jednocze-
śnie niejednoznaczne, pokazujące złożo-
ność historii, bez tego dwubiegunowego 
cepa: tu patrioci, tu zdrajcy. 

Majewski pytany kiedyś, jak to robi, że 
jego kino tak różnorodne gatunkowo, za 
każdym razem jest wysmakowane, inte-
lektualne, a jednocześnie zrozumiałe przez 
szeroką publiczność, odpowiedział: „Tak 
jak Anglicy piękne trawniki. Strzygąc je 
regularnie przez trzysta lat. I ja podobnie 
cierpliwie, konsekwentnie budowałem swój 
styl filmowy. Choć krócej, bo zaledwie nieco 
ponad pięćdziesiąt lat”. Widz zawsze będzie 
tęsknił za filmami, które są „wystrzyżonymi 
trawnikami”. Czekamy zatem na zapowia-
daną adaptację własnej powieści „Czarny 
mercedes”, czyli kryminalnej historii osa-
dzonej w realiach okupowanej Warszawy. 
reżyser zapytany przez dziennikarkę, czy 
będzie to jego ostatni film odpowiedział: 
„Nigdy nie mów nigdy”.

ks. Andrzej Luter

Sonia Bohosiewicz 
i Natalia Rybicka w filmie 
Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy, 
reż. Janusz Majewski

Janusz Majewski z nagrodą 
za całokształt twórczości 
i wkład w rozwój polskiej 
kinematografii
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W kwietniu skoń-
czył zdjęcia do 
Zimnej gry łu-
kasza Kośmic-

kiego z Billem Pullmanem w roli 
głównej, w maju weszła na ekra-
ny Prawdziwa historia romana 
Polańskiego. Paweł Edelman to 
bez wątpienia jeden z najbardziej 
zajętych (pracował m.in. z An-
drzejem Wajdą, Władysławem 
Pasikowskim, jerzym Stuhrem, 
a także ze Stevenem Zaillianem, 
Taylorem Hackfordem) oraz naj-
bardziej uhonorowanych pol-
skich operatorów (m.in. Cezar, 
Europejska Nagroda Filmowa, 
nominacja do Oscara, Hollywo-
odzka Nagroda Filmowa, cztery 
Orły, dwie Złote Kaczki).

A początkowo nic nie wska-
zywało, że stanie za kamerą, 
choć kino zawsze go intereso-
wało. Bardziej mocny czuł się 
w pisaniu. jako laureat olimpiady 
polonistycznej dostał się na Uni-
wersytet łódzki, gdzie wybrał 
kulturoznawstwo ze specjalizacją 
filmoznawczą. Tam spotkał Wła-
dysława Pasikowskiego, z któ-
rym – jak przyznaje w wywia-

ekipie – był efektowny debiut 
pełnometrażowy Pasikowskiego 
Kroll (1991), obsypany w gdyni 
lawiną festiwalowych laurów 
(poza Nagrodą Specjalną jury 
uhonorowano Pasikowskiego 
za debiut reżyserski, Edelmana 
za zdjęcia, Bogusława lindę 
i Cezarego Pazurę za role). 
Ta perfekcyjnie zrealizowana, 
pełna nieoczekiwanych zwro-
tów akcji opowieść toczącą się 
wśród żołnierzy służby zasad-
niczej zdefiniowała formułę 
męskiego kina akcji Pasikow-
skiego, którą wraz z Edelma-
nem kontynuował w osadzo-
nych w środowisku esbeckim 
Psach (1992) oraz Psach 2. 
Ostatniej krwi (1994). Twar-
dzi faceci, sprzedajne kobiety, 
szybkostrzelne pistolety, wul-
garny język, a także dynamiczna 
akcja, szybki montaż, sprawna 
narracja – to cechy główne 
kina Pasikowskiego. Odnaj-
dziemy je w Demonach wojny 
wg Goi (1998) – filmie nawią-
zującym tytułem do słynnego 
cyklu sztychów Francisca goi, 
rozgrywającym się na ogar-
niętych wojną ziemiach byłej 
jugosławii, Operacji Samum 
(1999) – opowieści szpiegow-
skiej inspirowanej brawurową 
akcją polskiego wywiadu 
w Iraku, Reichu (2001) – histo-
rii dwóch zawodowych morder-
ców, którzy po latach postana-
wiają odwiedzić ojczysty kraj. 
Inny jest Słodko gorzki (1996), 
dramat psychologiczny rozgry-
wający się w środowisku lice-
alistów, jeszcze inne – Pokło-
sie (2012), przejmujący dramat 
współczesny, zainspirowany tra-
gicznymi wydarzeniami, jakie 
rozegrały się w lipcu 1941 roku 
w jedwabnem, gdzie doszło do 
bestialskiego mordu ludności 
żydowskiej dokonanego przez 
miejscowych Polaków. W tych 
wszystkich filmach Pasikow-
skiego silnie wspomagał Paweł 
Edelman, tworząc dynamiczne 
kino akcji czy – jak w ostatnim 
przypadku – przejmującą elegię 
o ofiarach i ich katach. Z Pasi-
kowskim spotkał się jeszcze Fo
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Paweł edelmaN

przy okazji… Katynia (2007) 
Andrzeja Wajdy, którego twórca 
Psów był współscenarzystą.

Współpraca  Edelmana 
z Wajdą zaczęła się już w 1994 
roku, zaraz po Psach 2. Ostat-
niej krwi trafił na plan wypro-
dukowanej przez japończyków 
Nastazji, zainspirowanej „Idiotą” 
Fiodora Dostojewskiego, ale tak 
naprawdę ich pierwszym wiel-
kim filmem – zrealizowanym 
z ogromnym rozmachem insce-
nizacyjnym – był Pan Tadeusz 
(1999). Od tego momentu stał 
się jego „nadwornym” operato-
rem, realizując zdjęcia do kolej-
nych filmów Mistrza (Zemsta, 
2002; Katyń, 2007; Tatarak, 2009; 
Wałęsa. Człowiek z nadziei, 2013; 
Powidoki, 2016).

Na planie Zemsty spotkał 
romana Polańskiego, który 
we Fredrowskiej ekranizacji 
wyśmienicie wcielał się w Pap-
kina, a z którym już od pewnego 
czasu pracował przy realizacji 
Pianisty (2002), filmu poświęco-
nego znanemu polskiemu muzy-
kowi żydowskiego pochodze-
nia, któremu udało się przeżyć 

wojnę w okupowanej Warsza-
wie (uciekł z getta i był ukry-
wany przez członków polskiego 
ruchu oporu, a także organiza-
cji Żegota). Współpraca Polań-
skiego z Edelmanem trwa do 
dziś, czego znakomitym efek-
tem: Oliwer Twist (2005), Cinéma 
érotique w nowelowym Kocham 
kino (2007), Autor widmo (2010), 
Rzeź (2011), Wenus w futrze 
(2013) i Prawdziwa historia 
(2018). 

Edelman jest operatorem 
wszechstronnym, o niezwykle 
szerokiej palecie zainteresowań. 
„Z jednej strony kręciłbym wiel-
kie filmy, z helikopterami i napal-
mem – Apokalipsę, a z drugiej 
strony tęsknię do filmu kameral-
nego, dramatu psychologicznego, 
takiego Bergmana” – wyznał na 
łamach „Kina” już w 1994 roku, 
a więc po swych pierwszych suk-
cesach. Wydaje się, że takie spoj-
rzenie jest dla niego cały czas 
aktualne. Potwierdza to impo-
nujący, ale i niezwykle zróżni-
cowany dorobek. Obok filmów 
„wielkiej trójki” (Wajda, Polań-
ski, Pasikowski) znajdziemy 

w jego operatorskiej filmogra-
fii kino szczególnej wrażliwości 
jerzego Stuhra (Historie miło-
sne, 1997; Duże zwierzę, 2000; 
Obywatel, 2014), słodko-gorz-
kie Szczęśliwego Nowego Jorku 
(1997) janusza Zaorskiego, 
utrzymane w poetyce swojskiego 
realizmu magicznego Kroniki 
domowe (1997) leszka Wosie-
wicza, pełne suspensu Prawo 
ojca (1999) Marka Kondrata 
czy Wszyscy ludzie króla (2006) 
Stevena Zailliana, poetyckie, ale 
i okrutne Boże skrawki (2001) 
yurka Bogayevicza, przejmującą 
ekranizację głośnej książki Alek-
sandra Kamińskiego – Kamienie 
na szaniec (2014) roberta gliń-
skiego czy efektowną opowieść 
biograficzną poświęconą genial-
nemu muzykowi – Ray (2004) 
Taylora Hackforda. 

„Myślę, że środki nie mogą 
być przywiązane do czło-
wieka. Muszą być przywią-
zane do filmu. Inaczej przez 
cały czas robi się ten sam film. 
A chodzi o to, żeby robić dobre 
kino z różnymi ludźmi, na 
różne tematy” – powiedział 
w „Film&TV Kamera”. A na 
łamach „rzeczpospolitej” 
w rozmowie z Barbarą Hollen-
der podsumował: „Dobry ope-
rator to człowiek, który razem 
z reżyserem buduje opowia-
daną historię. Zdjęcia, nawet 
najwspanialsze, robione tylko 
dla zdjęć, to tragedia. Obraz 
musi służyć filmowi”. I jeszcze 
na internetowym czacie dodał: 
„Moja wolność polega na wybie-
raniu takich projektów, w któ-
rych mogę liczyć na partnerską 
współpracę z reżyserem. jeżeli 
zapowiada się, że może być ina-
czej, po prostu takich projektów 
nie realizuję. Przyjąłem takie 
kryterium, że nie chciałbym 
zrobić takich filmów, których 
nie pokazałbym moim dzie-
ciom”. jakaż to prosta recepta! 
Wystarczy być wolnym, uczci-
wym, wiernym sobie. Z okazji 
60. urodzin życzymy kolejnych 
„prawdziwych historii”!

Jerzy Armata

Jest jednym z najwybitniejszych polskich 
operatorów, autorem zdjęć do najgłośniejszych 
tytułów polskich, produkcji europejskich 
i amerykańskich. Paweł Edelman, 26 czerwca 
obchodzi swoje 60-lecie.

MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018

Adrien Brody i Thomas Kretschmann 
w filmie Pianista, reż. Roman Polański Paweł Edelman

nej fabule Piotra Mikuckiego 
Głuchy telefon (1989). Pierw-
szą nagrodę dostał za zdję-
cia do etiudy dokumentalnej 
Andrzeja gajewskiego KWK – 
Wujek (1989), lecz filmem, 
który przyniósł ogromny roz-
głos – nie tylko jemu, ale całej 

dzie Donaty Subbotko na łamach 
„gazety Wyborczej” – blisko się 
zaprzyjaźnił, ale dopiero w łódz-
kiej Szkole Filmowej, gdzie obaj 
trafili po filmoznawstwie: Pasi-
kowski na reżyserię, Edelman 
na operatorstwo. razem zrobili 
kilka etiud (Z galerii, 1984; Kart-

kowanie do tyłu, 1995; Światła, 
1986; Stasiek, 1988). 

jeszcze przed końcem stu-
diów (1990) zadebiutował 
jako operator w dokumencie 
Andrzeja Kraszewskiego Ilinx 
(1989), poświęconym Marii 
jaremie, oraz w  telewizyj-
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Dlaczego Kleks?” – 
pytam przyjaciela, 
który smaruje kre-
mem świeży jesz-

cze tatuaż z podobizną Pio-
tra Fronczewskiego w roli ba-
śniowego profesora. Ciekawi 
mnie to, bo taki malunek po-
zostanie z nim do końca ży-
cia. W odpowiedzi słyszę, że 
polska popkultura do dzisiaj 
nie stworzyła nic dziwniejsze-
go niż adaptacja powieści jana 
Brzechwy. Przez chwilę się nad 
tym zastanawiam i przyzna-
ję mu rację. Akademia Pana 
Kleksa oraz kontynuacje to nie 
tylko najbardziej znane filmy 
w dorobku reżysera i scenarzy-
sty Krzysztofa gradowskiego, 
ale również popis nieskrępowa-
nej imaginacji. gradowski wpi-
sał się w świadomość dwóch, 
a może już trzech generacji wi-
dzów dzięki temu, że na żad-
nym etapie pracy twórczej nie 
pozwalał sobie na kompromisy. 

jeśli cokolwiek w polskiej 
kinematografii może aspiro-
wać do miana „bizarro” (ame-
rykański nurt, który eksplo-
ruje dziwność w fantastyce), 
to najbliżej tej definicji jest fil-
mowa seria o Ambrożym Klek-
sie. I chociaż wersja papierowa 
broni się sama, wizja gradow-
skiego nie tylko trzyma się 
wiernie książki, ale okrasza 
ją dawką psychodeliczności. 
Trochę jakby inspirowano się 
eksperymentami audiowizu-
alnymi Beatlesów oraz możli-
wościami narracyjnymi euro-
pejskiego komiksu, nie bojąc 

wetki ciekawych ludzi, ulica, 
nieco absurdów Prl-owskiej 
rzeczywistości, margines spo-
łeczny – zanim reżyser doszedł 
do tego, że za pomocą dziecię-
cej fantastyki można opowiadać 
również o skomplikowanym 
świecie dorosłych, nie unikał 
problemów, które widać było 
zza okna. 

Zapowiedzią niepopraw-
nego marzycielstwa okazało 
się Dno z 1976, w którym gra-
dowski zanurza się w głębinach 
morskich, miejscach nie tylko 
tajemniczych, ale również 
niepoznanych. Od tego czasu 
zarówno jego fabuły, jak i doku-
menty będą kładły nacisk na 
postacie wpisane w niesamo-
wity lub niecodzienny kontekst. 
„Kiedy przyniosłem pierwszy 
projekt »Kleksa« do zespołu 
»X« – bo zaczynałem wtedy 
pracę w fabule w Zespole Fil-
mowym »X« Andrzeja Wajdy – 
to nasz mistrz powiedział do 
Basi Pec-ślesickiej, kierownika 
produkcji, że to może być cie-
kawe. Bo ten gradowski to 
przecież spenetrował realizm 
życia i te bajkowe postacie nie 
będą szeleściły papierem” – 
wspomina, gdy pyta się go, czy 
nie widzi nic dziwnego w tym, 
że to właśnie jemu powierzono 
ten materiał. A łatwo nie było – 
reżyserowi przez cały okres 
powstawania filmu patrzono 
na ręce. Bano się o cenzurę, 
topniejące środki finansowe 
i fantasmagoryczność świata 
przedstawionego. Ponoć prze-
stano się martwić o polityczną 
wymowę historii Pana Kleksa 
dopiero wtedy, gdy pokazane 
zostały pierwsze fragmenty, 
już z wkomponowanymi pio-
senkami. W czymś tak lekkim 
nie może gnieździć się krytyka 
ustroju – myślano. 

Dzisiaj jednak na serię o Panu 
Kleksie nie da się patrzeć ina-
czej jak na pocieszenie dla 
ludzi odrzuconych przez sys-
tem, którzy odnajdują schro-
nienie w swoich głowach oraz 
u nauczyciela rozpalającego 
ich wiarę w przygodę. Wśród Fo
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krzyszToF Gradowski

odważnych wyborów obsado-
wych (chociaż Piotr Fronczew-
ski wydaje się być urodzony 
do tej roli) i inscenizacyjnych 
skrywa się projekt, który miał 
wszelkie podstawy, aby zawalić 
się pod ciężarem swojej „dziw-
ności”. Który reżyser ówcześnie 
wyczuwał rodzącą się popu-
larność muzyki elektronicznej, 
zanim jeszcze przyszła epoka 
rave i techno? Czy paleta barw, 
do której Beatlesi przyzna-
wali się, iż powstała podczas 
doświadczeń psychodelicznych, 
to odpowiedni wybór przy pro-
dukcji docelowo skierowanej do 
dzieci? Odwagę gradowskiego 
szczególnie widać w kontynu-
acji zatytułowanej Podróże Pana 
Kleksa, na którą reżyser otrzy-
mał większe fundusze i mógł ją 
kręcić za granicą, m.in. w Buł-
garii i na Krymie. Nieco gorzej 
poradził sobie wśród widowni 
Pan Kleks w Kosmosie, który 
próbował wpisać tytułowego 
bohatera w modny ówcześnie 
kontekst science fiction. W Try-
umfie Pana Kleksa z początku 
lat dwutysięcznych, ekspery-
mentalnej hybrydzie animacji 
oraz filmu aktorskiego, można 

dostrzec credo artystyczne reży-
sera: są momenty, w których 
nasz umysł zawiesza wiarę, 
ale do tego potrzeba solidnej 
opowieści i dających się kochać 
bohaterów.

jako dokumentalista naj-
większy problem etyczny miał 
natomiast z tym, że gdy wyłą-
czy się już kamerę, zaciemni 
obraz i pokaże napisy koń-
cowe, pozostaje świadomość, 
że bohaterowie wciąż istnieją, 
ale nie można już za wiele dla 
nich zrobić. Czy sobie poradzili, 
czy warto ich jeszcze odwiedzić? 
gradowski mówi, że z bohate-
rami fikcyjnymi jest łatwiej, ale 
to właśnie Pan Kleks zakotwi-
czył się bardzo mocno w świa-
domości, tej popkulturowej (14 
mln widzów i spora popular-
ność za granicą). W Akademii 
Pana Kleksa najbardziej rozczu-
lająca jest bezsilność profesora, 
który nie może nic poradzić na 
to, że jego bańka fantazji pękła, 
a rzeczywistość dookoła zaczęła 
wpuszczać demony ze świata, 
który towarzyszy nam na co 
dzień. Obejrzenie tego filmu, 
kiedy jest się dorosłym spra-
wia, że otwiera się on na widza 

jeszcze szerzej. jeśli bajka o Pio-
trusiu Panu opowiada o zbioro-
wych marzeniach sierot, to Pan 
Kleks próbuje chronić nas nie 
tyle przed samotnością i porzu-
ceniem, ale również zapomi-
naniem.

We Wrocławiu na ulicy Pacz-
kowskiej znajduje się ogromny 
mural przedstawiający twarz 
Pana Kleksa oraz innych boha-
terów filmu Krzysztofa gra-
dowskiego. Patrzymy wraz 
z przyjacielem na te rysunki, 
m.in. dokładnie ten sam, który 
postanowił przenieść na swoje 
ciało. Wielki to tryumf reżyser-
ski, kiedy postać filmowa prze-
rasta manifestację oryginalną, 
literacką. gdy wspominam 
o tym, że mam okazję napi-
sać tekst o gradowskim z oka-
zji jego 75. urodzin, kolega roz-
promienia się. „Życz mu dużo 
zdrowia, ale wspomnij, że przez 
jego Melo śmiacza z krainy 
borostworów nie mogłem po 
nocach spać!” – nakazał. Co 
też z nieskrywaną przyjemno-
ścią czynię. Dziękujemy, Panie 
Krzysztofie!

Jakub Koisz

JUBiLeUsZe

Jak nikt zawładnął dziecięcą wyobraźnią. 
Dorośli dziś widzowie premierowych pokazów 
Akademii Pana Kleksa wciąż pamiętają 
wrażenie, jakie ten film zrobił. Jego twórca, 
Krzysztof Gradowski 26 czerwca kończy 75 lat.
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Sławek Wronka i Piotr 
Fronczewski w filmie 
Akademia Pana 
Kleksa, reż. Krzysztof 
Gradowski 

Krzysztof Gradowski

się przy tym zrozumiałych nie 
tylko dla dzieci aluzji inter-
tekstualnych. gdyby jednak 
przenieść się do początku lat 
80., kiedy produkcja została 
ogłoszona, można by powątpie-
wać w to, czy gradowski nadaje 
się do tej roboty. Dlaczego? Bo 
początki jego kariery nie mają 
nic wspólnego z magicznymi 
krainami, a wręcz odwrot-
nie: nieobcy był mu brutalny 
realizm.

Urodził się 26 czerwca 1943 
roku, więc wkrótce obcho-
dzi 75. urodziny. Filmowiec 
i  światotwórca, bo inaczej 
z taką fantazją być nie mogło, 
a dyplom Wydziału reżyserii 
PWSFTviT w łodzi odebrał 
w 1967. Początkowo – doku-
mentalista i baczny obserwa-
tor takich mrocznych tematów, 
jak zbrodnie hitlerowskie (Akt 
oskarżenia z 1968) czy praca 
milicji w dzielnicowych komi-
sariatach. „Bardzo interesowała 
mnie sfera socjologii przestęp-
czości, to było jeszcze zanim 
trafiłem do Studia Miniatur Fil-
mowych, gdzie zainteresowało 
mnie kino eksperymentalne 
i animowanie” – opowiada. Syl-
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Dziesięć lat temu 
ryszard lenczew-
ski robił w jorda-
nii zdjęcia do filmu 

rowana joffé’a The Shooting of 
Thomas Hurndall (Wielka Bry-
tania 2008, TV). Pewnego razu 
realizator dźwięku Chris Ash-
worth, który od dwóch tygodni 
obserwował pracę polskiego 
kolegi, powiedział mu: „Ty nie 
jesteś tylko operatorem filmo-
wym (lighting cameraman), ty 
jesteś kimś więcej: filmowcem 
(filmmaker), bo znasz się na 
wszystkich aspektach powsta-
wania filmu”. lenczewski od-
parł, że gdyby polski operator 
potrafił jedynie oświetlać po-
szczególne sceny, nie miał ca-
łościowego poglądu na to, ja-
kimi środkami opowiedzieć na 
ekranie historię opisaną w sce-
nariuszu, a wkładem twórczym 
reżysera, pozostałych członków 
ekipy i aktorów interesował się 
tyle o ile – długo by w rodzi-
mej kinematografii miejsca nie 
zagrzał. „łódzka PWSFTviT, 
którą ukończyłem w 1974 ro-
ku, kształcąc przyszłych reży-
serów i operatorów, czyni ich 
filmowcami w znaczeniu, jakie 
miał na myśli Ashworth. Każ-
dy absolwent zna swój fach, ale 
wie też wiele o kinie w ogóle. 
Dlatego ja także jestem filmow-
cem” – wyznaje jubilat.

Wielki bieg do 
filmu
lenczewski pochodzi z Mił-
kowa na Dolnym śląsku. Od 
dzieciństwa mieszka w łodzi. 
Przed maturą łączył naukę 
z pracą w drukarni przy foto-
grafii reprodukcyjnej. „Podpa-
trzyłem mego szefa wywołują-
cego piękne zdjęcie łodzi na 
jeziorze. Urzeczony tym wido-
kiem zacząłem z pasją robić 
zdjęcia. Kiedy przyszedł czas 
na studia, wybór Wydziału 
Operatorskiego PWSFTviT 
był dla mnie oczywisty. „Dziś, 
kiedy jestem wykładowcą na 
tym Wydziale, powtarzam stu-
dentom, że nawet gdyby stu-
diowali reżyserię, nie dowie-

dzieliby się o niej tyle, ile ja się 
dowiedziałem, pracując z bli-
sko trzydziestoma reżyserami 
przy bez mała sześćdziesięciu 
filmach” – dodaje.

Do ważnych reżyserów 
w początkowym etapie swo-
jej kariery lenczewski zali-
cza Bogdana Dziworskiego 
i  jerzego Domaradzkiego. 
Z Dziworskim zrobił impresje 
dokumentalne: Pięciobój nowo-
czesny (1975) i Hokej (1976), 
w których twórcy zapropo-
nowali odkrywcze wizualnie 
spojrzenie na sport. Z Doma-
radzkim – m.in. świetny, anty-
stalinowski Wielki bieg (1981, 
prem. 1987, TV). „Ogranicze-
nia mogą wznieść film na wyż-
szy poziom. Taśmy Kodak nie 
starczyło na cały Wielki bieg, 
więc część scen nakręciłem na 
negatywie OrWO. jego płowe 
barwy, wszakże z intensywną 
czerwienią i zielenią, dobrze 
oddały zarówno swoistą kolo-
rystykę epoki stalinowskiej: 
wszechobecnych wtedy flag 
czy transparentów, jak i czasu 
akcji: słonecznego lata” – tłu-
maczy operator. Filmując 
wielki przełajowy bieg, len-
czewski dźwigał na własnych 
barkach pierwszy w kinema-
tografii polskiej Steadicam. 
„Towarzyszyłem z nim mło-
dym biegaczom w zmaganiach 
na trasie wyścigu, co pozwoliło 
mi oddać emocje, które prze-
żywali, bez szkody dla jako-
ści technicznej zdjęć” – mówi 
ich autor. „Dla mnie zawsze 
najważniejsza jest strona emo-
cjonalna obrazu filmowego” – 
podkreśla.

Przed Wielkim biegiem sfo-
tografował Mniejsze niebo 
janusza Morgensterna (1980) 
i Pałac Tadeusza junaka (1980). 
Pierwsze dwa obrazy były 
realistyczne, trzeci reprezen-
tował kino kreacyjne. Pełne 
plastycznej ekspresji zdjęcia 
w Pałacu przyniosły lenczew-
skiemu nagrodę na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabular-
nych w gdańsku. W Kobiecie 
z prowincji (1984) i Dwóch Fo
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ryszard leNCzewski

księżycach (1993) Andrzeja 
Barańskiego operator połą-
czył wierne odzwierciedlenie 
rzeczywistości z poetyckim, 
uzyskując realizm magiczny.

W Polsce nasz jubilat, który 
zrobił też karierę za granicą 
(o czym niżej), pracował rów-
nież m.in. z jackiem Bromskim, 
Izabelą Cywińską, grzego-
rzem Królikiewiczem, juliu-
szem Machulskim, Wiesła-
wem Saniewskim, Krzysztofem 
Zanussim i oczywiście – przy 
Idzie – z Pawłem Pawlikow-
skim (tu współautorem zdjęć 
był łukasz Żal). Oraz z… 
samym sobą, gdy jako reżyser 
zadebiutował w WFO doku-
mentem Podróż (1978), z efek-
townymi zdjęciami Krzysztofa 
Ptaka i własnymi, ukazującym 

przejazd pociągu towarowego 
przez całą Polskę.

Na szerokie 
Wody
Początki światowej kariery jubi-
lata były trudne. „Targałem do 
Berlina torbę pełną ciężkich bla-
szanych pudeł z moimi filmami. 
jednak dzięki temu zacząłem 
pracować w Niemczech jako 
operator, a ponadto w latach 
1982-1988 nauczałem w Deut-
sche Film und Fernsehakade-
mie Berlin”– mówi lenczewski.

Kolejne zagraniczne angaże 
artysty były rezultatem wizyt 
producentów zachodnich 
w Polsce po 1989 roku. Za 
angażami szły sukcesy. Zdję-
ciom w wersji kinowej serialu 
Petera Edwardsa Wojenna 
narzeczona  (Polska/Walia 
1998) lenczewski zawdzięcza 
Walijską „BAFTę” (Nagrodę 
Walijskiej Akademii Filmu 
i Telewizji), w serialu joego 
Wrighta Karol II: Władza 
i namiętność (Wielka Bryta-
nia/USA 2003) – brytyjską 
BAFTę, zaś w serialu Davida 
Blaira Anna Karenina (Wielka 
Brytania 2000) – nominację 
do BAFTy.

Współpraca z Pawłem Paw-
likowskim zaowocowała nomi-
nacją do Oscara, Złotą Żabą na 

festiwalu Camerimage i mnó-
stwem innych nagród za zdjęcia 
w Idzie (których współtwórcą 
był – przypomnijmy – łukasz 
Żal), a przede wszystkim tro-
feami na Międzynarodowym 
Festiwalu Operatorów Fil-
mowych im. Braci Manaki 
w Bitoli (Macedonia). Złotą 
Kamerą 300 uhonorowano tam 
Last Resort (Wielka Brytania 
2001), a Brązową – Lato miło-
ści (Wielka Brytania 2004, rów-
nież nominacja do Europejskiej 
Nagrody Filmowej za zdjęcia). 

W 2015 roku macedoński 
festiwal przyznał lenczew-
skiemu Złotą Kamerę 300 za 
Całokształt Twórczości.

Profesor
Od 2005 roku ryszard len-
czewski wykłada na Wydziale 
Operatorskim Szkoły Filmowej 
w łodzi. W latach 2008-2014 
był jego prodziekanem. W roku 
2010 uzyskał tytuł profesora 
sztuki filmowej. Chwali się 
świetnymi operatorami, którzy 
wyszli spod jego ręki: Toma-
szem Naumiukiem, Micha-
łem Sobocińskim i łukaszem 
Żalem. „łukasz napisał o mojej 
twórczości pracę dyplomową 
i przez rok był w Szkole moim 
asystentem” – dodaje. len-
czewskiego poznali ponadto 
studenci akademii w Niem-
czech, ale również szkół filmo-
wych w wielu innych krajach, 
gdzie prowadził dla nich warsz-
taty operatorskie.

Osiągnięcie 
życia
W maju jubilat pracował nad 
rekonstrukcją cyfrową serialu 
Izabeli Cywińskiej Boża pod-
szewka (1997). „Spędziłem 
przy nim 222 dni zdjęciowe! 
Dziś widzę, że tych 15 filmów 
o  dwóch wojnach świato-
wych i namiętnościach zwy-
kłych ludzi, to moje największe 
osiągnięcie. Od Izy nauczyłem 
się opowiadać kamerą o ludz-
kich emocjach i w Bożej pod-
szewce udało mi się to najle-
piej. jestem uradowany, widząc 
w wieku 70 lat, że to, co zro-
biłem dość dawno, nadal jest 
wartościowe” – podsumowuje 
lenczewski. 

Szczęśliwie, po długiej cho-
robie, która nie pozwoliła mu 
wytrwać na planie Idy  do 
końca zdjęć, czuje się coraz 
lepiej. W zeszłym roku nakrę-
cił ośmiominutowy, autorski, 
bardzo osobisty film Oczeki-
wanie. rewelacyjny!

Andrzej 
Bukowiecki

JUBiLeUsZe

Ryszard Lenczewski – nagradzany w kraju 
i za granicą autor zdjęć filmowych – 
5 czerwca kończy 70 lat. Z wielkim 
powodzeniem kształci młodych operatorów.
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Tadeusz Bradecki 
w filmie Wielki bieg, 
reż. Jerzy Domaradzki

Ryszard Lenczewski 



MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 201822 23

FestiWALe W pOLsce młodzi i Film
Fo

t. 
Ro

be
rt 

Ja
w

or
sk

i/C
en

tru
m

 K
ul

tu
ry

 1
05

 w
 K

os
za

lin
ie

Fo
t. 

Ja
ce

k 
Cz

er
w

iń
sk

i/S
FP

to, co najlepsze 
w „młodej” 
Kinematografii

to świadczy? poprawiły się możliwości 
realizacji krótkiego metrażu w polsce? 
paweł strojek (dyrektor MiF): To po 
pierwsze dowodzi rangi i popularności 
festiwalu „Młodzi i Film”. Spotkałem się 
z opinią, że sprofilowanie imprezy pod 
twórczość debiutantów to zupełnie uni-
katowy pomysł – jeśli dołożyć do tego 
sprawną realizację, to mamy sześcio-
dniową filmową fiestę, na której warto 
się zjawić: i jako twórca, i jako widz. Po 
drugie, duża liczba zgłoszeń mówi też 
o kondycji polskiego kina. Skoro ludziom 
udaje się pozyskiwać pieniądze na swoje 
projekty, skoro doprowadzają je do 
końca, nierzadko z udziałem najlepszych 
fachowców branży filmowej – to znaczy, 
że dobrze się dzieje.
L.W.: Proporcjonalnie nadal przycho-
dzi dużo filmów ze szkół. Co roku decyzja 
odnośnie wyboru, jest bardzo trudna, pod-
dana wielu dyskusjom. Trzeba z pokaźnej 
liczby wyselekcjonować te 50 z kawałkiem. 
W tym roku pojawiło się kilka bardzo 
dobrych tytułów z Warszawskiej Szkoły 
Filmowej, jak zwykle nie zawodzą też pro-
dukcje z łodzi i Katowic. Widać, że to 
dobry czas dla krótkiego metrażu. Można 
wyabstrahować grupy tematyczne z fabuł, 
dokumentów i animacji. Autorzy doty-
kają przede wszystkim bolączek nowocze-
sności. Bardzo dużo filmów, które dostało 
się do konkursu, porusza temat trudnych 
relacji na linii dziecko-nieobecni rodzice 
czy problemów związanych z nowymi 
mediami, jak niemożność nawiązania 
normalnego kontaktu z otoczeniem, bo 
barierą staje się telefon czy komputer.
J.K.: jest coraz więcej miejsc, gdzie 
powstają filmy. Coraz więcej „szkół”, 
wydziałów w akademiach plastycznych, 
na studiach dziennikarskich, w szkołach 
aktorskich… Powstają też liczne studia 
filmowe, w których grupuje się młodzież 
ogarnięta szałem tworzenia. Czasami 
rezultaty tego „szału” bywają zaskakująco 
dojrzałe i oryginalne. jest wreszcie nieoce-
nione Studio Munka, produkujące debiuty 
30-minutowe, dokumenty, animacje 
i debiuty pełnometrażowe. Dziś, w zasa-
dzie zanikły bariery technologiczne. Żeby 
nakręcić film, poza pomysłem scenariu-
szowym i determinacją, nie trzeba ponosić 
wielkich kosztów. Wystarczy chcieć! Nie 
zawsze ta ilość przechodzi w jakość. Ale 
na szczęście nie jest to trend dominujący. 
Nasz tegoroczny zestaw krótkich debiu-
tów fabularnych, dokumentalnych i ani-
mowanych wygląda naprawdę obiecu-

jąco. Wybraliśmy 52 tytuły. Trochę mniej 
niż w latach ubiegłych. Postawiliśmy na 
poziom narracyjny i warsztatowy. Myślę, 
że zadowolimy tym naszą festiwalową 
publiczność i naszych jurorów.

rokrocznie ważnym elementem festi-
walu są dyskusje po filmach, czyli cykl 
spotkań „szczerość za szczerość”…
J.K.: To flagowe hasło festiwalu wymy-
ślone w 1972 roku przez Czesława 
Dondziłłę i towarzyszące nam do dziś. 
Szczerość płynąca z ekranu i szczerość 
płynąca od widzów po projekcjach. Nie 
wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. 
W Koszalinie nie ma „klakierstwa”. Nie 

ma rankingów, układów, protekcjona-
lizmu i nieszczerego poklepywania po 
plecach. Ten festiwal ma być przyjazny 
młodym twórcom, ale też sympatyczny 
dla widzów. Wierzę, że tak będzie i w tym 
roku. Spotkania, debaty, warsztaty pro-
wadzone przez wybitnych artystów kina, 
a wieczorami klub festiwalowy i scena 
muzyczna – to nieodłączne atrybuty 
MłODOśCI i FIlMU. Bez czerwonych 
dywanów, bez krawatów i smokingów… 
Przyjeżdżamy do Koszalina, żeby żyć fil-
mami i bawić się!
p.s.: Uwielbiam te spotkania, w których 
często profesjonalizm napotyka naiwność. 
A że pasji młodym ludziom nie brakuje, 
zdarzało się, że te rozmowy były nawet cie-
kawsze od samych filmów...

sie zobaczymy produkcję dla dzieci zre-
alizowaną w entourage’u artystycznym – 
Dzień czekolady jacka Bławuta jr. Będzie 
też tak nieoczywisty obraz, jakim jest Pho-
ton Normana leto. 

W tym roku do Konkursu Krótkome-
trażowych Debiutów Filmowych wpły-
nęła rekordowa ilość zgłoszeń. O czym 

L.W.: rozmowy są jednym z najważniej-
szych elementów festiwalu, ponieważ kon-
frontacja z widzem, czyli z osobą dla której 
powstał film, jest kluczowa i od razu można 
wywnioskować, co będzie dalej. rzadko 
bywa, że na jakiejś projekcji jest totalny 
aplauz, a później totalna krytyka – całko-
wita dwubiegunowość rzadko się zdarza.

Kogo w tym roku zobaczymy w jury? 
J.K.: jurorów mamy znakomitych. 
W Konkursie Pełnometrażowych Debiu-
tów Filmowych przewodniczył będzie 
Xawery Żuławski, laureat jednej z wcze-
śniejszych edycji festiwalu. Towarzy-
szyć mu będą panie: grażyna Pleba-

nek i Weronika Bilska oraz panowie: 
Wojciech Pszoniak i Bartosz M. Kowal-
ski. W Konkursie Krótkometrażowych 
Debiutów Filmowych: przewodnicząca 
Anna jadowska (moja była studentka!), 
a obok niej Marta Prus, Aleksandra 
Terpińska, Natalia Fiedorczuk-Cieślak 
i Wojciech leszczyński – samotny rodzy-
nek w tym kobiecym składzie. W roku 
triumfu akcji „#MeToo” na wszystkich 
festiwalach filmowych Koszalin również 
pokazuje dominację kobiet w młodym 
polskim kinie. Kiedy kobiety zaczną rzą-
dzić nie tylko kinem, ale i światem – ten 
świat może wreszcie stanie się lepszy, 
mądrzejszy, a już na pewno piękniejszy!

Rozmawiał Albert Kiciński

Debiuty w polskim kinie 
stają się coraz bardziej doj-
rzałe. O czym dzisiaj młodzi 
ludzie robią filmy? Jak pan 

to postrzega z perspektywy selekcjo-
nera festiwalu? 
Janusz Kijowski (dyrektor programowy 
MiF): Filmy debiutanckie zawsze były, są 
i będą – na ogół – wypowiedziami bar-
dzo osobistymi. Tak było wtedy, kiedy ja 
i moi przyjaciele debiutowaliśmy obrazami 
kina moralnego niepokoju, tak jest i dziś. 
Zaczynamy zawsze od siebie. W pierwszej 
osobie. O swojej rodzinie, o swoim oto-
czeniu; o tym, co nam doskwiera, co nas 
boli… O naszych fascynacjach, miłościach 
i strachach. 
Liwia Mądzik (wicedyrektor progra-
mowy MiF): Dzisiaj te filmy łączy hybry-
dowość, czyli nieoczywiste przenikanie 
się gatunków. I to ogromny walor. Taki 
jest Atak paniki Pawła Maślony, który sta-
nowi połączenie komedii z dramatem czy 
53 wojny Ewy Bukowskiej, inspirowane 
prawdziwą historią, ale będące zarazem 
obrazem przedstawiającym, z perspektywy 
kobiety, trudne relacje z mężem – kore-
spondentem wojennym.

Konkurs pełnometrażowych Debiutów 
Filmowych będzie w tym roku niezwy-
kle różnorodny, ponieważ trafiły do 
niego zarówno obrazy artystyczne, jak 
i komercyjne… 
J.K.: Kończący się sezon był bardzo bogaty 
w debiuty pełnometrażowe. Bogaty i róż-
norodny. Pokażemy 11 tytułów w kon-
kursie, ale tak naprawdę będzie ich aż 
tuzin, bo filmem otwarcia została Cicha 
Noc. Bardzo trudno jest nakręcić udany 
debiut komercyjny, tzn. obraz dla szerokiej 
widowni; komedię romantyczną czy dra-

Rozmowa z Januszem Kijowskim, 
pawłem strojkiem i Liwią 
Mądzik o 37. Koszalińskim Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
mat sensacyjny. Dlatego trzeba docenić, 
że czasami się to udaje. I my w Koszalinie 
to doceniamy. Pokazujemy wszystko, co 
najlepsze w naszej „młodej” kinematogra-
fii, bez podziału na gatunki czy preferen-
cje estetyczne. Dobra komedia – to dopiero 
sztuka!
L.W.: Wybraliśmy takie filmy, które będą 
trafiać do różnych odbiorców. W konkur-

Liwia Mądzik

Janusz Kijowski 
i Paweł Strojek
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Kraków powitał uczestników oraz 40 
tys. widzów festiwalu słoneczną 
pogodą długiej majówki i wspa-
niałą atmosferą. Tworzyli ją orga-

nizatorzy wsparci przez 500 wolontariuszy. 
Miasto jak co roku odmłodniało na czas Off 
Camery. W Konkursie głównym „Wytycza-
nie Drogi” o Krakowską Nagrodę Filmową 

ubiegało się 10 debiutów lub drugich filmów, 
siłą rzeczy reżyserów około trzydziestki. 

Na projekcjach oraz imprezach towarzy-
szących, np. seminarium Pro Industry czy 
spotkaniach z twórcami typu Q&A lub pod 
gołym niebem, w Miasteczku Filmowym na 
placu Szczepańskim, z gwiazdami polskiego 
kina – również przeważały młode twarze. 

W klimat niemalże juwenaliów wpisał się 
roman Polański – cóż z tego, że bardzo już 
starszy pan, skoro jak zwykle tryskający 
młodzieńczą energią i humorem. Mistrz 
gościł na prapremierze swego najnowszego 
filmu Prawdziwa historia, która uświetniła 
galę rozdania nagród w konkursie scena-
riuszowym Script Pro.

jury Konkursu głównego pod prze-
wodnictwem Małgorzaty Szumowskiej 
(jej Twarz zwyciężyła w Konkursie Pol-
skim) za najlepszy film uznało Wieżę. Jasny 
dzień jagody Szelc. „rzeczywistość jest 
trudno opisywalna, ale wiemy, co to jest 
tajemnica. To bardzo harmonijny element 
naszego życia, powinniśmy akceptować fakt, 
że ona istnieje” – powiedziała reżyserka, 
odbierając nagrodę. Odniosła się w ten 
sposób do historii opowiedzianej w swoim 
intrygującym debiucie. Ta bowiem niemal 
do końca utrzymuje w tajemnicy przed 
widzami prawdziwy powód powrotu jed-
nej z dwóch głównych bohaterek na łono 
rodziny, po długiej nieobecności.

rodzina i tajemnica to także motywy 
przewodnie – jak mawiano na Off Came-
rze – „głośnej Cichej Nocy” debiutanta Piotra 
Domalewskiego, która najpierw zawojowała 
gdynię (Złote lwy w ubiegłym roku), potem 
Warszawę (10 Orłów), a teraz Kraków. Trzeba 
zaznaczyć, że w Krakowie jury FIPrESCI, 
w którym wraz z Eleną rubaszewską z Ukra-
iny i Alberto Tristano z Włoch zasiadał niżej 
podpisany, przyznało Cichej Nocy pierw-
szą nagrodę międzynarodową. Co ciekawe, 
film zwyciężył też w plebiscycie widzów, co 
potwierdza opinię, że dobre kino broni się 
w oczach i krytyki, i publiczności.

O wielkim sukcesie dwóch polskich tytu-
łów w konkursie „Wytyczanie Drogi” świad-
czy nie tylko zdobycie przez nie kluczowych 
nagród: głównej, widzów i dziennikarzy, ale 
także pokonanie niezwykle silnej konku-
rencji zagranicznej. Także i tu – np. w peru-
wiańskim Retablo Alvaro Delgado Aparicio 
czy izraelskiej Montanie limor Schmili – 
zagościły na ekranie tajemnice rodzinne. 
W rumuńskiej Lemonade Ioany Uricaru, 
w What Will People Say Iram Haq – reży-
serki norweskiej o korzeniach pakistań-
skich, w palestyńskich The Reports on Sarah 
and Salem Muayada Alayana, w kosow-
skim obrazie Unawnted Edona rizvanol-
liego – zostały one wzmocnione bolesnymi 
podziałami narodowościowymi, obyczajo-
wymi itp. Wszystkie te filmy chciałoby się 
obejrzeć jeszcze przynajmniej raz.

Andrzej Bukowiecki 

oFF Camera

Wieża. Jasny dzień Jagody Szelc wygrała 
Konkurs Główny 11. Międzynarodowego 
Festiwalu Kina Niezależnego Netia Off 
Camera w Krakowie. Cicha Noc Piotra 
Domalewskiego zdobyła w tym samym 
konkursie Nagrodę Publiczności oraz 
Nagrodę FIPRESCI.

Jagoda Szelc i Małgorzata Szumowska

oFF Camera Pro iNdusTry
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Musimy nieustannie zastana-
wiać się, dla kogo robimy 
filmy, czy muszą tyle kosz-
tować, a jeżeli tak – to czy 

cały budżet powinien bazować na dota-
cjach?” – mówi joanna Szymańska, pro-
gramerka wydarzeń Off Camera Pro Indu-
stry, które w maju odbyły się w Krakowie. 

Te wydarzenia zawsze koncentrują się 
wokół wyzwań dla branży filmowej, ale też 
od razu, na przykładach polskich i zagra-
nicznych, wskazują sprawdzone rozwiąza-
nia i dobre praktyki. Program podzielony 
jest na trzy części: otwarte panele z case 
studies, kameralne round tables oraz spo-
tkania typu one on one. W tym roku głów-
nym tematem były pieniądze. „Na rynku 
jest coraz więcej produkcji i coraz mniej 
pieniędzy, przez co ich pozyskanie staje się 
coraz trudniejsze” – mówi Szymańska. – 
„Zachęcamy do wypróbowania nowych 
ścieżek, które pozwolą na robienie takich 
filmów, jakie chcemy”.

Paneliści dyskutowali o  mikrobu-
dżetach, zagranicznych koprodukcjach 
i źródłach spoza PISF-u, w tym telewizji 
i serwisów streamingowych (szczegółowe 
relacje z debat do przeczytania na stro-
nach SFP.org.pl). Podpowiadali, gdzie naj-
łatwiej o błąd, ale i radzili np., jak zrobić 
dobrą prezentację dla inwestora z sektora 
prywatnego. Opowiadali, jak im samym 
udało się do nich dotrzeć. Wszyscy zwra-
cali uwagę na to, że o pieniądzach trzeba 
myśleć już na etapie developmentu. Tu, 
m.in. zdaniem producenta Planety Sin-
gli radosława Drabika i reżyserki Darii 
Woszek (obecnie przygotowującej film 
Maryjki), powinno się planować prepro-
dukcję, okres zdjęciowy (nawet scenogra-
fię i oświetlenie), promocję, dystrybucję, 
ale i jasno ustalić, do kogo film jest kiero-
wany, jakie cele ma osiągnąć, ilu widzów 
potrzebuje, żeby się zwrócił itp. Nie ozna-

cza to, że goście przekreślili PISF jako 
źródło wsparcia. „Nie zmuszajmy się do 
życia w dyktaturze box office’u. Film ma 
o wiele szerszą rolę niż tylko przynieść 
zysk i wiele znakomitych dzieł bez PIS-
F-u nie mogłoby powstać” – przypomina 
Szymańska. Największą rolę Instytutu 
goście widzieli dla debiutów i produkcji 
artystycznych. 

Konkretów nie zabrakło też na spotka-
niach round tables. Tematy? Możliwość 
realizacji przez polskiego producenta mię-
dzynarodowego musicalu z gwiazdorską 
obsadą, ale też szansa – przy budżecie do 
1,5 mln zł – na nabycie praw do muzyki 
lady gagi. „To możliwe!” – odpowiadał 
Ian Cooke, kierownik pionu muzycznego, 
który pracował m.in. przy dokumencie 
Amy i serialu Luther. „Ale trzeba szcze-
rze przedstawić wytwórni swój zamysł 
i możliwości finansowe. razem z hitem 

można pozyskać prawa do mniej znanych 
twórców z danego studia – ku obopólnej 
korzyści. Należy od początku budować 
uczciwe relacje” – dodawał, odradzając 
„zaczepianie muzyków po koncercie”. 
reżyserka obsady lucy Bevan (Piękna 
i Bestia) i Allan Mindel, agent gwiazd 
pokroju Umy Thurman i Isabelli rossel-
lini, przyznali, że chociaż chętnie zaan-
gażowaliby się w produkcje spoza Hol-
lywood, to jednak rozmowy zaczynają 
dopiero wtedy, gdy mają one finansowanie. 

Najpierw pieniądze, potem sztuka? 
Przede wszystkim otwarcie się na różne 
drogi do celu. „rolą Pro Industry jest 
zasianie pewnego fermentu i zmuszenie 
do porzucenia standardowego myślenia” – 
podsumowuje joanna Szymańska. 

Dagmara 
romanowska

W tym roku w Krakowie na Off Camera Pro Industry 
uczestnicy dostali wiedzę, która pomoże im uniknąć 
błędów w praktyce. Przekonali się też, że warto szukać 
rozwiązań alternatywnych.

Joanna Szymańska, Alicja 
Grawon-Jaksik i Krzysztof Mikulski
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festiwal „Wędrujące Ale Kino!” przyjechał 
do Tarnowa z fabularnym filmem dla dzieci 
i młodzieży Tarapaty w reżyserii Marty 
Karwowskiej.

jak co roku w Tarnowie, przyznano 
nagrodę za całokształt twórczości. Otrzy-
mał ją wybitny reżyser polskiego kina, 
honorowy prezes SFP – janusz Majewski, 
twórca takich obrazów, jak Zaklęte rewiry, 
Zazdrość i medycyna czy C.K. Dezerterzy. 
Wcześniej tym wyróżnieniem uhonorowano 
wielu ważnych polskich twórców, m.in. 
janusza gajosa, Andrzeja Wajdę, janusza 
Morgensterna, Witolda Sobocińskiego czy 
Agnieszkę Holland.

Obok konkursów w programie festiwalu 
pojawił się Aneks, sekcja będąca pewnym 
uzupełnieniem obrazu polskiej kinema-
tografii w ostatnim roku, skupiająca się 
na ciekawych zjawiskach artystycznych. 
Widzowie mogli obejrzeć nominowaną 
do Oscara animację Twój Vincent Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana, fabuły Butter-
fly kisses rafała Kapelińskiego (nagrody na 
Berlinale oraz na „Młodzi i Film”) i izra-
elsko-polską koprodukcję Droga Aszera 
Matana yaira oraz trzy dokumenty: bio-
grafię Michała Waszyńskiego, cenionego 
polskiego reżysera międzywojennego, 
uznanego również na świecie – Książę 
i dybuk Elwiry Niewiery i Piotra roso-
łowskiego; historię słynnej rodziny zmon-
towaną z autentycznych materiałów archi-
walnych – Beksińscy. Album wideofoniczny 
Marcina Borchardta oraz Obcy na mojej 
kanapie grzegorza Brzozowskiego (prod. 
Studio Munka-SFP) o polskich doświad-
czeniach z couchsurfingiem.

Dopełnieniem prezentacji festiwalowych 
był Tarnowski Wieczór Filmowy, projekcje 
niedawno zrealizowanych obrazów przez 
twórców o tarnowskich korzeniach. Obej-
rzeliśmy Fanatyka Michała Tylki, Le Monde 
gawła Dykasa, TodMachine Bogusława Kor-
nasia (pokazywany na festiwalu w gdyni 
w sekcji Inne Spojrzenie). Ten ostatni to bra-
wurowy hołd dla kina niemego. W czarno-
-białych kadrach reżyser opowiada historię 
budowy wielkiej Maszyny, która ma obronić 
Miasto przed wrogiem z wewnątrz. Inży-
nierowie zafascynowani ideą, że człowiek 
potrafi stworzyć coś dorównującego dziełu 
Boga, nie dostrzegają zagrożeń, jakie niesie 
budowa wehikułu.

Z okazji stulecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w galerii Tarnowskiego 
Centrum Kultury została zaprezentowana 
ekspozycja stworzona przez Wytwórnię 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 

„Polska Niepodległa – historia w ożywio-
nych obrazach”. Wystawa zdradza kulisy 
powstawania niezwykłej serii obrazów zre-
alizowanych przez WFDiF – m.in. tajniki 
produkcji filmowej od momentu powstania 
scenariusza, przez zdjęcia, po efekty spe-
cjalne. Odwiedzający mieli okazję zobaczyć 
kostiumy bohaterów, fotosy i werki z planu, 
obejrzeć wybrane filmy i poczuć niezwy-
kłą atmosferę pracy na planie. Dzięki pracy 
wybitnych twórców na ekranie ożywają 
m.in. Tadeusz rejtan, Tadeusz Kościuszko, 
Emilia Plater, żołnierze spod Olszynki gro-
chowskiej, bohaterowie powstania stycz-
niowego, szwoleżerowie z czasów Księ-
stwa Warszawskiego czy rewolucjoniści 
z 1905 roku.

Tradycją Tarnowskiej Nagrody Filmowej 
są plakaty przygotowane przez znanych 
artystów. Tegoroczny stworzył Mieczy-
sław Wasilewski. Z tej okazji podczas festi-
walu odbyła się wystawa jego prac. „Białe 
na czarnym, lub czarne na białym. Prosta 
czcionka, najchętniej Futura. Czasem kolor, 
jeśli już naprawdę musi być. Wasilewski 
jest czarodziejem formy. Z kilku elemen-
tów odartych ze wszelkich ornamentów, 
tak prostych, że nie ma już nic do odję-
cia, tworzy swoje magiczne kompozycje, 
które zapisuje na papierze pędzlem czy pió-
rem” – pisał o twórczości Wasilewskiego 

film animowany Małpa w kąpieli z cyklu 
„Baśnie i bajki polskie” (prod. TV Stu-
dio Filmów Animowanych w Poznaniu). 
Młodzi widzowie przez kilka dni oglądali 
zestawy najnowszych produkcji animowa-
nych, w tym m.in. poszczególne odcinki 
z serii Przytul mnie, Mami Fatale, Żubr Pom-
pik czy Basia. A zaprzyjaźniony poznański 

Krzysztof lenk. Mieczysław Wasilewski 
dyplom zdobył w pracowni prof. Henryka 
Tomaszewskiego. Oprócz plakatów zajmuje 
się również tworzeniem ilustracji i grafiki 
wydawniczej. W swojej długiej karierze 
artystycznej (ur. 1942) zdobył wiele presti-
żowych nagród i wyróżnień w dziedzinie 
plakatu i grafiki wydawniczej.

W podziemiach zabytkowej kamienicy 
Tarnowskiego Centrum Kultury odbyła 
się również debata Sieci Kin Studyjnych 
i lokalnych. Katarzyna robak i Sławomir 
Salamon tłumaczyli zebranym zawiłości box 
office’u, zasady działania rynku kinowego 
w Polsce na przykładzie polskich firm dys-
trybucyjnych i ich decyzji repertuarowych, 
oraz podział samego rynku, gdzie więk-
szość pieniędzy zbierają produkcje dużych 
studiów amerykańskich (tzw. majors). Od 
kilku lat odsetek polskich produkcji tra-
fiających do kina to 20-30 proc. rynku. 
To dobry wynik jak na europejskie stan-
dardy. Do tego polskie kino staje się coraz 
lepsze, o czym świadczy repertuar tego-
rocznej Tarnowskiej Nagrody Filmowej. 
Z roku na rok dojrzalsze debiuty, ciekaw-
sze poszukiwania gatunkowe, a zarazem 
obrazy z sukcesami na prestiżowych festi-
walach międzynarodowych. 

Albert Kiciński

tarnowska publiczność ogląda 
filmy z pasją i równie ciekawie 
o nich dyskutuje w kameralnym 
zaciszu piwnicy kina Marzenie, 

które w tej lokacji istnieje nieprzerwanie 
od lat 20. XX wieku. W tym roku program 
był jak zwykle obfity i różnorodny. Do kon-
kursu zakwalifikowało się 12 produkcji 
pełnometrażowych, w tym kino gatun-
kowe (Najlepszy, Człowiek z magicznym 
pudełkiem, Czuwaj), autorskie (Dzikie 
róże, Pomiędzy słowami), filmy debiutan-
tów (Cicha Noc, Wieża. Jasny dzień, Atak 
paniki) czy obrazy zdobywające już laury 
na międzynarodowych festiwalach (Twarz, 
Ptaki śpiewają w Kigali). 

Tegoroczne prace jury odbywały się pod 
przewodnictwem reżysera janusza Zaor-
skiego. Najważniejszą nagrodę festiwalu – 
grand Prix – zdobył Paweł Maślona za Atak 
paniki. jurorzy określili obraz debiutanta 
jako „brawurową, perfekcyjnie zrealizo-
waną komedię, podszytą gorzką refleksją 
o współczesnym świecie”. Nagrodę Specjalną 
otrzymał Andrzej jakimowski za Pewnego 
razu w listopadzie… jury określiło film 
twórcy Sztuczek jako „ważny obywatelski 
głos ostrzegający przed chorobami XXI 
wieku: nietolerancją, ksenofobią i nacjo-
nalizmem”. Z kolei publiczność nagro-

Tarnowska Nagroda Filmowa to 
festiwal szczególny. Tydzień pokazów 
konkursowych stanowi przegląd 
najciekawszych dokonań polskiej 
kinematografii ostatniego roku. 
dziła Najlepszego łukasza Palkowskiego. 
Nagroda jury Młodzieżowego – statuetka 
„Kamerzysty” trafiła do rąk Anny jadow-
skiej, reżyserki Dzikich róż, za „doskonale 
opowiedzianą, pełną subtelności i osadzoną 
blisko współczesnej rzeczywistości historię”. 

Swoje laury przyznawało również jury 
Dziecięce. Statuetką „Maszki” nagrodzono 

Atak paniki, reż. Paweł Maślona
Paweł Maślona z Grand Prix 
– statuetką „Maszkarona”
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Podczas 15. edycji festiwalu zaprezento-
wano 9 polskich produkcji, z których 6 miało 
premierę. Nagrodę Nos Chopina dla najlep-
szego filmu o muzyce i sztuce przyznano 
ex aequo obrazom: Książę i dybuk Elwiry 
Niewiery i Piotra rosołowskiego oraz Love 
Express. Zaginięcie Waleriana Borowczyka 
w reżyserii Kuby Mikurdy. jury uzasadniło 
przyznanie nagrody słowami: „Wybraliśmy 
dwa filmy, które (przypadkiem) w jakiś 
sposób ze sobą korespondują, opowiada-
jąc o twórcach osobnych i niejako odrzu-
conych, którzy szczyt kariery przeżyli poza 
Polską. Obaj ich bohaterowie to polscy reży-
serzy, noszą w sobie tajemnicę, obaj dotarli 
na szczyt jako polscy emigranci i na nim 
paradoksalnie doświadczyli niespełnienia. 
Oba filmy w innowacyjny sposób wyko-
rzystują materiały archiwalne. Mimo tych 
podobieństw pozostają kompletnie różne”. 
Niewiera i rosołowski chwytają za lupę i śle-
dzą mapę migracji Waszyńskiego. Pierwsze 
wskazówki kierują ich do Włoch, aby następ-
nie za sprawą notatek na odnalezionym zdję-
ciu trafić na Ukrainę. Przemierzają świat od 
Ameryki po Izrael, opowiadając o wygnaniu 
i traumie. Materiały archiwalne, fragmenty 
filmów i rozmowy składają się na biografię 
enigmatycznego reżysera. Mikurda ukazuje 
tajemnicze losy niepokornego twórcy i artysty 
wizualnego Waleriana Borowczyka. Powa-
żany w latach 70. XX wieku przez krytyków 
i festiwale filmowe reżyser został w latach 
80. XX wieku wchłonięty przez rynek fil-
mów erotycznych. O artyście opowiadają: 
Terry gillian, Bertrand Bonell, Neil jordan, 
Andrzej Wajda, Patrice leconte i Slavoj Žižek.

W konkursie „Odcienie wolności” zostały 
przyznane trzy nagrody: grand Prix Disco-
very dla Między nami Macieja Millera, grand 
Prix FINA dla Daniela Anastazji Dąbrow-
skiej i nagroda publiczności Discovery dla 
Ostatniego Junaka Mikołaja janika. Z kolei 
redakcja miesięcznika „Zwierciadło” przy-
znała nagrodę dla najlepszego filmu o tema-
tyce psychologicznej obrazowi Call Me Tony 
Klaudiusza Chrostowskiego. To opowieść 
o 18-letnim kulturyście Konradzie, który 
z uporem zabiega o atencję wiecznie nieobec-
nego ojca. Film znalazł się na piątym miejscu 
w plebiscycie publiczności, który wygrał Jutro 
albo pojutrze, czyli tytuł nagrodzony przez 
jury. Nieczęsto zdarza się, że gusta widzów 
zgadzają się z opinią profesjonalnej komisji. 

W programie pokazano również Szuka-
jąc Jezusa Katarzyny Kozyry. Punktem wyj-
ścia było zainteresowanie artystki tzw. syn-
dromem jerozolimskim. Film powstał na 
podstawie rejestracji podróży do jerozo-

Dokumenty zawsze będą podbijały 
serca widzów, gdyż opowiadają 
historie bliskie rzeczywistości 
i uświadamiają, jak ważna jest 

walka z własnymi uprzedzeniami i prze-
szkodami otaczającego świata. Festiwal fil-
mowy zazwyczaj zapewnia widzom tydzień 
spędzony w świecie fikcji. Wybierając się 
na dokumenty na Millennium Docs Aga-
inst gravity, wyruszamy w podróż w 10 
dni dookoła świata. Ocieramy się o histo-
rie intymne, obserwujemy zmiany klimatu, 
czy śledzimy współczesne ruchy polityczne. 

limy i rozmów z tymi, którzy na początku 
XXI wieku wierzą, że są jezusem. Podczas 
festiwalu światową premierę miała też Wio-
sna Smoków jarosława Wszędybyła. główny 
bohater filmu, 25-letni Paweł, marzy o tym, 
aby kiedyś zostać trenerem Arsenalu lon-
dyn. Póki co, zamiast marzeń jest brutalna 
rzeczywistość. Pierwszą samodzielną pracą, 
jaką udaje mu się podjąć, jest trenowanie 
Czerwonych Smoków Brwinów, najgorszego 
zespołu piłkarskiego w całym kraju. W pro-
gramie 15. Millennium Docs Against gra-
vity znalazły się również tytuły, które polska 
publiczność miała już szansę poznać: Pho-
ton Normana leto, W absolutnej ciszy łuka-
sza środka, Turyści Mateusza romaszkana 
i Marty Wójtowicz-Wcisło oraz Mogę przyjść 
do ciebie w snach Wiktorii Szymańskiej, juana 
Pablo ramireza i Patrycji lewandowskiej.

W ciągu dziesięciu dni festiwalu wyświe-
tlono 160 filmów w kilkunastu konkursach 
i aż 145 z nich było po raz pierwszy poka-
zywanych w Polsce. Tegoroczna edycja Mil-
lennium Docs Against gravity odbyła się 
w Warszawie, Wrocławiu, lublinie, gdyni 
oraz Bydgoszczy. Artur liebhart, twórca 
i dyrektor festiwalu mówił: „Podzielam zda-
nie takich mistrzów, jak Werner Herzog czy 
Michael glawogger, którzy twierdzili, że nie 

cych filmowymi prowokacjami, bezlitośnie 
obnażającymi światowe mechanizmy poli-
tyki i władzy. 

W Konkursie głównym festiwalu Millen-
nium Docs Against gravity o grand Prix – 
Nagrodę Banku Millennium konkurowało 
13 starannie wyselekcjonowanych tytułów. 
Zwyciężył Jutro albo pojutrze (Minding the 
Gap) Binga liu. jury uzasadniało werdykt, 
pisząc: „reżyserowi udało się stworzyć nie 
tylko odważny i pełny wrażliwości portret 
jego przyjaciół, ale również dostrzec panujące 
wokół podziały klasowe i rasowe”. 

ma dla nich znaczenia, czy robią obraz fabu-
larny czy dokumentalny. Film musi ewoko-
wać emocje u widza, być na tyle wciągający, 
że będą chcieli w fotelu kinowym zostać do 
końca, a najlepiej, żeby później coś zostało 
w ich głowach i sercach. I to jest moim zda-
niem najlepsza, najkrótsza też definicja tego, 
jak wygląda dobry film”. Istotną część festi-
walu stanowiły wydarzenia towarzyszące – 
od warsztatów, przez panele dyskusyjne aż 
po koncerty. W tym roku odbył się po raz 
pierwszy na festiwalu w Polsce konkurs dla 
filmów z Vr (Virtual reality). W głosowaniu 
publiczności zwyciężył tytuł Człowiek Delfin 
VR Benoîta lichté. Obraz jest wyprawą przez 
ocean pozwalającą zbliżyć się do doświad-
czenia bohaterów Wielkiego Błękitu luca 
Bessona, nurków, którzy nie używają specja-
listycznego sprzętu do nurkowania.

Przez 15 lat twórcy festiwalu rozbudzili 
miłość do dokumentów w Polsce. Każdy 
pokaz wywołuje emocje i skłania do długich 
dyskusji wśród grona znajomych. Największą 
zasługą wydarzenia pokazującego najlepsze 
dokumenty z całego świata jest inspirowanie 
i ciągłe poszukiwanie w bezkresie zaskakują-
cej na każdym kroku rzeczywistości.

Marcin radomski

15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity 
postawił na rozmowę z widzem i wyszedł mu naprzeciw, 
oferując niezwykle bogaty program. Po raz kolejny 
doceniono też polskie tytuły. 

Sekcje zachęcają do eksplorowania prawdzi-
wych historii, obserwacji bohaterów działa-
jących blisko nas, jak również poszukiwań 
w archiwum przeszłości. Fiction spotyka się 
tutaj z non-fiction. Publiczność dyskutuje 
o architekturze, granicach wolności słowa 
w internecie czy współczesnych mężczyznach. 
Do Warszawy specjalnie przyjechała M.I.A., 
zaangażowana politycznie gwiazda popu ze 
Sri lanki, na premierę dokumentu o niej 
samej Matangi/Maya/M.I.A. czy Mads Brüg-
ger, duński dziennikarz, satyryk i gwiazda 
telewizyjnego show, znany z produkcji będą- Fo
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Laureaci festiwalu 

Jutro albo pojutrze, reż. Bing Liu
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Materną”. Sala rycerska Zamku Królew-
skiego w Sandomierzu pękała w szwach, 
a widownia uczestniczyła w błyskotliwym 
pojedynku językowym, momentami nieco 
złośliwym lub szczerze zabawnym, popi-
sem erudycji, który okazał się prawdziwym 
spektaklem o sztuce konwersacji. 

Pogoda bardzo w tym roku łaskawa dopi-
sywała imprezom plenerowym, więc np. 
wieczór 3 maja można było spędzić na Dzie-
dzińcu Zamkowym, bawiąc się do muzyki 
zespołu The Fruitcakes, w którym śpiewa 
i gra na gitarze rytmicznej Tomasz Ziętek, 
znany z wielu ról filmowych, w tym z poka-
zywanej w Sandomierzu Cichej Nocy Pio-
tra Domalewskiego, za którą był nomino-
wany w tym roku do Orła. Pozostając przy 
muzyce, trzeba wyróżnić koncert „Atra-
mentowa” Stanisławy Celińskiej z zespo-
łem pod kierownictwem Macieja Muraszki, 
który wieńczył ceremonię zamknięcia 15. 
FFSN, a sama znakomita artystka, znana 
z filmów Andrzeja Wajdy, janusza Majew-
skiego, jerzego Antczaka, Stanisława Barei 
czy juliusza Machulskiego, została wyróż-
niona tytułem Aktorki NieZwykłej i nagro-
dzona Kamieniem Optymizmu.

Aktorzy honorowani są od kilku edycji 
festiwalu, natomiast od początku wyróż-
niano reżyserów. Tegorocznym reżyserem 
NieZwykłym, który na finał jubileuszowej 
imprezy zawitał do królewskiego miasta, 
był jerzy Skolimowski. Ten wybitny „poeta 
płótna i ekranu” (jak go przedstawił pro-
wadzący galę Krzysztof Materna), nagra-
dzany na festiwalach w Cannes, Wenecji 
czy Berlinie, przyjechał do Sandomierza, 
by wraz z przyznanym mu tytułem ode-
brać Koronę Sandomierską. „Koronacja” 
dokonana przez burmistrza miasta Marka 
Bronkowskiego oraz twórczynię i dyrektor 
festiwalu Katarzynę Kubacką-Seweryn przy-
padła 5 maja, czyli… w dniu 80. urodzin 
mistrza. Publiczność festiwalowa, „wytre-
sowana” na tę okoliczność przez Krzysztofa 
Maternę, przywitała wielkiego twórcę spe-
cjalnym czterowierszem, a później gromkim 
„Sto lat!”. jubilat przyznał, że bardzo trudno 
go zaskoczyć, ale w Sandomierzu szczerze 
się to udało. gdy wkroczył na scenę, naprze-
ciw niego, z balkonu sali, spuszczono oka-
zały transparent nawiązujący do słynnej 
sceny polskiego kina, z obrazu Skolimow-
skiego Ręce do góry, w której okazuje się, 
że na tworzonym przez bohaterów filmu 
plakacie Stalin ma dwie pary oczu. Ana-
logicznie do tego kadru, na transparencie 
widniał – czterooki niczym tajemnicze 
bóstwo – jerzy Skolimowski. Niespodzianką 

dla reżysera NieZwykłego 2018 był też 
występ Tadeusza Woźniaka, który specjal-
nie przyjechał, by wykonać „Zegarmistrza 
światła” – jedną z ulubionych piosenek san-
domierskiego laureata. Widownia festiwa-
lowa przez cały tydzień mogła poznawać 
filmowy dorobek Skolimowskiego, począw-
szy od jego wczesnych tytułów, jak Ryso-
pis, Walkower, Bariera, wspomniane Ręce 
do góry, a kończąc na Essential Killing czy 
ostatnim tytule 11 minut, który ogląda się 
jak dzieło młodego, skłonnego do ryzyka, 
temperamentnego twórcy, a nie jak mogłoby 
się wydawać statecznego mistrza.

Po raz pierwszy do Sandomierza zawi-
tała też Polska światłoczuła – projekt ubie-
głorocznej laureatki Korony Sandomier-
skiej – Doroty Kędzierzawskiej i Arthura 
reinharta (którzy również byli obecni na 

festiwalu). Na rynku miasta, 3 maja, można 
było w specjalnym namiocie malować świa-
tłem, a w pozostałe dni festiwalu bus świa-
tłoczułej peregrynował po okolicach San-
domierza, do miejscowości pozbawionych 
na co dzień kina, by tam zorganizować pro-
fesjonalne projekcje. W gminnych ośrod-
kach kultury w Zaklikowie oraz w Zawi-
choście mieszkańcy mogli uczestniczyć 
w seansach Ostatniej Rodziny, a po nich 
spotkać się z Andrzejem Sewerynem, co 
było wielką atrakcją i ważnym wydarze-
niem dla lokalnej społeczności. Natomiast 
w szkołach podstawowych w głazowie 
oraz w Nawodzicach przygotowano pokazy 
animacji dla dzieci, po których najmłodsi 
widzowie rozmawiali o różnych techni-

Wśród wielu wiosennych 
imprez filmowych festiwal 
w Sandomierzu wyróżnia 
się programem, który szcze-

gólnie promuje czas spędzony na spotka-
niach i rozmowach. W kameralnych warun-
kach, w niespiesznym tempie, publiczność 
może porozmawiać o sztuce, życiu oraz na 
inne aktualnie frapujące tematy z autorami 
obejrzanych filmów, z artystami, dziennika-
rzami, naukowcami. W pędzącym świecie, 
gdzie tzw. czas wolny staje się największym 
luksusem, nie do przecenienia jest impreza, 
która pozwala uspokoić myśli w codzien-
nej gonitwie i poddać atmosferze pięknego 
niewielkiego miasta z wielką historią. 

Mały rzym, jak się o Sandomierzu mówi, 
odwiedzili w tym roku m.in. Wojciech Pszo-
niak, Andrzej grabowski, jakub gierszał, 
Kinga Dębska, Marian Dziędziel, robert 
gliński, Magdalena Boczarska, Andrzej 
Barański, jan jakub Kolski, Wojciech i Mał-
gorzata Staroniowie, Maciej Żak oraz wielu 
innych znamienitych twórców, o których 
będzie jeszcze mowa. Oprócz programu fil-
mowego prezentującego najnowsze tytuły 
polskie (w tym cały wachlarz produkcji Stu-
dia Munka-SFP) i najgłośniejsze obrazy ze 
świata, można było uczestniczyć w koncer-
cie Piotra Machalicy „Mój ulubiony Mły-
narski” (na otwarcie 15. FFSN), w werni-
sażu wystawy plakatów filmowych „Być 
jak Pągowski” w galerii BWA (obecny na 
festiwalu Andrzej Pągowski zaprojektował 
też plakat jubileuszowej edycji sandomier-
skiej imprezy). 

Fascynującym wydarzeniem z cyklu 
„rozmowy przy stole” było spotkanie „Prof. 
jerzy Bralczyk w dialogu z Krzysztofem 

kach filmowych i kulisach produkcji z Ewą 
Sobolewską, szefową TV Studia Filmów 
Animowanych w Poznaniu.

Festiwal w Sandomierzu nigdy nie 
zapomina o młodych widzach i tak swoje 
10-lecie miały w tym roku Filmowe Ogrody 
Wyobraźni, a po raz 6. odbyły się warsz-
taty dziennikarsko-filmowe Szklany Ekran 
Pilkingtona. Z kolei studenci dziennikar-
stwa Uniwersytetu Warszawskiego po raz 
kolejny odbyli twórczy plener, redagując 
„gazetę NieZwykłą” oraz realizując Kro-
nikę Filmową.

W maju cały Sandomierz żyje festiwa-
lem i cieszy zacnymi gośćmi, za co bur-
mistrz miasta chciał podziękować pomy-
słodawczyni imprezy i z okazji jubileuszu 
przyznał Katarzynie Kubackiej-Seweryn 
specjalną Koronę Sandomierską. Ukoro-

nowana dyrektor sprawiła miastu jeszcze 
jeden prezent, będąc autorką pomysłu ławek 
poświęconych wszystkim dotychczaso-
wym reżyserom NieZwykłym. Na rynku 
stanęły zatem ławki NieZwykłe (ufun-
dowane przez Pilkingtona) z nazwiskami 
twórców i cytatami z wybranych filmów. 
Mieszkańcy i goście królewskiego mia-
sta nad Wisłą mogą od teraz umawiać się 
np. przy ławce Andrzeja Wajdy z cytatem 
z Niewinnych czarodziejów – „Sakramencko 
szybko ten czas leci”. 

Istotnie, 15 lat Festiwalu Filmów – Spo-
tkań NieZwykłych sakramencko szybko 
przeleciało...

Julia Michałowska

Na początku maja w Sandomierzu 
celebrowano 15-lecie Festiwalu Filmów 
– Spotkań NieZwykłych.

Burmistrz Sandomierza – Marek 
Bronkowski, Stanisława Celińska 
i Katarzyna Kubacka-Seweryn

Jerzy Skolimowski 
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DwuDziestolecie 
Z „reżyserZycami”

cieszyński festiwal błyskawicznie 
reaguje na dziejące się wydarze-
nia. Miloš Forman zmarł zaled-
wie dwa tygodnie przed startem 

imprezy, co nie powstrzymało organizato-
rów, żeby zmienić program i uczcić cze-
skiego klasyka osobną sekcją i debatą na 
temat jego twórczości. Wspominał go m.in. 
jan Hřebejk, z którym mieli robić razem 
serial. Umówili się w mieszkaniu Formana 
w Nowym jorku, gdzie chcieli pisać scena-
riusz. W Cieszynie Hřebejk mówił o wąt-
pliwościach związanych z wyjazdem do 
USA samemu. Z drugiej strony – twier-
dzi twórca – tylko w mieszkaniu Formana 
może poczuć jego obecność, nasiąknąć 
tym, co go inspirowało, stworzyć scena-
riusz serialu najbliższy temu, który napi-
saliby razem. Chce jechać, mimo wszystko.

rozmowy o kinie i wokół niego są w Cie-
szynie intymne, gęste, stanowią obok pro-
gramu najważniejszą część Kina na gra-
nicy. Ambicją dyrektorów, jolanty Dygoś, 
łukasza Maciejewskiego i Martina Novo-
sada jest, aby Cieszyn stał się miejscem 
spotkań widzów i filmowców z obu stron 
Olzy, symbolicznie oddzielającej Polskę od 
Czech. Szczególny nacisk położono zwłasz-
cza na reprezentację kobiet, które wzięły 
udział w debacie „reżyserzyce”. już ory-
ginalna nazwa, wpuszczona w obieg przez 
jagodę Szelc, będąca formą buntu wobec 
słowa „reżyserka”, którą w Polsce przez lata 
określało się pomieszczenie, nadało ton 
dyskusji – merytorycznej, ale pozbawionej 
pretensji, zwolnionej z żali czy bicia piany, 
kompletnie różnej od debaty, do jakiej przy-
wykliśmy w mediach czy wśród polityków. 
W Teatrze im. Adama Mickiewicza spotkało 
się dziesięć osobowości kina, reprezentantek 
różnych pokoleń, kinowych autorek, które 
nie podążają za modami, tylko mają własne 
zdanie w temacie pozycji kobiet-reżyserów 
i szklanych sufitów w Polsce. 

Agnieszka Holland mówiła, że przez lata 
dostawała komplementy, że zrobiła film 
jak mężczyzna. – „Dopiero w pewnym 
momencie się przeciwko nim zbuntowa-
łam, zaczynały mi coraz bardziej ciążyć” 
– wspominała. Maria Sadowska też prze-
szła tę drogę, tyle że na początku sama 
chciała być jak facet: – „Na egzamin do 
»Filmówki« kupiłam sobie zerówki, żeby 
wyglądać poważniej, jak mężczyzna-in-
telektualista” – mówiła. Kinga Dębska 
przyznała się, że wstydziła się powiedzieć 
ojcu, że marzy o karierze filmowca. Dziś, 
kiedy się spełniło, wciąż spotyka aktorów, 
którzy dziwią się, że to kobieta jest reży-

serem, a kiedy Anna jadowska wchodzi 
w konflikt z ekipą, jest postrzegana jako 
histeryczka. Dla Magdaleny łazarkiewicz 
kobieta kręcąca filmy była czymś zupeł-
nie naturalnym w jej filmowej rodzinie, 
ale już dla Aleksandry Terpińskiej, która 
poszła w krótkie metraże, nie. – „Potrze-
bowałam zrobić więcej krótkich filmów 
niż faceci, żeby udowodnić sobie, że jako 
kobieta też potrafię kręcić i sceny rodza-
jowe, i akcji” – mówiła. Alicja Albrecht 
zauważyła, że powodem takiego stanu 
rzeczy jest to, że konserwatyzm nie lubi, 
kiedy kobieta zadaje pytania, dlatego doku-

mentalistki nie traktuje się tak poważnie, 
jak dokumentalisty. Olga Chajdas, która 
właśnie skończyła pracę nad debiutem, 
przekonywała jednak, że zawsze można 
dopiąć swój projekt do końca, niezależ-
nie od tego, jakiego tematu dotyczy, ani 
kto stoi za kamerą. Márta Mészáros jest 
tego samego zdania, a za przykład podaje 
swoje produkcje. W Cieszynie polską pre-
mierę miało jej ostatnie dokonanie – Zorza 
polarna z lesławem Żurkiem i Ewą Telegą, 
dobrze przyjęte przez publiczność.

Wymiana doświadczeń i poglądów „reży-
serzyc” nie tylko naświetliła ich sytuację 
w polskim kinie, ale też uspokoiła. Nie 
stała się zapowiedzią zemsty, wysnuwa-
niem roszczeń ani wypowiedzeniem wojny 
męsko-żeńskiej. Żadna z panelistek nie 
przyjechała do Cieszyna z pretensjami, 
a jedynie opowiedzieć o tym, jak wygląda 
jej funkcjonowanie w naszej branży. Trudno 
uwierzyć, że debata o podobnym rozma-
chu miała miejsce w tak malutkim mia-

steczku. W tym roku na Kinie na granicy 
można było poczuć się jak na festiwalu 
w gdyni, z tą różnicą, że w Cieszynie nie 
ma czerwonych dywanów, podziału na 
VIP-ów i „zwykłych” widzów. goście, któ-
rzy przyjechali w rekordowej ilości, nie 
byli w żaden sposób uprzywilejowani. Stali 
z nami w kolejkach na seanse, które zawi-
jały się przed salami projekcyjnymi w dłu-
gie ogony. Nic dziwnego, skoro samych 
tylko akredytacji sprzedano w tym roku 
800. Czekali wszyscy: twórcy, gwiazdy, 
widzowie. Tym samym w Cieszynie kino 
jest głosem sprzeciwu wobec tego, co dzieje 
się w kraju, gdzie dzieli nas coraz więcej, 
z poglądami i przekonaniami na czele. 
W czasie festiwalowego tygodnia można 
było się przekonać, że te podziały warto 
zarzucić, jeśli tylko jest myśl, wokół której 
możemy się zjednoczyć. W Cieszynie było 
nią kino, dla którego przyjechali tu ludzie 
z całej Polski i Czech, a atmosferę zjedno-
czenia najłatwiej było poczuć na trans-
granicznych projekcjach nad Olzą, gdzie 
ekran stoi po polskiej stronie, a publicz-
ność siada na schodkach już na terenie 
Czech. To hit tej imprezy.

Kino na granicy z roku na rok pęcz-
nieje, o czym mógł się przekonać każdy, 
kto na przyjazd zdecydował się w ostatniej 
chwili. W mieście nie można było znaleźć 
wolnego pokoju na długo przed majem, 
a pytania o noclegi w mediach społecz-
nościowych imprezy pojawiały się ciągle. 
Wzrastająca liczba gości przekłada się nie 
tylko na akomodację, ale też na codzien-
ność mieszkańców. W Cieszynie pojawiają 
się mody, które w wielkich festiwalowych 
kurortach – jak w Cannes, Wenecji czy Ber-
linie – są kultywowane od lat. restauracje 
i bary wylepiają zdjęciami gwiazd, które 
ich odwiedziły, ściany, na blatach barów 
i w korytarzach restauracji powiększają się 
kolekcje ich podpisów, a na stronach inter-
netowych można znaleźć informacje o ich 
ulubionych daniach. W tym roku dotyczyło 
to m.in. Danuty Stenki, Bartłomieja Topy, 
Artura Żmijewskiego czy jowity Budnik, 
którzy dołączyli do grona ambasadorów 
Kina na granicy. Wszyscy zapowiedzieli 
ponowny przyjazd, czemu trudno się dzi-
wić, bo w Cieszynie festiwalowi goście mają 
możliwość spędzenia majówki w towarzy-
stwie widzów oraz koleżanek i kolegów po 
fachu, ale bez nękania ze strony paparaz-
zich i plotkarskich mediów. Cieszyn trak-
tuje bowiem kino poważnie.

Artur Zaborski

Tegoroczna, 20. edycja Kina na Granicy zapisze 
się w historii dzięki debacie o wdzięcznym tytule 
„Reżyserzyce”, w której 10 reżyserek dyskutowało na temat 
kondycji kina robionego przez kobiety w Polsce.

kiNo Na GraNiCy

„Reżyserzyce” w cieszyńskim teatrze 
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o! polsKa 
animacja!

tegoroczna, już 6. O!PlA, odbywała 
się w dniach 21 marca – 13 maja 
i gościła w ponad 80 miejscowo-
ściach w całym kraju! jej widzo-

wie obejrzeli i ocenili 66 filmów w Konkur-
sie głównym, 24 w Konkursie „Teraz Dzieci 
Mają głos!” oraz 15 w nowym Konkursie 
„Oh! People love Animation”. Zwycięzców 
– laureatów Tobołków Koziołka Matołka – 
poznaliśmy 19 maja w Pacanowie.

Ideą Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej 
Animacji O!PlA jest upowszechnianie ani-
macji autorskiej, prezentacja bogactwa jej 
form i różnorodności tematyki. Oddajmy 
głos Piotrowi Kardasowi, pomysłodawcy, 
organizatorowi i spiritus movens O!PlA: 
„Od samego początku moim celem była 
promocja polskiej animacji w kraju i za 
granicą, uświadamianie, że film animo-
wany to nie tylko bajka dla dzieci, ale też 
poszukiwałem i testowałem alternatywne 
sposoby organizacji festiwalu oraz dystry-

bucji. Pięć lat konsekwentnego podążania 
za intuicją i pasją doprowadziło do powsta-
nia największego na świecie festiwalu pol-
skiej animacji”.

Skala imprezy, rozrastającej się z roku 
na rok, jest imponująca. Pierwsza edy-
cja (2013) odbyła się w 21 miejscowo-
ściach, zaś tegoroczna dotarła do 84 dużych 
i mniejszych ośrodków w kraju. Miejsca 
festiwalowe to prężnie działające domy 
kultury, klubokawiarnie, galerie sztuki, 
kina, biblioteki. O!PlA odwiedza także 
przedszkola, licea plastyczne, Pracownie 
Filmotek Szkolnych oraz wydziały sztuki 
i wyższe uczelnie artystyczne. 

O!PlA jest imprezą całkowicie niezależną, 
realizowaną w ścisłej współpracy z lokal-
nymi partnerami. Budżet jest składkowy, 
koszykowy, pochodzi z niewielkich wpłat 
poszczególnych ośrodków. Seanse i wyda-
rzenia festiwalowe na ogół są bezpłatne dla 
publiczności.

jurorami są wszyscy widzowie biorący 
udział w projekcjach. Tegoroczna rekordowa 
frekwencja wyniosła 4817 widzów uczestni-
czących w seansach Konkursu głównego, 16 
299 głosujących w Konkursie „Teraz Dzieci 
Mają głos” oraz 691 w Konkursie „Oh! People 
love Animation”.

Wielki Finał O!PlA odbył się w Centrum 
Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie. 
Nie ma jednego laureata nagrody głów-
nej, ponieważ każda kategoria w każdym 
z trzech konkursów jest równorzędna. Sta-
tuetkami festiwalowymi, czyli Brązowymi, 
Srebrnymi i Złotymi Tobołkami Koziołka 
Matołka uhonorowano aż 25 tytułów. Złoto 
zdobyli: O matko! (reż. Paulina Ziółkowska), 
No weź Kasia, co ci szkodzi? (reż. Aleksan-
dra Filipowicz i Konrad Ożgo), Ohoho (reż. 
łukasz rusinek), Gwiezdny pył (reż. Elena 
Volozneva), Dlaczego przenigdy nie dokar-
miać gołębi (reż. Agnieszka świętek), Wier-
cimisie: gdzie jest Bubi? (reż. Marzena Neh-
rebecka) oraz Małpa w kąpieli (reż. Andrzej 
gosieniecki). W kategorii „Oh! People love 
Animation” wygrała czeska komedia Happy 
End (reż. jan Saska).

Tytuł Honorowego Obywatela Anima-
cji „Krainy nieograniczonych możliwości” 
przyznano pośmiertnie yachowi Paszkie-
wiczowi. Dyplomami uznania wyróżniono 
juliana Zawiszę i legnicką Akademię Fil-
mową oraz Pracownię Filmu Animowanego 
ASP w Krakowie.

Choć festiwal jest dojrzałą, znającą swoją 
wartość imprezą, to pozostaje eksperymen-
tem, konstrukcją w procesie. Właśnie dzięki 
takiemu podejściu i dobrej energii organiza-
torów jest wydarzeniem żywym, otwartym 
na zmiany i nowe wyzwania. 

Anna Michalska

Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA 
trwa niemal 2 miesiące i rozgrywa się od Bałtyku 
po Bieszczady, od Odry po Bug. 

O matko!, reż. Paulina Ziółkowska
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KraKowsKie poDziemie 
awangarDowe

W przeciwieństwie do wielkich 
imprez filmowych odbywają-
cych się w maju w Krakowie, 
organizatorzy lava Festival 

nie mogą pochwalić się długą tradycją, ani 
kusić potencjalnych uczestników obecno-
ścią gwiazd światowego formatu. Stworzyli 
za to przestrzeń przyjazną wszystkim, któ-
rzy w sztuce najbardziej cenią sobie wolność 
wypowiedzi i nie boją się eksperymentów.

Od 8 do 11 maja w dawnej stolicy Pol-
ski w ramach 2. edycji wydarzenia spotkali 
się miłośnicy awangardy i twórcy ekspery-
mentalni. W ofercie imprezy znalazło się 
wiele fascynujących atrakcji, ale jej sercem 
był oczywiście filmowy Konkurs główny. 
Poprzedzona uroczystym otwarciem festi-
walu sobotnia projekcja 13 konkursowych 
krótkich metraży trwała nieco ponad dwie 
godziny. jury, w skład którego weszli: Nata-
lia Sielewicz, Wojtek Pus i Maja Chiara Faber 
zdecydowało, że produkcją zasługującą na 
Czarną Magmę 2018 i voucher o wartości  
2 tys. złotych na wypożyczenie sprzętu fil-

mowego, jest Sztuka wyborów Konrada gęcy. 
jury postanowiło wyróżnić również Hiper-

panoramę Ernesta Borowskiego. W plebiscy-
cie publiczności wygrała natomiast Świątynia 
jakuba Dylewskiego. Maja Faber przyznała, 
że wszystkie trzy docenione produkcje łączy 
dojrzałość i wysoka wrażliwość artystyczna 
oraz świadomość medium filmowego.

Na bohatera tegorocznej edycji festiwalu 
organizatorzy wybrali Kennetha Angera, który 
jak możemy przeczytać na stronie festiwalu 
„na nowo zdefiniował surrealizm w kinie i stał 
się kultowym queerowym twórcą”. Widzowie  
obejrzeli produkcje sygnowane jego nazwi-
skiem w dwóch dwugodzinnych blokach, 
a projekcje odbywały się przy wykonywanych 
na żywo aranżacjach muzycznych zainspiro-
wanych twórczością reżysera. 

Bo lava Festival to przestrzeń, w której 
przenikają się rozmaite formy wyrazu. Uczest-
nicy imprezy mogli się o tym przekonać już 
pierwszego dnia. Wtedy to w Art House swoje 
performansy wykonało kilkoro artystów. Po 
czym, tak jak w sobotę i niedzielę, wszyscy 

bawili się do późnych godzin nocnych przy 
dźwiękach polskich i zagranicznych Dj-ów.

Drugiego i trzeciego dnia festiwalu artyści 
i uczestnicy schodzili do podziemi. A dokład-
niej do schronu pod Muzeum Prl-u, gdzie 
w latach 80. funkcjonował odwiedzany przez 
szemrane towarzystwo bar disco. Dzięki temu 
wszyscy mogli czuć się bezpiecznie i swo-
bodnie, będąc z dala od nieprzychylnego 
wzroku ludzi przeciwnych ich sposobowi 
wyrażania siebie.

Wśród atrakcji, na jakie szczególnie nale-
żało zwrócić uwagę, znalazł się performans 
muzyczny queerowego rapera o pseudoni-
mie „Violence” z los Angeles i premierowy 
koncert raperki Belli ćwir. Uczestnicy tłum-
nie przybyli również zobaczyć instalację per-
formatywną „Cruising Utopia” grzegorza 
jaremki, zainspirowaną filmem Kennetha 
Angera Invocation of My Demon Brother. 
reżyser teatralny wraz z dramaturgiem Paw-
łem Sablikiem oraz aktorami przygotowali 
występ o procesie tworzenia się alternatyw-
nych społeczności, powstających z marzeń 
o awangardzie. 

Takie marzenia snuli i spełnili przecież 
organizatorzy. Zauważyli, że na mapie Pol-
ski brakuje wydarzeń poświęconych kinu 
eksperymentalnemu. Dzięki ich młodzień-
czemu entuzjazmowi i energii udało się tę 
lukę wypełnić. A mimo krótkiej tradycji, lava 
Festiwal już na stałe wpisał się w kalendarz 
krakowskich, majowych imprez filmowych.

rafał christ

lava FesTival

To młody jeszcze, ale potrzebny 
festiwal, który przygarnia wszelkich 
eksperymentatorów kina, dając im 
możliwość prezentacji swoich dokonań 
i konfrontacji z widzem.
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wojny i liczna jak nigdy reprezentacja polskiego kina na 71. 
MFF w Cannes to ogromny sukces naszej kinematografii.

cannes to miejsce, które dodaje 
odwagi. Niesie nadzieję, że dzięki 
sztuce ludzie ze sobą rywalizujący 
i kraje ze sobą walczące, mogą 

przezwyciężyć różnice i podziały” – powie-
dział japoński reżyser Hirokazu Kore-eda, 
odbierając Złotą Palmę 71. edycji festiwalu.

jego film Shoplifters to opowieść o ludziach, 
którzy przygarniają niechciane, niekochane, 
zaniedbane dzieci. razem z nimi mieszkają 
w zagraconej klitce, każdy zarabia jak potrafi, 
a „ojciec” z małym „synem” wyspecjalizowali 
się w kradzieżach w sklepach i supermarke-
tach. Niepołączeni więzami krwi tworzą cie-
płą rodzinę, ale z punktu widzenia prawa są 
patologią. Hirokazu Kore-eda pokazał ich 
bolesne zderzenie z wymiarem sprawiedli-
wości. Zadał pytania: która rodzina jest praw-
dziwa? Ta, która dała życie, ale dzieckiem się 
nie interesuje, czy ta, która kocha? Osadza-
jąc akcję w japońskich realiach, zrobił film 
uniwersalny. We wrzącym świecie, pełnym 
problemów politycznych, ekonomicznych 
i społecznych – przypomniał o najprostszych 
uczuciach. O wrażliwości. Może dlatego wła-
śnie jurorzy postanowili go wyróżnić?

Lęki współczesnOści
Bo w najlepszych filmach festiwalu czuło się 
głównie przerażenie światem. Zranionym, 
pełnym niepokojów, terroryzmu i nierów-
ności społecznych. Zagrożonym narasta-
niem nacjonalizmu i totalitaryzmu. Dwaj 
reżyserzy konkursowych filmów jafar Panahi 
i Kiriłł Sieriebriennikow nie przyjechali do 
Francji, bo mają zakaz opuszczania swoich 
krajów – Iranu i rosji. 

W uhonorowanym grand Prix jury 
BlacKkKlansmanie Spike lee cofnął się do 
lat 70. XX wieku, gdy w Kolorado czarno-
skóry policjant ze swoim białym partnerem 
przeniknęli do struktur Ku-Klux-Klanu, 
udaremniając zamach, w którym miały zgi-
nąć dziesiątki Afroamerykanów. lee poka-
zuje rasizm, nietolerancję, mowę nienawiści, 
zresztą po obu stronach, bo wykluczeni wstają 
z kolan zradykalizowani. Autor Malcolma 
X znów robi film pełen gniewu. Całkowicie 
współczesny. Wmontowuje do niego doku-
mentalne materiały z ubiegłorocznych roz-
ruchów w Charlottesville, w których zginęły 
trzy osoby. Przestrzega, że polityka Trumpa, 
którego atakował podczas canneńskiej kon-
ferencji prasowej, wspiera „białą Amerykę”, 
sprzyja rasizmowi i spychaniu na margines 
grup mniejszościowych. 

O przemocy mówił też Matteo garrone 
w mocnym Dogmanie. Włoch, genialnie 
portretujący na ekranie mafię, tym razem 

spojrzał na gwałt z punktu widzenia czło-
wieka sponiewieranego i oszukanego. Zapre-
zentował film o odzyskiwaniu godności. 
jego dobry, ciapowaty bohater (nagroda 
aktorska dla Marcello Fontego), doprowa-
dzony do ostateczności, mści się na gang-
sterze okrutnie.

Ale równie wiele uwagi filmowcy poświę-
cają tym, którzy nie są w stanie dać sobie rady 

z życiem. Najsłabszym. Znakomita Ayka to 
historia młodej Kirgizki (nagroda aktorska 
dla Samal jesljamowej), która ucieka ze szpi-
tala, zostawiając na oddziale położniczym 
swojego nowonarodzonego synka. Bo dokąd 
ma go zabrać? Siergiej Dworcewoj pokazał 
na ekranie piekło, przez jakie przechodzi 
dziewczyna, która przyjechała do Moskwy, 
żeby poprawić jakość swojego życia. „Wyrko” 
w piwnicy zagęszczonej do granic niemożli-
wości przez podobnych jak ona, brak pracy 
i środków do życia, szantaż ze strony gang-
sterów, od których kiedyś pożyczyła pienią-
dze. Ale też upokorzenia, strach, samotność. 
Obojętność wszystkich wokół.

Ta sama obojętność towarzyszy dzieciom 
pałętającym się po bejruckich ulicach we 
wspaniałym, uhonorowanym Nagrodą Spe-
cjalną jury, Capharnaüm Nadine labaki. 
Niekochanemu chłopcu, który w swoim 
krótkim życiu za dużo już przeżył: śmierć 
jedenastoletniej siostry, która – sprzedana 
przez rodziców na żonę dojrzałego mężczy-
zny – wykrwawiła się w czasie poronienia, 
codzienną batalię o każdy kęs jedzenia dla 
siebie i rocznego przybranego braciszka. 
labaki zagląda w dorosłe oczy dziecka, które 
do rodziców ma pretensje, że dali mu życie. 

W tak oddalonych od siebie geograficznie 
i kulturowo filmach, jak Ayka i Capharnaüm 
jest ten sam ból i ta sama bezsilność. I oba 
obrazy zostają w widzu jak cierń. 

pOLskie dziełO sztuki
Osadzona między rokiem 1949 a począt-
kiem lat 60. Zimna wojna niosła podobne 
ostrzeżenia i refleksje na temat ludzi uwi-

kłanych w niełatwą rzeczywistość. Ale była 
wypowiedzią najbardziej autorską i wyra-
finowaną artystycznie ze wszystkich pozy-
cji konkursowych. Nagroda za reżyserię dla 
Pawła Pawlikowskiego to ukłon dla jego pre-
cyzji i kunsztu. 

Pawlikowski zrobił film o miłości niemoż-
liwej: o ludziach, którzy nie mogą żyć bez sie-
bie, ale też nie mogą żyć ze sobą. Film bar-
dzo osobisty, bo choć nie przeniósł na ekran 
losów własnych rodziców, oddał klimat ich 
związku, a bohaterom nadał ich imiona. Fil-
mowy Wiktor jest muzykiem, typowym inteli-
gentem. Zakłada zespół Mazurek (odpowied-
nik Mazowsza) i od razu, w czasie naboru, 
zwraca uwagę na Zulę, prostą dziewczynę 
z niełatwą przeszłością. Tych dwoje ludzi 
zakochuje się w sobie. Ale historia ich roz-
dzieli. W czasie koncertów w Berlinie, Wiktor 
przejdzie na zachodnią stronę miasta. Zula nie 
przyjdzie w umówione miejsce, nie zdecyduje 
się na emigrację. Odtąd będą się spotykać 
w Paryżu, w jugosławii, na chwilę, boleśnie. 
Zapłacą za tę trudną miłość wysoką cenę. 

Ale Zimna wojna jest również filmem 
o historii. Odbijają się tu polskie poskręcane 
losy, czas stalinizmu, ingerowanie władzy 
w kształt sztuki, gdy szefowie Mazurka są 

najważniejsZy 
festiwal świata 
zDobyty!

Paweł Pawlikowski z nagrodą 

Barbara Hollender

Hirokazu Kore-eda 
ze Złotą Palmą
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dukcją rosyjsko-niemiecko-polsko-kazach-
sko-chińską. Ze strony polskiej jego pro-
ducentką jest Anna Wydra z Otter Films, 
która ma już na koncie nominację do Oscara 
za Królika po berlińsku Bartosza Konopki. 
rewelacyjne zdjęcia zrobiła jolanta Dylew-
ska. Tu nie ma kolorów. Mroźna, zaśnieżona 
Moskwa Ayki jest białobura, w piwnicznej 
izbie, gdzie młoda Kirgizka mieszka, panuje 
mrok: w czerni słychać tylko czasem dzwo-
nek telefonu. Kamera często zagląda Ayce 
w oczy. Także dzięki tym obrazom, film 
tak bardzo porusza.

Z kolei Michał Englert jest odpowie-
dzialny za zdjęcia do koprodukowanych 
przez polską firmę lava Films Żniw poka-
zywanych w oficjalnej sekcji Un Certain 
regard. Południowoafrykański reżyser 
Etienne Kallos, portretując farmerską 
rodzinę, opowiedział o szukaniu własnej 
tożsamości i próbie bycia sobą w niezno-
szącym inności, patriarchalnym świecie. 

„Z Michałem fenomenalnie się nam współ-
pracowało” – powiedział mi Kallos. – „ja wolę 
ujęcia statyczne, on preferuje dynamiczne i ten 
nasz dialog stworzył obraz filmu”. 

I kolejny poważny polski sukces canneń-
ski: Fuga Agnieszki Smoczyńskiej trafiła do 
prestiżowego Tygodnia Krytyki (Semaine 
de la Critique). reżyserka Córek Dancingu 

zrobiła intrygujący film o kobiecie, która – 
dotknięta fugą dysocjacyjną i całkowitą 
amnezją – po odnalezieniu jej przez rodzinę 
musi stawić czoła przeszłości. Smoczyńska 
zaproponowała opowieść o prawie do bycia 
sobą i granicach wolności, ale też o rodzi-
nie, o skomplikowaniu życia, które może 
boleć i uwierać, a wreszcie o macierzyń-
stwie, miłości do dziecka, ale też o miłości 
dziecka. świetną kreację stworzyła gabriela 
Muskała, zresztą scenarzystka filmu. „Satys-
fakcjonująca, prowokująca do myślenia 
refleksja na temat zobowiązań i poświę-
ceń, jakich wymaga próba odnalezienia 
siebie” – pisała krytyczka „Screen Interna-
tional”, przewidując, że po pokazach can-
neńskich obraz Smoczyńskiej trafi na wiele 
festiwali świata.

W Cannes zaistniały też polskie animacje. 
Przede wszystkim koprodukcyjny Jeszcze 
dzień życia raula de la Fuente i Damiana 
Nenowa z polskiej firmy Platige Image. 
Opowieść nie tyle o wojnie domowej 
w Angoli, co o ryszardzie Kapuścińskim. 
O reporterze, który próbuje zrozumieć świat 
i złożoność wojny, naraża własne życie, żeby 
ocalić pamięć o ludziach, którzy przeminą. 
Ale też zadaje sobie pytanie, na ile jest tylko 
świadkiem wydarzeń, a na ile – informu-
jąc o nich świat – zaczyna je współtworzyć. 

Ciekawa jest forma tego filmu łącząca ani-
mację z dokumentem. 

Można było też w Cannes obejrzeć dwie 
inne animacje: III Marty Pajek w Konkursie 
Filmów Krótkich oraz Innego Marty Magnu-
skiej w studenckiej sekcji Cinefondation. 

A w konkursie Nespresso Talents jedną 
z nagród dostała trzyminutowa etiudka 
Anny Zoll Terapia sercem.

Polskie kino po okresie stagnacji, także 
dzięki honorującej artystów ponad dzie-
sięcioletniej polityce Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, rozkwitło. Po berlińskich 
Srebrnych Niedźwiedziach Tomasza Wasi-
lewskiego, Agnieszki Holland i Małgorzaty 
Szumowskiej, po weneckich laurach dla 
dokumentu Książę i dybuk Piotra roso-
łowskiego i Elwiry Niewiery, po sukce-
sach młodych reżyserów: jana P. Matu-
szyńskiego, Bartosza M. Kowalskiego czy 
grzegorza Zaricznego w locarno, w San 
Sebastian czy na Sundance, po olbrzymiej 
karierze Córek Dancigu Agnieszki Smo-
czyńskiej w USA i wielu innych laurach 
fabularzystów i dokumentalistów – teraz 
polscy filmowcy przełamali barierę can-
neńską. Ten sukces jest nie do przecenie-
nia. To piękna wizytówka naszego kraju, 
niemającego przecież ostatnio na świecie 
najlepszej prasy. 

przez ministra kultury zmuszani, by do folk-
loru dołączyć pieśni „patriotyczne”. A wreszcie 
jest to opowieść o emigracji i o polskości – 
o tęsknocie za własnym światem. 

Nowy obraz Pawlikowskiego ma świetne 
zdjęcia łukasza Żala, podobnie jak w Idzie – 
czarno-białe. Doskonałe kreacje tworzą 
joanna Kulig i Tomasz Kot, pięknie im part-
nerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Porywa 
w tym filmie muzyka – od rodzimego folk-
loru do paryskiego jazzu. 

„Pawlikowski zręcznie przekracza granice 
pomiędzy mrokiem a wspaniałą, wyrafino-
waną zabawą” – napisała recenzentka „Time'a”. 
goeffrey Macnab z „Independenta” ocenił: 
„Znakomity film zrealizowany z pasją i liry-
zmem, przywołujący wspomnienia świetnych 
dni europejskiej Nowej Fali”. Peter Bradshaw 
z „guardiana” dał Zimnej wojnie maksymalną 
liczbę pięciu gwiazdek, określając obraz jako 
„tajemniczy, wspaniały muzycznie i zachwy-
cający wizualnie”. recenzentka „Screen Inter-
national” podsumowała: „świetne, wyrafi-
nowane kino”.

Zimna wojna była pierwszym od 28 lat, 
od czasu Przesłuchania, polskojęzycznym 
filmem, który walczył o Złotą Palmę. Wielu 
krytyków typowało ją na zwycięzcę. Ale can-
neńska nagroda za reżyserię też jest filmowym 
Everestem. Odbierając ją, Paweł Pawlikow-
ski powiedział: „Dziękuję w imieniu całego 
kraju. My dzisiaj w Polsce bardzo potrzebu-
jemy dobrych wiadomości”. 

pOLska bOgatO 
rezprezentOwana
Tych „dobrych wiadomości” było w Cannes 
dużo. Pokazywana w Konkursie głównym 
znakomita Ayka Dworcewoja jest kopro-

Gabriela Muskała i Łukasz Simlat w filmie 
Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska

Tomasz Kot i Joanna Kulig w filmie 
Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski

Tomasz Kot, Joanna Kulig, Paweł Pawlikowski i Borys Szyc

Shoplifters, reż. Hirokazu Kore-eda
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Esencja kina      autorskiego

Łukasz Żal, Ewa Puszczyńska, Tomasz Kot, Paweł Pawlikowski, 
Joanna Kulig, Borys Szyc i Tanya Seghatchian

Zimna wojna odniosła spektakularny suk-
ces na festiwalu w cannes, gdzie paweł 
pawlikowski odebrał Nagrodę dla Naj-
lepszego reżysera. powiedziała pani, że 

to najlepsze trofeum, jakie mogliście dostać. spo-
dziewała się pani takiego wyróżnienia?
Zdaję sobie sprawę z tego, jak pracują składy jurorskie, 
zresztą nie tylko w Cannes. Ich decyzja jest subiektywna 
i stanowi efekt wypadkowej wielu różnych czynników. 
Zderzają się osobiste gusta poszczególnych członków 
jury, to, w jakim są momencie swojego życia. Istotne 
przecież jest też, co dzieje się aktualnie na świecie. 
Powiedzmy sobie szczerze, że to zawsze wpływa na decy-
zje, a zwłaszcza w czasach, w których przyszło nam żyć. 
ruch #MeToo, wojny, ruchy społeczne, sytuacja w Sta-
nach Zjednoczonych, to wszystko z pewnością nie pozo-
stało obojętne podczas wyboru jury. Dlaczego powie-
działam, że to najlepsza nagroda, jaką mogliśmy dostać? 
Bo to wyróżnienie dla Pawła, a jednocześnie dla filmu. 
Zimna wojna, podobnie zresztą jak każda inna produk-
cja, którą realizuje, jest kwintesencją kina autorskiego. 
Każda sekunda tego filmu to Paweł. Oczywiście my 
wszyscy jesteśmy tam, by pomóc mu urzeczywistnić jego 
wizję, ale koniec końców to w stu procentach autorskie 
dzieło Pawlikowskiego.

Mocne autorskie piętno miesza się w Zimnej woj-
nie z uniwersalizmem opowieści. rozmawiałem 
w cannes z wieloma zagranicznymi dziennika-
rzami i żaden z nich nie miał problemu ze zrozu-
mieniem kontekstu, realiów historycznych, w któ-
rych rozgrywa się akcja. to cenne.
Uważam, że jedno absolutnie nie musi wykluczać dru-
giego. Paweł uprawia właśnie takie kino. Wszystko, 
co widzimy na ekranie przefiltrowane jest przez jego 
wrażliwość, poglądy, rozumienie świata i to, jak patrzy 
na otaczającą nas rzeczywistość. Posiada tę doskonałą 
umiejętność łączenia autorskiego piętna właśnie z uni-
wersalnymi wartościami.

Z ewą puszczyńską,
producentką filmu 
Pawła Pawlikowskiego 
Zimna wojna,
rozmawia Kuba Armata

FestiWAL W cANNes
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Zimna wojna to rozgrywający się w latach 50. i 60. 
romans. Uważa pani, że za pomocą gatunku wiele można 
powiedzieć o tym, co w tle, czyli w tym przypadku komu-
nistycznej polsce?
Tak, to film o miłości, romans. Choć niektórzy określają go 
nawet mianem musicalu, bo bardzo istotną rolę odgrywa 
w nim muzyka. gatunek to jedno, ale istotna jest również 
forma, w jaką ta historia została ubrana. To dla mnie bardzo 
ważne i unikalne u Pawła, że wszystko jest niezwykle spójne, 
pasuje do siebie. Ostatnimi czasy moją uwagę przykuwa fakt, 
że na kino patrzy się wyłącznie przez pryzmat historii. Tro-
chę mnie to boli. Pytamy, o czym jest dany film, jednocze-
śnie zapominając, że przecież to dzieło sztuki. U Pawła widać 
absolutną spójność wszystkich elementów – obrazu, kreacji 
aktorskich, muzyki, scenografii, doboru lokacji. Przetworzony 
przez to wszystko gatunek daje nam dopiero dzieło sztuki. 

Z czego wynika podejście, na które zwróciła pani uwagę?
Wydaje mi się, że w dużej mierze z czasów, w jakich żyjemy – 
obrazkowych, szybkich. Obejrzymy daną historię i bardzo 
często się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, nie staramy się 
wejść głębiej. jesteśmy powierzchowni w oglądaniu filmów. 
Być może przyzwyczaiło nas do tego kino popularne, main-
streamowe, które gromadzi największą liczbę widzów. ludzie 
idą do kina i chcą mieć dwie godziny rozrywki – pośmiać się, 
przestraszyć, podenerwować. To wszystko oddziałuje tylko na 
tym pierwszym poziomie, czyli opowiadanej historii. 

Kluczową rolę odgrywa w Zimnej wojnie muzyka, od tej 
ludowej po utwory jazzowe. to obok postaci granych 
przez Joannę Kulig i tomasza Kota trzeci bohater filmu. 
Oczywiście, dla nas muzyka jest bohaterem tego filmu na róż-
nych płaszczyznach. Począwszy od tego, że bohaterowie są częścią 
zespołu Mazurek i mają zawody muzyczne. Po drugie, w zasadzie 
wszystkie piosenki są o miłości, stanowiąc komentarz do tego, co 
się dzieje z bohaterami. One też się rozwijają i podróżują z posta-
ciami. Zaczynamy przecież od piosenek w wykonaniu stricte 
ludowym. Następnie śpiewane są przez zespół Mazurek, czyli tak 
naprawdę Mazowsze, a zatem są inaczej zaaranżowane. Potem 
utwory takie, jak Dolina, dolina czy Dwa serduszka możemy 
posłuchać w wykonaniu jazzowym. W tle brzmi mnóstwo jazzu. 
Wynika to z tego, że Paweł zna się na muzyce. Muzyka jest nim 
i wiadomo, że będzie jej dużo w każdym jego filmie. Nawet jeśli 
ją słychać gdzieś z oddali, jest ściśle i nierozerwalnie związana 
z fabułą. W jego kinie nie ma elementów zbędnych.

Nastrój dopełniają monochromatyczne, czarno-białe 
zdjęcia Łukasza Żala.
Zimną wojnę tak jak Idę kręciliśmy cyfrowo, ale nie chcieli-
śmy być za blisko Idy. Początkowo nawet zastanawialiśmy się, 
czy nie zrobić tego filmu w kolorze. Zdaliśmy sobie jednak 
sprawę, że takich odcieni, barw, jakie miała rzeczywistość lat 
50. i 60., już nie ma. W związku z czym musielibyśmy doko-
nywać poważnych zabiegów postprodukcyjnych, być może 
kręcić na starej taśmie OrWO-wskiej, żeby uzyskać pożądany 
efekt. W końcu stwierdziliśmy, że najprawdziwsze i uniwer-
salne będzie nakręcenie tego w czerni i bieli. Nie ma innych 
kolorów mających tyle różnych odcieni.

Jakim reżyserem jest paweł pawlikowski? W jednym 
z wywiadów wspomniała pani, że aby współpraca była 
owocna, trzeba znać oraz akceptować jego metodę 
twórczą.
Podczas pracy nad Idą ukułam powiedzenie, że Paweł pisze 
scenariusz kamerą. On najchętniej poprzestałby na kilkunastu 
stronach zapisów różnych pomysłów. Oczywiście teraz pisze 
normalne scenariusze, bo ma świadomość, że na ich podsta-
wie możemy dopiero sfinansować produkcję. Działania nad 
filmem to długi proces twórczy. Dopiero wszystkie zebrane 
razem elementy – aktorzy, lokacje, scenografia, muzyka, two-
rzą tę materię. Czasami kręcimy jakąś scenę, oglądamy ją 
i widzimy, że jest to fałszywe. Mimo że na papierze brzmiało 
fantastycznie, a scenariusze Pawła naprawdę czyta się bardzo 
dobrze. Natomiast nie wszystko musi wypaść tak na ekra-
nie. Bo przecież może być nie takie światło, za dużo albo za 
mało ludzi w scenie, nie te emocje, jakiś fałsz, nieprawda. 
W związku z tym trzeba czasami iść za tym, co nam się po 
drodze wyłania. Paweł ma w głowie to, do czego chce dojść, 
i szukamy ku temu najlepszych dróg. To jak z liniami kole-
jowymi. Wiele tras może prowadzić do jednego miejsca, ale 
czasami trzeba przesunąć zwrotnicę, bo niekoniecznie trasa 
„A” doprowadzi nas tam, gdzie byśmy chcieli. A na pewno 
nie w taki sposób, jak byśmy chcieli. Nie mówię o najkrótszej, 
a o najlepszej drodze. Tak właśnie jest z Pawłem. Fo
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podpis Podpis pod zdjęcie podpis

U Pawła 
widać 
absolutną 
spójność 
obrazu, kreacji
aktorskich, 
muzyki, 
scenografii, 
doboru lokacji

Joanna Kulig i Tomasz Kot w filmie 
Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski 

Joanna Kulig w filmie Zimna wojna, 
reż. Paweł Pawlikowski
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żować. Zwłaszcza że pozostałe projekty były bardziej brytyj-
skie. Kiedy odbieraliśmy Złote lwy w gdyni, jedną z osób, 
która pojawiła się na scenie, był ówczesny juror janusz gło-
wacki. Później Paweł powiedział mi: „Słuchaj, a gdybyśmy tak 
do współpracy nad nowym projektem wzięli janusza? Pogadaj 
z nim, czy by nie chciał”. Od tego momentu Paweł zaczął pra-
cować nad Zimną wojną. 

Wywołała pani osobę Janusza Głowackiego, który wystę-
puje tu jako współscenarzysta. Jemu zresztą pawlikowski 
zadedykował nagrodę w cannes.
Paweł chciał oddać hołd zmarłemu januszowi głowackiemu. 
Trzeba jednak pamiętać, że Pawlikowski scenariusz pisze sam. 
Zawsze przy tym z kimś współpracuje, ale raczej na zasadzie 
sparingpartnera – rozmów, odbijania piłeczki. janusz był czło-
wiekiem z tamtych czasów, dobrze je pamiętał. Był emigran-
tem, a zatem problem artysty na wygnaniu nie był mu obcy. 
Zarówno janusz, jak i Piotr Borkowski nie mieli jednak wpływu 
na strukturę scenariusza, na to, co Paweł napisał. Być może cza-
sem na dialogi. Scenariusz jednak, podobnie jak wszystko inne 
w Zimnej wojnie, jest autorstwa Pawła. Tak jest uczciwie i trzeba 
to podkreślić. Paweł oddał głowackiemu cześć jako twórcy, 
który miał ogromne znaczenie dla kultury polskiej.

czy to może być przełomowa rola dla Joanny Kulig? Ona 
już zaistniała na arenie międzynarodowej w Sponsoringu 
Małgorzaty szumowskiej, ale w cannes była na ustach 
wszystkich, zbierając komplementy od Julianne Moore 
czy Juliette Binoche. 

ta droga czasami bywa kręta. Joanna Kulig wspominała, 
że niektóre sceny kręciliście po 30, 40 razy.
Zdecydowanie nie była to prosta droga, ale za to niezwykle 
interesująca. Między innymi dlatego lubię pracować z Paw-
łem i mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Myślę, że 
wszyscy, którzy z nim pracują, bardzo dużo się uczą. Nie tylko 
w swoich profesjach, bo z jednej strony uczę się dużo jako pro-
ducent, ale również jako człowiek. Paweł widzi rzeczy, których 
ja nie widzę, pokazuje mi je, otwiera oczy na pewne sytuacje, 
na to, co nas otacza. To niezwykle inteligentny człowiek, mający 
ogromną wiedzę nie tylko filmową, ale też związaną z książkami 
czy muzyką. Ma swoją opinię na temat tego, co dzieje się na 
świecie. jest niezwykle interesującym rozmówcą. To dla mnie 

bardzo ważne, że przy tej ciężkiej pracy mogę również coś czer-
pać, czegoś się uczyć, budować się jako człowiek.

pawlikowski przekonywał jednak, że wielu producentów 
zwolniłoby go już po pierwszym tygodniu pracy.
Mamy dość specyficzną metodę realizacji. Pracujemy z kil-
kutygodniowymi przerwami, realizując bloki filmowe, które 
sobie założyliśmy. Poza tym pracujemy zawsze pięć dni 
w tygodniu, tak żeby dwa mieć wolne. Dotyczy to w zasa-
dzie wszystkich poza Pawłem, który wtedy siada z montażystą 
i widzi, co ze zrealizowanego materiału działa, a co nie. jeżeli 
nakręciliśmy dużą scenę z udziałem kilkuset statystów i nagle 
okazuje się, że jest nie tak i chyba nie będzie nam potrzebna, 
musimy coś pozmieniać. Tych zmian w trakcie całego pro-
cesu jest bardzo dużo. Nie pracowałam z innymi reżyserami 
tej klasy co Pawlikowski, bo on jest topowym europejskim 
twórcą, więc za bardzo nie mam porównania. Z opowieści 
wiem jednak, że bardzo podobnie pracuje Michael Haneke. 
Tam nie ma pójścia na kompromisy. Nie ma tego, że chcąc 
zaoszczędzić, nie zrobimy czegoś z cegły, tylko z tektury 
i pomalujemy tak, żeby wyglądało na cegłę. Oczywiście jest to 
trywialny przykład, ale to są tego typu rzeczy. Wszystko musi 
być autentyczne, uczciwe. Myślę, że słowa Pawła odnoszą się 
właśnie do tych ciągłych zmian. gdyby pracował dla wielkich 
studiów hollywoodzkich, pewnie byłoby ciężko. Z pewnością 
nie miałby tyle swobody twórczej. 

taka praca, zwłaszcza dla producenta, niesie jednak ze 
sobą spore ryzyko. 

To prawda, zwłaszcza że budżet filmu jest dość wysoki. Zasta-
nawialiśmy się przez chwilę, czy nie powinniśmy mieć tzw. 
completion bond, czyli ubezpieczenia na ukończenie filmu. 
Zatem w momencie, kiedy produkcja ma problemy, przekra-
cza liczbę dni zdjęciowych i zagrożony jest termin ukończe-
nia, wchodzi ubezpieczyciel, odsuwa reżysera, bierze innego 
i kończy film po swojemu, niezależnie od tego, czy to się 
komuś podoba, czy nie. Nie zależy mu tak bardzo, aby obraz 
się sprzedał, a po prostu, żeby go skończyć i nie wydawać wię-
cej pieniędzy. Nawet jeśli miałam moment zawahania, natych-
miast pomyślałam, że całe szczęście, iż się na to nie zdecydo-
waliśmy, bo już by nam ten tytuł odebrano. Nie ukrywam, że 
mieliśmy po drodze kłopoty, które na szczęście udało się roz-
wiązać, tak by nie przerywać zdjęć, co jest chyba najgorsze dla 
filmu. Ważne było, że Zimna wojna powstawała w takiej firmie 
jak Opus Film, która mogła pomóc w kryzysach związanych 
z płynnością finansową. Bardzo pomógł również w tej mate-
rii francuski bank i Małgosia Bela. Wspaniale zachowała się 
ekipa, która mimo problemów została z nami i dalej praco-
wała. Byliśmy mocno skonsolidowaną grupą, zresztą 90 proc. 
stanowiła ta sama ekipa, która pracowała przy Idzie. Nawet 
jeśli czasami nie wszyscy rozumieli, co Paweł robi i dlaczego 
w kółko powtarza jedną scenę, każdy to akceptował. 

czy z perspektywy finansowania filmu Oscar dla Idy 
pomógł? Wywindował pawlikowskiego do czołówki 
europejskich reżyserów, co teraz potwierdziła nagroda 
w cannes.
Kino to także biznes. Ci, którzy planują zainwestować pienią-
dze w film, najchętniej chcą na tym zarobić. Ida czy Zimna 
wojna to nie są blockbustery, zatem konieczna jest u tych 
ludzi odpowiednia świadomość. Tego typu obrazy najchętniej 
finansowałyby się z tzw. miękkich pieniędzy, gdzie zwroty są 
nieco mniej restrykcyjne. Dla mnie jako producentki istotne 
jest, żeby film się co najmniej zwrócił, a tym samym nikt na 
tym nie stracił. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy jest 
łatwiej. I tak, i nie. Oczywiście jest łatwiej, bo ludzie chcą być 
częścią tego projektu, ale do tego dochodzi kwestia, na ile 
oceniają jego wartość. To nie zawsze jest tożsame z naszymi 
potrzebami. Zimna wojna była filmem o wiele większym pod 
względem budżetu niż Ida, również dlatego, że mieliśmy bar-
dzo długi okres przygotowawczy, który trwał ponad rok. A to 
także kosztuje. Mieliśmy też zdjęcia w Paryżu będące sporym 
wydatkiem. Kolejny obraz, jeżeli dojdzie do skutku, będzie 
miał jeszcze większy budżet. I znowu trzeba będzie znaleźć 
ludzi, którzy na tyle uwierzą, że warto go sfinansować, bo koń-
cowy rezultat może okazać się wspaniały.

Wspomniała pani o osobistym, autorskim tonie filmów 
pawlikowskiego. Zimna wojna chyba w tej materii była 
szczególna. Mam na myśli dedykację dla rodziców i poja-
wiające się echa ich historii.
Paweł myślał o tym filmie od wielu lat. Zanim się jeszcze 
poznaliśmy, ta historia chodziła mu po głowie. Kiedy skoń-
czyliśmy Idę i zastanawialiśmy się, co dalej, Paweł opowiedział 
mi o trzech projektach. Powiedziałam mu wtedy, że jeżeli chce 
znać moje zdanie, to właśnie ta historia mnie najbardziej inte-
resuje i mogłabym się w nią w największym stopniu zaanga-

W pewnym momencie mówiło się nawet, że może dostać 
nagrodę aktorską w Cannes. To dalszy, bardzo duży krok 
w karierze joasi. Zresztą zarówno ją, jak i Tomka Kota pod-
czas festiwalu ludzie rozpoznawali na ulicy. gratulowali, 
machali do nich, pozdrawiali. To było niezwykłe i świad-
czy o tym, że ta rola rzeczywiście zaistniała w świadomości 
wielu. Nagroda dla Pawła to również laur dla joasi, Tomka, dla 
nas wszystkich. To, jacy są na ekranie, jest wynikiem ciężkiej 
pracy nie tylko ich, ale również Pawła. Zobaczył w nich coś, 
czego nie widzieli inni. Oni sami nie byli chyba świadomi, że 
mogą przekroczyć pewne własne granice.

przeglądając zagraniczne recenzje filmu, trafiłem na 
porównanie Zimnej wojny do Casablanki Michaela cur-
tiza.
Coś w tym jest, choć myślę, że Zimna wojna jest obrazem 
głębszym od Casablanki. Do filmu Curtiza sama zresztą lubię 
wracać. Porównując te dwa tytuły, trzeba pamiętać, że Casa-
blanca to jednak kino hollywoodzkie, a Zimna wojna – autor-
skie. Wydaje mi się, że przez to właśnie dużo więcej mówi 
o ludzkich różnorodnych emocjach.

8 czerwca Zimna wojna wchodzi do polskich kin, a jak 
będzie wyglądała jej ścieżka międzynarodowa?
Zainteresowanie jest ogromne. Myślę, że będzie podobnie jak 
w przypadku Idy, czyli pojawi się w regularnej kinowej dystry-
bucji na całym świecie. Do tego życie festiwalowe, a po can-
neńskich pokazach zaproszenia spływają do nas ogromnym 
strumieniem.

Nie ma miejsca na 
kompromis. Musi 
być autentycznie 
i uczciwie Tomasz Kot i Joanna Kulig 

na planie filmu Zimna wojna, 
reż. Paweł Pawlikowski
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ucHwycone 
na planie

Pan Tadeusz, reż. Ryszard Ordyński, 
autor fotosu nieustalony, 1928 

Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak, 
fotos autorstwa Jerzego 
Troszczyńskiego, 1975
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Fotosy towarzyszą polskiej kinematografii od dawna, 
niemal od jej zarania, a część profesjonalistów 
wykonujących zawód fotosisty uczyniła z niego, 
mimo wszelkich historycznych przeszkód 
i technologicznych trudności, dziedzinę sztuki.
Darek Kuźma

Na planie filmu Lalka, 
reż. Wojciech Jerzy 
Has. Słynny werkfotos 
z kościołem Św. Krzyża 
autorstwa Jerzego 
Troszczyńskiego, 1968
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Choć zazwyczaj nie zdajemy sobie 
z tego sprawy, prace fotosistów 
filmowych oglądamy w zasadzie 
każdego dnia. W kinie, telewizji, 

prasie, internecie. Patrzymy na wykonane 
przez nich fotografie w trakcie czytania ar-
tykułów i recenzji, chłoniemy ich zdjęcia 
w kampaniach reklamowych, zachwyca-
my się utrwalanymi przez nich ważnymi 
chwilami w dziejach kina. Fotosy powstają 
wprawdzie w pierwszej kolejności na po-
trzeby promocji – czyli mówiąc wprost, 
mają pomóc dany tytuł sprzedać – jednak-
że zatrzymują także czas: ludzi, miejsca, 
realia. Mają wartość czysto filmową, ale 
też historyczną i edukacyjną. Nawet jeśli 
mówimy o fotografiach wykonanych we 
wnętrzach czy atelier, mogą nam one po-
wiedzieć wiele o czasach, w których dany 
film powstawał, rzucić nowe światło na 
jego realizację.

Przy czym, co należy wyraźnie podkre-
ślić, fotos nie jest kadrem z filmu, nie rów-
na się stopklatce. To fotografia wykonana 
na planie zdjęciowym, która jest wizualnie 
spójna z opowiadaną w danej produkcji 
historią. Oddaje atmosferę ca-
łości na bazie jednej ze scen, 
pokazuje aktorów w przypisa-
nych im rolach i kostiumach, 
przekazuje pozytywne emo-
cje wobec czegoś, co dopie-
ro nadejdzie. Czasami fotosy 
powstają poprzez zaaranżo-
wanie odpowiednich warun-
ków na planie, a czasami są 
bezpośrednim zapisem gry 
aktorskiej w trakcie ujęcia. 
Specyficzną ich odmianą są 
werkfotosy, popularne werki, 
zdjęcia ujawniające różne konteksty funk-
cjonowania ekipy filmowej. Ukazują nam 
realia pracy w danych czasach, ujawniają 
tajniki filmowego rzemiosła, pozwalają 
spojrzeć inaczej na kluczowe momenty 
w dziejach kina. 

MgListe pOczątki
Dziś fotosiści są specjalistami, których 
praca – choć w perspektywie widowni 
wciąż niewidzialna – jest doceniana przez 
obsadę i ekipę. Nie zawsze tak było. Przez 
całe dekady zawód ten był marginalizo-
wany, ba – przez jakiś czas przestał być 
nawet oficjalnie zawodem ujętym w na-
pisach końcowych. Traktowano go jako 
irytujący dodatek, skrajnie niewygodną 
powinność wobec widza. Fotosista był 

Fotosistami 
w XXI wieku 
są specjali-

ści w dziedzi-
nie fotografii, 
niekoniecznie 
związani ze 
szkołami fil-

mowymi

Maria Klejdysz i Wiktor Nanowski 
w filmie Zagubione uczucia, reż. Jerzy 
Zarzycki, fotos autorstwa Janusza 
Zachwajewskiego, 1957

Edward Dziewoński i Danuta Szaflarska 
na planie filmu Dolina Issy, reż. Tadeusz 
Konwicki, werkfotos autorstwa 
Romualda Pieńkowskiego, 1982

Barbara Brylska w filmie 
Zbrodniarz, który ukradł 
zbrodnię, reż. Janusz 
Majewski, fotos autorstwa 
Jerzego Troszczyńskiego, 1969 

intruzem, który zatrzymuje pracę na pla-
nie. Trzeba bowiem pamiętać, że tech-
nologia dopiero od niedawna pozwala 
na bezgłośne robienie zdjęć – pierwsze 
generacje polskich fotosistów wkraczały 
na plany z hałaśliwym i słusznych roz-
miarów sprzętem, który był mało mo-
bilny i uciążliwy. Czekali na zakończenie 
sceny i prosili aktorów o pozostanie na 
miejscach, by zrobić zdjęcia odtwarzają-
ce to, co przed chwilą widzieli. Nierzadko 
musieli ustawiać wszystko od nowa, wy-
stawiając cierpliwość operatora i mistrza 
oświetlenia na próbę.

Tak było w całym okresie międzywoj-
nia, kiedy fotosiści taszczyli aparaty wiel-
koformatowe na statywach i musieli być 
szalenie wydajni. Co więcej, przez pierw-
sze lata prace nad filmami odbywały się 
wyłącznie w ograniczonych przestrzennie 
atelier, co prowadziło do robienia bardzo 
skonwencjonalizowanych zdjęć. „Nie bez 
przyczyny chyba najbardziej popularnym 
rodzajem fotosów były przed wojną tzw. 
pocztówki, ukazujące postać aktora w ko-
stiumie z filmu, stojącego często na neu-
tralnym tle. Wykonywał je przede wszyst-
kim Benedykt Dorys, który w ramach tej 
dość ograniczonej konwencji osiągnął 
prawdziwe mistrzostwo” – wyjaśnia Piotr 
śmiałowski z Fototeki, portalu Filmoteki 
Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, 
której jednym z celów jest zabezpieczanie 
zbiorów fotograficznych polskiego kina. 
„Praca fotosisty była trudna i niewdzięcz-
na, myślę, że właśnie dlatego istnieje tak 
mało przedwojennych werkfotosów. Nikt 
wtedy nie przypuszczał, że widok filmow-

Dawne fotosy 
robione 
w atelier 
były 
skonwencjo-
nalizowane
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ców na planie może być dla kogoś po la-
tach interesujący”.

śmiałowski zaznacza, że rozmowa 
o przedwojennym fotosie musi być obar-
czona świadomością, że nie zachowała się 
pełna dokumentacja, szczególnie z okresu 
kina niemego, a istniejące materiały sta-
nowią tylko pewien procent tego, co zo-
stało wykonane. „Niezwykle popularne 
były wtedy szklane negatywy, ale w na-
szych zbiorach posiadamy ich zaledwie 
27 sztuk. Znacznie lepiej jest w kwestii 
papierowych odbitek, szacowałbym, że 
zachowało się około 50-60 proc. z ogółu, 
który powstał przed wojną. Z tym, że cały 
czas odnajdujemy nowe materiały w zbio-
rach różnych kolekcjonerów, proces oca-
lania dawnego dorobku trwa” – tłumaczy 
śmiałowski. Trudno jest dzisiaj również 
oszacować liczbę aktywnie pracujących 
przed wojną fotosistów, a także poznać ich 
tożsamość – wielu pracowało w firmach, 
które nie miały zwyczaju podpisywać zdjęć 
imionami i nazwiskami.

pierwsi fOtOsiści
Niemożliwe jest też ustalenie początków 
fotosu filmowego w Polsce. Pierwsze po-
wstawały jeszcze przed odzyskaniem nie-
podległości, ale były to raczej zdjęcia ka-
drów. „Na świecie fotosy towarzyszyły 
filmowi praktycznie od początku jego ist-
nienia, ale w Polsce pojawiły się na dobrą 
sprawę dopiero w połowie lat 20. Wcze-
śniej stawiano na reklamę graficzną, tytu-
ły zdobione złotymi literami i informację 
pisemną, a artykuły ilustrowane zdjęciami 
były incydentalne. Wynikało to z kondy-
cji raczkującej polskiej kinematografii” – 
zauważa śmiałowski. Uległo to zmianie 
wraz z pojawieniem się na rynku takich 
firm, jak Fotos, Stephot czy Foto Forbert, 
które zaczęły specjalizować się w fotogra-
fiach z planów. Wraz z nimi do branży 
wkroczyli Marek Frankfurt i leonard Za-
jączkowski – pierwsi zawodowi fotosiści 
polskiego kina.

To właśnie oni nadali funkcji fotosisty 
odpowiednią rangę, wyruszali również 

i dni jerzego Antczaka z 1975 również zro-
biono ponad 3000 zdjęć” – wylicza Piotr 
śmiałowski. – „To były jednak duże wyda-
rzenia, które wymagały specjalnej oprawy. 
Zwykle wykonywano na planie około 500- 
-600 fotosów. Tak było m.in. w przypadku 
Domu bez okien Stanisława jędryki z 1962 
roku. Materiały fotograficzne z tego filmu, 
które niedawno opracowywałem, liczyły 
650 fotosów”. liczby te dotyczą obrazów 
fabularnych, gdyż w dokumentach – praw-
dopodobnie z przyczyn finansowych – fo-
tosistów nie zatrudniano. Fotosami sta-
wały się kadry z filmów, werkfotosy były 
ogromną rzadkością.

To niepowetowana strata dla polskie-
go kina, gdyż w dokumentach najczęściej 
zdarzało się uchwycić – czasami nieza-
mierzenie, a czasem z pełną premedyta-
cją, dzięki wieloznaczności języka filmo-
wego – prawdę czasów, miejsc i postaw. 
gdyby wykonywano wtedy werkfotosy, 
to nawet jeśli komunistyczna cenzura nie 
pozwalałaby wysyłać ich do prasy czy do 
użytku w gablotach kin, zachowałyby się 
w archiwach i dzisiaj mielibyśmy pełniej-
szy wgląd w to, co działo się w latach 50. 
i 60. Nie oznacza to natomiast, że w fabu-
łach nie udawało się niczego przemycić. 
jako przykład Piotr śmiałowski podaje 
Zagubione uczucia jerzego Zarzyckiego 
z 1957 roku. „Był to film, w którym uda-
ło się uchwycić skrywaną prawdę o tamtej 
rzeczywistości, a fotosy jeszcze bardziej to 
podkreśliły. Bohaterka chodziła po Nowej 
Hucie, która zupełnie odstawała od oficjal-
nego wizerunku tego miejsca”.

Fotosistom udawało się „chwytać praw-
dę” praktycznie od pierwszych powo-
jennych produkcji, choć były to głównie 
kwestie ubioru czy zachowania ekipy. Do 
historii przeszło wiele zdjęć z później-
szych lat, jak choćby werkfotosy jerzego 
Troszczyńskiego z Lalki Wojciecha jerzego 
Hasa (1968) czy romualda Pieńkowskie-
go do Doliny Issy Tadeusza Konwickiego 
(1982). „Na planie Lalki wybudowano 
Krakowskie Przedmieście z czasów Prusa 
i Wokulskiego. Na słynnym werkfotosie 
widać z jednej strony fronton kościoła św. 
Krzyża, a z drugiej deski podpierające de-
korację” – opowiada śmiałowski. – „Na 
zdjęciu z Doliny Issy poznajemy z kolei 
realia dawnego »cateringu«. Widzimy 
Danutę Szaflarską i Edwarda Dziewoń-
skiego jedzących z talerzy ustawionych 
na wielkim betonowym kole służącym 
do budowy rur”.

Romuald Pieńkowski, Roman Sumik 
i Jerzy Troszczyński na planie filmu 
Zwycięstwo, reż. Jerzy Passendorfer, 
autor werkfotosu nieustalony, 1974

Wojciech Urbanowicz na planie 
filmu Pierwszy dzień wolności, 
reż. Aleksander Ford, werkfotos 
autorstwa  Tadeusza Kubiaka, 1964

Tadeusz Kubiak na planie filmu 
Biały niedźwiedź, reż. Jerzy 
Zarzycki, werkfotos autorstwa 
Jerzego Troszczyńskiego, 1959

wraz z ekipami filmowymi w pierwsze ple-
nery. „W latach 20. zaczęliśmy gonić świato-
wą czołówkę, ówczesne fotosy były bardzo 
interesujące, a tacy ludzie jak Frankfurt czy 
Zajączkowski, później jeszcze jerzy gaus, 
zajmowali się wyłącznie fotografią filmo-
wą. Mieli własny sprzęt i rosnące z każdym 
rokiem archiwa” – opowiada śmiałowski. 
Nie zmienia to faktu, że nie doszło do re-
wolucji myślenia o fotosach, które pozo-
stawały dla ekip bolesnym przymusem, 
a przez prasę były traktowane użytkowo. 
Przyjmując, że wiedza o tamtych czasach 
jest ograniczona, Piotr śmiałowski uzna-
je za pierwszy solidnie udokumentowany 
fotosami film – Pana Tadeusza ryszarda 
Ordyńskiego – superprodukcję nakręco-
ną w 1928 roku dla uczczenia 10. rocznicy 
odzyskania niepodległości. – „Wykona-
no piękne fotosy, zdobione atrakcyjnymi 
ramkami. Umieszczono je w specjalnym 
albumie, który stanowił element zakrojo-
nej na szeroką skalę promocji filmu. My-
ślę, że był to punkt graniczny – od tego 
czasu fotosy stały się nieodłączną częścią 
reklamy realizowanych w Polsce produk-
cji”. Z racji swej historycznej wyjątkowości 
Pan Tadeusz jest również pomocny w usta-
laniu średniej liczby fotosów wykonywa-
nych w międzywojniu. „Moje szacunki są 
oczywiście obarczone tym, że nie sposób 
sprawdzić wszystkich źródeł. Na przykład 
archiwum leonarda Zajączkowskiego spło-
nęło w czasie powstania warszawskiego. 
Ale myślę, że górną granicą było przed 
wojną 200 fotosów z planu. Przy czym 
należy pamiętać, że tylko z niewielkiej 
części robiono odbitki, które wysyłano 
do prasy. reszta trafiała do archiwum” – 
wyjaśnia śmiałowski.

zatrzyMać czas
Znacznie łatwiej określić ilość zdjęć wyko-
nywanych w kinie powojennym. „Żołnierz 
zwycięstwa Wandy jakubowskiej z 1953 
roku, pierwsza superprodukcja tamtych 
czasów – 3600 fotosów. Popioły Andrzeja 
Wajdy z 1965 – 3200 fotosów. Na planach 
Potopu jerzego Hoffmana z 1974 oraz Nocy 

Do tej pory zdigitalizowano 
230 tys. fotosów sprzed 1989 

hisToria PolskieGo FoTosu FilmoweGo
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womir Idziak czy Edward Kłosiński zaczęli 
pracować jako asystenci kamery i operato-
rzy, wykonywali fotosy” – wspomina Piotr 
śmiałowski. – „Opracowywałem niedaw-
no materiał fotograficzny do Zbrodniarza, 
który ukradł zbrodnię janusza Majewskiego 
z 1969 roku, do którego fotosy wykony-
wał Sławomir Idziak. Muszę przyznać, że 
byłem pod wrażeniem. gdy fotografował 
bójkę dwójki bohaterów, widać, że myślał 
już kadrem, starał się uchwycić dynamikę 
zdarzeń. To nie była osobna fotografia, lecz 
fotos na różne sposoby poszukujący ner-
wowego tonu filmu Majewskiego”.

OkO patrzącegO
Wszystkie fotosy nie stały się jednak nagle 
oryginalne i nieszablonowe. Niezależnie 

od tego, czy mówimy o zdjęciach wyko-
nywanych w atelier w latach 20., fotogra-
fiach robionych w latach 60. mniejszymi 
aparatami 6x6, czy o współczesnych moż-
liwościach sprzętu cyfrowego – jakość fo-
tosów nie zależała od technologii, lecz od 
dobrego oka i doświadczenia 
fotosisty. Bywało natomiast, 
że niektórzy puszczali wodze 
wyobraźni. „gdybym miał 
zdefiniować zły fotos, powie-
działbym, że to taki, który nie 
oddaje charakteru i klima-
tu filmu, lecz wręcz tworzy 
złudzenie, że jest czymś zu-
pełnie innym niż w rzeczy-
wistości” – tłumaczy śmia-
łowski. – „Najbardziej było 

to widoczne w produkcjach socrealistycz-
nych. Wykonywane do nich fotosy swoją 
kompozycją i jakością przerastały same 
filmy, ale w późniejszych latach też było 
sporo nieudanych zdjęć”.

Niesztampowość i pomysłowość są za-
zwyczaj w cenie, ale niekoniecznie w przy-
padku czegoś, co staje się w głowach wi-
dzów wizualną reprezentacją danego fil-
mu. „Istnieje sporo dobrze wykonanych 
technicznie fotografii, które skupiają się na 
dziwnych detalach, pozostawiając aktorów 
na drugim planie. Są też takie, w których 
widać, że fotosista stanął w rozkroku i nie 
mógł zdecydować się, co fotografuje” – 
wyjaśnia śmiałowski, podkreślając, że 
dzięki takim zdjęciom dowiadujemy się 
często więcej o realiach danych czasów 
niż z udanych fotosów, nie można więc 
ich spisywać na straty. Wiele potrafią 
nam też zdradzić fotografie kolorowe, 
które weszły do użytku w połowie lat 
50., ale zyskały na popularności dopie-
ro w latach 70.

„W pierwszym barwnym polskim fil-
mie, Przygodzie na Mariensztacie leonar-
da Buczkowskiego z 1953 roku, nie było 
jeszcze kolorowych fotosów, ale już w ko-
lejnym, Podhalu w ogniu jana Batorego 
i Henryka Hechtkopfa z 1955, powstał ich 
cały zestaw” – opowiada śmiałowski. – 
„Odkryliśmy też trochę kolorowych foto-
sów do Popiołów Andrzeja Wajdy z 1965 
roku. Bardzo ciekawie było zobaczyć ko-
stiumy legionów i wojsk napoleońskich 
inaczej niż w czerni i bieli. Ale to były 
rzeczy incydentalne, a do prasy i tak szły 
klasyczne zestawy. robiono oczywiście 
kolorowe odbitki na użytek ekipy filmo-
wej, ale pierwszymi barwnymi fotosami 
w formie papierowej, takimi ze specjalną 
ramką, były te z Faraona jerzego Kawalero-
wicza z 1965 roku. Wydaje się, że specjal-
ne, ramkowe fotosy musiały powstać już 
także pięć lat wcześniej przy Krzyżakach 
Aleksandra Forda, ale ja na nie dotąd nie 

trafiłem”. Po raz kolejny prze-
łom w pracy fotosistów był 
związany z superprodukcją, 
która na potrzeby promocji 
przerabiała dotychczas ist-
niejące zasady.

NarodziNy 
gWiazdy
W tym samym czasie historię 
polskiego fotosu filmowego 
zmieniała już renata Pajchel. Fo

t. 
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nOwy świat
Po drugiej wojnie światowej technologia 
nieco się wprawdzie rozwinęła, lecz nie 
wpłynęło to zauważalnie na mobilność 
fotosistów oraz styl ich pracy na planie, 
więc filmowcy niezmiennie darzyli ich 
niechęcią. Nawet aktorzy woleli skupiać 
się na graniu niż pozowaniu do zdjęć. To 
podejście zmieniło się dekady później, 
gdy fotosy stały się dla wielu gwiazd pol-
skiego kina najpiękniejszymi pamiątkami, 
niemniej jednak w latach 50. ranga fotosi-
sty drastycznie spadła. „O ile fotograficy 
teatralni byli bardzo cenieni, to w bran-
ży filmowej pracy fotosistów nie darzo-
no specjalnym szacunkiem. Od lat 50. aż 
do 80. rzadko zdarzało się, że ich nazwi-
ska były wymieniane w czołówkach, choć 

trzeba przyznać, że sami nie zabiegali spe-
cjalnie o swoje prawa” – mówi śmiałow-
ski. W budowanej od zera kinematografii 
powojennej nie było również miejsca dla 
przedwojennych specjalistów.

„Z racji posiadanego doświadczenia byli 
wprawdzie zatrudniani przez pierwszych 
kilka lat po wojnie – jerzy gaus robił fo-
tosy do Stalowych serc i Ulicy Granicznej, 
Marek Frankfurt do Zakazanych piosenek 
i Jasnych łanów – lecz bardzo szybko uświa-
domili sobie, że ich czas przeminął” – kon-
tynuuje Piotr śmiałowski. – „Inaczej było 
z Wojciechem Urbanowiczem, który jako 
jedyny ze »starej szkoły« zaczepił się w po-
wojennym kinie na dłużej, stał się nawet 
na krótko monopolistą. Na niewiele się to 
zdało, jeżeli chodzi o uznanie. Dzisiaj mó-

wi się o nim jak o legendzie, ale wówczas 
był traktowany jak inni fotosiści – może 
z tą różnicą, że jego nazwisko od czasu do 
czasu widniało jednak w czołówkach fil-
mów”. Pierwsze sygnały zmiany tego sta-
nu rzeczy pojawiły się pod koniec lat 50., 
gdy magazyny filmowe zaczęły wysyłać, 
na kilka dni, na plany własnych fotore-
porterów. Najbardziej znanymi byli jerzy 
Troszczyński, Tadeusz Kubiak, romuald 
Pieńkowski i roman Sumik.

Następnie, na początku lat 60., doszło do 
prawdziwego przełomu. Funkcję fotosisty 
przejęli absolwenci i studenci kierunków 
operatorskich, dla których był to jeden ze 
sposobów terminowania na planie, pierw-
szy szczebel w zawodowej hierarchii. „Za-
nim Wiesław Zdort, Andrzej ramlau, Sła-

hisToria PolskieGo FoTosu FilmoweGo

Są już aparaty z migawkami elektronicznymi, 
bezdźwiękowymi, o jakości lustrzanki 

Na początku 
lat 60. funk-

cję fotosi-
sty przejęli 
absolwenci 
i studenci 
kierunków 

operatorskich 

Warszawa 1987 rok – fotograf 
Benedykt Dorys w swoim 
studiu na Nowym Świecie

Ewa Krzyżewska i Zbigniew Cybulski w filmie 
Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda, fotos 
autorstwa Wiesława Zdorta, 1958

Józef Wyszomirski w filmie 
Żołnierz zwycięstwa, reż. Wanda 
Jakubowska, fotos autorstwa 
Kazimierza Wawrzyniaka, 1953
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czasy współczesne
Kolejnym przełomem była rewolucja cy-
frowa, która wpłynęła na wszystkie obszary 
branży filmowej. Fotosistom dała do ręki 
jeszcze doskonalszy sprzęt zarówno pod 
względem mobilności, jak i wydajności. 
„Niedawno pojawiły się aparaty z migawka-
mi elektronicznymi, które nie wydają żad-
nego dźwięku, a ich jakość jest już dzisiaj 
na tyle dobra, że dorównują klasycznym 
lustrzankom” – wyjaśnia robert Pałka, 
jeden z czołowych przedstawicieli nowej 
generacji fotosistów oraz członek SMPSP – 
założonego w 1995 roku międzynarodo-
wego stowarzyszenia fotosistów filmowych 
(The Society of Motion Picture Still Pho-
tographers – przyp. red.). – „Nie musimy 
już używać sound blimpów, nieporęcznych 
dźwiękoszczelnych osłon wygłuszających 
migawkę. Możemy być cały czas obecni 
przy kamerze, nie rozpraszając aktora, nie 
przeszkadzając w nagrywaniu dźwięku”.

W rezultacie fotosista zyskał nie tylko 
więcej czasu, ale także kreatywną wolność. 
Zaopatrzony w odpowiednią ilość kart pa-
mięci może eksperymentować z formą i tre-
ścią zdjęć, nikomu nie przeszkadzając na 
planie. „Technologia wyeliminowała wiele 
ograniczeń i dała nowe możliwości pracy 
na materiale, ale sam proces robienia zdjęć 
czy ich wywoływania się nie zmienił, poza 
tym, że ciemnię zastąpił komputer” – kon-
tynuuje Pałka. – „Zaczynając pracę przy 
projekcie, zawsze rozmawiam z operato-
rem, który jest dla mnie najważniejszą 
osobą na planie. Dowiaduję się, jak ma 
wyglądać film, na czym będzie polegała 
koloryzacja itd. I to właśnie operatorowi 
daję próbną edycję pierwszych kilku wy-
branych zdjęć. Dopiero gdy dostaję uwa-
gi, zabieram się za resztę”. 

rewizji uległ więc przede wszystkim 
sam zawód i związane z nim oczekiwania. 
Fotosiści stali się pełnoprawnymi człon-
kami ekip filmowych, ale musieli jedno-
cześnie przyjąć na siebie znacznie większą 
odpowiedzialność, wliczając w to selekcję 
wykonywanych zdjęć. W końcu wykonują 
ich dzisiaj znacznie więcej niż kiedykol-
wiek wcześniej. „Obecnie z planu oddaje 
się około 200 dobrych fotosów. Dochodzą 
do tego oczywiście werki, portrety, czasa-
mi zdjęcia pod product placement lub pod 
plakat, jeżeli dział marketingu ma już go-
tową koncepcję” – tłumaczy Pałka, który 
pracuje w branży od 13 lat, ale związał 
się z nią zupełnie przypadkowo. Fotosi-
stami w XXI wieku są bowiem specjaliści Fo

t. 
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Dziś jest wciąż aktywną zawodowo legendą 
branży, ale zaczynała jako jeden z wielu 
adeptów sztuki operatorskiej, którzy po 
zakończeniu studiów pragnęli związać się 
ze światem kina. W przeciwieństwie do 
kolegów, którzy zostali cenionymi auto-
rami zdjęć, Pajchel poświęciła się w pełni 
pasji fotograficznej i nigdy nie stanęła za 
kamerą. jej wyjątkowość polegała z jednej 
strony na doskonałym zrozumieniu moż-
liwości coraz bardziej mobilnego sprzętu 
fotograficznego, a z drugiej na pionier-
skim wykonywaniu fotosów aparatem 
w dźwiękoszczelnej obudowie. Ta wy-
głuszała (nie w pełni, ale w dużej mie-
rze) odgłosy migawki, z powodu których 
fotosiści nie mogli dotychczas pracować 
w trakcie kręcenia ujęć.

renata Pajchel jako pierwsza w Polsce 
robiła zdjęcia w trakcie prób generalnych 

i nagrywania scen, „chwytając” w obiek-
tywie żywe emocje aktorów, ich wrażli-
wość, uczuciowość, energię. Dokładnie 
to, czego brakowało w fotosach powsta-
łych poprzez odwzorowywanie scen przy 
udziale coraz bardziej poirytowanej traco-
nym czasem obsady. Pajchel wyprzedziła 
pozostałych fotosistów o kilka długości, 
lecz jej kariera – rozpoczęta w pełni na 
planie Wszystkiego na sprzedaż Andrze-
ja Wajdy, z którym związała się na ko-
lejne dekady – nie polegała jedynie na 
umiejętnym wykorzystaniu technologii. 
Fotosistka udowadniała raz za razem, że 
rozumie filmową materię nie gorzej od re-
żyserów i operatorów, a jednocześnie po-
trafi ujmować ją w szereg nieruchomych 
obrazów. Myślała kategoriami reportera 
szukającego tematu, czytała scenariusze, 
żyła opowiadanymi w filmach historiami. 

jej praca nie przyczyniła się do poprawy 
statusu fotosisty w branży, jednakże ona sa-
ma potrafiła wywalczyć dla siebie szacunek 
ekip oraz odpowiednią przestrzeń do poszu-
kiwania zdjęć odzwierciedlających najlepiej 
dany film. Ogółem pracowała przy ponad 
stu produkcjach i wykonywała fotosy dla 
najwybitniejszych polskich twórców, od 
Krzysztofa Zanussiego po Agnieszkę Hol-
land. Nie straciła również pasji i animuszu 
po transformacji 1989 roku, kiedy rodzima 
kinematografia znalazła się na rozdrożu. 
O latach 90. nie można zresztą w kontek-
ście fotosu filmowego zbyt wiele napisać. 
Nie było przełomów, nowych trendów. Mo-
że tylko Pan Tadeusz, tym razem Andrzeja 
Wajdy, ponownie sprawił, że fotosy trafiały 
do specjalnych albumów i widział je każ-
dy, nie wiedząc, że stoi za nimi konkretny 
człowiek: Piotr Bujnowicz.

teMAt NUMerU

Daniel Olbrychski w filmie Popioły, reż. Andrzej 
Wajda, fotos autorstwa Franciszka Kądziołki, 1965

Renata Pajchel

hisToria PolskieGo FoTosu FilmoweGo

Fotos nie 
jest kadrem 
z filmu, 
nie równa
się stopklatce 

Teresa Tuszyńska i Zbigniew Cybulski w filmie 
Do widzenia, do jutra, reż. Janusz Morgenstern, 
fotos autorstwa Wiesława Pydy, 1960
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stopklatki z filmów, a profesjo-
nalny fotograf przestanie być 
na planie potrzebny. Inni za-
uważają w tych przemianach 
ogromne możliwości, m.in. 
większej interakcji z widzem, 
który w dobie internetu stał 
się aktywnym użytkownikiem 
kultury filmowej, w pewien 
sposób jej współtwórcą. jako 
że procesy te pozostają poza 
naszą kontrolą, warto skupić 
się na bogactwach, które ma-
my praktycznie na wyciągnię-

cie ręki – dziesiątkach tysięcy fotosów fil-
mowych, które mogą edukować, inspirować 
czy budować nowe pomosty porozumienia 
pomiędzy różnymi pokoleniami. Czas po-
każe, co będzie dalej.Fo

t. 
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w dziedzinie fotografii, którzy nie muszą 
być związani ze szkołami filmowymi ani 
branżową hierarchią zawodową.

NoN omNis moriar
Nie tylko zawód fotosisty uległ na prze-
strzeni ostatnich stu lat ogromnym prze-
mianom. Zmieniło się także postrzeganie 
samego fotosu. „Kiedyś wisiały w gablo-
tach kinowych i były obiektami pożąda-
nia zbieraczy i kolekcjonerów, dzisiaj peł-
nią – podobnie jak w latach 20. zeszłego 
wieku – rolę wyłącznie użytkową. Mam 
nadzieję, że za jakiś czas te tysiące krążą-
cych po internecie fotosów, a także pewna 
część tych, które pozostały w prywatnych 
archiwach fotosistów, staną się podstawą 
edukacji o nowym polskim kinie. I że za-
czniemy zauważać w nich coś więcej niż 
tylko formę reklamy. Na razie nie wiado-
mo, w jakim kierunku to wszystko zmie-
rza, ale myślę, że fotosom odpowiedniej 
rangi nadaje dopiero dystans czasowy” – 
zauważa Piotr śmiałowski. – „W Fototece 
założyliśmy sobie, że spróbujemy uświa-
domić odbiorcom, że fotos filmowy sprzed 
1989 roku był dziedziną sztuki, którą warto 
poznawać i podziwiać, z której warto się 
uczyć. Nasza kolekcja wciąż powiększa się 
o oryginalne negatywy, diapozytywy i pa-
pierowe fotosy z różnych źródeł. Od autor-
skich kolekcji powojennych po przedwo-

hisToria PolskieGo FoTosu FilmoweGoteMAt NUMerU

Elżbieta Czyżewska i Andrzej Łapicki w filmie 
Wszystko na sprzedaż, reż. Andrzej Wajda, 
fotos autorstwa Renaty Pajchel, 1968

Kalina Jędrusik i Mariusz 
Dmochowski w filmie Lalka, 
reż. Wojciech Jerzy Has, fotos 
autorstwa Stefana Kurzypa, 1968

Barbara Brylska w filmie Faraon, 
reż. Jerzy Kawalerowicz, 
fotos autorstwa Jacka 
Stachlewskiego, 1965

Marek Kondrat i Grażyna 
Szapołowska w filmie Pan 
Tadeusz, reż. Andrzej Wajda, 
fotos autorstwa Piotra 
Bujnowicza, 1999

jenne materiały, które są nie-
rzadko jedyną istniejącą do-
kumentacją tamtych filmów. 
One mają naprawdę wiele do 
zaoferowania. Nie podejmę się 
podania konkretnej liczby, ale 
samych tylko negatywów, bez 
papierowych fotosów, może-
my mieć nawet milion. W tej 
chwili zdigitalizowane zostało 
230 tys., ale idzie nam żwa-
wo i liczymy, że do emerytury 
ukończymy ten proces”.

Nikt nie wie, jak będzie wy-
glądała przyszłość fotosu filmowego. Nie-
którzy spoglądają na wywoływane nowy-
mi technologiami zmiany kulturowe i spo-
łeczne z pewnym fatalizmem, wieszcząc, 
iż w pewnym momencie fotosami będą 

Technologia 
wyelimino-
wała wiele 
ograniczeń 
i dała foto-
sistom nowe 
możliwości 
pracy na 

planie



czy historia, którą opowiada 
pani w filmie, ma być swego 
rodzaju „apoteozą” proble-
matyki życia obcokrajowców 

w polsce, czy też bardziej obiektyw-
nym spojrzeniem na problem migra-
cji i wynikające z tego zjawiska częste 
dramaty? 
Mariko saga: jestem z japonii i jest dla 
mnie naturalne, że otoczenie postrze-
gam oczami obcokrajowca. Ale mój film 
nie traktuje o problematyce otwartości 
i gościnności Polaków, jak pan zasugerował. 
Z mojego doświadczenia wynika, że wielu 
ludzi z Polski jest otwartych i gościnnych, 
i nie dotyczy to tylko mojego środowiska. 
Mój film jest przede wszystkim o relacji 
dwojga ludzi – ojca i córki, i o szukaniu toż-
samości w otaczającej ich rzeczywistości.  
Ta historia równie dobrze mogłaby się 
wydarzyć w każdym innym kraju, w Euro-
pie czy na świecie.

Jak pani, pochodząc z Dalekiego 
Wschodu, postrzega siebie w polsce, 
w europie, i co chciałaby przekazać 
w swoich obrazach?
Dom tułaczy to mój debiut fabularny 
w kraju, do którego przybyłam z japonii, ale 
nie uważam, że film powinien mieć kon-
kretne przekazy. jak już wcześniej powie-
działam, to opowieść o ojcu i córce, i dla 
mnie najważniejsze na tym etapie (film jest 
w okresie montażu) jest opowiedzieć tę 
historię jak najbardziej prawdziwie. Myślę, 
że widzowie na podstawie swoich doświad-
czeń życiowych powinni wziąć z tego filmu 
to, co jest im w tym momencie bliskie. 

Jest pan młodym producentem filmo-
wym, ale to nie pana debiut. ile wiary 
i przekonania musi mieć producent, że-
by wiele lat wytrwale walczyć o realiza-
cję projektu?
Mariusz Włodarski: Mariko poznałem, 
będąc jeszcze studentem w Szkole Filmo-
wej w łodzi. Nigdy wcześniej nie współ-
pracowaliśmy. Znaliśmy się dobrze, ale ona 
była dwa lata wyżej niż ja, a w szkole raczej 
nie szuka się jeszcze producenta, ani reży-
sera. Dom tułaczy trafił do mnie w rotter-
damie, gdzie po latach spotkaliśmy się – ja 
brałem udział w warsztacie dla producen-
tów rotterdam lab, a Mariko była tam 
przy okazji Cannes Cinéfondation. To był 
2012 rok. Ten projekt zauroczył mnie od 
razu. I z wielką ochotą przystąpiłem do jego 
co-developmentu. W tym samym czasie 
projektem zauroczył się również niemiecki 

koproducent Benny Drechsel z rohfilm. 
Do czasu wprowadzenia obrazu w okres 
zdjęciowy minęło aż 6 lat. Mam wraże-
nie, że wiara w projekt i jego twórcę jest 
kluczowa, aby przez taki okres walczyć 
o powstanie filmu. Dla mnie to swojego 
rodzaju „małżeństwo” nie do końca z roz-
sądku, ale bardziej z emocji. Bardzo zależy 
mi, aby ta historia znalazła swojego widza, 
aby mógł wzruszyć się nią i zauważyć, że 
ci „inni” wokół nas tak naprawdę zmagają 
się z tymi samymi problemami co my. Dla 
mnie to obraz o poświęceniu się rodzica dla 
swojego dziecka, o rodzącej się tożsamo-
ści wynikającej z otaczającej kultury oraz 
o wyobcowaniu w innym kraju.

Łódź filmowa odradza się jak Feniks 
z popiołów. czy dla pana jako produ-
centa to dobre miasto do realizacji fil-
mów?
łódź to mój dom. Tu przyjechałem na stu-
dia i tu zdecydowałem się pozostać. łódź 
to stan ducha, i znów to nie jest rozsądek, 
który decyduje o tym, że chce się tu miesz-
kać czy pracować, tylko emocje. Wierzę 
w to miasto i jak tylko to możliwe staram 
się tutaj realizować filmy. Po studiach pra-
cowałem długo dla Opusu. jak zakładałem 
lavę to wiedziałem, że chcę, żeby jej sie-
dziba również była w łodzi. Do Warszawy 
blisko, łódzki Fundusz Filmowy (kopro-
ducent Domu tułaczy) jest jednym z pręż-
niejszych funduszy regionalnych, a Szkoła 
Filmowa co rok dostarcza nowych talentów. 
łódź to miasto, w którym według mnie 
można kręcić dużo, łatwiej tu o pozwolenia, 
a zajęcie pasa ruchu to przysłowiowy gro-
sik w porównaniu z Warszawą. Dodatkowo, 
UNESCO przyznała łodzi prestiżowy tytuł 

Miasta Filmu. I ma pan rację, i ja w to silnie 
wierzę, że to miasto odradza się jak Feniks 
z popiołów.

co zdaniem pana, doświadczonego 
operatora filmowego, wyróżnia ten de-
biut fabularny od innych?
Andrzej Wojciechowski: To bardzo autor-
skie, odważne i osobiste kino. Zaintrygo-
wał mnie już scenariusz, napisany niezwy-
kle plastycznie, oszczędnie operujący akcją, 
z autentycznymi postaciami, i niebanalną 
konstrukcją. To bardzo spójnie wykre-
owany świat, z pięknie opowiadanymi emo-
cjami ukrytymi pod powierzchnią pozornie 
nieistotnych zdarzeń codziennych. reży-
serka Mariko Saga miała bardzo dobrze 
przygotowaną i przemyślaną stronę wizu-
alną filmu. Dla mnie szczególnie istotne 
było, że Mariko chce ryzykować i szukać 
rozwiązań estetycznych, które są oryginalne 
i nowatorskie. Opowiadać autorskim języ-
kiem i stosować własne indywidualne kody 
wizualne.

Z dotychczasowych dostępnych infor-
macji o Domu tułaczy wiemy, że będzie 
to raczej kino kameralne. 
Forma filmu jest bardzo minimalistyczna 
i precyzyjna, w zasadzie każde ujęcie, jego 
kolorystyka i kompozycja mają znaczenie. 
Prawie cały obraz został zrealizowany jed-
nym obiektywem – 50mm, co nadaje kolej-
nym kadrom szczególnej spójności. Praca 
na planie była niemal jak działanie w labo-
ratorium, czasem istotne było przesunięcie 
kamery dosłownie o centymetry.

Rozmawiał stanisław 
Neugebauer
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Tematyka związana z problemem 
emigrantów, imigrantów czy prze-

siedleńców rzadko gości w polskim kinie. 
Dom tułaczy jest debiutem w reżyserii 
absolwentki łódzkiej Szkoły Filmowej – 
japonki Mariko Sagi. To historia Wietnam-
czyka longa mieszkającego w Warszawie, 
który po śmierci żony samotnie wycho-
wuje córkę Maję. Dziecko tęskni za matką, 
a mężczyzna coraz bardziej za Wietna-
mem, do którego chciałby wrócić. 10-let-
nia Maja próbuje odnaleźć swoje miejsce 
w świecie, „startując” od tego, w którym 
się urodziła. Film jest koprodukcją polsko- 

-niemiecką. Scenariusz został rozwinięty 
w głównej mierze dzięki stypendium la 
résidence de la Cinéfondation MFF 
w Cannes, co też pomogło w nawiąza-
niu współpracy koprodukcyjnej. Obraz 
finansowany jest głównie ze środków PISF 
oraz MBB i MgM. Producentem ze strony 
polskiej jest Mariusz Włodarski – lava 
Films. Zdjęcia są dziełem Andrzeja Woj-
ciechowskiego, scenografię przygotował 
Michael randel, a kostiumy Małgorzata 
Fudala. W rolach głównych zobaczymy 
lenę Nguyen (Maja), Than long Do 
(long) oraz polskich aktorów: Aleksan-
drę Domańską, Wojciecha Zielińskiego 
i Bogusławę Pawelec. s.N.

Rozmowa z reżyserką Mariko sagą, producentem 
Mariuszem Włodarskim i autorem zdjęć 
Andrzejem Wojciechowskim

na planie filmu
dom tułacZy
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Dom tułaczy, reż. Mariko Saga
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film fabularny
reżyseria: Robert Gliński
scenariusz: Robert Gliński, Dorota 
Jankojć-Poddębniak
zdjęcia: Łukasz Gutt
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Joanna Kaczyńska
kostiumy: Elżbieta Radke, Zuzanna 
Glińska
charakteryzacja: Ewa 
Kowalewska
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Krzysztof Jastrząb
obsada: Mateusz Więcławek, 
Jakub Zając, Magdalena 
Wieczorek, Michał Włodarczyk, 
Maciej Musiałowski, Leszek 
Lichota, Zbigniew Zamachowski
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych
czas projekcji: 90 min
dystrybucja: Monolith Films

Dwie grupy młodzieży z 
odmiennych światów – harce-
rze i dzieci z trudnych rodzin, 
reprezentujące dwa różne sys-
temy wartości, zostają posta-
wione naprzeciw siebie na 
skutek ryzykownej decyzji 
dorosłych. To, co miało być 
lekcją odpowiedzialności i tole-
rancji przeradza się w twardą 
walkę o przywództwo. Z jed-
nej strony wiara w szlachetne 
ideały, a z drugiej brutalne 
prawo silniejszego. relacje 
między młodymi ludźmi stają 
się napięte; odizolowani od 

zewnętrznego świata, ujaw-
niają swoje prawdziwe, szoku-
jące oblicza.

 ziMna wOjna
PREMIERA: 8 czerwca

koprodukcja polsko-francusko- 
-brytyjska
film fabularny
reżyseria: Paweł Pawlikowski
scenariusz: Paweł Pawlikowski, 
Janusz Głowacki
zdjęcia: Łukasz Żal
muzyka/aranżacja: Marcin 
Masecki
scenografia: Katarzyna Sobańska, 
Marcel Sławiński
kostiumy: Aleksandra Staszko
charakteryzacja: Waldemar 
Pokromski
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Mirosław Makowski, 
Maciej Pawłowski
obsada: Joanna Kulig, Tomasz 
Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza, 
Cédric Kahn, Jeanne Balibar, Adam 

Ferency, Adam Woronowicz
producentki: Ewa Puszczyńska, 
Tanya Seghatchian
produkcja: Opus Film, Apocalypso 
Film, MK Productions
czas projekcji: 84 min
dystrybucja: Kino Świat

Zimna wojna opowiada histo-
rię wielkiej i trudnej miło-
ści dwojga ludzi, którzy nie 
potrafią ze sobą być i jednocze-
śnie nie mogą żyć bez siebie. 
Wydarzenia pokazane w filmie 
rozgrywają się latach 50. i 60. 
XX wieku, w Polsce i budzą-
cej się do życia Europie, a w 
ich tle wybrzmiewa wyjątkowa 
ścieżka dźwiękowa, będąca 
połączeniem polskiej muzyki 
ludowej z jazzem i piosenkami 
paryskich barów minionego 
wieku.

 w cieniu drzewa
PREMIERA: 22 czerwca

koprodukcja islandzko-duńsko- 
-polska
film fabularny
reżyseria: Hafsteinn Gunnar 
Sigurðsson
scenariusz: Hafsteinn Gunnar 
Sigurðsson, Huldar Breidfjörd
zdjęcia: Monika Lenczewska
muzyka: Daníel Bjarnason
scenografia: Snorri Freyr 
Hilmarsson
kostiumy: Margrét Einarsdóttir
charakteryzacja: Bjørg Serup
montaż: Kristján Loðmfjörð
dźwięk: Björn Viktorsson
obsada: Steinbór Hróar 
Steinbórsson, Edda Björgvinsdóttir, 
Sigurdur Sigurjónsson, Borsteinn 
Bachmann
producenci: Grímar Jónsson, 
Sindri Páll Kjartansson, Dórir Snaer 
Sigurjónsson
produkcja: Netop Films
koproducenci: Beata Rzeźniczek, 
Klaudia Śmieja, Jacob Jarek, Ditte 
Milsted, Caroline Schluter, Sol 
Bondy, Jamila Wenske
koprodukcja: Madants, Profile 
Pictures, One Two Films
czas projekcji: 89 min
dystrybucja: M2 Films

Dwa małżeństwa, jedno 
drzewo i absurdalna, sąsiedzka 
wojna, która doprowadza do 
nieoczekiwanych sytuacji, 
kiedy wszystkim puszczają 
nerwy, a dzikie emocje biorą 
górę nad zdrowym rozsąd-
kiem.

Oprac. Albert 
KicińskiFo
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Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski

Czuwaj, reż. Robert Gliński
W cieniu drzewa, 
reż. Hafsteinn Gunnar Sigurðsson
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Znów pan bierze pod lupę 
młodzież w harcerskich sze-
regach…
Przede wszystkim to mój 

kolejny film o młodych ludziach. Wcze-
śniej zrobiłem Cześć Tereska czy Świnki. 
Często spotykam się z młodzieżą i ją 
obserwuję. Z tych spotkań rodzą się 
pomysły na scenariusz. Cześć Tereska 
to obraz o młodzieży samotnej, biernej, 
która ma ogromną potrzebę uczuć i nie 
potrafi tych uczuć zrealizować. Poka-
zane tam postawy tkwią korzeniami 
w epoce socjalistycznej. Po dziesię-
ciu latach zauważyłem, że coraz wię-
cej młodych jest zupełnie innych, mają 
agresywne spojrzenie na świat, myślą, 
jak zrobić karierę i zarobić pienią-
dze. I taką młodzież sportretowałem 
w Świnkach. Na spotkaniach po Świn-
kach spostrzegłem, że ta aktywna mło-
dzież powoli odchodzi od konsump-
cyjnych ideałów. Coraz częściej szuka 
wartości duchowych. Oczywiście gene-
ralizuję, bo zawsze są i tacy, i tacy. Ale 
proporcjonalnie jest coraz więcej mło-
dych, którzy chcą się realizować w sfe-
rze wartości moralnych, chcą wierzyć 
w Boga albo w Buddę, ufają jakiejś ide-
ologii, są lewicowi, prawicowi albo stają 
się fanami drużyny piłkarskiej. Pomy-
ślałem, że trzeba to sportretować, bo za 
15 lat ta młodzież znów będzie inna.

Dlaczego akurat harcerze?
Mógłbym pokazać obóz grupy tanecz-
nej czy młodych astronomów. Ale nie 
byłem w grupie tanecznej, a byłem har-
cerzem i dobrze znałem to środowisko. 
Co prawda kiedyś, ale teraz ponownie je 
poznałem.

Umieszcza ich pan w pewnym odcię-
ciu od cywilizacji, na obozie w lesie 
wraz z grupą trudnej młodzieży…
Tak jak w sztuce „Iwona, księżniczka 
Burgunda” Witolda gombrowicza. Tam 
jest królestwo, w którym pojawia się 
ktoś obcy, czyli Iwona. jest inna i od 
razu zaczynają się wokół niej jakieś 
podchody, aby ją zmienić. Okazuje się, 
że tego nie da się zrobić. Iwona zostaje 
w finale sztuki zamordowana. W filmie 
pokazuję enklawę młodych ludzi, któ-
rzy są odcięci od świata. I nagle w ich 
piękny, krystaliczny świat wkrada się 
coś obcego – inny rodzaj młodzieży. 
grupka ideowych harcerzy, wierzących 
w wielkie wartości, chce tych przybyszy 

z innej galaktyki wychować. Ale oni nie 
dają się uformować na ten piękny wzór, 
który tkwi w sercach i głowach naszych 
bohaterów. Wtedy rodzą się negatywne 
emocje i zaczynają konflikty. 

trochę jak we „Władcy much” Wil-
liama Goldinga. Zasady działające 
w normalnym świecie, tutaj, z dala 
od cywilizacji, zostają złamane, 
wynaturzone. Z młodzieży wycho-
dzą demony. Zwłaszcza z harcerzy…
Tak, schemat jest oczywiście podobny. 
Nie zamierzam harcerzy mitologizować. 
U nas się przyjęło, że harcerz to posą-
gowy ideał, patriota i pomaga starusz-
kom. Pamiętam, tak było po moim filmie 
Kamienie na szaniec. Wszyscy chcieli 
w chłopcach z Szarych Szeregów zoba-
czyć jakieś pomniki, które od rana do 

wieczora sypią frazesami i są nieskazitel-
nymi bojownikami o wolność. A tym-
czasem byli normalnymi ludźmi, którzy 
kochali się w dziewczynach, lubili tań-
czyć, spotykać się i robić dowcipy. gdy 
ja byłem harcerzem, to harcerstwo było 
po to, żeby pojechać na wakacje, pobyć 
w lesie razem, pośpiewać przy ognisku 
itp. Cała warstwa ideowa była bardzo 
odsunięta i nie cieszyła się zbyt dużym 
poszanowaniem. A jak jest teraz? Zanim 
się zabrałem za ten film byłem na 12 
obozach harcerskich, prowadzonych 
przez różne organizacje, m.in. ZHP, ZHr 
czy Skautów Europy. Dzisiejsze obozy 
mają większą dyscyplinę, jest mocniejszy 
nacisk na sprawy ideowe. 

tę ideowość harcerze rozumieją zbyt 
dosłownie. Obóz w filmie odbywa 
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Rozmowa z robertem Glińskim, 
reżyserem filmu Czuwaj

Czuwaj

się pod szyldem powstania warszaw-
skiego, więc harcerze robią symbo-
liczne groby powstańcom…
Na jednym z letnich obozów, które 
odwiedziłem przed filmem, harcerze 
zamiast się kąpać, bawić, śpiewać pio-
senki, wybudowali za namiotami cmen-
tarz. To było szokujące. Ta dyscyplina, te 
zasady, które są wypisane na desce flama-
strem przy bramie obozowej – to tworzy 
otoczkę ideową, a normalne życie scho-
dzi do podziemia. Mówi się, że harcerz 
nie pali, nie pije – to nieprawda. Bo to się 

dzieje po kryjomu. Takie podskórne życie 
istnieje i jest tym bardziej intensywne, im 
na obozie większa dyscyplina. 

Bada pan granice dobra i zła, które 
zostają w pewnym momencie prze-
kroczone. Dlaczego dochodzi do 
takich skrajnych sytuacji? czy to 
opaczne rozumienie zasad moral-
nych i dyscypliny?
Pokazuję tutaj trochę jazdę na krawę-
dzi. Ta ideowość zaczyna mieć wymiar 
paranoiczny, zdegradowany. jeden 
z chłopców zaczyna mordować. W Czu-
waj chciałem pokazać, że to zło wynika 
z nadmiernej wiary w idee. 

czyli to wypaczenie moralności…
W filmie jest taka rozmowa między 
księdzem a głównym bohaterem. Boha-

ter się pyta: „czy jak jeden z kolegów 
popełnił zbrodnię, to trzeba go uka-
rać, czy morderca może żyć?”. Ksiądz 
odpowiada: „na szczęście ty nie jesteś 
panem Bogiem i nie ty będziesz wymie-
rzał sprawiedliwość”. To rozmowa 
w stylu Kieślowskiego. Dialogi, które 
tam padają są bardzo zbliżone do tych 
z Dekalogu. Księdza gra Artur Bar-
ciś, który w Dekalogu pojawiał się jako 
Anioł Stróż, znak moralnego ducha. 
Czuwaj jest o sprawiedliwości, śmierci, 
zbrodni i karze. 

to wszystko ułożył pan w pewien 
schemat gatunkowy. Najpierw 
jest przygoda, ale później atmos-
fera gęstnieje, staje się mroczna. 
robi się z tego kryminał, a nawet 
thriller…
Film przybrał formę thrillera, ale na 
pewno nie jest to klasyczny reprezen-
tant gatunku. główny bohater chce 
się dowiedzieć, kto zabił i szuka na to 
dowodów. Ale jest też drugi aspekt – 
on chce wymierzyć sprawiedliwość. 
Ma zdecydowany pogląd na to, kto jest 
winny, a kto niewinny. A jeżeli ktoś jest 
winny, to musi ponieść karę. I to pro-
wadzi obraz w stronę moralitetu. Thril-
ler jest tylko kluczem do opowiedzenia 
o sprawach moralnych. Dlatego chcia-
łem, by film był czarno-biały. Wtedy się 
wyraźnie metaforyzuje. Ale dystrybutor 

się nie zgodził. Więc w kinach będzie 
kolor, a na pokazy dla przyjaciół mam 
wersję czarno-białą.

czy to zainteresowanie młodzieżą 
przełoży się na kolejny tytuł?
jeżeli pojawi się jakiś wyraźny temat, to 
tak. Tym bardziej, że z młodymi ludźmi 
bardzo dobrze się pracuje. Miałem ich 
na planie 40. Protagoniści w Czuwaj to 
studenci szkół aktorskich. Bardzo sku-
pieni, oddani pracy. A druga część to 
amatorzy. Aktor wykształcony potrafi 

zagrać wiele postaci. Aktorowi nieza-
wodowemu pewne rzeczy przychodzą 
łatwo, a pewne trudniej. jak trudniej, 
to od razu zakrada się jakaś nieprawda. 
Wtedy trzeba pójść za aktorem, zoba-
czyć, jak mu się układa postać. Podam 
przykład: młody człowiek nie może się 
wczuć w dialog ze scenariusza. Mówi 
fałszywie. Pytam go: „jakbyś to powie-
dział, żeby zachować ten sam sens?”. On 
daje jakieś propozycje. I wtedy widzę, 
że w tej propozycji jest prawda – inny 
szyk zdania, inne wyrażenia powodują, 
że postać robi się prawdziwa. I wtedy to 
kupuję. Z młodymi aktorami i z ama-
torami zrobiłem kilka filmów. Fascynu-
jąca praca, ale wymaga czasu... 

Rozmawiał Albert 
Kiciński

Jakub Zając, Zbigniew 
Zamachowski i Michał 
Włodarczyk w filmie 
Czuwaj, reż. Robert 
Gliński

Robert Gliński na planie filmu Czuwaj

iDeowy 
cmentarz
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Iran zmienia się w niewyobrażalnym tempie, a filmowcy 
na te zmiany reagują. Udowodnił to 36. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy Fajr, który odbył się w Teheranie 
pomiędzy 19 a 27 kwietnia.

której uczestnicy dzielą się na wilki i paste-
rzy. Przy użyciu blefu muszą przekonać 
pozostałych, że są po dobrej stronie. Kiedy 
okazuje się, że wśród nich jest prawdziwy 
„wilk”, klimat gęstnieje, a bohaterowie prze-
rzucają się oskarżeniami i podejrzeniami. 
W tej wariacji na „Morderstwo w Orient 
Expressie” Agathy Christie widzimy, jak 
kruche są więzy łączące irańskie społe-
czeństwo. W chwilach zagrożenia nie ma 
mowy o współdziałaniu, a jedynie o dba-
niu o własny interes.

Znamienne zresztą dla nowego kina 
irańskiego jest skupienie się na ludziach 
młodych. W filmach Asghara Farhadiego 
i innych reżyserów, których dokonania do 
Polski docierają, zazwyczaj mamy do czy-
nienia z dylematami trzydziesto- i czter-
dziestolatków z klasy średniej, pokoleniem 
już ukształtowanym i wykształconym. Na 
Fajr dominowały jednak zbliżenia na mło-
dych, którzy mają nadać krajowi kierunek, 
w jakim będzie zmierzał. Interesujące jest, 
że młodzi reżyserzy widzą w nich biernych 
egoistów, a tylko starsi dopatrują się nadziei 
na to, że zmienią oblicze ojczyzny na lepsze.

Najlepszym dowodem obraz Majida Maji-
diego (ur. 1959), docenionego i rozpozna-
nego klasyka, który tym razem nakręcił film 

w Indiach. Beyond the Clouds to bomba-
styczna historia brata i siostry, którzy odnaj-
dują się po latach, ale nie mogą nacieszyć 
się swoją obecnością, gdyż dziewczyna tra-
fia do więzienia. Majidi w iście bollywo-
odzkim stylu wygrywa wielkie emocje – 
rozdzielenie, bezsilność, rozpacz, ale też 
znajdywanie małych radości w zupełnie 
nieprzyjaznym środowisku. Za to przecież 
pokochaliśmy jego Dzieci niebios i Kolory 
raju, w których bohaterowie nie tylko nie 
mieli nic, ale byli też nękani przez niepeł-
nosprawności, a mimo to było ich stać na 
uśmiech. Tu młodzi nie są w stanie napra-
wić błędów, ale przynajmniej starają się.

Organizatorom festiwalu zależało na 
zderzeniu wizji młodych Irańczyków z ich 
generacją w innych krajach, dlatego z Polski 
zaproszono Pomiędzy słowami Urszuli Anto-
niak, Pewnego razu w listopadzie… Andrzeja 
jakimowskiego i Pokolenia Andrzeja Wajdy, 
których wspólnym mianownikiem są mło-
dzi bohaterowie postawieni w skrajnej sytu-
acji, niepewni własnej tożsamości, muszący 
zderzyć się z nieprzyjazną rzeczywistością, 
pozbyć się złudzeń i stracić niewinność. 

Andrzej Wajda to w Iranie już klasyk, więc 
owacji po seansie jego dzieła można było się 
spodziewać, ale gromkie brawa uwieńczyły 

też projekcję obrazu Antoniak, w którym 
bohater na emigracji stara się pozbyć śladów 
swojego pochodzenia. Irańczycy doskonale 
odnaleźli się w tej sytuacji – po projekcji 
opowiadali mi o przyjaciołach za granicą, 
którzy nie przyznają się, że są z Iranu, choć 
zdradza ich akcent, karnacja i uroda. Naj-
częściej podają się za Włochów albo za Hisz-
panów, wstydzą się własnej ojczyzny, boją 
się, że to na podstawie pochodzenia będą 
oceniani i wkładani w szuflady. Te reakcje 
i historie pokazują, jak uniwersalny i mocny 
jest film Antoniak, która wpisała weń własne 
doświadczenie bycia emigrantką.

Z kolei Pewnego razu w listopadzie… 
wzbudził konsternację. Irańscy widzowie 
nie mogli zrozumieć, jak to możliwe, że 
w Polsce, kraju będącym członkiem Unii 
Europejskiej, mogą odbywać się legalnie 
takie imprezy jak doroczny marsz niepod-
ległości, którego dokumentalne zdjęcia 
znalazły się w filmie. Dla Irańczyków to 
jednak egzotyka. W ich kraju podobna 
inicjatywa zostałaby zduszona w zarodku. 
Przynajmniej dziś, ale jeśli zmiany będą 
gnać w takim tempie, kto wie, co zoba-
czymy za kilka lat.

Artur Zaborski

to, co jeszcze kilka lat temu na irań-
skiej ulicy byłoby nie do pomyśle-
nia, dziś jest zupełnie normalne. 
Kobiety coraz częściej witają się 

z mężczyznami przez uścisk dłoni, przy-
tulone pary można zobaczyć w autobusie 
i w metrze, a hidżaby coraz bardziej opa-
dają na szyje. Choć oczywiście w Iranie 
zakrywanie głowy jest prawnie nadal obo-
wiązkowe. Zaproszone na imprezę Polki 
musiały więc nosić chusty niezależnie od 
tego, czy zasiadały w jury Konkursu głów-
nego jak joanna Kos-Krauze, czy do Iranu 
przyjechały selekcjonować filmy jak Ewa 
Szabłowska, która pracuje nad przeglądem 
kina irańskiego na tegorocznej edycji festi-
walu Nowe Horyzonty.

Przemiany społeczne najlepiej widać 
w kinie. Fajr to festiwal upamiętniający 
wybuch rewolucji islamskiej w 1979 roku. 
Organizowany przez ministerstwo kultury, 
jest imprezą oficjalną. Nie ma na nim miej-
sca na wywrotowe filmy ani głosy sprze-
ciwu wobec rządu czy cenzury. A jednak – 
kiedy oglądałem zakwalifikowane obrazy, 
nie mogłem uwierzyć, że przeszły przez 
sito selekcji.

jednym z takich filmów był Sly Kamala 
Tabriziego, którego główny bohater, nie-
rozgarnięty niziołek ghodratollah Samadi 
marzy o wejściu do świata polityki. Nikt nie 
miał wątpliwości, że film jest paszkwilem na 
Mahmuda Ahmadineżada, najpierw burmi-
strza Teheranu, potem – prezydenta całego 
kraju, którym w latach 2005-2013 rządził 
żelazną ręką. Nie widziałem jeszcze takiego 
oblężenia kina jak w przypadku pokazów 

Galopujące 
kino młodych

TeheraN

tego filmu – kolejki były porównywalne 
z tymi w Cannes, a seansom towarzyszyły 
salwy śmiechu.

Podobnie reagowano na Hattrick, w któ-
rym ramtin lavafi żartuje z tematów, jakie 
dotąd Irańczycy przedstawiali z pełną 
powagą. Oglądamy czwórkę przyjaciół, któ-
rzy nocą wracają z imprezy samochodem. 
Uderzają w niezidentyfikowany obiekt, ale 
nie sprawdzają, czy pod kołami wylądował 

człowiek. lavafi zaczyna jak w thrillerze, 
od trzęsienia ziemi, ale to nie jest moralitet 
o ludzkiej niemoralności i znieczulicy, tylko 
uszczypliwa satyra na pokolenie, którego nic 
już nie obchodzi poza materialnym dobro-
bytem. jest w tym filmie kilka scen pere-
łek, jak ta, w której uzależniony od hazardu 
bohater ląduje na ulicy, gdzie ogląda na tele-
wizorze w witrynie sklepu mecz ostatniej 
szansy. jeśli drużyna wygra, jego problemy się 

skończą. Choć jest w tym ujęciu 
sporo humoru, nie zabrakło też 
melancholii, wciąż żywo obecnej 
w kinie tego kraju. Dla mężczy-
zny to być albo nie być, od zwy-
cięstwa zależy tak wiele w jego 
życiu, ale na ulicy jest zupełnie 
sam, nie ma z kim dzielić przy-
tłaczających go emocji. 

Sly i Hattrick to dowód na to, 
że irańskie kino łapie oddech. 
Skupieni dotąd na dramatach, 
poruszający trudne sprawy 
i tematy filmowcy znaleźli nie 
tylko w komedii, ale w ogóle 
w kinie gatunków możliwość 
skomentowania otaczającej 
ich rzeczywistości nie wprost. 
Horror A Bigger Game mógłby 
podpisać Wes Craven, gdyby 
żył. Abbas Nezam Doost łączy 
reguły gatunku z irańską mito-
logią i otrzymuje mariaż, który 
usatysfakcjonuje zapalonych 
fanów kina grozy, jak i tych, 
którzy w Iranie szukają egzo-
tyki. grupa przyjaciół gra w grę, 
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Have No fear
wygrywa w chiLe

Podczas 14. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Talca 
w Chile (10-14 kwietnia) główną 
nagrodę za dokument zdobył 
obraz Have no Fear w reżyserii 
Beaty Calińskiej i Sarah jacob-
son. Powstał on we współpracy 
z Adią Whitaker i jej nowojor-
ską grupą taneczno-teatralną 
Ase Dance Theatre Collective, 
która w swoich sztukach traktuje 
o współczesnych problemach 
Afroamerykanów. Polska doku-
mentalistka, Beata Calińska, zre-
alizowała film w ramach rezy-
dencji artystycznej w Centrum 

czas, kiedy Polska wróciła na 
mapę Europy, podczas tegorocz-
nej edycji Polskiej Wiosny Fil-
mowej zaprezentowano obraz 
Mania, w którym główną rolę 
zagrała wschodząca wówczas 
gwiazda Pola Negri, a reżyserem 
i operatorem był Węgier, jenő 
Illés. Pokaz tego niemego filmu, 
odnalezionego w 2006 roku, 
uświetniła muzyka na żywo 
w wykonaniu zespołu Czerwie. 
Odzyskana niepodległość wiąże 
się nierozerwalnie z pojęciem 
wolności, której Polska musiała 
bronić kilkakrotnie w ostatnim 
stuleciu. Wolność zatem uczy-
niono tematem przewodnim 
wydarzenia, przedstawiając jej 
różne oblicza w filmowych opo-
wieściach. Widzowie w Buda-
peszcie zobaczyli, oprócz Manii, 
Ptaki śpiewają w Kigali joanny 
Kos-Krauze i Krzysztofa Krau-
zego, Najlepszego łukasza Pal-
kowskiego, Wyklętego Konrada 
łęckiego, Zerwany kłos Witolda 
ludwiga, Jestem mordercą 
Macieja Pieprzycy, Carte Blanche 
jacka lusińskiego i Człowieka 
z magicznym pudełkiem Bodo 
Koxa. W kinie festiwalowym, 
dzięki wieloletniej współpracy 
Instytutu Polskiego z Uniwer-
sytetem Metropolitan, odbyła 
się wystawa plakatów wykona-
nych przez węgierskich studen-
tów grafiki użytkowej do filmu 
Najlepszy. 

pOLska ObecnOść 
w pekinie

22 kwietnia zakończył się 8. 
MFF w Pekinie. W ramach 
festiwalu odbyły się projekcje 
polskich produkcji oraz wyda-
rzenia związane z naszym ryn-
kiem filmowym. Ponadto, na 
festiwalu była obecna liczna 
reprezentacja z Polski. W sekcji 
Panorama znalazły się cztery Fo

t. 
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Obraz Bikini Blue w reży-
serii Jarosława Marszew-

skiego otrzymał nagrodę dla 
najlepszego filmu zagranicz-
nego na 18. Beverly Hills Film 
Festival w Los Angeles (4-8 
kwietnia). To jedna z najwięk-
szych imprez kina niezależne-
go w USA. Festiwal, założony 
przez aktora i producenta Nino 
Simone, jest międzynarodo-

wym konkursem poświęconym 
prezentacji sztuki filmowej 
twórców pochodzących z róż-
nych stron świata. Odbywa-
jący się corocznie w słynnym 
Chinese Theater w Hollywood, 
trwa pięć dni i gromadzi ponad 
20 tys. uczestników. W jury te-
gorocznej edycji znaleźli się 
m.in. Pamela Wallace – amery-
kańska scenarzystka, laureatka 

Oscara za scenariusz do filmu 
Świadek w reżyserii Petera We-
ira, Alfonso Arau – meksykań-
ski aktor (Dzika banda Sama 
Peckinpaha, serial Bonanza) 
i reżyser (Spacer w chmurach 
z Keanu Reeves’em, Dar z nie-
ba z Woodym Allenem i Sha-
ron Stone) oraz Cary-Hiroyuki 
Tagawa – aktor (Ostatni cesarz 
Bernarda Bertolucciego). 

bikiNi blue z sukceseM w LOs angeLes

Sztuki Dokumentalnej Union-
Docs w Nowym jorku – finanso-
wanym m.in. przez Amerykań-
ską Akademię Filmową, Wydział 
Kultury Miasta Nowy jork, radę 
Artystyczną Stanu Nowy jork 
oraz The rockefeller Brothers 
Fund. Dotychczas obraz miał 
kilkanaście pokazów na między-
narodowych festiwalach i prze-
glądach, m.in. na nowojorskim 
BAMcinemaFest, NewFilm- 
makers los Angeles, Visions du 
reel w Szwajcarii, Cine Migrante 
w Buenos Aires, Seattle Polish 
Film Festival. MFF w Chile, 
gdzie polsko-amerykańska pro-
dukcja wygrała, buduje swój 

program z najlepszych niezależ-
nych, innowacyjnych i ekspe-
rymentalnych filmów z całego 
świata. Organizatorzy podkre-
ślają, że festiwal przyczynia się 
do wymiany lokalnych i między-
narodowych opowieści w zglo-
balizowanym świecie, w którym 
idee i kultura przełamują granice 
z korzyścią dla nas wszystkich.

dWie koroNy 
w wieLkiej 
brytanii

Fabularyzowany dokument 
Dwie Korony w reżyserii Michała 
Kondrata w kwietniu można 

było oglądać na ekranach kin 
brytyjskiej sieci Odeon. Film 
cieszy się ogromną popular-
nością wśród Polonii na całym 
świecie. Do tej pory można było 
go zobaczyć w Stanach Zjedno-
czonych, Włoszech, japonii i na 
Węgrzech. W Wielkiej Bryta-
nii projekcje odbywały się w 24 
kinach brytyjskiej sieci Odeon, 
ponadto odbyło się 5 poka-
zów Q&A z udziałem reżysera, 
Michała Kondrata. Dwie Korony 
to pierwszy film ukazujący nie-
znane dotąd fakty z życia o. 
Maksymiliana Kolbego, począw-
szy od jego dzieciństwa, aż do 
heroicznej śmierci. Obraz opo-
wiada o niezwykłym człowieku 
i wizjonerze, który przekraczał 
granice ludzkich ograniczeń. 
Oddał swoje życie za współ-
więźnia, prowadził działalność 
misyjną w japonii, Chinach 
i Indiach, ale też m.in. zaprojek-
tował pojazd do przemieszcza-
nia się między planetami, a jako 
chłopiec opracował np. bardzo 
nowoczesne urządzenie, dużo 
doskonalsze niż ówczesny tele-
graf. W filmie wystąpili m.in. 
Adam Woronowicz, Cezary 
Pazura, Maciej Musiał, Antoni 
Pawlicki, Paweł Deląg, Domi-
nika Figurska, Sławomir Orze-
chowski. Zdjęcia dokumentalne 
zrealizowano w Polsce, japonii 
i we Włoszech. 

24. Polska WiosNa 
filmoWa Na 
węgrzech

W dniach 12-18 kwietnia 
w Budapeszcie odbyła się – orga-
nizowana przez Instytut Polski – 
24. Polska Wiosna Filmowa, 
która jest najstarszym tego 
typu przeglądem na Węgrzech. 
W 2018 Polacy obchodzą setną 
rocznicę odzyskania niepod-
ległości. By przypomnieć ten 

rodzime tytuły. W ich poka-
zach wzięli udział twórcy, któ-
rzy po projekcjach mieli okazję 
spotkać się z chińską publicz-
nością w ramach sesji Q&A. 
W Pekinie zaprezentowano: 
Tarapaty Marty Karwowskiej, 
Ptaki śpiewają w Kigali joanny 
Kos-Krauze i Krzysztofa Krau-
zego, Photon Normana leto 
oraz Podatek od miłości Bartło-
mieja Ignaciuka. Filmy repre-
zentowali: Marta Karwowska, 
Aleksandra Bielska, Norman 
leto oraz Aleksandra Domań-
ska. Obecni na odbywającym 
się w dniach 18-20 kwietnia 
Beijing Film Market przedsta-
wiciele branży mogli po raz 
pierwszy odwiedzić polskie 
stoisko. Zostało ono zorgani-

zowane przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej we współpracy 
z Warszawską Fundacją Fil-
mową oraz chińską firmą Film 
Factory. Stoisko współtworzyła 
Polska Komisja Filmowa. Pod-
czas targów odbyła się prezen-
tacja polskiej branży „Polish 
Cinema – Strong European 
Market”, w której udział wzięli: 
robert Baliński (PISF), Stefan 
laudyn (Warszawski Festiwal 
Filmowy), Tomasz Dąbrowski 
(Polska Komisja Filmowa) oraz 
Artur Zicz (Platige Image). 
Podczas prezentacji przedsta-
wiciele chińskiej branży uzy-
skali informacje o naszym 
rynku, możliwościach kopro-
dukcji z Polską, poznali polskie 
festiwale, lokacje oraz firmy 

świadczące usługi postproduk-
cyjne i VFX. Przedstawiono 
także sukcesy polskiego kina 
na arenie międzynarodowej. 
W trakcie festiwalu dyrektor 
PISF radosław śmigulski oraz 
inni reprezentanci polskiej 
branży wzięli udział w Co-Pro-
duction Forum oraz spotkali 
się z chińskimi producentami, 
a także z prezesem rządowego 
China Film Co-Production 
Cooperation, Miao Xiaotan. 
Chiny są obecnie drugim co do 
wielkości rynkiem kinowym 
na świecie. Konsekwentnie od 
2012 roku współpracę z MFF 
w Pekinie rozwija dyrek-
tor Warszawskiego Festiwalu 
Filmowego Stefan laudyn. 
W ramach projektu CentEast 

25maja na srebrne ekrany w Hiszpanii 
wszedł debiut Bartosza M. Kowalskie-

go Plac zabaw. Hiszpańskim dystrybutorem 
jest firma Syldavia Cinema. Film wyświetlany 
jest pod tytułem Playground. To nie pierwszy 
zagraniczny rynek dla nagradzanego (m.in. 
w Gdyni, Koszalinie, Londynie czy Mel- 
bourne) obrazu Michalskiego. Plac zabaw 
w grudniu 2017 wszedł np. na ekrany kin 

w Los Angeles, gdzie był pokazywany w sieci 
kin studyjnych Laemmle Theatres, a obecnie 
jest dostępny na terenie USA na platformach 
VOD. Amerykańskim dystrybutorem jest Un-
cork’d Entertainment. Debiut Bartosza M. 
Kowalskiego będzie dostępny również w Tur-
cji na DVD i w systemie VOD. Turecką dys-
trybucją zajmuje się firma Sinema TV. Agen-
tem sprzedaży obrazu jest Latido Films.

pLac zabaw w hiszpańskich kinach

Michalina Świstuń 
w filmie Plac zabaw, 
reż. Bartosz M. Kowalski

Tomasz Kot i Lianne 
Harvey w filmie Bikini 
Blue, reż. Jarosław 
Marszewski
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w Pekinie odbywa się prezenta-
cja wybranych works- 
- in-progress z Europy środ-
kowej i Wschodniej, a w War-
szawie prezentują się przed-
stawiciele chińskiej branży. 4 
grudnia 2017 w chińskim mie-
ście luchu leżącym w dystryk-
cie Nanjing odbyła się kon-
ferencja prasowa pod hasłem 
„Współpraca między Chinami 
i Polską w dziedzinie produk-
cji animacji”. Dotyczyła kopro-
dukcji serialu Przytul mnie 
z udziałem producenta z Pol-
ski – Animoon oraz chińskiego 
koproducenta – Animex. 
W spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele najwyższych 
władz chińskich, a także repre-
zentanci PISF. Warto też odno-
tować, że wielkim sukcesem 
okazała się chińska dystrybu-
cja filmu Twój Vincent Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana. 
Animacja zarobiła na chińskim 
rynku ponad 10 mln dolarów. 

wOLta z nagrOdą 
w hiszpanii

W tym roku w Barcelonie 
odbyła się już 20. edycja Mecal 
Pro – Międzynarodowego Festi-
walu Filmów Krótkometra-
żowych i Animowanych (15 

marca – 2 kwietnia). Druga 
nagroda w konkursie doku-
mentalnym trafiła do filmu 
Wolta Moniki Koteckiej i Karo-
liny Poryzały. Obraz powstał 
w ramach programu „Pierw-
szy Dokument” w Studiu Mun-
ka-SFP.

aMerican MOvie 
award dLa Michała 
sterzyńskiegO

Operator Michał Sterzyń-
ski otrzymał American Movie 
Award za zdjęcia do filmu 
Na drodze w reżyserii Barto-
sza Nowackiego. To już druga 

American Movie Award dla 
tego operatora. Poprzednio 
zdobył ją w 2015 za zdjęcia do 
swojego filmu Decay. Dwie 
pierwsze ceremonie Ameri-
can Movie Awards odbyły się 
w 1980 oraz 1982 roku. Wśród 
nagrodzonych znaleźli się m.in. 
Meryl Streep, Warren Beatty, 
Clint Eastwood i Steven Spiel-
berg. Od 2013 wydarzenie 
koncentruje się na promocji 
filmów niezależnych. Polscy 
widzowie mogą obejrzeć Na 
drodze na antenie Canal+. 

Oprac. Julia 
MichałowskaPr
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Na zakończonym 6 ma-
ja 14. Festiwalu Fil-

mów Polskich w Nowym 
Jorku (NYPFF) główną na-
grodę „Ponad granicami” 
im. Krzysztofa Kieślow-
skiego otrzymały Ptaki 
śpiewają w Kigali w reży-
serii Joanny Kos-Krau-
ze i Krzysztofa Krauzego. 
Jury pod przewodnictwem 
profesor Krystyny Iłłako-
wicz z Uniwersytetu Yale 
uhonorowało film Krau-
zów „za przekazywanie 
uniwersalnych wartości 
humanitarnych wiążących 
się z sytuacją polityczną 
na świecie”. Nowojorski 
festiwal przyznaje także 
nagrodę im. Elżbiety Czy-
żewskiej dla aktorki lub 
aktora za najlepszą rolę. 
W tym roku otrzymały 
ją ex aequo Eliane Umu-
hire z Rwandy za postać 
Claudine Mugambiry 
(Ptaki śpiewają w Kiga-
li) oraz Agnieszka Man-
dat odtwarzająca Janinę 
Duszejko (Pokot Agniesz-

ki Holland). Specjalnym 
wyróżnieniem jurorzy ob-
darowali dokument Beaty 
Calińskiej i Sarah Jacob-
son Have no Fear „za pod-
jęcie aktualnego tema-
tu i świeże spojrzenie na 
bolesny temat przemocy”. 
Annette Insdorf, profe-
sor filmu na Uniwersytecie 
Columbia, autorka książek 
o Krzysztofie Kieślowskim 
i Wojciechu Jerzym Ha-
sie, przyznała w rozmowie 
z PAP, że NYPFF prezen-
tuje nowojorczykom waż-
ną próbkę współczesnego 
polskiego kina. Ponieważ 
w USA coraz więcej uwagi 
poświęca się kobietom-re-
żyserom, szczególnie pole-
ciła obrazy Agnieszki Hol-
land, Joanny Kos-Krauze 
i Kasi Adamik. Festiwal 
w Nowym Jorku powstał 
z inicjatywy Hanny Kosiń-
skiej-Hartowicz, cenionej 
promotorki polskiego kina 
w USA, która od począt-
ku pełni funkcję dyrektora 
imprezy.

Laureaci 14. nypff
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ĆeNNaJ, PUdUCHeRRy, 
PUNe, Goa, PoRT BlaiR, 
KalKUTa, ViSaKHaPaTNaM, 
JaiPUR, TRiŚUR, HaJdaRa-
Bad: 15 czerwca – 31 sierpnia 
w ramach 23. european Union 
Film Festival India organi-
zowanego przez delegację 
Unii Europejskiej odbędą się 
pokazy filmu Fajna ferajna. 
Powstanie oczyma dzieci 
Tomasza Stankiewicza.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w New 
DELHI

Litwa

PoNiewież: 7,8 i 26 kwietnia – 
pokazy Sztuki kochania. Histo-
rii Michaliny wisłockiej Marii 
Sadowskiej w ramach Festi-
walu Filmowego „Kino euro-
pejskie i w dzień, i w nocy”.

WILNO: 11 kwietnia  – projek-
cja Historii Ireny Sendlerowej 
Andrzeja Wolfa w Centrum 
Tolerancji.

KOWNO: 12 kwietnia i 29 
maja – projekcje Historii Ireny 
Sendlerowej Andrzeja Wolfa 
w Muzeum IX Fortu.

WILNO: 23 kwietnia – pokaz 
dokumentu o Stanisławie Fili-
bercie Fleury – Mistrz scen 
rodzajowych Andrzeja Cie-
cierskiego w Centrum Sztuki 
Współczesnej.

SOLECZNIKI (26 kwietnia), 
KOWNO (16 maja), KłaJPeda 
(31 maja) – projekcje fabula-
ryzowanego dokumentu Dwie 
Korony Michała Kondrata 
o życiu św. Maksymiliana 
Kolbego.

WILNO: 7 maja – 4 czerwca – 
w ramach projektu Klub 
Filmu Polskiego – zorganizo-

wano cykl „W starym kinie. 
Pierwsze filmy niepodle-
głej Polski” w kinie Ska-
lvija. W programie: Ludzie 
Wisły Aleksandra Forda, 
Ada! To nie wypada Konrada 
Toma, Księżna Łowicka Mie-
czysława Krawicza i janu-
sza Warneckiego, Doktór 
Murek juliusza gardana, Pan 
Tadeusz ryszarda Ordyń-
skiego. Cykl zrealizowany 
został we współpracy z FINA 
w ramach obchodów 100. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

WILNO: 7 czerwca – pokaz 
filmu Solidarność według kobiet 
Marty Dzido w ramach kon-
ferencji „Kobiety wolności”, 
litewska Biblioteka Naro-
dowa im. Martynasa Mažvy-
dasa.

WILNO: kwiecień – na ekrany 
litewskich kin wszedł Twój Vin-
cent Doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana. Kina: Pasaka 
i Skalvija. litewska dystry-
bucja filmu została wsparta 
przez Instytut Polski w Wil-
nie.

WILNO: od 20 kwietnia – Poda-
tek od miłości Bartłomieja 
Ignaciuka w litewskiej dys-

trybucji w kinie Forum Cine-
mas Vingis.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi w wilNie

ukraiNa

KiJów: 9 kwietnia – pokaz 
Stelli Macieja Pawlickiego 
w kinie lira.

KiJów: 16 kwietnia – pokaz 
Historii Ireny Sendlerowej 
Andrzej Wolfa w kinie lira.

KiJów: 20 kwietnia – pokaz 
domu architekta Horodeckiego 
Wiesława romanowskiego 
w kinie Ukraina. Premie-
rze towarzyszyła dyskusja 
z udziałem reżysera zatytuło-
wana „Przypadek Horodec-
kiego w polsko-ukraińskiej 
rozmowie o historii”. 

KiJów: 27 maj – Twarz Małgo-
rzaty Szumowskiej otworzyła 
47. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Molodist.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi 
w KiJowie

węgry

BUdaPeSZT: 18, 19, 26 maja 
i 9 czerwca – pokazy Teraz 

i w godzinę śmierci Mariusza 
Pilisa i Dariusza Walusiaka, 
Narodowy Kinoteatr Ura-
nia. Ten film to, jak mówią 
jego twórcy, epicka opowieść 
o sile różańca, splecionych 
z nim losach świata i losach 
pojedynczych ludzi, którym 
codziennie towarzyszy pogar-
dzana i wykpiwana przez wielu 
modlitwa, dzięki której dzieją 
się na świecie rzeczy nie-
zwykłe. Film wyda na DVD 
węgierska firma Etalon Film.

BUdaPeSZT: 2-3 czerwca – „Nie-
podległa Polska w filmie i muzyce 
na lotnisku Budaörs”. W progra-
mie oprócz koncertów filmy: 
Ada! To nie wypada Konrada 
Toma, Czy Lucyna to dziew-
czyna? juliusza gardana, Zapo-
mniana melodia jana Fethkego 
i Konrada Toma.
Organizatorzy: Fundacja 
rozwoju Inicjatyw Kreatyw-
nych, Budaörsi repülőtérért 
Alapítvány. Sfinansowano ze 
środków MKiDN w ramach 
Programu Wieloletniego NIE-
PODlEgłA na lata 2017- 
-2021, w ramach programu 
dotacyjnego IAM „Kulturalne 
pomosty”.

iNFo: iNSTyTUT PolSKi 
w BUdaPeSZCie

Oprac. cezary Kruk
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podejmujesz bardzo trudny 
temat – zbrodni dokonanej 
na rodzinie. Jak pojawił się 
ten pomysł?

W kinie interesują mnie silne postaci 
kobiece. Należę też do „oldskulo-
wej” szkoły, wedle której warto zbierać 
wycinki z gazet. W ten sposób trafiłam 
na notkę o kobiecie, która zabiła swo-
jego kota, tłumacząc, że nie chciała, 
by trafił do schroniska po tym, jak 
zabiła swojego męża… Zainteresowało 
mnie to, że człowiek, który dopuszcza 
się zabicia najbliższej osoby, niezależ-
nie od przyczyn, myśli o konsekwen-
cjach dla otoczenia. Dużo też czytałam 
o dzieciobójstwie i jego przyczynach. 
Stosunkowo łatwo wyjaśnić zbrodnię, 
gdy ofiarą pada noworodek i pojawia 
się depresja poporodowa. gdy chodzi 
o starsze dzieci, odpowiedzi brak. Opra-
cowania psychiatryczne nie potrafią 
wykazać żadnej prawidłowości emo-
cjonalnej. Co musi wydarzyć się w gło-
wie, żeby tak się zachować? To pytanie 
nie dawało mi spokoju. Pojawiła się też 
trzecia inspiracja – historia mojej kole-
żanki, która jechała pochować swojego 
zmarłego psa. Ktoś wyrwał jej w metrze 
torbę ze zwłokami, licząc pewnie na 
niezły łup. 

to temat, który rozpala wielkie 
emocje. pamiętamy sprawę „matki 
Madzi”. Ale ty jesteś daleka od publi-
cystyki i sensacji.
jak najdalsza. Chciałam uciec od histo-
rii, które mają wyjaśnienie, od patologii. 
To nie one mnie zaintrygowały, a fakt, że 
czasami odpowiedzi nie ma. jakakolwiek 
by nie padła, bagatelizowałaby to, o czym Fo
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Proste odPowiedzi 
banalizują problem

70

mówi Kobieta… A to film o sytuacji, 
gdy świat tak bardzo cię osacza i prze-
raża, że nie jesteś w stanie sobie z nim 
poradzić, a twoi najbliżsi nie widzą, co 
się z tobą dzieje. To przeoczenie jest 
głębsze niż tylko na poziomie jednego 
domu. Zły mąż, który bije i pije, choroba 
dziecka – to klisze. W Kobiecie… nic 
takiego się nie dzieje, a jednak bohaterka 
zabija. Dlaczego? Pytania w kinie zawsze 
wydają mi się ciekawsze.

Jeżeli zbyt proste odpowiedzi mogą 
zbanalizować problem, to również 
zbanalizować mogłoby go aktorstwo. 
iza Kuna jest wielką siłą twojego 
filmu. 
Od początku tylko ją wyobrażałam 
sobie w tej roli. jest genialna w takich 
minimalistycznych rzeczach. Od razu 

wiedziałyśmy, że musi pójść w pewien 
rodzaj „niegrania”. W tym, co stworzyła, 
jest coś metodycznego, uspokojonego. 
Zbudowała sobie nawet specyficzny 
oddech, który potem dodatkowo podbi-
liśmy w postprodukcji dźwięku, wzma-
gając subiektywne wrażenie „wejścia” 
do jej głowy, jakiejś przestrzeni, która 
jest niedostępna. Widzimy kobietę, 
której zachowanie wydaje się racjo-
nalne, ale zarazem nie wie się, co za 
chwilę zrobi. Wciągnęłam Izę w pracę 
nad tekstem i dużo w nim rzeczy razem 
wycięłyśmy, redukując zbędne słowa 
i sytuacje, które mogły sugerować jakąś 
odpowiedź. 

pracujesz w telewizji, teatrze. po co 
był ci ten film, skoro jesteś aktywna 
zawodowo, a rynek shortów jest dość 
niszowy?
Nie wiedziałam wtedy jeszcze czy Ninę 
(nagrodzony w rotterdamie pełnometra-
żowy debiut reżyserki – przyp. red.) uda 
mi się zrealizować, a nie chciałam dłużej 
czekać. Najpierw nakręciłam 3xMiłość, 
potem Kobietę… Nie można cały czas 
wyrzucać całemu światu i rzeczywisto-
ści, że nie robi się debiutu, bo ktoś nie 
dał pieniędzy. Można offowo zorganizo-
wać profesjonalną produkcję. Założyłam 
firmę, Wild Mouse Production, i zaczę-
łam pracować. Co ciekawe, wtedy też 
inne plany zaczęły się układać. A teraz 
Nina i Kobieta…, chociaż nakręcone 
w odwrotnej kolejności, kiedy indziej, 
niemal równolegle zaczynają swoją drogę 
do widza.

Rozmawiała Dagmara 
romanowska

sHOrt MiesiĄcA

Rozmowa z Olgą chajdas, reżyserką filmu Kobieta 
budzi się rano, którego polska premiera odbyła się na  
58. Krakowskim Festiwalu Filmowym 

kobieTa budzi się raNo

MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018
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Istnieją słowa, których sens i znacze-
nie dookreśla kontekst historyczny. 
Bywa, że są z pozoru absolutnie przej-
rzyste i czytelne, a jednak w pewnych 

okolicznościach domagają się komentarza. 
Słowo „niezależność” wydaje się nie kryć 
w sobie semantycznych zawiłości. Czy jed-
nak zawsze znaczy to samo?

Polska, początek lat 80., (dokładniej – 
wiosna 1983), dogasa już stan wojenny, 
życie w kraju jakoś się toczy, kultura, w tym 
kino, znajduje się w stanie częściowej kata-
tonii. Na szczęście, jak się okazało, łatwiej 
było wprowadzić godzinę milicyjną i zakaz 
zgromadzeń, aniżeli pozbawić filmowców 
marzeń o twórczej swobodzie. W przy-
padku grupy młodych zapaleńców, czę-
ściowo rekrutujących się z kadr WFDiF, 
był to, wyglądający początkowo na totalną 
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Jak w przestrzeni kilku kolumn tek-
stu ogarnąć trzy dekady waszej 
„Kalejdoskopowej” aktywności – 
setki nazwisk, tytułów, zdarzeń, 

miejsc, zaszłości… Może warto się-
gnąć po słowa-klucze? Jedno z nich już 
mamy. to – niezależność.
Tak, na pewno. Wtedy tkwiliśmy w czymś 
w rodzaju gorsetu, który momentami dusił 
i krępował. Byłem też po studiach dzien-
nikarskich, i to mogła być alternatywna 
opcja zawodowa, ale uprawianie dzienni-
karstwa łączyło się wówczas z jeszcze więk-
szym paraliżem, więc postawiłem na kino. 
Z założeniem, że albo będę robił to, co chcę 
i tak, jak chcę, albo odejdę. Kiedyś przy-
szedł do mnie jeden z reżyserów i zapytał: 
„Czego właściwie chcesz? jasne, że można 
odejść, ale można też działać, jakoś zmie-
niać świat wokół siebie”. Niezależność 
wtedy, w latach 80., naprawdę znaczyła coś 
innego i chyba coś więcej niż teraz. Ozna-
czała na przykład pokonywanie iluś tam 
barier, dziś nie do pomyślenia.

Na przykład?
Na przykład barierę mentalną środowi-
ska przyzwyczajonego do sztywnych na 
pewno, ale klarownych reguł. jak odbie-
rało się wtedy skrót „sp. z o.o.”? Fatal-
nie! Ta „ograniczona odpowiedzialność” 
wzbudzała podejrzenia, kazała doszuki-
wać się jakiejś furtki bezpieczeństwa, jaką 
moglibyśmy chcieć sobie zagwarantować 
w przypadku wpadki finansowej, nad-
użycia, byliśmy przecież „prywaciarzami”, 
czyli nowym – i wtedy, u progu wolnego 
rynku – nierozpoznanym należycie part-
nerem do rozmów i działań. Był to jednak 
czas błyskawicznych przemian. Coraz wię-
cej osób chciało z nami współpracować, ale 
oczywiście trzeba było ten nasz świat nie-
zależnej produkcji filmowej zaprojektować 
i „umeblować” w każdym drobiazgu. Na 
szczęście wszyscy czterej mieliśmy także 
zdobyte w WFDiF doświadczenie mena-
dżerskie, w przeciwnym razie nie sposób 
byłoby ogarnąć w nowej formule stronę 

finansową – zaliczki, płatności, za taśmę 
filmową trzeba było płacić z góry. Na gwałt 
potrzebowaliśmy nośnych tematów, które 
pomogłyby Kalejdoskopowi zaistnieć na 
rynku. Każdy z nas szukał na własną rękę 
i potem pojawiały się takie szalone i udane 
realizacje, jak jeden z naszych pierwszych 
filmów korporacyjnych, na zlecenie wie-
lopatentowej, międzynarodowej firmy 
z Hagi. To był film promocyjny o Polsce, 
jego odbiorcami miała być międzynaro-
dowa ekipa gości, która robiła objazd po 
naszym kraju. Efekt był spektakularny, 
a dla nas pełna satysfakcja – zachwyt zlece-
niodawcy i konkretne pieniądze dla Kalej-
doskopu.

No właśnie. Nazwa. trudno o bardziej 
wyrazistą i deklaratywną. Na margi-
nesie – ma zasięg międzynarodowy, 
nawet po węgiersku i kirgisku brzmi 
prawie identycznie… Oczywiście 

sygnalizuje mozaikowość, różnorod-
ność. czy to następne słowo-klucz?
Tak, zdecydowanie. Stworzyliśmy to 
wszystko we czwórkę, każdy z nas to 
osobne pasje, alternatywne wybory, wizje, 
koncepcje działania. Konsekwentnie póź-
niej uspójniane, ale na pewno – to taka 
„jedność różnorodności”. Ustaliliśmy 
zasadę, której trzymamy się do dzisiaj, że 
każdy odpowiada za swój projekt praktycz-
nie od początku do końca, byliśmy więc 
indywidualnymi producentami. Nawia-
sem mówiąc, nie mogliśmy jeszcze wtedy, 
na samym początku używać tego określe-
nia, w napisach pojawiało się hasło „kie-
rownik produkcji”. Dopiero początek lat 90. 
to eksplozja – w znaczeniu terminu i sta-
tusu – producentów w kinie polskim. Od 
momentu założenia Studia po dzień dzi-
siejszy profil naszej produkcji to domena 
różnorodności. Znajdziesz tu dokumenty, 
fabuły, animacje, filmy i programy tele-
wizyjne. Wiele z nich sygnowanych jest 
nazwiskami twórców, które są niezwykle 
istotne w tej mozaice, jaką jest polskie kino 
minionych trzech dekad. jeśli zestawić ze 
sobą takie osobowości, jak Marcel łoziński, 
ludwik Perski, jan łomnicki, Filip Bajon, 
Piotr Morawski, Katarzyna Maciejko-Ko-
walczyk, Kinga Dębska, Karolina Bielaw-
ska, Maciej Sobieszczański – a wszyscy oni 
są przecież z Kalejdoskopem związani – to 
wrażenie twórczej różnorodności jest oczy-
wiste. 

Jest taki klasyczny podział na kino 
„wierzące w obraz” oraz „wierzące 
w rzeczywistość”. Która opcja jest wam 
bliższa? Oczywiście szukam słowa-klu-
cza, kolejnego hasła, i zakładam, że to 
właśnie „wiara w rzeczywistość”…
Na to wygląda, jeśli przyjrzeć się naszym 
filmom – kamieniom milowym. One fak-
tycznie są zrobione z tej magii kina, która 
wynika z podglądania rzeczywistości. 
Marcel łoziński, genialny w tym co i jak 
robi z materią realności, przyszedł do nas 
w 1992 i powiedział: „Słuchajcie, mam 
pomysł na Oscara”. Uwierzyliśmy. ruszy-
liśmy z produkcją, na bieżąco budując 

jak to się robi?

Kalejdoskop ma na koncie ponad 
250 filmów i ponad 100 krajowych 
oraz międzynarodowych nagród

fikcję i senne rojenie, projekt niezależnej 
firmy producenckiej. Spotkali się w 11 osób 
(wymagana, minimalna liczba członków 
założycieli spółdzielni usługowej), oczy-
wiście nielegalnie i potajemnie, w Hotelu 
Europejskim, z solennym zamiarem omó-
wienia planów, skonstruowania wniosku 
i późniejszego uruchomienia stosownych 
mechanizmów… Niestety, reakcja Central-
nego Związku Spółdzielczości Pracy w War-
szawie, który miał zarejestrować wniosek, 
nie pozostawiała złudzeń. jedna – Filmowa 
Spółdzielnia Pracy – istniała już w Warsza-
wie. rejestrowanie kolejnej musiało Związ-
kowi wydawać się mnożeniem bytów ponad 
potrzebę. Ustawa Wilczka dopiero w 5 lat 
później miała w spektakularny sposób zli-
beralizować polskie życie gospodarcze… 
Na kilka miesięcy przed jej wprowadze-

niem (w grudniu 1988) upartym i konse-
kwentnym „spiskowcom” z 1983 udało się 
wreszcie zarejestrować Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe Kalejdoskop sp. 
z o.o. w Warszawie, z biurem w kinie Mura-
nów. To było 30 maja 1988 roku. 

Dziś, po 30 latach od zainicjowania 
działalności, Studio Filmowe Kalejdoskop 
(zmiana nazwy nastąpiła w 1992), ma na 
koncie ponad 250 wyprodukowanych fil-
mów i ponad setkę krajowych oraz mię-
dzynarodowych nagród. Konsekwencja 
w działaniu i trzymanie się przyjętych wtedy, 
w 1988, reguł sprawia, że zespół założy-
cieli i współwłaścicieli Kalejdoskopu może 
z satysfakcją celebrować jubileusz. Było ich 
czterech: Zbigniew Domagalski, janusz Skał-
kowski, Piotr śliwiński i Wojciech Szczudło, 
który odszedł tragicznie w grudniu 2015. Fo
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Anita skwara

Zasłużone Studio Filmowe Kalejdoskop obchodzi w tym roku 
swoje 30-lecie. Jego działalność to spory wycinek rodzimej 
kinematografii, jej sukcesów w dokumencie i fabule.

rYNeK FiLMOWY

Ze Zbigniewem Domagalskim, 
Prezesem Zarządu Studia, rozmawiam 
o historii, kamieniach milowych, 
osobach, a przede wszystkim – 
o znajdywaniu własnych ścieżek. 

Zbigniew Domagalski

Chicago 2003 rok – Wojciech Szczudło, 
Janusz Skałkowski, Piotr Śliwiński 
i Zbigniew Domagalski



rYNeK FiLMOWY
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budżet. lekkie szaleństwo, ale – powstał 
wielki obraz 89 mm od Europy. Z nomina-
cją do oscara w kategorii krótkometrażo-
wego dokumentu. I tak w 6 lat po urucho-
mieniu Studia wszyscy we czwórkę, razem 
z Marcelem i jego żoną znaleźliśmy się na 
gali oscarowej. Kolejny obraz łozińskiego – 
Wszystko może się przytrafić uznany w 2016 
za najlepszy polski dokument stulecia – już 
w trakcie realizacji uświadomił nam, ile 
pokory trzeba mieć wobec rzeczywisto-
ści, której potencjał artystyczny jest nie-
skończony. W związku z tym, niekończącą 
się historią była także sama produkcja. 
Potrzeba było więcej dni zdjęciowych, wię-
cej taśmy niż zakładał początkowy budżet, 
na szczęście znalazł się pasjonat – koprodu-
cent z Saarbrücken, który poratował pro-
dukcję wkładem rzeczowym. 

czyli w połowie lat 90. gładko weszli-
ście na ścieżki międzynarodowej 
koprodukcji.
Nie tak gładko i bezproblemowo. Nasz 
partner – TVP 1, we współpracy z któ-
rym powstawał film, miał spore zastrzeże-
nia wobec podpisywania umowy ze stroną 
niemiecką. jednak finalnie w napisach 
Saarländischer rundfunk pojawia się jako 
koproducent. W kwestii tego rozciągnię-
cia w czasie procesu produkcji niektórych 
dokumentów zdarzało się, że wytworzyło to 
jakąś wartość dodatkową. realizacja innego 
obrazu łozińskiego – Jak to się robi – trwała 
trzy i pół roku. Kontrowersyjny temat i, jak 
miało się okazać po latach, kontrowersyjny 
bohater Piotr Tymochowicz w obiekty-
wie jacka Petryckiego zyskali nowy wymiar 
w tej trwającej latami rejestracji upływu 
czasu i przemian głównej postaci. Nato-
miast okoliczności, w jakich powstawał 
Himilsbach. Prawdy, bujdy, czarne dziury to 
w zasadzie materiał na kolejny dokument, 
z bohaterem – Staszkiem Manturzew-
skim, czyli scenarzystą i reżyserem historii 
o Himilsbachu. Staszek był takim enfant 
terrible, miał trochę pod górkę w branży. 
Kiedy przyszedł do mnie z pomysłem na 
film, postawił warunek: „ale kup mi lampę 
naftową, żebym mógł pisać scenariusz. 
Odcięli mi prąd…”. Oczywiście kupiłem. 
Potem przyszła zima, jedna z kilku, podczas 
których pracowaliśmy nad Himilsbachem… 
Staszek miał kolejny problem: „może kupił-
byś mi buty, moje się rozlazły…”. Kupiłem, 
rozmiar 46, solidne, skórzane, takie, jakie 
wybrał w sklepie na Chełmskiej. Temat 
filmu o Himilsbachu, czyli jego bohater, 
przyciągał ludzi jak magnes. Iluż było chęt-
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Wśród tych wszystkich zmiennych 
danych, jest jednak kilka stałych. 
W tym – adres. czy to też słowo-klucz? 
Chełmska – jeden z ważniejszych „adre-
sów kina polskiego” w ogóle. Dla nas – 
Wojtka, Piotra, janusza i dla mnie – to 
miejsce, w którym pod koniec lat 70. 
zaczęło się nasze życie zawodowe, i jak 
miało się okazać – adres naszej firmy. 
Pierwsze lata spędzone w WFDiF ukształ-
towały nas jako filmowców, potem Kalej-
doskop ulokował się na krótko w prze-
strzeniach kina Muranów, by powrócić 
na Chełmską – najpierw do malutkiego 
pokoiku nad portiernią, potem rozrośli-

śmy się (były dwa pokoje z korytarzem), 
teraz nasz adres to budynek nr 4, dru-
gie piętro. Chełmska to oczywiście coś 
jeszcze. jej genius loci, aura, gromadząca 
się latami niczym warstwy geologiczne 
energia ludzi kina – czyni z niej jedyny 
w swoim rodzaju tygiel filmowy. Pracu-
jąc tutaj, stajesz się uczestnikiem czegoś 
więcej, aniżeli tylko własnych produk-
cji. Zresztą dla mnie, dla naszej czwórki, 
tak właśnie wygląda rozumienie produk-
cji filmowej – jako pełnego uczestnictwa 
w procesie formowania obrazu. Zda-
rza się, że to my jako producenci mamy 
pomysł na film, który później nabiera 

życia dzięki reżyserowi i całej ekipie. 
jesteśmy nie tyle „przy” realizacji, co „w” 
realizacji. Od początku po fazę, kiedy 
oddajemy gotowy tytuł widzom.

Były też historie szczególne, kiedy 
w kostiumie i charakteryzacji stawali-
ście przed kamerą jako aktorzy we wła-
snych produkcjach.
Taaak… Do mnie jakoś przylgnęła sutanna 
i koloratka, zagrałem role księdza – naj-
pierw w Himilsbachu…, potem w Reality 
Shock i w Nadziei w reżyserii Stanisława 
Muchy, według scenariusza Krzysztofa Pie-
siewicza. Wojtek Szczudło też tam zagrał – 
strażnika. Ta realizacja była zresztą bardzo 
istotna dla nas, dla Kalejdoskopu. To duża 
koprodukcja z niemieckim partnerem – 
Pandora Film – która okazała się świetnym 
doświadczeniem zawodowym. Dała moż-
liwość wejścia w inne struktury, w inny 
model działania, myślenia. Na wstępnym 
etapie ludzie z Pandory przylecieli do nas 
dosłownie na półgodzinną wizytę, poga-
daliśmy, wypiliśmy kawę, po kawie wysłali 
smsa do firmy – „Kalejdoskop is OK”. 
I faktycznie – cała późniejsza współpraca 
okazała się bardzo „OK”. To poszło w świat, 
w sensie produkcyjnym, jako nasze spore 
osiągnięcie. 

W świat idą przede wszystkim tytuły 
waszych szeroko odnotowanych pro-
dukcji – z tych najnowszych – Moje 
córki krowy Kingi Dębskiej, Mów 
mi Marianna Karoliny Bielawskiej, 
Aktorka Dębskiej i Marii Konwickiej, 
Zgoda Macieja sobieszczańskiego. co 
dalej? Jaki może być klimat czwartej 
dekady Kalejdoskopu?
Niewykluczone, że będzie to „klimat fabu-
larny”… Teraz kończymy film Kingi Dęb-
skiej Zabawa, zabawa, powstają kolejne 
scenariusze Dębskiej i Sobieszczańskiego, 
mam w zanadrzu obraz o legendarnym pił-
karzu ze śląska – Erneście Wilimowskim. 
Własnością Kalejdoskopu jest scenariusz 
na bazie „Nauczyciela” jarosława Iwasz-
kiewicza, nad którym pracujemy z Filipem 
Bajonem. Dokumenty oczywiście pozo-
staną naszą i moją miłością. jeśli pojawi 
się na horyzoncie Marcel łoziński… Mam 
też nadzieję, że będzie to dobry klimat dla 
międzynarodowych koprodukcji, to jest 
przyszłość kina europejskiego.

Dziękuję za rozmowę, za ważne 
i mądre filmy i życzę Oscara – wszystko 
może się przytrafić… 

nych do konsultacji, wspomnień… Kiedy 
wreszcie film wyszedł w świat i dostał Zło-
tego lajkonika, była wokół niego fanta-
styczna aura tych wszystkich zaszłości.

Wyobrażam sobie pasjonujący doku-
ment pt. Kalejdoskop na żywo. Dzia-
łoby się! przecież wasza historia, te 
trzy dekady, to w polskiej produkcji 
filmowej czas „rewolucji wszystkiego”. 
Z technologią na czele, prawda?
Oczywiście. Na własnej „producenckiej 
skórze” doświadczyliśmy tych przemian. 
Na pewnym etapie działalności Studia 
ważny okazał się zakup sprzętu montażo-

wego, którego wynajem był bardzo kosz-
towny. jeden z banków sprzedawał zestaw 
montażowy na drodze przetargu. Wygra-
liśmy, bo warunkiem było posiadanie sta-
tusu aktywnej firmy filmowej. Solidny 
sprzęt Sony został zakupiony, mogliśmy 
montować do woli i co więcej – podnaj-
mować montażownię innym podmiotom. 
To była epoka montażu liniowego z Bet, 
ruch był taki, że trzeba było zrobić grafik. 
Montażownia hulała 24 godziny na dobę. 
Oczywiście za chwilę trzeba się było z tą 
technologią rozstać – nadchodził montaż 
komputerowy i do Kalejdoskopu zawitał 
Avid.Fo
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Mów mi Marianna, 
reż. Karolina Bielawska

Marta Żmuda Trzebiatowska 
i Anna Cieślak w filmie Śluby 
panieńskie, reż. Filip Bajon

Maria Dębska, Gabriela Muskała, Marian 
Dziędziel i Agata Kulesza w filmie Moje 
córki krowy, reż. Kinga Dębska

Wszystko może się przytrafić, reż. Marcel Łoziński 
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twój nowy film został zakwalifiko-
wany do Konkursu Krótkich Metraży 
71. MFF w cannes. szansa na Złotą 
palmę to jedno, ale podejrzewam, że 
już sama tam obecność jest dla ciebie 
dużą wygraną. Jakie masz oczekiwania 
związane z cannes? 
jest dokładnie, jak mówisz. Fakt, że film 
został przyjęty do Cannes wywołał reak-
cje różnych osób z branży, które mnie dość 
zaskoczyły. Do tego stopnia, że nawet nie 
jestem w stanie myśleć, co będzie dalej. 
To, co się wydarzyło, jest szczytem moich 
oczekiwań. Nie spodziewałam się tak 
dużego szumu wokół filmu już na tym eta-
pie. Po samym ogłoszeniu wyników can-
neńskiej selekcji zaczęło się z nami kontak-
tować bardzo dużo osób zainteresowanych 
animacją. Nie miałam chyba takiej sytuacji 
po jakiejkolwiek nagrodzie, jaką w prze-
szłości dostałam. jak widać, sama obec-
ność w Cannes otwiera wiele drzwi.

III ma być ostatnią częścią twojego 
autorskiego tryptyku. Wcześniej zre-
alizowałaś Figury niemożliwe i inne 
historie II, natomiast do tej pory nie 
powstała pierwsza część. Dlaczego? 
Właśnie przygotowujemy się do niej, 
będziemy się starać o dofinansowa-
nie z PISF-u. Mam nadzieję, że jesienią 
zaczniemy prace. jadę wtedy na trzy mie-
siące na rezydencję do Wiednia i liczę, że 
od razu będę się tam mogła tym projektem 
zająć. Taka kolejność wynika z kilku powo-
dów. Po pierwsze nie jest istotna tu chro-
nologia. Każda z części może być oglądana 
osobno i nie wpłynie to na jej recepcję. Ten 
tryptyk kojarzy mi się trochę z pomysłem 
na ołtarz. Najpierw przecież patrzymy na 
część środkową, a zatem drugą. W przy-
padku animacji była ona najdłuższa i naj-
bardziej złożona. Chciałam też od niej 
zacząć z powodów technicznych, organi-
zacyjnych. Kiedy podejmuje się decyzję 
o realizacji bardziej złożonego projektu, 
trzeba to tak zaplanować, by wszystko się 
zazębiało. 
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rami niemożliwymi i innymi historiami 
II, często widzowie cię zaskakiwali 
w sposobie odczytania filmu?
To zawsze była dla mnie największa 
nagroda. Spotkania z widzami i to, w jak 
różny sposób interpretowali film, było sza-
lenie ciekawe. Często w rozmowach kulu-
arowych słyszałam różne osobiste refleksje, 
skojarzenia. To było dla mnie niesamo-
wicie inspirujące. Ciekawa chociażby jest 
interpretacja tego potwora, zwierza, który 
pojawia się pod koniec filmu. Ktoś nawet 
powiedział, że to dziecko. Momentami 
miałam wrażenie, że pytania, które ludzie 
mi zadają, bardziej dotyczą ich samych, niż 
mnie czy filmu.

W obu obrazach nie posługujesz się 
w ogóle słowami, za to kluczową rolę 
odgrywa warstwa dźwiękowa, muzyka.
jestem ze szkoły profesora jerzego Kuci, 
który przywiązywał zawsze bardzo dużą 
wagę do muzyki, rytmu, powiązania ze 
sobą tych elementów. Pracując nad filmem, 
postrzegam dźwięk jako warstwę, która 
buduje historię, dodaje niepokoju, służy też 
czasami do odciągnięcia od pewnych zbyt 
oczywistych interpretacji.

Kształciłaś się w krakowskiej Akademii 
sztuk pięknych, w pracowni Jerzego 
Kuci, a później w turku w Finlandii 
pod okiem priita pärna. Jak wpłynęli 
oni na twoją twórczość?
Zawsze staram się oddać sprawiedliwość 
swoim nauczycielom. U profesora Kuci 
po raz pierwszy zetknęłam się w ogóle 

z filmem animowanym. gdybym nie 
trafiła w to miejsce, moje zainteresowa-
nia pewnie by poszły w zupełnie innym 
kierunku. Możliwość trzymiesięcz-
nej wymiany w Turku też była dla mnie 
ważnym doświadczeniem. Priit Pärn to 
podobnie jak Kucia bardzo silna osobo-
wość. Ma jednak zupełnie inne podej-
ście do pracy nad filmem, konstruowa-
niem scenariusza. Wydaje mi się, że to, 
iż na pewnym etapie wpłynęły na mnie 
tak silne osobowości, pozwoliło mi zoba-
czyć, gdzie jestem i znaleźć swój własny 
język. 

Od kilku lat w polsce animacja two-
rzona przez kobiety, by wymienić 
choćby renatę Gąsiorowską czy ewę 
Borysewicz, ma się znakomicie. czu-

jesz się częścią jakiejś większej grupy, 
nurtu czy jednak starasz się tworzyć 
kino osobne?
łatwo powiedzieć, że tworzy się kino 
osobne, ale to jest tak, jak z wpływem 
nauczycieli. Wszyscy na siebie nawza-
jem oddziałujemy. Uważam jednak, że to 
dobrze. W Polsce jest teraz dobry moment 
dla animacji, powstają bardzo różne filmy. 
Kręcą się oczywiście wokół pewnych tema-
tów, ale to zupełnie naturalne. Wydaje mi 
się, że to, iż mamy do czynienia z tyloma 
ciekawymi osobowościami, jest dla wszyst-
kich rozwijające. 

Rozmawiał Kuba Armata

* Wywiad został przeprowadzony przed 
rozpoczęciem 71. MFF w Cannes.

Rozmowa 
z Martą pajek, 
reżyserką filmu III 

w snach fiGury 
niemożliwe są możliwe

III jest dla mnie bardziej mroczna 
i niepokojąca od poprzedniej części. 
Z czego to wynika?
rzeczywiście tak jest, choć na etapie reali-
zacji nie starałam się myśleć w ten spo-
sób. To przyszło dopiero pod koniec prac, 
kiedy było już widać efekt i dało się ze 
sobą te dwie części porównać. W kontek-
ście tryptyku zainspirowało mnie pojęcie 
figury niemożliwej. Takiej, którą możemy 
narysować, która wydaje się realnym 
obiektem trójwymiarowym, ale gdyby-
śmy chcieli ją zbudować, okazałoby się, że 
nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Cieka-
wią mnie zatem stany, rzeczy, których nie 
potrafimy do końca pojąć, wyjaśnić. Stąd 
poniekąd te mroczne rejony, wokół któ-
rych krążę.

Jak w ogóle narodził się pomysł na ten 
dość złożony projekt?
Po debiucie doszłam do wniosku, że chcia-
łabym zrobić coś bardziej skomplikowa-
nego, złożonego, a nie kolejny krótki film 
oderwany od tego, co robiłam wcześniej. 
jednocześnie zależało mi, by nie wchodzić 
w dłuższy metraż, ponieważ język, styl, 
którym operuję, wydaje się dosyć gęsty. 
Nie jestem przekonana, czy sprawdzi-
łoby się to w dłuższej formie. Stąd właśnie 
pomysł na tryptyk. Każda z tych części roz-
grywa się w przestrzeni, gdzie kolejna jest 
wewnątrz drugiej. Zainspirowałam się, jak 
wspomniałam, figurą niemożliwą, która 
jest dla mnie silną, wizualną metaforą. 
W dużym stopniu odzwierciedla wiele 
istotnych problemów, z którymi nie do 
końca potrafimy sobie poradzić. Warianty 
figury niemożliwej mogą być różne, ale 
zawsze jest ta sama zasada. Wydaje się 
nam, że to jest do zrobienia, jednak gdy 
zaczynamy się w to wgłębiać, drążyć, oka-
zuje się, że wcale nie jest to takie oczywiste. 
Chciałam stworzyć historie, które rozwija-
łyby właśnie ten wątek.

piotr Dumała powiedział kiedyś, że 
jego guru są sny. Wasze style mocno się 
od siebie różnią, ale wydaje mi się, że 
te słowa również w twoim kontekście 
pozostają zasadne.
Zdecydowanie. Zauważyłam nawet ostat-
nio, że ten temat w sposób naturalny mnie 
interesuje, cały czas się przewija. Także 
w kontekście tego, że jestem somnam-
bulikiem, więc było to dla mnie ciekawe 
również z innych względów. Tematem 
pierwszego pięciominutowego filmu, który 
zrobiłam na studiach – o tytule Po jabł-
kach – jest sen. Od momentu pierwszych 
prób wciąż to powraca, choć teraz chyba 
mniej dosłownie. Inspiruję się snami, które 
mam, i posługuję się też pokrętną logiką 
charakterystyczną dla tej sfery. 

pozostawiasz widzom spore pole do 
interpretacji. Jeżdżąc po świecie z Figu-Fo
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III, reż. Marta Pajek

Marta Pajek
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Dlaczego reżyser 
filmowy i telewi-
zyjny, były kie-
rownik redak-

cji Filmu Dokumentalnego 
w tVp, zakłada firmę zaj-
mującą się postprodukcją 
i masteringiem Dcp?
To był spontaniczny pomysł, 
który narodził się podczas koń-
czenia prac postprodukcyjnych 
nad moim filmem fabularnym 
Ostatnie piętro. Stwierdziliśmy 
wraz ze Stefanem Krzyżanow-
skim (który realizował cały 
dźwięk) i Mateuszem Szulcem 
(odpowiadał za finalną post-
produkcję), że ufamy sobie na 
tyle, że może warto spróbo-
wać czegoś więcej. jesteśmy 
od wielu lat związani z kinem 
i mieliśmy poczucie, że znamy 
się na tym, co robimy. I tak 
powstało Cineline.

to chyba wymagający 
rynek. początki były trudne?
rzeczywiście były, ale wydaje 
mi się, że udało nam się dla-
tego, że potrafiliśmy zapew-
nić nie tylko doświadcze-

Tadeusz król
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Wchodzicie w projekty jedy-
nie w postprodukcji?
Tak było, ale to się zmienia. 
Mamy coraz większe doświad-
czenie w DI, zrobiliśmy już 
kilka filmów od samego 
początku. Mamy własną salę 
kinową, kolor korekcję, sprzęt 
do zgrywania dźwięku w 5.1. 
W tej chwili jesteśmy w stanie 
wykonać cały pakiet usług – 
od DI do kopii wzorcowej, 
poprzez kolor korekcję, zgranie 
5.1, montaż zwiastunów, wraz 
z ostatnim etapem – duplikacją 
DCP do kin. Później film już 
żyje własnym życiem. A przy 
okazji oferujemy archiwizację 
materiałów filmowych. To bar-
dzo istotne zwłaszcza dla dys-
trybutorów. Zbieramy wszyst-
kie istniejące materiały, kopię 
DCP, kopię Blu-ray lub DVD, 
materiały prasowe, graficzne, 

dostrzegać. Nawiązaliśmy kon-
takt z tzw. „Majorsami”, w tym 
z Universal Pictures i Paramo-
untem. Dziś przez nasze studio 
przechodzą w zasadzie prawie 
wszystkie ich filmy. 

to musi być bardzo 
korzystna sytuacja dla cie-
bie jako reżysera aktywnie 
poszukującego nowych pro-
jektów?
rzeczywiście jest. reży-
ser przygotowuje film raz na 
dwa-trzy lata, a w międzycza-
sie musi mieć za co żyć, tym 
bardziej, że to nie jest łatwy 
zawód. Ktoś kiedyś powiedział, 
że „reżyser musi mieć skórę 
nosorożca i wnętrze motyla”. 
Działalność Cineline pozwala 
mi spokojniej myśleć o przy-
szłych projektach. Przygoto-
wuję teraz dwa. jeden to lekka 
komedia, mamy już dystrybu-
tora. A drugi to coś zupełnie 
wyjątkowego w polskim kinie, 
tyle mogę na chwilę obecną 
powiedzieć.

Łącząc te dwa światy, czujesz 
się dobrym menedżerem?
Odnosimy sukcesy i wyty-
czamy własną drogę, nie 
pędzimy na złamanie karku, 
z każdym dniem i miesiącem, 
powoli i systematycznie się 
rozwijamy. Bardzo ważna jest 
dla nas atmosfera w zespole, 
a udało nam się zebrać taką 
ekipę, z którą spotykamy się 
również poza pracą, żeby po 
prostu pogadać. Staramy się 
szanować inność poglądów 
i indywidualność, a zarazem 
tworzymy zespół. Za dużo 
w tej branży różnych stresów, 
żeby jeździć do firmy ze spię-
tym brzuchem, bojąc się kon-
frontacji. Chcemy, żeby praca 
w Cineline była przyjemno-
ścią i myślę, że na razie całkiem 
nieźle nam to wychodzi. A to 
przekłada się w prosty sposób 
na tzw. reputację… no i suk-
cesy.

Rozmawiał Darek 
Kuźma

Rozmowa z tadeuszem Królem, 
reżyserem, scenarzystą, producentem oraz 
współwłaścicielem firmy CineLine

Udało nam się połączyć jakość techniki 
z kreacją i po prostu miłością do filmu
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nie i jakość, ale też dołożyć to 
trudne do opisania „coś wię-
cej”: połączenie techniki z kre-
acją oraz przede wszystkim 
ogromnym szacunkiem i – 
może to zabrzmi górnolotnie – 
miłością do filmu. Na tym 
opieraliśmy i wciąż opieramy 
swoją działalność. 

Dzisiaj format Dcp jest 
podstawą do tego, by film 
mógł zaistnieć przed szerszą 
widownią. Zajmujecie się 
tylko fabułami czy również 
dokumentami?
również dokumentami. Z jed-
nej strony dlatego, że mam 
z racji swych doświadczeń 
słabość do filmów dokumen-
talnych, a z drugiej dobrze 
wiemy, że dokumenty nie mają 
dużych budżetów. Współpra-
cujemy z największymi amery-
kańskimi studiami, z Univer-
sal Pictures, z Paramountem, 
czasami z Disneyem, gdzie na 
filmy wydaje się dziesiątki czy 
setki milionów dolarów. Pra-
cowaliśmy z takimi tytułami, 
jak Jurassic World, wszyst-

kie części Greya, Minionki, 
Mission: Impossible – Rogue 
Nation. Wykonujemy też zle-
cenia dla firmy Criterion, która 
zajmuje się utrwalaniem kul-
tury filmowej dla przyszłych 
pokoleń. Pozwala nam to pro-
ponować dokumentalistom, 
którzy „wyrywają” swoje filmy 
światu, niższe stawki. Z doku-
mentami nigdy nie jest łatwo. 
To najczęściej niskobudżetowe 
produkcje, trudne realizacyj-
nie. To różne formaty, różna 
jakość obrazu, ale praca przy 
nich daje nam dużą satysfakcję. 
I naprawdę serca rosną i dosta-
jemy dodatkową motywację, 
gdy te filmy są doceniane na 
świecie, zdobywają nagrody, 
jak Dotknięcie Anioła, które 
robiliśmy dla Małgosi Walczak. 
Może to zabrzmi nieskromnie, 
ale mamy poczucie, że doło-
żyliśmy kilka cegiełek do tego 
sukcesu.

podstawą działalności 
cineLine musi być wizja 
reżysera, producenta czy 
studia. służycie również 

doradztwem, sugerujecie 
poprawki, jeśli widzicie, że 
coś jest nie tak z materia-
łem?
To zawsze delikatna sprawa. 
Przez lata pracy w TVP 
wyprodukowałem bądź 
byłem stroną merytoryczną 
przy blisko 400 filmach doku-
mentalnych. Służę, poma-
gam, sugeruję, ale tylko 
jeśli czuję, że jest to mile 
widziane. Te obrazy to nie 
są „moje dzieci”, tylko auto-
rów, którzy do nas z nimi 
przychodzą, a wcześniej pra-
cują nad nimi miesiące czy 
lata. Autorzy muszą mieć 
poczucie, że to będzie dalej 
ich dzieło, nie lubią już na 
tym etapie poprawek. Poza 
tym, kiedy zaczynamy pracę 
nad materiałem, często jest 
za późno na jakieś korekty, 
bo konsekwencją wycięcia 
fragmentu filmu są zmiany 
w dźwięku. O wiele lepszym 
partnerem, w warstwie kre-
acyjnej, jesteśmy przy two-
rzeniu materiałów promocyj-
nych, spotów, zwiastunów itp. 

i zapisujemy to wszystko na 
kasety lTO. A one mają okres 
trwałości między 50 a 70 lat. 
To komfortowa sytuacja dla 
naszych partnerów, którzy 
mają wszystko w jednym miej-
scu.

Musisz uczyć się w cine-
Line wielu ciekawych rzeczy. 
Działalność firmy wpływa 
na twoje podejście do wła-
snych projektów?
Wiesz, tego typu wiedza może 
przeszkadzać. Może ograni-
czać w akcie wolności i swo-
body twórczej. łatwiej jest coś 
wymyślić i zacząć to robić bez 
zważania na głos, który krzy-
czy ci w głowie: „Wiesz, ile to 
będzie kosztować!?”. Dosze-
dłem do wniosku, że reżyse-
rowi lepiej czasem wielu rzeczy 
nie wiedzieć, a w zamian ufać 

sobie i swoim współpracowni-
kom. Wiadomo, że budżet nie 
jest z gumy, a wszystko, każdy 
ruch artystyczny, jest jakimś 
kompromisem. Ale w fazie 
kreatywnej nie można się ogra-
niczać. 

twoje doświadczenie reży-
sera, producenta, scenarzy-
sty musiały pomóc w budo-
waniu reputacji cineLine. 
Od samego początku naszymi 
głównymi założeniami były 
jakość i czas przygotowania 
materiałów. Odpowiadaliśmy 
na każdego maila, dotrzymy-
waliśmy za wszelką cenę termi-
nów. jeżeli były błędy, szybko je 
naprawialiśmy, żeby klient nie 
ponosił dodatkowych kosztów. 
Braliśmy pełną odpowiedzial-
ność za powierzony nam mate-
riał – i dosyć szybko zaczęto to 

połącZenie
tecHniKi 
Z kreacją

Tadeusz Król
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1. Hanna z Sobiboru przyjeżdża do 
obozu zagłady bez świadomości 

tego, co się w nim dzieje. Na ile pani 
była zaznajomiona z tym fragmentem 
drugiej wojny światowej przed 
otrzymaniem roli?
Cóż, jestem zdania, że wiele przedmio-
tów szkolnych jest zupełnie niepotrzeb-
nych w dobie internetu. A w każdym razie 
sposób ich nauczania. Nie widzę sensu 
w zmuszaniu ludzi o umysłach ewidentnie 
humanistycznych do wkuwania na pamięć 
tablicy okresowej pierwiastków. Czy też 
umysłów ścisłych do pisania rozprawek na 
temat stanu emocjonalnego Wokulskiego. 
Ale jestem przekonana, że akurat historię 
powinien znać każdy. Ponieważ historia to 
my. Uważam, że nie ma ważniejszej wie-
dzy niż ta o ludziach. gdybyśmy potrafili 
analizować błędy przodków, może udałoby 
się ich uniknąć w przyszłości. Może, nie na 
pewno, bo natura ludzka się przecież nie 
zmienia. Ale przynajmniej widzielibyśmy 
lepiej zagrożenie, powracające demony 
i może szybciej byśmy interweniowali jako 
społeczeństwo. Druga wojna światowa 
była straszną nauczką, upadkiem czło-
wieka i uczuliła kolejne pokolenia na kwe-
stie, o których wcześniej się nie mówiło. 
Tych następnych kilka dziesięcioleci przy-
niosło wiele dobrego. Problem w tym, że 
ludzie, którzy pamiętają koszmar wojny, 
nieuchronnie odchodzą, a wraz z nimi 
pamięć. Dlatego czas, w którym żyjemy, 
jest tak niebezpieczny. Nieznajomość 
historii, albo jej lekceważenie, są niebez-
pieczne. rozgadałam się, ale odpowiadając 
bezpośrednio na pytanie – akurat historii 
zawsze starałam się uczyć.

2. coraz częściej zakłada pani 
w filmach historyczny kostium. 

co panią przyciąga do grania kobiet 
z innych czasów?
różne rzeczy. Oczywiście walory este-
tyczne – piękne wnętrza, kostiumy – ale 
również pewien rodzaj umowności. jako 
widz nie przepadam za kinem realistycz-
nym. Kocham formę. Uwielbiam tzw. 
cross-gens. Film kostiumowy z założe-
nia narzuca formę chociażby dlatego, że 
współcześni aktorzy muszą przyjąć sposób 
mówienia i poruszania się ludzi z konkret-
nej epoki. Sam kostium bardzo pomaga, 
zabawne, jak zupełnie inaczej myśli się 
w gorsecie. (śmiech) Poza tym akurat te 
role, które miałam przyjemność zagrać, to 
były postaci historyczne. granie kogoś, kto 
kiedyś żył, jest dla mnie zawsze niezwy-

kłym doświadczeniem. Czuję ogromną 
odpowiedzialność i staram się prowa-
dzić postać tak, żeby mieć poczucie, że 
osoba, w którą się wcielam, byłaby ze mnie 
dumna. Może to zabrzmi pompatycznie, 
ale mam wrażenie, że tworzenie filmu na 
podstawie czyjejś biografii to troszeczkę 
rodzaj misji. Taki hołd składany życiu tej 
osoby. W przypadku Sobiboru moja boha-
terka nie jest może konkretną postacią 
historyczną, ale symbolem wielu młodych 
dziewcząt zamordowanych w obozach.

3. Jako pisarka i autorka dwóch 
powieści również zakłada pani 

kostium, lecz tym razem na granicy 
klasycznej baśni i opowieści fantasy. 
skąd takie inspiracje?
Te książki napisałam, kiedy miałam 14 
i 15 lat, więc to dawne dzieje. (śmiech) Ale 
myślę, że po prostu już wtedy pociągała 
mnie taka forma, metafora. Wychowywa-
łam się na baśniach i mitach, następnie 
zafascynowałam się pracami C.g. junga, 
więc symbolizm był zawsze dla mnie bar-
dzo ważny. Przemawia do mnie jungowska 
definicja archetypu. Opowiadając historię 
lekko odrealnioną, możemy mówić o wielu 
rzeczach, które w innej formie byłyby nie 
do zniesienia. Na przykład, dlaczego nie-
którzy ludzie obojętnie patrzą na tragedie 
innych, pozostają niewzruszeni wiado-
mościami ze świata, a zaraz potem pła-
czą na Bambim? Czasem w naszych gło-
wach pojawia się taka zapora, która nie 
przepuszcza bolesnych informacji. Dla 
naszego dobra. Ale kiedy oglądamy bajkę, 
albo czytamy mity, nie czujemy zagroże-
nia i otwieramy się na przekaz. Inny przy-
kład – matka, która zabija własne dziecko, 
wzbudza w nas agresję i odrazę. Ale 
Medea, która zrobiła dokładnie to samo, 
interesuje nas i może nawet próbujemy ją 
zrozumieć.

4. Jest jakieś miejsce na Ziemi, na 
odwiedzenie którego wydałaby 

pani ostatni grosz?
Portugalia. rok temu kręciłam tam film 
i kocham to miejsce.

5. Gdyby mogła pani przenieść się 
w czasie i zagrać jakąś klasyczną 

bądź kultową dla kina postać, kto 
by to był i dlaczego właśnie ta osoba?
W zeszłym roku spełniło się moje marze-
nie i zagrałam Polę Negri. już jako dziecko 
się nią fascynowałam, więc naprawdę 
byłam bardzo szczęśliwa, kiedy dosta-

łam rolę. Era kina niemego jest dla mnie 
bardzo inspirująca, więc jeśli miałabym 
wskazać inną kultową postać, byłaby to 
na pewno Theda Bara. Niezwykła istota, 
ze względu na postaci, które grała, dostała 
przezwisko The Vamp, z czego ponoć 
miało się wziąć określenie „wamp”. Ode-
grała ważną rolę w wyzwoleniu kobiecej 
seksualności. Archetyp tzw. kobiety fatal-
nej jest dla mnie zawsze jednym z cie-
kawszych. Od Salome przez Kleopatrę po 
Markizę de Merteuil z Niebezpiecznych 
związków. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, 
że obecnie ten odcień kobiecości jest lekko 
napiętnowany, ponieważ nie pasuje ani do 
neopurytańskiego wyobrażenia kobiety, 
jako strażniczki domowego ogniska, ani do 
modelu nowoczesnej kobiety, przejmującej 
męską (kulturowo) rolę w społeczeństwie.

6. poczucie humoru jest w życiu 
potrzebne, bo inaczej człowiek 

by zwariował. śmiać się można 
ze wszystkiego, o ile zachowa się 
odpowiednie proporcje i szacunek. 
czy są jednak rzeczy, z których śmiać 
się nie powinno?
Trudne pytanie. śmiech jest na pewno 
lekarstwem, pomaga nam poradzić sobie 
z najtrudniejszymi zjawiskami. Myślę, że 
trzeba po prostu rozróżnić śmianie się 
i obśmiewanie. Podobna różnica jest mię-
dzy ironią a cynizmem. Ironia pozwala 
człowiekowi spojrzeć na coś z boku, nie 
wierzyć we wszystko, co nam się wma-
wia. A cynizm, moim skromnym zdaniem, 
to rak duszy. śmiać możemy się z cze-
goś, co dotyczy nas, albo osób, które wła-
śnie w taki sposób chcą odreagować stres 
i same inicjują żart. Ale jeżeli coś jest dla 
kogoś bolesne, a my to obśmiewamy, to już 
jest dręczenie i nie tylko objaw braku wraż-
liwości, ale i po prostu skrajnej głupoty.

7. Wykształcenie muzyczne 
i doświadczenie w roli solistki 

pomagają na planach zdjęciowych?
Tak, oczywiście. Skrzypce nauczyły mnie 
dyscypliny i pokory do materii. Instrument 
daje dokładnie to, co się w niego włoży. 
Można wygrać wielki konkurs, grać na naj-
lepszych scenach świata, ale jeśli później się 
przestaje ćwiczyć, forma bardzo spada. Tak 
jak w sporcie. Z aktorstwem też tak jest, 
ale mniej się to rzuca w oczy, ponieważ 
do pewnego momentu można jechać na 
osobowości. To się szybko wyczerpuje, ale 
teoretycznie można całe życie grać tę samą 
rolę, nawet tego nie zauważając. Akto-

rzy mają tendencję do wpadania w samo-
uwielbienie. rozumiem to, bo rzeczywiście 
na pewnym etapie dostaje się taką dawkę 
dobrej energii od ludzi, że łatwo się tym 
zachłysnąć. Ale wtedy dobrze jest mieć 
instrument albo sport, które szybko spro-
wadzają do pionu i udowadniają, że abso-
lutnie niczego nie dostajemy na zawsze. 
Wszystko trzeba wypracować.

8. Łatwiej gra się pani postać 
fikcyjną, tworzoną wraz 

z reżyserem i scenarzystą od zera, 
czy osobę, która kiedyś istniała 
i zachowały się różne relacje o jej 
życiu, charakterze, emocjonalności?
jeden i drugi typ ról stawia przed nami 
różne wyzwania. Szczerze mówiąc, zawsze 
się gra postać mniej lub bardziej fikcyjną, 
ponieważ scenariusz zazwyczaj jest tylko 
zainspirowany prawdziwymi wydarze-
niami. Tak więc rolę trzeba tak czy inaczej 
zbudować od zera, tylko że w przypadku 
postaci historycznych ciąży na nas jeszcze 
odpowiedzialność oddania jej charakteru 
na tyle, na ile to możliwe. Oczywiście jesz-
cze czym innym jest granie osób, które 
albo żyły bardzo dawno, albo o których nie 
wiemy aż tak dużo. Tu jest więcej swobody. 
Ale ikony jak Marylin Monroe, albo ludzie 
jeszcze żyjący – to jest naprawdę ciężkie 
zadanie. Tak myślę. Nie miałam jeszcze 
okazji zmierzyć się z taką rolą. Podziwiam 
wspaniałą obsadę serialu Netflixa The 
Crown, opowiadającego o życiu królowej 
Elżbiety II. Nie dość, że wiele osób przed-
stawionych w tej historii jeszcze żyje, to są 
oni najuważniej obserwowanymi osobisto-
ściami w Wielkiej Brytanii. Te role wyma-
gały od aktorów niewyobrażalnej dyscy-
pliny.

9. ekranowa nagość, jeśli 
odpowiednio umotywowana 

scenariuszem, jest wyzwalająca czy 
uciążliwa?
Ani jedno, ani drugie. Może jestem jakoś 
skrzywiona, ale nie rozumiem, o co tyle 
szumu wokół ludzkiego ciała. Każdy 
je ma, jedno jest do drugiego bardzo 
podobne. ludzka osobowość, psychika, 
są dla mnie o wiele ciekawsze i o wiele 
bardziej intymne. Naprawdę bardziej się 
obnażam, kiedy gram trudną emocjo-
nalnie scenę, kiedy płaczę, albo śmieję 
się przed kamerą, bo wtedy dzielę się 
z widzem moją energią. Wpuszczam 
go do najbardziej prywatnych rejo-
nów mojego „ja”. Oczywiście aktor pła-

MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018

Michalina Olszańska w filmie Matylda, 
reż. Aleksiej Uczitiel



10 pYtAŃ DO MicHALiNY OLsZAŃsKieJ
Fo

t. 
Lu

ka
s 

Ša
ln

a/
M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e,
 Ż

ół
ty

 S
za

lik

82

cze i śmieje się na zawołanie, dla roli, 
ale przecież nie robi tego „na pusto”, jak 
nakręcana zabawka. Musi tym czy innym 
sposobem doprowadzić się do stanu eufo-
rii albo rozpaczy. Musi wygrzebać z siebie 
emocje, którym normalnie pofolgowałby 
w samotności lub wśród najbliższych. 
Czy to jest moralnie wątpliwy zawód? 
jasne. Ale nie dlatego, że pokazujemy 
pierś czy pośladek, ale dlatego, że wywle-
kamy swoją emocjonalność na lewą 
stronę i oferujemy widzowi wszystko, co 
mamy w środku. Pod pretekstem roli, 
ale tak jak można odczytać z obrazu 
wszystko o malarzu, tak samo nasze role 
są w mniejszym lub większym stopniu 
manifestacją naszej osobowości. Nawet te 
teoretycznie sprzeczne z tym, kim jeste-
śmy na co dzień. Albo szczególnie te.

10. Dobry film w ciemnej sali 
kinowej czy wciągający serial 

w domowym zaciszu?
W zależności od sytuacji i filmu. Najle-
piej jest pójść do kina, a potem wró-
cić do domu na tzw. „Netflix and chill”. 
(śmiech)

Pytania zadawał 
Darek Kuźma

MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018

Michalina Olszańska 
w filmie Ja, Olga 
Hepnarova, reż. Petr 
Kazda, Tomás Weinreb

Michalina Olszańska w filmie 
Sobibór, reż. Konstantin 
Chabieński
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Verne, Wells i lem w jednym 
stali domu… Krótki metraż 
science fiction Waleriana 
Borowczyka pod względem 

koncepcyjnym przypomina jako żywo… 
Podróż na Księżyc georgesa Mélièsa 
(1902). Czarodziej z Montreuil, podob-
nie jak polski mistrz animacji, opowiadał 
po swojemu, nader swobodnie konden-
sując wątki czerpane z powieści juliusza 
Verne’a i Herberta george’a Wellsa, trak-
tując wyprawę filmową w Kosmos jako 
podróż do urzeczywistnionej przez kino 
krainy niemożliwości.

Tą samą drogą co Méliès podąża pół 
wieku później polski emigrant Borow-
czyk (w drugiej minucie jego filmu na stole 
pojawia się rozłożona gazeta z nagłówkiem 
„Trybuna ludu”; notabene ten sam gag 
zainscenizuje kilkanaście lat później jerzy 
Skolimowski, jadąc londyńskim metrem 

z ryzykiem konfrontacji z nieprzewidzia-
nym i nieznanym. To w istocie parabola 
emigracji, tyle że nie do innego kraju, lecz 
w Kosmos. 

raz wyrzucony na orbitę, domorosły 
astronauta mimo rozmaitych perypetii nie 
zamierza wracać. Wysyła z pokładu list 
następującej treści: „Do mych przyjaciół na 
Ziemi. Żyję, przebywam wysoko w górze. 
Nie wracam. Do zobaczenia”. W trakcie 
lotu uczestniczy nawet w kosmicznym star-
ciu rakietowym, ratując z opresji maleńką 
czerwoną rakietę o nazwie SPA. Zestrze-
lony, salwuje się opadaniem na własnym 
parasolu-spadochronie – awaryjnie lądu-
jąc z resztkami swego pojazdu na dachu 
kamienicy. 

Za najbardziej zaskakujący w Astronau-
tach Borowczyka uważam jednak nie motyw 
wojen gwiezdnych, lecz epizod czeluści 
temporalnej, w którą wpada bohater, na 
dziewięć lat przed sekwencją korytarza 
gwiezdnego w 2001: Odysei kosmicznej 
Stanleya Kubricka.

Warto przy okazji wspomnieć, że kilka-
krotnie nagrodzonych Astronautów wypro-
dukowało niewielkie, lecz ambitne paryskie 
studio Argos Films, którego założycielem 
(1949) był urodzony w Warszawie w roku 
1925 Anatole Dauman. W długoletniej 
karierze niezależnego producenta Dauman 
produkował m.in. filmy: Chrisa Markera, 
jean-luca godarda, Alaina resnais, Vol-
kera Schlöndorffa, Nagisy Ōshimy i Wima 
Wendersa. 

Swoim pierwszym utworem nakręco-
nym na Zachodzie w studiu Daumana 
Walerian Borowczyk przecierał polski 
szlak. Na przełomie lat 50. i 60., specjalizu-
jące się przez wiele lat w krótkim metrażu 
mistrzów światowego kina, Argos Films 
będzie także firmowało parę autorskich 
filmów innego polskiego emigranta – jana 
lenicy. 

Klasyk światowej animacji: swobodna adaptacji powieści 
Stanisława Lema, pierwszy film zrealizowany przez 
Waleriana Borowczyka po jego wyjeździe na Zachód.
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Marek Hendrykowski

w Na samym dnie). Borowczyk adaptuje 
lema w sposób absolutnie swobodny. Zwy-
kła podparyska kamienica i jej niezwy-
kły mieszkaniec. Budowniczy latającego 
pojazdu, pracowity marzyciel, który pew-
nego dnia wyrusza w wielką kosmiczną 
wyprawę, zaczynając od podglądania przez 
pokładowy peryskop pięknej nieznajomej 
(w tym epizodzie ligia Branice-Borow-
czyk w kuszącym dezabilu wykrzykująca: 
„Mamo! Mamo!”).

Krainę osiągalnej niemożliwości (wystar-
czy uświadomić sobie, czym był w roku 
1959 lot w Kosmos) wypełniają zabrane na 
wyprawę rekwizyty zwykłej codzienności: 
fajka, parasol, apteczka, książki, elegancki 
cylinder, zegar ścienny etc. Nic dziwnego. 
Kosmiczna ekskursja ma taki właśnie cha-
rakter: od A do Z osobisty i indywidualny. 
jest śmiałym wzbiciem się twórczej jed-
nostki ku nieosiągalnemu, połączonym 

Astronauci, reż. Walerian Borowczyk 
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to, co schowane      prZed światem

Książka „Nela i Artur. Koncert 
intymny rubinsteinów” składa 
się niemal z gotowych kadrów, 
stopklatek pamięci Anieli 

rubinstein – kobiety, która przez całe 
życie stała w cieniu muzycznego geniusza. 
rytm tej opowieści współgra z mecha-
nizmem działania naszych wspomnień. 
Chronologia zdarzeń nie jest tu najważ-
niejsza. Sytuacje z przeszłości uruchamia 
znajomy obraz lub zapach zapamiętany 
z czasów młodości. Żonę wirtuoza for-
tepianu spotykamy w tej książce jako 
75-latkę, która wraca po latach do Wenecji 
– miasta, które było świadkiem jej mał-
żeńskiego szczęścia. Kiedy ją poznajemy, 
nie ma już śladu po euforii tamtego czasu, 
Aniela patrzy na swoje życie z dystansu 
i zaczyna dostrzegać to, czego przez lata 
nie chciała widzieć.  

Wyszła za Artura rubinsteina jako 
24-letnia rozwódka, on był 45-letnim 
kawalerem, typem niepoprawnego pod-
rywacza. „jeśli usłyszycie, że się ożeni-
łem, to będzie znaczyć, że zwariowałem” 
– deklarował w jednym z wywiadów. A 
jednak! Zwariował na punkcie Anieli, co 
niestety nie przeszkadzało mu szaleć na 
punkcie innych kobiet. Neli znała jego 
przeszłość, ale tak jak wiele kobiet przed 
nią i po niej, wierzyła, że kiedy mężczy-
zna się żeni, nieodwołalnie zamyka etap 

prZeZ sUBieKtYW
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damsko-męskich przygód. rubinstein 
wymyka się jednak jakiejkolwiek przy-
należności, wychodzi nawet z własnego 
przyjęcia weselnego, by choć na chwilę 
wpaść w ramiona byłej kochanki.

Biograficzne notatki o artyście skupiają 
się na jego karierze muzycznej, przypo-
minają ponad 80 lat występów na sce-
nie, nazywają go jednym z najwybitniej-
szych pianistów XX wieku. To wszystko 
prawda, a jednocześnie tylko wyimek 
rzeczywistości. Oficjalne biogramy nie-
wiele mówią o człowieku wyjętym z pew-
nej roli, nie wspominają też o cenie, jaką 
płaci się za życie na świeczniku. Za kotarę, 
za którą stoi to, co nieoficjalne, zagląda 
Ula ryciak. Wielki artysta zostaje w tej 
książce w pewien sposób obnażony, obok 
momentów chwały widzimy jego kryzysy 
(autorka przywołuje m.in. próbę samo-
bójczą muzyka w wieku 21 lat). Ta opo-
wieść przypomina, że każda historia ma 
swój awers i rewers. Za zewnętrzną fasadą 
sukcesu kryje się to, co boli i jest chowane 
przed światem. Czytając książkę, zaczy-
namy rozumieć, co odpowiadało za nie-
nasycenie rubinsteina i jego nieustanną 
potrzebę udowadniania własnej wartości. 

równie złożona postać to jego żona 
– Aniela. Bez wątpienia kochała go, w 
naturalny sposób weszła w rolę jego pod-
pory. O ile w wielkich salach koncerto-

wych dźwięki grane przez Artura brzmiały 
czysto, o tyle pomiędzy nimi pojawiało 
się sporo fałszywych nut. Kiedy relacje 
zaczęły się psuć, Neli wielokrotnie robiła 
dobrą minę do złej gry. Tak jak Artur 
zakładała maski, które podtrzymywały 
iluzję życia w bajce. jak pisze Ula ryciak: 
„Umiała spiąć się przed światem, żeby nikt 
nie dojrzał łez. Noszenia zastygłej twarzy 
nauczyła ją matka”. Można powiedzieć, 
że w pewien sposób powtórzyła schemat 
relacji, jaki był udziałem jej rodziców. 
Ojciec Anieli – Emil Młynarski był zna-
nym przedwojennym dyrygentem, życie 
jej matki w dużej mierze składało się z 
czekania na moment, kiedy mąż wróci z 
kolejnej trasy. To on był w centrum, to o 
jego występach się dyskutowało. Aniela 
też podporządkowała swoje życie karierze 
męża, jednak przerażona wizją samotnych 
podróży Artura i świadoma jego słabości 
do płci pięknej, ruszała w trasę razem z 
nim. W domu pod opieką niani i rodziny 
zostawiała na kilka miesięcy małe dzieci. 
To rozdarcie pomiędzy rolą matki i żony 
towarzyszyło jej wielokrotnie. Podróżo-
wali do miejsc, o których do dzisiaj śni 
wielu muzyków. Artur rubinstein grał 
w Australii, na Kubie, w Meksyku, Ame-
ryce Południowej i Północnej. jeden z 
fragmentów filmowej opowieści mógłby 
zabrać widza m.in. do słynnej Carnegie 

Hall – gdzie zadebiutował jako 19-latek. 
Sam rubinstein żartował, że mieszka w 
samolocie, ona starała się stwarzać mu 
dom w hotelach. Przywoziła rodzinną 
zastawę, obrusy i porcelanę. Stawiała prze-
nośną kuchenkę w pokoju i przygoto-
wywała obiady. Przepisy Neli odtwarza 
dzisiaj wiele osób, sięgając po jej książkę 
kucharską. Oprócz przygotowywanych 
przez nią posiłków, wielkiego muzyka kar-
mił aplauz publiczności. „Przemieszczając 
się, łapał wiatr w żagle, wciąż wyzwalał 
świeżość i z nią siadał do fortepianu” – 
czytamy w książce „Nela i Artur. Kon-
cert intymny rubinsteinów.” O kondycji 
muzyka najlepiej świadczy fakt, że jako 
80-latek w ciągu roku koncertował ponad 
100 razy. Ten człowiek był w drodze od 
najmłodszych lat. rodzice wysłali go do 
Berlina jako 8-latka. Tam zaczął edukację 
muzyczną i praktycznie od tego momentu 
był w podróży. Witany z entuzjazmem w 
wielu miastach świata, nie miał czegoś, 
co można by nazwać kotwicą, zakorze-
nieniem. Warto mieć świadomość, że do 
Ameryki uciekał przed wojną. Życie z 
Arturem rubinsteinem z pewnością nie 
było łatwe. Nie można jednak zaprze-
czyć, że stawało się przepustką do wiel-
kiego świata. Samotność w związku nie 
wykluczała intensywnego życia towarzy-
skiego. W nieustannych przyjęciach po 
koncertach uczestniczyli najwięksi tamtej 
epoki. Przyjaciółką Neli była grace Kelly, 
gwiazda Hollywood, która porzuciła swój 
dotychczasowy świat dla księcia reinera. 
rubinsteinów odwiedzali m.in. Karol Szy-
manowski czy Vladimir Horowitz. 

Kobieta, która przez kilkadziesiąt lat 
podążała za swoim mężczyzną, pod koniec 
jego życia została porzucona. Bolały lata 
zakłamania i ostateczne zamknięcie drzwi, 
kiedy 90-letni Artur rubinstein wyjechał 
do genewy z młodą asystentką – Anabellą. 
To jej dyktował m.in. historię swojego 
małżeństwa, pracując nad pamiętnikami. 
Asystentka miała tyle lat, że spokojnie 
mogłaby być jego wnuczką.

Opowieść o rubinsteinach czyta się 
na wielu płaszczyznach. Dostajemy do 
ręki konkretną historię małżeńską, ale też 
uniwersalną opowieść o tym, co jest pod 
powierzchnią oficjalnego wizerunku każ-

dokumentujemy zazwyczaj sukcesy, reszta 
zostaje poza kadrem. Biografia pozwala 
zdjąć człowieka z cokołu, pozbawia złu-
dzeń, ale jednocześnie daje prawo do sła-
bości. Okazuje się, że to, czego się wsty-
dzimy, stoi bardzo blisko cech, którymi 
chwalimy się przed światem. 

wyobraź sobie

Biografia Rubinsteinów to gotowy 
temat dla kina. Czytając książkę 
Uli Ryciak, oczami wyobraźni 
widziałam filmową opowieść 
o jednym z najwybitniejszych 
pianistów XX wieku, a jednocześnie 
uniwersalną historię o tym, jak 
umierają złudzenia. 

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
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dego z nas. To w pewnym sensie opowieść 
o śmierci złudzeń. jak czytamy w książce: 
„Trzeba pozwolić im umrzeć i podjąć wysi-
łek widzenia człowieka, jakim był, a nie 
jakim go pragnęliśmy, gdy się pojawił”. 
Zanim włączymy ocenę, warto pomyśleć 
o sobie. W mediach społecznościowych 

Nela i Artur Rubinsteinowie
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KoresponDenci festiwalowi
tomasz 
raczek

Aniu, 
wiem, że byłaś na tegorocz-
nym festiwalu w Cannes, 
czytałem Twoje relacje 
i wywiady. Ciekaw jestem, 
czy po powrocie do Polski 
obraz festiwalu, jaki zasta-
łaś w rodzimych mediach 
i w rozmowach towa-
rzyskich, pokrywa się z tym, co czułaś tam? jak oceniasz 
ów szczególny „głuchy telefon”, jakim jest tworzenie sobie 
wyobrażenia na temat przebiegu festiwalu filmowego na odle-
głość, tylko na podstawie, urywkowych z konieczności i obar-
czonych emocjonalnymi skrzywieniami, pośredników infor-
macji?

Mam czasem wrażenie, że owa emocjonalność (zachwyty 
lub wybrzydzania akredytowanych korespondentów) prze-
słania nam to, co rzeczywiście można było obejrzeć na festi-
walowych ekranach i usłyszeć od zagranicznych obserwato-
rów w kuluarach. Ciekawe, że wypowiedzi tych ostatnich nasi 
akredytowani korespondenci cytują z gazet, które i my czy-
tamy w internecie, a nie z osobistych rozmów z obecnymi tam 
wszak ich autorami. Tak jakby poszczególne ekipy mediów 
z różnych krajów to były oddzielne, nieprzenikające się zbiory, 
jakby z tamtymi dziennikarzami nie dało się pogadać przy 
piwie albo podczas festiwalowych cocktaili. A przecież pamię-
tam, jak bywało dawniej, nawet za czasów komunistycznej 
„żelaznej kurtyny”. Może dzisiaj nie ma już ani czasu, ani oka-
zji, aby ze sobą rozmawiać i trzeba po prostu cytować nawza-
jem swoje medialne publikacje? 

Napisz mi więc proszę szczerze, czy rzeczywiście w Cannes 
mówiło się w tym roku tak dużo o Zimnej wojnie i o polskim 
kinie? Czy było to wydarzenie dnia (w którym pokazywana 
była Zimna wojna w konkursie) czy festiwalu? Czy nagroda za 
reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego została przyjęta z uczu-
ciem satysfakcji czy niedosytu? No i wreszcie, jak to było 
z pasowaniem joanny Kulig na drugą jeanne Moreau? Z per-
spektywy polskiej jej obecność w Cannes zaowocowała niefor-
malnym pasowaniem na pozycję aktorki o zasięgu międzyna-
rodowym, a może nawet gwiazdy pod opieką Cate Blanchett 
i julianne Moore. 

No i na koniec: co Tobie wydało się na tegorocznym festi-
walu w Cannes najważniejsze?

tomek

Anna 
tatarska

tomku,
Canneński festiwal to dla 
akredytowanego krytyka 
filmowego najprawdziw-
szy maraton: kilka seansów 
dziennie, bieganie między 
kolejnymi kinami i „wywia-
dowymi” miejscówkami. 
Do tego w tym roku prze-

stawiono grafik pokazów prasowych – żebyśmy złymi recen-
zjami o poranku nie nabruździli w wieczornych galowych 
celebracjach. Premierowym pokazom zdarzało się kończyć 
o północy! W czasach, gdy tak bardzo liczy się tempo podawa-
nia informacji, oznacza to jedno: kolejną noc spędzoną przed 
edytorem tekstu. Dodaj do tego przekształcenia rynku medial-
nego – większość z nas to freelancerzy, musimy pracować ile 
wlezie, żeby wyjazd się zwrócił. Może dlatego często trudno 
wybrać się na cocktail czy imprezę i integrować z kolegami 
z innych krajów, pół nocy dyskutując o przyszłości światowej 
kinematografii.

To wspaniałe uczucie, kiedy koledzy z zagranicy pytają 
o polskie filmy, a obcojęzyczne media piszą o naszym obrazie 
z zachwytem. W tym roku tak było! Przecież oprócz Zimnej 
wojny w Cannes premierę miały także m.in. Jeszcze dzień życia 
czy Fuga. Tak jak zauważyłeś, obraz wydarzenia jest nieco 
zaburzony. Wykrzywiają go: medialna dźwignia festiwalu, 
czyli czerwony dywan, ale także skupienie uwagi na Konkursie 
głównym i Złotej Palmie – podczas gdy od lat najciekawsze 
filmy pojawiają się w sekcjach pobocznych. 

Doszły do mnie (z Polski) narzekania na np. opóźnione 
względem mediów zachodnich recenzje filmu Pawlikow-
skiego czy brak relacji z premiery. To wynik podjętych jeszcze 
w Polsce decyzji produkcji i twórcy, którzy nie umożliwili nam 
obejrzenia obrazu przed Cannes, natury festiwalu z jego zasa-
dami i ograniczeniami (trudno o bilet na galową premierę) 
oraz charakteru działalności nastawionych na „klikalność” 
portali, które wolą pisać, co o premierze mówiła Doda, niż co 
napisał krytyk filmowy. Ale nawet na tych najbardziej popu-
larnych informacje merytoryczne były.

Z mojego punktu widzenia duma i ekscytacja, która towa-
rzyszyła nam w Cannes, była w polskich mediach wyczu-
walna. Ilość odsłon moich tekstów poświęconych Zimnej woj-
nie to jakiś rekord! Chwili, kiedy wzruszona julianne Moore 
uściskała joannę Kulig, nie zapomnę nigdy! 
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Jimek, bo taką artystyczną ksywę 
przyjął radzimir Dębski, na ścieżce 
dźwiękowej Sztuki kochania. Histo-
rii Michaliny Wisłockiej (2017) Marii 

Sadowskiej, obok swych kompozycji, które 
spajają całą ścieżkę w niezwykle atrakcyjną, 
jednorodną charakterem – choć ogrom-
nie zróżnicowaną stylistycznie – całość, 
pomieścił wiele popularnych pieśni i pio-
senek z różnych czasów, m.in. „To idzie 
młodość” w wykonaniu Zespołu Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”, „Tylko ty” Henryka 
Warsa zaśpiewane przez Adama Astona, 
popularnego przedwojennego band- 
leadera, „Zmyliłaś drogę” Kapeli Czernia-
kowskiej, „Kwiaty we włosach” Czerwo-
nych gitar czy niekonwencjonalne, skrzące 
się muzycznym poczuciem humoru, pro-
dukcje zespołu Mitch&Mitch. jimek jest 
także wykonawcą swych kompozycji, gra 
na fortepianie, gitarach, perkusji i wibra-
fonie, na saksofonie wspomaga go jaro-
sław Bothur. Ten dźwiękowy mix własnej 
muzyki z utworami innych, wzbogacony 
o efekty naturalne, momentami wręcz pro-
wadzi narrację filmowej opowieści Marii 
Sadowskiej, notabene nie tylko reżyserki, 
ale i uzdolnionej wokalistki.

radzimir Dębski, absolwent warszaw-
skiego Uniwersytetu Muzycznego Fryde-
ryka Chopina oraz University of Califor-
nia w los Angeles, interesuje się wszelkimi 
rodzajami muzyki, od klasyki poprzez jazz, 
rock i pop, po hip-hop i brzmienia alter-
natywne. jest kompozytorem, multiinstru-
mentalistą, dyrygentem i producentem 
muzycznym. Sławę zyskał, wygrywając 
konkurs na remix utworu „End of Time” 
Beyoncé, pozostawiając w pobitym polu 
3 tys. prac nadesłanych przez artystów 

z całego świata. Swą pozycję ugruntował 
frapującym projektem „Hip-Hop History 
Orchestrated by jimek”, czyli symfoniczną 
historią hip-hopu (od utworów Kendricka 
lamara poprzez jay-Z, 50 Cent, Beastie 
Boys, Beyoncé po Pezeta), która na youTu-
bie ma już ponad 5 mln wyświetleń.

Dla kina do tej pory skom-
ponował stosunkowo nie-
wiele. jest autorem m.in. par-
tytury do Ataku paniki (2017) 
Pawła Maślony oraz współau-
torem muzyki do popularnych 
seriali: Tancerze (2009-2010) 
i Ranczo (2008-2016), ale to 
dopiero początek jego filmowej 
drogi, notabene niezwykle efek-
towny, bo ozdobiony orlą sta-
tuetką. Artysta jest także boha-
terem krótkiego filmu Ghetto 
Classics + Jimek (2018) Mar-
cina Polara, dokumentującego 
jego niekonwencjonalną dzia-
łalność pedagogiczną w Kenii, 
gdzie prowadził warsztaty z kil-
kudziesięciorgiem dzieci. Po 
wielu próbach młodym muzy-
kom udało się opanować mate-
riał trudny nawet dla zawodo-
wych orkiestr symfonicznych, 
czego finalnym efektem był 
niezwykły koncert tej 80-oso-
bowej dziecięcej orkiestry pod 
batutą jimka, najpierw dla bli-
skich, przyjaciół, zaproszonych 
gości w Oshwal Auditorium, 
a następnie dla międzynarodo-
wej publiczności podczas Safari-
com International jazz Festival. 

„Muszę działać po swojemu 
i pod prąd. Nie ma sensu robić tego, czego 
się wszyscy spodziewają, albo dopaso-
wywać do czyichś wytycznych” – powie-
dział w rozmowie z Angeliką Swobodą 
na łamach portalu gazeta.pl. To niezwy-
kle ważne, po swojemu i pod prąd. Takie 
cechy często się dziedziczy...

Orzeł 2018 za najlepszą muzykę trafił do Radzimira 
Dębskiego. Doceniono jego kompozycję do Sztuki 
kochania. Historii Michaliny Wisłockiej. Przegonił 
tym samym ojca – Krzesimira – który ma dotychczas trzy 
nominacje, ale wciąż czeka na statuetkę.

moja (Filmowa) muzyka

raDzimir, syn Krzesimira
prZeZ sUBieKtYW

Jerzy Armata

Radzimir Dębski
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SWOICH NIE ZNACIE

Jerzy Szebesta urodził się 
w 1946 roku w Choszcznie. 
Uważa, że od dzieciństwa by-
ło mu pisane pracować w ki-

nematografii, bo już jako kilku-
latek po niedzielnej mszy gnał 
do kina na poranek dla dzieci. 
„Film był moją pierwszą fascy-
nacją, a drugą sport. Do dziś dwa 
razy w tygodniu gram w tenisa. 
Zawał przebyty w trakcie prac 
nad Hiszpanką Łukasza Barczy-
ka (2015) ograniczył moje życie 
zawodowe do funkcji eksperta 
PISF-u, członkostwa w SFP i Pol-
skiej Akademii Filmowej. Jednak 
m.in. tenis i życie towarzyskie, 
które bardzo lubię, utrzymują 
mnie w dobrej formie” – wyznaje 
Jerzy Szebesta.

Od sOcjOlOgii dO 
filmu
Zawsze ciekawiły go zagadnienia 
społeczne. Dlatego podjął stu-
dia socjologiczne na Uniwersyte-
cie Łódzkim. Po ukończeniu ich 
w 1970 roku kontynuował naukę 
w Wyższym Studium Organiza-
cji Produkcji Filmowej i Telewi-
zyjnej PWSFTviT w Łodzi (rok 
ukończenia: 1972). Trafnie prze-
widział, że zawód kierownika 
produkcji pozwoli mu pogodzić 
specjalizację z poprzednich stu-
diów – socjologię pracy – z pasją Fo
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jaźniliśmy i ta komitywa trwa do 
dziś. Zrobiliśmy wspólnie trzy 
filmy: Yesterday (1984), Pociąg 
do Hollywood (1987) i według 
mnie genialne Marcowe migdały 
(1989)” – wylicza.

W kinematografii 
czasóW 
przełomu
Z nadejściem przemian ustrojo-
wych w kraju, na przełomie lat 
80. i 90., na nowe tory wkraczała 
też kinematografia. „W tam-

Socjolog 
i kino
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Jerzy SzebeSta

tym obiecującym politycznie, 
ale niełatwym ekonomicznie 
czasie pomocną dłoń wycią-
gnął do mnie szef ambitnego 
Studia Filmowego im. Karola 
Irzykowskiego, wspomniany 
Janusz Kijowski. Kierowałem 
produkcją kilku tytułów Studia, 
w tym Zakładu Teresy Kotlar-
czyk (1990) i Pułapki Adka Dra-
bińskiego (1997)” – mówi Sze-
besta. 

W  1991 roku jako jeden 
z pierwszych w Polsce założył 

prywatną filmową firmę pro-
dukcyjno-usługową  – Fero 
Film (przetrwała do 2008 roku). 
Powstał w niej m.in. obraz Zbi-
gniewa Kamińskiego Europejska 
noc (Polska/USA, 1992), który 
miał dać początek kolejnym pol-
sko-amerykańskim koproduk-
cjom, ale ten plan się nie powiódł. 
„Natomiast z powodzeniem robi-
liśmy dla TVP, ze Zbyszkiem 
jako producentem i scenarzy-
stą, seriale Lokatorzy, Sąsiedzi 
i Faceci do wzięcia. Pracowałem 

też dla Polsatu nad serialem Czu-
łość i kłamstwa (1999-2000). To 
był niesamowity eksperyment: 
każdy z trwających 22 minuty 
150 odcinków był realizowany 
w jeden dzień” – mówi z entuzja-
zmem pan Jerzy. W międzyczasie 
powrócił do starej przyjaźni, jesz-
cze z łódzkich czasów, z kolegą 
po fachu i wieloletnim partne-
rem na korcie, Jerzym R. Micha-
lukiem, producentem Ogniem 
i mieczem (1999) oraz 1920 Bitwy 
Warszawskiej (2011) Jerzego Hof-
fmana. „Na planie obu filmów 
odpowiadałem za sceny z końmi 
i militariami. W drugim, w sce-
nie bitwy pod Komarowem, mia-
łem przed kamerami 300 koni 
i 40 zaprzęgów. Nie zawiodłem 
zaufania, jakim mnie obdarzono. 
Miałem z tego wielką satysfak-
cję” – wyznaje. 

„Reżyserzy lubili ze mną pra-
cować. Wiedzieli, że zrobię, co 
w mojej mocy, aby zapewnić 
im komfort pracy. Ten zawód 
to powołanie” – uważa Jerzy 
Szebesta.

Andrzej 
Bukowiecki

P.S. Córka Faustyna realizatorka 
TV i brat Ryszard operator 
filmowy podążają tropem Jerzego.

filmową. „To zaczęło się już na 
socjologii, wtedy poważnie zain-
teresowałem się X Muzą. Byłem 
stałym bywalcem kina studyj-
nego Stylowy i współzałożycielem 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
w kinie Studio na studenckim 
Osiedlu Lumumby. Nawiązałem 
współpracę ze Szkołą Filmową. 
Kiedy w niej studiowałem, moimi 
idolami byli profesorowie Jerzy 
Mierzejewski i Edward Zajiček” – 
wspomina Szebesta.

nareszcie na 
planie
Po Szkole mistrzem Szebe-
sty wdrażającym go w prak-
tyce do zawodu był kierownik 
produkcji Ludgierd Romanis. 
Zatrudnił podopiecznego przy 
Chłopach Jana Rybkowskiego 
(1972). Stamtąd Szebesta tra-
fił do Zespołu Filmowego „X” 
Andrzeja Wajdy, na plan jego 
Ziemi obiecanej (1974). „Praca 
z Wajdą była dla mnie zaszczytem 
i wyróżnieniem. Produkcją tego 
wielkiego fresku kierowała fan-
tastyczna Barbara Pec-Ślecicka, 
wspólnie z Janiną Krassowską. II 
kierownikiem produkcji był Kazi-
mierz Sioma, od którego wiele się 
nauczyłem także przy innych fil-
mach. Nieraz pytają mnie, jak bez 
dzisiejszych środków łączności 

w rodzaju telefonów komórko-
wych czy poczty elektronicznej 
radziliśmy sobie z ogromnymi 
scenami masowymi Ziemi obie-
canej. Otóż dobrze zastępował 
je specjalnie opracowany sys-
tem sygnałów gestykulacyj-
nych, które przekazywali sobie 
rozstawieni na planie asystenci” – 
tłumaczy Szebesta. „Z socjolo-
gicznego punktu widzenia, ekipy 
filmowe były wtedy zgranymi 
zespołami, w których każdy znał 
swoje miejsce i szanował autory-
tety (mistrzów, szefów pionów 
filmowych), a przy tym wszyscy 
się przyjaźnili i wzajemnie sobie 
pomagali” – dodaje.

po łodzi 
WrocłaW
Od superprodukcji Wajdy pan 
Jerzy przeszedł do kameralnego 
Wieczoru u Abdona Agnieszki 
Holland (1975, TV). Zaprzyjaźnił 
się – i przyjaźni nadal – z grającą 
główną rolę Beatą Tyszkiewicz. 
Namówił aktorkę na występy 
w filmach, których produkcją 
kierował: Tańczącym jastrzę-
biu Grzegorza Królikiewicza 
(1977), Syntezie Macieja Woj-
tyszki (1983), Śmierci dziecioroba 
Wojciecha Nowaka (1990).

Zanim zadebiutował w „Iksie” 
jako kierownik produkcji Nie-

wdzięcznością  Zbigniewa 
Kamińskiego (1978, TV), był 
II kierownikiem produkcji m.in. 
kryminału Tadeusza Chmie-
lewskiego Wśród nocnej ciszy 
(1978), w którym odpowiadał 
za sceny ze śniegiem. „Prawdzi-
wego śniegu spadło w Polsce jak 
na lekarstwo. Wszyscy pytali, 
skąd wzięło się go tak dużo 
na ekranie. Dwa tygodnie, od 
czwartej rano, laliśmy na pla-
nie pianę gaśniczą, zużyliśmy 
jej zapasy dla całego wojewódz-
twa” – wyjaśnia.

W 1979 poczuł, że w Łodzi 
robiło się ciasno. Przeniósł się 
do Wrocławia i pozostał tam 
15 lat. Mieszkał w hotelach. 
„Nabyłem cenną umiejętność 
kierownika produkcji: załatwia-
nie miejsc hotelowych, o które 
w PRL-u nie było łatwo” – chwali 
się. We Wrocławiu Szebesta 
debiutował jako kierownik pro-
dukcji filmu kinowego Smakiem 
wody (1980) Leszka Wosiewicza. 
Potem były Głosy Janusza Kijow-
skiego, a po nich m.in. Kobieta 
samotna Holland (1981, TV, 
prem. 1987). „W połowie lat 80. 
pojawił się jeden z najważniej-
szych reżyserów w mojej karie-
rze: Radosław Piwowarski, który 
nazywa mnie „Kmicicem Dol-
nego Śląska”. Bardzo się zaprzy-
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40. Festiwal Filmowy w Gdyni – 
Jerzy Szebesta, Jacek Kondracki 
i Radosław Piwowarski

O Jerzym Szebeście trudno powiedzieć, że 
jest „nieznany”. Przez prawie 40 lat był 
jednym z czołowych kierowników produkcji. 
Warto jednak przybliżyć jego drogę do kina, 
doświadczenia zawodowe i spostrzeżenia. Jerzy Szebesta

Cannes 1999 rok – Jerzy 
Szebesta, Jerzy Kajetan 
Frykowski i Jerzy R. Michaluk
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faraon. 
ciąG dalsZyrok po opublikowaniu rocznico-

wego tomu zawierającego roz-
prawy naukowe poświęcone pro-
dukcji i recepcji filmu jerzego 

Kawalerowicza („Faraon. Poetyka filmu” – 
przyp. red.) wydawnictwo Czuły Barba-
rzyńca Press oddało do rąk czytelników 
książkę, która stanowi jego ważny aneks. 
rozmowy z twórcami, które pierwotnie 
posłużyły jako źródło wiedzy do tworze-
nia formalnych analiz naukowych, teraz 
udostępnione zostały w całości.

Mogłoby się wydawać, że po 50 latach 
w pamięci rozmówców zatrze się wiele fak-
tów, i że ich relacje ograniczą się do niezbyt 
ostrych obrazów. Nic z tych rzeczy. Pro-
dukcja Faraona była na owe czasy niewy-
obrażalnym przedsięwzięciem (nawet dziś 
zapewne niełatwym); warunki, w których 
kręcono pustynne sceny – w sowieckim 
Uzbekistanie – prawie nieludzkie. Z jed-
nej strony wydawały się bajecznie egzo-
tyczne, z drugiej okazały się siermiężne 
i wymagające ogromnej odporności fizycz-
nej. To wszystko, wraz ze świadomością, 
że uczestniczy się w czymś wyjątkowym 
sprawiło, że wspomnienia twórców, akto-
rów, producentów skrzą się od dramatycz-
nych, zabawnych i zaskakujących szcze-
gółów. I tak filmowy Eunane – ryszard 
ronczewski – wspominając scenę zabój-
stwa asyryjskiego konia, nie tylko opisuje 
z detalami triki, którymi posłużono się 
na planie, by zwierzę nie ucierpiało, ale 
przytacza także słowa współpracującego 
z produkcją rosjanina: „Niczewo, u nas 
łoszadiej mnogo. Można ubiwat”. 

W „rozmowach o filmie” znalazło się 
16 wywiadów ze współtwórcami Fara-
ona, m.in. jerzym Wójcikiem, Witoldem 
Sobocińskim, Barbarą Ptak i jerzym Zelni-
kiem, a także z prof. Kamilem Omarem 
Kuraszkiewiczem, egiptologiem, który 
z punktu widzenia najnowszej wiedzy oce-
nia zarówno wyobrażenia Prusa na temat 
Egiptu, jak i poprawność filmowej realiza-
cji. Z satysfakcją trzeba stwierdzić, że jego 

recenzja jest dość przychylna – z drobnymi 
wyjątkami, które po części wynikały z kom-
promisu na rzecz artystycznej spójności 
obrazu, a po części z tego, że w latach 60. 
wiedza na temat starożytnego Egiptu była 
mniej zaawansowana niż obecnie. Niestety, 
gdyby być wiernym historycznej prawdzie, 
efektowna i niezwykle emocjonalna scena 
zasypywania kanału, który biedny fellah 

kopał przez całe życie, musiałaby 
zniknąć z ekranu…

Książkę otwierają obszerne frag-
menty wykładu „Adaptacja litera-
tury dla potrzeb filmu”, który jerzy 
Kawalerowicz wygłosił 17 marca 
1966 roku w Studium Scenopi-
sarstwa Filmowego w Warszawie. 
Zmarły ponad 10 lat temu reżyser 
jest właściwie drugim obok ram-
zesa XIII bohaterem tej książki. 
To oczywiste, że pojawia się we 
wspomnieniach wszystkich swoich 
współpracowników, ale występuje 
w nich nie tylko jako szef planu, 
lecz także człowiek, przyjaciel, 
artysta. „łysy” (takie przezwisko 
do niego przylgnęło) zapisał się 
w pamięci jako osoba trzymająca 
zespół w ryzach ręką twardą, ale 
ojcowską. Był skrupulatny i wyma-
gający, a oprócz tego entuzjastycz-

nie rozdawał pochwały tym, którzy na nie 
zasłużyli. Takie oświetlenie jego postaci 
z różnych stron reflektorami wspomnień 
sprawia, że rozmowy o Faraonie są w dużej 
mierze rozmowami o Kawalerowiczu, hoł-
dem złożonym tej jednej z najważniejszych 
osobowości polskiej kinematografii.

Hanna Adamkowska

To zbiór materiałów źródłowych, 
który przedstawia tajniki pracy na 
planie, osobiste refleksje filmowców 
zaangażowanych w produkcję Faraona 
i unikalne zdjęcia z domowych archiwów.

„FARAON. rOZMOWY O FiLMie”
pOD reD. seWerYNA KUśMiercZYKA 
cZUŁY BArBArZYŃcA press, 2017
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o harmonii i pięknie

sztuka filmowa” jerzego Wójcika nie 
jest tym, czego można było się spo-
dziewać, czyli akademickim prowa-
dzeniem za rączkę. Najlepsze, co ta 

pozycja może zrobić dla adeptów sztuki 
operatorskiej, to wzmocnić studencką pasję. 
Wójcik rozpala, zamiast tłumaczyć, a przede 
wszystkim zachęca do poszukiwań. „Sztuka 
filmowa” powinna raczej nosić tytuł: „Filo-
zofia spokoju w operatorstwie filmowym”. 

jego styl zdjęciowy uchodzi za ascetyczny, 
wręcz intymny, dzięki sprzężeniu człowieka 
z otoczeniem, które opowiada o bohate-
rze więcej niż linie dialogowe. W książce 
„labirynt świateł” (również w opracowa-
niu Seweryna Kuśmierczyka) zachwycał się 
komunikacyjną stroną ludzkiego oblicza, 
jak i pięknem w ogóle. Tutaj idzie jeden 
krok do przodu – w krótkich, ale treściwych 
wykładach motywuje dobre zdjęcia filmowe 
tymi samymi regułami, którymi rządzi się 
harmonia w życiu ludzkim. Pojęcia takie, 
jak przestrzeń, kompozycja czy miejsce, są 
dla Wójcika materiałem do analizy na pod-
stawie oglądanych ze studentami filmów, 
do których odnosi się w czasie monologu, 
ale na samej kinematografii zatrzymuje się 
tylko z zawodowego obowiązku. O wiele 
ciekawszymi źródłami fundamentalnych 
prawd o harmonii uznaje kulturotwórcze 
teksty typu „Bhagawadgita”, czyli hinduska 
filozoficzna pieśń z III wieku p.n.e. 

W rozdziale o metaforze pisze coś, co 
można byłoby uznać za jego własną filozo-
fię sztuki operatorskiej: „»Bhagawadgita« 
jest wielką metaforą walki o życie. jedno-
cześnie w tej walce istnieje próba meta-
fizycznego, mistycznego kontaktu z rze-
czywistością, bezpośredniego kontaktu ze 
wszechświatem i wszystkim, co jest wielką 
miłością i jej pragnieniem”. Zdanie to, 
choć podsumowuje tylko część wykładu, 
mogłoby posłużyć jako artystyczne credo 
Wójcika, który szuka harmonii w zwy-
czajności i zwyczajności w harmonii. jest 

to głęboko humanistyczne spojrzenie na 
sztukę operatorską, a wykłady mogłyby 
posłużyć jako wstęp do rozważań filo-
zoficznych. Dla przykładu, w rozdziale 
o czasie rozprawia o jego linearności i pla-
styczności, odnosząc się również do egzem-
plifikacji literackich. 

Czytamy wypowiedzi Wójcika na temat 
światła, barwy, materii, czasu, przestrzeni 
oraz wielu innych spraw i w przeciwień-
stwie do jego poprzedniej książki „labi-
rynt świateł” nie dostajemy wielu autoanaliz 
własnych dokonań. Bardzo elegancka jest 

ta profesorska powściągliwość, 
dzięki czemu dowiadujemy się, 
jak opanowane oko jerzego Wój-
cika filtruje treści z dzieł pokroju 
Stalkera czy filmów Kurosawy. 
Oczywiście znajdzie się również 
miejsce na anegdoty z planów, na 
których przebywał, albo kulisy 
poszukiwań „sposobów” na uję-
cie opowieści w formę, z któ-
rej byłby zadowolony. W tych 
wspomnieniach artysta prezen-
tuje się jako uważny, obecny „tu 
i teraz” operator, który przywo-
łuje dokładnie to, co przywołane 
być powinno, nic więcej.

I szczególnie czytelnik, który 
nigdy nie miał okazji uczest-
niczyć w wykładach wspania-
łego filmowca, poczuje tęsknotę. 
Po lekturze pozostaje bowiem 
ochota na uważniejsze chłonięcie 
świata, a także poszerzenie kino-
wego wokabularza, aby umieć 
o nim pięknie opowiadać. 

Jakub Koisz

To nie jest poradnik techniczny, ani zbiór ćwiczeń i złotych 
rad mistrza, który zrobił zdjęcia do ponad trzydziestu 
produkcji. To raczej katalizator dla młodych filmowców. 
JerZY WóJciK
„sZtUKA FiLMOWA”
OprAc. seWerYN KUśMiercZYK
WYDAWNictWO pWsFtVit i cANONiA, 
2017

MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018 93



94 MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018 95MAGAZYN FILMOWY  nr 82/czerwiec 2018

VAriAiN MeMOriAM

21 kwietnia zmarł w Konstancinie Jeff Butcher (42 l.), dziennikarz, 
tłumacz, aktor niezawodowy. Urodził się w 1975 roku w Bel-

leville Ontario w Kanadzie. Mieszkał w Polsce od 1995. Popularność 
przyniosła mu rola Amerykanina jerry’ego w serialu Rancho Wojcie-
cha Adamczyka. Był cenionym tłumaczem filmowym, przetłumaczył 
na język angielski m.in. Testosteron w reżyserii Tomasza Koneckiego 
i Andrzeja Saramonowicza, Lejdis Koneckiego oraz Dom zły Wojciecha 
Smarzowskiego.

25kwietnia zmarł w łodzi Bogdan Michalak (65 l.), kaskader i ak-
tor epizodysta. Pracował na planach kilkudziesięciu filmów i se-

riali od połowy lat 80. do 2005 roku, kiedy choroba uniemożliwiła mu 
dalszą pracę. Ewolucje kaskaderskie wykonywał m.in. w Kingsajzie ju-
liusza Machulskiego, Szabli od komendanta jana jakuba Kolskiego, 
Bandycie Macieja Dejczera, Przedwiośniu Filipa Bajona, Zemście An-
drzeja Wajdy czy Starej baśni jerzego Hoffmana. Epizody aktorskie za-
grał w takich produkcjach, jak Ekstradycja oraz Tam i z powrotem Woj-
ciecha Wójcika, Pan Tadeusz Wajdy, Wiedźmin Marka Brodzkiego.

7maja zmarł w Krakowie Jerzy Jogałła (78 l.), aktor filmowy i te-
atralny. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego PWST w Krakowie. 

W latach 1962-67 grał w krakowskim Teatrze ludowym, a jego kolejną 
sceną był Stary Teatr (1967-1970). W kinie zadebiutował jeszcze w cza-
sie studiów w Rancho Texas Wadima Berestowskiego. W swojej karie-
rze zagrał kilkanaście ról, z których najważniejsze to epizod w Popiele 
i diamencie Andrzeja Wajdy, rola w Tarpanach Kazimierza Kutza i etiu-
dzie Krzysztofa Zanussiego Śmierć prowincjała. W latach 70. ukończył 
studia na Wydziale reżyserii łódzkiej Szkoły Filmowej, był autorem 
kilku dokumentów, m.in. Stacji końcowej, Karczm drewnianych, a tak-
że filmu animowanego Remis oraz spektaklu telewizyjnego Okno na 
podstawie opowiadania Ireneusza Iredyńskiego. Karierę aktorską osta-
tecznie zakończył w 1979 roku rolą w Skradzionej kolekcji jana Bato-
rego. Pod koniec lat 90. zagrał jeszcze epizod we włoskim filmie Balla-
da o czyścicielach szyb Petera Del Monte. jerzy jogałła był wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

17maja zmarł w Warszawie Maciej Maciejewski (103 l.), aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem Studia Iwa galla 

w Krakowie (1946). Większość swego zawodowego życia spędził na sce-
nie Teatru Polskiego w Warszawie, gdzie zagrał prawie 100 ról. Na ekra-
nie zadebiutował w 1951 roku w Młodości Chopina Aleksandra Forda. 
W filmach kreował głównie postaci epizodyczne, m.in. w Kanale An-
drzeja Wajdy, Pod gwiazdą frygijską i Prawdziwym końcu wielkiej wojny 
jerzego Kawalerowicza, Epilogu norymberskim jerzego Antczaka, w se-
rialach: Wielka miłość Balzaka Wojciecha Solorza, Lalka ryszarda Be-
ra, Życie na gorąco Andrzeja Konica, czy w kinowym Krótkim filmie o za-
bijaniu i telewizyjnym Dekalogu, pięć Krzysztofa Kieślowskiego. Po raz 
ostatni wystąpił na szklanym ekranie 10 lat temu w serialu Samo życie. 
Maciej Maciejewski był najdłużej żyjącym polskim aktorem. Został uho-
norowany wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Złotym Krzyżem Zasłu-
gi, Krzyżami: Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Oprac. Julia Michałowska

dzień otwarty w Gdyńskiej 
szkole filmowej

niedziela 6 maja była Dniem Otwartym 
w gdyńskiej Szkole Filmowej. Chętni mogli 

wziąć udział w pokazach charakteryzacji, sesji 
zdjęciowej, warsztatach dubbingowych i sta-
nąć przed kamerami. Na placu grunwaldzkim 
pojawił się najnowocześniejszy w Polsce sprzęt 
filmowy, prezentowany przez wybitnego autora 
zdjęć – Arkadiusza Tomiaka. Dzień Otwarty 
rozpoczął się od przekazania przez prezydenta 
miasta Wojciecha Szczurka studentom gdyń-
skiej Szkoły Filmowej symbolicznego klucza 
do gdyńskiego Centrum Filmowego. W całym 
budynku oraz na przylegającym do niego placu 
zaaranżowano stanowiska z filmowymi atrak-
cjami. Katarzyna Figura, aktorka blisko związana 
z gSF, byłą bohaterką widowiska muzyczno-te-
atralnego „FIgUrA” w reżyserii Pawła Miśkie-
wicza. Następnie widzowie obejrzeli komedię 
obyczajową Pociąg do Hollywood radosława 
Piwowarskiego – przełomowy film w karierze 
aktorki. gościem Dnia Otwartego był również 
wybitny aktor, reżyser i scenarzysta, a także woka-
lista, Arkadiusz jakubik. Spotkaniu z artystą 
towarzyszył pokaz Prostej historii o morderstwie 
w jego reżyserii. Odbyły się też seanse Najlep-
szego łukasza Palkowskiego oraz Cichej Nocy 
Piotra Domalewskiego, w których jakubik zagrał 
świetne role drugoplanowe. Wieczorną część Dnia 
Otwartego gSF wypełniło spotkanie z robertem 
glińskim, współtwórcą Szkoły i autorem jej pro-
gramu nauczania. Przed rozmową z reżyserem 
można było przedpremierowo obejrzeć jego naj-
nowszy film – Czuwaj. Następnie zorganizowano 
projekcje kilkunastu krótkich metraży, głów-
nie dyplomów absolwentów gSF, które zebrały 
największą ilość nagród festiwalowych w Pol-
sce i za granicą. Prezentowane obrazy trafiły 
niedawno do kin pod wspólnym tytułem „The 
Best of gSF”. gdyńska Szkoła Filmowa powstała 
w styczniu 2010 roku z inicjatywy prezydenta 
Wojciecha Szczurka, leszka Kopcia – dyrektora 
FPFF w gdyni, roberta glińskiego oraz jerzego 
radosa – pomysłodawcy i realizatora Pomor-
skich Warsztatów Filmowych. W budynku gCF 
przy placu grunwaldzkim gdyńska „Filmówka” 
działa od lipca 2015. 
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jest coś w karierze Marka Nowakowskiego 
symptomatycznego dla skromnych ludzi, 
tych aktywnych zawodowo do późnej 
starości, wolących stabilny constans niż 

erupcję sławy. Odchodzą po cichu, można 
by rzec niezauważenie, ale ci, którzy wiedzą 
o ich zasługach, na to nie pozwalają. 

O śmierci 71-letniego Nowakowskiego 
poinformowali media aktorzy janusz Cha-
bior oraz Piotr Stramowski, którzy mieli przy-
jemność z nim pracować. Ich słowa są wzru-
szające i rzucają światło na to, jakim artysta 
był naprawdę. Odszedł we wtorek 8 maja po 
wyniszczającej walce z nowotworem. Cha-

bior napisał na Facebooku: „Dzisiaj dotarła 
do mnie bardzo smutna wiadomość. Zmarł 
Marek Nowakowski. Poznaliśmy się bliżej 
przy filmie Służby specjalne. Był nie tylko 
drugim reżyserem. Towarzyszył mi w całym 
procesie tworzenia filmu. Pomógł mi bardzo 
w nakreśleniu postaci płk. Mariana Bońki…”. 

Nowakowski blisko kina i sztuki aktorskiej 
postanowił być od wczesnej młodości. Uro-
dził się w 1946, a na deskach teatru zadebiu-
tował 21 lat później rolą Młodego w „Karie-
rze Artura Ui”. rok później, w 1968, skończył 
krakowską PWST. Od tego czasu zaczął gry-
wać w filmach oraz serialach i można go było 
zobaczyć na drugim planie takich produkcji, 
jak Miś, Janosik, Ślad na ziemi, a w ostatnich 
latach choćby Ojciec Mateusz czy Kryminalni. 
Nie będzie więc przesadą stwierdzenie, że to 
jeden z tych aktorów, których twarz umac-
nia się w świadomości metodycznie i powoli, 
niczym przekaz podprogowy. Choć ostatni 
raz wystąpił przed kamerą w 1920 Bitwie 
Warszawskiej, aktywny zawodowo był do 
samego końca, bo pracował też w kinema-
tografii jako reżyser. 

Poprzez piąty wymiar z 1973 opowiada 
o naukowcu, który postanawia przenieść się 
w przyszłość – rzecz to krótkometrażowa, ale 
pełna miłości do kina gatunkowego oraz tra-
dycji literackiego science fiction. Najczęściej 
jednak Marek Nowakowski pełnił funkcję 
drugiego reżysera i to na planach tak dużych 
produkcji, jak drugi sezon Ekstradycji. Dopo-
mógł też nakreślić wyraziste światy Botoksu, 
Pitbulla. Nowych porządków oraz Pitbulla. 
Niebezpiecznych kobiet. Młodzi aktorzy pra-
cujący przy tych filmach z Nowakowskim 
twierdzą, że świetnie rozumiał energię tych 
projektów, a jego obecność na planie była bar-
dzo pomocna podczas konstrukcji postaci. 
Zdawał się uwielbiać pracę przy kinie gatun-
kowym, jakby interesowało go robienie sztuki 
bezpretensjonalnej, wywodzącej się z trady-
cji kryminałów lat 80. oraz 90. Miał dar pod-
powiadania aktorom, w jaki sposób powinni 
tworzyć fikcyjne backgroundy swoich boha-
terów, aby wyszło „mięsiście” i autentycz-
nie. Stramowski wyznał, że był jedną z tych 
osób, które dzięki swojemu profesjonalizmowi 
i zaangażowaniu pozostaną w jego pamięci 
czymś więcej niż wspomnieniem z planu. 

Małżeństwo z czeską tancerką jiriną przy-
niosło aktorowi jeszcze jeden powód do dumy, 
para doczekała się córki, Karoliny, która posta-
nowiła pójść w ślady ojca. Możemy ją znać 
z roli pięknej Olgi w telewizyjnym hicie TVP2 
M jak miłość. 

Jakub Koisz

Marek Nowakowski

PO OBU 
STrONACH 
KAMEry
Był aktorem, który kochał swój zawód, 
ale jednocześnie fascynowała go 
reżyseria. Koledzy aktorzy cenili go 
za pracę na planie i fachową pomoc 
w budowaniu granych postaci.

Marek Nowakowski
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camerimage czeka 
na filmy
międzynarodowy Festiwal 

Sztuki Autorów Zdjęć Fil-
mowych Camerimage rozpoczął 
proces selekcji do nadchodzą-
cej 26. edycji. Oprócz licznych 
sekcji pozakonkursowych, jak 
co roku w skład oficjalnego pro-
gramu festiwalu wejdą: Konkurs 

aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, 
a także realizator telewizyjny 

i twórca programów dla dzieci – Paweł 
Królikowski – został nowym preze-
sem Zarządu głównego ZASP. Aktora 
wybrano na to stanowisko podczas 
lVIII Zwyczajnego Walnego Zjazdu 
Delegatów ZASP, który 16 kwietnia 
obradował w warszawskim Teatrze 

lalka. Wcześniej podsumowania swo-
jej drugiej kadencji (2014-18) na sta-
nowisku prezesa dokonał ustępu-
jący szef ZASP Olgierd łukaszewicz. 
ZASP – Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Teatru, Filmu, radia i Telewizji 
(nazwę tę zatwierdzono na lVI Zjeź-
dzie w 2014 roku) – powstał w 1918 
jako Zawiązek Artystów Scen Pol-

skich – organizacja jednocząca aktorów 
z trzech zaborów. jej pierwszym preze-
sem na lata 1919-20 był józef śliwicki, 
a w opracowaniu statutu organizacji 
brali udział m.in. Stefan jaracz, juliusz 
Osterwa i Aleksander Zelwerowicz. 
W 1928 ze składek członków związku 
wybudowano Dom Artystów Wetera-
nów Scen Polskich w Skolimowie.

paweł królikowski nowym prezesem Zasp

Paweł Królikowski

główny (filmy fabularne), Kon-
kurs Etiud Studenckich (etiudy 
fabularne), Konkurs Filmów 
Polskich (filmy fabularne), Kon-
kurs Krótkometrażowych Fil-
mów Dokumentalnych – czas 
trwania do 40 min, Konkurs 
Długometrażowych Filmów 
Dokumentalnych – czas trwania 
od 40 min, Konkurs Wideokli-
pów, Konkurs Debiutów reży-

serskich (filmy fabularne), Kon-
kurs Debiutów Operatorskich 
(filmy fabularne), First look – 
Konkurs Pilotów Seriali (piloty 
lub pierwsze odcinki seriali). 
regulaminy poszczególnych 
konkursów, formularze oraz 
terminy zgłoszeń dostępne są 
na stronie: www.camerimage.
pl. Organizatorzy przypomi-
nają, że festiwal posiada status 

imprezy kwalifikującej filmy do 
Oscara w kategorii Krótkome-
trażowy Film Dokumentalny, 
co oznacza, że zdobywcy Zło-
tej Żaby w Konkursie Krótko-
metrażowych Filmów Doku-
mentalnych będą kwalifikowani 
do selekcji dorocznych Nagród 
Akademii w kategorii Krótko-
metrażowy Film Dokumen-
talny bez wymaganej standar-
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dowej dystrybucji kinowej, pod 
warunkiem, że obraz spełniać 
będzie pozostałe wymogi Aka-
demii. Camerimage jest także 
festiwalem kwalifikującym do 
Studenckich Nagród Akademii, 
co oznacza, że wszystkie tytuły 
nominowane w  Konkursie 
Etiud kwalifikują się do selek-
cji tzw. Studenckiego Oscara, 
pod warunkiem, że twórcy 
danego obrazu będą spełniać 
pozostałe wymogi Akademii, 
wliczając w to bycie pełnopraw-
nym studentem szkoły filmowej 
oraz nakręcenie filmu w ramach 
zajęć w tejże szkole. 26. edy-
cja Camerimage odbędzie się 
w Bydgoszczy w dniach 10-17 
listopada.

nabór tekstów do 
„pleografu”

redakcja „Pleografu” Kwar-
talnika Akademii Polskiego 

Filmu przypomina o terminach 
nadsyłania tekstów na wiodący 
temat do kolejnych nume-
rów: „Ironia” – do 31 sierpnia, 
„Kino najnowsze” – do 31 paź-
dziernika. redakcja przyjmuje 
również teksty o kinie polskim 
niezwiązane z tematami prze-
wodnimi i zaprasza do nadsyła-
nia informacji o nowych książ-
kach o kinie polskim (a także ich 
fragmentów). Więcej informacji 
o kwartalniku na stronie: www.
akademiapolskiegofilmu.pl.

agencja shot łączy 
siły z belgijską 
unusual casting

agencja aktorska SHOT roz-
poczęła współpracę z agen-

cją castingową Unusual Casting 
z siedzibą w Brukseli. „To będzie 
twórcze partnerstwo, oparte 
na wysokiej jakości usług dla 
klientów z krajów Beneluksu 
i Europy Wschodniej” – mówi 
roma Kuśmierek, CEO agen-
cji SHOT. Unusual Casting 
to agencja, która powstała Fo
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na warszawskiej kamienicy przy ul. 
Narbutta 53, w której w latach 1981- 

-2008 mieszkał gustaw Holoubek, zawi-
sła tablica pamięci wybitnego aktora. 
Odsłoniły ją wdowa po artyście Magda-
lena Zawadzka oraz prezydent Warszawy 
Hanna gronkiewicz-Waltz. Uroczystość 
przed domem gustawa Holoubka zgro-
madziła jego sąsiadów, przyjaciół i akto-
rów, którzy mieli szczęście spotkać go na 
swojej artystycznej drodze. Oprócz pre-
zydent gronkiewicz-Waltz przybyli rów-
nież wiceprezydent Włodzimierz Paszyń-
ski, a także burmistrz Mokotowa Krzysztof 
Skolimowski. Wielkiego aktora wspomi-
nał m.in. Paweł Królikowski, prezes ZASP. 
W kamienicy przy Narbutta 53 na Starym 
Mokotowie gustaw Holoubek zamieszkał 

tuż przed wprowadzeniem stanu wojen-
nego w grudniu 1981. Był to jego dom 
przez ponad ćwierć wieku. Poświęcona 
mu tablica powstała staraniem Teatru 
Ateneum, miasta Warszawy i wydawnic-
twa Marginesy. Odsłonięto ją 21 kwiet-
nia, w przypadające tego dnia 95. uro-
dziny artysty. Na tablicy widnieje zdjęcie 
aktora autorstwa Zofii Nasierowskiej oraz 
tekst: „gustaw Holoubek (1923-2008). 
Wybitny aktor i pedagog. Profesor Aka-
demii Teatralnej w Warszawie. Wieloletni 
prezes SPATiF-ZASP. Dyrektor warszaw-
skich teatrów Dramatycznego i Ateneum. 
Senator pierwszej kadencji Senatu III rP. 
Autorytet moralny wielu pokoleń Polaków. 
Od roku 1981 do końca życia mieszkał 
w tej kamienicy”.

tablica pamięci Gustawa holoubka
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KALENDARZ IMPREZ
czerwiec 2018

58. krakowski festiwal filmowy
KRaKów, 27 maja – 3 czerwca
www.krakowfilmfestival.pl

64. ogólnopolski konkurs filmów niezależnych okfa 
im. prof. henryka kluby
KONIN, 31 maja – 3 czerwca
www.okfa.ckis.konin.pl

11. festiwal reżyserii filmowej
wałBRZyCH, 1-6 czerwca
www.festiwalrezyserii.com

45. forum wokół kina
SoPoT, 4-7 czerwca
www.forumwokolkina.com.pl

16. Gdańsk docfilm festival
GdańSK, 6-10 czerwca
www.gdanskdocfilm.pl

6. festiwal filmowy dla dzieci i młodzieży „kino 
w trampkach”
waRSZawa, 7-17 czerwca
www.kinowtrampkach.pl

szczecin european film festival
SZCZECIN, 13-17 czerwca
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl

bike days festiwal filmów rowerowych
wRoCław, 14-17 czerwca
www.bikedays.pl

9. festiwal filmoteki szkolnej
WARSZAWA, 18-19 czerwca
www.filmotekaszkolna.pl

37. koszaliński festiwal debiutów filmowych 
„młodzi i film”
KoSZaliN, 18-23 czerwca
www.mlodziifilm.pl

47. lubuskie lato filmowe 
łaGów, 24 czerwca – 1 lipca
www.llf.pl

Oprac. Marcin radomski

z zamiłowania do kreatywno-
ści i niezwykłości. reprezentuje 
oryginalne postaci pod wzglę-
dem różnorodności kulturo-
wej, fizycznej, rasowej i płcio-
wej. Unusual oferuje usługi 
castingowe producentom fil-
mowym, agencjom reklamo-
wym i studiom fotograficz-
nym. Założycielami Unusual 
Casting są: aktorka graziella 
Boggiano, producent filmowy 
jean-Claude Meert oraz Sean 
Hayes – fotograf. Za działania 
promocyjne wspólnych projek-
tów obu agencji w Europie Cen-
tralnej i Wschodniej odpowia-
dać będzie studio komunikacji 
marketingowej – Cinémobile. 

nabór na 
splat!filmfest

rozpoczął się nabór zgłoszeń 
do 4. edycji międzynarodo-

wego festiwalu kina grozy i kina 
gatunkowego Splat!FilmFest. 
Tegoroczna edycja odbędzie 
się w dniach 26 listopada – 2 

grudnia w Centrum Kultury 
w lublinie oraz pierwszy raz 
także w warszawskiej Kinotece 
w dniach 6-9 grudnia. SFF to 
największy festiwal kina gatun-
kowego i kina grozy w Polsce. 
Misją imprezy jest „prezentowa-
nie kina mrocznego, szalonego, 
dzikiego i pięknego”. Trzon pro-
gramu stanowią polskie i euro-
pejskie premiery najlepszych 
światowych filmów gatunko-
wych z 2018 i 2017 roku (m.in. 
horrory, thrillery, mroczne dra-
maty, czarne komedie, SF, fan-
tasy, animacje), których nie 
można zobaczyć na żadnym 
innym festiwalu w Polsce, i które 
nie posiadają jeszcze w naszym 
kraju dystrybucji kinowej. Orga-
nizatorzy zapraszają do zgła-
szania filmów pełno- i krót-
kometrażowych. Preferowane 
są obrazy fabularne, ale nie 
wyklucza się udziału doku-
mentów i animacji, jeśli wpi-
sują się w ideę SFF. Zgłaszane 
tytuły powinny być zrealizo-
wane po 1 stycznia 2017, mile 
widziane są tytuły nieprezen-
towane wcześniej w Polsce na 
pokazach publicznych. Podczas 
SFF przyznawane są Nagrody 
Publiczności w 6 kategoriach 
(więcej na stronie www.splat-
filmfest.com). Zgłoszenia przyj-
mowane są na portalu FilmFree- 
way.com do 20 sierpnia.

Oprac. Julia 
Michałowska



101

polski widZ już kocha superbohaterów

Fo
t. 

Ba
rto

sz
 M

ro
zo

w
sk

i/K
in

o 
Św

ia
t 

W kwietniu w polskich kinach 
najlepiej poradził sobie film 
Avengers: Wojna bez gra-
nic. Do zajęcia pierwszego 

miejsca wystarczył superbohaterom ze 
studia Marvel tylko tydzień wyświetlania 
na ekranach, a obejrzało go w tym okresie 
669,2 tys. osób. W maju obraz ten, jako 
siódma produkcja w 2018 roku, przekro-
czył granicę miliona widzów, co czyni go 
obecnie najpopularniejszym superboha-
terskim tytułem w historii polskich kin 
i pierwszą komiksową opowieścią, która 
przekroczyła na naszym rynku granicę 

miliona sprzedanych biletów. Po latach 
kino superbohaterskie znalazło wspólny 
język z polskim widzem.

W czasach „wolnej dystrybucji” (po 
1989 roku) najdłużej na liście najwięk-
szych przebojów tego typu utrzymywał 
się Batman Tima Burtona z 1990, którego 
według dostępnych historycznych danych, 
obejrzało 701 tys. widzów. Przez kolejne 
dekady żaden komiksowy film nie zbliżył 
się do takiego wyniku i dopiero Legion 
samobójców oraz Deadpool pokonały czło-
wieka-nietoperza. rosnące zainteresowa-
nie superbohaterskimi produkcjami widać 

szczególnie na przykładzie serii Avengers. 
Pierwszy odcinek obejrzało w 2012 roku 
w polskich kinach 356 tys. osób, drugi 
film zatytułowany Avengers: Czas Ultrona 
w 2015 przyciągnął już 697 tys. widzów, 
a obecna Wojna bez granic miała na koniec 
maja ponad 1,1 mln sprzedanych biletów.

Avengers: Wojna bez granic w kwietniu 
na naszych ekranach nie miała sobie rów-
nych, czego dowodem wynik drugiego na 
liście tytułu – Piotruś Królik. Ta aktorsko- 
-komputerowa opowieść zainteresowała 
solidne 372,1 tys. widzów, ale na wynik 
ten pracowała aż trzy tygodnie. Trzeci na 
liście wśród kwietniowych premier, znalazł 
się widowiskowy obraz Stevena Spielberga 
Player One, który przyciągnął do kin 219,5 
tys. osób. Na wynik ten film zapracował 
przez cztery tygodnie, a na koniec maja 
miał na koncie 260 tys. sprzedanych bile-
tów. Niewiele gorzej poradził sobie w lutym 
tego roku w Polsce poprzedni tytuł Spiel-
berga, dramat Czwarta władza, który obej-
rzało 219,6 tys. osób.

Z polskich filmów w kwietniu najlepiej 
zaprezentowała się Twarz Małgorzaty Szu-
mowskiej, ale sprzedaż biletów na poziomie 
168 tys., to wynik znacznie słabszy od Body/
Ciała, na które wybrało się w 2015 roku 
ponad 300 tys. widzów. Dzielnie w kinach 
walczył też Pitbull. Ostatni pies, przyciąga-
jąc w kwietniu 128 tys. osób i w ostatecz-
nym rachunku przekraczając w maju gra-
nicę miliona widzów. W sumie na polskie 
filmy w kwietniu wybrało się 350 tys. osób.

Ogólna liczba sprzedanych biletów 
w czwartym miesiącu 2018, w porówna-
niu do kwietnia roku poprzedniego, spa-
dła o 350 tys. i sięgnęła 2,346 mln. Spadek 
wyraźnie widać, gdy porównamy wpływy 
do kas kin. Okazuje się, że w kwietniu 2018 
były one mniejsze aż o 8,5 mln złotych, 
w zestawieniu z wynikami z kwietnia 2017 
roku. Pytanie brzmi, czy powodem takiego 
stanu rzeczy w 2018 był słabszy repertuar, 
a może na polskich kinach odbija się 
jednak negatywnie zakaz handlu w nie-
dziele? Temat jest pod baczną obserwacją 
środowiska dystrybutorów i właścicieli kin. 
Powrócę do niego w kolejnych analizach 
polskiego box office’u.

Krzysztof spór
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wSZySTKie FilMy

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 AVENGERS: WOJNA BEZ 
GRANIC

AVENGERS: INFINITY 
WAR

DISNEY USA 14 503 632 669 267 14 503 632 669 267 460 26.04.2018

2 PIOTRUŚ KRÓLIK PETER RABBIT UIP AUSTRALIA/USA 6 852 238 372 193 6 852 238 372 193 171 13.04.2018

3 PLAYER ONE READY PLAYER ONE WARNER USA 4 441 566 219 540 4 995 807 246 846 404 06.04.2018

4 TOMB RAIDER TOMB RAIDER FORUM FILM WLK. BRYTANIA/USA 3 104 260 158 184 3 573 671 181 596 180 06.04.2018

5 TWARZ TWARZ KINO ŚWIAT POLSKA 3 087 060 168 426 3 087 060 168 426 253 06.04.2018

6 CICHE MIEJSCE A QUIET PLACE UIP USA 2 751 235 138 376 2 751 235 138 376 131 13.04.2018

7 PITBULL. OSTATNI PIES PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT POLSKA 2 626 795 128 396 19 867 239 990 881 434 15.03.2018

8 LUIS I OBCY LUIS & THE ALIENS KINO ŚWIAT NIEMCY/LUKSEMBURG/
DANIA

1 748 538 101 735 2 004 310 114 676 203 06.04.2018

9 PRAWDA CZY 
WYZWANIE

TRUTH OR DARE UIP USA 1 224 134 61 925 1 224 134 61 925 109 20.04.2018

10 NIGDY CIĘ TU NIE BYŁO YOU WERE NEVER REALLY 
HERE

GUTEK FILM WLK. BRYTANIA/
FRANCJA

649 355 37 864 649 355 37 864 65 13.04.2018

40 988 813 2 055 906

11 ŻYCZENIE ŚMIERCI DEATH WISH FORUM FILM USA 630 623 33 815 630 623 33 815 79 13.04.2018

12 CUDOWNY CHŁOPAK WONDER MONOLITH USA/HONG KONG 613 560 50 227 19 809 324 1 344 261 166 19.01.2018

13 RAZ SIĘ ŻYJE GRINGO MONOLITH AUSTRALIA/USA 597 275 32 004 597 275 32 004 123 20.04.2018

14 CZERWONA JASKÓŁKA RED SPARROW IMPERIAL 
CINEPIX

USA 552 086 27 673 6 143 032 304 217 151 02.03.2018

15 MARIA MAGDALENA MARY MAGDALENE UIP WLK. BRYTANIA/USA/
AUSTRALIA

508 969 28 964 508 969 28 964 155 06.04.2018

16 GNOMEO I JULIA. 
TAJEMNICA 
ZAGINIONYCH KRASNALI

SHERLOCK GNOMES UIP WLK. BRYTANIA/USA 500 821 31 686 4 147 397 232 135 184 16.03.2018

17 WYSPA PSÓW ISLE OF DOGS IMPERIAL 
CINEPIX

USA/NIEMCY 495 187 27 905 495 187 27 905 55 20.04.2018

18 TAM, GDZIE MIESZKA 
BÓG

BEYOND THE SUN KINO ŚWIAT ARGENTYNA/WŁOCHY 416 042 24 752 416 042 24 752 173 20.04.2018

19 KOBIETY MAFII KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT POLSKA 377 797 17 189 41 732 359 2 033 789 473 22.02.2018

20 PACIFIC RIM: REBELIA PACIFIC RIM: UPRISING UIP USA/CHINY/WLK. 
BRYTANIA

339 055 16 275 2 881 809 128 646 145 23.03.2018

5 031 415 290 490

TOP 20: 46 020 228 2 346 396

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 TWARZ KINO ŚWIAT 3 087 060 168 426 3 087 060 168 426 253 06.04.2018

2 PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT 2 626 795 128 396 19 867 239 990 881 434 15.03.2018

3 KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT 377 797 17 189 41 732 359 2 033 789 473 22.02.2018

4 KOBIETA SUKCESU NEXT FILM 338 074 20 275 7 281 620 385 188 284 08.03.2018

5 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 48 187 4 153 6 699 217 423 777 176 06.10.2017

6 WIEŻA. JASNY DZIEŃ AGAINST GRAVITY 38 499 2 376 254 282 15 822 51 23.03.2018

7 NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS 33 436 3 201 22 691 318 1 126 822 250 12.01.2018

8 NAJLEPSZY MÓWI SERWIS 30 842 2 890 13 002 385 755 824 250 17.11.2017

9 PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT 29 526 1 802 20 607 497 1 041 314 343 26.01.2018

10 PLAN B NEXT FILM 22 020 1 590 5 691 174 303 545 235 02.02.2018

TOP 10: 6 632 236 350 298

BOX OFFice KWiecieŃ 2018

Agnieszka Podsiadlik 
w filmie Twarz, 
reż. Małgorzata Szumowska

I pomyśleć, że jeszcze kilka lat 
temu w Polsce wyniki frekwencyjne 
produkcji z superbohaterami były 
dość przeciętne. Dziś sprawa ma się 
inaczej. 
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ApokAlipsA 
w warszawie

ski). Pracuje w fabryce Wedla, 
gdzie pokornie znosi upokorze-
nia ze strony Niemców. Stara 
się w nic nie angażować, poza 
związkami miłosnymi – roman-
suje z dwiema dziewczynami, 
Alicją alias Biedronką (Zofia 
Wichłacz) i Kamą (Anna Próch-
niak). jednak represje, jakie sto-
suje okupant, są coraz sroższe. 
Stefan wstępuje więc do AK i, 
gdy wybucha powstanie, entu-
zjastycznie rusza na wroga. 
Podobnie zresztą jak Kama 
i Biedronka. 

W tym momencie kończy 
się opowieść historyczno- 
-obyczajowa, a zaczyna widowi-
sko. Krwawe, brutalne, natura-
listyczne, ale też pełne efektów 
specjalnych, wykraczających 
poza dosłownie pojmowany 
realizm (latające w zwolnieniu 
kule i doniczki, zaciskające się 
ściany kanału etc.), próbują-
cych za to podkręcić atmosferę 
koszmaru i ekstremalne emo-
cje, które są udziałem bohate-
rów. Komasa znajduje czas na 
sceny erotyczne rozgrywające 
się w ogniu walki, włącza do 

narracji estetykę rodem z tele-
dysku (ilustrowanego anachro-
nicznie słynnym songiem Cze-
sława Niemena „Dziwny jest ten 
świat”) czy horroru w stylu gore 
(odcięte kończyny, krew tryska-
jąca na wszystkie strony itd.). 
A także, może nawet przede 
wszystkim, gry komputero-
wej, z którą film najżywiej się 
kojarzy.

Odyseja bohaterów polega 
na gorączkowej i chaotycznej 
ucieczce z dzielnicy do dzielnicy. 
Na każdym kroku czyhają na nich 
nowe zagrożenia i pułapki, z któ-
rych coraz trudniej się wyrwać. 
Makabra wzmaga się z minuty na 
minutę, miasto płonie i rozpada 
się na naszych oczach w gruzy. 
„gracze” giną jeden za drugim, 
a my zastanawiamy się, czy Ste-
fanowi, Kamie i Biedronce uda 
się przeżyć. I w jaki sposób, skoro 
kolejne, nomen omen, kanały 
ucieczki zostają odcięte przez 
Niemców. Krótko mówiąc: pan-
demonium.

Komasa dotyka drażliwych 
kwestii związanych z powsta-
niem – nieprzygotowania mili-

tarnego jego uczestników, ich 
braku doświadczenia i niepo-
trzebnej brawury – ale celowo 
unika podsycania dysku-
sji o tym, czy powstanie było 
„słuszne”, czy też raczej należy 
je postrzegać jako zbrodnię lub 
przynajmniej ogromną pomyłkę. 
Wybrana przez reżysera i sce-
narzystę w jednej osobie sty-
listyka niewątpliwie trafia do 
młodego widza, chowanego na 
hollywoodzkich superproduk-
cjach. Widza, którego poruszyć 
można tylko mocnymi obrazami 
i wysokobudżetowym rozma-
chem.

Niektórzy krytycy (w tym 
wyżej podpisany) zarzucili jed-
nak Komasie, że spektakular-
ność i wysoka emocjonalna 
temperatura filmu nie pozwa-
lają na spokojną, rzeczową reflek-
sję nad ukazanymi na ekranie 
wydarzeniami. Twórca przed-
stawia powstanie warszawskie 
jako wielką, choć niewątpliwie 
okrutną przygodę. Wpisuje się 
więc w promowaną przez poli-
tykę historyczną władz tendencję 
do mitologizowania powstania 

i czynienia z niego sacrum naro-
dowej popkultury. Patriotycz-
nego „eventu”, w którym ważne 
są nie mądry namysł i wycią-
ganie wniosków, lecz wyłącz-
nie „afekty”: euforia, ekstaza, 
wzruszenie, szok, egzaltacja… 
Ponowny seans Miasta 44, cztery 
lata później, jest dobrą okazją, 
by ewentualnie zweryfikować 
tamte opinie, formułowane na 
gorąco po premierze. 

Dodajmy jeszcze, że film otrzy-
mał kilka nagród na festiwalu 
w gdyni. Doceniono Bartosza 
Putkiewicza za dźwięk i Vita 
Komrzę za efekty specjalne. 
Sebastian Fabijański, wcielający 
się w jednego z powstańców, 
dostał nagrodę za debiut, nato-
miast 19-letnią Zofię Wichłacz 
uznano za najlepszą aktorkę festi-
walu. Miasto 44 ma też na swoim 
koncie statuetki Orła za sceno-
grafię (grzegorz Piątkowski, 
Marek Warszewski), kostiumy 
(Magdalena jadwiga rutkiewicz- 
-luterek, Dorota roqueplo), 
montaż (Michał Czarnecki) 
i odkrycie roku (wspomniana 
Zofia Wichłacz). 

Wbrew krzewionym 
obecnie „faktom” 
powstanie war-
szawskie nie by-

ło w czasach Prl-u – tak jak np. 
zbrodnia katyńska – tematem 
zakazanym, choć niewątpliwie 
niektóre aspekty tego tragicznego 
zrywu podlegały obostrzeniom 
cenzury. Słynny „Pamiętnik z po-
wstania warszawskiego” Mirona 
Białoszewskiego, pozbawiony pa-
tosu i patriotycznych uniesień ob-
raz ogarniętego walkami miasta 
z punktu widzenia cywili, ukazał 
się w roku 1970, choć jego peł-
na wersja mogła ujrzeć światło 
dzienne dopiero w III rP; skre-
ślenia cenzorów dotyczyły rela-
cji polsko-żydowskich i polsko- 
-radzieckich, ale także pojawia-
jących się w oryginalnym tek-
ście akcentów homoerotycznych. 

W kinie Prl-u natomiast 
powstanie warszawskie zaistniało 
głównie dzięki pisarzowi i scena-
rzyście, jerzemu Stefanowi Sta-
wińskiemu, który sam brał udział 
w walkach jako dowódca jednej 
z kompanii. To on jest autorem 
scenariusza do klasycznego dzieła 
polskiego kina, Kanału (1956) 
Andrzeja Wajdy – opowieści 
o tragicznym losie warszawskich 
powstańców, ale także do Eroiki 
(1957) Andrzeja Munka, gdzie 
z gorzką ironią ukazany został 
problem polskiej bohaterszczy-
zny – rzucania się z szabelką na 
wroga i hołdowania pseudohe-
roicznym mitom. Pamiętajmy 
jednak, że Stawiński zaadapto-
wał również na ekran własną 
powieść, „Młodego warszawiaka 
zapiski z urodzin”, czego efektem 
był, podpisany przez Ewę i Cze-
sława Petelskich, film Urodziny 
młodego warszawiaka (1980). 
Można więc powiedzieć, że Sta-
wiński, wraz z realizującymi jego 
teksty reżyserami, opowiedział 
o powstaniu warszawskim na trzy 
różne sposoby – pierwszy z nich 
odwołuje się do tradycji polskiego 
romantyzmu i wizji fatum wiszą-
cego nad Polakami i ich historią 
(Kanał), drugi ma charakter dużo 
bardziej krytyczny i zdystanso-
wany (Eroica), ostatni zaś wpi-

miasTo 44

suje powstańcze biografie w ramy 
opowieści inicjacyjnej (Urodziny 
młodego warszawiaka).

W ostatnich latach temat 
powstania warszawskiego powró-
cił w polskim kinie (jak również 
w polskim dyskursie publicz-
nym) z dużym impetem, w wer-
sjach zarówno fabularnych, jak 
i dokumentalnych. Młody reży-
ser (rocznik 1981), jan Komasa 
zrealizował w 2014 roku „fabu-
larny dramat wojenny non-fic-
tion”, zatytułowany po prostu 

Powstanie Warszawskie, a oparty 
w całości na materiałach doku-
mentalnych. Na powstańczych 
kronikach filmowych, reali-
zowanych przez tych, którzy 
oprócz broni trzymali wówczas 
w ręku także kamery. Kroniki 
poddano konserwacji i poko-
lorowano, podłożono do nich 
ścieżkę dźwiękową z udziałem 
aktorów, układającą się w fikcyjną 
historię dwóch braci, operatorów 
Biura Informacji i Propagandy 
Komendy głównej Związku 

Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. 
W tym samym 2014 roku pre-

mierę miał jednak również inny 
film Komasy o tamtych wyda-
rzeniach. Tym razem już w pełni 
fabularny. Miasto 44 rozpoczyna 
się przed wybuchem powsta-
nia. głównym bohaterem jest 
młody Stefan (józef Pawłowski), 
który po śmierci ojca w kampa-
nii wrześniowej musi zapewnić 
utrzymanie rodzinie – matce 
(Monika Kwiatkowska) i młod-
szemu bratu (Filip Szczepkow-

Miasto 44, reż. Jan Komasa

To film zrealizowany przez młodego reżysera, 
w nowoczesnej poetyce, pokazujący powstanie 
warszawskie z perspektywy wkraczających 
w dorosłość jego uczestników.
Bartosz Żurawiecki
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Anna Próchniak i Zofia Wichłacz 
w filmie Miasto 44, reż. Jan Komasa
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