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Wakacyjny numer „Maga-
zynu Filmowego” wcale 
nie ma charakteru ogór-
kowego. Dawno już lato 

przestało być momentem przestoju 
w życiu filmowym: wszak na planach 
praca wre, a i kina nie odpuszczają, sta-
rając się uatrakcyjniać swój repertuar, 
żeby mimo plażowej pogody przycią-
gnąć widzów do kin. To się zresztą udaje. 
Polscy widzowie są spragnieni kina jak 
mało kiedy. Na dodatek szukają na ekra-
nach polskich tytułów i nawet nie krzy-
wią się na nieco ambitniejszy repertuar, 
czego dowodem jest choćby zaskakujące 
powodzenie frekwencyjne wyrafino-
wanej Zimnej wojny w reżyserii Pawła 
Pawlikowskiego. 

A zatem lato sprzyja filmom, a tak-
że myśleniu i rozmowom o nim. Do-
świadczyli tego goście kolejnego festi-
walu w Koszalinie, gdzie dyskutowało 
się dużo i gorąco. Mogą Państwo także 
poczuć to w naszym „Magazynie…”, 
gdzie ton nadaje nasz okładkowy boha-
ter i jubilat – Roman Polański. Wybitny 
reżyser chłodnym okiem patrzy na me-
chanizmy swojej kariery i świetnie potrafi 
je tłumaczyć tym, którzy chcieliby zna-
leźć w niej inspirację dla własnej pracy. 

Czasem warto jednak przyjrzeć się 
bliżej nie tylko temu, co jest, ale tak-
że temu, co dopiero powstaje i wkrót-
ce może będzie fantastycznym nowym 

polem działania w dziedzinie filmu. Tak 
jest z dziedziną nazywaną „sound desi-
gnem”. Andrzej Bukowiecki opracował 
dla nas kompendium wiedzy na temat 
tego, czym jest, skąd się wzięła ta spe-
cjalność, i jak wyglądają jej dokonania 
w Polsce. Kim są mistrzowie sound de-
signu i jak można nimi się stać. 

Lato to także dobry czas dla wspo-
mnień. W chwilach słonecznego rozle-
niwienia warto powspominać, co było 
sukcesem i dorobkiem polskiego kina, 
a tak szybko wywietrzało nam z głowy. 
Dlatego poprosiliśmy Darka Kuźmę, aby 
przypomniał gwiazdy kina dwudziesto-
lecia międzywojennego, wymiecione 
z ekranu przez drugą wojnę światową. 
Polski przemysł filmowy w tamtych la-
tach kształtowany był na modłę Hol-
lywoodu: produkowano filmy seryj-
nie, korzystając z klisz i sprawdzonych 
schematów rynkowych. Ale żeby mogły 
one zadziałać na naszym rynku, trzeba 
było stworzyć budzące emocje gwiaz-
dy. I mieliśmy ich całą galaktykę: Pola 
Negri, Jadwiga Smosarska, Ina Benita, 
Nora Ney, Lena Żelichowska i wiele 
innych. Co się z nimi stało po wojnie? 
Przeczytajcie proszę, jak zaskakujące 
były ich losy!

We wrześniu rozpoczniemy nowy se-
zon, spotkamy się na festiwalu w Gdyni, 
znowu rozgorzeją dyskusje i spory. Póki 
co, nabierajmy siły!

tomasz raczek
Redaktor Naczelny

WYDAWCA
Stowarzyszenie Filmowców Polskich

REDAKCJA
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PREZESI HONOROWI SFP
Jerzy Kawalerowicz  Janusz Majewski  Andrzej Wajda

WICEPREZESI HONOROWI SFP
Janusz Chodnikiewicz, Janusz Kijowski

ZaRZąd GłówNy
Prezes Jacek Bromski

wiceprezesi Karolina Bielawska, Dariusz Gajewski 
Skarbnik Michał Kwieciński

Członkowie Zarządu Filip Bajon, Witold Giersz, 
Janusz Kijowski, Juliusz Machulski, Allan Starski

oraz
Jerzy Kucia – Sekcja Filmu Animowanego (Przewodniczący)

Hanna Margolis – Sekcja Filmu Animowanego (Wiceprzewodnicząca)
Andrzej Marek Drążewski – Sekcja Filmu Dokumentalnego 

(Przewodniczący)
Andrzej Sapija – Sekcja Filmu Dokumentalnego 

(Wiceprzewodniczący)
Jacek Zygadło – Sekcja Telewizyjna (Przewodniczący)

Witold Będkowski – Sekcja Telewizyjna (Wiceprzewodniczący)
Mirosława Wojtczak – Koło Charakteryzatorów (Przewodnicząca)

Alina Skiba-Wojnach – Koło Cyfrowych Form Filmowych 
(Przewodnicząca)

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

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

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

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

Andrzej Stachecki – Oddział Wrocławski (Przewodniczący) 

Sąd KoleżeńSKi
Przewodniczący Marek Piestrak

wiceprzewodniczący Tomasz Miernowski, Piotr Wojciechowski
Sekretarz Grażyna Banaszkiewicz

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

Dorian Ster, Magdalena Tomanek

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Zbigniew Domagalski
wiceprzewodnicząca Ewa Jastrzębska

Sekretarz Łukasz Mańczyk
Członkowie Irena Strzałkowska, Krzysztof Tchórzewski

ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa
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Zaproszenie na Forum przyjął dy-
rektor Polskiego Instytutu Sztu-
ki Filmowej Radosław Śmigulski. 
Dla wielu twórców była to pierwsza 

okazja do rozmowy z nowym szefem PISF-u. 
Przewodniczący Sekcji Filmu Animowanego 
i Sekcji Filmu Dokumentalnego – Jerzy Ku-
cia i A. Marek Drążewski – przede wszyst-
kim pytali dyrektora o planowane zmiany w 
Instytucie, które budzą obawy części środo-
wiska. Marek Drążewski zwrócił uwagę, że 
wśród liderów i ekspertów są osoby o niepo-
równywalnym dorobku, i że należy zadbać o 
to, aby kluczowe decyzje podejmowały oso-
by cieszące się autentycznym autorytetem. 
Dyrektor Śmigulski podkreślał, że wszyscy 
eksperci byli rekomendowani przez różne 
środowiska i instytucje, ale jednocześnie po-
wiedział, że zadba, by osoby zapraszane do 
prac eksperckich wykazywały się niekwestio-
nowanym dorobkiem i uznaniem. 

Wielu uczestników Forum starało się 
przekonać dyrektora do zaniechania pomy-
słu likwidacji stypendiów scenariuszowych. 
Radosław Śmigulski chce stypendia prze-
nieść do programu developmentu. Goście 
Forum zwracali uwagę, jak ważne jest za-
pewnienie możliwości pracy twórcom sce-
nariusza jeszcze przed złożeniem projektu 
na development. Aby można było ruszyć z 
developmentem, trzeba mieć poskładany 
projekt. Wymaga to podróży, dokumen-
tacji. Czasem świadkowie odchodzą, zda-
rzenia przemijają, dokumentalista musi 
się śpieszyć. Być może to kwestia przeor-
ganizowania programu. Dyrektor PISF-u 
powstrzymał się od ostatecznych deklara-
cji, choć powiedział, że weźmie pod uwagę 
opinię środowiska.

Kontrowersyjnym rozwiązaniem jest rów-
nież likwidacja obowiązku zapewnienia opie-
ki artystycznej nad debiutantem. Radosław 

Śmigulski podkreślał, że został zlikwidowany 
tylko przymus, a pozostała możliwość rozli-
czenia opieki jako kosztu kwalifikowanego. 
Marek Drążewski uważa jednak, że przy nie-
wielkich budżetach dokumentów pozycja ta 
będzie wykreślana z kosztorysu. 

Profesor Jerzy Kucia zwrócił uwagę dyrekto-
ra PISF-u na fakt, że wielu zdolnych twórców 
animacji odchodzi z zawodu po pierwszym i 
drugim filmie. Mówił, jak niezrozumiałe jest 
zaniechanie przez TVP finansowania seriali 
animowanych, które są przecież świetnym 
towarem eksportowym. Przy okazji Marek 
Drążewski zaapelował do dyrektora Insty-
tutu o wsparcie w rozmowach z TVP, która, 
dysponując wkładem koprodukcyjnym, za-
trzymuje prawa do nadań telewizyjnych. Ra-
dosław Śmigulski zadeklarował, że temat ten 
poruszy w negocjacjach z telewizją.

Dyrektor PISF-u poinformował gości 
Forum, że pracuje z dyrektorem Agencji 
Produkcji Telewizyjnej i Filmowej Ma-
ciejem Muzyczukiem nad stworzeniem 
wspólnego procedowania produkcji filmo-
wych realizowanych z telewizją publiczną. 
W dużej mierze dotyczy to tytułów do-
kumentalnych. Obecnie trwają prace nad 
wspólnym kosztorysem. Dyrektor liczy, że 
nowa procedura zacznie obowiązywać w 
2019 roku, i że rozwiązanie to będzie mieć 
charakter systemowy.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się po-
nadto, że ustawa o zachętach podatkowych 
trafiła w końcu do prac sejmowych i ma zo-
stać uchwalona w najbliższych miesiącach.

Anna Wróblewska

NASZe FILMy,
NASZe TANTIeMy

sFp/ZApA Forum SFP w KraKowie

Na tegorocznym Forum Filmu Dokumentalnego i Animowanego 
SFP, podczas 58. KFF, najważniejszym tematem była znowelizowana 
Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami 
pokrewnymi. Temat przedstawił dyrektor SFP-ZAPA mec. Dominik 
Skoczek. Zmiany w prawodawstwie wpłyną na funkcjonowanie 
całego SFP – dlatego piszemy o tym osobno.

Radosław Śmigulski, A. Marek Drążewski i Jerzy Kucia

Ustawa o zbiorowym zarządza-
niu wdraża dyrektywę unijną 
z 2014 roku, która powinna być 
przyjęta przez wszystkie kraje 

członkowskie do kwietnia 2016. Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przyjęło koncepcję wdrożenia dyrektywy 
poprzez uchwalenie całkiem nowej ustawy 
poświęconej w całości organizacjom zbio-
rowego zarządzania (OZZ), do której prze-
niesiono większość przepisów dot. OZZ 
z Ustawy o prawie autorskim i prawach po-
krewnych. Polski ustawodawca nie poprze-
stał jednak na prostym przeniesieniu dy-
rektywy; polska ustawa w wielu miejscach 
wychodzi znacznie dalej niż tego wyma-
gają przepisy unijne, jak choćby w zakre-
sie rozbudowanych środków nadzoru mi-
nistra kultury czy możliwości nakładania 
na OZZ i na osoby kierujące działaniem 
OZZ wysokich kar finansowych.

Nowa ustawa wymagać będzie od Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich dużych zmian 
organizacyjnych związanych m.in. z potrze-
bą wyraźnego oddzielenia działalności sto-
warzyszeniowej od działalności związanej ze 
zbiorowym zarządzaniem. SFP będzie musia-
ło przyjąć nowe warunki członkostwa i sze-
reg nowych regulacji wewnętrznych. Jeszcze 
więcej pracy czeka ZAPA. Będziemy musieli 
dokonać całościowego przeglądu zasad funk-
cjonowania organizacji, aneksować wszyst-
kie umowy z uprawnionymi i innymi OZZ, 

USTAWA O ZBIOROWyM
ZARZąDZANIU
WCHODZI W ŻyCIe
10 maja Sejm RP uchwalił Ustawę o zbiorowym 
zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. 
Ustawę w czerwcu przyjął również Senat RP. Wejdzie ona 
w życie po 14 dniach od jej opublikowania, co powinno 
nastąpić pod koniec lipca lub na początku sierpnia.

9 miesięcy od wejścia w życie nowej ustawy, 
co oznacza, że powinno ono zostać zwołane 
najpóźniej w marcu lub kwietniu 2019 roku.

Na łamach „Magazynu Filmowego” bę-
dziemy przybliżać tę nową i obszerną, bo 
liczącą aż 140 artykułów regulację, tak 
istotną dla członków SFP.

Dominik skoczek 
dyrektor SFP-ZAPA

stworzyć nowe regulaminy repartycji, przy-
gotować specjalne procedury rozpatrywania 
skarg, realizować liczne obowiązki sprawoz-
dawcze oraz informacyjne wobec uprawnio-
nych, użytkowników i zagranicznych OZZ. 

Konieczne będzie również przyjęcie przez 
Walny Zjazd nowego statutu Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Zgodnie z nową usta-
wą, tzw. „statutowe” walne zebranie członków 
Stowarzyszenia powinno się odbyć w okresie 

Jerzy Kucia i Dominik Skoczek
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GORąCy DZIeń 
I ZimNA WojNA

Zimna wojna od mo-
mentu rozpoczęcia 
zdjęć budziła gorące 
emocje, głównie ze 

względu na Pawła Pawlikow-
skiego, który otrzymał w 2015 
roku za idę Oscara dla najlep-
szego filmu nieanglojęzyczne-
go. Tym bardziej ucieszyła in-
formacja o światowej premie-
rze Zimnej wojny na najważniej-
szym światowym festiwalu fil-
mowym w Cannes. Od począt-
ku wydarzenia odbywającego się 
na Lazurowym Wybrzeżu obraz 
był w czołówce rankingów i opi-
nii krytyków. Paweł Pawlikow-
ski wyjechał stamtąd z nagrodą 
dla najlepszego reżysera. Miesiąc 
później dzieło trafiło do dystry-
bucji kinowej w Polsce, osiąga-
jąc rewelacyjny start w posta-
ci 123 tys. widzów w pierwszy 
weekend. 

Specjalny pokaz Zimnej wojny 
dla korpusu dyplomatycznego 
odbył się 11 czerwca w stołecz-
nym kinie Kultura. Po projekcji, 
z dyplomatami rozmawiała ak-
torka Joanna Kulig grająca Zu-
lę. Film opowiada historię mło-
dej dziewczyny, która dostaje się 
w wyniku przesłuchań do wła-
śnie powstającego zespołu Ma-
zurek. Wtedy zakochuje się w niej 

pianista i jej instruktor Wiktor 
(Tomasz Kot). Para nie umie 
żyć bez siebie, ale równocześnie 
nie potrafi być razem. Wydarze-
nia rozgrywają się w latach 50. 
i 60. XX wieku w różnych miej-
scach Polski, w Berlinie, Paryżu 
i ówczesnej Jugosławii. W ich tle 
wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka 
dźwiękowa, będąca połączeniem 
polskiej muzyki ludowej z jaz-
zem i piosenkami paryskich ba-
rów minionego wieku. Motywem 

przewodnim jest utwór ludowy 
„Dwa serduszka” autorstwa Mi-
ry Zimińskiej-Sygietyńskiej i Ta-
deusza Sygietyńskiego. „Zależa-
ło nam, aby film był naturalny, 
dlatego dużo czasu spędziliśmy 
na próbach i przygotowaniach 
m.in. z zespołem Mazowsze” 
– mówiła Joanna Kulig. Paweł 
Sztompke, prowadzący dysku-
sję, przypominał dzieje grupy, 
której muzyka wyraźnie wpły-
nęła na twórców Zimnej wojny. 

Dla Alejandra Negrína Muñoza, 
ambasadora Meksyku w Polsce, 
film zasługuje na najważniejsze 
nagrody. „Pani jest fantastyczną 
aktorką i piosenkarką” – pogra-
tulował Kulig. „Ponadto Pawli-
kowski ma inną perspektywę pa-
trzenia na świat. Oscar murowa-
ny!” – kontynuował. Jego słowa 
potwierdzono długimi brawami. 
Aktorka opowiadała o zamiłowa-
niu do muzyki, przygotowaniach 
do roli i najtrudniejszych wyzwa-
niach. „Paweł zadedykował film 
rodzicom i skupił się na mecha-
nizmach działania ich związku, 
który stał się inspiracją do opo-
wiedzenia burzliwych losów za-
kochanej pary. To bardzo osobisty 
obraz, w którym pokazał też swój 
stosunek do Polski” – podkreśliła. 
Pierre Lévy, ambasador Francji, 
uznał, że seans wywołał w nim 
wiele emocji i pokazał różne drogi 
życiowych wyborów. „Niesamo-
wicie poruszający i zapadający 
w pamięć obraz” – konkludował. 

Warto przypomnieć o kolej-
nych sukcesach tego tytułu. Mię-
dzynarodowa Federacja Kryty-
ków Filmowych – FIPReSCI – 
wskazała Zimną wojnę jako kan-
dydata do tegorocznych europej-
skich Nagród Filmowych. Z kolei 
amerykański portal IndieWire 
opublikował listę swoich kan-
dydatów do Oscara w kategorii 
Najlepszy Film Nieanglojęzycz-
ny. Kilka tygodni po 71. MFF 
w Cannes, na jednym z pierw-
szych miejsc zestawienia, znala-
zło się dzieło reżysera idy. Na 21 
grudnia Amazon Studios zapo-
wiedziało amerykańską premierę 
filmu, co umożliwi ewentualny 
udział w rywalizacji o Oscary. Re-
cepcja podczas spotkania z dyplo-
matami mieszkającymi w Polsce 
pokazała, że Zimna wojna może 
rozkochać serca widzów na ca-
łym świecie. 

Marcin radomski 

Na ostatnim przedwakacyjnym seansie 
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego 
obejrzeli nagrodzoną w Cannes za reżyserię 
Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego. 

Joanna Kulig

Dyplomaci w Kulturze Nowe KiNo chińsKie w Kulturze

POWRóT PRZeGLąDU 
FILMóW CHIńSKICH
Chciałem wyrazić swo-

ją ogromną radość, że 
po kilku latach przerwy 
powrócił przegląd No-

wego Kina Chińskiego. Na nowo 
odżywa współpraca z chińskimi 
twórcami” – mówił podczas uro-
czystego otwarcia Jacek Bromski, 
prezes SFP. Wydarzenie popro-
wadził dziennikarz radiowy Pa-
weł Sztompke. Na scenę zapro-
sił Cai Lian, naczelnik Wydziału 
Kultury w Ambasadzie Chińskiej 
w Warszawie, która przyznała, że 
polskie kino słynie z wybitnych 
osobowości, a dzięki przeglądowi 
możemy spotkać się z chińskim 
kinem i przekonać się o tym, co 
nas łączy. „Dla mnie polskie kino 
istnieje od zawsze” – mówił Jiang 
Ping, prezes China Film Compa-
ny oraz reżyser obrazu otwarcia 
W pogoni za jackie Chanem. –
„Moi rodzice przynosili do do-
mu stare czasopisma z polskimi 
filmami. Jako dziecko oglądałem 
polskie kino. Chińscy widzowie 
znają Kochanków Roku Tygrysa 
Jacka Bromskiego i twórczość Ro-
mana Polańskiego. To dla mnie 
zaszczyt spotkać się z polskimi 
widzami” – przyznał. W spotka-
niu wzięła również udział odtwór-
czyni jednej z ról w W pogoni za 
jackie Chanem – yuan Wenting. 
To komediowy film akcji z Jackie 
Chanem w roli głównej. Świet-
na rozrywka dla miłośników 
wschodnich sztuk walki i obra-
zów z udziałem legendy kung-fu.

W ramach przeglądu zapre-
zentowano dziesięć nowych pro-
dukcji chińskich. Wśród nich Xie 

Yaohuan w reżyserii Ma Chon-
gjie, czyli klasyczną operę kan-
tońską o roli kobiet w polityce 
i o walce w obronie tradycyj-
nych wartości w skorumpowa-
nym świecie oraz moją wojnę 
Oxide Panga będącą ekraniza-
cją powieści jednego z najsłyn-
niejszych pisarzy chińskich XX 

wieku i zarazem działacza poli-
tycznego Li yaotanga (pseudo-
nim: Ba Jin). Kolejny pokazany 
film to perełka azjatyckiego kina 
fantastycznego i zarazem dzieło 
„hongkońskiego króla komedii” 
Stephena Chowa Syrena. Obraz 
osiągnął rekordowy box office 
w historii kinematografii chiń-

skiej, przynosząc przeszło 276 
mln dolarów zysku już w pierw-
szym tygodniu od premiery. Na 
uwagę zasłużył również chiński 
kandydat do Oscara w 2017 ro-
ku, współtworzony przez wybit-
nego przedstawiciela hongkoń-
skiej nowej fali – Wong Kar-Wa-
i’a i wyreżyserowany przez Huo 
Jianqi, laureata głównej nagrody 
na MFF w Szanghaju (Life Show, 
2002). Tym razem reżyser skupił 
się na filmowym portrecie słyn-
nego buddyjskiego mnicha Xu-
ana Zanga (Xuan Zang). Przegląd 
zamknął Latający dom spokojnej 
starości Zhanga yanga – dwukrot-
nego laureata Srebrnej Muszli 
w kategorii Najlepszy Reżyser na 
MFF w San Sebastian. To kome-
diodramat zręcznie przeplatający 
humor i rozważania natury eg-
zystencjalnej.

Przegląd Nowego Kina Chiń-
skiego pozwolił zapoznać się z pa-
sjonującą kinematografią rozwija-
jącego się w błyskawicznym tem-
pie państwa, odnoszącą na arenie 
międzynarodowej znaczące suk-
cesy. Dodatkowo otworzył no-
we możliwości współpracy pol-
skiej branży filmowej z twórcami 
z Chin. Do Warszawy przyjechało 
w tym celu pięciu przedstawicie-
li China Film Company. Organi-
zatorem wydarzenia było Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich 
we współpracy z Fundacją Kręgi 
Sztuki, Polsko-Chińskim Cen-
trum Biznesu i Kultury oraz Pol-
skim Instytutem Sztuki Filmowej.

Marcin radomski 

od 25 do 30 czerwca 
w stołecznym kinie Kultura 
widzowie uczestniczyli 
w projekcjach Nowego Kina 
Chińskiego – przeglądu 
organizowanego przez 
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich. 

Goście z Chin podczas otwarcia przeglądu
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58. KFF:
niespokojny świat, 

niespokojna 
rodzina 

Najpierw przecież patrzymy na część środ-
kową, a zatem drugą. W przypadku anima-
cji była ona najdłuższa i najbardziej złożona. 
Chciałam też od niej zacząć z powodów tech-
nicznych, organizacyjnych. Kiedy podejmuje 
się decyzję o realizacji bardziej złożonego pro-
jektu, trzeba to tak zaplanować, by wszystko 
się zazębiało” – przekonywała w wywiadzie 
autorka. Film Pajek, podobnie zresztą jak 
kolejna pokazywana w konkursie anima-
cja, czyli Inny Marty Magnuskiej, zanim 
zaprezentowany został w Krakowie, miał 
swoją oficjalną premierę w Cannes. Ale to 
nie wszystko. Na uwagę zwracały zrealizo-
wane pod opieką Piotra Dumały poruszające: 
Błoto Alicji Błaszczyńskiej, Mrówka wycho-
dzi za mąż Michała Poniedzielskiego, czy 
z pozoru błaha, a w gruncie rzeczy traktująca 
o poważnym problemie, animacja Colaholic 
Marcina Podolca.

Animacja była najbardziej spójną i kom-
pletną całością w obrębie Konkursu Polskiego. 
W przypadku dokumentów czy fabuł poziom 
był nieco bardziej zróżnicowany. Zdarzały 
się perełki, ale i filmy znacznie mniej udane. 
Do tych pierwszych zaliczyć trzeba laureata 
Złotego Lajkonika, czyli dokument Miłość 
bezwarunkowa Rafała Łysaka. Jury pod prze-
wodnictwem Tadeusza Sobolewskiego, tłuma-
cząc swą decyzję, przekonywało, że doceniło 

wśród blisko 250 tytułów na 
Krakowskim Festiwalu Fil-
mowym znaleźć można było 
każdy temat i styl. Nawet wer-

dykt jury w czterech konkursach nie wskazuje 
na jeden trend. A jednak… pod powierzch-
nią wielu dzieł czaił się jakiś niepokój. Nie 
brakowało trudnych tematów i pytań, ale 
zdarzały się chwile wytchnienia. Korytarze 
i sale kinowe pulsowały od dyskusji i emocji.

KonKurs PolsKi – 
Przełamanie trendu
Poprzednie lata na KFF przyzwyczaiły nas do 
tego, że najmocniejszym punktem Konkursu 
Polskiego były dokumenty. Nie trzeba szu-
kać daleko. Wystarczy spojrzeć na poprzed-
nią edycję, gdzie brylowały takie tytuły, jak 
Najbrzydszy samochód świata Grzegorza 
Szczepaniaka, Obcy na mojej kanapie Grze-
gorza Brzozowskiego czy znakomita Gruba 

debiutanta (!) przede wszystkim „za opowieść 
o intymnej rzeczywistości ludzi różnych poko-
leń, która wymyka się stereotypowym osądom”. 
To kameralna, ujmująca historia o niełatwym, 
stopniowym dochodzeniu do tolerancji. Ten 
temat powracał znaczniej częściej, podej-
mowany zresztą nie tylko przez rodzimych 
reżyserów, będąc dowodem na to, że to jeden 
z głównych problemów trawiących współ-
czesny świat. Jego mechanizmy w zabawny, 
komediowy sposób na czynniki pierwsze pró-
bował rozłożyć Maciej Kalwas w rozgrywają-
cym się w szpitalu psychiatrycznym Atlasie, 
uhonorowanym Srebrnym Lajkonikiem dla 
najlepszej polskiej krótkiej fabuły. Swoje trzy 
grosze w niełatwej próbie rozweselenia widza 
dołożył także Damian Kocur. Jego 1410 to taki 
prztyczek w kierunku naszej narodowej dumy 
i sugestia, że nawet o „wielkich” sprawach 
należy czasem mówić z przymrużeniem oka.

Bank z nagrodami rozbiła jednak doku-
mentalistka Marta Prus. O jej filmie Over 
the Limit mówiło się w zasadzie od początku 
festiwalu jako o faworycie. Znalazło to zresztą 
potwierdzenie w werdykcie, gdyż Prus otrzy-
mała nie tylko Srebrnego Lajkonika w Kon-
kursie Polskim, ale również Srebrny Róg 
w Międzynarodowym Konkursie Dokumen-
talnym. Żaden z tych laurów nie był przyznany 
na wyrost. To wyjątkowa opowieść o mrocz-

siły właśnie reżyserki, by wspomnieć m.in. 
o Renacie Gąsiorowskiej (Cipka), Paulinie 
Ziółkowskiej (O Matko!) czy Marcie Pajek 
(Figury niemożliwe i inne historie II).

58. edycja KFF w zasadzie tylko ten sta-
tus potwierdziła, a w głównej roli wystąpiła 
ostatnia z pań, zdobywając za swą nową pro-
dukcję III Srebrnego Lajkonika dla najlepszej 
animacji. Warto wspomnieć, że to drugi taki 
laur w dorobku artystki. Są one zresztą ze sobą 
mocno powiązane, gdyż oba filmy (pierwszym 
były Figury niemożliwe i inne historie II), za 
które została doceniona, składają się na try-
logię, podejmującą problem figury niemoż-
liwej. Co ciekawe, Pajek pracuje aktualnie 
nad pierwszą częścią wspomnianej całości. 
„Taka kolejność wynika z kilku powodów. 
Po pierwsze, nie jest istotna tu chronologia. 
Każda z części może być oglądana osobno 
i nie wpłynie to na jej odbiór. Ten tryptyk 
kojarzy mi się trochę z pomysłem na ołtarz. 

nym obliczu sportu, o czym przekonujemy 
się na przykładzie młodej rosyjskiej gimna-
styczki Margarity Mamun. Reżyserka, która 
sama w przeszłości uprawiała tę dyscyplinę, 
ukazuje jej codzienną walkę o to, by być na 
samym szczycie. Mordercze treningi, presja 
wyniku, stres, bolesne rozczarowanie. To 
wszystko ciągnie się za Margaritą. Over the 
Limit to świetnie skonstruowana, acz niepo-
zostawiająca złudzeń historia konsekwencji 
i ceny, jakie niesie za sobą zawodowy sport. 
Dwa oblicza tego zjawiska pokazały inne 
ciekawe dokumenty prezentowane w Kon-
kursie – Dreamland Stanisława Berbeki oraz 
Mistrz świata Kacpra Lisowskiego.

międzynarodowy 
KonKurs Filmów 
doKumentalnych – 
w domu dżihadysty 
Marta Prus nie była jedyną triumfatorką 58. 
KFF. Ten festiwal należał również do Talala 
Derkiego, którego wcześniejszy dokument – 
Powrót do Homs został w 2014 w Krakowie 
uhonorowany Srebrnym Rogiem i Nagrodą 
Jury Studenckiego. W nowym dziele, wyróż-
nionym Złotym Rogiem i FIPRESCI O ojcach 
i synach, urodzony w Syrii reżyser znowu 
porusza bolesny i aktualny temat. Wcześniej 

Tegoroczna edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego 
to bogactwo tematów i estetyk, z których 

wyłaniają się współczesny świat i kondycja człowieka 
w dynamicznie zmieniających się czasach.

Marii Zmarz-Koczanowicz. Tegoroczne 
wyniki wskazywać mogą, że i tym razem 
było podobnie. W końcu najciekawszym, 
a zarazem najczęściej nagradzanym tytułem 
podczas gali finałowej był reprezentant wła-
śnie tej formy filmowej, czyli Over the Limit 
Marty Prus, a Złoty Lajkonik trafił w ręce 
dokumentalisty Rafała Łysaka za Miłość bez-
warunkową. Trudno jednak oprzeć się wra-
żeniu, że prymat dokumentu wcale nie był 
tym razem taki oczywisty. Wszystko dzięki 
szalenie ciekawym animacjom. Wciągającym 
za sprawą opowiadanych historii, imponu-
jących formą, dojrzałych i dopracowanych, 
a nade wszystko różnorodnych. Co też sta-
nowiło ukłon w stronę jakże bogatej trady-
cji rodzimego kina animowanego. Od pew-
nego czasu w środowisku filmowym ukuło 
się stwierdzenie, że „animacja jest kobietą”. 
Trudno się dziwić, skoro największe sukcesy 
na międzynarodowych festiwalach odno-

Kuba armata, Dagmara Romanowska

Laureaci festiwalu
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docFilmmusic – nie 
tylKo mroK
Cieplejszy obraz świata dał bez wątpienia kon-
kurs DocFilmMusic, ale i tu nie było jednego 
trendu, tematu. Różnorodność tę podkreślił 
zresztą na gali zamknięcia przewodniczący 
jury sekcji – Marcin Borchardt. Zaprezento-
wane filmy łączy hasło muzyki, ale poza tym 
różni właściwie wszystko – nie tylko gatunki 
muzyczne (sąsiadowały tu ze sobą pop, rock, 
elektro, punk i staroangielskie pieśni ludowe), 
ale też sami bohaterowie oraz twórcy o innych 
temperamentach i stylu.

pokazał nam życie w oblężonym Homs, kon-
flikt pomiędzy rebeliantami i siłami Baszara 
al-Assada. Teraz zabiera nas do świata jesz-
cze bardziej niedostępnego dla człowieka 
Zachodu – domu islamskiego fundamen-
talisty. Spędza tam dwa lata. Granicę tere-
nów kontrolowanych przez Daesh, Derki 
przekracza, podając się za dziennikarza – 
sympatyka dżihadu. Na ekranie widzimy, 
jak jego bohater nie tylko toczy swoją wojnę, 
ale wpaja ją swoim synom. Chłopcy od naj-
młodszych lat poddawani są skrajnej ideolo-
gizacji, a odcięci zostają od dostępu do jakie-
gokolwiek innego punktu widzenia poprzez 
wypisanie ze szkoły. Kobiet w tym świecie 
nie ma – ich miejsce jest za murami domów 
i hidżabu, których przekroczenie / usunięcie 
grozi… zastrzeleniem przez własnego syna, 
brata, męża… W zrujnowanym materialnie 
i moralnie świecie, gdzie nienawiść i prze-
moc stanowią codzienność, zdaje się nie być 
żadnej nadziei – nie tylko dla bohaterów, ale 
i całego regionu. Wstrząsający obraz rozpo-
czął w Krakowie ciekawą debatę pod patrona-
tem „Tygodnika Powszechnego” – o Bliskim 
Wschodzie, o tym, co skłania rodziców do 
skazywania własnych dzieci na pewną śmierć, 
zderzeniu cywilizacji i eskalacji przemocy. 
Sam dokument najlepiej chyba podsumo-
wało jury FIPRESCI, które w uzasadnieniu 
swojej nagrody napisało: „Za mocny, złożony 
i pełen niuansów obraz toksycznej spuścizny 
patriarchatu i niezwykle odważne podejście 
reżysera do tworzenia filmów”.

Festiwal również wybrał z Konkursu Doku-
mentalnego dość ciężki obraz, rekomendu-
jąc do Europejskiej Nagrody Filmowej Białą 
mamę (reż. Zosya Rodkevich i Evgeniya Osta-
nina). Kamera wchodzi tu do domu patchwor-
kowej rodziny. Alina, mając szóstkę ciemno-
skórych dzieci ze związku z Etiopczykiem, 
decyduje się na adopcję białego chłopca, który 
zmaga się z poważnymi zaburzeniami psy-
chicznymi. Dziecko rozbija dotychczasową 
dynamikę kochającej się rodziny – nie tylko 
skupia na sobie całą uwagę, ale wprowadza 
też chaos emocjonalny i fizyczny. Czy miłość 
może pomóc tam, gdzie nawet psycholog nie 
potrafi pomóc? 

Czy dzięki uczuciu można na nowo zbu-
dować harmonię tam, gdzie życie przyniosło 
ból i zamęt? Pytanie to można odnieść także 
do innych filmów sekcji, w tym pominię-
tych przez jurorów: Syna (reż. Shen Zhang), 
w którym matka zamordowanego chłopca 
decyduje się na adopcję jego młodocianego 
zabójcy czy Zakochać się (reż. Kaleo La Belle), 
w którym reżyser stara się zbudować rodzinę-
-komunę – ze swoją byłą żoną i ich dziećmi 

Złoty Hejnał powędrował do Stephena 
Nomury Schible’a za film Ryuichi Sakamoto: 
Coda. To przemyślany, dopracowany w każ-
dym detalu portret wyjątkowego kompozy-
tora, który ostatnio pracował m.in. nad Zjawą 
Alejandra Gonzáleza Iñárritu, a wcześniej był 
prawą ręką Bernarda Bertolucciego, a w Japo-
nii odegrał pionierską rolę w kształtowaniu 
się m.in. synthpopu. Schible nie zaskakuje 
formą – swój dokument buduje klasycznie, 
opierając go przede wszystkim na rozmo-
wach z bohaterem i kolekcji archiwaliów. 
Klasyczna narracja pozwala jednak na sku-

wał do dokumentu Lęk (reż. Pablo Aparo 
i Martin Benchimol), ukazującego wioskę 
El Dorado, w której znachorzy mają więk-
szy autorytet niż lekarze. Jakiś promyczek 
nadziei można odnaleźć w uhonorowanym 
Wyróżnieniem Debiucie (reż. Anastasiya 
Miroshnichenko), w którym grono więź-
niarek przygotowuje spektakl teatralny. Cie-
plej na ludzi spogląda na pewno Grzegorz 
Zariczny, który w swoim nowym (pominię-
tym przez jury) dokumencie Ostatnia lekcja 
spędza czas z licealistami, którzy przygoto-
wują się do matury.

pienie, a także o wiele głębszy i bardziej reflek-
syjny odbiór, a on zdaje się mieć tu znaczenie 
kluczowe. Nie jest to bowiem tylko opowieść 
o geniuszu i jego karierze, ale przede wszyst-
kim o człowieku jako takim, zmagającym się 
z chorobą, pełnym pasji, angażującym się 
w swoją pracę i w to, co się wokół niego dzieje, 
reagującym na zło. Kto wie, może kiedyś sam 
Ryuichi Sakamoto odwiedzi Kraków osobi-
ście? Takie starania podejmowane są przez 
Festiwal Muzyki Filmowej. Może za rok?

Wyróżnienie DocFilmMusic zdobył film 
diametralnie inny – tak pozytywnie szalony, 
jak jego bohaterowie. Członkowie fińskiej 
grupy Pertti Kurikan Nimipäivät, muzycy 
z niepełnosprawnością umysłową, zarażają 
widzów swoją bezkompromisowością i szcze-
rością. Walczą o podbój Eurowizji, przeży-
wają osobiste rozstania i miłości, mniejsze 
lub większe konflikty. Zawsze są razem, jak 
przystało na przyjaciół. „Wyróżnienie dla opo-
wieści o życiu, która jest większa od muzyki – 
dawajcie dalej czadu chłopaki, bo PUNK’S 
NOT DEAD!” – napisali jurorzy. Tak właśnie! 

Ale na tych filmach konkurs się nie 
zamknął, a brak nagród nie oznacza gorszej 
jakości. Swoich wielbicieli na pewno znalazł 
dokument o George’u Michaelu przez niego 
samego współreżyserowany – tuż przed śmier-
cią – George Michael: wolność. Wersja reżyser-
ska. Z tego seansu wychodziło się z mokrymi 
oczami i melodią „Freedom”, rozbrzmiewającą 
w głowie. Fascynująca okazała się podróż, 
którą odbył też Maciej Bochniak – z filmem 
Ethiopiques – muzyka duszy. Twórca, który 
kilka lat temu pokazał polskim kinomanom 

oraz z nową partnerką i kolejnym dzieckiem 
w drodze. Miłość, chęć poświęcenia własnego 
życia dla dobra innych kieruje również kur-
dyjskim pułkownikiem Fakhirem Berwarim, 
bohaterem dokumentu Saper (reż. Hogir 
Hirori, Shinwar Kama). Mężczyzna uzbrojony 
jedynie w scyzoryk i obcążki rozbraja miny 
w strefach konfliktu. W filmie, który trzyma 
w napięciu bardziej niż hollywoodzkie sen-
sacje, wykorzystano autentyczne nagrania 
z działań bohatera.

Ale Konkurs Dokumentalny miał też swoje 
jaśniejsze oblicze. Srebrny Róg powędro-

Miłość bezwarunkowa, 
reż. Rafał Łysak

Rafał Łysak ze Złotym Lajkonikiem

O ojcach i synach, reż. Talal Derki

Talal Derki ze Złotym Rogiem
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niecodzienne oblicze disco polo (najpierw 
w dokumencie Miliard szczęśliwych ludzi, 
potem w fabule Disco Polo), teraz bada feno-
men muzyki etiopskiej, w której przeplatają 
się jazz, soul, funk i rock’n’roll. Rozkwit tej 
sceny muzycznej gwałtownie zakończyła 
dyktatura wojskowa. Z kolei Tomasz Droz-
dowicz w Koncercie na dwoje pozwolił nam 
pojechać na tournée z najbardziej szalonym 
i charyzmatycznym bohaterem tegorocznego 
festiwalu, a mianowicie Jerzym Maksymiu-
kiem. DocFilmMusic – najmłodszy na KFF 
konkurs – już tak mocno się weń wpisał, że 
trudno sobie Kraków bez niego wyobrazić.

międzynarodowy 
KonKurs Filmów 
KrótKometrażowych – 
zło czai się wszędzie?
Do trudnych tematów powrócił najstarszy 
konkurs w Krakowie – kina krótkometrażo-
wego. Poszukiwanie tożsamości, konflikty 
zbrojne oraz ich konsekwencje, ale i próba 
odpowiedzi na pytanie, skąd bierze się zło – 
to tematy, które zdominowały tę sekcję. Co 
ciekawe, powracały w każdej z filmowych 
form, a najmocniej wybrzmiały chyba, po raz 
kolejny, w animacji. Mowa o dwóch znako-
mitych tytułach, z których tylko jeden doce-
niony został przez jury pod przewodnictwem 
irańskiego reżysera i scenarzysty Merharda 
Oskouei. Tym filmem okazała się niemiecka 
animacja Obon autorstwa duetu André Hör-
mann i Samo (Anna Bergmann). Nawiązuje 
ona do tradycyjnego japońskiego święta zmar-
łych, podczas którego przywoływane są duchy 
przodków. Ta symboliczna opowieść z jed-
nej strony brutalnie portretuje okrucieństwa 

serki, to historia trójkąta, w którym kobieta 
rozdarta jest pomiędzy dwoma skaczącymi 
sobie do gardeł mężczyznami. Temat niby 
ograny, a jednak przedstawiony tu w sposób 
świeży i pomysłowy. Najwyraźniej przypadło 
to do gustu też jurorom, którzy uznali film 
za najlepszą konkursową fabułę. Co więcej, 
Krakowski Festiwal Filmowy przyznał mu 
nominację do Europejskiej Nagrody Filmo-
wej w kategorii filmu krótkometrażowego. 
Zupełnie inne światło na więzi pomiędzy 
ludźmi rzuca Michał Hytroś (Srebrny Smok 
dla najlepszego dokumentu oraz wyróżnienie 
w Konkursie Polskim) w niespełna 20-minu-
towych Siostrach. Miejscem akcji swojego 
filmu uczynił podkrakowskie Staniątki, gdzie 
mieści się najstarszy w Polsce żeński klasztor 
sióstr benedyktynek. Reżyser uważnie przy-
gląda się życiu zakonnic, w którym jest miej-
sce nie tylko na pracę i modlitwę, ale rów-
nież na żarty czy nawet drobne złośliwostki. 
Film Hytrosia, zupełnie jak jego bohaterki, 
ujmuje swą prostotą, dając do zrozumienia, 
że jeszcze nie wszystko stracone.

dooKoła KonKursów
Taki ton obiera również Etgar Keret w fil-
mie o sobie samym – Etgar Keret. Oparte na 
prawdziwej historii Stephane’a Kaasa i Rutgera 
Lemma, prawdopodobnie jednej z najbar-
dziej optymistycznych i pozytywnie nasta-
wionych do świata i ludzi produkcji festi-
walu, prezentowanej w pozakonkursowej 
sekcji „Opowieści ze świata”. Bo Kraków to 
nie tylko cztery konkursy, chociaż wokół 
nich zawsze skupia się największa uwaga. 
Pereł kina nie brakuje też w cyklach towa-
rzyszących. Może nawet jest ich tam jeszcze 
więcej? Niektóre z seansów retrospektywy 
Siergieja Łoźnicy, laureata Smoka Smoków 
2018, wypełniały kina po brzegi, a rozmowy 
z reżyserem mogłyby się toczyć bez końca. 
Tylko napięty grafik twórcy powodował, że 
widzowie wypuszczali go w końcu z objęć 
swoich pytań. Intrygujące i różnorodne 
okazało się kino Estonii (kraj był bohate-
rem cyklu „Focus On…”, odnogi wydarzeń 
KFF Industry – pisaliśmy o nich na stronach 
portalu SFP). Sekcja „Docs+Science” pozwo-
liła m.in. poznać życie Jane Goodall, sławnej 
badaczki życia szympansów. Pokazy „Lau-
reatów festiwali” przyniosły wiedzę, o czym 
mówi się w tym roku na innych imprezach. 
Tak naprawdę w Krakowie zamiast tygodnia, 
można byłoby spędzić miesiąc, a i tak nie 
obejrzałoby się całego bogatego i jakże fascy-
nującego programu. Może niektóre z filmów 
trafią do kin? W oczekiwaniu na 59. edycję 
jest czego wypatrywać.

wojny, z atakiem na Hiroszimę na czele, z dru-
giej – w subtelny sposób pokazuje skompli-
kowaną więź ojca i córki. Trudna historia to 
także temat filmu Kierowca jest czerwony Ran-
dalla Christophera. Pomysłowa animacja ilu-
struje wydarzenia, jakie rozegrały się w 1960 
roku. Wtedy to jeden z agentów izraelskiego 
wywiadu przybył do Argentyny z misją odna-
lezienia, a następnie pojmania nazistowskiego 
zbrodniarza Adolfa Eichmanna. Konkursowi 
reżyserzy przekonywali jednak, że wojenne 
niepokoje nie są niestety pieśnią przeszłości. 
O konflikcie w Syrii w swoim eksperymental-
nym dokumencie Ludzie z ziemi jałowej opo-
wiadał Heba Khaled, a o traumie oraz zespole 
stresu pourazowego, jaki wywołać mogą takie 
zdarzenia, w niezwykle ciekawym filmie Joe 
Boots traktował Florian Baron. 

Przyglądając się werdyktowi Konkursu Fil-
mów Krótkometrażowych, można odnieść 
wrażenie, że jurorzy postawili przede wszyst-
kim na to, co najbliżej życia. Problemy, z któ-
rymi, w opozycji do wyżej opisanych, zmagają 
się nie tyle nieliczni, co pewnie każdy z nas. 
Samoakceptacja, empatia, skomplikowane 
ludzkie relacje, ewoluujące czasem w przy-
jaźń, a kiedy indziej w coś zupełnie przeciw-
nego. O tym opowiada urocza, a zarazem 
mądra animacja Popraw włosy, Oliver Armelle 
Mercat, która uhonorowana została Złotym 
Smokiem. Jurorzy, uzasadniając swą decyzję, 
przekonywali, że przedstawiona tam historia 
możliwa była do ukazania tylko w tej formie 
filmowej. O dynamice ludzkich relacji i wza-
jemnych, nierzadko toksycznych zależności 
opowiedziała z kolei jej rodaczka Emmanu-
elle Fleytoux. Francusko-belgijska kopro-
dukcja Spuśćcie psy, będąca debiutem reży-

KraKowsKi Festiwal Filmowy
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Popraw włosy, Oliver, 
reż. Armelle Mercat polski dokument w świecie 

wielkiego sportu
Rozmowa z Martą Prus, 
reżyserką filmu Over the Limit, 
nagrodzonego Srebrnym Rogiem 
za najlepszy pełnometrażowy 
film w Międzynarodowym 
Konkursie Dokumentalnym 
oraz Srebrnym Lajkonikiem 
dla reżysera najlepszego filmu 
dokumentalnego w Konkursie 
Polskim 58. Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego

Jak to się stało, że zawędrowałaś w 
poszukiwaniu tematu aż do Rosji i 
świata sportu olimpijskiego?
W dzieciństwie sama trenowałam 

gimnastykę i stała się ona częścią mnie. Na 
IV roku reżyserii w PWSFTviT szukałam 
tematu na kolejny film i zaczęłam spraw-
dzać, co dzieje się w gimnastyce dziś. Tak 
trafiłam na informacje o niezwykle wpły-
wowej i charyzmatycznej szefowej Ogólno-
rosyjskiej Federacji Gimnastyki Artystycz-
nej – Irinie Viner-Usmanowej. Wychowała 
kilka mistrzyń olimpijskich i jeszcze więcej 
mistrzyń światowych. Prywatnie jest żoną 
rosyjskiego oligarchy, współwłaściciela 
Gazpromu. Poczułam, że jest w tym poten-
cjał na opowieść wychodzącą poza ramy 
sportu. Pojechałam więc do Moskwy, by to 
zweryfikować.

Podejrzewam, że brzmi to o wiele 
łatwiej, niż w rzeczywistości wyglą-
dało?
Od początku wiedziałam, że dotarcie do 
tak ważnej osobistości, jaką jest Irina, 
będzie trudne. Centrum szkoleniowe w 

Nowogorsku to teren zamknięty, przy-
pominający bardziej centrum dowodze-
nia niż ośrodek sportowy. Samo wejście 
wymaga przebrnięcia przez wiele formal-
ności. Wszyscy mówili, że porywam się na 
niemożliwe, ale mnie to jeszcze bardziej 
motywowało. Po dwóch i pół roku przebi-
łam się do tego świata. 

Projekt chyba ewoluował – pamiętam, 
że na pitchingu w ramach Doc lab 
Poland mówiłaś, że chcesz opowie-
dzieć zarówno o trenerce, jak i dwóch 
zawodniczkach. Relacji pomiędzy 
nimi. w Over the Limit koncentrujesz 
się na Ricie Mamun.
Na bardzo wczesnym etapie, w trakcie 
dokumentacji, obserwowałam również 
koleżankę Rity – Janę, trzykrotną Mistrzy-
nię Świata. Razem trenowały, ale zarazem 
były dla siebie głównymi konkurentkami. 
Zawsze zajmowały dwa pierwsze miejsca. 
Jednak szybko zorientowałam się, że nie 
ma pomiędzy nimi ani głębokiej przyjaźni, 
ani napięcia, których początkowo się spo-
dziewałam, porzuciłam więc ten zamysł.

Jak przekonałaś Ritę i irinę do tego, 
żeby zgodziły się towarzyszyć sobie 
tam, gdzie osoby postronne normalnie 
nie mają wstępu?
Ritę przekonać było o wiele łatwiej, ale jej 
zgoda to niewiele. W tym świecie o wszyst-
kim decyduje Irina Viner. Pozyskanie jej 
akceptacji było długim i skomplikowa-
nym procesem. Musiałam jej udowodnić, 
że naprawdę mi na tym zależy, jak bardzo 
jestem tej sprawie oddana – niczym gim-
nastyczki treningom. Przez dwa i pół roku 
jeździłam za nią po różnych krajach. Rów-
nolegle pozyskiwałam partnerów produk-
cyjnych. Jako pierwsi dołączyli do mnie 
polscy producenci – Maciej Kubicki i 
Anna Kępińska z firmy Telemark, a potem 
koproducenci z Niemiec, Finlandii i Brazy-
lii. Mój upór połączony z międzynarodo-
wym potencjałem filmu ostatecznie prze-
konały Irinę Viner.

Niesamowita determinacja…
Nie wiem, czy jeszcze kiedyś coś takiego 
w życiu powtórzę. Byliśmy pierwszą ekipą 
dokumentalną, którą Irina Viner do siebie 

Marta Prus
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dopuściła, nie licząc ekip telewizyjnych, 
które pokazywały kilka ujęć ćwiczących 
dziewcząt i nagrywały krótkie wypowie-
dzi. Z Iriną i Ritą spędziliśmy 100 dni zdję-
ciowych. Nakręciliśmy z Adamem Suzi-
nem 210 godzin materiału, który potem 
przez 10 miesięcy montowałam z Macie-
jem Pawlińskim. Myślę jednak, że udało się 
nam osiągnąć nasz cel: znaleźć się blisko 
tych ludzi, pokazać ich świat.

w recenzji „Variety” o Over the Limit 
napisano: „Czarny łabędź dokumen-
tów sportowych”. Krytyk dodał też, że 
gdyby dialogi i sceny, które się u cie-
bie pojawiają, znalazły się w filmie Ja, 
Tonya, uznano by je za przerysowa-
nie. twoja kamera jednak nie kłamie. 
Razem z operatorem, adamem suzi-
nem, spoglądacie na bohaterki, gdy są 
na sali treningowej, za kulisami zawo-
dów…
Mogłam łatwo relację pomiędzy Iriną i 
Ritą przerysować. Wielokrotnie byliśmy 
świadkami sytuacji konfliktowych. Zare-
jestrowaliśmy je, ale nie chciałam epato-
wać przemocą słowną. Chciałam, by obraz 
oddawał emocje, nie był publicystyką czy 
filmem interwencyjnym.

czy to, że znałaś świat gimnastyki uła-
twiło ci pracę nad Over the Limit?
Moje doświadczenia niewiele mają wspól-
nego z realiami wielkiego sportu w Rosji. 
Był to dla mnie zupełnie nowy świat. 
Reguły panujące w tym środowisku, men-

talność rosyjskiej elity, sposób odnosze-
nia się do siebie nawzajem i do innych 
– musiałam się nauczyć, jak odnaleźć się 
wśród moich bohaterek.

twój wcześniejszy krótki dokument, 
Mów do mnie, był dla ciebie sprawdzia-
nem relacji dokumentalisty z bohate-
rem. Na żywym organizmie. Zastana-
wiałam się, czy doświadczenia tamtej 
realizacji jakoś przeniosły się na Over 
the Limit?
Bohater Mów do mnie nie był świadomy 
tego, czym jest film, był ode mnie zależny, 
gotowy zrobić bardzo wiele. Granice sta-
wiałam ja. Prawdopodobnie byłam jedyną 
osobą, która chciała go wysłuchać. To 
mimowolne wyróżnienie rozbudziło w 
nim uczucia do mnie. Tacy bohaterowie – 
bezbronni, nieświadomi siły filmu są naj-
częstszymi bohaterami dokumentów. Ja już 
nie chcę robić obrazów, w których jest taka 
dysproporcja świadomości. Doświadcze-
nie pracy z Rosjankami było odwrotnością 
przypadku Mów do mnie. Rita nie dość, że 
ma silną osobowość, to jest międzynaro-
dową gwiazdą. Młoda, piękna, zamożna, 
przyzwyczajona do kamer, zaznajomiona 
z regułami tego świata. Bardziej mogłam 
się obawiać, że zupełnie mnie do siebie nie 
dopuści, że nie nawiążemy bliskiej relacji, 
niż że za bardzo się przede mną otworzy i 
jej życie zacznie zależeć ode mnie.

Niedawno rozmawiałam z siergie-
jem Łoźnicą, tegorocznym laure-

atem smoka smoków w Krakowie, 
który realizuje zarówno dokumenty, 
jak i fabuły. Powiedział, że każda z 
tych form pełni dla niego inną rolę. 
w dokumencie nie chce wkraczać 
z kamerą do życia indywidualnego 
bohatera. od tego właśnie ma fabułę. 
odnoszę wrażenie, że nie jest ci to 
obce myślenie.
Dokument jest o tyle skomplikowany, że 
nie ma reguł mówiących, jak zbudować 
umowę pomiędzy twórcą a bohaterem. W 
fabule mniej więcej wiemy, na co się uma-
wiamy. W dokumencie bohater zazwyczaj 
nie wie, czym jest film. Granice wyznacza 
etyka reżysera, a każdy rozumie ją inaczej. 
Współpraca lub końcowy efekt, którym 
jest film, mogą zmienić, zranić lub w inny 
sposób wpłynąć na bohatera. Takie rze-
czy dzieją się często, szczególnie w nagra-
dzanych obrazach… Dlatego tak niewiele 
dokumentów cenię.

Po premierze Over the Limit 
„Variety” umieściło twoje nazwi-
sko na liście 10 twórców filmowych 
z europy, których karierę warto śle-
dzić. czy w jakiś sposób odczułaś już 
to wyróżnienie?
Nie ma to na razie żadnego przełożenia, ale 
mam nadzieję, że pomoże przy szukaniu 
finansowania kolejnej produkcji. Chciała-
bym teraz zrealizować fabułę.

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Over the Limit, reż. Marta Prus
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energia jantarów napędza 
młode polskie kino 
Festiwal w Koszalinie mógłby do złudzenia przypominać 
ten w Cannes – tylko, że u nas jest mieleńska plaża, Morze 
Bałtyckie i nieformalna atmosfera. W Koszalinie wstęp mają 
tylko ci z legitymacją: „młody i debiutujący”. W tym roku 
wielu miało dopisek: „utalentowany”.

według Janusza Kijowskiego 
kategoria młodości nie jest 
biologiczna. Dla wrażli-
wego artysty powinna liczyć 

się waleczność, niezgoda na konformizm 
i wnikliwa obserwacja rzeczywistości. I te 
wszystkie – wymienione przez dyrektora pro-
gramowego Koszalińskiego Festiwalu Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film” – kategorie 
wkraczają z coraz większym przytupem do 
młodego polskiego kina. Na gali otwarcia 
pokazano rozgrywającą się wokół wigilijnego 
stołu Cichą Noc w reżyserii Piotra Domalew-
skiego. Film opowiadający o problemach, 
z którymi nadal zmaga się współczesna Pol-

ska. To też studium psychologiczne podzielo-
nej i rozbitej rodziny. W Gdyni obraz zdobył 
aż siedem statuetek (w tym Wielką Nagrodę 
Festiwalu – Złote Lwy), podczas gali rozdania 
Orłów – Polskich Nagród Filmowych rozbił 
bank, zgarniając dziesięć statuetek. W Kosza-
linie wycofał się z konkursowej rywalizacji, 
ustępując miejsca mniej docenionym debiu-
tom. W szranki o Wielkiego Jantara stanęło 
jedenaście operujących nowym językiem, 
szukających prawdy o człowieku i świecie, 
filmów pełnometrażowych. Największe uzna-
nie członków jury pod przewodnictwem 
reżysera Xawerego Żuławskiego (w 2007 
odebrał Wielkiego Jantara za swój debiut 

Chaos) – w składzie: operatorka Weronika 
Bilska, reżyser Bartosz M. Kowalski, pisarka 
Grażyna Plebanek oraz aktor Wojciech Pszo-
niak – zdobył Photon w reżyserii Normana 
Leto. Odważny werdykt i zarazem apel skie-
rowany do młodych twórców – bierzcie do 
ręki kamerę i kręćcie, co chcecie. Wybierajcie 
własną drogę, nie zważajcie na panujące mody, 
a wręcz przekraczajcie granice i łamcie kon-
wencję. Bo Photon to mariaż wykładu nauk 
ścisłych, filozoficznych rozważań i filmu SF. 
Ramą scalającą jest wywiad z zagranym przez 
Andrzeja Chyrę neurobiologiem, który tłuma-
czy dziennikarce genezę wszechświata. Nor-
man Leto ilustruje rozmowę świetnymi ani-
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macjami. Najwięcej wyróżnień zebrał jednak 
Atak paniki Pawła Maślony (Nagroda Dzien-
nikarzy, Jantar za Odkrycie Aktorskie dla Bar-
tłomieja Kotschedoffa, Jantar za muzykę dla 
Radzimira Dębskiego, Jantar im. Stanisława 
Różewicza za reżyserię dla Pawła Maślony). 
Brawurowa szarża aktorów i reżysera realizu-
jącego zabawny film nowelowy trafiła w gusta 
krytyków i publiczności. Najlepszym piórem 
wykazała się Jagoda Szelc, pisząc scenariusz 
filmu Wieża. Jasny dzień (Jantar  za scena-
riusz). Debiutantka zaczęła kolekcjonować 
nagrody od festiwalu w Gdyni (Nagroda za 
Debiut Reżyserski, Nagroda za Scenariusz, 
Nagroda Onetu „Odkrycie Festiwalu”). Świe-
żość w spojrzeniu na historię rodzinną, wolta 
gatunkowa i artystyczna konsekwencja spra-
wiły, że reżyserka ma już w kieszeni Paszport 
Polityki, a na półce Krakowską Nagrodę Fil-
mową Off Camery. W Koszalinie doceniono 
także zdjęcia Łukasza Gutta do filmu Serce 
miłości w reżyserii Łukasza Rondudy. To jeden 
z najbardziej oryginalnych obrazów ostat-
nich lat w polskim kinie, a zarazem niesza-
blonowy portret pary artystycznej: perfor-
mera Wojciecha Bąkowskiego oraz poetki 
i artystki Zuzanny Bartoszek. Do serc festi-
walowej publiczności przypadł Podatek od 
miłości w reżyserii Bartłomieja Ignaciuka, 
a Grzegorz Damięcki za rolę w tym filmie 
odebrał Jantara za główną rolę męską. Na 
dobrze zrealizowaną komedię romantyczną 
do kin poszło ponad milion widzów. 

Wśród premierowych pokazów znalazły się 
53 wojny Ewy Bukowskiej. To historia inspi-
rowana prawdziwymi wydarzeniami z życia 
korespondenta wojennego i jego żony, która 
większość roku spędza, czekając na męża. Nie 
mogąc sobie poradzić z samotnością i ciągłym 
strachem, zaczyna odpływać od rzeczywisto-
ści. Magdalena Popławska za kreację w tym 
filmie otrzymała Jantara w kategorii najlep-
szej roli kobiecej. Reżyserka Ewa Bukowska 
została wyróżniona laurem za najlepszy film 
przez Jury Młodzieżowe. Międzynarodowa 
premiera wyprodukowanych przez Studio 
Munka-SFP 53 wojen odbędzie się na początku 
lipca, podczas 53. MFF w Karlowych Warach, 
gdzie obraz znalazł się w konkursie East of the 
West. Oprócz Magdaleny Popławskiej na ekra-
nie zobaczymy Michała Żurawskiego, Kingę 
Preis, Dorotę Kolak i Krzysztofa Stroińskiego. 

Kolejne premiery w Koszalinie to dwa 
obrazy gatunkowe: Dzień czekolady Jacka 
Piotra Bławuta oraz Odnajdę cię Beaty Dziano-
wicz. Pierwszy to familijna opowieść o przy-
jaźni, miłości i tęsknocie w konwencji reali-
stycznej i fantastycznej. Autorzy inspirowali 
się japońskimi animacjami Hayao Miyaza-

nowych technologii w MKDiN, natomiast 
PISF również zadeklarował gotowość współ-
pracy w kwestii kina nowych generacji. Śmi-
gulski mówił także m.in. o ustawie o zachętach 
dla producentów audiowizualnych, a także 
stworzeniu w Instytucie narzędzia do pro-
wadzenia polskiego box office’u.

Przedstawiciele kanałów telewizyjnych 
TVP, TVN, HBO i Canal+ opowiedzieli 
o możliwościach współpracy z młodymi 
twórcami. Uczestnicy debaty wielokrotnie 
podkreślali, że szukają interesujących i nowa-
torskich pomysłów. Zachęcali do składania 
projektów seriali i filmów, a przede wszyst-
kim opanowania strachu przed wejściem do 
„szklanego budynku telewizji” czy kontaktu 

SFP Jacek Bromski i liczna grupa reżyserów, 
producentów, dziennikarzy i przedstawicieli 
branży filmowej. Dyrektor PISF przedstawił 
założenia programu operacyjnego dotyczą-
cego mikrobudżetów. „PISF koncentruje się 
na ułatwieniach dla debiutujących reżyserów 
i producentów. Widzę aktywnych, młodych 
twórców, poszukujących kontaktów i fundu-
szy za granicą. W ramach nowego programu 
Pierwszy Film, formalnie nazywającego się 
Mikrobudżety, projekty będą mogli składać 
absolwenci szkół filmowych oraz amatorzy” – 
mówił dyrektor.

Podczas dyskusji pojawiły się pytania doty-
czące rynku Virtual Reality (VR). Obecnie 
trwają prace nad programami wspierania 

sposób media mają szansę informować 
o shortach, a dyrektor artystyczny Studia 
Munka Jerzy Kapuściński przypomniał 
największe sukcesy polskich obrazów krót-
kometrażowych. 

O tym, że poziom artystyczny tegorocznego 
festiwalu „Młodzi i Film” był wysoki zaświad-
czają właśnie krótkie metraże. W morzu kon-
kursowych możliwości – 52 produkcje – 
można było wyłonić kilka bursztynów. Jury 
w składzie: reżyserki Anna Jadowska (prze-
wodnicząca), Aleksandra Terpińska i Marta 
Prus, pisarka Natalia Fiedorczuk-Cieślak oraz 
producent animacji Wojciech Leszczyński 
znalazło wiele obiecujących tytułów. Jan-
tara za krótkometrażowe filmy otrzymali: 
Jakub Radej za fabularny Sweet Home Czy-
żewo opowiadający o chłopaku powracają-
cym z trzyletniej emigracji zarobkowej, Alicja 
Błaszczyńska za animację Błota o nietypowej 
relacji miłosnej oraz Natalia Koniarz i Stani-
sław Cuske za dokument Tamy, czyli historię 
spotkania ojca z synem. Dziennikarze przy-
znali nagrodę filmowi Heimat w reżyserii Emi 
Buchwald, skupiającemu się na specyficznej 
relacji rodzinnej, a Nagroda Legalnej Kultury 
trafiła w ręce Michała Hytrosia za sportreto-
wanie zakonnic z podkrakowskich Staniątek 
w krótkometrażowych Siostrach. 

W programie festiwalu „Młodzi i Film” 
pokazano także debiuty zagraniczne, peł-
nometrażowe dokumenty (m.in. Over the 
Limit Marty Prus czy Call Me Tony Klau-
diusza Chrostowskiego), pokazy ekranizacji 
teatralnych w ramach Teatroteki oraz retro-
spektywę pięciu filmów Marka Koterskiego, 
który wziął udział w spotkaniu z publiczno-
ścią. Wieczorami w klubie Teatr Variete Muza 
do późnych godzin nocnych widzowie słu-
chali rozmów prowadzonych przez Macieja 
Buchwalda z aktorami, m.in. Jowitą Budnik 
czy Dawidem Ogrodnikiem. 

Tegoroczny 37. Koszaliński Festiwal Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film” świadczy 
o bardzo dobrej kondycji początkujących 
filmowców. Najważniejsze jednak są słynne 
dyskusje „Szczerość za szczerość”, podczas 
których – jak nigdzie indziej – aktorka może 
powiedzieć reżyserowi, że źle się z nim pra-
cowało, on z kolei może wyrazić żal do pro-
ducenta, a cała ekipa utyskiwać, że było za 
mało pieniędzy na produkcję. Czyżby tak 
ożywczo działał jod z nadmorskiego Mielna, 
po którego plaży przechadzają się goście festi-
walu? Jedno jest pewne, w Koszalinie liczy się 
wrażliwość artystyczna i prawda, bo to one 
napędzają młode polskie kino.

Marcin Radomski

kiego. Drugi to thriller sensacyjny, histo-
ria policjantki, która uwikłana w pogoń za 
mordercą, sama staje się celem jego wyra-
chowanych ataków. W konkursie koszaliń-
skim znalazły się również: Zgoda Macieja 
Sobieszczańskiego, Catalina Denijala Hasa-
novića i Reakcja łańcuchowa Jakuba Pączka. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń festi-
walu „Młodzi i Film” było spotkanie z dyrek-
torem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – 
Radosławem Śmigulskim i kierownikiem 
Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Pro-
jektów Filmowych – Małgorzatą Szczepkow-
ską-Kalembą, którzy zaprezentowali plany 
dotyczące wspierania młodych twórców 
przez PISF. W debacie wziął udział prezes 

personalnego z dyrektorami. Według nich 
najważniejsze jest bowiem, aby się poznać 
i wzajemnie wysłuchać. Wtedy istnieje szansa 
na realizację nowych produkcji. 

Z okazji 10. urodzin Studia Munka-SFP 
zorganizowano panel „Shorty – trampolina 
do…?”. Zadaniem uczestników debaty było 
zaprezentowanie sytuacji filmów krótko-
metrażowych w Polsce. Przedstawicielka 
dystrybutora Paula Szmidt opowiedziała 
o promocji dystrybuowanych przez M2 
Films krótkich metraży ze Studia Munka, 
agent sprzedaży Marcin Łuczaj (New 
Europe Film Sales) zdradził kulisy han-
dlowania filmami, krytyk tygodnika „Poli-
tyka” Janusz Wróblewski tłumaczył, w jaki 

Jagoda Szelc 

Xawery Żuławski
i Jacek Bromski

Norman Leto 

Ewa Bukowska 

Bartłomiej Kotschedoff 
i Jan Kwieciński
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11. FmF: Hollywood 
w krakowie 
– jak u siebie
W 2. dekadę Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie wszedł 
jako prężna impreza o ugruntowanej, światowej renomie, 
oferując spotkania z mistrzami oraz olśniewające koncerty – 
wśród nich „Scoring4Polish Directors”. 

scoring4…” to „młody”, ale już stały 
punkt programu festiwalu. Obowiąz-
kowy! Jedynie rok temu ustąpił miej-
sca jubileuszowej gali imprezy. Wcze-

śniej jego bohaterami byli Andrzej Wajda 
i Roman Polański. Uroczyste wieczory 2015 
i 2016 roku przyniosły mnóstwo wzruszeń 
i każdy, kto w nich uczestniczył, zapamięta 
je na zawsze: Andrzeja Wajdę, który kłania 
się przed publicznością po 3-godzinnej fecie 
muzycznej na cześć jego i jego kompozyto-
rów, Roman Polański, który w towarzystwie 
Alexandre’a Desplata rozrzuca kwiaty… Rów-
nież w tym roku wydarzeniu towarzyszyły 
tłumy, emocje i niesamowita, kosmiczna 
wręcz energia. 

Główną bohaterką wieczoru była 
Agnieszka Holland. Tuż obok niej na 
widowni zasiedli Jan A.P. Kaczmarek i Zbi-
gniew Preisner, a ze sceny płynęły piękne suity 
z Całkowitego zaćmienia, Placu Waszyng-
tona, Trzeciego cudu, Tajemniczego ogrodu, 
Europa, Europa, ale i serialu House of Cards 
(muzyka Jeffa Beala) oraz Pokotu i W ciem-
ności – autorstwa Antoniego Komasy-Łazar-
kiewicza. Twórca, też obecny na gali, nie był 
w Krakowie jedynym przedstawicielem mło-
dego pokolenia kompozytorów. Ich dzieła 
zainaugurowały wydarzenie – rozbrzmiały 
tu melodie z Ataku paniki Pawła Maślony 
i Sztuki kochania. Historii Michaliny Wisłoc-
kiej Marii Sadowskiej z utworami charyzma-

„Video Games Music Gala” 
– przy pulpicie dyrygenckim 
Eimear Noone
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los angeles 
przyjeżdża do was

Podobno Hollywood kocha FMF?
To niesamowite, co udało się tutaj osiągnąć. 
W Hollywood to jeden z najbardziej znanych 
i cenionych festiwali i wszyscy z branży wypa-
trują zaproszenia do udziału w nim. „Jedziesz 
do Krakowa? Jedziesz?” – pytają. Jeżeli odpo-
wiedź brzmi „tak”, to znaczy, że należysz do 
grona fajnych ludzi, jesteś „cool”. 

twórcy zawsze czerpią ze swoich korzeni. 
czy jest coś, co pani zdaniem wyróżnia 
muzykę polskich kompozytorów?
Myślę, że zarówno w Polsce, jak i Irlandii bar-
dzo żywe są historia i legendy, stanowią część 
codzienności, nie są odgrodzone „za szybą”, 
i to na pewno nas kształtuje. Polskich kom-
pozytorów, ich dzieła, wyróżnia wielka zło-
żoność emocjonalna. Irlandczykom łatwo 
popadać w dramatyzm, mrok, więc natych-
miast to wyłapujemy. Wielu polskich kompo-
zytorów ma też klasyczne wykształcenie i ich 
naturalnym środkiem ekspresji jest orkiestra. 
To nie jest wcale światowy standard. Polscy 
muzycy doskonale rozumieją moje utwory – 
nie muszę im swojej muzyki tłumaczyć, wie-
dzą od razu, dokąd zmierzam. Coś nas chyba 
łączy. 

Na koncercie „scoring4Polish Directors” 
obok kompozycji Jana a.P. Kaczmarka 
i Zbigniewa Preisnera można było usły-
szeć wielu młodych twórców. czy ktoś 
zwrócił pani uwagę?
To był fantastyczny koncert na bardzo wyso-
kim poziomie. Zaskoczył mnie Jimek. Jego 
podejście do muzyki jest bliskie mojemu. 
Wszyscy byli znakomici, ale w nim było coś 
wyjątkowego – w jego ekspresji, w byciu 
w chwili. Zachwycił mnie. Gdybym miała 
wybrać jedną osobę, to właśnie jego. 

Pokonała pani drogę z irlandii do Usa. 
czy ma pani jakieś rady dla polskich 
twórców, którzy chcieliby pójść w pani 
ślady?
Dziś w Los Angeles częściej spotka się kel-
nera-kompozytora niż kelnera-aktora. To 

wysoce konkurencyjna branża. Czy mogę 
coś doradzić? Wykorzystaj swój talent, żeby 
zwrócić na siebie uwagę. W kraju. Nie jedź 
do USA, jeżeli nikogo tam nie znasz. Sama 
przeniosłam się dopiero wtedy, gdy miałam 
tam już zapewnioną pracę. Ale po co masz 
jechać do USA, skoro wszyscy stamtąd przy-
jeżdżają do Krakowa? Zacznij od obecno-
ści na FMF – bierz udział w wydarzeniach, 
poznawaj ludzi. Przygotuj demo. Zgłaszaj się 
do konkursów – np. ASCAP Film Scoring 
Workshop – swoją drogą ludzie z ASCAP 
też są w Krakowie. Kolejny dobry adres to 
Sundance Institute. LA przyjeżdża do cie-
bie, wykorzystaj to. I zjedz zęby na swojej 
pracy – sama musiałam nauczyć się kompo-
nować, orkiestrować, dyrygować, produko-
wać, grać. To biznes, w którym poza talen-
tem wymagane są bardzo specjalistyczne 
umiejętności – rozwijaj je. Nie licz na to, że 
pojedziesz w ciemno i „jakoś to będzie”. 

Przetarła pani trudny szlak – kompono-
wanie i dyrygowanie to dziedziny zdomi-
nowane przez mężczyzn.
I nie ma ku temu żadnej fizycznej czy inte-
lektualnej przesłanki. Gdy byłam w 7. mie-
siącu ciąży, jeździłam na tournée. Problem 
leży w braku zachęty w szkole, wsparcia. 
Sama byłam inaczej traktowana, inaczej się 
do mnie zwracano. Z tego powodu zrezygno-
wałam z udziału w konkursach – nie wierzy-
łam, że zostanę sprawiedliwie potraktowana. 
Musiałam od początku robić więcej. Dziś coś 
drgnęło, ale mnie najbardziej drażni, gdy czy-
tam np. takie zdania: „Kobieta kompozytor 
to nie moja bajka”, „Kobieta dyrygent to…”. 
Gdyby zamiast słowa „kobieta” wpisać kolor 
skóry, wyznanie, wybuchłoby oburzenie. 
A „kobieta” jest akceptowane. Kobiety to czy-
tają i zaczynają w to wierzyć. Ktokolwiek coś 
takiego twierdzi, jest w błędzie. Dlaczego też 
kobieta musi być od razu najlepsza? Dlaczego 
nie może po prostu wyrażać siebie?

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Rozmowa z kompozytorką i dyrygentką 
eimear Noone, gościem 11. FMF

tycznego Radzimira Dębskiego, pseud. 
Jimek (w sekundę uwiódł widownię), 
a także Człowieka z magicznym pudeł-
kiem Bodo Koxa (muzyka Sandro di 
Stefano) i Twojego Vincenta Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana (kompo-
zytor Clint Mansell).

Polskich elementów na FMF było 
jeszcze więcej. Już na otwarciu uho-
norowano twórczość przyjaciela festi-
walu – maestra Krzysztofa Penderec-
kiego. Dwukrotnie (w Katowicach 
i Krakowie) odbył się koncert „Pen-
derecki2Cinema”. Ponadto Sala Audy-
toryjna w Centrum Kongresowym 
ICE Kraków otrzymała jego imię. Pol-
skie nazwiska przewijały się ponadto 
przez kolejną wielką galę imprezy, cie-
szącą się olbrzymią popularnością i od 
kilku lat zapełniającą widownię Tauron 
Areny – „Video Games Music Gala”. 
Tu można było m.in. usłyszeć kom-
pozycje Marcina Przybyłowicza, Pio-
tra Musiała i Mikołaja Stroińskiego, 
a także piękny głos Ani Karwan, który 
towarzyszył muzyce Eimear Noone – 
jednej z nielicznych kobiet, które kom-
ponują i dyrygują wielkimi orkiestrami, 
autorki melodii do gier wideo i filmów, 
Irlandki na co dzień pracującej w Los 
Angeles, z którą przeprowadziłam 
poniższą rozmowę. 

FMF od początku istnienia przy-
ciąga do Krakowa największych 
z Hollywood i Europy. Ten festiwal 
nie ma w swojej nazwie „między-
narodowy”, a jednak jest takim na 
wskroś. Jak u siebie czuje się tu m.in. 
Elliot Goldenthal, regularnie przy-
jeżdżają przedstawiciele i członkowie 
ASCAP. Niczym Bond, w ostatniej 
chwili, na koncert – pokaz Casino Roy-
ale z muzyką na żywo – wpadł David 
Arnold. Wśród prowadzących warsz-
taty znalazł się Christopher Drake. Bo 
FMF to nie tylko koncertowe gale, 
ale także projekty edukacyjne (w tym 
rewelacyjna FMF Youth Orchestra, 
która zagrała w tym roku muzykę do 
filmów o potworach – na koncercie 
„Monster Movie Music Madness”) 
oraz coraz większa platforma spo-
tkań branżowych, w której uczestniczą 
zarówno goście zagraniczni, jak i pol-
scy kompozytorzy, reżyserzy, konsul-
tanci muzyczni. Można się w Krakowie 
zasłuchać w muzyce, porozmawiać 
o niej, a także po prostu znakomicie 
bawić. D.R.

Festiwal Muzyki FilMowej
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Festiwale w Polsce Nowe HoryzoNty

zbaczając 
z utartycH szlaków
Rozmowa 
z Marcinem 
Pieńkowskim, 
dyrektorem 
artystycznym 
MFF Nowe 
Horyzonty 
we Wrocławiu

18.edycja Nowych Horyzontów 
budzi zainteresowanie nie 
tylko ze względu na świetny 

program, lecz także z powodów poza-
filmowych. Po raz pierwszy od 15 lat 
festiwal musi się obejść bez sponsora 
tytularnego – firmy t-Mobile.
Decyzja partnerów z T-Mobile nie była 
dla nas wielkim zaskoczeniem. Półtorej 
dekady sponsorskiego wsparcia to i tak 
ewenement, z reguły można mówić o suk-
cesie nawet wtedy, gdy taka współpraca 
utrzymuje się przez pięć lat. Oczywiście, 
nieustannie rozglądamy się za sponso-
rem, który mógłby przejąć rolę T-Mo-
bile, ale takie poszukiwania nie są łatwym 
zadaniem. Nasi dotychczasowi partnerzy 
zapewniali nam w końcu spory zastrzyk 

gotówki, a w roku „mundialowym” wyne-
gocjowanie podobnych warunków jest 
tym trudniejsze, że wiele firm skupia się na 
finansowaniu wydarzeń sportowych i oko-
łopiłkarskich.

Rozumiem jednak, że nie składacie 
broni?
Bynajmniej. Cały czas prowadzimy roz-
mowy z wieloma firmami, a tegoroczną 
edycję zorganizujemy przy udziale wielu 
mniejszych sponsorów. Skorzystamy 
również z dofinansowania, które przy-
znał nam Polski Instytut Sztuki Filmowej 
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Co dla nas bardzo istotne, 
zmniejszony budżet w ogóle nie odbije 
się na komforcie uczestnika festiwalu. 
Wręcz przeciwnie, w porównaniu z ubie-
głym rokiem liczba pokazywanych przez 
nas filmów wzrośnie z 200 do 240, a do 
dyspozycji naszych widzów oddamy trzy 
dodatkowe sale w Dolnośląskim Centrum 
Filmowym.

Zmiany dotyczą nie tylko sfery orga-
nizacyjnej, lecz także idei festiwalu. 
Jak z biegiem czasu zmienia się, twoim 
zdaniem, rozumienie pojęcia „nowo-
horyzontowości”?
Już jakiś czas temu uświadomiliśmy sobie, 
że nowe horyzonty współczesnego kina to 
nie tylko nurt slow cinema. Widać to było 
także na tegorocznym festiwalu w Cannes, 
gdzie pokazano raptem dwa filmy utrzy-
mane w tej stylistyce. Oba były zresztą 
całkiem niezłe i zostaną pokazane we 
Wrocławiu, bo slow cinema na Nowych 
Horyzontach było, jest i będzie. Wszystko 
jest jednak kwestią proporcji i zrozumienia 
faktu, że kino radykalne, nowatorskie i eks-
perymentalne, które zawsze było nam naj-
bliższe, może mieć zupełnie różne oblicza.

Nowe Horyzonty zawsze kojarzyły się 
z odwagą w przełamywaniu stereoty-
pów. w jaki sposób ta bezkompromi-
sowość zamanifestuje się w tegorocz-
nym programie?
Postaramy się, aby nasza sekcja „Trzecie 
Oko: Girlhood” wywróciła do góry nogami 
potoczne wyobrażenia na temat kina 
feministycznego. Z podobnym zamysłem 
przygotowywaliśmy retrospektywę kina 
irańskiego, która udowodni, że jest w tym 
kraju przestrzeń dla reżyserów o zupełnie 
innej wrażliwości niż Kiarostami, Majidi 
czy Makhmalbaf. Cieszy mnie, że sekcja 
ta zostanie wzbogacona o towarzyszącą 

jej wystawę. W przyszłości, jeśli budżet na 
to pozwoli, chcielibyśmy zwracać jeszcze 
większą uwagę na wydarzenia towarzy-
szące, które pozwolą festiwalowi wykro-
czyć poza tradycyjnie pojmowaną prze-
strzeń kina. Idealny przykład takiej strategii 
stanowił dla mnie – przygotowany przez 
reżysera Apichatponga Weerasethakula – 
performance „Sleepcinemahotel”, który 
okazał się hitem tegorocznego festiwalu 
w Rotterdamie.

takie postrzeganie idei festiwalu 
wydaje się bardzo obiecujące. Jak jed-
nak stawianie na nowatorstwo ma się 
do pomysłu zorganizowania retrospek-
tywy – eksploatowanego przez filmo-
znawców na każdym kroku – ingmara 
Bergmana?
Gdy Instytut Szwedzki po raz pierw-
szy zwrócił się do nas z pomysłem sekcji 
mającej uświetnić stulecie urodzin Berg-
mana, zadaliśmy sobie to samo pyta-
nie. Ostatecznie stwierdziliśmy jednak, 
że warto zaryzykować. Tak jak w przy-
padku retrospektywy irańskiej, dużą wagę 
przykładamy do towarzyszącej projek-
cjom wystawy. Ze zgromadzonych na niej 
eksponatów wynika, że kino Bergmana – 
wbrew pozorom – inspirowało nie tylko 
hermetyczne dysputy intelektualne, lecz 
odcisnęło piętno na architekturze, desi-
gnie i modzie, wpływając choćby na sesje 
zdjęciowe z niektórych wydań „Vogue’a”. 
Bergmanowska retrospektywa nie będzie 
zresztą obszerna, taką zorganizowaliśmy 
już w 2006 roku. Tym razem pokażemy 
osiem dzieł reżysera – wśród nich niedo-
cenione, a przecież znakomite Jajo węża 
z 1977. Co ważne, wszystkie filmy zapre-
zentujemy w zrekonstruowanych cyfrowo 
wersjach. Nie ukrywam, że przegląd Berg-
mana, cieszący się zresztą dużym zaintere-
sowaniem w mediach społecznościowych, 
będzie dla nas ważnym testem pozwalają-
cym odpowiedzieć na pytanie, czy warto 
w przyszłości wracać do twórców, których 
dzieła pokazywaliśmy już wcześniej. Na 
naszym Facebooku co jakiś czas pojawiają 
się prośby o zorganizowanie retrospek-
tywy Pasoliniego czy Fassbindera, kon-
trowane przez stałych bywalców festiwalu 
argumentem, że takie przeglądy odbyły 
się w 2004 czy 2005 roku. Tyle tylko, że od 
tego czasu zdążyło przecież dorosnąć nowe 
pokolenie kinomanów, które nie miało 
jeszcze okazji poznać dorobku tych twór-
ców, a tym bardziej obejrzeć ich filmów na 
dużym ekranie.

Nowe Horyzonty zawsze szczególnymi 
względami darzyły kino polskie. czy 
i tak będzie tym razem?
Zdecydowanie. Bardzo cieszy mnie, że 
pokażemy wiele filmów zrealizowanych 
przez młodych twórców. W Międzynaro-
dowym Konkursie Nowe Horyzonty zapre-
zentujemy świetnie przyjętą w Cannes Fugę 
Agnieszki Smoczyńskiej, jakże różną od jej 
debiutanckich Córek Dancingu. Na festi-
walu pokażemy też przedziwny mocku-
ment duetu Ewa Banaszkiewicz – Mateusz 
Dymek My Friend the Polish Girl. W Polsce 
mało kto o tym filmie słyszał, a tymczasem 
okazał się rewelacją tegorocznego festiwalu 
w Rotterdamie. W programie Nowych 
Horyzontów znalazł się także Monument, 
najnowsze dzieło Jagody Szelc, które moim 
zdaniem przebija nawet głośną Wieżę. 
Jasny dzień. Warto podkreślić, że właśnie 
nasz festiwal wybrał na miejsce swej świa-
towej premiery Łukasz Grzegorzek, reżyser 
Córki trenera. Nowy film twórcy Kampera 
nie jest może przykładem typowej pro-
dukcji nowohoryzontowej, ale to świetna 
propozycja w duchu amerykańskiego kina 
niezależnego, a takie inicjatywy zawsze 
wspieramy z dużą przyjemnością.

Które pozycje z tegorocznego pro-
gramu wydają ci się szczególne godne 
polecenia i najbardziej pokrywają się 
z twoim własnym gustem filmowym?
Oczywiście jestem dumny z faktu, że poka-
żemy na festiwalu najgłośniejsze tytuły 
z tegorocznego festiwalu w Cannes, na 
czele z nagrodzonymi Złotą Palmą Shopli-
fters Hirokazu Koreedy, czy Domem, który 
zbudował Jack Larsa von Triera i Climaxem 
Gaspara Noe. Mam jednak pewność, że 
widzowie zwrócą uwagę na te obrazy także 
bez szczególnych zachęt z mojej strony. 
Zamiast tego chciałbym więc namó-
wić wszystkich do oglądania retrospek-
tyw takich autorów, jak Pedro Costa, João 
Césara Monteiro czy Ildikó Enyedi, która 
jako jedna z niewielu twórczyń z powodze-
niem wykorzystuje w kinie poetykę reali-
zmu magicznego. Dużym wydarzeniem 
powinien okazać się także przegląd filmów 
Nicolasa Roega, czyli autora głośnych Nie 
oglądaj się teraz i Człowieka, który spadł 
na ziemię. Jak widać, na naszym festi-
walu dajemy sporo możliwości, by zboczyć 
z utartych szlaków i wydeptać sobie wła-
sną, nieoczywistą ścieżkę.

Rozmawiał Piotr 
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szczeciński 
paprykarz 
Filmowy

Danie, które przez dziesięciolecia 
sławiło nadmorską metropo-
lię, a wśród autostopowiczów 
i ludzi na delegacjach zaskar-

biło sobie dozgonną wdzięczność, może 
powinno teraz firmować imprezę filmową. 
Rozpoznawalną właśnie dzięki nazwie i róż-
norodną smakowo, jak ów specjał sprzed lat. 

Ale to pomysł na przyszłość, bo póki co 
istnieje Szczecin European Film Festival, 
którego 13. edycja odbyła się w połowie 
czerwca. Jego jesienna kontynuacja będzie 
miała miejsce w październiku.

SEFF ma program skomponowany dość 
eklektycznie, wciąż organizatorzy, czyli Sto-
warzyszenie OFFicyna, poszukują ostatecz-
nej formuły do międzynarodowych spotkań 
filmowych, a wynikiem tych poszukiwań 
jest choćby pojawienie się w tym roku kon-
kursu Music SEFF, w ramach którego zapre-
zentowano dokumenty o muzyce i jej twór-
cach. Poza tym w programie znalazła się 
sekcja POP SEFF – klipy muzyczne, Telefon 
Art – konkurs krótkich form filmowych zre-
alizowanych za pomocą telefonu komórko-
wego oraz Zachodniopomorskie Shorty – 
pokazujące dorobek twórców związanych 
z województwem zachodniopomorskim. 
W tym ostatnim konkursie znalazło się 12 
pozycji, prezentujących, co było w pełni 
świadomym wyborem komisji selekcyjnej, 
możliwie najpełniejszy obraz całorocznej 
produkcji regionu. Od zabawy w filmowa-
nie podczas zajęć w amatorskim klubie po 

w pełni profesjonalną produkcję, podpisaną 
przez studentkę Szkoły Filmowej w Łodzi 
Zuzannę Grajcewicz (Wycinka), czy dwie 
pozycje animowane pochodzące z cyklu 
zrealizowanego w ostatnich miesiącach 
na zlecenie Filharmonii Szczecińskiej. Ten 

pomysł wart jest dodatkowego rozwinię-
cia, bo przyniósł nieoczekiwane rezultaty. 
Powstało bowiem nie tylko osiem utworów 
promujących samo miasto i jego atrakcje, 
ale także mających swe filmowe ilustracje. 
W konkursie pokazano dwie z nich – Tutaj 
Zuzanny Bukały i Marka Straszaka oraz 
Rzeczny blues z 1929 r. Dagmary Pochyły. 
Zuzanna Bukała tak opisywała swą pracę 
przy filmie: „Stylistycznie klip nawiązuje 
do poprzednich projektów spod szyldu 
»I żyli długo…« i stanowi rozwinięcie gra-
fik przedstawionych w książeczce do płyty. 
Graficznie pozwoliłam sobie troszkę zasza-
leć, dając upust mojemu wewnętrznemu 
horror vacui – co stało się później prawdzi-
wym horrorem dla Marka, który musiał te 
wszystkie upakowane elementy zanimować”.

Oryginalna grafika, świetna animacja, 
mnóstwo dobrych i nośnych plastycznie 
pomysłów. Warto zapamiętać nazwiska 
autorów, bo to twórcy nie tylko młodzi, ale 
bardzo uzdolnieni, poszukujący i otwarci 
na inspiracje.

Dobrze rokuje też na przyszłość kon-
kurs „filmów komórkowych”, bo tu trafiły 
się prawdziwe perełki w rodzaju holender-
skiego Ringo Rocket Star and His Song for 
Yuri Gagarin czy irańskiego dramatu Exist. 

Wprawdzie podobnych konkursów 
odbywa się w Europie kilkanaście, ale to 

gatunek, który rozwija się i ewo-
luuje na naszych oczach. Trzeba 
tylko zastosować ogranicznik 
czasowy np. do 5 minut i kon-
sekwentnie go przestrzegać. 
Inaczej bowiem Szczecin zaleje 
tysięczna masa coraz dłuższych 
projektów.

Oprócz zmagań konkurso-
wych przygotowano także spe-
cjalny program, obejmujący 
pokazy i warsztaty dla najmłod-
szych kinomanów w ramach 
SEFF MINI, retrospektywę 
twórczości Miloša Formana 
i Guillermo del Toro, koncerty 
i wystawy. O filmie podczas let-
niej odsłony SEFF rozmawiano 
m.in. z Andrzejem Fidykiem, 
Tomaszem Raczkiem, Lesz-
kiem Gnoińskim, Cezarym 
Ciszewskim, Krzysztofem Spo-
rem, Alicją Grabowską, Ada-
mem Barwińskim, Mateuszem 
Winkielem i dr. Klausem Blau-
dzunem.

Janusz Kołodziej 

W połowie czerwca odbył się 13. Szczecin 
European Film Festival, wydarzenie 
o nieco eklektycznym, ale bardzo 
interesującym programie filmowym.

szczeciN

Tutaj, 
reż. Zuzanna 
Bukała, 
Marek 
Straszak

FILMOTEKA NARODOWA – INSTYTUT AUDIOWIZUALNY
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Roman Polański 
na planie filmu Pianista

WYWiAD NUMerU
Fo

t. 
Ev

er
et

t C
ol

le
ct

io
n/

Ea
st

 N
ew

s

Nie wyobrażam 
sobie innej drogi

Zacznijmy rocznicowo: nie tak dawno – ale 
ponad 15 lat od dnia premiery – odebrał pan 
statuetkę za Pianistę w kategorii Najlepszy pol-
ski Film 20-lecia. Jakie to uczucie?

Trudne do opisania. (śmiech) Ten film wiąże mnie z kinem 
w sposób najbardziej emocjonalny. Opowiada o bardzo trudnym 
etapie mojej egzystencji. Uruchamia wspomnienia z dzieciństwa. 
O tym, żeby zrobić Pianistę – czy taki film jak Pianista – marzy-
łem całe życie i nie ma przesady w tym stwierdzeniu. Długo 
nie wiedziałem, kiedy uda mi się go zrealizować, i czy w ogóle. 
To takie moje wyczekane dziecko. Stanowi duży i ważny punkt 
w życiu. 

W każdym wywiadzie podkreśla pan, że to najważniejszy 
obraz w pana dorobku.
Trudno to oszacować i obiektywnie ocenić, ale myślę, że tak – 
z wielu powodów – to najważniejszy film. A nagroda, o którą 
pani pyta jest o tyle istotna, że została przyznana przez widzów 
w plebiscycie organizowanym przez Fundację Legalna Kultura. 
Nie ma cenniejszych wyróżnień niż te dawane przez publiczność.

Oscar jest mniej ważny?
Zdecydowanie mniej. Zresztą, ma inną wartość. To jest nie do 
porównania.

Dlaczego? 
Jestem przekonany, że robiłbym dalej filmy takie, jakie miałem 
zamiar robić, nawet gdybym nie otrzymał tej statuetki. Oscar 
nie wpłynął zasadniczo na moje plany, filmowe wizje i sposób 
postrzegania kina. Ani specjalnie nie pomógł, ani nie zaszko-
dził. Był w jakimś sensie dowodem na to, że Pianista – film bar-

dzo europejski w swojej wymowie i przesłaniu – został zrozu-
miany i doceniony przez filmowców i widzów w Ameryce. I to 
była cenna informacja, dająca mi krzepiące potwierdzenie, że 
stworzyłem uniwersalne dzieło. A to nigdy przecież nie było 
takie oczywiste. europa i USA to są jednak dwa różne światy: 
dwie mentalności, systemy wartości, style życia. Tyle że Oscar 
nie dowartościował mnie jako człowieka. Na pewno nagrody od 
ludzi są bliższe sercu – tu nie ma „okoliczności” wokół, podejrzeń 
o koterie, wpływy...

Każdy twórca tak mówi i ja się zawsze zastanawiam, czy nie 
jest to trochę pod publiczkę...
Ja już nie muszę niczego robić pod publiczkę.

A robił pan kiedykolwiek?
Nie przypominam sobie zbyt wielu takich sytuacji. Nigdy nie 
robiłem filmów po to, by schlebiać czyimś gustom – wykłócałem 
się z producentami o najdrobniejsze szczegóły i pewnie niejed-
nokrotnie wystawiłem cierpliwość czy wytrzymałość widzów na 
próbę. Nie wyobrażam sobie jednak innej drogi. Tu wkraczamy 
w ogóle w przestrzeń dyskusji nie tylko o kinie, ale o sztuce jako 
takiej – każdy artysta musi tworzyć w zgodzie ze sobą. Inaczej 
polegnie. To nie brak wyróżnień nas pogrąża, ale właśnie wykal-
kulowanie, wyrachowanie, komercjalizacja. Można błądzić, każdy 
błądzi, ale niech to będzie uczciwe. Ja takie potknięcia przyj-
muję, mogę o takich rozmawiać. Dzisiaj wiem, że wszystkie filmy, 
które zrealizowałem były mi potrzebne – były po coś. Taka droga. 
Nawet te, które nie otrzymały zbyt wielu nagród, czy nie zostały 
docenione przez krytyków – a które nie były wynikiem jakie-
goś brutalnego kompromisu między mną a produkcją – są mi 
naprawdę bardzo bliskie. Mówię to szczerze. 

Z romanem polańskim
rozmawia Anna serdiukow

Kino to iluzja, magia. Trzeba zrobić wszystko,             by porwać widza, zaintrygować go

roMaN PolaŃski
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przez te wszystkie lata liczył się pan z opinią innych?
Zawsze z zainteresowaniem śledziłem to, jak film jest odbie-
rany – i nie chodziło mi o noty recenzentów czy oceny krytyków. 
Zdarzało się, że ci mieli wyrobioną opinię już przed seansem. 
(śmiech) Najcenniejsza i najbardziej frapująca była i jest zawsze 
interpretacja widzów. To było zwykle szalenie ciekawe, tym bar-
dziej, że wielokrotnie następował rozjazd pomiędzy tym, co ja 
usiłowałem powiedzieć czy pokazać, a tym, czego doszukiwali się 
w moich filmach ludzie. 

Może pan podać przykłady takich filmów?
O, sporo tego było. Na przykład wiem, że spora część widzów 
dopatrzyła się w Dziecku Rosemary oblicza samego... diabła.

Diabła?
Diabła, Szatana... Jakkolwiek by go nie nazwać. Istotnie, zdecydo-
wałem się wstawić podprogowo pewne ujęcie, które miało odno-
sić się do takiej postaci, ale niczego nie sugerowałem i nie przy-
woływałem wprost. Niektórzy widzowie zobaczyli w moim filmie 
szatańskie kopyta, ogon, byli i tacy, którzy dopatrzyli się całej 
postaci diabła. Wie pani, każdy widzi to, co chce widzieć. 

Z tym się musi liczyć każdy filmowiec?
Powiedziałbym, że wręcz każdy filmowiec na to liczyć powinien. 
Często też zastanawiałem się, dlaczego publika uważa Chinatown 
za jeden z najbardziej brutalnych i okrutnych filmów? 

Może chodzi o scenę z nożem, w której rozcina pan nos 
Jacka Nicholsona?
Zdarzało nam się z Jackiem opowiadać, że drasnąłem go 
naprawdę. (śmiech) Robiliśmy to dla żartu, ale trochę też z iryta-
cji – byliśmy zmęczeni wiecznie powtarzającymi się pytaniami 
na temat realizacji tej sceny. Ludzie próbowali zgłębić techniczną 
stronę ujęcia. 

Dziwiło to pana?
Nie rozumiałem, po co to robią. Wciąż nie rozumiem. Kino od 
tego jest: to iluzja, magia, kuglarstwo – trzeba zrobić wszystko na 
tyle sprawnie i wiarygodnie, by porwać widza, zaintrygować go, 
wciągnąć. Po co rozprawiać o kulisach magicznego tricku? Wtedy 
magia przestaje być magią! Oczywiście, scena w Chinatown jest 
bardzo sugestywnie zrobiona i pewnie dlatego robi do dziś wra-
żenie. Wszystko za sprawą noża z ruchomym ostrzem i ukrytą 
rurką oraz gruszką wypełnioną krwią, którą ściskałem, rozcinając 
nos Jacka. Dzięki temu gadżetowi niektóre telewizje, m.in. amery-
kańska, zarzucały nam, że obraz jest zbyt krwawy. Tak naprawdę, 
oprócz tej sceny i krótkiej sceny śmierci w finale, w filmie nie 
pada ani jedna kropla krwi. Jak zwykle mój film robił wrażenie 
bardziej drastycznego, niż był nim w rzeczywistości. 

Lubił pan obsadzać samego siebie?
Czasami nie było innego wyjścia! (śmiech) Na szczęście moja 
megalomania miała granice, zwykle obsadzałem się w epizodach.

Nie w Lokatorze na podstawie opowiadania rolanda 
topora. 
Lokator to zdaje się propozycja dla najbardziej zagorzałych miło-
śników filmu.

Osłabia, bywa trudne. Upływ czasu jest nieuchronny. Trzeba tak 
żyć, by nie patrzeć wstecz, nie zastanawiać się, co by było gdyby. 
Oczywiście, kiedy wracam do Polski – do Warszawy czy Kra-
kowa – sprawy mają się zupełnie inaczej, bo każdy kamień, róg, 
kamienica, drzewo coś mi przypomina, coś uruchamia. Otwiera 
we mnie wspomnienia, czy tego chcę czy nie. Dziś patrzę na 
swoje życie z perspektywy starszego pana.

Niebawem ukaże się na europejskim rynku pana pierwsza 
pełna filmografia. przy tej okazji odświeżyłam sobie pański 
krótki metraż – raczej mało znany widzom – pt. Ssaki.
Według mnie, to jeden z najzabawniejszych filmów, jaki zro-
biłem. Starałem się ukazać w nim cechy ludzkie w sposób 
komiczny, wręcz slapstickowo, a nawet tak, jak się to dzieje 
w kinie rysunkowym. Film jest niemy, czarno-biały, ze świetną 
muzyką Komedy. Dowcip polega na tricku wizualnym. Dwóch 
facetów na śniegu, a śnieg jako biała płaszczyzna. Przy złej jako-
ściowo kopii, obraz traci swą wartość – kiedyś pokazywałem 
Ssaki mojej córce i w ogóle nie wiedziała, o co w nich chodzi. 
Nie zrozumiała koncepcji, ale zrzuciłem to wówczas właśnie 
na jakość kopii: nie został zachowany kontrast pomiędzy bielą Fo
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Dla mnie zawsze 
najcenniejsza 
była i jest 
interpretacja widzówRoman Polański i Jack Nicholson 

na planie filmu Chinatown

rozmawiałam z pana córką – aktorką, reżyserką dwóch 
krótkich metraży, scenarzystką i od niedawna produ-
centką – podczas tegorocznego festiwalu filmowego 
w cannes. Najbardziej lubi właśnie Lokatora. 
Ja to szanuję, choć nie do końca rozumiem, co znowu nie jest 
takie niecodziennie w relacjach ojca i córki. (śmiech) Ale takie 
eksperymenty filmowe jak Lokator chyba z czasem – a na 
pewno wraz z postępem filmowej techniki – tracą na znacze-
niu, wymowie i autentyczności. Myślę, że ten obraz zestarzał 
się przede wszystkim pod takim realizacyjnym względem. Ale 
cieszę się, że budzi pozytywne skojarzenia. Na pewno jest bar-
dzo dowcipny i pewnie tym się broni. 

A pana aktorstwo? 
Za każdym razem, gdy staję po drugiej stronie kamery, speł-
niam marzenie z dzieciństwa. Aktorstwo, choć traktuję je 
poważnie, wiąże się dla mnie z całą masą emocji, często skraj-
nych: jest swego rodzaju zabawą i igraszką, ale też powrotem 
do czasu, gdy kino czy teatr odkrywałem po raz pierwszy. Ależ 
to było przeżycie! Oczywiście, nie uważam się za aktora wybit-
nego. 

to jaką notę, by pan sobie wystawił?
Solidna średnia, tak się podsumuję. Na szczęście nie tylko ja 
siebie samego obsadzałem, grywałem u znakomitych kole-
gów po fachu – w teatrze i w kinie – to ślad, dowód, że choćby 
minimalne, ale jakieś zdolności aktorskie mam. Gdyby było 
inaczej, czy ktoś taki jak Andrzej Wajda, by mnie zatrudniał?

i to kilkakrotnie! 
No właśnie. Dobrze, że ponawiał propozycje, bo by teraz 
mówili, że to po znajomości i jednorazowo dostałem rolę. 

Wraca pan do swoich filmów?
Niespecjalnie. Nie organizuję wieczorów w hołdzie samemu 
sobie.

Nawet do Pianisty?
Nie za często. Za sprawą tej ostatniej nagrody wróciłem do 
tego obrazu, ale bardziej w wymiarze pozafilmowym, jeśli 
chodzi o całą tę produkcję. Zerknąłem sobie w domu na stare 
fotografie. Niewątpliwie poruszyło mnie to. Oczywiście pyta-
nie pozostaje otwarte: jak widzowie dzisiaj czytają ten film? 

Jak pan sądzi?
Nie mam pojęcia. Obraz ma prawie dwadzieścia lat i trudno 
w ogóle rozważać, jaka jest lub byłaby różnica w odbiorze, 
gdyby – powiedzmy – film wchodził do kin dzisiaj. Być może nie 
byłoby żadnej. 

spotykamy się w Warszawie. pan lubi tu wracać?
Bardzo lubię wizyty w Polsce, zwłaszcza w Warszawie. Mój pobyt 
w tym mieście zawsze związany jest z czymś radosnym i wyjąt-
kowym: przyjeżdżałem i przyjeżdżam na specjalne zaproszenie, 
żeby zagrać w filmie albo spektaklu np. Andrzeja Wajdy, wyreży-
serować sztukę teatralną, odebrać nagrodę, czy spotkać się z przy-
jaciółmi. To bardzo przyjemne za każdym razem. Kraków to 
zupełnie inna sprawa, inna historia. Kojarzy mi się inaczej – cho-
dzi o uczucia o zupełnie odmiennym zabarwieniu i rozpiętości. 
Kraków to krakowskie getto i pierwsza miłość.

Wspomina pan tamten czas?
Zdarza mi się. Kwestia okazji, ale nie żyję wspomnieniami. 
W ogóle raczej nie analizuję przeszłości. Wydaje mi się to głu-
pie i zbyteczne. To jest, jak wybebeszanie siebie i swoich emocji. 
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się z karate – mówił, że w karate chodzi wyłącznie o blokowanie. 
I tyle. A on lubił być w ataku.

po jego wyprowadzce z Ameryki widzieliście się jeszcze 
kiedykolwiek?
Nie. Przed wyjazdem do Hongkongu zaprosiłem go do Gstaad 
na kilka dni. Chciałem go nauczyć jeździć na nartach, ale zupeł-
nie mu to nie szło. Nie mógł opanować tego sportu, co oczywiście 
bardzo go irytowało. Bruce jak coś robił, musiał być w tym najlep-
szy. Dlatego wolał dawać nam w Gstaad masaże. Mało kto wie, ale 

świetnie tańczył, potrafił całą noc spędzić na parkiecie. Wyjechał 
do Hongkongu i nigdy się już nie widzieliśmy. Ale przecież przez 
całe życie urywają nam się relacje i specjalnie nas to nie dziwi. Ja 
zmieniałem tak często miejsce zamieszkania, że z jednej strony 
mogę powiedzieć, iż mam przyjaciół na całym świecie, a z drugiej, 
to często przyjaźnie, które choć trwają, nie mają swojego odbicia 
w codzienności. I takie więzi są najtrudniejsze do utrzymania, pie-
lęgnowania: żeby się nie widzieć miesiącami, ale gdy się dzwoni, 
rozmawiać tak, jak by się widziało z człowiekiem wczoraj. I jeśli to 
się zdarza, mowa o czymś prawdziwym. I trwałym.

a czernią, obraz stracił swoją plastyczność, kadry były płaskie. Po 
latach doszło do mnie, że moje filmy po prostu niespecjalnie inte-
resują moje dzieci. Choć nie, zaraz, zaraz, mój syn elvis – z sobie 
tylko znanych powodów – lubi film pt. Lampa. 

O czym jest Lampa?
O sklepiku, w którym staruszek naprawia lalki. Półki są ich 
pełne, widać, że to cały świat starego człowieka. Jest także stara 
lampa naftowa, i wszystko jest w porządku, ale zmienia się ją na 
elektryczną i dochodzi do pożaru, który niszczy całe wnętrze. 
Ogień „zabiera” sklep i lalki. Pamiętam, że wzniecaliśmy pożar, 
by nakręcić tę scenę. To był czas łódzkiej Szkoły Filmowej i nie-
wątpliwie byliśmy odważni, by na coś takiego się zdecydować. 
Założę się – choć dzisiaj już nie pamiętam dokładnie – że robili-
śmy to wbrew zaleceniom... 

Był pan studentem podporządkowanym czy raczej nieza-
leżnym, który walczył o swoje i działał wbrew zakazom?
Cóż, ryzyko, to przywilej młodości. Nie bez powodu do wojska 
bierze się ludzi młodych, kiedy odwaga jest wynikiem głupoty, 
braku doświadczenia.

catherine Denevue, która zagrała w pańskim Wstręcie, 
powiedziała ostatnio w wywiadzie, że ryzyko wpisane jest 
w zawód filmowca na całe jego życie. Dodała też, że nie było 
zbyt wielu reżyserów, z którymi nie bałaby się go podjąć. 
pan był jednym z nielicznych. 
Praca z Catherine była czymś niezwykłym. Szalenie łatwo 
nam się pracowało, wykonywała wszystkie moje polecenia 
i to w sposób zaskakująco szybki, z wielką lekkością. Naszą 
współpracę mógłbym przyrównać do tanga. Byliśmy świet-
nie zgrani i naprawdę żałuję, że tylko raz spotkaliśmy się na 
planie. Po Wstręcie Catherine szybko stała się rozchwyty-
waną aktorką, nie było okazji. Na szczęście przyjaźnimy się 
do dziś.

pan wierzy w przyjaźnie zrodzone na planie filmowym?
Wierzę w pewną wieź, która może zrodzić się na planie, czy 
zawiązać w relacjach zawodowych, a później przerodzić w przy-
jaźń. To możliwe na każdym etapie życia. 

słyszałam, że tak właśnie było z Alexandrem Despla-
tem, kompozytorem muzyki do sześciu pańskich filmów. 
i z Brucem Lee.
Bruce’a poznałem przez Sharon Tate. Był jej trenerem przy jed-
nym z filmów. Powiedziała mi pewnego dnia: „musisz poznać 
tego gościa” i przyprowadziła go na kolację do domu. Natych-
miast się zaprzyjaźniliśmy. Później i ja zacząłem z nim trenować. 
Po śmierci Sharon zdwoiłem treningi. 

Ale Bruce wyjechał z Ameryki.
Jakoś nie szło mu w Los Angeles. Wie pani, on przez lata marzył, 
by zrealizować film o sztuce walki z prawdziwego zdarzenia. Już 
z Hongkongu wysłał mi list, który mam do dziś. Pisał w nim, że 
jeśli chciałbym taki film zrobić, to on znajdzie finansowanie. Tyle 
że mnie to nigdy nie interesowało.

Lubiliście się mimo różnic?

Bardzo. To był niezwykle sympatyczny facet. Podziwialiśmy go 
wszyscy. Były momenty, w których myśleliśmy, że jest nadczło-
wiekiem. Był niezwykle wymagający – od siebie i od innych. 
Trzymał dyscyplinę niemal przez całe życie: wstawał około pią-
tej rano. Biegał. Wracał do domu, kładł się do łóżka na jakąś 
godzinkę, dopiero potem wstawał na dobre. Trudno było za nim 
nadążyć. Był bardzo sumienny, poważnie traktował sport. Ja 
nigdy nie wypracowałem takiego stosunku do swoich trenin-
gów, sport nie był moją pasją, celem samym w sobie. Bruce tre-
nował bardzo ciekawą odmianę boksu, cały czas wyśmiewając 

Roman Polański i Isabelle Adjani 
w filmie Lokator

Mia Farrow w filmie Dziecko 
Rosemary, reż. Roman Polański

Jack Nicholson i Faye Dunaway w filmie 
Chinatown, reż. Roman Polański
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gonić, zobaczyć, żeby być na bieżąco przynajmniej z koncepcją – 
ale nie mam na to dość czasu. Moim zdaniem nie ma też żad-
nej rywalizacji między kinem a serialem. To dwie, zupełnie inne 
przestrzenie. 

A dostał pan kiedykolwiek propozycję wyreżyserowania 
serialu? 
Pewnie, ale nic dostatecznie interesującego. Zawsze uważałem, 
że w przypadku serialowej produkcji cała siła tkwi w scenariu-
szu. Materiał wyjściowy musi być doskonały, inaczej nic z tego 
nie będzie. Naprawdę nie dostałem nic godnego uwagi, tak mojej, 
jak później widza, stąd moje kategoryczne odmowy. Odkąd 
ukończyłem łódzką Szkołę Filmową moją pasją i celem zawsze 
był – i będzie – film fabularny, nie mam więc poczucia straty, że 
nie wyreżyserowałem żadnej serialowej produkcji. To zabawa dla 
innych.

to nad czym pan teraz pracuje?
Już od paru lat nad filmową wersją powieści Roberta Harrisa 
„Oficer i szpieg” o sprawie Dreyfusa. Scenariusz napisaliśmy 
wspólnie, podobnie jak w przypadku innej powieści Roberta, 
pt. „Autor widmo”. Pierwotnie film miał być kręcony w Polsce, 
ale uniemożliwiły to, jak się mówi, „okoliczności od nas nieza-
leżne”. Przenieśliśmy produkcję do Francji i przygotowujemy się 
do zdjęć.  

chodzi pan do kina?
Chodzę. Choć dzisiaj, mając naprawdę świetny sprzęt, można 
niemal wszystko zobaczyć w domu.

Żałuje pan, że widzowie przestali traktować wyjście do 
kina jak święto?
Naturalna kolej rzeczy. Kiedyś nie można było wyjść z domu bez 
kapelusza, dzisiaj to staroświeckie podejście nie ma już uzasad-
nienia. Trąci myszką. Podobnie jest w innych sferach życia. Oczy-
wiście może trochę szkoda, że kino spowszedniało, spopularyzo-
wało się, z drugiej strony, to wspaniałe, że jest dostęp do wiedzy, 
do materiałów, do sprzętu. Jako młody chłopak zobaczyłem wiele 
filmów w kinie, na dużym ekranie, pewnie dlatego zrobiły na 
mnie takie wrażenie. Noszę w pamięci obrazy, które moim zda-
niem zadecydowały o tym, że zająłem się kinem, sztuką. To jest 
pytanie, czy gdybym obejrzał po raz pierwszy Hamleta w reżyse-
rii Laurence’a Oliviera, osiem i pół Federica Felliniego, czy oby-
watela Kane’a Orsona Wellesa w zaciszu mieszkania, na domo-
wym sprzęcie, to czy również wywarłyby na mnie tak wielki 
wpływ? Chcę wierzyć, że tak. 

Miewa pan dziś takie filmowe olśnienia jak wtedy, oglą-
dając wymienione wyżej filmy?
Nie. Ale to nie jest wina kina, czy tego, co mają do zapropo-
nowania twórcy. Raczej sumy moich doświadczeń, tego co już 
widziałem i co sam zrobiłem. Nigdy później nie chłonie się 
tak sztuki – nie ma znaczenia, czy chodzi o kino, literaturę czy 
teatr – jak w momencie, gdy jest się młodym, gdy świat stoi 
otworem, a możliwości i siły człowieka wydają się nieograni-
czone. Czas płynie wolno, wydaje się, że już tak będzie zawsze. 
Można go bezkarnie trwonić na rzeczy błahe. Oczywiście 
mojemu pokoleniu to poczucie beztroski zabrała wojna. Póź-
niej, po jej zakończeniu, staraliśmy się wszystko nadrobić, nad-
gonić – mieliśmy głód życia, doznań. Kino było odskocznią, 
ale też sposobem na to, by przeżyć jakąś piękną, czystą emocję. 
Nikt nie myślał o wpływach ze sprzedaży biletów czy popcornu, 
nie rozważał, czy film jest autorski czy komercyjny, jak był reali-
zowany czy finansowany. Było się oderwanym od tego. Liczyło 
się samo kino. I dobrze. 

podoba się panu, jak zmienił się przemysł filmowy 
w ostatnich latach?
Od dawna słyszę to samo: kryzys kina! Oczywiście, amerykań-
skie filmy komercyjne z wielkimi budżetami, czy łatwe komedie 
z topowymi obsadami, wypierają ambitne propozycje, ale to się 
dzieje od dawna i nie sądzę, aby miało zagrozić pozycji ambit-
niejszych twórców. Oni zawsze byli w niszy i pewnie pozostaną 
w niszy. A widzowie po prostu lubią rozrywkę, nie widzę w tym 
nic nadzwyczajnego czy zaskakującego. Zbiór efektów wizual-
nych jest zawsze bardzo atrakcyjny. Dlatego według mnie kino – 
jako forma spędzania czasu – przetrwa bez niczyjej pomocy. 
Pytanie, czy będzie miejsce w każdym kinie dla ambitniejszego 
repertuaru. Zobaczymy.

Obecnie to chyba seriale stają się konkurencją dla kina. 
Ma pan jakieś swoje ulubione tytuły?
Bardzo długo oglądałem Breaking Bad – to najlepszy serial, jaki 
dotychczas widziałem. Cały czas na coś zerkam, staram się nad-

Adrien Brody w filmie Pianista, 
reż. Roman Polański

Adrien Brody i Roman Polański 
na planie filmu Pianista

Catherine Deneuve 
w filmie Wstręt, 
reż. Roman Polański Każdy artysta 

musi tworzyć 
w zgodzie 
ze sobą. 
Kalkulacja, 
wyrachowanie, 
komercja, 
nie popłacają
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o tym jest 
głośNo: 

souND DesigN

Andrzej Bukowiecki

Dziedzina realizacji dźwięku w utworach 
audialnych i audiowizualnych, zwana sound 

designem, nabiera coraz większego znaczenia 
w kinie. Przedstawiamy jej zastosowania 

filmowe na podstawie dyskusji z udziałem 
czworga młodych sound designerów: Wojciecha 

Błażejczyka, Katarzyny Figat, Marcina Lenarczyka 
i Radosława Ochnio. Wszyscy są operatorami 

dźwięku. Błażejczyk jest też kompozytorem, 
Figat – konsultantem muzycznym i filmoznawcą, 

Lenarczyk – kompozytorem i awangardowym 
didżejem. Dyskusja zaczęła się od prób 

zdefiniowania pojęcia: sound design. Łatwo nie było.
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Niemal na samym początku Dun-
kierki Christophera Nolana je-
den z bohaterów filmu, brytyjski 
żołnierz Tommy (Fionn White-

head), dociera na plażę ostrzeliwaną przez 
niemieckie samoloty, gdzie tysiące jego to-
warzyszy broni wyczekują zbawiennej ewa-
kuacji. Przy takim tłumie powinny być w tej 
scenie słyszalne rozmowy, gwar, hałas, tym-
czasem panuje cisza. Albowiem Tommy, 
zdruzgotany dopiero co przeżytą śmiercią 
pięciu kolegów, skupiony na sobie, zdaje się 
nie dostrzegać – a więc i nie słyszeć – mro-
wia ludzi wokół siebie.

„Pewien znajomy dźwiękowiec próbował 
mnie przekonać, że w tym przypadku cisza 
to fałsz, czyli błąd. Według mnie rezygnacja 
z realizmu na rzecz zasugerowania dźwiękiem 
stanu emocjonalnego Tommy’ego była celo-
wa: pozwoliła widzowi utożsamić się z Tom-
mym. Stanowiła element przemyślanej, ca-
łościowej koncepcji dźwięku w filmie, albo 
inaczej: formy, jaką przyjmie dźwięk w dzie-
le filmowym, czyli tego, czym jest dla mnie 
sound design” – mówi Radosław Ochnio, 
uhonorowany w 2016 roku europejską Na-
grodą Filmową za dźwięk w obrazie Jerzego 
Skolimowskiego 11 minut. Ochnio ma po-

się do rzemieślniczej poprawności, jak np. 
w wielu komediach romantycznych, czy też 
odgrywa ważną rolę dramaturgiczną, czego 
przykładem jest wspomniana Dunkierka 
Nolana” – tłumaczy Wojciech Błażejczyk. 
Jego zdaniem w drugim, wąskim rozumie-
niu, sound design to realizacja specjalnych 
efektów dźwiękowych, takich jak odgłosy 
potworów w horrorach czy pojazdów ko-
smicznych w filmach science fiction, a tak-
że komponowanie swego rodzaju muzy-
ki z dźwięków na ogół niepochodzących 
z instrumentów. „Taką muzykę określa się 
mianem elektroakustycznej. Można by ją 
wyabstrahować z filmu i odtworzyć na fe-
stiwalu muzyki współczesnej. Jako kom-
pozytor autonomicznej koncertowej mu-
zyki zwanej współczesną i sound designer 
filmowy często posługuję się tymi samymi 
narzędziami. Są wśród nich także dźwięki 
abstrakcyjne, tzw. ambienty czy drony, na 
ekranie odrealniające rzeczywistość, służą-
ce ponadto do podnoszenia lub obniżania 
dramaturgicznego napięcia filmu. Jeśli cho-
dzi o film, moją specjalnością zawodową jest 
ten wąsko pojmowany sound design, które-
go uczę również moich studentów” – mówi 
Błażejczyk. „To częściowe pokrywanie się 
specjalnych efektów dźwiękowych z muzy-
ką zbliżoną do sound designu sprawia, że 
jednoznaczne zdefiniowanie pojęcia sound 
designu jest praktycznie niemożliwe. Czy 
sound designer jest jeszcze dźwiękowcem, 
czy już kompozytorem i powinien pobie-
rać tantiemy jak autor muzyki? Zauważmy, 
że w 11 minutach Skolimowskiego muzy-
ka Pawła Mykietyna i sound design Radka 
Ochnio przenikają się w sposób nierozróż-
nialny dla ucha” – zauważa Katarzyna Figat, 
która uczestniczyła czy to w konsultacji mu-
zycznej, czy to opracowaniu muzycznym, czy 
wreszcie montażu dźwięku (nierzadko łącząc 
różne funkcje) takich obrazów, jak Córki  
Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej, Panie 
Dulskie Filipa Bajona, Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy Janusza Majewskie-
go, Volta Juliusza Machulskiego.

Po Pierwsze: emocje
Marcin Lenarczyk (Córki Dancingu i Fu-
ga Agnieszki Smoczyńskiej, dokumenty – 
m.in. Efekt domina oraz Książę i dybuk el-
wiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego, 15 
stron świata Zuzanny Solakiewicz, Ucho 
wewnętrzne Szymona Uliasza i Magdale-
ny Gubały) uważa podkreślenie lub wręcz 
wydobycie warstwy emocjonalnej filmu za 
najważniejszą funkcję, jaką ma do spełnie-

nadto w dorobku takie tytuły, jak Baby Bump 
i Królewicz olch Kuby Czekaja czy Plac za-
baw Bartosza M. Kowalskiego. 

sound design w ujęciu 
szeroKim i wąsKim
Wojciech Błażejczyk skomponował muzy-
kę np. do dokumentu Małgorzaty Kozery 
Był bunt, zaś sound design opracował dla 
janosika. Prawdziwej historii Kasi Adamik 
i Agnieszki Holland oraz filmu obyczajowego 
ojciec w reżyserii Artura Urbańskiego. Wy-
kłada sound design na I roku studiów ma-
gisterskich na Wydziale Reżyserii Dźwięku 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. „Mój autorski program 

nauczania tego przedmiotu zacząłem tworzyć 
od zadania sobie pytania, na które szukamy 
tu odpowiedzi: »Co to jest sound design?«. 
Moim zdaniem pojęcie to ma dwa znacze-
nia. W pierwszym, szerokim, bliskim temu, 
o którym mówił Radek, chodzi o czuwanie 
nad całością prac nad dźwiękiem w filmie, 
począwszy od koncepcji poprzez nagrania na 
planie po postprodukcję, czyli montaż, zgra-
nie itp. Czuwa – co nie znaczy, że wszystko 
sam robi – operator dźwięku kryjący się w na-
pisach czołowych filmów polskich pod szyl-
dem: dźwięk. W obrazach anglojęzycznych 
określany jest mianem: supervising sound 
editor lub sound designer, w zależności od 
tego, czy dźwięk w danym filmie sprowadza 

Najważniejsza funkcja 
sound designu to wydobycie 
warstwy emocjonalnej filmu

Wojciech Mecwaldowski  
w filmie 11 minut, 
reż. Jerzy Skolimowski Plac zabaw, reż. Bartosz M. Kowalski

Radosław Ochnio
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nia sound design. W praktyce zawodowej 
potwierdził to ostatnio wspomnianą Fugą 
Smoczyńskiej, dostrzeżoną na tegorocznym 
festiwalu w Cannes. „Ten thriller psycho-
logiczny, którego bohaterka, grana przez 
Gabrielę Muskałę, doznaje utraty pamięci, 
właściwie w całości operuje jej emocjami, 
wnika w jej subiektywny świat. Gdyby nie 
sound design, który umożliwił nam zapro-
ponowanie odpowiedzi na pytanie, jak słuch 
takiej osoby odbiera rzeczywistość, pozosta-
libyśmy na poziomie zewnętrznej obserwa-
cji” – tłumaczy Marcin Lenarczyk. Przychyla 
się do sugestii Błażejczyka i Figat, że sound 
design to działanie pośrednie między pracą 
kompozytora muzyki filmowej i realizatora 
specjalnych efektów dźwiękowych. „Sound 
designer jest po trosze kompozytorem, przy 
czym tworzywem, jakim posługuje się znacz-
nie częściej niż nagraniami instrumentalny-
mi, są dźwięki spreparowane, wygenerowane, 
bądź istniejące w rzeczywistości, ale odpo-
wiednio przetworzone. Miksując m.in. od-
głosy wielorybów z brzmieniem gry na pile, 
stworzyłem bezsłowny język, którym w Cór-
kach Dancingu Syrena Złota (Michalina Ol-
szańska) porozumiewa się z Syreną Srebrną 
(Marta Mazurek). Ich telepatyczna »mowa« 
jest tłumaczona na polski w napisach, mi-
mo iż nie zawiera słów” – mówi Lenarczyk. 

Ku syntetycznej 
deFinicji
Radosław Ochnio potwierdza: w 11 minu-
tach trudno odróżnić muzykę od specjalnych 
efektów dźwiękowych. Dodaje wszakże, że na 
sound design tego filmu – i wielu innych – 
składają się również dźwięki zaczerpnięte 
z rzeczywistości, ewentualnie w pewnym 
stopniu przetworzone, lecz nadal rozpozna-
walne. „W jednej z pierwszych sekwencji 11 
minut mężczyzna nazwany w scenariuszu 
»mężem Anny« (Wojciech Mecwaldowski), 
chorobliwie o nią zazdrosny, przemierza szyb-
kim krokiem ulice Warszawy. Jego narastające 
poirytowanie, spowodowane podejrzeniem 
żony o zdradę małżeńską, oddają coraz gło-
śniejsze, coraz bardziej agresywne odgłosy 
miasta. Na planie ich nie było – tam panowały 
cisza i spokój. Zostały dołożone potem, dla 
podkreślenia napięcia emocjonalnego po-
staci” – objaśnia Ochnio. „Ostatecznie więc, 
uwzględniając wszystko, co zostało dotąd 
powiedziane w naszej dyskusji, proponuję 
zdefiniowanie pojęcia: sound design – jako 
budowanie całościowej warstwy emocjo-
nalnej filmu za pomocą dźwięków rzeczy-
wistych i nierzeczywistych” – konkluduje. 

„Definicja podobna do tej, jaką sformu-
łował Radek, pojawiła się zresztą w książce 

Karolina Porcari w filmie Ojciec, 
reż. Artur Urbański

15 stron świata, reż. Zuzanna Solakiewicz

Wojciech Błażejczyk

Kreatywny dźwięk w filmie 
uwzględnia jego treść i formę Marcin Lenarczyk
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wając wypowiedzi mikrofonem. W post-
produkcji dźwięku wyciszyłem rozmowę 
chłopców, stosownie do oddalenia, z jakiego 
zostali sfilmowani, ale pozostawiłem w niej 
krótkie, słyszalne, pogłośnione pojedyncze 
słowa, odgłosy, śmiechy. To przyroda była tu 
pierwszoplanowa: niewzruszona, niezmien-
na, nieczuła. Niemożność wysłuchania całej 
rozmowy, w następstwie której dochodziło 
do zbrodni, pobudzając niezdrową ciekawość 
widza, przydawała scenie grozy i napięcia. 
Pozostawianie tego, co chcieliśmy z reżyse-
rem pozostawić widzowi do usłyszenia, było 
kwestią stricte kreacyjnych wyborów” – tłu-
maczy Ochnio. 

Dla odmiany film Tomasza Szafrańskiego 
Rock’n’Roll Eddie, zrealizowany w stylu i na 
sposób familijnego kina fantastyczno-przy-
godowego zza oceanu, postawił tego samego 
sound designera poniekąd w sytuacji jego 
hollywoodzkich kolegów po fachu. „W tej 
opowieści o dzieciach, kosmitach, tajemni-
cy i przygodzie dominuje wąsko pojmowany 
sound design: odgłosy wybuchów, wystrza-Fo
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dr hab., prof. UMFC, Joanny Napieralskiej 
»Sound design. Droga emancypacji dźwię-
ków filmowych«, dotychczas jedynej polskiej 
rozprawy teoretycznej na ten temat. Książka 
została wydana w 2012 roku nakładem Wy-
dawnictwa UMFC. Czytamy w niej, że sound 
design to – cytuję: »kreatywna koncepcja lub 
konwencja dźwięku filmu, uwzględniająca 
jego treść, przesłanie warstwy fabularnej, 
konstrukcję formalną i wyraz emocjonal-
ny«”  – mówi Katarzyna Figat.

trochę o historii
Sound design towarzyszy filmowi dźwię-
kowemu od jego narodzin u schyłku lat 20. 
ubiegłego stulecia. Zatem już wtedy istniała 
funkcja sound designera. Jednak sama na-
zwa – sound designer – pojawiła się w obiegu 
dopiero w 1969 roku, w związku z obrazem 
Francisa Forda Coppoli Deszczowi ludzie, 
zaś pierwszy raz w napisach fil-
mowych – jeszcze dziesięć lat 
później, w Czasie Apokalipsy te-
go samego reżysera. Sound de- 
signerem obu filmów (w Desz-
czowych ludziach figurującym 
w napisach pod szyldem: sound 
montage) był wybitny amerykań-
ski montażysta obrazu i dźwięko-
wiec, trzykrotny laureat Oscara, 
Walter Murch. W kinematografii 
polskiej, jak zauważa Katarzyna 
Figat, sound design jest obecnie 
domeną głównie młodych fil-
mowców – trzydziesto-, czterdziestolatków. 
Są oni doskonale obeznani ze współczesną 
technologią i otwarci na nowinki, jakie się 
w niej raz po raz pojawiają. A nowa tech-
nologia ułatwia i przyspiesza realizację spe-
cjalnych efektów dźwiękowych, co w czasach 
dzisiejszych, kiedy filmy realizuje się szybciej 
niż kiedyś, ma duże znaczenie.

Jednakże sound design był z powodzeniem 
stosowany przez dźwiękowców starszego po-
kolenia na długo przed rewolucją cyfrową, 
zwłaszcza jako całościowa koncepcja arty-
styczna dźwięku w dziele filmowym. Początki 
sięgają przypuszczalnie polskiej szkoły ani-
macji z jej najlepszego okresu, czyli lat 60. 
XX w. „Za sound design można też uznać 
nowatorskie rozwiązania dźwiękowe, które 
w następnej dekadzie znalazły się w doku-
mentach Bogdana Dziworskiego, takich jak 
Hokej czy olimpiada, dzięki jego współpracy 
z operatorem dźwięku Janem Fredą. Z tego 
samego okresu pochodzi przełomowy, jeśli 
chodzi o sound design, polski film fabularny: 
Na wylot Grzegorza Królikiewicza. Rewela-

cyjne i innowacyjne pomysły reżysera oraz 
kompozytorów muzyki – Henryka Kuźniaka 
i Janusza Hajduna, którzy wspólnie z Jerzym 
Wrońskim odpowiadali także za dźwięk, prof. 
Alicja Helman określiła mianem sonorystyki 
filmowej. Sam Kuźniak nazwał je artystycz-
nym zakomponowaniem dźwięku” – mówi 
Katarzyna Figat. „Równie interesujące rezulta-
ty przyniosła wieloletnia współpraca edwarda 
Żebrowskiego z Małgorzatą Jaworską przy 
tytułach: ocalenie, W biały dzień i Szpital 
Przemienienia oraz Piotra Szulkina z Niko-
demem Wołk-Łaniewskim w Golemie, Woj-
nie światów – następnym stuleciu czy o-bi, 
o-ba. Końcu cywilizacji” – dodaje, zastrze-
gając, że lista filmowców, którzy przed laty, 
w niepomiernie skromniejszych warunkach 
technicznych w porównaniu z dzisiejszymi, 
kładli podwaliny pod sound design w ki-
nie polskim, jest na pewno o wiele dłuższa.

sound design 
a budżet Filmu
W repertuarze kin dominują – 
choć w Polsce już nie w tak du-
żym stopniu, jak jeszcze pięt-
naście, dwadzieścia lat temu – 
wysokonakładowe produkcje 
hollywoodzkie. Przeciętny widz 
może sądzić, że właśnie w nich 
sound designerzy mają najwięk-
sze pole do popisu. „Tak, ale tyl-
ko wtedy, gdy pracują nad sound 
designem w wąskim znaczeniu, 

to znaczy realizują specjalne efekty dźwięko-
we i ewentualnie tworzą muzykę w rodzaju  
sound designu. Duży budżet oraz odpowied-
nio długi czas na przygotowanie tych mate-
riałów pomaga doprowadzić je do perfekcji, 
by publiczność czerpała potem prawdziwą 
przyjemność ze słuchania ścieżki dźwięko-
wej hitów typu Avengers, Gwiezdne wojny czy 
Transformers. A i tak sound designerzy stają 
tu przed wyzwaniem, gdyż w filmach holly-
woodzkich panuje zasada, że muzyka orkie-
strowa jest słyszalna praktycznie non stop, 
więc trudno się przez nią przebić z muzyką 
bliską sound designowi i efektom” – uważa 
Wojciech Błażejczyk. 

„Jeszcze mniej miejsca Hollywood zosta-
wia na sound design w szerokim znaczeniu, 
a więc przemyślaną koncepcję dźwięku dla 
całego filmu. W tym przypadku, im skrom-
niejszym budżetem dysponuje producent, tym 
większe możliwości ma sound designer, gdyż 
pracuje w nielicznej, a nie w wieloosobowej 
ekipie, zyskując dzięki temu istotny, autorski 
wpływ na kształt warstwy dźwiękowej dzieła 

filmowego. Tak jest w kinie polskim: sound 
designerzy mogą się »wyszaleć«, a produ-
cenci zazwyczaj akceptują ich działania” – 
dodaje Błażejczyk. „Także i to, o czym mówi 
Wojtek, opisała w książce o sound designie 
Joanna Napieralska. Wśród czynników roz-
woju sound designu w kinie światowym wy-
mieniła dewaluację hollywoodzkiej estetyki 
dźwięku i renesans obrazów kameralnych” – 
podkreśla Figat.

Przykładem niekosztownego filmu, który 
umożliwił Radosławowi Ochnio „wyszalenie 
się” w szeroko pojętym sound designie jest 
Plac zabaw Bartosza M. Kowalskiego. „Opra-
cowując sound design do długiej, okrutnej 
sceny, celowo filmowanej z dużej odległości 
statyczną kamerą, nie użyłem stuprocento-
wych nagrań dialogów z planu zdjęciowego, 
które zresztą nie miały nic wspólnego z wy-
kreowaną później sytuacją. W studiu ustawi-
łem grających w tej scenie chłopców przed 
ekranem, na którym była wyświetlana. Po-
prosiłem, żeby oglądając ją, improwizowali 
dialog, a sam krążyłem wokół nich, nagry-

Zbudować 
całościową 

warstwę emo-
cjonalną filmu 

za pomocą 
dźwięków 

rzeczywistych 
i nierzeczywi-

stych

Marta Mazurek i Michalina 
Olszańska w filmie Córki 
Dancingu, reż. Agnieszka 
Smoczyńska

Katarzyna Figat
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łów, laserów, pościgów itp. Moim zadaniem 
jest realizacja również tego rodzaju efektów 
dźwiękowych. Zawrotne tempo akcji filmu, 
nacisk położony na jego widowiskowość oraz 
muzyka pracującego w Hollywood kom-
pozytora Freda emory’ego Smitha, perfek-
cyjnie zgrana z obrazem i dialogami, nie 
pozostawiały mi wiele miejsca na niuanso-
we działania z dźwiękiem. W żadnym razie 
jednak nie żałuję tego doświadczenia, jest 
pouczające. Ponadto to nieprawda, że wy-
twarzając dźwiękowy efekt specjalny, np. 
eksplozji, nie ma się żadnego pola manew-
ru. Każdy sound designer sięgnie po inne 
elementy składowe, a więc dokona wybo-
ru. Dopóki istnieje wybór, dopóty można 

mówić o akcie twórczym, tak więc nawet 
wąsko rozumiany sound design okazuje 
się twórczością” – podsumowuje swoją a’la 
hollywoodzką przygodę Radosław Ochnio.

sound design 
w obrazach 
doKumentalnych
Sztuka filmowa pełna jest paradoksów. Je-
den z nich polega na tym, że sound design, 
będący zawsze kreacją dźwięku w filmie, do-
skonale sprawdza się w kinie dokumental-
nym, gdzie wydawałoby się, że nie powinno 
być dla niego miejsca. Ten rodzaj kina po-
tocznie kojarzy się przecież z maksymalnie 
wiernym oddawaniem rzeczywistości, a więc 
prędzej z naturalizmem dźwiękowym niż 
z ingerencjami w dźwięk. A jednak te inge-
rencje zyskały w dokumencie pełne prawo 
obywatelstwa.

Katarzyna Figat pracowała przy Dzienni-
ku Sierakowiaka Michała Bukojemskiego. 
„Jest to niezwykły film o getcie łódzkim. 
Zapiski, które poczynił, mieszkając w nim 
podczas okupacji żydowski chłopiec Da-
wid Sierakowiak, czytane przez Macieja 
Stuhra, są ilustrowane niemal wyłącznie 
fotografiami z getta. Reżyser nie życzył so-
bie ani muzyki oryginalnej, ani utworów 
z fonoteki. Domyślałam się, że widzom bę-
dzie niełatwo oglądać film tak oszczędny 

w środkach wyrazowych, zwłaszcza że trwa 
prawie godzinę. Mój sound design, złożony 
z dźwięków realistycznych, odtwarzających 
realia życia w getcie, ale i metafor dźwię-
kowych, miał za zadanie w pewnym sen-
sie »uruchomić« pokazywane na ekranie 
fotografie, ożywić przekaz, a tym samym 
ułatwić publiczności odbiór filmu” – tłu-
maczy Figat. „W Dzienniku Sierakowiaka 
reżyser umieścił jeszcze jeden wątek, we-
dług niego bardzo istotny, bo unikatowy, 
rzadko spotykany w pamiętnikach z gett 
żydowskich: rozpadu rodziny. Tu pojawia-
ją się w filmie sekwencje inscenizowane. 
Tym razem ze specjalnych efektów dźwię-
kowych skomponowałam coś w rodzaju 

pasaży muzyki typu sound design. Mam 
nadzieję, że zawierają one przekaz przed-
stawieniowy, a przede wszystkim emocjo-
nalny” – dodaje Katarzyna Figat.

15 stron świata to pełnometrażowy, pol-
sko-niemiecki dokument Zuzanny Solakie-
wicz, którego bohaterem jest zmarły nie-
spełna dwa lata temu kompozytor muzyki 
awangardowej eugeniusz Rudnik, związa-
ny z eksperymentalnym Studiem Polskie-
go Radia. Film powstały za życia artysty nie 
jest w żadnym razie biografią, lecz próbą 
uchwycenia niepowtarzalnego charakteru 
jego twórczości z pomocą pomysłowych 
rozwiązań wizualnych i dźwiękowych. Te 
drugie są dziełem przede wszystkim Marcina 
Lenarczyka. „Sound design w 15 stronach 
świata to głównie miks muzyczny polega-
jący na skondensowaniu muzyki Rudnika. 
Operację tę przeprowadziliśmy oczywiście 
za jego zgodą i z jego błogosławieństwem. 
Zadanie polegało na połączeniu i dostoso-
waniu różnych fragmentów muzycznych, 
często wyjętych z dłuższych utworów, do 
dynamiki i narracji montażu filmowego. 
Technika taka nazywa się pięknie plondro-
fonią. Tutaj chodziło jednak również o to, 
żeby cały ten miks muzyczny i wszystko, 
co w filmie nie jest muzyką Rudnika, było 
z nią absolutnie spójne. Dodam, że kom-
pozytor przywiązywał w swojej pracy dużą 

wagę np. do dźwięku dookolnego, ekspery-
mentował z kwadrofonią. Toteż trzeba było 
we współpracy z nim dopasować te latami 
wypracowywane techniki do realiów ki-
nowego dźwięku surround” – mówi Mar-
cin Lenarczyk.

W jednym z najbardziej rozbudowanych 
formatów dookolnego odbioru dźwięku, Do-
lby Atmos, Jacek Paweł Bławut (syn Jacka) 
zrealizował czterdziestominutowy doku-
ment How to Destroy Time machines. Film 
opowiada o Jephie Jermanie z Arizony, który 
tworzy muzykę eksperymentalną, podobnie 
jak robił to eugeniusz Rudnik. Z tym, że two-
rzywem polskiego kompozytora była taśma 
magnetofonowa, podczas gdy Jerman gra, 
używając wszystkiego, co znajdzie na arizoń-
skiej pustyni: kamieni, patyków, skorupek 
owadów itp. Sound designer dokumentu 
Bławuta juniora, Radosław Ochnio, uświa-
domił reżyserowi, że z dźwiękiem Dolby At-
mos film obejrzy w Polsce najwyżej kilkaset 
osób, gdyż jeszcze stosunkowo niewiele kin 
zostało wyposażonych w odpowiednią apa-
raturę. „Ci widzowie będą mieć oczywiście 
pełnię wrażeń słuchowych. Dźwięk docie-
rający do nich nie tylko zza ekranu i ścian 
widowni, ale także z jej sufitu, precyzyjnie 
pozycjonowany, sprawi, że głębiej niż po-
zostali wnikną w osobliwy muzyczny świat 
Jepha Jermana. Nie wolno jednak lekcewa-
żyć tych pozostałych, którzy obejrzą film na 
monitorze komputera czy nawet ekraniku 
smartfona. Oni też muszą mieć dostęp do 
tego świata, dowiedzieć się, jak Jerman sły-
szy dźwięki pustynnych »instrumentów« 
i komponuje z nich muzykę” – przekonuje 
Ochnio. Cel ten osiągnął z pomocą sound 
designu. „Dopóki Jeph zbiera te swoje »in-
strumenty«, w tle słychać życie, odgłosy 
pustyni. Ale w scenie jego koncertu, gdy 
całkowicie skupia się na granej przez siebie 
muzyce, tła są wyciszone, a przedmioty na-
grane i zmiksowane bardzo selektywnie – 
zostaje sama muzyka, taka, jaką słyszał bo-
hater” – wyjaśnia sound designer.

Tak więc sound design – pomysł na 
udźwiękowienie filmu – okazał się waż-
niejszy niż najnowsza technologia, która 
posłużyła tylko za jeden ze sposobów wcie-
lenia go w życie. „Sztuka przed techniką. 
Warto o tym pamiętać niezależnie od tego, 
czy pracuje się przy dokumencie, fabule, ani-
macji, reklamie itp.” – dochodzi do wniosku 
Radosław Ochnio. 

Z pewnością zgodziłaby się z nim więk-
szość sound designerów. A może nawet 
wszyscy?

W filmie dokumentalnym jest 
miejsce na kreację dźwięku

KaleNDarz premier
Lipiec – sierpieŃ 2018

 odnajdę cię
PREMIERA: 3 SIERPNIA

film fabularny
reżyseria: Beata Dzianowicz
scenariusz: Beata Dzianowicz
zdjęcia: Jacek Petrycki
muzyka: Mariusz Goli
scenografia: Agata Adamus
kostiumy: Agnieszka Sobiecka
charakteryzacja: Janina 
Dybowska-Person, Katarzyna 
Wilk
montaż: Rafał Listopad
dźwięk na planie: Maria 
Chilarecka, Krzysztof Stasiak
obsada: Ewa Kaim, Dariusz 
Chojnacki, Michał Żurawski, 
Piotr Stramowski, Mirosław 
Haniszewski, Zofia Stelmach, 
Mirosław Kotowicz, Bartłomiej 
Błaszczyński, Maciej Mikołajczyk, 
Katarzyna Misterka
producent: Włodzimierz 
Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych
czas projekcji: 79 min
dystrybucja: Kino Świat

Trwa policyjna obława 
na żołnierza, który ma na 
sumieniu niemal wszystkich 

członków swojego oddziału. 
Przestępcę udaje się zwabić 
w pułapkę, ale doświadczona 
policjantka Justa popełnia 
prosty błąd i ścigany wymyka 
się obławie. W konsekwen-
cji uchybień, kobieta zostaje 
wysłana na przymusowy 
urlop. Ambicja dyktuje jej 
jednak inne rozwiązanie. 
Zamiast zająć się narastają-
cymi problemami we własnej 
rodzinie, porzuca wszystko 

i wraca do miasteczka swo-
jego dzieciństwa, gdzie dora-
stał również jej przeciwnik.

 dywizjon 303
PREMIERA: 31 SIERPNIA

film fabularny
reżyseria: Denis Delić
scenariusz: Zdzisław 
Samojłowicz, Krzysztof Burdza, 
Tomasz Kępski
zdjęcia: Waldemar Szmidt

muzyka: Łukasz Pieprzyk
scenografia: Marian Zawaliński, 
Katarzyna Boczek (I etap zdjęć)
kostiumy: Małgorzata Skorupa
charakteryzacja: Ewa Drobiec, 
Grażyna Kula
montaż: Marcin Kot Bastkowski
dźwięk: Bartek Putkiewicz
obsada: Maciej Zakościelny, 
Piotr Adamczyk, Krzysztof 
Kwiatkowski, Antoni Królikowski, 
Maciej Cymorek, Anna Prus, Jan 
Wieczorkowski
producent: Jacek Samojłowicz
produkcja: Film Media S.A.
czas projekcji: 96 min
dystrybucja: Mówi Serwis

To prawdziwa historia pol-
skich asów przestworzy, inspi-
rowana bestsellerem Arka-
dego Fiedlera o tym samym 
tytule. Polscy lotnicy, począt-
kowo niedoceniani i wyśmie-
wani, stają się legendą. 
W ramach Królewskich Sił 
Powietrznych Wielkiej Bry-
tanii (RAF-u) tworzą elitarną 
jednostkę – Dywizjon 303, 
który nie ma sobie równych.

oprac. Albert 
Kiciński
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Odnajdę cię, reż. Beata Dzianowicz

Dywizjon 303, reż. Denis Delić
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Fabuła Odnajdę cię brzmi tro-
chę jak wyjęta z opisu kry-
minału skandynawskiego. 
to pani pierwsze podejście 

do kina gatunkowego, tymczasem 
forma stara się oddać styl filmów 
dokumentalnych. czy jako doku-
mentalistka uważała pani, że musi 
zrobić taki krok wprowadzający?
Jestem nieco zaskoczona, że odnajdę 
cię nazywa się kryminałem. Uważam, 
że zrobiłam kino obyczajowe z wąt-
kiem kryminalnym, a warstwa oby-
czajowa wydawała mi się bliska doku-
mentowi, stąd pomysł na to, żeby film 
nieco go przypominał. Muszę przy-
znać, że przeraża mnie, kiedy czy-
tam, że to „trzymający w napięciu od 
początku do końca thriller”. Nie pod-
jęłabym się zrobienia thrillera, bo nie 
potrafię tego dokonać. Wydawało mi 
się, że realizuję kino obyczajowe z silną 
kobiecą postacią, która wykonuje taki, 
a nie inny zawód. Jeśli chodzi o skan-
dynawskie kryminały, to rzeczywi-
ście – czytam je. Ale pomysły brałam 
z polskiego podwórka. Jest w moim 
filmie scena, na którą silnie reagowali 
widzowie na festiwalu w Koszalinie. 
Postać Justy bije pięścią swojego męża, 
a on postanawia pójść na obdukcję. Co 
robi bohaterka? Sama daje się pobić, 
aby w razie czego wygrać w sądzie. 
Widzowie pytali mnie, skąd to wzię-
łam, bo brzmi jak wyjęte z codzienno-
ści. Tymczasem to sąsiedzi planu fil-

mowego w czasie kręcenia przeze mnie 
pewnej sceny wpadli na ten pomysł.

Wcześniej podglądała pani posta-
cie autentyczne. Z czego poskładała 
pani tym razem bohaterów? Z fikcji? 
Z życia?
Pisząc scenariusz, nie spędziłam mie-
sięcy w komisariatach, ale… odpo-
czywając w górach. Staram się pisać, 
używając strategii na odpowiednią dra-
maturgię, zwroty akcji, a przede wszyst-
kim realizować pierwotną myśl, tak jak 
w dokumentach. Spisuję sobie sceny, 
które chcę, aby się zdarzyły, a potem 
układam to w drabinki fabularne. Tym-
czasem, kiedy zaczęłam pisać scena-
riusz, to przez pierwszych kilka scen 
trzymał się naszkicowanej wizji, ale 
wkrótce zaczął żyć po swojemu. Szcze-
gólnie postacie wymykały się pierwot-
nym założeniom. A może napisałam 
coś, co po prostu dobrze się czyta, a już 
gorzej będzie oglądało? Zobaczymy.

Jak wyglądało zbieranie ekipy 
aktorskiej? Obecność piotra 
stramowskiego, kojarzonego 
z kinem patryka Vegi, narzuca 
trochę obraz, że to będzie kino 
gatunkowe. Z drugiej strony 
korzystała pani z aktorów 
teatralnych, jak np. ewy Kaim.
Punktem wyjścia była ewa Kaim, z którą 
pracowałam w Teatrze Telewizji przy 
Koncercie życzeń. Miałam ogromną 

ochotę, żeby pracować z nią ponownie, 
pomyślałam więc, że napiszę dla niej 
postać tak zupełnie inną, niż jej dotych-
czasowe emploi aktorskie, żeby miała 
z tego frajdę zawodową. To niezwy-
kle delikatna i wrażliwa kobieta, a tutaj 
dostała do zagrania kawał suki. Kiedy nie 
było jeszcze wiadomo, czy film powsta-
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Rozmowa z Beatą Dzianowicz, 
reżyserką filmu odnajdę cię

odNajdę cię

nie, ona już zabrała się za treningi bok-
serskie, których trzymała się przez pół-
tora roku. Nasz producent, Włodzimierz 
Niderhaus, cudem wyczarował pienią-
dze, a dowiedziałam się o tym w czasie 
wędrówki przez góry. Produkcja ruszyła 
bardzo szybko i nie było czasu na przy-
gotowania do pracy z aktorami, a ewa 
była w gotowości. Piotr natomiast bar-
dzo mnie zaskoczył, choć przyznam się, 
że na początku bałam się tej współpracy. 
To niezwykle dobry aktor, zawodowiec. 
Był do każdej sceny przygotowany, a co 
mnie zaskoczyło – plastyczny, biorąc pod 
uwagę, że niektóre rzeczy były improwi-
zowane. Mam też nadzieję, że przyjdzie 
mi jeszcze pracować z Michałem Żuraw-

skim, który złapał błyskawicznie świetny 
kontakt z ewą.

czym, z finansowego i producenc-
kiego punktu widzenia, różni się 
robienie pełnometrażowego filmu 
fabularnego od wcześniejszych krót-
kich metraży dokumentalnych?

To kompletnie odmienne światy róż-
niące się na każdym etapie produkcji. 
Reżyser pracujący nad dokumentem 
ma pełną kontrolę nad materiałem oraz 
tematem, chociaż spoczywa na nim – 
moim zdaniem – o wiele więcej zadań na 
planie oraz przy tym, co się dzieje z fil-
mem później. Przy kinie fabularnym, 
takim z większym budżetem, dochodzą 
różnego rodzaju czynniki, które wpły-
wają na pierwotną wizję. Mam wrażenie, 
że po skończeniu montażu coraz mniej 
zależy ode mnie, również pod względem 
marketingowym. Nieustannie się dzi-
wię temu, jak ewoluuje coś, co zajęło mi 
kilka lat życia. W jaki sposób dopaso-
wuje się do rynku – to się również toczy 

jakby już poza mną. Ma to swoje zalety 
i wady. Natomiast samo doświadczenie 
produkcji fabularnej, gdy ma się za swo-
imi plecami osoby skłonne pomóc, to 
opłacalny zawodowo, niezbędny chrzest 
ognia. Znika wtedy samotność, którą 
ma się podczas robienia filmu doku-
mentalnego, ale trzeba się też wieloma 

funkcjami podzielić. Bez sensu byłoby 
gromadzić fachowców i zabierać im 
samodzielność. Ale pozwalając im na 
wykonywanie swojej pracy, trzeba dbać, 
aby to wciąż była moja opowieść.

Kariera naukowa, pisanie esejów 
literackich – pani z tego nie rezy-
gnuje. Jak pomaga filmowcowi praca 
akademicka? 
Pomaga zbudzić otwartość na czło-
wieka, wyważyć dwie sfery: teorii 
i praktyki. Dzięki tym funkcjom prze-
stałam wyrażać kategoryczne opinie. 
Uczę reżyserii dokumentalnej, więc cią-
gle jestem w temacie, poza tym mogłam 
zaangażować studentów do pomocy 
przy swoim filmie, z czego oni również 
korzystają, bo doświadczają planu zdję-
ciowego. Miałam armię wspaniałych, 
młodych ludzi, którzy mi pomagali. 

Justa to kolejna silna kobieta. chyba 
nie jest już tak, że w kinie brakuje 
takich postaci? 
A tak, ostatnio jest ich trochę, dzięki 
czemu mamy wysyp bardzo dobrych ról 
kobiecych. Przyznam, że niezwykle mnie 
to cieszy. Moja bohaterka nie tylko ściga 
przestępcę, ale również układa swoje 
życie i w pewnym momencie całkowicie 
ją to pochłania. Bardzo mi zależało, żeby 
była silną osobą, ale żadną tam superbo-
haterką. Ani nadzwyczajnie inteligentna, 
ani nadzwyczajnie sprawna – po prostu 
bardzo zdeterminowana jak wiele matek. 
Usilnie staraliśmy się nie zrobić z niej 
Wonder Woman. Nie walczy ona nawet 
ze szczególnym złem, a czarny charak-
ter w moim filmie również jest solidnie 
umotywowany. Nie ma tutaj typowo kry-
minalnego psychopaty, metafizycznego 
i niepoznawalnego łotra. 

Film jest lepszy do opowiadania 
o walce ze złem niż literatura?
Chyba jednak literatura. Mniej w niej 
sfery niedopowiedzenia, swoistej prze-
strzeni niedookreślonej. A może wła-
śnie lepiej się o takiej walce opowiada 
dzięki niedomówieniom i skrótom 
filmowym? To zależy, o jakim złu 
mówimy. I widzi pan, znowu rozma-
wiamy tak, jakbym była specjalistką od 
thrillerów, aż się boję, że kiedy widzo-
wie w kinie wcale tego dreszczowca nie 
dostaną, to będą chcieli zwrotu biletów. 

Rozmawiał Jakub Koisz

Ewa Kaim w filmie 
Odnajdę cię, reż. Beata 
Dzianowicz 
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polski scenariusz, 
polska bohaterka, 
włoskie niebo to-
skanii i włoski ję-

zyk filmu. Zmiany cywili-
zacyjne i problematyka eu-
ropejska. Jak reżyser i sce-
narzysta składa to w jedną 
filmową całość?
Jacek Borcuch: Gdyby zacząć 
wymieniać części składowe 
naszego życia, okazałoby 
się, że jest tego niewyobra-
żalnie dużo, nie starczyłoby 
czasu na pochylenie się nad 
wszystkimi jego aspektami. 
A chęć złożenia tego w jedną, 
logiczną całość mogłaby się 
wydać przedsięwzięciem 
przerastającym nasze moż-
liwości. Film szczęśliwie to 
nie życie, tylko opowieść 
o życiu. To dużo prostsze, 
ponieważ wybieramy z rze-

rzyszyła mi pewnego rodzaju 
ekscytacja związana z pracą 
z Krystyną Jandą, abso-
lutną ikoną kina, wspaniałą 
aktorką i wyjątkową kobietą. 
Każde spotkanie na planie 
było fenomenalnym doświad-
czeniem i inspiracją. Cieszy-
łam się na tę współpracę od 
początku prac nad projek-
tem, jeszcze w developmen-
cie, bowiem Jacek pracował 
nad kolejnymi wersjami sce-
nariusza z myślą o Krystynie 
Jandzie. O Kasię Smutniak, 
zachwycająco piękną i uta-
lentowaną gwiazdę włoskiego 
kina, do roli Anny, „walczy-
liśmy” odrobinę później. Sta-
nowiło to wyzwanie z uwagi 
na mocno ograniczone ter-
miny aktorki, m.in z powodu 
zdjęć, a następnie promocji 
nowego filmu Paola Sorren-

tino. Bardzo się cieszę, że sce-
nariusz zainteresował ją na 
tyle, by dołączyć do obsady 
polskiej produkcji. Praco-
wałam wcześniej z Rachel 
Weisz, Tomem Wilkinsonem, 
Royem Scheiderem, Helmu-
tem Bergerem. Praca z akto-
rami tego formatu nie jest 
z mojego punktu widzenia 
dodatkowym wyzwaniem, 
przeciwnie, jest dla produ-
centa ogromną wartością. 
Profesjonalizm i zaangażowa-
nie całej naszej obsady (nie 
sposób nie wspomnieć tu 
o Antonio Catani i Vincencie 
Riotcie!), dawały mi przede 
wszystkim poczucie bezpie-
czeństwa. 

Jest pan młodym, „dobrze 
zapowiadającym się” ope-
ratorem filmowym. czy na 
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Volterra

Volterra

5kwietnia rozpoczęły się 
zdjęcia do Volterry. Akcja 

filmu rozgrywa się w małym 
mieście Volterra w Toskanii. 
„To historia o rodzinie, miło-
ści, tęsknocie, utraconych 
nadziejach, lęku przed nie-
znanym. Ale przede wszyst-
kim to opowieść o  wiel-
kiej pasji życia, o zderzeniu 
cywilizacji” – tak o swoim 
najnowszym obrazie mówi 
reżyser i współscenarzysta 
Jacek Borcuch. Scenariusz 
powstał we współpracy ze 

Szczepanem Twardochem, 
autorem zdjęć jest Michał 
Dymek, scenografię zapro-
jektowała elwira Pluta, a pro-
ducentem filmu jest No Sugar 
Films – Marta Habior i Marta 
Lewandowska. W roli głów-
nej (polskiej noblistki Marii 
Linde) zobaczymy Krystynę 
Jandę. Jej filmową córkę zagra 
Kasia Smutniak, a także wło-
scy aktorzy: Antonio Catania, 
Lorenzo de Moor, Vincent 
Riotta i Robin Renucci. Obraz 
jest współfinansowany przez 
PISF. Premierę zaplanowano 
na 2019 rok. s.N.

Rozmowa z reżyserem 
Jackiem Borcuchem, 
producentką Martą 
Habior, autorem zdjęć 
Michałem Dymkiem, 
scenografką elwirą 
plutą i aktorką 
Krystyną Jandą

czywistości tylko to, co nas 
interesuje, to, o czym chcemy 
opowiedzieć, wyciągamy na 
ekran kina zaledwie fragment 
świata. Wybrałem Toskanię, 
język włoski, polską boha-
terkę… Tak. Ale to tylko 
figury na szachownicy opo-
wieści. A Stary Kontynent 
i jego problemy to naturalny 
pejzaż dla historii, która jest 
bardzo współczesna, powie-
działbym wręcz teraźniej-
sza. Akcja filmu dzieje się 
w sercu europejskiej cywiliz-
cji, ale to również moje serce 
i korzenie. Czuję się euro-
pejczykiem, kolor paszportu 
nie ma tu żadnego znacze-
nia. Korzystam z wolności 
i podlegam prawu tak, jak 
u zarania naszej cywiliza-
cji kodyfikowali to najpierw 
Grecy, a potem Rzymia-

nie. Nie wdając się w bieżącą 
i lokalną politykę, patrzę na 
moją bohaterkę i Toskanię jak 
na jedną z krain mojej ojczy-
zny – europy. Oczywistym 
jest, że moja polskość prze-
cieka do historii, ale to chyba 
najciekawsze, bo nie da się 
uciec od doświadczenia życia.

czy łatwiej tworzy się sce-
nariusz, będąc „dogada-
nym” z osobą, która zagra 
główną rolę?
Oczywiście. Pisana na miarę 
postać ukazuje się nam 
w ciele konkretnego aktora. 
Łatwiej jest wtedy dostrzec 
bohatera. Wymyślona postać 
literacka zaczyna oddychać, 
ruszać się i mówić w dość 
konkretny sposób. Praw-
dziwa przyjemność zaczyna 
się jednak trochę dalej, 

kiedy w ciągu pracy udaje 
się pokonać ludzkie i tech-
niczne ograniczenia i poja-
wia się coś zupełnie nowego. 
Na przykład znika przebrany 
w kostium aktor i pojawia się 
osoba z krwi i kości – nasz 
bohater. Zapominamy, że to 
wszystko na niby, że to show, 
kino… Dajemy się porwać 
historii, zachwycamy się… 
Zaczyna działać magia kina. 
To bardzo trudne i rzadko się 
udaje. 

Krystyna Janda, Kasia 
smutniak to gwiazdy pol-
skiego i europejskiego ki-
na. No i oczywiście włoscy 
aktorzy. czy dla producen-
ta to duże wyzwanie, a mo-
że duża przyjemność?
Marta Habior: Oprócz 
ogromnej przyjemności towa-

Na plaNie 
Filmu 
 Volterra

planie zdjęciowym ma pan 
jeszcze tremę ?
Michał Dymek: Oczywiście, 
że się tremowałem! Wizja 
współpracy z wielką aktorką, 
jaką jest Krystyna Janda, 
mogła wydać się na początku 
odrobinę stresująca. Jednak 
profesjonalizm pani Krystyny 
sprawił, że praca z nią na pla-
nie była jedną wielką przyjem-
nością. Generalnie udało nam 
się stworzyć świetną atmosferę 
pracy, a razem z reżyserem 
Jackiem Borcuchem nawiązać 
twórcze porozumienie.

Kino jak muzyka powinno 
mieć wymiar internacjo-
nalny. Ale twórcy filmo-
wi lubią wnieść do swoich 
dzieł realizowanych poza 
krajem jakieś „rodzime 
smaczki”. czy w toskanii, 
coś takiego się pani udało?
elwira pluta: Poetka Maria 
Linde jest uosobieniem idei 
europy. Moim zamysłem było 
opisanie domu europejki, 
miejsca twórczej inspiracji 
i życia rodzinnego. W naszym 
filmie Toskania jest zarówno 
sposobem życia, jak i histo-
rycznym, kulturowym ele-
mentem współtworzącym 
ideę. Polskość również jest 
częścią europejskości. Świat, 
który zbudowała Maria łączy 

dobrze nam znane, polskie 
elementy dekoracji wnętrz 
ze wzornictwem włoskim, 
francuskim, niemieckim itp. 
Detale, dzieła sztuki, kolory-
styka, tworzą wielokulturowy 
pejzaż wnętrz.

Jest pani wspaniałą, ale też 
moim zdaniem niezastą-
pioną w pewnych katego-
riach filmu aktorką pol-
ską i europejską. czy kino 
o zabarwieniu politycz-
nym, prospołecznym przy-
ciąga panią, czy pani je?
Krystyna Janda: Nie wiem… 
Rola w filmie Volterra to 
jedyna, tak naprawdę, inte-
resująca propozycja filmowa 
w ciągu ostatnich lat. Byłam 
związana z produkcją tego 
obrazu od samego początku, 
od planów na scenariusz. Bar-
dzo to sobie chwalę. Z reży-
serem Jackiem Borcuchem 
znamy się od dawna, cenimy 
i lubimy. Pracowaliśmy razem 
dla HBO przy Bez tajemnic. 
Praca nad Volterrą była bar-
dzo interesującą, zobaczymy, 
jaki będzie rezultat. Temat 
wydaje mi się ważny i aktu-
alny. Poczekajmy… 

Rozmawiał 
stanisław 
Neugebauer

Na planie filmu Volterra, reż. Jacek Borcuch
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Festiwal w Annecy to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w świecie filmu animowanego. W tym roku odbył się w dniach 
11-16 czerwca i jak co roku towarzyszyły mu branżowe targi 
miFA skierowane do profesjonalistów związanych z animacją. 

publiczności festiwalowej i fanów mainstre-
amowej animacji. Wisienką na torcie pre-
zentacji hollywoodzkich studiów był pokaz 
filmu iniemamocni 2 oraz nagroda honorowa 
za całokształt twórczości dla reżysera tego 
filmu – Brada Birda. 

W ramach pokazów pozakonkursowych 
został zaprezentowany również polski pełny 
metraż jeszcze dzień życia wyreżyserowany 
przez Raúla de la Fuente i Damiana Nenowa, 
który miał swoją premierę na tegorocznym 
MFF w Cannes. Film oparty na książce 
Ryszarda Kapuścińskiego pod tym samym 
tytułem jest opisem niezwykłej podróży pol-
skiego korespondenta, który spędził trzy mie-
siące 1975 roku w ogarniętej wojną Angoli. 
Twórcy filmu w autorski i oryginalny sposób 
pokazali codzienną walkę o życie i wolność, 
pomieszaną ze scenami terroru, wszech-
obecnej śmierci i cierpienia. Obraz łączy ze 
sobą sceny animowane przeplatane z wywia-
dami dokumentalnymi oraz archiwaliami. 
W produkcji Platige Image brało udział aż 4 
zagranicznych koproducentów. Jest to więc 
prawdziwa europejska koprodukcja, którą 
będą mieli szansę zobaczyć w dystrybucji 
kinowej widzowie nie tylko w Polsce, ale 
i w dużej części europy. 

Pokazom pełnych metraży towarzyszył 
równie ważny Konkurs Filmów Krótko-
metrażowych, który jest zawsze prawdziwą 
ucztą dla fanów różnorakich technik ani-
macji i opowiadania historii w niedosłowny 
i eksperymentalny sposób. W tym konkur-
sie prezentowany był wielokrotnie nagra-
dzany polski tytuł Figury niemożliwe i inne 
historie ii Marty Pajek, który został bar-
dzo dobrze odebrany przez festiwalową 
publiczność. 

Warto też wspomnieć, że tegoroczny 
festiwal w Annecy jak co roku, w sposób 
szczególny, skupiał się na twórczości jed-
nego, wybranego kraju. W tym roku była to 
Brazylia, której twórcy wielokrotnie zaska-
kiwali festiwalową publiczność wspania-
łymi filmami (mamy tu na myśli chociażby 
fantastyczny obraz Chłopiec i świat, który 
wygrał w Annecy w 2014). Organizatorzy 
francuskiej imprezy postanowili też wyra-
zić swoje wsparcie kobietom pracującym 
w branży filmu animowanego, przyznając 
MIFA Animation Industry Award organi-
zacji Women in Animation. 

Decyzje tegorocznego jury festiwalu nie 
były kontrowersyjne i nie przyniosły wielu 
zaskoczeń. Główną nagrodę w konkursie 
pełnometrażowym otrzymał Funan, zre-
alizowany w koprodukcji Belgii, Francji, 
Kambodży oraz Luksemburga. Wykonana 
w technice 2D pełnometrażowa anima-
cja opowiada historię zdeterminowanej 
matki, której syn zostaje porwany przez 
reżim Czerwonych Khmerów w Kambo-
dży. Kobieta, walcząc o ukochanego syna, 
musi pokonać własny strach i ruszyć w nie-
bezpieczną podróż, by uratować jego życie. 
Film wyreżyserowany przez Denisa Do 
poruszył widownię realistyczną wizją 

komunistycznego terroru oraz nieusta-
jącej walki w imię ideałów. Zwycięzcami 
festiwalu mogą czuć się również twórcy 
obrazu The Breadwinner Nory Twomey. 
Tytuł ten został uhonorowany Nagrodą Jury 
i Nagrodą Publiczności. The Breadwinner 
to poruszająca współczesna historia mło-
dej dziewczyny z Afganistanu – Parvany. 
Gdy jej ojciec zostaje aresztowany, cała 
rodzina składająca się z matki i sióstr zostaje 
na łasce losu – kobiety nie mogą przecież 
prowadzić w Kabulu interesów, chodzić na 
zakupy, załatwiać oficjalnych spraw. Boha-
terka filmu postanawia więc przebrać się za 
chłopca, gdyż tylko tak ma szansę zapew-
nić przetrwanie swojej rodzinie. Mimo tak 
trudnej tematyki, w filmie jest miejsce na 
humor, lirykę i rozważania o uniwersal-
nych, bliskich wszystkim widzom warto-
ściach. Twórcy opowiadają w umiejętny 
i wzruszający sposób o prawach kobiet bez 
nachalnego dydaktyzmu i przerostu formy 
nad treścią. Należy także dodać, że dzięki 
swojej pięknej i prostej formie The Bread- 
winner przemówi do szerokiej widowni od 
dzieci aż po dorosłych. 

W Konkursie Filmów Krótkometra-
żowych główną nagrodę otrzymał film 
Bloeistraat 11 w reżyserii Nienke Deutz 
opowiadający o wychodzeniu z wieku dzie-
cięcego i rozpoczynaniu nowego, nasto-
letniego etapu w życiu dwójki nierozłącz-
nych przyjaciół. Nagrodę Jury i Nagrodę 
Publiczności otrzymała amerykańska pro-
dukcja Weekends Trevora Jimeneza. Ten 
krótki metraż podbił serca widowni histo-
rią małego chłopca, który musi poradzić 
sobie z emocjami związanymi z rozwodem 
rodziców. Musi poruszać się między dwoma 
różnymi światami i spróbować poradzić 
sobie z emocjami wiążącymi się z rozpa-
dem rodzinnych relacji. Skondensowana 
fabuła oraz oryginalna plastyka zachwyciła 
zarówno widzów, jak i jury. 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Ani-
mowanych w Annecy to jednak nie tylko 
wielkie kinowe atrakcje filmowe, ale także 
targi dla przedstawicieli branży – MIFA – 
na których prezentują się firmy z całego 
świata. To doskonałe miejsce do nawiązania 
relacji koprodukcyjnych oraz dystrybucyj-
nych między producentami z europejskiej 
i światowej branży. Polskie stoisko prezen-
towało produkcje najważniejszych rodzi-
mych studiów animacji, których reprezen-
tanci bardzo licznie stawili się w Annecy. 

Joanna ronikier  
Marta stelmaszczyk

Do kin usytuowanych w całym 
Annecy jak zawsze, przybyły 
tłumy widzów na Międzyna-
rodowy Festiwal Filmów Ani-

mowanych, cierpliwie czekając w kolejkach 
na pokazy wybranych przez siebie tytułów. 
W Konkursie Głównym Filmów Pełnome-
trażowych można było zobaczyć 10 obra-
zów z europy, Azji, Ameryki Południowej 
i Północnej. Znakiem firmowym festiwalu 
jest stawianie na zróżnicowane kino arty-
styczne i tegoroczna selekcja potwierdziła 

aNNecy

Laureaci festiwalu

te założenia. W konkursie znalazły się filmy 
zrealizowane w bardzo różnych techni-
kach, poruszające szerokie spektrum waż-
nych społecznie tematów. Prezentowane 
tytuły poruszały m.in. zagadnienia poszu-
kiwania schronienia i bezpieczeństwa (The 
Wolf House, reż. Cristóbal León, Joaquin 
Cociña), politycznych konfliktów, będą-
cych znakiem naszych czasów (The Wall, 
reż. Cam Christiansen), zwracały uwagę 
na prawa kobiet (The Breadwinner, reż. 
Nora Twomey), opowiadały o historycz-

nych wydarzeniach, by zwrócić uwagę na 
ich ofiary (Funan, reż. Denis Do). 

Poza pokazami konkursowymi festiwal 
w Annecy dba również o ciekawe pokazy 
pozakonkursowe, które równoważą poważną 
na ogół tematykę prezentowaną w Konkur-
sie Głównym. Jak zwykle można więc było 
podziwiać fragmenty najnowszych animo-
wanych produkcji hollywoodzkich, takich 
jak Ralph Demolka 2, jak wytresować smoka 
3, czy prawie ukończony już Hotel Transyl-
wania 3. Były to na pewno ważne pokazy dla 

meKKa aNimatorów
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beata rzeźniczeK
na liście „screen
daily”

Beata Rzeźniczek z firmy 
Madants znalazła się na pre-
stiżowej liście „Future Leaders 
2018 – Producers” opublikowa-
nej przez „Screen Daily”. Już po 
raz siódmy magazyn ten przed-

spędził w Sandomierzu, feto-
wany na 15. Festiwalu Filmów – 
Spotkań NieZwykłych, o czym 
obszerniej pisaliśmy w czerwco-
wym numerze „Magazynu…”. 
O zacnego jubilata upomniał się 
też festiwal w Cannes, organi-
zując z okazji urodzin reżysera 
uroczysty pokaz filmu Start 
z 1967 roku (nagrodzony Zło-
tym Niedźwiedziem w Berli-
nie) z Jean-Pierrem Léaudem, 
aktorem Truffauta i Godarda. 
Jerzy Skolimowski udzie-
lił podczas festiwalu wywiadu 
dla słynnego pisma „Cahiers 
du Cinéma”, z którego „wyszła” 
Nowa Fala. „To oni wylansowali 
moje nazwisko po obejrzeniu 
w Cannes Walkoweru w 1966” – 
wspominał reżyser w rozmo-
wie z Tadeuszem Sobolewskim, 
przeprowadzonej w trakcie festi-
walu. Pierwszym canneńskim 
laurem Skolimowskiego była 
Nagroda Specjalna Jury w 1978 
roku za angielski Wrzask. Potem 
była Nagroda za Najlepszy Sce-
nariusz zrealizowanej w czasie 
stanu wojennego Fuchy z Jere-
mym Ironsem, o polskich robot-
nikach w Anglii. 

PolsKie ProjeKty
nagrodzone
w czechach

Podczas 6. edycji Visegrad 
Animation Forum (1-3 maja), 
kluczowego wydarzenia bran-
żowego dla animatorów, nagro-
dzono polskie projekty. Po 
raz pierwszy w czasie imprezy 
odbył się konkurs pitchingów 
filmów pełnometrażowych. 
Zaprezentowano 6 projek-
tów z Centralnej i Wschod-
niej europy. Konkurs wygrał 
tytuł of Unwanted Things and 
People – planowana czesko- 
-słowacko-słoweńsko-polska 
koprodukcja. Również temu Fo

t. 
M

ic
ha

ł G
ru

sz
cz

yń
sk

i

Fo
t. 

TV
P

48

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

49

W stolicy Katalonii od‑
była się 21. edycja fe‑

stiwalu filmów dokumental‑
nych Docs Barcelona (15‑27 
maja). Podczas pitchingu 
zaprezentowano projekt Ja‑
rosława Wszędybyła Koniec 
świata w Dolinie Łez. Spotkał 
się on z dużym zainteresowa‑
niem europejskich festiwa‑
li. Historia o mieszkańcach 
rumuńskiej osady Tichilesti, 
ostatniej europejskiej wioski 
trędowatych, została zapre‑
zentowana najważniejszym 
dystrybutorom, agentom 

sprzedaży, selekcjonerom 
festiwalowym i nadawcom 
telewizyjnym podczas sesji 
Speed Meetings. Docs Barce‑
lona to impreza uznawana za 
jedno z ważniejszych wyda‑
rzeń w dziedzinie dokumen‑
tu w Europie. Koniec świata 
w Dolinie Łez był jedynym 
polskim i zaledwie jednym 
z trzech projektów wschod‑
nioeuropejskich, które zy‑
skały uznanie selekcjonerów 
i zakwalifikowane zostały do 
grupy 40 projektów z całego 
świata, które zaprezentowa‑

no przedstawicielom bran‑
ży światowej. Rumuńskim 
partnerem produkowanego 
przez Before My Eyes filmu 
Jarosława Wszędybyła jest 
producent nagrodzonej Zło‑
tym Niedźwiedziem w Berli‑
nie Pozycji dziecka – Parada 
Film. Koniec świata w Dolinie 
Łez w zamierzeniu twórców 
ma być uniwersalną opowie‑
ścią o człowieku i człowie‑
czeństwie, przemawiającą 
w imieniu wszystkich dyskry‑
minowanych i wykluczonych 
poza nawias społeczeństwa.

Koniec świata w dolinie łez na docs barcelona

Koniec świata 
w Dolinie Łez, 
reż. Jarosław 
Wszędybył

stawił listę „Future Leaders”, 
w tym roku skupiając się na 
zawodzie producenta. Na liście 
znalazły się młode osoby, które 
zdaniem tego opiniotwórczego 
pisma „właśnie teraz zmieniają 
oblicze przemysłu filmowego 
na świecie”. Warto podkreślić, 
że na listach „Screena” pojawiali 

się także polscy przedstawiciele 
innych zawodów filmowych – 
np. w 2016 wśród najlepszych na 
świecie 43 agentów znalazła się 
Anna Różalska z firmy Match- 
&Spark. Beata Rzeźniczek stu-
diowała organizację produkcji 
na WRiTV UŚ. Współpraco-
wała m.in. z Wojciechem Sma-

rzowskim oraz Krzysztofem 
Krauzem i Joanną Kos-Krauze. 
W 2015 wspólnie z producentką 
Klaudią Śmieją założyła firmę 
Madants z myślą o niezależ-
nych produkcjach międzynaro-
dowych z potencjałem festiwa-
lowym oraz dystrybucyjnym. 
Pierwszym projektem był pol-
sko-grecki film Park realizowany 
w ramach programu Sundance, 
w reżyserii Sofii exarchou. 
Kolejną produkcją było Porto 
w reżyserii Gabe’a Klingera, 
którego producentem wyko-
nawczym był Jim Jarmush. To 
pierwsza produkcja Madants 
wprowadzona do polskich kin 
przez Madness Distribution, 
czyli markę Madants zajmującą 
się dystrybucją filmów festiwa-
lowych w kinach studyjnych. 
Wspólnie z producentką Parku, 
Amandą Livanou, Madants 
podjęło się produkcji drugiego 
polsko-greckiego filmu, Litości 
Babisa Makridisa, która miała 
swoją premierę na tegorocznym 
Sundance. Madants jest również 
koproducentem polsko- 
-islandzkiej tragikomedii W cie-
niu drzewa Hafsteinna Gunnara 
Sigurðssona, która miała swoją 
premierę w konkursie Oriz-
zonti podczas 74. MFF w Wene-
cji. Wśród kolejnych produk-
cji Madants znajduje się m.in. 
obraz science fiction High Life 
w reżyserii niekwestionowanej 
ikony francuskiego kina – Claire 
Denis, w którego obsadzie zna-
leźli się: Juliette Binoche, Robert 
Pattinson, Mia Goth i Agata 
Buzek.

80-lecie jerzego
sKolimowsKiego
w cannes 

Jerzy Skolimowski obchodził 
w maju swoje 80-lecie. Dzień 
swoich urodzin, czyli 5 maja, 

projektowi przypadła nagroda 
publiczności Nespresso. Siły 
producenckie przy tym obra-
zie połączyli Martin Vandas 
(MAUR film, Czechy), Juraj 
Krasnohorský (Artichoke, Sło-
wacja), Kolja Saksida (ZVVIKS, 
Słowenia) oraz Wojciech Lesz-
czyński (WJT, Polska). Nad pro-
jektem ma też pracować pol-
ska reżyserka Agata Gorządek. 
Sukces odniósł również 32-letni 
łódzki animator, afrykanista 
i działacz Piotr Chmielewski, 
który w ramach pitching pro-
jektu uzyskał aż 3 nagrody dla 
swojej animacji i Come Undone 
(wyróżnienie jury, Nagrodę 
Postprodukcyjną od polskiego 
Playade Sound Studio, wartą 
1000 euro oraz stypendium 
w wysokości 1500 euro dla Pio-
tra Chmielewskiego od Tima 

Leborgne, kierownika projektu 
Animation Sans Frontiers). Pla-
nowany krótki metraż Piotra 
Chmielewskiego będzie animo-
waną próbą opowiedzenia klu-
czowych momentów w historii 
z punktu widzenia zwierząt. 

ProduKcje wFdiF
nagrodzone w usa

Dwie produkcje Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych i Fabu-
larnych zdobyły laury Gold 
Remi na 51. Festiwalu Fil-
mów Niezależnych Worldfest 
w Houston (20-29 kwietnia). 
Jeden ze spektakli Teatro-
teki – Krzywy domek otrzymał 
nagrodę w kategorii Indepen-
dent Theatrical Features, w pod-
kategorii Dramatic, natomiast 
film Przysięga Kościuszki na 

Rynku w Krakowie 24 marca 
1794 roku z serii „Polska Nie-
podległa – historia w ożywio-
nych obrazach” został uhono-
rowany nagrodą w kategorii 
Independent Short, w podkate-
gorii Historical. 

Polskie kino
historyczne
w nowym jorKu

Z okazji setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich organizuje serię 
przeglądów filmów o tematyce 
historycznej. Kolejna odsłona 
wydarzenia miała miejsce 
w Museum of the Moving 
Image w Nowym Jorku. Na 
otwarciu 1 czerwca zapre-
zentowano Wołyń Wojcie-

Film dokumentalny Dwa Światy w reżyse‑
rii Macieja Adamka otrzymał Grand Prix 

pierwszej edycji festiwalu CrimeaDoc na 
Krymie (14‑17 maja). W Konkursie Głów‑

nym festiwalu zaprezentowano 24 pełnome‑
trażowe dokumenty. Film Adamka został 
już nagrodzony na ponad 20 festiwalach na 
świecie.

dwa światy wygrywają na Krymie

Dwa Światy, 
reż. Maciej Adamek
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cha Smarzowskiego. Gościem 
specjalnym uroczystej pro-
jekcji był Arkadiusz Jaku-
bik, aktor wcielający się w tym 
filmie w rolę Macieja Skiby. 
W kolejnych dniach zapre-
zentowano: Popiół i diament, 
Człowieka z marmuru i Zie-
mię obiecaną Andrzeja Wajdy, 
Pianistę Romana Polańskiego, 
miasto 44 Jana Komasy oraz 
Noce i dnie Jerzego Antczaka. 
Seanse poprzedziły wykłady 
prof. Anette Insdorf, uznanej 
krytyczki, dziekan wydziału fil-

kilkanaście nagród na między-
narodowych festiwalach. MFF 
w Szanghaju jest jedynym chiń-
skim festiwalem zaliczanym do 
imprez akredytowanych przez 
Międzynarodową Federację 
Zrzeszeń Producentów Filmo-
wych (FIAPF) jako międzyna-
rodowy festiwal konkursowy 
filmów fabularnych (tzw. kate-
goria A) i jednym z najwięk-
szych wydarzeń filmowych 
w Azji. 

z Pianą na
ustach docenione
w mosKwie

Podczas 40. MFF w Moskwie 
łotewsko-polsko-litewska 
koprodukcja Z pianą na ustach 
w reżyserii Janisa Nordsa otrzy-
mała Film Critics Award – spe-
cjalne wyróżnienie rosyjskich 
krytyków filmowych. Jurorzy 

mowego Columbia University, 
autorki książek o twórczości 
Krzysztofa Kieślowskiego i Woj-
ciecha Jerzego Hasa. Partne-
rami przeglądu byli New york 
Polish Film Festival i Museum 
of the Moving Image. Projekt 
„Stulecie Odzyskania Niepod-
ległości. Arcydzieła Polskiego 
Kina Historycznego” obejrzą 
w sumie mieszkańcy blisko 20 
miast. Na tej liście znalazły się 
m.in. Wellington, Berlin, Nowy 
Jork, Amsterdam, Los Angeles, 
Toronto, Pekin, Hanoi i Tokio. 

Przeglądowi towarzyszy spe-
cjalne wydawnictwo, zawiera-
jące zestaw filmów (BD) oraz 
ich omówienia, które w sposób 
przystępny dla obcokrajowców 
naświetlają tło historyczne. 

theatrum magicum
nagrodzone w los
angeles

Krótkometrażowy film aktor-
sko-animowany Marcina Giżyc-
kiego Theatrum magicum został 
dwukrotnie uhonorowany na 

festiwalu Best Fiction Film 
Festival w Los Angeles (17-18 
maja). Obraz otrzymał Nagrodę 
Publiczności oraz wyróżnienie. 
To już kolejne zagraniczne tro-
fea dla tego tytułu zrealizowa-
nego przez cenionego reżysera 
filmów animowanych i doku-
mentalnych, historyka sztuki 
i filmu, krytyka filmu animowa-
nego oraz dyrektora artystycz-
nego Międzynarodowego Festi-
walu Filmów Animowanych 
Animator w Poznaniu.

dziura w głowie
w KonKursie
głównym
w szanghaju

Film Dziura w głowie w reży-
serii Piotra Subbotko miał 
w Szanghaju światową premierę, 
prezentując się, obok 17 tytu-
łów z całego świata, w Konkur-
sie Głównym 21. MFF w Szan-
ghaju (16-25 czerwca). Obraz 
opowiada o aktorze (w tej roli 
Bartłomiej Topa), który jeździ 
z trupą teatralną po wschodniej 
Polsce. Kiedy wraca do rodzin-
nej wsi i umierającej matki, 
zastaje w domu upośledzonego 
mężczyznę. Próba rozszyfro-
wania tajemniczej postaci staje 
się jego obsesją, prowadząc do 
nieoczekiwanego finału. Oprócz 
Bartłomieja Topy w filmie 
wystąpili m.in. Sandra Korze-
niak, Andrzej Szeremeta, ewa 
Dałkowska, Zygmunt Malano-
wicz, Marta Zięba, Teresa Mar-
czewska, Małgorzata Hajew-
ska-Krzysztofik i Piotr Skiba. 
Zdjęcia zrealizował Wojciech 
Staroń, autor muzyki to Paweł 
Szymański. Producentem jest 
Lambros Ziotas i Argomedia. 
Glasgow, poprzedni film Pio-
tra Subbotko, zrealizowany 
w ramach programu Studia 
Munka-SFP „30 Minut”, zdobył 

nagrodzili obraz m.in. „za arty-
styczne podejście do proble-
mów współczesności”. Polskim 
koproducentem tego tytułu jest 
spółka Madants. Ponadto z pol-
skiej strony w projekt zaanga-
żowani byli: charakteryzatorka 
Agnieszka Hodowana, monta-
żystka Agnieszka Glińska oraz 
kompozytor Mikołaj Trzaska. 
Za efekty komputerowe odpo-
wiada Studio Produkcyjne 
Orka. 

PolsKie Filmy
na 53. mFF
w Karlowych
warach

W tym roku o Kryształowy 
Glob powalczy w Konkursie 
Głównym debiut Pawła Maślony 
Atak paniki (będzie to między-
narodowa premiera tego tytułu), 
a także czesko-słoweńsko-pol-

sko-słowackie Kawki na drodze 
w reżyserii Olmo Omerzu (pre-
miera światowa). Polską pro-
ducentką tego filmu jest Natalia 
Grzegorzek z Koskino, muzykę 
skomponował Paweł Szambur-
ski. Natomiast w konkursowej 
sekcji east of the West, która 
prezentuje debiuty i drugie filmy 
zrealizowane przez reżyserów 
z europy Środkowej i Wschod-
niej, wśród 12 tytułów znala-
zły się: 53 wojny ewy Bukow-
skiej ze Studia Munka-SFP oraz 
polsko-macedońsko-czeska Via 
Carpatia Klary Kochańskiej 
i Kaspra Bajona, której polskim 
producentem jest firma MD4 
i Agnieszka Kurzydło. W presti-
żowej sekcji Horizons, prezentu-
jącej filmy z największych świa-
towych festiwali, znajdzie się 
nagrodzona w Cannes Zimna 
wojna Pawła Pawlikowskiego 
oraz doceniony w Berlinie rosyj-

sko-polsko-serbski Dowłatow 
Aleksieja Germana jr. Ponadto 
w sekcji Another View, poka-
zującej obrazy o wyjątkowych 
walorach artystycznych, zna-
lazły się: Fuga Agnieszki Smo-
czyńskiej, Nina Olgi Chaj-
das oraz grecko-polska Litość 
Babisa Makridisa. 53. MFF 
w Karlowych Warach odbę-
dzie się w dniach 29 czerwca – 
7 lipca. Więcej informacji na: 
www.kviff.com.

Paweł łozińsKi
tutorem
idFacademy
summer school

11. edycja IDFAcademy Sum-
mer School odbędzie się 
w dniach 2-7 lipca w Amster-
damie. W tym roku jednym 
z tutorów będzie Paweł Łoziń-
ski. Warsztaty skierowano do Fo
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POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
Nagrodzony m.in. Europejską Nagrodą Fil‑

mową pełnometrażowy debiut dokumental‑
ny Anny Zameckiej Komunia 23 czerwca wszedł 
na srebrne ekrany w Japonii. Japońskim dystry‑
butorem tego tytułu jest Moviola. Film pokazy‑
wany będzie w wybranych kinach, m.in. w Tokio, 
Iwate, Nagano, Yamagacie, Kawasaki, Yokoha‑
mie, Nagoi, Osace, Kobe, Kioto czy Hiroshimie. 
Japoński tytuł to Shukufuku. Moviola jest także 
japońskim dystrybutorem m.in. Papuszy Krzysz‑
tofa Krauzego i Joanny Kos‑Krauze. Komunia 
została wyprodukowana przez Otter Films, Waj‑
da Studio oraz HBO Europe, z producentem 
wspierającym MX35. Obraz miał swoją światową 
premierę na 69. MFF w Locarno, gdzie został wy‑
brany najlepszym tytułem sekcji Tydzień Krytyki 
Filmowej. Dokument Anny Zameckiej nagro‑
dzono również m.in. na festiwalach w Warsza‑
wie, Jihlavie, Mińsku, Lipsku i Bratysławie. Obraz 
otrzymał też Orła – Polską Nagrodę Filmową dla 
najlepszego filmu dokumentalnego.

Komunia w Kinach jaPoniiKomunia, 
reż. Anna Zamecka

Filmy Zimna wojna Pawła Pawlikowskie‑
go oraz Twarz Małgorzaty Szumowskiej 

otrzymały rekomendacje FIPRESCI w ubie‑
ganiu się o Europejską Nagrodę Filmową 
w kategorii Najlepszy Film Europejski. Eu‑
ropejska Akademia Filmowa poprosiła kry‑
tyków zrzeszonych w Międzynarodowej Fe‑
deracji Krytyków Filmowych o zarekomen‑
dowanie tytułów, które zdaniem FIPRESCI 

mogłyby ubiegać się o tytuł Najlepszego Eu‑
ropejskiego Filmu Roku. Wśród 12 zapropo‑
nowanych przez nich obrazów znalazły się 
zatem aż dwa tytuły polskie. Krytycy mogli 
brać pod uwagę filmy, których oficjalna pre‑
miera (festiwalowa bądź kinowa) miała miej‑
sce pomiędzy 1 czerwca 2017 a 31 maja 2018. 
Tegoroczna, 31. gala Europejskich Nagród 
Filmowych odbędzie się 15 grudnia w Sewilli.

zimna wojna i twarz z reKomendacjami FiPresci

Tomasz Kot i Joanna Kulig 
w filmie Zimna wojna, 
reż. Paweł Pawlikowski
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reżyserów filmów dokumen-
talnych, którzy chcą stworzyć 
swój pierwszy bądź drugi film, 
ale nie są studentami szkół 
filmowych. Do warsztatów 
zakwalifikowano 16 projek-
tów znajdujących się na eta-
pie developmentu scenariusza 
bądź na etapie montażu (rough 
cut). W tym roku, oprócz 
Pawła Łozińskiego, tutorami 
będą: Niels Pagh Ander-
sen, Gema Juárez Allen, Katja 
Dringenberg, Gitte Hansen, 
Aliona van der Horst, Menno 
Boerema i Jesper Osmund. 
Paweł Łoziński to reżyser, sce-
narzysta, producent filmów 

dokumentalnych i fabularnych. 
Absolwent Szkoły Filmowej 
w Łodzi, laureat wielu presti-
żowych nagród festiwalowych 
w kraju i za granicą.

jaKub radej
w Programie
Future Frames

Wśród 10 wartych obserwowa-
nia młodych filmowców w 4. 
edycji programu Future Frames 
Polskę na 53. MFF w Karlo-
wych Warach reprezentować 
będzie Jakub Radej. Studiował 
na WRiTV UŚ oraz był uczest-
nikiem programu DOK PRO 

w Szkole Wajdy. Jest reżyse-
rem i scenarzystą krótkome-
trażowych filmów fabular-
nych i dokumentalnych oraz 
teledysków. Jego krótki doku-
ment Proch otrzymał nagrody 
na ponad 15 festiwalach na 
całym świecie, m.in. dla najlep-
szego dokumentu w Konkursie 
LAB podczas 40. MFF w Cler-
mont-Ferrand. W Karlowych 
Warach zaprezentowana zosta-
nie zrealizowana na WRiTV 
krótkometrażowa fabuła Sweet 
Home Czyżewo. Jakub Radej jest 
scenarzystą, reżyserem i współ-
montażystą tego filmu. Opie-
kunem artystycznym etiudy był 

Michał Rosa. Warto podkreślić, 
że obraz Sweet Home Czyżewo 
otrzymał Nagrodę Specjalną 
Multimedia Polska podczas 42. 
FPFF w Gdyni. Selekcji filmów 
do programu dokonali: dyrektor 
artystyczny MFF w Karlowych 
Warach Karel Och oraz koor-
dynatorka programowa Anna 
Purkrabkova. Więcej informacji 
na: www.efp-online.com.

cud z litewsKimi
nagrodami
Filmowymi

Litewsko-bułgarsko-polska 
koprodukcja Cud eglė Vertelytė 
(to debiut tej reżyserki) trium-
fowała podczas 11. Litewskich 
Nagród Filmowych, których 
gala odbyła się 13 czerwca. Cud 
otrzymał nagrody Silver Crane 
w kategoriach: najlepszy debiut, 
najlepszy scenariusz, najlep-
sza reżyseria, najlepsza aktorka 
(eglė Mikulionytė). Jedną 
z głównych ról w Cudzie zagrał 
Daniel Olbrychski. Polskim pro-
ducentem obrazu jest Orka Stu-
dio (Jacek Kulczycki, Magdalena 
Zimecka i Radosława Bardes). 
Za montaż odpowiadała Mile-
nia Fiedler, za muzykę Krzysztof 
A. Janczak. Wśród gości zapro-
szonych na uroczystość rozda-
nia nagród był m.in. Krzysz-
tof Zanussi. Podczas ceremonii 
filmowcy wyrazili wsparcie dla 
więzionego w Rosji ukraińskiego 
twórcy Olega Sencowa. Z kolei 
kobiety pracujące w branży fil-
mowej, wzorem artystek uczest-
niczących w 71. MFF w Cannes, 
zrobiły sobie wspólne zdjęcie 
w ramach wyrażenia jednoli-
tego stanowiska przeciwko dys-
kryminacji i przemocy wobec 
kobiet, oraz w obronie równych 
praw. 

oprac. julia 
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POLSCY FILMOWCY NA ŚWIECIE

Animacje III Marty Pajek oraz Na zdro-
wie! Pauliny Ziółkowskiej zostały wyróż‑

nione na 28. Festiwalu Filmu Animowane‑
go w Zagrzebiu (4‑9 czerwca). Biorący udział 
w Konkursie Głównym Filmów Krótkome‑
trażowych obraz Marty Pajek doceniła Sanja 
Borčić, na której polski tytuł wywarł szczegól‑
ne wrażenie. „Jest to historia o toksycznym 
związku, którego nie da się zerwać. Dzięki 
zrozumieniu i sympatii wciąga nas w siebie” – 
powiedziała Borčić. Producentem obrazu jest 

Animoon. Animacja Pauliny Ziółkowskiej ze 
Szkoły Filmowej w Łodzi otrzymała wyróż‑
nienie w Konkursie Filmów Studenckich za 
„wyjątkowe efekty wizualne i poczucie hu‑
moru”. Jury w werdykcie napisało też, że nie 
może się doczekać, żeby zobaczyć następny 
film polskiej animatorki. W tym roku w jury 
Konkursu Głównego Filmów Krótkometra‑
żowych animacje oceniał m.in. Piotr Dumała, 
a w Konkursie Filmów Pełnometrażowych ju‑
rorką była Olga Bobrowska.

iii i na zdrowie! wyróżnione w chorwacji

III, reż. Marta Pajek

MAGAZYN FILMOWY  nr 83-84/lipiec-sierpień 2018

Jak siostry zareagowały na wieść 
o nagrodach?
Gdy pojechałem do nich po raz 
pierwszy i zacząłem mówić o fil-

mie, powątpiewały: „Michał, kto to 
będzie oglądać?”. Ale są widzowie, 
którzy interesują się tematem. Siostry 
bardzo ucieszyły się z nagród. Cie-
szą się też, że film poszedł w takim, 
a nie innym kierunku. Bały się tego na 
początku.

Zapewne nie od razu pozwoliły ci 
obserwować swoje życie?
Pomogło to, że mnie kojarzyły. Wycho-
wałem się w Staniątkach i czasami bie-
gałem pod ich bramę. Uzyskanie zgody 
zajęło rok – pisałem listy, rozmawiali-
śmy przez kratę, potem mogłem wejść 
do środka. Gdy spędziłem z siostrami 
Sylwestra, wiedziałem, że nie mogę 
już tego tematu odpuścić. Musiałem 
„tylko” udowodnić, jak bardzo mi 
zależy, i że nie jest to żart. W końcu 
przyszła zgoda i mogliśmy spędzić 
wewnątrz 8 dni.

coś takiego nie zdarza się na co 
dzień…
Scenariusz, który przygotowałem w cza-
sie dokumentacji, okazał się niewiele 
wart. Dopiero po zamieszkaniu z sio-
strami, zacząłem dostrzegać rzeczy, na 
które wcześniej nie zwracałem uwagi. 
Była to dla mnie ważna lekcja twórczej 
pokory – głównie wobec człowieka. Bez 
tego nie można być dokumentalistą. 
Mogłem uciec albo pójść za siostrami. 
Kręciliśmy dzień i noc, dopasowując się 
do rytmu klasztornego życia. Powstało 
mnóstwo materiału, z którego wybrali-
śmy 18 godzin, a z nich – 20 minut. Był 
to proces bolesny, ale pouczający. Fo
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Pokora dokumentalisty

Oglądając Siostry, mam wrażenie, że 
to trochę… bajka – z mniszkami, które 
grają w scrabble.
To trochę świat poza krajem i czasem. 
Wokół życia zakonnego narosło wiele fał-
szywych wyobrażeń i stereotypów, które 
chciałem odczarować, przełamać – poka-
zując m.in. partyjki w scrabble. W czasie 
dokumentacji usłyszałem wiele osobistych 
historii, idealnych do fabuły. Ale nie o to 
mi w tym filmie chodziło. To nie jest opo-
wieść o życiu mniszki, a portret: człowieka, 
kobiety i zakonnicy. Ta hierarchia przy-
świecała mi od początku.

Nie mogę zapomnieć ostatniego uję-
cia – z siostrami pływającymi na wod-
nym rowerze. 
Z tym ujęciem wiąże się dłuższa historia. 
Wszyscy mi je odradzali, mówiąc, że drony 
są dziś nadużywane. Byłem już bliski rezy-
gnacji, gdy postanowiłem, że musimy 
spróbować. Dron, obsługiwany przez 
Łukasza Ciechanowskiego, musiał jednak 
wisieć w miejscu, a nie krążyć nad klasz-
torem. W chwili, gdy zobaczyłem efekt na 
podglądzie, wiedziałem, że mam zakoń-

czenie. Zależało mi na tym, jak Siostry 
będą wyglądać. Pomógł mi w tym Janusz 
Szymański, operator. To nie mógł być 
reportaż, a kino. A kino jest sztuką obrazu. 
„Broni się to, co na szmacie” – wierzę w to. 

A co jest dla ciebie najważniejsze 
w dokumencie?
Nie wystarczy włączyć kamery. Ważne, co 
dzieje się poza nią. Trzeba z bohaterem 
pobyć, zdobyć jego zaufanie, wejść z nim 
w jakąś relację, może zaprzyjaźnić się. Gdy 
opuszczaliśmy klasztor, czuliśmy się, jakby-
śmy byli wnukami sióstr. Dokument to dla 
mnie pokorne szukanie człowieka. Ktoś 
mi kiedyś powiedział, że jestem zbyt kul-
turalny wobec rzeczywistości, ale ja wolę 
taki być, bo nie interesuje mnie tania sen-
sacja. Poruszenie głębokiego tematu, który 
nie jest nastawiony na powierzchowny 
efekt, jest dużo cięższe i wymaga większego 
zachodu. Muszę się zmierzyć sam ze sobą, 
sam ze sobą pokopać. Takiego wyzwania 
szukam. 

Rozmawiała Dagmara 
romanowska

Rozmowa z Michałem Hytrosiem, reżyserem filmu 
dokumentalnego Siostry, o benedyktynkach ze Staniątek, 
który na 58. KFF zdobył Wyróżnienie w Konkursie 
Polskim oraz Srebrnego Smoka w międzynarodowym 
Konkursie Filmów Krótkometrażowych

Siostry, reż. Michał Hytroś

sHOrt MiesiĄcA  SioStry
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Bycie harcerzem nie jest obecnie 
popularne. O uwagę młodych 
miłośników leśnej przygody wal-
czą dziś inne, z pozoru bardziej 

atrakcyjne i mniej holistyczne, organiza-
cje paramilitarne ze „Strzelcem” na czele. 
W cyfrowym świecie multiplikacji tożsa-
mości powołanie harcerskie – harcerzem się 
jest, a nie tylko bywa – wydaje się trudne, 
wymagające i zbyt konserwatywne. Pro-
blemy z atrakcyjnością mają także filmowe 
opowieści o harcerstwie. Te, które próbują 
wybić się na oryginalność i wyjść poza przy-
jęty ideologiczny paradygmat spotykają się 
z krytyką, w najlepszym przypadku z obo-
jętnością. W 2014 roku głośno było o filmo-
wej adaptacji „Kamieni na szaniec” Alek-
sandra Kamińskiego w reżyserii Roberta 
Glińskiego, który zaproponował mocne 
uwspółcześnienie kultowego dzieła zarówno 
w formie, jak i w treści. Dynamiczny obraz, 
ostre riffy elektrycznych gitar. Kamienie na 
szaniec Glińskiego – dalekie od patriotycz-
nej laurki – zalała fala krytyki zarówno ze 
środowiska filmowego, jak i harcerskiego.

W wywiadzie dla radiowej Dwójki harc-
mistrz Wiesław Turzański tak komentował 
tę produkcję: „Doceniam odwagę twór-
ców obrazu w odczytaniu powieści, którą 
profesor Tazbir umieścił wśród dwunastu 
dzieł kształtujących postawy patriotyczne 

Harcerstwo w PolskiM kiNie
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o duszę Tomka jednak nie jest prosta – o tym, 
że nie poddał się ostatecznie, świadczą tytu-
łowe dreszcze, które nie opuszczają chłopca 
od momentu przyjazdu aż po rozwiązanie 
obozu. Gdy tylko milkną propagandowe hasła, 
w samotności – podczas snu, czy błąkając 
się po bibliotece – Tomek podejmuje dzie-
cięco naiwną, ale odważną refleksję dotyczącą 
natury komunizmu. 

„Wydarzenia z Dreszczy w znacznym 
stopniu oddają mój własny życiorys. Byłem 

w młodości na takim właśnie harcerskim 
obozie. Pisząc scenariusz, czerpałem z kon-
kretnych wydarzeń, które zapamiętałem. 
Jednakże wersja filmowego obozu nie ma 
znamion obrazu dokumentalnego. Fabuła 
jest bliższa fikcji aniżeli realiom. W Dresz-
czach są to raczej rozważania, co mogłoby stać 
się ze mną i z każdym uczestnikiem obozu 
w ówczesnych warunkach. (...) Mój bohater 
jest pełen dobrej woli i wewnętrznej czysto-
ści, dlatego dokonywane na nim manipula-

cje wymagają przebiegłości i wyrafinowania. 
Toteż prowadząca obóz druhna nie powie 
nigdy: »skłam; oszukaj«, lecz mówi: »trzeba 
mu pomóc; trzeba się nim zaopiekować; 
trzeba mówić prawdę«, choć za tą rzekomą 
prawdą kryje się po prostu kłamstwo, oszu-
stwo, donosicielstwo...” – wyjaśniał w „ekra-
nie” w 1981 roku Wojciech Marczewski.

Dreszcze bardzo często uznawane są za naj-
lepsze dzieło Marczewskiego i nie powinno 
to dziwić. Ten przenikliwy, pełen symboliki 
dramat jest obrazem ponadczasowym o uni-
wersalnym przesłaniu. Zdecydowanie różni 
się od wcześniejszych filmów z harcerstwem 
w tle, które powstały w latach 70., i nie chodzi 
tutaj tylko o barwy mundurów i organizacje. 

Tytuły, jak moja wojna, moja miłość (reż. 
Janusz Nasfeter, 1975), Ptaki, ptakom… (reż. 
Paweł Komorowski, 1976), Akcja pod Arse-
nałem (reż. Jan Łomnicki, 1978) czy …droga 
daleka przed nami… (reż. Władysław Śle-
sicki, 1979) traktowały o odwadze i patrio-
tyzmie chłopców oraz dziewcząt w czasie 
drugiej wojny światowej i mocno wpisy-
wały się w dominujący wówczas nurt kina 
historycznego oraz gierkowską propagandę 
„piękna i sukcesu”. Warto wspomnieć, że lata 
70. to okres, gdy o powstaniu warszawskim 
zaczęło się głośno mówić. Jeszcze w roku 1970 
ukazał się „Pamiętnik z powstania warszaw-
skiego” Mirona Białoszewskiego, trzy lata 
później Państwowy Instytut Wydawniczy 
wydał trzytomową monografię „Ludność 
cywilna w powstaniu warszawskim”. W 1973 

Przy okazji 100-lecia powstania 
największej organizacji harcerskiej 
w kraju – Związku Harcerstwa 
Polskiego – warto przyjrzeć się 
obrazowi harcerzy w naszej rodzimej 
kinematografii. 

harcerze 
Filmowi

Polaków. Ale jako harcerz muszę stanąć 
w obronie wartości, które reprezentowali 
podczas okupacji członkowie Szarych Sze-
regów. Przed wojną »zrobione po harcer-
sku« znaczyło tyle, co »zrobione dobrze«. 
Dziś »po harcersku« oznacza »niepoważ-
nie«. Moim zdaniem film wzmacnia ten 
stereotyp” – wyjaśnił.

Sam Gliński do tematu harcerskiego 
wrócił już 3 lata później w produkcji Czu-
waj. Film przeszedł niemal bez echa. Tym 
razem reżyser nie mierzył się z mitem, ale 
zrealizował thriller rozgrywający się na 
obozie harcerskim. W założeniu reżysera 
wątek kryminalny miał być tylko tłem do 
opowieści o wartościach współczesnych 
młodych ludzi. 

Jeżeli o obozie harcerskim i ideologicz-
nej walce mowa, to najwybitniejszym obra-
zem o harcerstwie – choć w stalinowskiej 
wersji – są Dreszcze Wojciecha Marczew-
skiego z 1981 (tuż po oficjalnej premierze, 
w grudniu 1981, obraz został zatrzymany 
przez cenzurę prewencyjną i zyskał miano 
tzw. półkownika).

Dreszcze są realistyczną opowieścią 
o zauroczeniu złem i stopniowym wcho-
dzeniu w zamknięty świat młodych komu-
nistów. To także analiza dojrzewania – 
zarówno społecznego, politycznego, jak 
i erotycznego. 

Mamy rok 1955, już po śmierci Stalina, ale 
jeszcze przed odwilżą. Trzynastoletni Tomek 
Żukowski (Tomasz Hudziec), niedługo po 
aresztowaniu ojca przez UB, wyjeżdża na 
obóz harcerski. Podobnie jak inni uczest-
nicy obozu, ulega regularnej indoktryna-
cji politycznej i zostaje gorliwym wyznawcą 
„nowej religii”. Atrakcyjność komunizmu 
wzmacnia druhna-przewodniczka (w tej roli 
rewelacyjna Teresa Marczewska), która roz-
budza w chłopcu intymne fascynacje. Walka Fo
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Grażyna Michalska i Piotr Łysak 
w filmie Moja wojna, moja 
miłość, reż. Janusz Nasfeter

Dreszcze, reż. Wojciech 
Marczewski

Ptaki, ptakom…, reż. Paweł Komorowski

Kamienie na szaniec, reż. Robert Gliński
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na Cmentarzu Powstańców Warszawy sta-
nął pomnik Polegli Niepokonani. W 1979 
na placu Powstańców Warszawy odsłonięto 
płytę ku czci żołnierzy batalionu AK „Kiliń-
ski”, walczących w tym rejonie od pierwszych 
godzin powstania.

W filmie moja wojna, moja miłość mamy 
zderzenie romantycznej postawy 17-letniego 
Marka (Piotr Łysak), ucznia liceum, z realną 
brutalnością wojny. Janusz Nasfeter, specja-

lista od filmów formacyjnych dla młodzieży 
(nakręcił wcześniej m.in. małe dramaty, Abel, 
twój brat, Nie będę cię kochać, motyle) poka-
zuje bezduszność wojny i dramat jednostek. 
Nie ma tutaj elegancji i brawury, jaką mogą 
znać współcześni widzowie produkcji takich 
jak Czas honoru, jest – cytując Herberta – 
„kir wleczony po bruku hełmy podkute buty 
konie artyleryjskie / werbel werbel wiem nic 
pięknego”.

W obrazie Ptaki ptakom… mamy tyleż 
bohaterską, co straceńczą obronę Katowic 
w pierwszych dniach nazistowskiej inwa-
zji na Polskę. Tutaj harcerze są tymi, którzy 
idą w pierwszym szeregu na wroga. Film 
doskonale pokazuje, kim byli harcerze w spo-
łeczeństwie polskim przed wojną: dobrze 
wychowanymi, wyszkolonymi i karnymi 
patriotami, śmietanką młodzieży, przyszłą 
elitą. To właśnie wzorowa organizacja pozwo-
liła harcerzom płynnie przejść w konspirację 
po wybuchu wojny i z sukcesem prowadzić 
akcje dywersyjne i sabotażowe. Jedną z naj-
słynniejszych misji Szarych Szeregów była 
akcja pod Arsenałem.

Słynną próbę zbrojną po raz pierwszy 
przedstawiono w filmie dokumentalnym 
Strzały pod Arsenałem w reżyserii Jerzego 
Wolena z roku 1969 i później w fabularyzo-

56

wanej Akcji pod Arsenałem w reżyserii Jana 
Łomnickiego z 1977. 

Powstały na motywach książki Aleksandra 
Kamińskiego „Kamienie na szaniec” obraz 
Łomnickiego wiernie odzwierciedla realia 
życia w okupowanej stolicy i poszczególne 
sylwetki bohaterów akcji. Alek, Rudy i Zośka, 
a także dowódca Szarych Szeregów Stanisław 
Broniewski, ps. Orsza (który był konsultantem 
filmu), pokazani są jako romantyczni wojow-

nicy o sprawę polską. Łomnicki podobnie 
jak Kamiński tworzy ku pokrzepieniu serc, 
choć tym razem obraz ma promować polską 
odwagę i pokazywać brutalność Niemców. 

Losy najmłodszych harcerzy, czyli Zawi-
szaków, którzy nie brali udziału w akcjach 
zbrojnych, ale służyli m.in. w poczcie harcer-
skiej, pokazuje …droga daleka przed nami... 
To historia dwóch braci, harcerzy, którzy po 
upadku powstania zostali zesłani do niemiec-
kiego obozu pracy. Wkrótce, gdy udaje im 
się uciec, znowu trafiają do okupowanej 
Warszawy i nieustannie szukają rodziców. 
Film pokazuje codzienność najmłodszego 
pokolenia, którego nie oszczędza nazistow-
ska burza. Rozłąka, bieda, prześladowanie 
i tortury – nie ma tutaj miejsca na choćby 
chwilową ucieczkę od wojny, nie ma przyja-
znego dworku – jak np. w Wenecji (reż. Jan 
Jakub Kolski, 2010), gdzie mocą dziecięcej 
wyobraźni można w miarę stabilnie prze-
czekać pożogę.

W wojennych filmach lat 70. harcerze 
są niezłomnymi żołnierzami, nieskazitel-
nymi postaciami, doświadczonymi trudem 
„małymi starymi”. Bardziej radosne oblicze 
druhów i druhen znajdziemy w typowo mło-
dzieżowych narracjach z lat. 60 i 80. W ekra-
nizacji powieści Kornela Makuszyńskiego 

„Szatan z siódmej klasy” autorstwa Marii 
Kaniewskiej harcerze są radośni, śmiali 
i chętni na przygody. Ratują tytułowego 
„szatana” Adama Cisowskiego – jednak ten 
rodzaj bohaterstwa jest bliższy zabawie niż 
męczeństwu. 

Pomocną dłoń oferują też Panu Samo-
chodzikowi. W filmie Wyspa złoczyńców 
(reż. Stanisław Jędryka,1965; na podsta-
wie tomu Zbigniewa Nienackiego pod tym 
samym tytułem) Pan Samochodzik zaprzy-
jaźnia się z trójką harcerzy, którzy poma-
gają mu odnaleźć skarb ukryty w okolicach 
Kazimierza Dolnego. Także w serialowej 
opowieści Pan Samochodzik i templariusze 
(pięciodocinkowa produkcja zrealizowana 
w 1971 roku) druhowie próbują rozwi-
kłać zagadkę skarbu, tym razem mającego 
należeć do dawnego zakonu templariuszy. 
W ekranizacjach niezwykle popularnych 
powieści Nienackiego harcerze są przyja-
znymi urwisami, żądnymi przygód dzie-
ciakami, inteligentnymi i wzbudzającymi 
sympatię wzorami dla szkolnej młodzieży.

Z podobnym przedstawieniem skauto-
wej młodzieży znad Wisły można się spo-
tkać w takich produkcjach, jak Czarne stopy 
(reż. Waldemar Podgórski, 1987) czy Lato 
leśnych ludzi (pięcioodcinkowy serial z 1985 
roku). Tutaj mamy obozowy klimat, trochę 
pionierki, trochę pląsu, harców i zabawy, 
młodzi widzowie otrzymują wizję pięknych 
wakacji poza miastem, gdzie wartkich i cie-
kawych przygód jest w bród. W kontekście 
Czarnych stóp warto wspomnieć, że rolę fil-
mowej drużyny odegrała tam istniejąca 28 
Łódzka Drużyna Harcerzy im. Antoniego 
Olbromskiego, a zdjęcia do tej produkcji 
realizowane były w czasie trwania akcji 
letniej. W filmie wystąpili także późniejsi 
Naczelnicy Harcerzy ZHR, Adam Komo-
rowski i Radosław Podogrocki.

Na koniec warto wspomnieć o świetnym 
dokumencie Grzegorza Królikiewicza Po 
całym ciele z 1999 roku. Obraz przedstawia 
proces sądowy, podczas którego uczestnicy 
tajnego, powojennego harcerstwa szukają 
sprawiedliwości za prześladowania w latach 
50. Film Królikiewicza można oglądać jako 
rewers czy uzupełnienie do wspomnianych 
już Dreszczy. 

Oglądając wymienione przeze mnie tytuły, 
można odnieść wrażenie, że w polskiej kine-
matografii brakuje wyraźnie zarysowanych, 
żywych, inspirujących postaci z lilijką na 
czapce. Najciekawszym bohaterem wydaje 
się Tomek z Dreszczy, choć dla części odbior-
ców stalinowska wersja skautingu z harcer-
stwem nie miała wiele wspólnego. Fo
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Zbigniew Zamachowski, Leszek Lichota, 
Mateusz Więcławek i Magdalena Wieczorek 
w filmie Czuwaj, reż. Robert Gliński

         W W W. T E L E P R O. C O M . P L
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S erial ten ma być osa-
dzoną w alternatywnej 
wersji 2003 roku opowie-
ścią o świecie, w którym 

Związek Radziecki nie tylko nie 
upadł, lecz wręcz umocnił swą 
potęgę, przekreślając marze-
nia kolejnych pokoleń Polaków 
o wolności. Na ulicach rozgrywa 
się dramat jednostek, w telewizji 
trwa propagandowa komedia, za 
zamkniętymi drzwiami docho-
dzi do szpiegowskich potyczek, 
a dwóch przypadkowych męż-
czyzn wikła się w kryminalną 
intrygę, która może doprowa-
dzić do unicestwienia komuni-

1983 – Polski serial dla NetFlixa
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fiction z 2007 roku. Znaczące 
jest, że serial reżyserowały m.in. 
Agnieszka Holland i Kasia Ada-
mik, które odpowiadają również 
za 1983 (przy wsparciu Olgi 
Chajdas i Agnieszki Smoczyń-
skiej). Tematyka pierwszego 
oryginalnego polskiego serialu 
Netflixa również nie wydaje 
się być przypadkowa. Z jednej 
strony wpisuje się w konteksty 
historyczno-kulturowe i obecne 
nastroje społeczne w kraju, 
w którym mówi się coraz czę-
ściej o mentalnym powrocie do 
przeszłości, a z drugiej, nawią-
zując zapewne nie tylko tytułem 
do dystopijnego klasyka Geor-
ge’a Orwella, wkracza na obszar 
uniwersalności i zapewnia mię-
dzynarodowe zainteresowanie.

Jest bowiem oczywiste, że 1983 
zostanie obejrzany na całym 
świecie. Zapewnia to model dys-

w domach. Przykład Anihilacji 
Alexa Garlanda, którą Netflix 
dystrybuuje wszędzie poza USA, 
gdyż według studia Paramount 
była zbyt ambitna, by zwrócić się 
w kinach, udowadnia, że trady-
cyjny model dystrybucji filmo-
wej czeka w najbliższych latach 
wiele zmian.

Abstrahując więc od kwestii 
jakości 1983, który zapowiada 
się arcyciekawie, serialowy polski 
debiut Netflixa powinien stać się 
również ważnym wydarzeniem 
branżowym. Światowy potentat 
chce ewidentnie umacniać swoją 
pozycję na naszym rynku, rzą-
dzonym wciąż przez lokalne ser-
wisy (VoD.pl, CDA.pl Premium, 
VoD.TVP.pl). Jest więc całkiem 
możliwe, że w niedalekiej przy-
szłości pojawią się kolejne prze-
łamujące bariery projekty seria-
lowe, a w pewnym momencie 
Netflix stanie się partnerem dla 
polskich produkcji filmowych. 

Szczególnie tych, które są zbyt 
ambitne lub politycznie niepo-
prawne, by zebrać odpowiednie 
środki finansowe tradycyjnymi 
sposobami. Na chwilę obecną 
więcej w tym wszystkim oczy-
wiście gdybania niż konkretów, 
jednak wydaje się, że niezależ-
nie od swoich globalnych strate-
gii i dalekosiężnych celów, Net-
flix ma wszelkie predyspozycje, 
by dać polskiej branży potężny 
zastrzyk świeżej energii.

W  najgorszym wypadku 
będziemy mieli serial, który 
obejrzy cały świat. W najlep-
szym świat zainteresuje się ofe-
rowanymi przez Polskę możliwo-
ściami i otworzy na rodzimych 
twórców, umożliwiając wielu 
z nich prawdziwie międzyna-
rodowe kariery.

Darek Kuźma

Wkraczając do Polski w styczniu 2016 roku, 
Netflix nie docenił lokalnego rynku SVoD. 
Dziś rośnie nad Wisłą w siłę i pracuje nad 
swym pierwszym polskim serialem – 1983.
stycznego monstrum. Na chwilę 
obecną o fabule niewiele więcej 
wiadomo, gdyż Netflix trzyma 
projekt w ścisłej tajemnicy. Jed-
nakże udział producencki reno-
mowanej amerykańskiej The 
Kennedy/Marshall Company 
i doświadczenie streamingowego 

giganta w dostosowywaniu reali-
zowanych treści do preferencji 
swych subskrybentów pozwa-
lają sądzić, iż 1983 będzie waż-
nym dla Polski wydarzeniem. 
Być może nawet przełomowym.

Nie mamy ani filmowych, ani 
telewizyjnych tradycji w tworze-

niu alternatywnych rzeczywi-
stości. Na świecie jest to nato-
miast gatunek uwielbiany, czego 
dowodem popularność takich 
seriali, jak The man in the High 
Castle czy SS-GB. Na polskim 
podwórku najbliżej było chyba 
Ekipie, błyskotliwemu political Fo
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trybucyjny światowego potentata 
SVOD, który stara się wprowa-
dzać własne treści na wszystkie 
rynki jednocześnie. Pod koniec 
2017 roku Netflix mógł pochwa-
lić się ponad 117 mln subskry-
bentów w prawie 200 krajach. 
I wydał w zeszłym sezonie 6 mld 
dolarów. W tym roku wydatki 
na same tylko oryginalne treści 
mają sięgnąć 8 mld. Część z nich 
zostanie przeznaczona na imple-
mentowaną skutecznie strategię 
firmy, która debiutuje z orygi-
nalnymi serialami na kolejnych 
lokalnych rynkach, by następ-
nie kreować je na globalne prze-
boje. Tak było z Dark, pierwszym 
niemieckim projektem Netflixa, 
który niedługo doczeka się dru-
giego sezonu. Tak zapewne 
będzie z przecierającym szlaki 
w Danii The Rain, który trafi 
do serwisu na początku maja. 
I miejmy nadzieję, że właśnie 
taka przyszłość czeka 1983.

Co ciekawe, wszystkie te pro-
jekty flirtują z konwencją SF/fan-
tasy, tworząc efektowne i efek-
tywne rzeczywistości, które stają 
się kluczowymi bohaterami opo-
wiadanych historii. W zawiłym 
Dark małomiasteczkowe tajem-
nice i zbrodnie przeszłości prze-
platały się z podróżowaniem 
w czasie. The Rain to serial posta-
pokaliptyczny z akcją rozgry-
wającą się w świecie, w którym 
ludzkość została zdziesiątkowana 
przez tajemniczy wirus przeno-
szony wraz z deszczem. Do listy 
można również dopisać brazylij-
ski 3%, którego dystopijny świat 
podziałów imponuje pomysło-
wością i wykonaniem. W tym 
sensie przed ekipą 1983 otwierają 
się ogromne możliwości kreacji 
zarówno w kontekście scenogra-
fii i kostiumów, jak i rekwizytów 
czy języka, którym posługują się 
bohaterowie. Alternatywna Pol-
ska 2003 roku musi być stupro-
centowo wiarygodna, a jedno-
cześnie inna, obca, nie w pełni 
zrozumiała. Jakby była odbiciem 
w rozbitym lustrze.

Wszystkie znaki na niebie 
i ziemi zwiastują, że serial zade-
biutuje w serwisie pod koniec 

2018 roku, co miałoby sens rów-
nież w perspektywie promocyj-
nej. Jak bowiem lepiej zachęcić 
niezainteresowanych tą formą 
rozrywki do obejrzenia serialu 
o tym, co by się stało, gdyby 
siły zewnętrzne uniemożliwiły 
nam odzyskanie wolności, jeśli 
nie w setną rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległo-
ści? Dziś taka strategia może 
wydawać się kontrowersyjna, 
lecz przy dobrze zaplanowanej 
kampanii jest w stanie przynieść 
zaskakujące rezultaty. Netflix 
udowodnił już zresztą wielo-
krotnie, że na obszarze promo-
cji nie ma sobie równych. Na 
początku lutego wydał 5 mln 
dolarów na 30-sekundową 
reklamę Paradoksu Cloverfield 
Juliusa Onaha w trakcie sporto-
wego wydarzenia Super Bowl. 
Filmu spodziewano się w póź-
niejszym terminie, ale spot ogła-
szał wyraźnie, że został on wła-

śnie udostępniony w serwisie. 
Obejrzały go miliony.

W ciągu pięciu lat od pre-
miery pierwszego sezonu House 
of Cards, który przeforsował 
nowy model dystrybucji seriali 
(wszystkie odcinki dostępne 
w tym samym czasie), Netflix 
odmienił na zawsze niegdyś 
monolityczny rynek telewizyjny. 
Od jakiegoś czasu pisze na nowo 
również reguły produkcji, dys-
trybucji i konsumpcji filmów 
kinowych, oferując uznanym 
twórcom budżety i kreatywną 
wolność, na jakie ci nie mieliby 
w innym wypadku szans. Skusił 
się na to sam Martin Scorsese, 
jeden z największych propaga-
torów doświadczania filmów 
w ciemnej sali kinowej. W rezul-
tacie jego kosztujący ponad 
140 mln dolarów The irishman 
widzowie będą zmuszeni oglądać 

orwell po polsKu
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Netflix nie ma sobie 
równych w promocji
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powracasz do szkoły, 
w której sam się 
uczyłeś – ale nie po 
wspominki…

Chciałem opowiedzieć 
o ostatnim momencie nie-
winności w życiu człowieka. 
Liceum pozwala w sposób 
symboliczny opisać różne 
aspekty jej utraty – zaraz po 
maturze następuje gwał-
towny skok w dorosłość. 
Trzeba nagle podejmować 
decyzje i podążać za nimi. 
Chciałem zobaczyć ten 
moment tuż przed… i przyj-
rzeć się ludziom, którzy mają 
jeszcze nad sobą parasol 
ochronny. Sam za nim cza-
sami tęsknię. 

Młodzież bardzo czę-
sto bywa przedstawiana 
w negatywnym świetle. ty 
pokazujesz coś przeciw-
nego: pięknych, młodych 
ludzi z rozterkami. Nie 
sensację, patologię. 
Nauczyliśmy się oceniać ludzi 
nie z perspektywy bezpośred-
niego spotkania, a przez to, 
co inni nam narzucają. Jest to 
w ogóle szerszy problem dzi-
siejszego patrzenia na świat. 
Pochyliłem się nad młodymi 
w taki sposób, żeby poka-
zać, że poza negatywną war-
stwą istnieje jeszcze warstwa 
wewnętrzna, często o wiele 
piękniejsza niż nasza, ludzi 
dorosłych. Chciałem wejść 
głębiej, uświadomić widzom, 
że za stereotypami skrywa się 
piękny człowiek. Szukam nie 
świata w obrazach, ale obrazu 
świata. 

GrzeGorz zariczNy
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nymi dylematami. Na nie kie-
rowałem kamerę. 

Nie prowokowałeś żadnych 
tematów?
Nie było lekcji, która odbyła 
się na moje życzenie. Pyta-
łem nauczycieli, jakie tematy 
będą poruszać. Gdy wspomi-
nali o czymś, co mnie intereso-
wało, przychodziłem. Dosto-
sowywałem się do ich świata, 
odrobinę może go zagęszcza-
jąc. Czasami jedynie prosiłem, 
żeby pedagodzy nie ograni-
czali się do wykładu, a anga-
żowali uczniów w rozmowę. 
Również poza salą lekcyjną nie 
pojawiały się tematy sztucznie 
narzucone – zawsze wycho-
dziły od młodych. 

Masz z nimi bardzo dobry 
kontakt.
Mam 36 lat i narodziła się we 
mnie potrzeba, żeby podzielić 
się z nimi wiedzą i umiejętno-
ściami, rzemiosłem. Szukam 
z nimi kontaktu, chcę im coś 
od siebie dać, gdyż pamię-
tam, ile dla mnie taki kontakt 
znaczył, gdy sam byłem w ich 
wieku. 

może z jego / jej życiem zro-
bić kamera. czy tak jest też 
w twoim przypadku?
Nie rzucam dokumentu, 
nie odcinam się od niego. 
Chcę pracować w obu for-
mach, w różnych długościach, 
nie tylko pełnym metrażu. 
W dokumencie na pewno 
trzeba bardziej chronić boha-
tera. Były w trakcie zdjęć do 
ostatniej lekcji sytuacje i roz-
mowy, których celowo nie 
umieściłem w ostatecznej wer-
sji filmu, chociaż mogły być 
dla niego bardzo atrakcyjne. 
Wiedziałem, że bohaterowie 
by tego nie chcieli. Mógłbym 
ich do tego przekonać, wyja-
śnić, że zadziałają na ekra-
nie, ale czułem, że muszę iść 
za myślą postaci. Zawsze tym 
się kieruję. Wolę mieć niedo-
skonały dokument, niż super 
film z krzywdą dla bohatera. 
W fabule można z nim zrobić 
więcej, ale też nie wszystko – 
bo wtedy to już nie będzie film, 
tylko anarchia.

Rozmawiała 
Dagmara 
romanowska

Rozmowa z Grzegorzem Zaricznym, 
reżyserem filmu ostatnia lekcja

Szukam obrazu świata,  
nie świata w obrazach 

Na ekranie budujesz 
naprawdę piękny, pozy-
tywny portret. W tej szkole 
nie dochodziło do niczego 
złego?
Ten świat nie został na moje 
potrzeby zmieniony. Po bar-
dzo bliskim przyjrzeniu się mu 
uznałem, że w tych ludziach 
jest więcej dobra niż zła 
i trzeba to pokazać. Zło przed-
stawia się łatwo. Jest atrak-
cyjne, stacje telewizyjne to 
kupią: młodzież, która bierze 
narkotyki, nie szanuje warto-
ści. Dostrzegłem coś innego – 
ci licealiści potrafią się na co 
dzień wspierać. Matura sama 
w sobie nie jest istotna – liczy 
się to, czy podejdziemy do 
niej razem, jako grupa. Czy 
będziemy się razem martwili 
i cieszyli… 

Zanim pojawiłeś się 
w szkole z kamerą, przez rok 

się do tego przygotowywa-
łeś. Jak wyglądał ten proces?
Chciałem zrobić film o klasie 
maturalnej, więc musiałem ją 
znaleźć – najłatwiej w liceum, 
do którego chodziłem. Wie-
działem jednak, że – aby zrobić 
to szczerze i uczciwie – muszę 
wcześniej spędzić dużo czasu 
z tą młodzieżą. Przez 10 mie-
sięcy przyjeżdżałem na lekcje, 
siedziałem z nimi na geogra-
fii, matematyce, angielskim 
i słuchałem tego, o czym ze 
sobą rozmawiają. Obserwowa-
łem, jak traktują nauczycieli. 
Włączałem się w rozmowy na 
korytarzu, na papierosie. Gdy 
ich poznałem, wiedziałem już, 
co dobrego mogę z nich wcią-
gnąć do filmu i zacząłem stop-
niowo pojawiać się z kamerą. 

Kamera zawsze wprowadza 
do rzeczywistości element 
dysharmonii. co robiłeś, 

żeby go zniwelować, żeby ci 
uczniowie byli sobą, a nie 
grali siebie?
Początkowo przychodzi-
łem sam, z własną kamerą, 
a wybrane materiały z cieka-
wych wydarzeń trafiały do 
Nowohuckiej Kroniki Filmo-
wej. Gdy dołączyli do mnie 
dźwiękowiec Krzysztof Ridan 
i operatorka Weronika Bil-
ska, uczniowie przez tydzień, 
dwa, żyli w pewnym napięciu. 
Spodziewali się reflektorów, 
reżysera wydającego polece-
nia. Chcieli opowiadać dow-
cipy, wykazywać się, a tu zoba-
czyli filmowców, którzy siedzą, 
kamera stoi. Nic specjalnego 
się nie dzieje. Szybko mach-
nęli na nas ręką. Nigdy też nie 
zjawiałem się z zaskoczenia, 
wcześniej ustalałem spotka-
nie, rozmawiałem z osobami, 
których rozmowy chciałem 
nagrać. Wiedzieli, co ich czeka. 

Nie są to wszyscy uczniowie. 
Jak wybrałeś grupę bohate-
rów, którą widzimy na ekra-
nie? W trakcie realizacji, czy 
może montażu?
Wchodząc na plan, chciałem 
opowiedzieć o tym, z czym 
sam borykałem się w liceum. 
Interesowało mnie przełamy-
wanie nieśmiałości, pierwsze 
miłosne zawody, pytania o to, 
co będę robił za 10 lat. Obser-
wując młodzież, odkryłem, że 
są wśród niej osoby z podob-

Grzegorz Zariczny
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twoim mistrzem był Jerzy 
ridan. Jaką najważniejszą 
lekcję ci dał?
Wskazał mi, jak ważny 
w dokumencie jest kontakt 
z drugim człowiekiem. Jeżeli 
stawiasz przed kimś kamerę, 
to bierzesz za tę osobę odpo-
wiedzialność. Traktowanie 
jej nie fair, czyli pokazywanie 
tylko brudnej strony jej życia, 
jest niegodne filmowca. Nie 
po to jest kamera, żeby czło-
wieka niszczyć, tylko żeby 
go bronić, podnosić, chociaż 
jednocześnie nie wolno tego 
robić w propagandowy spo-
sób. Podążaj za człowiekiem, 
człowiek zawsze się obroni – to 
najważniejsza lekcja, którą mi 
dał. Ale pokazał mi też, czym 
jest prawdziwe kino. Nigdy 
nie rób wywiadów, gadających 
głów, offu. Jak najmniej cięć, 
jak najdłuższe ujęcia. Wtedy 
będzie prawdziwe kino. 

Wolisz obserwację od kreacji?
Klasyczna obserwacja rzeczy-
wistości jest najtrudniejszą 
formą reżyserii. Łatwo mani-
pulować emocjami za pomocą 
np. muzyki: smutna melodia, 
smutny film, smutny bohater. 
Łatwo jest zapytać: jak czujesz 
się przed maturą? Trudniej to 
pokazać. Łatwiej zbudować 
dramaturgię za pomocą offu, 
niż obrazu. Łatwiej ciąć co pięć 
sekund, niż zbudować kilku-
minutowe ujęcie, które opowie 
o miłości, zdradzie, zemście. 
Na takie ujęcie trzeba sobie 
zapracować. Tego nie da się 
zrobić szybko. Nie można iść 
za wyobrażeniem świata, tylko 
za tym, co świat w sobie ma. 

skończyłeś niedawno zdję-
cia do kolejnej fabuły. Nie-
którzy twórcy rzucają doku-
ment ze względu na swoją 
troskę o bohatera, o to, co 

Ostatnia lekcja, reż. Grzegorz Zariczny 

człowieK zawsze 
się obroNi
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artur Brauner
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J est coś prawdziwie filmowego w jego 
historii. Urodzony 1 sierpnia 1918 
roku w Łodzi, w żydowskiej rodzinie, 
po ucieczce z getta, przeżyciu horroru 

Holocaustu, po wojennej tułaczce, osiedla 
się w Berlinie z zamiarem robienia filmów. 

Kiedy w 1992, jako ceniony producent fil-
mowy, odbierał tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Łodzi, powiedział: „Nie wiedziałem 
dokąd pójść, co zrobić. Ale przypomniałem 
sobie kowbojskie filmy, które widziałem, mając 
8, 10, 12 lat. Bohaterowie tych filmów zostali 
uratowani. Bandyci, było ich 20, 30, z rewolwe-
rami, strzelali do tych bohaterów, a oni zawsze 
pozostawali przy życiu. Pomyślałem sobie, że 
też zostanę takim wojownikiem”. Prof. edward 
Zajiček doprecyzował: „Kina Czary, Luna lub 
Polonia odwiedzało w Łodzi tysiące młodych 
ludzi, ale tylko jeden z nich stał się w RFN 
twórcą jednoosobowego imperium filmowego”.

We wrześniu 1946 założył firmę Central 
Cinema Company – Film Gesellschaft, która 
dziś znana jest jako CCC Filmkunst. Pierw-
szy jego film, komedia Herzkoenig (1947), 
przyniosła nadspodziewanie dobre pieniądze, 
które ułatwiły realizację kolejnego. W morituri 
podjął po raz pierwszy problematykę Zagłady 
Żydów oraz niemieckiej odpowiedzialności. 
Wiele lat później Brauner powiedział, że to 
jeden z tych dla niego najważniejszych, obok 
filmu Europa, Europa i obrazie o Korczaku.

Był producentem, ale też spiritus movens 
wielu inicjatyw. Znajdował tematy, zapraszał 
do współpracy reżyserów, scenarzystów, sam 
pisał albo adaptował utwory, używając pseu-
donimów Art Bernd, Atze Brauner.

Dla historii kina istotne jest, że w swojej 
wytwórni wyprodukował około 300 obrazów. 
Ważniejsze jednak pozostają niektóre nazwi-
ska i tytuły zarówno komercyjne, jak i arty-
styczne. Jest producentem cyklu ekranizacji 
powieści Karola Maya, z jego wytwórni wyszły: 
Shalako, Walka o Rzym, Hanussen. Zaprosił 
do współpracy Fritza Langa, który w 1960 
stworzył Tysiąc oczu doktora mabuse w opar-
ciu o napisaną w języku esperanto w 1931 
(i przetłumaczoną na wiele języków) powieść 
Pan Tot kupuje tysiąc oczu. Jej autor – scena-
rzysta i reżyser filmowy Jan Fethke, którego 
przed- i powojenne dokonania zapewniają 
mu miejsce w polskiej kinematografii, zdecy-
dował się wówczas na emigrację do Berlina. 
A dla Langa to pożegnanie z kinem, ostatni 
film w jego dorobku. 

W tej bardzo skróconej prezentacji postaci 
Braunera koniecznie musi paść nazwisko oraz 
tytuł wyróżniony m.in. Złotym Niedźwie-
dziem i Oscarem. To Vittorio de Sica i film 
ogród Finzi-Contini (1970), kolejny związany 

z tak bliską producentowi tematyką Zagłady.
Jak wspominał, najbardziej fascynowała 

go postać Janusza Korczaka. Wielokrotnie 
też podejmował próby realizacji filmu o nim, 
jego życiu i postawie wobec śmierci. W opu-
blikowanych w 1976 wspomnieniach pisał: 
„Kiedy w 1959 roku zabrałem się do wstępnych 
prac nad projektem Korczaka, nie przypusz-
czałem, że będę potrzebował aż 16 lat, ażeby 
mój projekt zrealizować. Najlepszym do tego 
reżyserem był stary mistrz Aleksander Ford, 
który dla mnie nakręcił już Ósmy dzień tygo-
dnia, któremu przypadł zaszczyt bycia zabro-
nionym przez Gomułkę. Ford polecił mi jako 
scenarzystę swego ziomka, którego scenariusz 
okazał się potem bezużyteczny. Wynajęliśmy 
drugiego polskiego autora – z tym samym 
skutkiem. Następnie polecano francuskich, 
angielskich, włoskich autorów – wszystko na 
nic. Na mojej ławie okiennej przy Koenigsal-
lee uskładało się stopniowo jeden na drugim 
12 scenariuszy”. 

Produkcja z udziałem Filmu Polskiego 
miała się rozpocząć, właściwie już trwała, bo 
w warszawskiej WFD stały dekoracje wiosną 
1968. Wiadomo, co było dalej. Aleksander 
Ford w końcu film nakręcił, przy współpracy 
z innymi emigrantami: operatorem Jerzym Lip-
manem i scenografem Anatolem Radzinowi-
czem. Film jest pan wolny, doktorze Korczak nie 
spotkał się ze spodziewanym entuzjastycznym 
odbiorem, choć Brauner zalicza go do kilku 
dla niego najważniejszych. Dla Forda było to 
ostatnie spotkanie z Braunerem, rozpoczęte 
wspomnianym Ósmym dniem tygodnia (1958), 
który wprawdzie został pokazany w Wenecji, 
ale w Polsce miał „premierę” dopiero w 1983. 
Ford z Braunerem nakręcił jeszcze dwa filmy. 
W 1966 Lekarz stwierdza… – niezbyt udany 
esej (fabuła z elementami dokumentu) na temat 
świadomego macierzyństwa i aborcji, realizo-
wany w Szwajcarii, z Tadeuszem Łomnickim 
w roli tytułowej, który w jednym z wywiadów 
chwalił się, że po otrzymaniu gaży za tę rolę 
kupił sobie nowy samochód.

Znacznie ciekawiej zapowiadała się pod-
jęta w 1971 ekranizacja powieści Aleksan-
dra Sołżenicyna Pierwszy krąg, oczywiście 
w reżyserii Forda, z udziałem Władysława 
Forberta – operatora, Anatola Radzinowi-
cza – scenografa, z muzyką Romana Palestra 

i elżbietą Czyżewską w głównej roli kobiecej. 
W archiwum Braunera, które przekazał on 
do Deutsches Filmmuseum we Frankfurcie 
nad Menem, widziałem list Sołżenicyna obu-
rzonego tą ekranizacją. Nawiasem mówiąc, 
to miejsce i archiwum kryje wiele ważnych 
dokumentów istotnych dla historii polskiej 
kinematografii.

Artur Brauner wielokrotnie zapraszał pol-
skich twórców. W jego wytwórni, albo z jego 
znaczącym udziałem, powstały filmy: miłość 
w Niemczech (1983) Andrzeja Wajdy – ekrani-
zacja powieści Rolfa Hochhutha, Wedle wyro-
ków twoich (1983) Jerzego Hoffmana ze scena-
riuszem napisanym przez Jana Purzyckiego, ale 
w oparciu o pomysł Braunera, z główną rolą 
kobiecą zagraną przez córkę producenta, Sha-
ron, z udziałem jego brata Wolfa jako jednego 
z kierowników produkcji. Ostatnim „polskim” 
filmem ze studia CCC Filmkunst pozostaje 
Tragarz puchu Janusza Kijowskiego (1992), 
znowu z Braunerem jako adaptatorem noweli 
Jerzego Janickiego. 

Na koniec zostawiłem dwa tytuły reżyse-
rowane przez Agnieszkę Holland. Oba o tym 
samym. O różnych postawach wobec Żydów, 
przemocy i terroru czasów drugiej wojny. 
Gorzkie żniwa (1985) – kameralna opowieść 
o związkach (uczuciu?) łączącym uciekinierkę 
Żydówkę i ukrywającego ją polskiego chłopa, 
wyróżniona nominacją do Oscara dla naj-
lepszego filmu nieanglojęzycznego. Europa, 
Europa (1990) – epicka opowieść o losach 
Salomona Perela, spisanych przez niego „zda-
rzeniach” z życia żydowskiego chłopaka, który 
przeżył niemożliwe, stając się nawet niemiec-
kim bohaterem wojennym. Film został wyróż-
niony Złotym Globem, dostał też nominację 
do Oscara za scenariusz adaptowany.

Autorka filmów powiedziała: „Artur Brau-
ner ma pasję i poczucie misji. Kiedy wydaje 
mu się, że musi opowiedzieć jakąś historię, nie 
ustaje w wysiłkach, póki nie dopnie swego. 
Może dlatego, że żyje w Berlinie, uważa, że 
jego obowiązkiem jest przyczynienie się do 
tego, by Niemcy, by świat, nie zapomnieli. 
Z uporem wali głową w mur zapomnienia. 
Czasem nabija sobie guza. Ale czasem może 
coś, gdzieś, skruszy”.

Mieczysław Kuźmicki

Brauner często współpracował z polskimi 
twórcami, m.in. Wajdą, Hoffmanem
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Artur Brauner

jeDNoosobowe 
imperium Filmowe
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Swoje życie 
poświęcił filmowi. 
Wyprodukował około 
300 filmów krótko- 
i pełnometrażowych, 
dokumentów 
i fabuł, kinowych 
i telewizyjnych. 
1 sierpnia Artur 
Brauner kończy 
100 lat.
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20 marca tego roku miało 
miejsce otwarcie, które 
zwiastuje rewolucyjną 
zmianę w branży kino-

wej. Tego dnia zaprezentowano zapro-
szonym dziennikarzom i specjalistom 
jedną z sal kina sieci Arena Cinemas 
w Zurichu, po gruntownej przebudo-
wie. Dlaczego to ważne? Bo to pierwsze 
na Starym Kontynencie kino ze smoliście 
czarnym ekranem i bez kabiny projekcyj-
nej. Została wyburzona, a miejsce wyko-
rzystano na dodatkowe dwa rzędy foteli. 
To samo zdarzy się niebawem w tysiącach 
kin i sal projekcyjnych na całym świecie. 
W przeciągu najbliższej dekady czeka 
branżę medialną odejście od technologii 
wyświetlania obrazu na biały ekran, na 
rzecz ekranów LeD oraz OLeD, w któ-
rych miliony diod emitują światło, two-
rząc obraz o parametrach nieosiągalnych 
do tej pory. Gdy oddaję ten tekst, od Los 
Angeles po Kuala Lumpur działa już dwa-
naście kin, których ekran może być smo-
liście czarny lub olśniewająco biały – kil-
kanaście razy jaśniejszy niż biel, którą jest 
w stanie wygenerować kinowy projektor 
cyfrowy. Najnowsza generacja projekto-
rów laserowych jest w stanie oświetlić 
ekran podobnie jasno, ale czerń nigdy 
nie będzie tak głęboka. Dlaczego? Bo 
biały ekran przyjmuje również rozpro-
szone światło od obowiązkowego pod-
świetlenia stopni, napisów „wyjście” itp. 
Nawet jasne stroje widzów odbijają świa-
tło i zmniejszają kontrast obrazu. ekran 
diodowy jest smoliście czarny.

Sala projekcyjna nie musi już tonąć 
w mroku. Dzięki temu, transmisję meczu 
czy koncertu można będzie oglądać przy 
dyskretnie oświetlonych stolikach, spo- Fo
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i Po co to Komu?
Sukces kinematografu braci Lumière z 1895 
roku był możliwy dzięki technice projekcji 
ruchomych obrazów na biały ekran. Mogła 
je oglądać jednocześnie większa grupa 
ludzi. Prostszy technicznie kinetoskop edi-
sona z tej epoki – to szafka z okularem dla 
jednej osoby, która po wrzuceniu monety 
mogła obejrzeć krótkie ruchome scenki. 
Ta koncepcja indywidualnego odbioru 
przeżywa renesans – wystarczy rozejrzeć 
się w autobusie czy na ulicy.

Od lat media audiowizualne chcą 
zafrapować widza coraz doskonalszym 
technicznie obrazem i dźwiękiem. Hol-
lywood ruszyło z innowacjami w latach 

Dopiero ekrany LeD świecą tak jasno, że 
mogą skompensować straty na okularach. 
Chętnie obejrzę Avatara w 3D, gdy otworzą 
pierwsze Onyx LeD 3D Cinema w War-
szawie. Za rok? Za trzy lata? Na pewno 
nie później!

A z drugiej strony – tym razem to kino 
musi gonić technologicznie telewizję! Już 
za kilka tysięcy złotych można zostać wła-
ścicielem odbiornika z półtorametrowym 
ekranem, pokazującym obraz o zakresie 
jaskrawości i gamie kolorów, której (póki 
co) próżno szukać na ekranie kinowym. 
Technologia HDR, czyli gama kontrastów, 
zbliżająca się do tego, co obserwujemy 
„w realu” oraz paleta barw bliska całej 
gamie widzialnych kolorów – to możemy 
obejrzeć na ekranie TV klasy 4K/UHD 
z HDR. Warto wypróbować, oglądając 
pasjonujący mecz w doborowym towa-
rzystwie.

A miłośnicy bardziej wyrafinowanej roz-
rywki? Nawet mroczny film, ogromnie 
zyska, gdy nagła smuga światła w ciem-
ności – będzie wręcz oślepiająca. Chciał-
bym obejrzeć w tej formie znakomity film 
Agnieszki Holland z 2011 roku W ciem-
ności ze zdjęciami Jolanty Dylewskiej. Ten 
obraz wart jest remasteringu, by wykorzy-
stać nowe możliwości przekazania widzowi 
dramatycznych kontrastów mrocznych 
kanałów okupowanego Lwowa i jeszcze 
bardziej wczuć się w dramat ludzi, którzy 
tam się ukrywali. 

Pora na słowa otuchy. Negatywy fil-
mów, zrealizowanych na taśmie światło-
czułej, zawierają informację o gamie kon-
trastów porównywalnej do postrzegania 
naszego oka. Przez lata docierała ona na 
ekran w formie skompresowanej. Zarówno 
kopia pozytywowa, jak i cyfrowa pierw-
szej generacji była w stanie przenieść na 
ekran tylko wybrany wycinek całej gamy 
walorów i kolorów. Teraz można wykorzy-
stać całość. Współczesne kamery filmowe 
klasy DCI – też są „HDR Ready”. 

Jeszcze nigdy różnica pomiędzy tym, co 
widzimy na planie „gołym okiem”, a tym, 
co zobaczy widz – nie była tak niewielka. 
Chyba że chcemy stwarzać nasze własne 
światy. Magia kina!

Andrzej M. Bogusz

led ciNeMa

W ciągu najbliższych 10 lat w branży 
medialnej nastąpi kolosalna zmiana 
technologiczna. odejdziemy od 
wyświetlania obrazu na biały ekran, 
na rzecz ekranów LED i oLED. 

60., by przyciągnąć do kin widzów, któ-
rzy zasiedli przed małymi, czarno-białymi 
telewizorami we własnych domach. Kon-
kurencji z TV zawdzięczamy upowszech-
nienie koloru, panoramiczny obraz, ota-
czający widza dźwięk. Ponieważ widzimy 
przestrzennie – ciągle eksperymentowano 
z filmem stereoskopowym i ciągle pono-
szono porażki. Straty światła na okularach, 
wciąż niezbędnych, by odpowiedni obraz 
trafił do właściwego oka, sprawiały, że był 
za ciemny. Kilka lat temu cyfrowe filmy 
3D zaliczyły kolejny falstart i zniechęciły 
widzów. Dalej za ciemno! Straty światła 
ok. 70 proc. Wspomniane kino w Zuri-
chu jest przygotowane do projekcji w 3D. 

Pierwszy ekran kinowy 
Samsung Cinema LED 3D
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żywając kolację. To jakaś alternatywa 
dla zakochanych, którzy dawniej szli „do 
kina” i kupowali bilety w ostatnim rzędzie.

jaK to działa?
Wielkie ekrany LeD towarzyszą nam od 
lat. Używane są jako nośniki ruchomych 
reklam na ulicach, wirtualna ruchoma 
dekoracja na koncertach i spektaklach 
teatralnych. Rozmiary pojedynczych diod 
były spore i pojedyncze punkty świetlne 
były rozróżnialne nawet z dużej odległo-
ści, psując wrażenia estetyczne. Firma 
Samsung, która jest pionierem w dzie-
dzinie kinowych ekranów LeD, zmniej-
szyła rozmiar czterech diod (czerwony, 
zielony, niebieski i biały), tworzących 
element obrazu do 2,5 mm – na ekranie 
o rozdzielczości 4K i rozmiarach 10,3 m 
x 5,4 m jest 9 mln takich pikseli. Żeby je 
rozróżnić – trzeba by podejść do samego 
ekranu. W planie są ekrany o podstawie 
ponad 15 m dla wielkich sal kinowych, 
z pikselami 3,5 mm. Wspomniany ekran 
składa się z 96 sporych bloków, łączonych 
na styk. W jednym ze studiów w Holly-
wood zainstalowano w dziale postpro-
dukcji mniejszy ekran kontrolny 2K, 
składający się z 48 „klocków”. Myślę, że 
wraz z rozwojem alternatywnej techno-
logii diod organicznych (OLeD) docze-
kamy się ekranów, które będzie można 
zwijać i rozwijać. Na pewno systemowi 
Onyx Digital Cinema 3D firmy Sam-
sung szybko przybędzie konkurencja. 
Na chwilę obecną – są jedyni. Musieli 
również zadbać o system dźwiękowy. 
Z dźwiękiem dookólnym nie było dodat-
kowych problemów, to banalna do tej 
pory metoda. Ale, by gwiazdy przema-
wiały wprost z ekranu, stało się wyzwa-

niem. W kinowym ekranie było mnóstwo 
malutkich otworków, a za nim – stały 
wielkie głośniki. ekran LeD-owy jest 
sztywny i dość gruby. Nie ma mowy, 
by ustawić głośniki z tyłu. Ale ma twardą 
powierzchnię, od której można odbić 
dźwięk. Aby zrobić to najlepiej – koreań-
ska firma kupiła za 8 mld dolarów grupę 
Harman (właściciela m.in. JBL – świato-
wego lidera zawodowych systemów nagło-
śnienia). JBL wspólnie z działem audio 
Samsunga po kilku miesiącach opraco-
wali odpowiedni system głośników skie-
rowanych w ekran i algorytmy obróbki 
dźwięku. Zdaniem recenzentów wyszło 
znakomicie.

rYNeK FiLMOWY
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MistrZOWie

W okresie dwudzie-
stolecia między-
wojennego Pola-
cy szczerze po-

kochali kino. O ile w latach 20., 
gdy było ono jeszcze nieme, a kraj 
pokonywał mozolnie trudy eko-
nomiczne i infrastrukturalne 
pierwszych lat niepodległych, 
z miłością do X Muzy bywało 
różnie, tak w kolejnej dekadzie 
filmy stały się szalenie popular-
ną rozrywką. Widzowie zapeł-
niali ogromne sale kinowe, nad 
nowymi produkcjami żarliwie 
rozprawiały osoby publiczne, 
część gazet wychodziła naprze-
ciw oczekiwaniom czytelników, 
publikując ciekawostki i plotki 
z życia aktorskiej socjety. Ocza-
rowanie kinem najpełniej od-
zwierciedlało się jednak w umi-
łowaniu gwiazd ekranu, które 
umożliwiały swymi kreacjami 
i wizerunkami ucieczkę od rze-
czywistości. Z tym, że amanci 
w typie eugeniusza Bodo, Adol-
fa Dymszy czy Aleksandra Żab-
czyńskiego zachowali swój status 
do dzisiaj, natomiast głośne nie-
gdyś aktorki popadły w większo-
ści przypadków w zapomnienie.

różne tyPy 
PolsKości
W polskiej świadomości zbio-
rowej przetrwały do dzisiaj wła-
ściwie tylko Pola Negri i Jadwiga 
Smosarska. Pierwsza olśniewała 
widzów jeszcze za zaborów, 
w czasach nie tak pruderyjnych 
dla kina jak lata późniejsze, dla-
tego kojarzyła się z erotyzmem 
i społecznym wyzwoleniem. 
Negri była znana z niepokor-
ności i pewnej drapieżności, 
z ról twardych i nieustępliwych 
kobiet, które potrafią odnaleźć się 
w męskim świecie, a nierzadko 
nim także zawładnąć. Była więc 
zarówno Niewolnicą zmysłów 
(reż. Jan Pawłowski, 1914), jak 
i Bestią (reż. Aleksander Hertz, 
1917). Gdy Polska odzyskała 
niepodległość, aktorka grała 
już w Niemczech u ernsta Lubi- 
tscha, by kilka lat później zrobić 
karierę w Stanach Zjednoczo-
nych. Pozostawiła po sobie lukę, Fo
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aktorki PolskieGo kiNa PrzedwojeNNeGo

którą jako pierwsza wypełniła 
Halina Bruczówna, a następnie 
właśnie Jadwiga Smosarska, która 
też była Niewolnicą miłości (reż. 
Jan Kucharski, 1923), ale przede 
wszystkim Stefcią Rudecką z nie-
mej Trędowatej (reż. edward 
Puchalski, Józef Węgrzyn, 1926).

Jednak Smosarskiej daleko 
było do dzikości serca Negri, 
aktorka stała się ikoną głównie 
dlatego, że w międzyczasie zmie-
niły się gusta i potrzeby publicz-
ności. „Negri była ewenementem, 
taką trochę złą i wulgarną dziew-
czyną, która wie, czego chce, 
sama kieruje swym losem i sięga 
po to, czego pragnie. Na początku 
wieku takie postawy były rzadko-
ścią” – zauważa Grzegorz Rogow-
ski, filmograf Filmoteki Narodo-
wej – Instytutu Audiowizualnego 
oraz autor książki „Skazane na 
zapomnienie. Polskie aktorki fil-
mowe na emigracji”. – „Smosar-
ska czy elżbieta Barszczewska 
grały w filmach historycznych 
typ »panienki z epoki«. To były 
piękne, uprzejme i uległe panie, 
które nie potrafiły same kierować 
własnym życiem. A jeśli nawet, 

ich położenie było tak trudne, że 
ostatecznie zawsze uzależniały 
się od mężczyzn”. Dość nadmie-
nić, że największym przebojem 
Barszczewskiej była również Trę-
dowata, tyle że wersja dźwiękowa 
Juliusza Gardana z 1936 roku.

W latach 30. gwiazdozbiór 
polskich aktorek znacznie się 
powiększył i zyskał na różno-
rodności, pojawiły się kobiety 
fatalne, w których to rolach przo-
dowała Nora Ney, a nawet pierw-
sza prawdziwa polska seksbomba, 
Ina Benita. I m.in. w kontraście 
do nich, swą popularność utrwa-
lała każdym kolejnym filmem 
Jadwiga Smosarska: od histo-
rycznych melodramatów Na 
Sybir (1930) i Rok 1914 (1932, 
oba w reżyserii Henryka Szaro) 
poprzez kostiumową Barbarę 
Radziwiłłównę (reż. Józef Lej-
tes, 1936) po komedię pomy-
łek Czy Lucyna to dziewczyna? 
(reż. Juliusz Gardan, 1934). „Była 
nazywana królową polskiego 
srebrnego ekranu i wstrzeliła się 
w kanon idealnej polskiej dziew-
czyny – uważano, że właśnie tak 
powinna wyglądać Polka” – tłu-

maczy Rogowski. Smosarskiej 
nie w głowie były oczywiście 
obyczajowe skandale. Kochali 
ją i mężczyźni, którzy wyznawali 
jej miłość, i kobiety, które chciały 
być takie jak ona.

anielice 
i diablice
Nora Ney czerpała z  kolei 
ogromną przyjemność z podsy-
cania atmosfery wokół własnej 
osoby. W kreowaniu wizerunku 
była równie skuteczna jak nie-
gdyś Pola Negri. Pasowało to 
idealnie do emploi naczelnej 
polskiej femme fatale, która pro-
wadzi w swych filmach kochan-
ków do zguby. „Niektórzy pisali, 
że Ney nie ma, jak to wtedy ład-
nie określano, jakichś specjal-
nych warunków zewnętrznych. 
Ale Negri też nie miała klasycznej 
urody. Ważne było to, co kamera, 
odpowiednie oświetlenie czy gra 
cieniem potrafiły wydobyć z ich 
twarzy i gry” – mówi Rogowski. 
Dochodziła do tego odwaga oby-
czajowa. – „W Córce generała Pan-
kratowa Mieczysława Znamie-
rowskiego, w której zagrała córkę 

pożycia bohatera z Karolcią, którą 
zagrała Ina Benita, dowiadujemy 
się z tego, że on rano znajduje 
spinkę w swoim łóżku”. Mimo to 
kobiety fatalne cieszyły się wśród 
polskiej widowni wielkim powo-
dzeniem, zapewne na zasadzie 
przeglądania się w osobach tak 
odmiennych od własnej codzien-
ności. Skutkiem było wtłaczanie 
w role wampów aktorek, które się 
w nich nie odnajdywały.

Jedną z nich była Lena Żeli-
chowska, utalentowana aktorka, 
piosenkarka i tancerka, która 
wybiła się na rewii, a w poło-
wie lat 30. stała się jedną z naj-
większych gwiazd kina i teatru. 
Zagrała m.in. kleptomankę 
w o czym marzą kobiety (reż. 
Aleksander Marten, 1937) oraz 
targaną emocjami wiejską dziew-
czynę w Granicy (reż. Józef Lejtes, 
1938). Można jedynie domnie-
mywać, czy gdyby dano jej szansę 
w innych rolach, jej sława prze-
trwałaby do dzisiaj, tak jak 
w przypadku Jadwigi Smosar-
skiej. Zupełnie inaczej sprawa się 

wymiecioNe
z eKraNu

Dariusz Kuźma

Były kochane i podziwiane, rozpalały 
wyobraźnię mężczyzn i kobiet, dostarczały 
polskim widzom eskapistycznej rozrywki 
w trudnym okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. ich sława zgasła na skutek 
drugiej wojny światowej. Czy bezpowrotnie?
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Pola Negri i Witold  
Kuncewicz w filmie Bestia, 
reż. Aleksander Hertz

Jadwiga Smosarska i Leon 
Łuszczewski w filmie Trędowata, 
reż. Edward Puchalski, Józef Węgrzyn 

carskiego dostojnika zakochującą 
się w polskim rewolucjoniście, 
Ney zrzuca nagle z siebie ubra-
nie. Jest kadrowana oczywiście 
od ramion w górę, bo to był 1934 
rok i w polskim kinie panowała 
już pruderia i podwójna moral-
ność, ale jej gest był ewidentny”.

„Trudno dziwić się producen-
tom, że realizowali takie a nie 
inne »ugrzecznione« sceny, kto 
by chciał kręcić opowieści, które 
z założenia będą pocięte przez 
cenzurę?” – kontynuuje Rogow-
ski. – „Ale w rezultacie w polskim 
kinie doszło do paradoksu – nie-

zależnie od tego, czy aktorki grały 
anielice czy postacie spod ciemnej 
gwiazdy, wszystko było bardzo 
zawoalowane, widz musiał domy-
ślać się wielu rzeczy samodziel-
nie. Widać to świetnie w filmie 
Doktór murek Juliusza Gardana 
z 1939 roku. O tym, że doszło do 



MistrZOWie

miała z Tamarą Wiszniewską, jak 
wspomina Rogowski nazywaną 
złośliwie aktorką dekoracyjną, 
do której należy swoisty rekord. 
„W latach 1936-1939 zagrała w 13 
filmach, co było wówczas nie-
spotykane” – wyjaśnia filmograf 
FINA. – „Pojawiała się w rolach 
mniejszych lub większych, raczej 
nie głównych. Inna sprawa, że 
role kobiece, nawet te pierwszo-
planowe, były w tamtych czasach 
dodatkiem do męskich”.

moda na 
gwiazdy
Nie wolno oczywiście zapomi-
nać o Inie Benicie, pierwszej 
prawdziwej polskiej seksbom-
bie, która robiła wokół siebie 
tak dużo medialnego zamiesza-
nia, że dziś nawet znawcy mają 
problem z wymienieniem jej 
najważniejszych ról. Aktorka 
zagrała w kilku popularnych fil-
mach, m.in. w komediach Mie-
czysława Krawicza (Dwie joasie, 
1935; Sportowiec mimo woli, 
1939), ale została zapamiętana 
przez względy pozaekranowe. 
„Benita przefarbowała włosy na 
wzór Jean Harlow, która wylan-
sowała wtedy w Ameryce modę 
na platynowy blond. I mimo 
że zaczynała jako brunetka, 
w pamięci widzów pozostała 
blond wampem, rozkapryszoną 
dziewczyną bawiącą się męż-
czyznami” – objaśnia Rogow-
ski. Benita była obok Ney częstą 
bywalczynią rubryk towarzy-
skich w prasie, która – wbrew 
obiegowej opinii o kulturowej 
elegancji i nieskazitelności dwu-
dziestolecia międzywojennego – 
łaknęła sensacji i plotek.

Nie zmienia to faktu, że cele-
bryctwo – jeśli można tak okre-
ślić ówczesny status gwiazd 
srebrnego ekranu – było znacz-
nie bardziej niewinne niż dzisiaj. 
Dziennikarze pragnęli pikant-
nych szczegółów, ale nigdy sami 
ich nie wydobywali, korzystali 
wyłącznie z niedyskretnych opo-
wieści aktorów i aktorek, któ-
rzy czuli potrzebę dzielenia się 
nimi. „Relacje międzyludzkie 
były, z braku lepszego słowa, Fo
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publikacjach związanych z pre-
mierami filmów”. Jak łatwo się 
domyślić, wielu fanów grzecznie 
dostosowało się do wyznaczo-
nych ram kontaktu, ale byli też 
tacy, którzy zjawiali się osobiście 
pod drzwiami gwiazd i prosili 
o autograf.

różne rodzaje 
PoPularności
Jednocześnie zaznaczyć należy, 
że popularność przedwojennych 
kobiecych gwiazd nie dorówny-
wała sławie ówczesnych aman-
tów. Mówiło się wprawdzie, że 
Jadwiga Smosarska otrzymywała 
listy pisane krwią, ale to euge-
niusz Bodo i Aleksander Żab-
czyński musieli płacić za szkody 
wyrządzone przez fanki w kamie-
nicach, w których mieszkali. 
„Młode dziewczęta okazywały po 
prostu w inny sposób uwielbie-
nie niż młodzi chłopcy” – suge-
ruje Rogowski. – „Inna sprawa, 
że dla tych drugich barierą była 
pewnie kwestia wieku. Większość 
najpopularniejszych aktorek z lat 
30. była już zazwyczaj po trzy-
dziestce albo się do niej zbliżała. 
Wcześniej terminowały w teatrze, 
rewiach, balecie, a kiedy stawały 
się gwiazdami, ich wizerunek był 
skierowany raczej do dorosłych 
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bardziej kameralne, a kontakt 
z gwiazdami dużo bliższy niż 
teraz” – podkreśla Grzegorz 
Rogowski. – „Wiadomo było, 
że ludzi filmu można spotkać 
w kawiarni Ziemiańska oraz na 
Balach Mody w Hotelu euro-
pejskim. Dzisiaj kręci się wszę-
dzie, ale wtedy filmy powstawały 
w atelier, więc było oczywiste, 
że jeśli pójdzie się na ulicę Wol-
ską czy Trębacką, istnieje duża 
szansa na spotkanie swych idoli. 
Przy odpowiednich znajomo-
ściach można nawet było zoba-
czyć ich przy pracy na planie”.

Co więcej, adresy wielu gwiazd, 
również tych największych, były 
publicznie znane. Nie trzeba było 
jeździć po Warszawie, wystar-
czyło śledzić gazety. „»Kino« 
miało kącik »Między nami« 
i tam można było zapytać o adres 
w celu wysłania listu, a była to 
jedna z najpopularniejszych form 
kontaktu z gwiazdami” – kon-
tynuuje filmograf FINA. – „Nie 
wszyscy sobie tego oczywiście 
życzyli. Nora Ney kazała prze-
kierowywać wszystko na adres 
wytwórni, niektóre aktorki pro-
siły o przekazywanie listów do 
swoich teatrów, ale większości 
to nie przeszkadzało. Ich adresy 
drukowano także w różnych 

mężczyzn”. Innymi słowy, rów-
nież w tym aspekcie trudno było 
o następczynię Poli Negri, która 
ugruntowała swoją sławę jeszcze 
przed dwudziestką.

Były oczywiście wyjątki. 
Tamara Wiszniewska zadebiu-
towała w Trędowatej z 1936 roku 
w wieku 17 lat. Ina Benita miała 
niespełna 20, gdy zaczęła poja-
wiać się na ekranach. A Renata 
Radojewska, której początek 
kariery przypadł na drugą połowę 
lat 30., nigdy nie stała się gwiazdą 
pokroju Smosarskiej; dopiero 
rozpoczynała trzecią dekadę 
życia. Z tym że akurat droga 
Radojewskiej była wyjątkowa: 
dziewczyna wysłała swoje zdję-
cia na konkurs w „Kinie”, została 
uznana za fotogeniczną i nie-
długo później trafiła na srebrny 
ekran. Innym precedensem był 
rozkwit kariery Mieczysławy 
Ćwiklińskiej, która debiutowała 
w kinie po pięćdziesiątce, lecz 
znalazła sobie niszę, która zapew-
niła jej sławę. „Nie była pożądana 
przez tłumy mężczyzn, wyspecja-
lizowała się w humorystycznych 
drugoplanowych rolach prezeso-
wych, baronowych czy mecena-
sowych, które zawsze rozluźniały 
nieco atmosferę na ekranie” – 
mówi Rogowski.

Mimo swego wieku Ćwikliń-
ska dorównywała popularnością 
wielkim gwiazdom. „Wspomi-
nała, że nie mogła czasami przejść 
spokojnie przez ulicę, bo wszyscy 
jej się kłaniali, wszyscy ją znali” – 
kontynuuje filmograf FINA. Jesz-
cze innym rodzajem sławy cie-
szyła się Tola Mankiewiczówna, 
która nie zagrała w zbyt wielu 
filmach, ale do miejsca w pan-
teonie wystarczyły jej dwie role, 
obie u boku Aleksandra Żabczyń-
skiego, w manewrach miłosnych, 
czyli córce pułku (reż. Jan Nowina- 
-Przybylski, Konrad Tom, 1935) 
oraz Pani minister tańczy (reż. 
Juliusz Gardan, 1937). Atutem 
Mankiewiczówny był piękny 
głos, pracowała na swoją renomę 
jako solistka Opery Warszaw-
skiej i aktorka teatrzyków rewio-
wych. „W przedwojennej Polsce 
nigdy nie wykształcił się musi-
cal, natomiast powstawały filmy 
operetkowe, czyli takie, w któ-
rych aktorzy śpiewają dużo piose-
nek luźno powiązanych z fabułą, 
a Tola Mankiewiczówna była ich 
największą gwiazdą” – wyjaśnia 
Rogowski.

mity dawnych 
gwiazd
W powojennej Polsce dawne 
gwiazdy srebrnego ekranu, 
eleganckie i wytworne aktorki 
z doświadczeniem baletowym, 
operowym i teatralnym, musiały 
ustąpić miejsca bohaterkom 
nowej rzeczywistości. A przy-
najmniej tym kreowanym na 
bohaterki przez komunistyczne 
władze, sprawujące coraz więk-
szą kontrolę nad narodową kine-
matografią. Już wtedy zaczął się 
powolny proces mitologizacji 
gwiazd przedwojennego kina, 
które z każdym kolejnym rokiem 
stawały się coraz bardziej odległe 
widzom, najpierw zalewanym 
siermiężnym kinem socreali-
stycznym, a później poszukują-
cym refleksji w obrazach rozlicze-
niowych. Drugą wojnę światową 
przetrwało jedynie około 5 proc. 
polskiego kina niemego, znisz-
czeniu uległo także wiele filmów 
dźwiękowych, jak choćby cały 

dorobek aktorski Zofii Nako-
necznej, o której popularności 
w międzywojniu możemy jedy-
nie czytać z zachowanych mate-
riałów pisemnych.

Między innymi dlatego w XXI 
wieku pamiętamy, choć w ogra-
niczony sposób, o dokonaniach 
i wizerunkach Poli Negri oraz 
Jadwigi Smosarskiej, ale już nie 
o innych, których sława przepa-
dła gdzieś w odmętach historii 
drugiej połowy zeszłego stule-
cia. Duże znaczenie miał również 
fakt, że wiele z nich wyemigro-
wało do Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie musiały zapomnieć 
o barwnej przeszłości i zaczy-
nać od zera. „Renata Radojew-
ska pracowała jako opiekunka dla 
osób starszych, podobnie Nora 
Ney, która zarabiała również jako 
archiwistka w firmie handlującej 
ropą naftową. Lena Żelichow-
ska była manikiurzystką, Zofia 
Nakoneczna pracowała w salonie 
z sukniami, a wschodząca kiedyś 
gwiazda polskiego kina Janina 
Wilczówna dorabiała z początku 
jako stewardessa” – informuje 
filmograf FINA.

Negri i Smosarska miały na 
emigracji nieco łatwiej, zwią-
zały się z amerykańską Polo-
nią i wspomagały na różne spo-
soby rodzinny kraj, ale w kinie 
już nigdy nie zabłysnęły. Ina-
czej potoczyły się losy aktorek, 
które zostały w Polsce, oprócz 
Iny Benity, która wedle donie-
sień zginęła w powstaniu war-
szawskim. Lidia Wysocka, kolejna 
wschodząca przed wojną młoda 
gwiazda, występowała sporadycz-
nie w kinie i odnalazła swoje miej-
sce w teatrze, z kolei Mira Zimiń-
ska pomagała założyć w 1948 
roku Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Dzieje 
ich wszystkich są integralną czę-
ścią historii polskiego kina. Warto 
przywracać je świadomości zbio-
rowej. Cieszy więc rosnące powo-
dzenie różnego rodzaju wyda-
rzeń popularyzujących dawne 
filmy, gwiazdy i różne konteksty 
ich funkcjonowania. Doceniając 
je, pokazujemy własną kulturową 
dojrzałość.

aktorki PolskieGo kiNa PrzedwojeNNeGo
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Lena Żelichowska

Ina Benita i Franciszek 
Brodniewicz w filmie Dwie 
Joasie, reż. Mieczysław Krawicz Nora Ney

Fo
t. 

Do
ry

s/
op

ra
c.

 C
ze

sł
aw

 C
za

pl
iń

sk
i/F

ot
on

ov
a



krótkoMetrażowcy

70

to nie jest zwykły reportaż, lecz 
doskonale pomyślana filmowa syn-
teza tematu powodzi. O natural-
nej przyczynie nieszczęścia mówią 

już pierwsze ujęcia. Po wielkich śnieżycach 
marcowe słońce przyniosło nagłe ocieple-
nie i katastrofalną w skutkach odwilż. Wez-
brane rzeki zalały w ciągu kilku dni ogromne 
połacie kraju. Ucierpiały Warszawa, Lublin, 
Poznań, Gdańsk oraz tysiące wsi. Usiłowano 
ratować, co tylko możliwe. Przede wszystkim 
ludzkie życie. 

sław Forbert, Andrzej Ancuta, Franciszek 
Fuchs, Bogusław Lambach i Zdzisław Ślu-
zar z niezwykłym poświęceniem dokumen-
towało dramatyczne sceny powodzi, która 
dotknęła powojenną Polskę.

Czy można o tym wszystkim opowiedzieć 
w niecały kwadrans? Okazuje się, że można. 
I to bez jednego słowa! Furia niszczyciel-
skiego żywiołu. Ludzie spieszący na ratunek. 
Wstrząsające obrazy z lotu ptaka: setki chałup 
zatopionych po dach. Chłopi ratujący przed 
wielką wodą bliskich i resztki dobytku. Borsuk 
wdrapujący się na krę. Zagrożone naporem 
lodu mosty na Wiśle pod Wyszogrodem. Żoł-
nierze rzucający z mostu ładunki trotylu, aby 
wysadzić lodowe zatory na rzece. Przegrana 
batalia o uratowanie mostów walących się na 
naszych oczach do rzeki. Dramatyczna akcja 
ratowania ludności na zalanych terenach. 
Wielkie pontony wojskowe. Bochny chleba 
dostarczane z ciężarówki i zrzuty z samolo-
tów transportowych z tym, co niezbędne do 
życia i przetrwania. Pozbawione dachu nad 
głową chłopskie rodziny koczujące na wiśla-
nych łachach. Ogniska, prowizoryczne kuch-
nie, puszki z tuszonką. Wielki kocioł, a przy 
nim kolejka zgłodniałych dzieci. Sfilmowany 
z dwupłatowca krajobraz straszliwych znisz-
czeń poczynionych przez wodę.

Na parę minut przed końcem filmu nastrój 
grozy ustępuje. Oglądamy z mozołem brnącą 
po kolana w błocie wieloosobową chłopską 
rodzinę, powracającą po ustąpieniu powodzi 
do zrujnowanego gospodarstwa i chałupy 
wywróconej przez rzekę. 

Na zakończenie dwa wymowne ujęcia 
nadziei: świt wiosennego słońca i zamykający 
ten reportaż obraz rolnika orzącego ziemię.

Na taśmie filmowej utrwaliło się coś jesz-
cze. Powszechna bieda będąca codzienno-
ścią tysięcy ludzi mieszkających na pol-
skiej wsi, których tak ciężko doświadczyło 
kolejne nieszczęście, jakim była marcowa 
powódź 1947. Warto nadmienić, że oprócz 
dokumentu Powódź istnieje osobny mate-
riał pt. Klęska powodzi jako monograficzny 
temat Polskiej Kroniki Filmowej 1947 nr 14 
A, w którym wykorzystano przede wszyst-
kim materiały zdjęciowe z zalanego Pomo-
rza. Powódź wysłana na festiwal do Cannes 
otrzymała Grand Prix w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych dla najlepszego filmu 
dokumentalnego.

Reportaż filmowy, któremu początek 
dała straszliwa katastrofa. Któż mógł się 
spodziewać, że niecałe dwa lata po wojnie 
Polskę nawiedzi jedna z największych 
powodzi roztopowych w XX wieku.
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Marek Hendrykowski
To, co stało się w ciągu zaledwie kilku 

dni wczesną wiosną 1947 roku, oznaczało 
powszechną mobilizację nie tylko służb 
cywilnych i wojska, ale również filmowców 
dokumentalistów. Ich szef, Jerzy Bossak, na 
wieść o skali powodziowego kataklizmu 
zarządził, iż ekipy reporterów z kamerami 
wyruszą do pracy natychmiast. Filmowali 
w różnych miejscach, część zdjęć wyko-
nano z samolotu zwiadowczego. Sześciu 
doświadczonych operatorów Polskiej Kro-
niki Filmowej: Karol Szczeciński, Włady-

powóDź

Powódź, reż. Jerzy Bossak, 
Wacław Kazimierczak

prZeZ sUBieKtYW

MAGAZYN FILMOWY  nr 83-84/lipiec-sierpień 2018



pamięć, Która ocala

Mirabelka” Cezarego Harasi-
mowicza to bardzo osobista 
opowieść. Historia drzewa 
z warszawskiego Muranowa, 

które autor znał jako mały chłopiec, opo-
wieść o zielonej sąsiadce z dziecięcego 
podwórka. Ten tekst to dla mnie przede 
wszystkim piękna historia o miłości, którą 
warto magazynować w swoich korzeniach. 
To ona pozwala żyć nawet w najtrudniej-
szych czasach. 

Punktem wyjścia do historii napisanej 
przez Harasimowicza było opowiadanie 
Hanny Krall zatytułowane „Obecność”. 
Czytając je ponad 20 lat temu, autor zdał 
sobie sprawę z tego, że wybitna reporterka 
opisuje drzewo, które doskonale pamięta 
z czasów swojego dzieciństwa. Bawił się 
pod nim wielokrotnie, z ziemi, w której 
było zakorzenione, wykopywał koraliki 
i cekiny. Wówczas nie zastanawiał się, skąd 
tam się wzięły. Dopiero z tekstu Hanny 
Krall poznał historię drobiazgów, które były 
częścią jego dzieciństwa. Okazało się, że 
przed laty na podwórku Andersa 10, kie-
dyś Nowotki, a jeszcze wcześniej Nowo-
lipki, mieściła się fabryka strojów karna-
wałowych braci Alfusów. Ta wiadomość na 
chwilę wyjmuje z mroku rok 1940, również 
wtedy ludzie czekali na karnawał. Ironia 
losu polegała na tym, że drzewo, które 
przetrwało czas wojny, zostało wycięte 
przy okazji budowy nowoczesnych aparta-
mentowców. Pamięć o jego historii otwiera 
drzwi do świata, którego już nie ma. 

Główną narratorką książki jest tytułowa 
mirabelka, zwraca się bezpośrednio do 
dzieci. Jej słowa są niesłyszalne dla doro-
słych, tak jakby dojrzewając, tracili możli-
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wość odbierania komunikatów płynących 
od przyrody. Harasimowicz opisuję histo-
rię wielopokoleniowej rodziny mirabelek, 
której przyszło żyć w trudnych, niezrozu-
miałych czasach. To jedna z tych książek, 
która traktuje małego odbiorcę bardzo 
serio. Nie ma tu pastelowych historii, jest 
dużo mroku, ale jednocześnie nadzieja 
i masa czułości. W „Mirabelce” czytamy 
o bolesnych rozdziałach polskiej historii: 
pojawia się Zagłada, Marzec 1968 roku, 
stalinizm. A jednak w zaskakujący sposób 
udało się połączyć wojenną traumę z baj-
kowym patrzeniem na codzien-
ność, np. niebo wygląda jak wata 
cukrowa, a skrzypek Izaak gra tak, 
że zmienia ludziom duszę. Pewnie 
niejednokrotnie podczas lektury 
dziecko trzeba będzie przytulić, 
ale uważam, że to wartość w cza-
sach, kiedy literatura dziecięca 
często jest przelukrowana. Hara-
simowicz przywołuje żydowską 
tradycję maczania chałki w soli, 
która przypomina, że życie jest 
nie tylko słodkie, bywa też słone. 
Tę opowieść dla dzieci autor pisał 
w trudnym dla siebie czasie. – „Wie-
działem, że moja mama odchodzi 
z tego świata i zastanawiałem się, 
czy oprócz ciała zamieniającego 
się w proch, coś po niej zostanie. 
W książce matka mirabelka roz-
mawia z córką, mówi do niej, że 
chociaż usycha, to będzie istnieć 
w następnym pokoleniu. I to była 
trochę taka autopociecha” – opo-
wiada pisarz i scenarzysta.

W „Mirabelce” Harasimowicz 
pisze o tym, że „można kogoś polu-
bić na odległość czasu” i faktycznie 
tak jest. Po lekturze tej książki zaprosiłam 
do swojej przestrzeni Chaima, Dorkę, daw-
nych mieszkańców Muranowa. Znów stali 
intensywnie obecni. – „Mimo tego, że ci 
ludzie przeżyli w tym miejscu okropne 
rzeczy, opiekują się współczesnymi miesz-
kańcami tej okolicy“ – opowiada autor 
książki. Tak jak w reportażu Hanny Krall 
duchy tych, którzy odeszli, bezpiecznie 
czują się tylko w pamięci. To ona jest ocala-
jąca. „Mirabelka” przypomniała mi wiersz 
Adama Zagajewskiego „Nowy Świat”. Poeta 

soki. Ludzie odgradzają się od siebie. Część 
postaci w książce uruchomiła wyobraźnia 
Harasimowicza, są jednak i takie, które 
doskonale znamy z historii. W opowie-
ści pojawiają się m.in. pani Irena i pan 
Mordehaj, szybko staje się oczywiste, że 
chodzi o Irenę Sendlerową ratującą dzieci 
z żydowskiego getta i Mordehaja Aniele-
wicza – przywódcę powstania w getcie. 

Mirabelka z książki ma wrócić na Mura-
nów, pojawiła się koncepcja stworzenia 
murali z wizerunkami Hanny Krall i Ceza-
rego Harasimowicza oraz fragmentami 

tekstów o historii drzewka. Mają się 
pojawić w okolicach Dworca Gdań-
skiego, skąd w 1968 roku odjeżdżały 
osoby żydowskiego pochodzenia. 
W USA istnieje szczepka – potom-
kini polskiej mirabelki, którą zasa-
dzono w ogrodzie pod Waszyng-
tonem. To ona ma wrócić do 
Warszawy. Wiadomo już, że zako-
rzeni się na tzw. Okrąglaku, obok 
Fundacji Stacja Muranów Beaty 
Chomątkowskiej.

Czytając tę książkę, wyobraziłam 
sobie dużą animację, która pokazy-
wałaby tę historię w kinie. Mogłaby 
czerpać z przepięknych ilustracji 
Marty Kurczewskiej. Kiedy po raz 
pierwszy zobaczyłam jej rysunki, 
miałam wrażenie, jakby ktoś mnie 
teleportował do czasów dzieciństwa. 
Film dla młodych widzów pozwo-
liłby wejść w żydowski świat Nale-
wek, przestrzeń przepełnioną piękną 
muzyką i malowniczymi zwycza-
jami. Pomysł na przeniesienie opo-
wieści na wielki ekran zostawiam 
tym, którzy mają moc konstruowa-
nia filmowych historii. Jednocze-

śnie zachęcam do uruchomienia seansów 
we własnej głowie, bo w przypadku tego 
tekstu słowa uruchamiają bardzo wyraziste 
obrazy. Książka przefiltrowana przez własną 
wrażliwość uruchamia unikalną opowieść.

„Mirabelka” to historia o sile prostoty, 
bo jak pisze Harasimowicz „całe życie 
zamknięte jest w pestce”. Bajkowe drzewko 
cieszy się, że może dać komuś cień lub 
owoce na konfitury. Podobnie jest z ludźmi. 
Wyjście poza swoje ego i świadomość bycia 
potrzebnym wielu pozwala znaleźć sens. 

wyobraź sobie

Scenarzysta filmowy Cezary Harasimowicz po raz kolejny 
w roli autora książki dla dzieci. Sięgnijcie po jego „mirabelkę”, 
tekst skierowany do młodych czytelników, który dorosłym 
pozwala wrócić do tego, co najważniejsze w dziecięcym 
odbiorze świata – otwartości i autentycznej ciekawości. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

zapisał m.in.: „Jeśli żyjesz w środku świata, 
musisz się liczyć ze wszystkimi. Patrzą na 
ciebie żywi i umarli”.

W książce Harasimowicza przeszłość 
spotyka się z teraźniejszością. „Kiedy dora-
stałem, zrozumiałem, że pod ziemią jest 
inny świat, który, co może zabrzmieć para-
doksalnie, jednocześnie istnieje i nie ist-
nieje. Moja mama mieszkała w domu zbu-
dowanym z cegieł po spalonym getcie, ja 
się w nim wychowywałem. Jeżeli żyje się 
w takim miejscu, to trzeba przyzwyczaić 
się do tego, że to są jakieś dwa równole-

głe światy. A wyobraźnia dziecka ma to 
do siebie, że potrafi je ze sobą połączyć” – 
wyjaśnia autor książki.

Opowiadanie o trudnych sprawach 
prostymi słowami najmocniej uświada-
mia absurd tego, co działo się w czasach 
wojennych. Zatrzymało mnie np. zdanie: 
„Kotom wolno przechodzić przez mur. 
Ludziom nie”. Lektura tej książki urucha-
mia pierwotną tęsknotę za powrotem do 
natury, gdzie np. drzewa, dęby, kasztany 
i topole wspomagają się, przekazują sobie 
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Właściwie nie tylko o muzykę 
chodzi, a o cały dźwięk 
Zimnej wojny. Niezwykle 
oszczędne, skrzące się dow-

cipem, świetnie napisane dialogi, uzupeł-
niające je precyzyjnie wyselekcjonowane 
dźwięki naturalne, momenty przenikliwej 
ciszy, która przecież także może „krzyczeć”, 
i wreszcie muzyka – różnorodna rodza-
jowo i gatunkowo, towarzysząca opowieści 
niemal przez cały czas, często wychodząca 
na plan pierwszy. Prawdziwa dźwiękowa 
polifonia, chwilami przejmująca narrację, 
chwilami wspomagająca w niej równie per-
fekcyjnie zakomponowaną ścieżkę obra-
zową, niezwykle gęstą. Imponująca kon-
densacja i intensyfikacja dosłownie każdego 
kadru. Tak twórczo potraktowanej i precy-

zyjnie zakomponowanej ścieżki dźwiękowej 
w naszym kinie nie było chyba od czasów 
Podwójnego życia Weroniki (1991) Krzysz-
tofa Kieślowskiego, również przejmującej 
opowieści o miłości, życiu i śmierci, gdzie 
muzyka Zbigniewa Preisnera pełniła nie-
zwykle ważną rolę, momentami wręcz pro-
wadząc narrację opowieści.

„Muzyka jest bohaterem tego filmu na 
różnych płaszczyznach. Począwszy od tego, 
że bohaterowie są częścią zespołu Mazu-
rek i mają zawody muzyczne. Po drugie, 
w zasadzie wszystkie piosenki są o miłości, 
stanowiąc komentarz do tego, co się dzieje 
z bohaterami” – przyznaje ewa Puszczyń-
ska, producentka Zimnej wojny w rozmo-
wie z Kubą Armatą, na łamach ostatniego 
numeru „Magazynu... ”. Fantastyczna jest 

filmowa ewolucja pełniącej funkcję motywu 
przewodniego ludowej piosenki „Dwa ser-
duszka”, zaadaptowanej przed laty przez 
Mirę Zimińską-Sygietyńską (tekst) i Tade-
usza Sygietyńskiego (muzyka) na potrzeby 
zespołu Mazowsze. W Zimnej wojnie sły-
szymy ją najpierw w wersjach folkowych (od 
surowej, solowej do opracowanej na wielo-
osobowy zespół), później jazzowej (zaaran-
żowanej przez Marcina Maseckiego tak, że 
już saksofonowe intro powoduje „ciarki na 
plecach”), czy w stylistyce francuskiej ballady.

Pawlikowski to muzyczny erudyta. Mogli-
śmy to już dostrzec, a właściwie usłyszeć, 
w idzie (2013), gdzie obok Mozartowskiej 
Symfonii „Jowiszowej” pomieścił „Naimę” 
Johna Coltrane’a, obok szlagierów lat 60., 
m.in. „Serduszko puka w rytmie cha-cha” 
Marii Koterbskiej czy „Alabama” Lud-
miły Jakubczak, bigbitowe hity „O Jimmy 
Joe” Karin Stanek czy „Rudy rydz” Heleny 
Majdaniec, w wykonaniu… Joanny Kulig. 
Ścieżka dźwiękowa Zimnej wojny jest nie 
mniej imponująca. Obok ludowych kawał-
ków w wersjach źródłowych, które pojawiają 
się jeszcze przed napisami czołówkowymi, 
znalazły się tu ich folkowe, bardziej „ucy-
wilizowane” wersje, obok „Serca”, szlagieru 
z komedii Grigorija Aleksandrowa Świat się 
śmieje – Gershwinowski „The Man in Love” 
w wykonaniu Billie Holiday czy hit Cata-
riny Valente z lat 50. „Bajo bongo”, spopu-
laryzowany u nas przez Nataszę Zylską, a tu 
wykonywany oczywiście przez Joannę Kulig.

„Paweł zna się na muzyce. Muzyka jest 
nim i wiadomo, że będzie jej dużo w każ-
dym jego filmie. Nawet jeśli ją słychać 
gdzieś z oddali, jest ściśle i nierozerwal-
nie związana z fabułą. W jego kinie nie 
ma elementów zbędnych” – konkluduje 
ewa Puszczyńska.

jednym z głównych bohaterów Zimnej wojny Pawła 
Pawlikowskiego uhonorowanego w Cannes za reżyserię – obok Zuli 
i Wiktora, wykreowanych przez joannę Kulig i Tomasza Kota – 
jest muzyka, fantastycznie dobrana przez reżysera, brawurowo 
zaaranżowana – w partiach jazzowych – przez marcina maseckiego.

muzyKa prawDę ci powie

Jerzy Armata

Agata Kulesza i Tomasz Kot w filmie 
Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski
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magia bez bólu
tomasz 
raczek

czesławie, 
miałem ostatnio okazję 
obserwować, jak robisz 
swoje słynne fotograficzne 
portrety: niepostrzeże-
nie, jakby mimochodem, 
bez długich przygotowań, 
sztabu stylistów i makija-
żystek, asystentów biegają-
cych ze statywami i parasolkami; błyskawicznie. Jak doświad-
czona pielęgniarka, którą pytasz przed zastrzykiem, czy będzie 
bolało, a ona odpowiada ze śmiechem, że przecież już po 
wszystkim. 

Wiem, wiem, że fotografowanie jest przede wszystkim w 
głowie, a nie w aparacie, ale powiedz mi, jak to jest… z ludźmi 
filmu – reżyserami, operatorami, aktorami. Z profesjonali-
stami, którzy zęby zjedli na kadrowaniu, ustawianiu światła 
lub siebie do światła, wiedzą, który profil lepszy, który obiek-
tyw korzystniejszy, jaka mina na twarzy bardziej interesująca. 

Masz w swoim dorobku imponującą galerię zdjęć gwiazd 
Hollywoodu i światowego kina. Twoje portrety często dawane 
są za przykład uchwycenia w jednym ujęciu prawdy o cha-
rakterze fotografowanych bohaterów. Jak sobie dajesz radę z 
ich rozszyfrowaniem? Jakie masz sposoby, by nie pozwolić im 
„reżyserować” siebie przed Twoim obiektywem? By nie pozo-
wali, nie zakrywali prawdy, nie udawali kogoś innego niż są? 
Przecież potrafią to robić i pewnie próbują. A jednak nie na 
Twoich zdjęciach!

Czy ludzi filmu łączy jakieś wspólne podejście do utrwa-
lania ich wizerunku? Czy doświadczenie, jakie mają w pre-
zentowaniu na ekranie innych, przekłada się na umiejętność 
przedstawiania siebie? Czy w czasie sesji dochodziło u Cie-
bie do sporów, sprzeczek, a może nawet jakichś pretensji? Co 
im mówisz, żeby znieczulić? I czy pamiętasz ich reakcje, gdy 
potem pokazujesz im gotowe zdjęcia? Dziękują, czy proszą, 
byś ich nie dekonspirował? 

I co myślisz o magii kina? Czy więcej w niej rzeczywistej 
magii, czy wiedzy i doświadczenia? I czy to, co robi na nas 
takie wrażenie na filmie, w formie ruchomych obrazów, da się 
utrwalić na jednym nieruchomym obrazku? 

Przepraszam, że tak prosto z mostu, ale kogo mam zapytać 
jak nie Ciebie?

tomek

czesław 
czapliński

Drogi tomku,
rozbawiłeś mnie z tą pielę-
gniarką. Też się boję ukłucia 
igły i dentysty. Może dla-
tego robię zdjęcia bezbo-
leśnie? A tak na serio: bar-
dzo lubię mówić wprost, a 
nie owijać w przysłowiową 
bawełnę. Nie urodziłem się 

ze zdolnością uwodzenia ludzi, którzy stają przed moim obiekty-
wem. To wieloletnia praca, dramatycznie zbliżam się do miliona 
zdjęć, robię to przez ponad 40 lat. Pamiętam pierwsze zdję-
cia Jane Fondy (1985), Muhammada Alego (1986), Michaiła 
Barysznikowa (1986), Bernarda Bertolucciego (1988), George’a 
Busha (1989), Jimmy’ego Cartera (1986), Francisa Forda Cop-
poli (1992), Allana Delona (1983), Catherine Deneuve (1987), 
Kirka Douglasa (1992), Josepha Hellera (1984), estée Lauder 
(1988), Helmuta Newtona (1986)... Nie wymieniam ich, aby epa-
tować nazwiskami, ale kiedy mogłem już wypisać ich kilkadzie-
siąt, na początku lat 90., było mi znacznie łatwiej. To zamknięty 
świat, ludzie polecają sobie fotografa. Wiele osób pomogło mi 
w Nowym Jorku z dojściem do znanych postaci, ale najbardziej 
wybitny pisarz, a także aktor – Jerzy Kosiński, z którym przyjaź-
niłem się w latach 80. 

Bardzo lubię magię kina, dlatego jeśli tylko mam okazję, sta-
ram się wpaść na plan. Kilka dni temu byłem na planie malo-
wanego ptaka na podstawie książki Kosińskiego, w reżyserii i na 
podstawie scenariusza Václava Marhoula. Zapowiada się znako-
mity film, który będzie czarno-biały, co bardzo lubię.

Z tzw. ludźmi kina często miałem zabawne sytuacje. Kiedy ktoś 
ustawiał się lewym profilem, a ja próbowałem to zmienić, otrzy-
mywałem informację, że to najbardziej korzystne ujęcie. Zamiast 
upierać się i coś zmieniać, to ja zmieniałem swoją pozycję i nie-
postrzeżenie robiłem zdjęcie, które potem często było wybierane 
jako najlepsze. Myślę również, że bardzo pomaga mi fakt, że w 
większości fotografuję w miejscach dających poczucie bezpie-
czeństwa. Studia fotograficzne to bardzo niedobre miejsca do 
robienia portretów.

Gdybym mówił, że zawsze się udawało, to bym skłamał. Nie-
jednokrotnie były krytyczne uwagi, nieraz nawet awantury. 
Pamiętam, jak po pierwszych zdjęciach Palomy Picasso, dostałem 
list (który trzymam na pamiątkę) od jej prawników, że jeśli opu-
blikuję zdjęcia, które jej zrobiłem, będę miał problemy w sądzie... 
Po następnej sesji już było OK.

cz.cz.
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1.Był pan kiedyś harcerzem, tak jak 
Jacek z Czuwaj?

Tak, byłem nawet przez jakiś czas druży-
nowym. Ale kiedy wyjechałem z rodzin-
nego miasta, przygoda z harcerstwem się 
zakończyła. Chociaż mówi się, że harce-
rzem jest się przez całe życie, więc może 
powinienem powiedzieć, że tylko przesta-
łem być aktywny. Szczerze mówiąc, dzisiaj 
patrzę na to wszystko z innej perspek-
tywy. Z czasów harcerstwa pozostali mi 
jednak przyjaciele i bardzo dużo dobrych 
wspomnień.

2. Jacek chce być dla reszty harcerzy 
liderem. czuje się pan dobrze 
w rolach przywódców?

Nic z tego nie wyszło. Byłem później na 
siebie zły, że dałem się tak łatwo wypro-
wadzić z równowagi. Są też oczywiście 
dobre doświadczenia. Casting, który naj-
lepiej wspominam, nie polegał na odgry-
waniu scen, lecz na rozmowie z reżyse-
rem. O życiu, o poglądach, o tym, co myślę 
o świecie, jak na niego patrzę. To był film 
Ridge Johna Skooga, jego pełnometra-
żowy debiut, którego akcja rozgrywała się 
w rodzinnym miasteczku reżysera w Szwe-
cji. Kino bardzo wrażeniowe, mocno 
związane ze wspomnieniami. W trakcie 
rozmowy dało się wyczuć, że podobnie 
patrzymy na świat i chcielibyśmy ze sobą 
pracować. Zadziałało to potem także na 
planie, czułem do niego pełne zaufanie. 
Dlatego staram się traktować castingi jako 
spotkania, które mają ustalić, czy dana rola 
jest dobra dla mnie w tym konkretnym 
czasie mojego życia. Staram się nie załamy-
wać, kiedy się nie uda.

4. Jest pan osobą medialną, 
czerpiącą przyjemność 
z przebywania w świetle 
reflektorów, czy raczej stroniącą 
od zgiełku rozpoznawalności?

Zdecydowanie to drugie. Mam nawet 
wrażenie, że z biegiem czasu coraz mniej 
odnajduję się w tłumie – to nie jest dla 
mnie naturalne środowisko. Na szczę-
ście mieszkam i studiuję w Łodzi, więc 
ten aspekt zawodu aktora na razie w dużej 
mierze mnie omija.

5. Która z zagranych przez pana 
postaci najbardziej pasowała do 
pana rzeczywistego charakteru 
i osobowości, a która najmniej?

Jacek z Czuwaj jest mi bliski w jakiejś 
ogólnej energii, aczkolwiek nie jestem 
osobą, która popada w takie skrajno-
ści. Jest mi na pewno bliższy niż Jasiek 
Molenda z Belfra, ale z drugiej strony 
Jaśka grało mi się najprzyjemniej właśnie 
dlatego, że charakterem był bardzo daleko 
ode mnie. Z perspektywy czasu myślę, że 
najbliższą mi postacią był chyba Krystian 
z Prostej historii o morderstwie. To nie 
była duża rola, ale czułem do tej postaci 
chyba najwięcej sympatii i zrozumienia. 

6. Gdyby mógł pan zagrać w jakimś 
klasyku kina, jaki to byłby film 
i dlaczego?

Pierwszym tytułem, który przyszedł mi 
na myśl, jest Barry Lyndon, ponieważ 
niedawno go sobie odświeżyłem. Bar-

Niekoniecznie, czułem natomiast na pla-
nie Czuwaj ogromną odpowiedzialność 
spoczywającą na moich barkach. To było 
dla mnie coś nowego, nie miałem wcze-
śniej okazji przeprowadzić tak dużej roli 
od początku do końca. Musiałem też 
znaleźć wspólny język z ekipą chłopa-
ków, którzy grali młodszych harcerzy 
i różnie reagowali na wyzwania na pla-
nie. Traktowali mnie na takich samych 
zasadach, jak na prawdziwych obozach 
harcerskich; dla nich byłem drużyno-
wym i oboźnym. To było bardzo cie-
kawe, takie mieszanie się światów, ale 
przez to rola wymagała ode mnie szcze-
gólnie dużego skupienia, aby z jednej 
strony być maksymalnie wiarygodnym 

dla chłopaków na planie, a z drugiej 
sprostać wymaganiom reżysera.

3. Bycie aktorem wiąże się 
z chodzeniem na castingi. Jak 
pan sobie z tym radzi? Duży stres 
czy mobilizujące doświadczenie?

To zawsze zależy od sposobu przeprowa-
dzenia castingu, od tego, czy dobrze odbie-
ram intencje tekstu, czy na przesłuchaniu 
pojawi się jakaś chemia. Ostatnio brałem 
udział w castingu, na którym myślałem, 
że rola jest wręcz napisana dla mnie, pod 
moje warunki. Zupełnie się nie stresowa-
łem, po czym wszedłem do pomieszcze-
nia i szybko poczułem, że się myliłem. 
Spanikowałem, zaczęły mi się trząść ręce. 

dzo mi pomógł w spektaklu dyplomo-
wym. W ogóle bardzo chciałbym zagrać 
coś kostiumowego, osadzonego w dawnej 
epoce, ale poruszającego aktualny pro-
blem. Barry Lyndon taki jest; za każdym 
razem zapiera mi dech w piersiach. 

7. Lepszy mocny epizod lub 
drugi plan w filmie ważnym, 
który skłania do refleksji, czy 
główna rola w kinie typowo 
rozrywkowym?

Wszystko zależy od projektu – scenariusza, 
reżysera, obsady... No i przede wszystkim 
od postaci, którą mam zagrać. Ale myślę, 
że najlepszy jestem w rolach drugopla-
nowych. Mam wtedy większą możliwość 
obserwowania bardziej doświadczonych 
aktorów, dużo się przez to uczę i czuję się 
po prostu bezpieczniej. Bycie aktorem 
wspierającym przychodzi mi naturalnie.

8. ciągnie pana do reżyserii, czy 
chce się pan rozwijać wyłącznie 
aktorsko?

Na razie skupiam się na aktorstwie, ale 
chciałbym kiedyś stanąć za kamerą. Stu-
diuję w Szkole Filmowej w Łodzi i kilka 
razy miałem okazję pracować na planie 
w innym charakterze. To były bardzo 
budujące doświadczenia, rozwijające rów-
nież aktorsko.

9.Film czy teatr?
W miejscowości, gdzie dorasta-

łem nie miałem w pobliżu żadnego 
teatru. Aktorstwem zainteresowałem się 
ze względu na fascynację kinem. Teatr 
odkryłem tak naprawdę dopiero na stu-

diach. Gra na scenie wymaga zupełnie 
innych umiejętności i pozwala na kontakt 
z widzem na żywo. To bezcenne. W trak-
cie zazwyczaj bardzo długich prób można 
dowiedzieć się o sobie wielu nowych rze-
czy. W filmie nie ma na to przeważnie 
czasu, raz zaakceptowanych ujęć już się 
nie powtarza, zostają utrwalone na zawsze 
w jednej formie. Między innymi dlatego 
teatr stał się dla mnie ostatnio bardzo 
ważny. Naszym spektaklem dyplomo-
wym jest operetka Witolda Gombrowi-
cza w reżyserii Waldemara Zawodziń-
skiego i muszę przyznać, że oprócz tego, 
że dostajemy duży wycisk fizyczny, to za 
każdym razem, przy każdym kolejnym 
wyjściu na scenę, rodzi się coś nowego. 
To bardzo inspirujące. A gdy wejdziemy 
z kolegami w odpowiedni rytm, stajemy 
się jednym organizmem, przeżycie jest 
niesamowite.

10. Każdy widz definiuje inaczej 
„magię kina”. czym ona jest 
dla pana?

Ja tą magią nazywam pewne wyjątkowe 
doświadczenie w ciemnej sali kinowej, 
kiedy film całkowicie mnie pochłania, 
kiedy zapominam o świecie, wybiegam 
myślami w niezbadane dotąd rejony, 
mój umysł opanowują różne obrazy. 
Trudno to określić słowami, ale chodzi 
o taki pozytywny filmowy wstrząs, który 
powoduje, że gdy wracam do myślenia 
o rzeczywistości, patrzę już na nią trochę 
inaczej. 

Pytania zadawał 
Darek Kuźma

MAGAZYN FILMOWY  nr 83-84/lipiec-sierpień 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 83-84/lipiec-sierpień 2018

Mateusz Więcławek 
w serialu Belfer, 
reż. Łukasz PalkowskiMateusz Więcławek
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są wyświetlane w innych war-
szawskich kinach” – wyjaśnia 
Paweł Tarasiewicz. Sprawdzia-
nem dla kina Amondo była 24. 
edycja festiwalu Wiosna Fil-
mów, która odbyła się w poło-
wie kwietnia. Wraz z kinem 
Praha festiwal „przepuścił” 
przez siebie najważniejsze 
tytuły z festiwali w Cannes, 
Berlinie, Wenecji, Karlowych 
Warów czy Locarno, a wiele 
seansów odbyło się właśnie na 
Żurawiej. 

Należy trzymać kciuki za 
tę specyficzną przestrzeń kul-
turalną z  kilku powodów: 
jest realizacją pomysłu, który 
wydaje się oparty jedynie na 

idealistycznych pobudkach, 
w żadnym wypadku – komer-
cyjnych. W dobie licytowania 
się na wielkość oraz nowocze-
sność sal, ściągania z repertu-
aru filmów, które sprzedają się 
gorzej, taka inicjatywa kładąca 
nacisk na niezależność może 
wydawać się samobójstwem. 
Amondo dowodzi, że wcale tak 
nie musi być, a 33 wypełnione 
miejsca w małej salce to swoisty 
miłosny sonet do kina. Ciasno, 
ale klimatycznie.

Jakub Koisz

MieJscA

U lica Żurawia słynie 
w Warszawie z dro-
gich restauracji, kil-
ku sklepów, Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
poczty, a także zastanawiającej 
transparentności kulturalnej. 
Żurawią się jedynie spaceruje, 
gdy kierujemy się na plac Trzech 
Krzyży, a po drodze można za-
trzymać się co najwyżej, by coś 
zjeść. Buduje to obraz typowo 
śródmiejskiej ulicy, która pozor-
nie niewiele się różni od innych 
do niej przylegających. Natomiast 
miłośnicy kameralnych warun-
ków projekcji filmowych mogą, 
jeśli tylko dobrze poszukają, zna-
leźć na niej coś dla siebie…

maleńKi 
PrzybyteK  
X muzy
Trzeba wejść głęboko na 
podwórko budynku z nume-
rem 20, aby odnaleźć małe, stu-
dyjne kino Amondo. Niełatwo 
tutaj trafić, ale twórcy tej inicja-
tywy kulturalnej zupełnie się 
tym nie przejmują. O miejscu 
tym wiedzą ci, którzy mają wie-
dzieć. Nikt więcej nie musi, bo 
niektóre kina wcale nie chcą być 
studyjnym Dawidem walczą-
cym z multipleksowymi Golia-
tami. Ich celem jest po prostu 
istnieć dla wymagającego widza.

Kiedy wejdziemy już do 
wnętrza najmniejszego kina 
w Polsce (fakt ten nie jest ofi-
cjalnie potwierdzony, ale nawet 
bywalcy sal projekcyjnych 
w domach kultury mogą się 
w Amondo poczuć klaustro-
fobicznie), możemy pomylić 
je ze stancją bogatego studenta 
filmoznawstwa. ewentualnie 
wnętrze przypomina też pry-
watne biuro producenta fil-
mowego. Za drzwiami wita 
nas mały hol i kasa biletowa, 
nad którą żarzy się neonowy 
napis „Amondo”, kilka plakatów 
spełniających funkcję tapety, 
drzewko w doniczce, lampy na 
suficie i fotel przypominający 
bardziej taki, który znajduje się 
w poczekalni do gabinetu den-
tystycznego, a nie kina. Kolejne 

W sercu Warszawy, przy ulicy Żurawiej 20, 
działa głęboko ukryte przed zgiełkiem 
miasta kino Amondo – najprawdopodobniej 
najmniejsze w Polsce.
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drzwi prowadzą do sali (a raczej 
salki) kinowej, która przywołuje 
na myśl pomieszczenie do pry-
watnej projekcji w siedzibach 
polskich dystrybutorów. 

To, że fotele wyglądają, jakby 
sprezentował je małomiastecz-
kowy dom kultury jest również 
zamysłem twórców projektu 
nazwanego Sąsiedzkie Kino 
Amondo, bowiem nie o wiel-
kość, ale o klimat tutaj chodzi. 
33 miejsca siedzące to niewiele, 
aby pomieścić wszystkich zain-
teresowanych (niedługo do 
użytku zostanie oddana druga 
sala z 28 fotelami), ale spraw-
dza się świetnie podczas dar-
mowych seansów zakończonych 
dyskusją na temat obejrzanych 
produkcji. Odbywają się one 
w każdy czwartek oraz nie-
dzielę i zazwyczaj są kontynu-
acją tematycznego cyklu, np. 
przeglądu musicali czy filmów 
z Jamesem Deanem albo Mar-
lonem Brando. Niekiedy orga-
nizowane są również okołofil-
mowe wydarzenia kulturalne, 
takie jak koncerty kontrabasowe 
okraszone prezentacją wideokli-
pów inspirowanych muzyką. 

od marzenia do 
sPełnienia
Wszystko zaczęło się od niepo-
prawnego marzenia ludzi zako-
chanych w robieniu i ogląda-
niu filmów. Amondo Films 
to międzynarodowa fundacja 
zrzeszająca filmowców z całego 
świata, której głównym celem 
jest pomaganie młodym twór-
com wejść do branży różnymi 
kanałami. W stolicy działa już od 
2010 roku, a jej siedziby znajdują 
się również w Meksyku i New 
Delhi. Swoje cele statutowe reali-
zuje poprzez produkcję klipów 
muzycznych (m.in. teledysku do 
muzyki rapera Pono), zwiastu-
nów, reklam, filmów dokumen-
talnych, a także shortów fabu-
larnych. Fundacja prowadzona 
przez Pawła Tarasiewicza i Katię 
Priwiezencew wypuściła w 2015 
interesującego formalnie „gatun-
kowca” Hel, w którym zagrali 
m.in. Marcin Kowalczyk oraz 

amerykański aktor mieszkający 
w Polsce – Philip Lenkowsky. 
Obraz został zaprezentowany 
na 31. Warszawskim Festiwalu 
Filmowym, został odebrany 
z raczej umiarkowanym entu-
zjazmem wśród krytyków, ale 
to nie sprawiło, by inicjatorzy 
polskiego Amondo utracili swoją 
kreatywność. 

Kiedy jednak pojawił się 
pomysł na najmniejsze kino 
w Polsce? „Napisaliśmy plan 
projektu, wysłaliśmy do miasta 
i bardzo się spodobał” – mówi 
Adrianna Komakowska, koor-
dynatorka projektu Sąsiedzkie 
Kino Amondo. Okazało się, że 
nikt pomysłodawcom nie stawał 

na drodze do realizacji marzeń. 
Stworzenie na Żurawiej kame-
ralnego miejsca, które miałoby 
wtłoczyć nieco świeżego paliwa 
w lokalną kulturę, spotkało się 
z przychylnością władz. Bo taki 
jest właśnie cel inicjatywy – 
zaciekawienie mieszkańców 
Żurawiej oraz okolic arthouse’- 
ową kinematografią, zapraszanie 
ich na grupowe seanse, stworze-
nie im przestrzeni do dyskusji, 
a także wzbudzenie zaintereso-
wania tytułami, które trudno 
dzisiaj obejrzeć na wielkim ekra-
nie. Twórcy przyznają, że celują 

głównie w lokalną społeczność, 
która będzie chodzić na spo-
tkania regularnie, brać udział 
w dyskusjach o filmie, a przede 
wszystkim przypomni sobie, że 
warszawska kultura kinowa to 
nie tylko multipleksy wyświetla-
jące najciekawsze dzieła sezonu 
jedynie przez chwilę. 

co na eKranie?
W kinie Amondo można zoba-
czyć produkcje, które zapisały 
się złotymi zgłoskami w histo-
rii kinematografii, ale również 
te, które z afiszów zeszły nie-
dawno, choć wciąż się o nich 
z jakichś powodów mówi. Od 
marca można Amondo odwie-

dzać już przez 7 dni w tygodniu, 
a czynne jest popołudniami (od 
poniedziałku do piątku jest to 
16.30, a w soboty 14.00). Bilety 
na seanse kosztują 15 złotych 
lub ulgowo – jedynie 12. 

„W repertuarze kina, oprócz 
dotychczasowych seansów, na 
których pokazywane były kla-
syki światowego kina, znaj-
duje się również najnowsze 
kino arthouse’owe. Widzowie 
będą mogli zobaczyć filmy pre-
mierowe, jak i przedpremiery 
oraz ciekawe premiery sezonu, 
które z jakiegoś powodu nie Kino Amondo – hol i kasa biletowa

Nie wielKość się 
liczy, ale serce

kiNo aMoNdo
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C hłopcy z motylkami 
to historia 15-letnie-
go Filipa, który zostaje 
pobity na kładce obok 

swojego osiedla. W odwecie oj-
ciec kupuje na środku blokowi-
ska billboard z informacją o na-
grodzie za pomoc w znalezieniu 
bandziorów. Rozpoczyna lokalną 
wojnę, w której Filip nie chce brać 
udziału. To prosta historia o doj-
rzewaniu zainspirowana prawdzi-
wymi wydarzeniami z reporta-
żu „Chłopcy z Motylkami” Jac-
ka Hugo-Badera. „Inspirując się 
tekstem Hugo-Badera, miałem 
świetny punkt wyjścia do histo-
rii, którą mogę sobie sam wy-
kreować, a w której bohaterem 

powiedź na nurtujące ją pytanie: 
co daje szczęście? Obraz powstał 
na podstawie odpowiedzi praw-
dziwych osób. „Chciałam stwo-
rzyć film o czymś pozytywnym, 
czymś, co rozbudzi w widzu pozy-
tywny proces myślowy” – mówiła 
o inspiracji Aleksandra Brożyna, 
która przy pracy nad 29 zajęła się 
nie tylko scenariuszem i reżyserią, 
ale też animacją i opracowaniem 
plastycznym. Producentem wyko-
nawczym i koproducentem tego 
tytułu jest FDR Studio. 

Bohaterami dokumentu od-
prawa Filipa Drzewieckiego jest 
grupa młodych studentów, którzy 
rozpoczynają przygodę z medy-
cyną podczas wakacyjnego obozu 
praktyk lekarskich. „Trafiłem na 
ten obóz jako pacjent. W tym sa-
mym czasie byłem zainspirowany 
metodą kina Kazimierza Karaba-
sza, czyli taką dokumentalną, cier-
pliwą obserwacją, która zakłada, 
że bohater nie czuje kamery i się 
nią nie przejmuje. Uznałem, że to 
idealne miejsce do zrobienia filmu 
właśnie w ten sposób” – opowia-
dał Filip Drzewiecki. 

Ostatnim tytułem wieczoru 
była fabuła Ukołysz mnie Davida 
Tejera. emilia budzi się obok tu-
rysty z Izraela. W nocy pękła im 
prezerwatywa. emilia tłumaczy, 
że w Polsce potrzebna jest recepta 
na pigułkę „dzień po”. Mężczy-
zna mimo sugestii nie chce się 
od niej odczepić. Reżyser opo-
wiadał: „W trakcie tej podróży 
bohaterowie dzięki sytuacji, którą 
przeżywają, dowiadują się o so-
bie bardzo dużo, m.in. to, że ma-
ją problemy z rodzicami. Ja sam 
przeżyłem podobną historię – 
dużo zmieniłem, ale scenariusz 
jest na podstawie mojej historii”. 
W roli emilii wystąpiła Irena Mel-
cer. W filmie zagrali również No-
ny Geffen, Jowita Budnik, Anna 
Smołowik czy Andrzej Konopka. 
Producentem wykonawczym jest 
Roman Jarosz z Alter ego Pictures 
(koproducent filmu). 

Wszystkie te krótkie metraże 
są współfinansowane przez PISF, 
a koproducentem fabuł jest TVN.

Anna Kot
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14 czerwca odbyła się ostatnia przed 
wakacjami premiera filmów ze Studia 
munka. W trakcie wieczoru pokazano pięć 
najnowszych produkcji: dwie fabuły, dwa 
dokumenty i jedną animację.
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jest młody chłopak. Dzięki temu 
mogłem eksplorować kino o do-
rastaniu” – mówi reżyser i sce-
narzysta Marcin Filipowicz. Ojca 
zagrał Grzegorz Damięcki, a syna 
Mikołaj Matczak. W filmie zoba-
czymy również Sandrę Drzymal-
ską. Agnieszka Dziedzic z Koi 
Studio jest producentką wyko-
nawczą, a Koi Studio to kopro-
ducent tej fabuły. 

Dokument Teresy Czepiec Ra-
dwan pokazuje, jak jeden z naj-
wybitniejszych kompozytorów 
muzyki teatralnej i filmowej 
w Polsce pracuje nad muzyką 
do spektaklu. „Pomysł na ten 
film chodził za mną od dzie-
ciństwa. Kiedy mój wuj – Stani-

sław Radwan – przyjeżdżał na 
Wigilię, to zawsze był wyjątko-
wy moment. Opowiadał wtedy 
o świecie dźwięku. Dla niego in-
spiracją do tworzenia muzyki są 
codzienne dźwięki – on z tego 
wychodzi i później z tych ryt-
mów składa świat nieprzekładal-
ny na słowa” – mówiła w trakcie 
spotkania z publicznością Teresa 
Czepiec. Koproducentami doku-
mentu są Krakowskie Biuro Fe-
stiwalowe oraz Aura Films (rów-
nież producent wykonawczy). 

Trzecim tytułem prezentowa-
nym podczas premiery była ani-
macja 29 Aleksandry Brożyny. 
Śledzimy zmagania głównej boha-
terki, która próbuje odnaleźć od-

Kaja Klimek, Marcin Filipowicz, Teresa Czepiec, 
David Tejer, Filip Drzewiecki i Aleksandra Brożyna
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cyFrowe powroty 
Do przeszłości

Nie sposób nie zauważyć, iż kino 
nieme przeżywa obecnie, blisko 
sto lat po ogłoszeniu jego schyłku 
przez apologetów filmu dźwięko-

wego, renesans popularności. Pokazy odre-
staurowanych cyfrowo wersji retro przebojów 
przyciągają do kin tłumy, wyrzucone na śmiet-
nik historii gwiazdy powtórnie fascynują, 
a świadomość różnych kontekstów powstawa-
nia klasyki nie była tak duża od dekad. Jerzy 
Stachowicz przygląda się tym przemianom 
chłodnym okiem badacza zaintrygowanego 
możliwościami zaistniałych przekształceń 
kulturowych i społecznych, ale jednocześnie 
nieufnego wobec pozornej łatwości, z jaką 
objaśnia się i opisuje tzw. nowe media.

Zarysowując podłoże historyczne i spo-
łeczne remediacji kina niemego w ramy kul-
tury masowej, autor korzysta z prac i teorii 
licznych badaczy mediów i filozofów kultury. 
Od Henry’ego Jenkinsa i jego „kultury kon-
wergencji” poprzez symulakry Jeana Baudril-
larda po rozważania Marshalla McLuhana 
nad istotą środków przekazu. Stachowicz 
nie podchodzi do nich na kolanach, lecz for-
mułuje – raz swoim znamienitym poprzed-
nikom wtórując, innym razem odnosząc się 
krytycznie do ich krótkowzroczności bądź 
selektywności – własną wypowiedź. Określa 

przemiany, które doprowadziły do powrotu 
zainteresowania niemym kinem, lecz umiesz-
cza je w szerszym kontekście, próbując nazwać 
elementy składowe tego fenomenu.

Stachowicz przedstawia swe tezy za pomocą 
analogii do różnych filmów, ale rozwija głów-
nie dwa przykłady: mocnego człowieka Hen-
ryka Szaro z 1929 roku i metropolis Fritza 
Langa z 1927. Oba służą mu do opisania zro-
dzonej u zarania kina zależności „ruchomych 
obrazów” od świata literatury i druku, a także 
procesu ocalania dawnych filmów od zapo-
mnienia przy jednoczesnym nadawaniu im 
nowych znaczeń, często wykraczających poza 

intencje twórców. Autor snuje refleksje nad 
procesem ekranizacji powieści, ewolucją 
marketingu filmowego oraz zmieniającą 
się rolą odbiorcy / konsumenta dzieła kul-
tury, który w dobie internetu przestał być 
stroną bierną. Docieka, które elementy 
powieści Stanisława Przybyszewskiego 
sprawiły, że mocny człowiek mógł w ogóle 
zaistnieć w medium kina. Rozwodzi się 
nad możliwościami odtwarzania orygi-
nalnego wyglądu i wydźwięku filmów 
niemych w dobrze sprofilowanych wyda-
niach DVD. Wykazuje zależności między 
rozwojem napisów filmowych a postrze-
ganiem klasycznego kina. Na 320 stro-
nach dokładnie przygotowanej pod kątem 
treści, choć chwilami dość niefrasobliwie 
zredagowanej książki, Jerzy Stachowicz 
podejmuje, często w sposób dygresyjny, 
tak wiele ciekawych zagadnień, że trudno 
momentami za nim nadążyć. 

Jak nietrudno się domyślić, „Kompu-
tery, powieści i kino nieme” to pozycja 
naukowa, napisana językiem akademic-

kim, a co za tym idzie – pozostająca lekturą 
hermetyczną dla czytelnika spoza wąskiego 
grona badaczy i studentów kierunków kulturo-
znawczych i filmoznawczych. To spora wada, 
wynikająca jednakowoż nie z potrzeby popiso-
wości autora, lecz z pragnienia zainicjowania 
naukowej dyskusji w temacie, który bywa zbyt 
często upraszczany. Mimo wszystko szkoda, 
że książka nie trafi do szerszego odbiorcy, 
gdyż naświetlane przez Stachowicza konteksty 
pozwoliłyby niejednemu widzowi lepiej zro-
zumieć to, co, jak, i dlaczego ogląda. 

Darek Kuźma

Filmowi niememu można przywrócić blask poprzez 
włączenie go w różne konteksty kultury popularnej.
JerZY stAcHOWicZ
„KOMpUterY, pOWieści i KiNO NieMe. 
prOcesY reMeDiAcJi W perspeKtYWie 
HistOrYcZNeJ”
WYDAWNictWA UNiWersYtetU 
WArsZAWsKieGO, 2018
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Film z czaroDziejsKiej góry

Ostatnie miesiące stały się cza-
sem znaczących powrotów do 
twórczości edwarda Żebrow-
skiego. Dopiero co pokazano 

na Krakowskim Festiwalu Filmowym 
dokument Marii Zmarz-Koczanowicz 
Notatki z życia. Edward Żebrowski, a na 
początku roku ukazała się książka Jakuba 
Sochy „Żebrowski. Hipnotyzer”. Swego 
rodzaju dopełnieniem tych dwóch różnych 
portretów wybitnego scenarzysty i reży-
sera jest książka Małgorzaty Hendrykow-
skiej „Szpital Przemienienia”, dająca wgląd 
w dzieje powstania bodaj najważniejszego 
filmu w dorobku zmarłego przed czte-
rema laty artysty. Pozycja to wyjątkowa, 
bo obok stopniowego odsłaniania tajem-
nicy powstania tego szczególnego dzieła, 
daje także możliwość poznania niełatwych 
relacji łączących (niezbyt mocną więzią) 
Stanisława Lema z X Muzą. 

„Gdzieś około 1948 roku (…) zacząłem 
pisać swoją pierwszą powieść – »Szpi-
tal Przemienienia«. Nie potrafię powie-
dzieć, skąd mi się to wzięło”. Tą wypowie-
dzią Lema, zaczerpniętą z tomu rozmów, 
jakie przeprowadził z pisarzem Stanisław 
Bereś, rozpoczyna Hendrykowska swoją 
książkę. Poznajemy krok po kroku dzieje 
powstania powieści, dwóch scenariuszy, 
oraz praktycznie dotąd nieznany rozdział 
w biografii pisarza dotyczący jego scena-
riopisarskich przygód. „Szpital Przemie-
nienia” na skutek powojennych politycz-
nych zawirowań nie stał się wydawniczym 
debiutem Lema. Utwór daleki od jego 
fantastyczno-naukowej twórczości wydaje 
się bliższy tematycznie pierwszym sce-
nariopisarskim próbom pisarza, autora 
nigdy nie nakręconych „Skrzydlatych kół” 
(napisanych wspólnie z Romanem Husar-
skim) o odbudowie zniszczonej w czasie 
wojny stacji kolejowej, czy „Pancernych” 

(o walkach toczonych przez Polską Bry-
gadę Pancerną im. Bohaterów Westerplatte 
u schyłku wojny). Hendrykowska wspo-
mina o kilku (!) innych niezrealizowanych 
scenariuszach Lema (pisarz konsekwent-
nie milczał na ich temat), wśród których 
znalazł się… „Szpital Przemienienia”. Sce-
nariusz będący wierną adaptacją własnej 
powieści pisarza, przygotowany dla Pawła 
Komorowskiego, przepadł podczas obrad 
Komisji Ocen Scenariuszy w 1964 roku. 
Dopiero ponad dekadę później, edward 
Żebrowski-Bernstein i Michał Komar 
napisali „Lekcję pierwszą” (1977), sce-

nariusz będący, jak to określił reżyser Szpi-
tala Przemienienia, „rodzajem wariacji 
na temat tej powieści”. I tu zaczyna się 
drobiazgowe „śledztwo” Hendrykow-
skiej, tropiącej, jak zmieniał się scena-
riusz, rodził projekt filmowy, a wresz-
cie sam utwór, niemal na każdym etapie 
(także po wejściu na ekrany) oglądany 
oraz analizowany w zestawieniu z powie-
ścią (także przez Lema, który do powsta-
łego filmu odnosił się z wielką niechęcią). 
Autorka obficie cytuje niepublikowane 
dotąd archiwalne dokumenty, wśród nich 
fragmenty ze stenogramu kolaudacji filmu, 

zawierającego wypowiedzi 
Andrzeja Wajdy, Janusza 
Morgensterna czy Stani-
sława Różewicza. Zarówno 
powieść, jak i film porów-
nywane były z „Czarodziej-
ską górą” Tomasza Manna, 
ale dla Hendrykowskiej 
równie ważne jest umiej-
scowienie dzieła Żebrow-
skiego w kontekście innych 
jego utworów (Szansy, Dnia 
listopadowego, ocalenia) – 
o światach odizolowanych, 
zamkniętych, gdzie temat 
choroby i opuszczenia pro-
wadzi widza w głąb rozwa-
żań filozoficzno-moralnych 
równie aktualnych dziś, co 
w chwili powstania filmu, 
czyli przed czterdziestu laty.

Mikołaj Jazdon

To książka w fascynujący sposób tropiąca 
losy filmu Edwarda Żebrowskiego 
Szpital Przemienienia, będącego 
swoistą wariacją na temat powieści 
Stanisława Lema o tym samym tytule.

MAŁGOrZAtA HeNDrYKOWsKA
„SzPiTaL PRzeMieNieNia”
WYDAWNictWO NAUKOWe UAM
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22maja zmarła w Krakowie Maria Bu-
jas-Łukaszewska (62 l.), aktorka. By-

ła absolwentką Wydziału Aktorskiego kra-
kowskiej PWST. W filmie zadebiutowała 
w serialu Z biegiem lat, z biegiem dni… w re-
żyserii Andrzeja Wajdy i edwarda Kłosiń-
skiego. W dorobku ma kilka obrazów kino-
wych, jak Kłamczucha Anny Sokołowskiej, 
Korowód Jerzego Stuhra, ile waży koń trojań-
ski Juliusza Machulskiego czy Planeta Sin-
gli Mitji Okorna oraz liczne seriale, w tym: 
Klan, Na Wspólnej, Na dobre i na złe, Bar-
wy szczęścia, Szpilki na Giewoncie, Komisa-
rza Alexa, Lekarzy czy Przyjaciółki. Maria 
Bujas-Łukaszewska była również wykładow-
cą i konsultantką ds. savoir-vivre’u i etykie-
ty w biznesie, autorką programu Akademii 
Dobrych Manier.

22maja zmarł w Warszawie Włodzi-
mierz Leśkiewicz (83 l.), opera-

tor, scenarzysta i reżyser filmów dokumen-
talnych. Pracował w Agencji „Tele-Ar”, Wy-
twórni Filmowej „Czołówka”, Agencji Praso-
wej „Interpress-Film”, kanale telewizji japoń-
skiej NHK. W swoim dorobku operatorskim 
ma przeszło sto tytułów dokumentalnych 
i kilka teledysków. Jako autor zdjęć bardzo 
często współpracował z takimi dokumenta-
listami, jak Ryszard Badowski, Włodzimierz 
Borowik, Tomasz Pieczyński, Tomasz Po-
bóg-Malinowski czy Witold Zadrowski. Po-
nadto, Witold Leśkiewicz zrealizował kil-
ka dokumentów jako reżyser (czasem bę-
dąc jednocześnie scenarzystą i operatorem), 
w tym takie tytuły, jak Z Wadowic do Waty-
kanu, Warszawa 82 i Żelazowa Wola.

27maja zmarł w Łodzi stanisław Kuc-
ner (85 l.), operator. Był absolwen-

tem Studium Zaocznego na Wydziale Ope-
ratorskim i Realizacji Telewizyjnej PWS-
FTviT w Łodzi. Większość swego zawodo-
wego życia spędził jako pracownik łódzkie-
go Studia Małych Form Filmowych „Se-ma- 
-for”. W swoim dorobku, jako autor zdjęć, 
ma przeszło 60 tytułów, głównie filmów i se-
riali animowanych, w tym tak znanych, jak 
Przygody misia Colargola, Przygody misia 
Uszatka, maurycy i Hawranek, Trzy misie, 
mały Pingwin Pik-Pok czy Kasztaniaki. Sta-
nisław Kucner był wieloletnim członkiem 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

28maja zmarł w Lublinie Ludwik pa-
czyński (82 l.), aktor. Był absolwen-

tem Wydziału Aktorskiego warszawskiej 

PWST. W latach 1957-59 występował w Te-
atrze Śląskim w Katowicach, następnie dwa 
sezony w Teatrze Nowym w Zabrzu i kolej-
ne dwa na scenie Teatru Bałtyckiego w Ko-
szalinie. W latach 1961-70 i od roku 1972 
grał na deskach Teatru im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie. W jego filmowym dorobku zna-
lazło się kilka tytułów kinowych i telewizyj-
nych. Wystąpił m.in. w Promie Jerzego Afa-
nasjewa, w Niebieskie jak morze Czarne Je-
rzego Ziarnika, Katastrofie w Gibraltarze 
Bohdana Poręby, Chopinie. Pragnieniu miło-
ści Jerzego Antczaka oraz w spektaklach tele-
wizyjnych: Słowo o jakubie Szeli Brunona Ja-
sieńskiego w reżyserii Lidii Zamkow, Zacza-
rowane koło Lucjana Rydla w reżyserii Kazi-
mierza Brauna i Pierwszy dzień wolności Le-
ona Kruczkowskiego w reżyserii Ignacego 
Gogolewskiego.

3czerwca zmarł robert Brylewski  (57 l.), 
muzyk rockowy, lider i współzałoży-

ciel zespołów punkrockowych Kryzys i Bry-
gada Kryzys oraz grającego reggae Izraela. 
Współzałożyciel grupy Armia, w której w la-
tach 1985-1993 był gitarzystą. Jest bohate-
rem dokumentu Pawła Konnaka Exodus. 
Robert Brylewski. W dorobku filmowych 
kompozycji ma m.in. muzykę do cyklu do-
kumentalnego Józefa Gębskiego Zaścianek – 
fenomen Polski, dokumentów: Cena praw-
dy Marcina Mamonia i Mariusza Pilisa oraz 
Fugazi. Centrum wszechświata Leszka Gno-
ińskiego. Był również współautorem muzy-
ki (wraz z Tymonem Tymańskim i Arkadiu-
szem Kraśniewskim) do filmu fabularne-
go Polskie gówno w reżyserii Grzegorza Jan-
kowskiego.

7czerwca zmarła w Warszawie Barba-
ra Wachowicz (81 l.), pisarka, reporta-

żystka, autorka opowieści biograficznych, fo-
tografik, scenarzystka filmów dokumental-
nych. Była absolwentką Wydziału Dzien-
nikarstwa UW, a także Studium Historii 
i Teorii Filmu PWSTiF w Łodzi. W latach 
1957-74 była członkiem redakcji tygodni-
ka „ekran”, publikowała także w innych pi-
smach. Współpracowała z telewizją, radiem 
oraz m.in. Wytwórnią Filmów Oświatowych 
jako autorka scenariuszy, słuchowisk i poga-
danek poświęconych sławnym Polakom. Ja-
ko scenarzystka ma w dorobku takie tytu-
ły dokumentalne, jak Nałęczowska jesień; 
igor Newerly; Harenda; Wojciech Żukrowski; 
Tam, gdzie pisał Reymont; Portret Henryka 
Sienkiewicza; jeden dzień króla Stasia; Kra-

jobrazy Żeromskiego; Kossakowskie lata; Ru-
dy, Alek, Zośka. Stworzyła również scenariu-
sze do spektakli telewizyjnych: Całe życie Sa-
biny na podstawie powieści Heleny Bogu-
szewskiej, w reżyserii Jerzego Antczaka, oraz 
do Błękitnego zamku według powieści Lu-
cy Maud Montgomery w reżyserii Andrze-
ja Żmijewskiego. Barbara Wachowicz otrzy-
mała w swoim twórczym życiu wiele nagród 
i odznaczeń, w tym m.in. tytuł Mistrza Mo-
wy Polskiej, Nagrodę m.st. Warszawy, na-
grodę Polskiego Radia – Złoty Mikrofon, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski, a także Order Uśmiechu.

17czerwca zmarła w Sopocie Alina Afa-
nasjew (87 l.), artystka plastyk, sce-

nografka teatralna i telewizyjna, scenarzyst-
ka. Była absolwentką Wydziału Malarstwa 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pla-
stycznych w Gdańsku. Pracowała jako sce-
nograf m.in. w Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni, była autorką scenografii do wielu sztuk 
w teatrach Łodzi, Warszawy, Trójmiasta oraz 
przedstawień Teatru Telewizji. W latach 
1959-1965 wspólnie z mężem Jerzym Afana-
sjewem prowadziła teatr „Cyrk rodziny Afa-
nasjeff”. Wraz z mężem była scenarzystką fil-
mów animowanych: Czarodziejski dzwon 
i Sprzedawca fantazji. Napisała też scena-
riusz do spektaklu telewizyjnego Portre-
ty. Ponadto stworzyła scenografie dla wielu 
przedstawień Teatru Telewizji, w tym spek-
takli w reżyserii Jerzego Afanasjewa: jenny, 
Człowiek na warcie, Kobieta, Człowiek, który 
zmienił nazwisko, Polityka, Pelikan, a także 
Własną drogą w reżyserii Rustana Ibrahim-
bekowa czy Żołnierza królowej madagaskaru 
w reżyserii Jerzego Gruzy.

Wczerwcu zmarł Marek Krzysztofo-
wicz (66 l.), montażysta. W latach 

1987-89 studiował w Zaocznym Wyższym 
Zawodowym Studium Montażu Filmowe-
go PWSFTviT w Łodzi. Zmontował prze-
szło sto tytułów dokumentalnych, głównie 
o tematyce historycznej i kulturalnej. Szcze-
gólnie dużo współpracował ze scenarzyst-
ką i reżyserką Jadwigą Nowakowską (m.in. 
cykle dokumentalne Rody polskie, Polacy na 
Syberii czy Dzieci różnych bogów) oraz z du-
etem twórczym Lucyna Smolińska i Mieczy-
sław Sroka (m.in. cykl Podróże literackie, fil-
my: Karnawał góralski, Nadwiślańskie So-
plicowo).

oprac. Julia Michałowska
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Pogrzeb 89-letniego Romana Kło-
sowskiego odbył się nadzwyczaj 
skromnie, biorąc pod uwagę ilość ról, 
w jakie wcielił się aktor, a także szacu-

nek, jakim darzono go w środowisku. W uro-
czystości wzięła udział wyłącznie rodzina 
oraz niektórzy przyjaciele. Przy urnie usta-
wiono kolorowe zdjęcia przedstawiające kre-
acje aktora. Gdyby pokazano je wszystkie, 
wyszłaby imponująca liczba, bowiem wcielił 
się w ponad 70 bohaterów, spoglądając wyłącz-
nie na ekran filmowy, a nie na deski teatru. 
Każde jego oblicze było podobne: okrągłe 
w policzkach, z ciekawskimi, nawet w późnej 
starości, rozszerzonymi oczami oraz ustami 
gotowymi do rubasznej swady. Niby ta sama 
twarz, a przecież zupełnie różne postacie. 

Roman Kłosowski urodził się 14 lutego 
1929 roku w Białej Podlaskiej. W młodo-
ści interesowały go trzy dziedziny ludzkiej 
aktywności: piłka nożna, boks oraz kino. 
Mówiono o nim „urwis, wagarowicz” i ponoć 
nauczycielka języka polskiego, aby znaleźć 
kanał ujścia dla niespożytej energii chło-
paka, zachęciła go do grania w teatrze. 
„Rodzice ze mną łatwo nie mieli, bo uczyć 
się nie chciałem i papieroski popalałem. 
Pasja aktorska odciągała mnie od bójek czy 
wódzi” – wyznał w jednym z wywiadów. Bak-
cyla aktorskiego łyknął z łatwością, choć nie 
miał warunków fizycznych amanta. Udało 
się – został absolwentem PWST w Warsza-
wie (Wydział Aktorski ukończył w 1953, 
a reżyserski w 1956). Debiutował w szcze-
cińskim teatrze „Szczęściem Frania”, w tym 
samym czasie pojawiając się na srebrnym 
ekranie w Celulozie Jerzego Kawalerowicza. 

Szybko otrzymał propozycje grania w fil-
mach, w tym tak już dziś kultowych, jak: 
Ewa chce spać Tadeusza Chmielewskiego 
czy szalona Hydrozagadka Andrzeja Kondra-
tiuka. Nie rezygnował z regularnego grania 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, co 
w żaden sposób nie kolidowało z wieloma 
projektami, którymi się zajmował. 

Największą popularność przyniosła mu 
jednak rola cwaniakowatego, niezbyt sym-
patycznego, ale jednak charakterystycznego 
lizusa, Romana Maliniaka, w Czterdziesto-
latku Jerzego Gruzy. Sam Kłosowski długo 
się dziwił, że właśnie ta postać tak mocno 
przylgnęła do jego wizerunku i czuł potrzebę 

wielokrotnego zaznaczania, że 
stworzył szereg kreacji, którym 
daleko do Maliniaka, przynaj-
mniej pod względem moralno-
ści. Najbardziej lubił wspomi-
nać to, co czuł, gdy pozwolono 
mu zagrać w końcu Ryszarda 
III. „Kiedy kończyliśmy studia 
teatralne, wpisywaliśmy na kart-
kach wymarzone role. Ja wybra-
łem Ryszarda III, a później udało 
się” – opowiadał z dumą. 

Swoje początki na scenie wspo-
minał miło również z innego, 
osobistego powodu. To właśnie 
wtedy poznał swoją żonę Kry-
stynę, z którą przeżył ponad pół 
wieku. Była dla niego najwięk-
szym wsparciem oraz miłością 
życia. Dbała o dobór ról, a także 
doradzała w kwestii… codziennej 
garderoby. W 2013 roku Krystyna 

Kłosowska zmarła, a po jej odejściu aktor 
podupadł na zdrowiu. Ale – jak wspominają 
bliscy – wciąż potrafił wykrzesać w sobie 
intelektualną przenikliwość i sporą dawkę 
humoru. W 2016 stwierdził, że czas poże-
gnać się z aktorstwem na zawsze, na co wpływ 
miał również pogarszający się stan zdrowia. 
W oficjalnym pożegnaniu z widzami powie-
dział, że aktor musi wiedzieć, kiedy odejść 
z godnością i pożegnać się z zawodem. 

Przeżył jeszcze kilka lat w Domu Arty-
stów Weteranów w Skolimowie, a 11 czerwca 
dołączył do ukochanej żony. 

Jakub Koisz

roman Kłosowski

ODCHODZąC 
Z GODNOŚCIą
Był niezwykle lubianym aktorem zarówno przez publiczność 
teatralną, jak i kinową. Największą rozpoznawalność 
przyniosła mu jednak rola telewizyjna – maliniaka – 
w serialu Czterdziestolatek.

Roman Kłosowski
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Wielka wystawa 
romana cieślewicza 
w paryżu
WParyżu, w Musée des Arts 

Décoratifs, do 23 września 
można oglądać retrospektywę 
Romana Cieślewicza „Roman 
Cieslewicz. La fabrique des ima-
ges”, współorganizowaną przez 
Instytut Adama Mickiewicza. 
ekspozycja przedstawia artystę 
jako postać ważną dla kultury 
polskiej i francuskiej. Paryskie 
muzeum ukazuje działalność 

tego czołowego przedstawiciela 
polskiej szkoły plakatu – przez 
pryzmat jego archiwum. O tym 
archiwum krążyły legendy, teraz 
po raz pierwszy zaprezentowano 
je na wystawie. Cieślewicz nało-
gowo czytał prasę. Z gazet i maga-
zynów wycinał zdjęcia i ilustracje, 
potem drobiazgowo je katalogo-
wał. W jednej z sal wystawy za 
pomocą powiększonych zdjęć 
zaimprowizowano jego pracow-
nię. Roman Cieślewicz pracował 
w Warszawie dla Wydawnictwa 
Artystyczno-Graficznego. Jego 

prace zostały dostrzeżone w 1960 
we Francji. Okazało się, że roz-
poznawalny styl i metoda pracy 
Cieślewicza, rozwijane wcze-
śniej w Polsce, świetnie spraw-
dziły się na bardziej komercyj-
nym gruncie, otwierając przed 
nim karierę w Paryżu. Zapropo-
nowano mu współpracę z maga-
zynem „elle” (został dyrektorem 
artystycznym), pracował rów-
nież dla „Vogue’a”. Zaprzyjaź-
nił się z Rolandem Toporem, 
który wprowadził go do kręgu 
Grupy Panicznej. Do współ-

Film Marcina Jamkowskiego i Kon-
stantego Kulika Uratowane z Potopu 

opowiada historię skarbów leżących 
na dnie Wisły przez 350 lat. Żołnie-
rze Karola X Gustawa Wazy gra-
bili wszystko, co wpadło im w ręce, 
a zawłaszcza dzieła sztuki. elementy 
architektoniczne z warszawskich rezy-
dencji, w tym nawet płytki podłogowe, 
były ładowane na barki, które płynęły 
przez Bałtyk, aby w Szwecji ozdobić 

kościoły i pałace. Niektóre barki były 
przeładowane i zatonęły w pobliżu 
Warszawy. Pamięć o zatopionych skar-
bach stała się miejską legendą. W czasie 
trzyletniej naukowej ekspedycji zorga-
nizowanej przez Uniwersytet Warszaw-
ski, na podstawie źródeł historycznych, 
ustalono położenie jednej z zatopio-
nych barek. Grupa naukowców, której 
członkami byli reżyserzy filmu, wydo-
była setki cennych elementów architek-

tonicznych. Odnalezione skarby staną 
się częścią wystawy Muzeum Warszawy 
oraz Muzeum Historii Polski. Nato-
miast sam film Uratowane z Potopu, 
po polskiej premierze, która odbyła 
się 26 kwietnia na Zamku Królewskim 
w Warszawie (zakończyła ją kilkuminu-
towa owacja) można od maja codzien-
nie (z wyjątkiem poniedziałków) 
oglądać w kinie Syrena w Muzeum 
Warszawy.

uratowane z potopu w muzeum warszawy

pracy zaprosił go Pontus Hultén, 
dyrektor Centrum Pompidou. 
Wystawa skupia się na meto-
dzie pracy Cieślewicza, poka-
zując jego twórczość niemal jak 
fabryczną produkcję. Roman Cie-
ślewicz określał plakaty mianem 
„publicznych obrazów”. 

laureaci 12. 
scripteast

już po raz 12. na MFF w Cannes 
przyznano Nagrodę Scrip- 
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Premiera filmu Uratowane 
z Potopu, reż. Marcin 
Jamkowski, Konstanty Kulik
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Nabór na 23. FKe 
cinergia

W dniach 23 listopada – 1 grud-
nia w Łodzi odbędzie się 

23. Forum Kina europejskiego 
Cinergia. To najstarszy w Pol-
sce festiwal poświęcony kinema-
tografiom krajów europejskich. 
W tym roku będzie można obej-
rzeć około stu filmów. Kilkadzie-
siąt z nich pojawi się w dwóch 
wiodących konkursach Ciner-
gii: Konkursie Polskich i Kon-
kursie europejskich Debiutów 
i Filmów Drugich. Tak jak przed 
rokiem, kontynuowana będzie 
idea połączenia w konkursie 
polskim pełnometrażowych fil-
mów fabularnych, dokumental-
nych i animowanych. Zgłoszenia 
można wysyłać do 1 paździer-
nika. Regulaminy dostępne są 
na stronie: www.cinergiafestival.
pl. Hasłem przewodnim 23. FKe 
będzie w tym roku „Odwaga”, 
a organizatorzy stawiają pyta-
nia: na ile jest ona rozumiana jako 
przejaw indywidualnej wolno-
ści, czy jest nadal interesująca dla 
kolejnych pokoleń, i czy jest dziś 
w stanie zmieniać świat? 

Dariusz jabłoński 
ponownie 
wiceprezesem 
europejskiego Klubu 
producentów

Prezydent Polskiej Akademii 
Filmowej, prezes Niezależ-

nej Fundacji Filmowej, produ-
cent i reżyser, szef utworzonej 
przez siebie 28 lat temu firmy 
Apple Film Production – Dariusz 
Jabłoński – po raz trzeci został 
wybrany wiceprezesem euro-
pejskiego Klubu Producentów 
(european Producers Club), 
głównej organizacji europejskich 
producentów filmowych i telewi-
zyjnych, skupiającej ponad 100 
najbardziej aktywnych i wpły-
wowych producentów z ponad 
25 krajów europy. W składzie 
zarządu znaleźli się ponadto: 
Włoch Marco Chimenz jako 

prezes (właściciel wiodącej na 
rynku włoskim firmy Catleya, 
producent m.in. słynnego serialu 
Gomorra), a jako wiceprezesi: 
Hiszpan Alvaro Longoria (pro-
ducent m.in. Everybody Knows 
Asghara Farhadiego, Che Stevena 
Soderbergha, Looking for Fidel 
Olivera Stone’a) i Finka Nina Lau-
rio z firmy Solarfilms. Skarbni-
kiem jest Francuz yves Marmion 
(m.in. Dzieciątko z macon Petera 
Greenewaya i Arizona Dream 
emira Kusturicy). europejski 
Klub Producentów jest organiza-
cją występującą przed głównymi 
międzynarodowymi instytucjami 
w sprawie wszelkich rozwiązań 
dotyczących przemysłu filmo-
wego. Na tegorocznym festiwalu 
w Cannes organizacja obchodziła 
swoje 25-lecie.

zespoły selekcyjny 
i Kwalifikacyjny 43. 
FpFF w gdyni

Do Zespołu Selekcyjnego 43. 
Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych w Gdyni, który 
będzie rekomendował zgłoszone 
produkcje do udziału w Kon-
kursie Głównym oraz Konkur-
sie Inne Spojrzenie zaproszono 
w tym roku: Jolantę Dylewską, 
Roberta Glińskiego, Arkadiusza 
Gołębiewskiego, Macieja Kar-
pińskiego i Jana P. Matuszyń-
skiego. Osobny Zespół Kwali-
fikacyjny wybierze tytuły, które 
wezmą udział w Konkursie 
Filmów Krótkometrażowych. 
W Zespole tym znaleźli się: 
Maciej Dominiak (koordynator 
Konkursu Filmów Krótkome-
trażowych), Julia Ruszkiewicz 
(przedstawicielka Koła Młodych 
SFP) oraz Anna Wróblewska 
(rzeczniczka prasowa FPFF). 
Skład obu Zespołów zatwier-
dził Komitet Organizacyjny. 
Szczegółowe zasady selekcji 
filmów do wszystkich konkur-
sów 43. FPFF określa regulamin, 
dostępny na stronie: www.festi-
walgdynia.pl.

Autorem plakatu do tegorocznej edycji święta polskiego 
kina, jak określa się festiwal w Gdyni, jest Adam Żebrow-

ski. Artysta to absolwent Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, gdzie uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej 
i projektowania graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych. Od 
1992 roku współpracuje z licznymi instytucjami, agencjami 
reklamowymi, wydawnictwami i firmami fonograficznymi. 
Tworzy strategie komunikacji wizualnej i projektuje: pla-
katy, albumy, książki, makiety magazynów, katalogi wystaw 
artystycznych, okładki płyt, systemy identyfikacji wizualnej 
i serwisy internetowe. Od 2008 roku współtworzy wizerunek 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Jest autorem plakatów 
do ponad 120 spektakli operowych, baletowych oraz teatral-
nych. Projektował też m.in. dla Muzeum Historii Żydów Pol-
skich POLIN, Opery Wrocławskiej, Muzeum Historii Polski, 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Akademii Teatralnej w War-
szawie, miesięcznika „Zwierciadło” oraz firm Warner Music 
Polska, Agora SA. Adam Żebrowski już wcześniej zaprojekto-
wał plakat, który promował FPFF – było to podczas 32. edy-
cji w 2007 roku. 

plakat 43. FpFF 
w gdyni
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torów – uczestników Forum – 
otwarta jest do 16 września na: 
www.warsawkidsff.pl. Udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny. 
Decyduje kolejność zgłoszeń. 
Obserwator może wziąć udział: 
w Inspiration Day, czyli cyklu stu-
diów przypadków najciekawszych 
koprodukcji dla dzieci, nowocze-
snych strategii marketingowych 
i crossmedialnych; w sesjach  
pitchingowych 28 projektów 
z Polski i europy; w spotkaniu 
Giełdy Scenariuszy, na której sce-
narzyści i reżyserzy zaprezen-
tują swoje projekty w poszukiwa-
niu producenta; w spotkaniach 
przy Stolikach Konsultantów. 
Obserwator otrzyma także login 
i dostęp do strefy uczestnika na: 
www.warsawkidsff.pl, przez którą 
będą odbywały się zapisy na spo-
tkania.

laureaci Konkursu 
im. K. mętraka

ju r y  X X I I  K o n k u r s u 
o Nagrodę im. Krzysztofa 

Mętraka, wyróżniającą młodych 
krytyków filmowych, w składzie: 
Grzegorz Fortuna, Marek Hen-
drykowski, Anka Herbut, Bła-
żej Hrapkowicz, Adam Kruk, 
Artur Majer, Paweł Maślona, 
Michał Oleszczyk, Radosław 
Osiński, Anna Osmólska-Mę-
trak (przewodnicząca), Sebastian 
Smoliński, Krzysztof Świrek, 
Janusz Zaorski, po zapoznaniu 
się z pracami 74 uczestników, 
na posiedzeniu 25 maja jed-
nogłośnie postanowiło przy-
znać następujące nagrody: 
Grand Prix – rzeźbę autor-
stwa Adama Myjaka oraz 10 
tys. złotych dla Klary Cykorz 
(Kukowskiej) „za pełne języ-
kowej inwencji i intelektual-
nej dezynwoltury teksty, w któ-
rych przemyślana narracja idzie 
pod rękę z oryginalnym sty-
lem, czego efektem jest jedyna 
w swoim rodzaju czytelnicza 
przygoda – zaskakująca, warto-
ściowa poznawczo, a przy tym 
oferująca przyjemność obcowa-
nia z krytyką filmową o dużych 

walorach literackich”, II nagrodę 
i 5 tys. złotych Marcinowi Sta-
chowiczowi oraz III nagrodę 
i 2,5 tys. złotych Kornelii Sob-
czak. Ponadto jury postanowiło 
przyznać wyróżnienia: Pio-
trowi Czerkawskiemu, Dianie 
Dąbrowskiej, Marcinowi Kem-
pistemu, Karolinie Kostyrze, 
Karolowi Kućmierzowi i Micha-
łowi Piepiórce. W wydanym 
komunikacie jury podkreśliło 
bardzo wysoki poziom nadesła-
nych na Konkurs prac. Głów-
nymi organizatorami Konkursu 

są Anna Osmólska-Mętrak 
i Janusz Zaorski (fundatorzy 
Grand Prix), we współpracy 
z PISF, który finansuje wszyst-
kie nagrody pieniężne oraz ze 
Stowarzyszeniem „Nowe Hory-
zonty”, które funduje nagrody 
dodatkowe i gości organizato-
rów Konkursu oraz laureatów 
na MFF Nowe Horyzonty we 
Wrocławiu, gdzie odbywa się 
uroczysta ceremonia wręcze-
nia nagród Konkursu (w tym 
roku 27 lipca). 

pięć smaków 
z nagrodą grand 
s3Ktor 2017

Fundacja Sztuki Arteria, orga-
nizator Azjatyckiego Festi-

walu Filmowego Pięć Sma-
ków oraz Festiwalu Radio 
Azja otrzymała nagrodę Grand 
S3KTOR 2017 za całokształt 
dotychczasowej działalności. 
Konkurs, organizowany po raz 
ósmy przez Urząd m.st. War-
szawy, ma na celu ukazanie oraz 
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15 czerwca w warszawskiej firmie Stu-
dio LAS odbyły się warsztaty z najnow-

szymi kamerami ReD – po hasłem „Big ReD 
Shootout”. Warsztaty poprowadził wybitny, 
ceniony na świecie autor zdjęć filmowych 
Arthur Reinhart (PSC), Krzysztof Wło-
darczyk (Digital Imaging Technician) oraz 
Rod Marley – Technical Support engineer 
z ReD Digital Cinema i Jarosław Sterczew-
ski (korekcja barwna). W technologię HDR 
wprowadził uczestników warsztatów Kamil 
Rutkowski (DI Factory). Podczas zajęć prze-
prowadzony został test trzech najnowszych 
przetworników ReD: Monstro 8K, Helium 
8K i Gemini 5K. Wykorzystano przy tym 
optykę: Leica Thalia i Summilux-C oraz 

Gecko Genesis G35. Program całodzien-
nych warsztatów objął: artystyczne sposoby 
wykorzystania materiałów High Dynamic 
Range, korekcję barwną live materiałów 
HDR, a także sesję fotograficzną Monstro 8K 
vs Hasselblad, którą poprowadził Sławomir 
Kasper. Podczas wydarzenia dla uczestników 
zajęć dostępne były aparaty z portfolio Leica 
Camera i Hasselblad, w tym najnowszy bez-
lusterkowiec X1D. Organizatorami i partne-
rami warsztatów byli: creativetools.pl, ReD 
Digital Cinema, Camera Obscura, Studio 
Las, Heliograf, CW Sonderoptic, LGe, Gecko 
Genesis, FilmFactory, DI Factory, Leica, Has-
selblad, Canon, HP, BMW Motorrad, PSC 
i magazyn „FilmPRO”. 

warsztaty z nowinkami reD

Prowadzący i uczestnicy
 warsztatów
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Teast im. Krzysztofa Kieślow-
skiego dla najlepszego scenariu-
sza z europy Wschodniej roz-
wijanego w ramach programu 
scenariuszowego Niezależnej 
Fundacji Filmowej, uznawanego 
za jeden z najefektywniejszych 
europejskich programów dla 
scenarzystów. Rada Artystyczna 
ScripTeast, do której należą m.in. 
Sanford Lieberson, wieloletni szef 
20th Century Fox, jeden z pro-
ducentów takich dzieł świato-
wego kina, jak misja czy Thelma 
i Louise, Antonio Saura (produ-
cent i szef firmy dystrybucyjnej 
Latido), Manfred Schmidt (wielo-
letni szef jednego z największych 
niemieckich funduszy filmo-
wych MDM), przyznała główną 
nagrodę, czyli czek w wysokości 
10 tys. euro i statuetkę autorstwa 
Adama Fedorowicza Mai Vitko-
vej z Bułgarii za projekt „Afryka”. 
Nagrodę Specjalną ScripTeast 
2018 otrzymał scenariusz „Zima 
pod znakiem wrony” Sandry 
Buchty i Kasi Adamik. Scena-
riusz został napisany na pod-
stawie opowiadania Olgi Tokar-
czuk, jednej z najpoczytniejszych 
i najczęściej nagradzanych pol-
skich pisarek. W tegorocznej 12. 

platynowe lwy 
dla jerzego 
skolimowskiego

jerzy Skolimowski – wybitny 
reżyser, artysta ceniony 

i nagradzany na świecie 
(w dorobku ma trofea z najbar-
dziej prestiżowych festiwali na 
świecie, jak Cannes, Wenecja czy 
Berlin), a przy tym scenarzysta 
i aktor, poeta i malarz – odbie-
rze statuetkę Platynowych Lwów 
podczas gali finałowej 43. Festi-
walu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, w sobotę, 22 
września. Mistrz polskiego i euro-
pejskiego kina obchodził w tym 
roku w maju 80. urodziny. 

edycji międzynarodowego pro-
gramu ScripTeast brało udział 
11 projektów z 7 krajów, wśród 
nich aż 4 polskie (Piotra Doma-
lewskiego, Arka Biedrzyckiego, 
Bartka Konarskiego i Tomasza 
Mielnika). W 12-letniej histo-
rii programu Polacy aż trzykrot-
nie stawali na podium i odbierali 
w Cannes prestiżową nagrodę 
im. Krzysztofa Kieślowskiego. 
Od początku istnienia programu 
do dziś spośród wszystkich 114 
zakwalifikowanych projektów 
zrealizowano 33 filmy, a 11 kolej-
nych jest w produkcji. 

Nabór do Fipresci 
warsaw critics 
project

Warszawska Fundacja Fil-
mowa i Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Krytyków Fil-
mowych FIPReSCI czekają 
na zgłoszenia młodych dzien-
nikarzy filmowych z krajów 
europy Środkowo-Wschod-
niej, do warsztatów FIPReSCI 
Warsaw Critics Project. Trzyna-
sta edycja programu odbędzie 

się w dniach 12-21 paździer-
nika, w ramach 34. Warszaw-
skiego Festiwalu Filmowego. 
Wybrani dziennikarze zostaną 
zaproszeni do udziału w obu 
wydarzeniach, będą mieli oka-
zję poznać twórców prezento-
wanych na WFF filmów, zapo-
znać się z działalnością branży, 
a także wziąć udział w obra-
dach jury FIPReSCI. Młodym 
dziennikarzom, którzy rzadko 
mają okazję wyjeżdżać za gra-
nicę w sprawach zawodowych, 
organizatorzy oferują możli-
wość współpracy z profesjona-
listami światowej klasy i pozna-
nia dziennikarstwa filmowego 
na najwyższym poziomie. Od 
uczestników organizatorzy ocze-
kują dobrej znajomości języka 
angielskiego w mowie i piśmie. 
Zajęcia poprowadzą doświad-
czeni dziennikarze: Michael 
Pattison z Wielkiej Brytanii, 
publikujący na łamach takich 
tytułów, jak „Sight & Sound”, 
„Guardian”, „Fandor”, „Vice”; 
Carmen Gray z Nowej Zelandii, 
współpracująca z „Dazed&Con-
fused”, „Screen International” 
i „Guardianem”. Zakres warsz-
tatów obejmuje przygotowanie, 

pisanie i redakcję wiadomości, 
recenzji i wywiadów prasowych 
oraz przygotowanie i przepro-
wadzanie wywiadów telewizyj-
nych. Zainteresowani proszeni 
są o przesłanie do 20 sierpnia 
swoich aplikacji, zawierających: 
życiorys, list motywacyjny oraz 
kopie trzech własnych publikacji 
w języku angielskim. Kontakt: 
fipresci@wff.pl.

szefowa Kina 
pod baranami 
w zarządzie europa 
cinemas

Podczas zakończonego 19 maja 
71. MFF w Cannes odbyło się 

doroczne zebranie Rady sieci 
kin europa Cinemas, na któ-
rym nowym członkiem Zarządu 
została wybrana Maria Mag-
dalena Gierat z krakowskiego 
Kina Pod Baranami. Prowadzi 
ten obiekt od 2001 roku. Od 
2013 działa w Radzie europa 
Cinemas. Wykłada i organizuje 
warsztaty dla operatorów kin 
na wielu międzynarodowych 
konferencjach. Została wymie-
niona na liście 40 Under 40, 
czyli czterdziestu znaczących 
młodych osób działających 
w branży filmowej w europie. 
W ubiegłym roku wyróżniono 
ją w rankingu Top 50 Women in 
Global Cinema, czyli 50 najbar-
dziej znaczących kobiet w świa-
towej branży filmowej. Kino Pod 
Baranami należy do sieci europa 
Cinemas od 1998. W 2009 otrzy-
mało nagrodę europa Cinemas 
za najlepszy program w europie.

warsaw Kids Film 
Forum 2018

Podczas 5. Festiwalu Filmo-
wego Kino Dzieci w War-

szawie odbędzie się, w dniach 
26-28 września, 2. edycja mię-
dzynarodowego forum pitchin-
gowego filmów i seriali dla mło-
dego widza – Warsaw Kids Film 
Forum. Rejestracja dla Obserwa-
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47. lubuskie lato Filmowe
łaGów, 24 czerwca – 1 lipca
www.llf.pl

12. letnie tanie Kinobranie
KRaKów, 29 czerwca – 30 sierpnia
www.kinopodbaranami.pl

2. podlasie slowFest
SuPRaśl, 30 czerwca – 12 sierpnia
www.podlasieslowfest.pl

11. ogólnopolskie spotkania 
Filmowe Kameralne lato
Radom, 1-7 lipca
www.kameralnelato.filmforum.pl

Visa Kino letnie sopot – 
zakopane
SoPot, GiżyCKo, ZaKoPaNe  
1 lipca – 31 sierpnia
www.kino.visa.pl

5. praskie lato Filmowe
waRSZawa, 2 lipca – 31 sierpnia
www.kinopraha.pl

7. Kołobrzeg suspense Film 
Festival
KołobRZeG, 4-8 lipca
www.suspenseff.pl

5. Folk Film Festiwal
SiaNowo, 6-8 lipca 
www.folkfilm.pl

11. międzynarodowy Festiwal 
Filmów animowanych animator
PoZNań, 6-12 lipca
www.animator-festival.com

8. transatlantyk Festival
łódź, 13-20 lipca
www.transatlantyk.org

12. przegląd Filmowy brave: 
Forbidden cinema
wRoCław, 14-21 lipca
www.bravefestival.pl

18. sopot Film Festival. 
międzynarodowy Festiwal Filmowy
SoPot, 14-22 lipca
www.sopotfilmfestival.pl

22. Festiwal Filmu-muzyki-
-malarstwa „lato z muzami”
NowoGaRd, 16-22 lipca
www.festiwal.ndk.pl

18. Festiwal Filmów 
skandynawskich
daRłowo, 19-22 lipca 
www.dokdarlowo.pl

12. Dąbskie wieczory Filmowe
SZCZeCiN, 23-29 lipca
www.wieczoryfilmowe.pl

18. międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
Nowe horyzonty
wRoCław, 26 lipca – 5 sierpnia
www.nowehoryzonty.pl

3. mazurski Festiwal 
Filmów wojennych i historycznych
KętRZyN, 28-29 lipca 
www.walkiria.com.pl

12. Festiwal Filmu i sztuki  
Dwa brzegi

KaZimieRZ dolNy, JaNowieC Nad 
wiSłą, 28 lipca – 5 sierpnia
www.dwabrzegi.pl

19. letnia akademia Filmowa 
w zwierzyńcu
ZwieRZyNieC, 3-12 sierpnia
www.laf.net.pl

7. Festiwal Filmowy „Kocham 
Dziwne Kino”
PabiaNiCe, 9-12 sierpnia
www.kinotomi.pl

45. ińskie lato Filmowe
ińSKo, 10-19 sierpnia
www.ilf.org.pl

6. zamojski Festiwal 
Filmowy „spotkania 
z historią”
Zamość, 16-18 sierpnia
www.zamoscfilmfestival.pl

1. octopus Film Festival
GdańSK, 22-26 sierpnia 
www.octopusfilmfestival.com

10. solanin Film Festiwal
NOWA Sól, 22-26 sierpnia
www.solanin-film.pl

Kinobus 
świętoKRZySKie, 23-26 sierpnia
www.kinobus.pl

14. spotkania 
z Filmem górskim
ZaKoPaNe, 30 sierpnia – 2 września
www.spotkania.zakopane.pl

oprac. Marcin radomski

KALENDARZ IMPREZ 
lipiec i sierpień 2018

wypromowanie najlepszych ini-
cjatyw podjętych przez organi-
zacje pozarządowe. Laureata 
nagrody za całokształt Grand 
S3KTOR wybiera Warszaw-
ska Rada Działalności Pożytku 
Publicznego. Na przestrzeni lat 
do udziału w konkursie zgło-
szono ponad 800 inicjatyw. 

Visa Kino letnie 
2018

rozpoczęła się kolejna, już 10. 
edycja festiwalu Visa Kino 

Letnie, która potrwa przez 
całe wakacje. Festiwal zapra-
sza widzów do najpopularniej-
szych kurortów Polski – Sopotu 
i Zakopanego – na codzienne, 
bezpłatne projekcje. Dodatkowo, 
w środy i czwartki, seanse kina 
letniego odbywają się w Giżycku. 
W Sopocie publiczność ogląda 
filmy na słynnym sopockim 
molo, w Zakopanem na Kultu-
ralnym Placu Niepodległości 
obok Krupówek z widokiem na 
Giewont, a w Giżycku w ekoma-
rinie, tuż nad jeziorem Niego-
cin. Jak co roku, każdy tydzień 
festiwalu będzie podzielony 
na atrakcyjne dni tematyczne. 
W repertuarze znajdą się tytuły 
Oscarowe i nagradzane na euro-

pejskich festiwalach, światowe 
super hity oraz kino artystyczne. 
Nie zabraknie też polskich pro-
dukcji, o których głośno w kraju 
i za granicą. Visa Kino Letnie 
to nie tylko pokazy filmowe. 
Poszczególne obrazy stają się 
punktem wyjścia do rozmowy. 
Organizatorzy zapraszają do 
codziennych spotkań i wymiany 
wrażeń. Intensywne życie festi-
walowe toczy się każdego dnia 
wakacji na Kulturalnym Placu 
Niepodległości w Zakopanem, 
w sopockiej kawiarni Koło Molo 
w sąsiedztwie słynnej fontanny 
oraz w centrum festiwalowym 
w Giżycku – kinie Nowa Fala. 
Harmonogram wszystkich pro-
jekcji dostępny jest na stronie: 
www.kino.visa.pl.

akredytacje na 43. 
FpFF

2 lipca rusza sprzedaż akredy-
tacji na 43. Festiwal Polskich 

Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Koszt dla jednej osoby wynosi 
320 złotych przez cały okres 
sprzedaży. Studenci polskich 
szkół filmowych współpra-
cujących z FPFF (PWSFTviT 
w Łodzi, WRiTV UŚ im. Krzysz-
tofa Kieślowskiego w Katowi-

cach, Szkoła Wajdy, Akademia 
Filmu i Telewizji, Warszaw-
ska Szkoła Filmowa, Gdyńska 
Szkoła Filmowa) mogą zakupić 
akredytację w cenie promocyj-
nej – 100 złotych (obowiązuje 
ważna legitymacja studencka). 
Członkowie Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich posiadający 
ważną, podstemplowaną legity-
mację nie płacą za akredytację. 
Członkom SFP przysługuje akre-
dytacja BRANŻA, z wyjątkiem 
członków Koła Piśmiennictwa 
Filmowego SFP, którym przysłu-
guje akredytacja MeDIA (tylko 
ona zapewnia obsługę ze strony 

Biura Prasowego). Obok akre-
dytacji BRANŻA i MeDIA ist-
nieje również kategoria OBSeR-
WATOR, przeznaczona dla 
wszystkich, którzy chcą wziąć 
udział w FPFF, a nie są zwią-
zani z mediami ani branżą fil-
mową. Cena wszystkich typów 
akredytacji jest jednakowa. 
Sprzedaż karnetów rozpocznie 
się w sierpniu, a pojedynczych 
biletów – na początku września. 
43. FPFF odbędzie się w dniach  
17-22 września.

oprac. Julia 
Michałowska
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12. letnie tanie Kinobranie
W dniach 29 czerwca – 30 sierpnia krakowskie Kino Pod Baranami 

zaprasza na 12. edycję wakacyjnego festiwalu filmowego Letnie 
Tanie Kinobranie. W programie ponad 100 tytułów w 9 cyklach tema-
tycznych. Bilety na seanse w cenie 8 złotych. W programie znalazły się 
najgłośniejsze tytuły sezonu, wśród których królują laureaci najważniej-
szych nagród filmowych oraz oryginalne produkcje autorstwa nieza-
leżnych twórców. Uczestnicy Kinobrania będą mogli również przypo-
mnieć sobie kultowe obrazy sprzed lat lub zobaczyć je po raz pierwszy 
na dużym ekranie. Repertuar festiwalu to również produkcje wybrane 
przez widzów, którzy mogli zgłaszać swoje propozycje tytułów. W trak-
cie festiwalu kolekcjonerzy będą mogli upolować wymarzony plakat 
filmowy podczas tradycyjnego Plakatobrania. Nie zabraknie również 
klimatycznych seansów pod gwiazdami w przestrzeni renesansowego 
Pałacu Pod Baranami. Aby przybliżyć rodzime kino przyjeżdżającym 
do Krakowa zagranicznym turystom, wybrane polskie filmy będą pre-
zentowane z angielskimi napisami. 
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Niewiele się wydarzyło w tym 
czasie na rodzimych srebr-
nych ekranach. Tradycyjnie 
już zabrakło przebojowego 

polskiego tytułu, a dodatkowo nie poja-
wiła się w maju żadna mocna animacja 
z Hollywood. Co prawda lider box offi-
ce’u w piątym miesiącu 2018 zgromadził 
więcej widzów od lidera sprzed roku (Straż-
nicy Galaktyki vol. 2), ale generalnie fre-
kwencja spadła.

W maju 2017 filmy z TOP 20 polskiego 
box office’u zgromadziły 2,837 mln widzów. 
W maju 2018 frekwencja na dwudziestu naj-
popularniejszych tytułach sięgnęła jedynie 
2,227 mln osób. Spadek o ponad 600 tys. 
widzów był w kinach odczuwalny, a złożyło 
się na to kilka czynników. Przede wszystkim 
fantastyczna letnia pogoda, potem słabszy 

nieco repertuar i zapewne także niedziele 
bez handlu. Ten ostatni czynnik jest bar-
dzo trudny obecnie do oszacowania. Co 
prawda sklepowa branża handlowa bije na 
alarm i informuje o stratach, ale kiniarze 
nie dołączają do tego negatywnego głosu. 
Przynajmniej oficjalnie i na razie. Z moich 
pobieżnych badań wśród przedstawicieli 
rynku kinowego nie wynika, aby wolne od 
handlu niedziele zaszkodziły branży. Jest 
jeszcze za wcześnie na podawanie osta-
tecznych ocen tego zjawiska. Słaby maj 
w kinach związany był najbardziej z nie-
zbyt ciekawym repertuarem i świetną, sło-
neczną pogodą.

Do kin w maju 2018 trafiły 32 tytuły, 
ale tylko 14 zdołało dostać się do TOP 
20. Największą popularnością cieszył się 
Deadpool 2, który zgromadził w tym okre-

sie 573 tys. widzów, a w sumie na koniec 
czerwca tych widzów było już 784 tys. 
Ciągle świetnie radził sobie kwietniowy 
produkt Marvela/Disneya, czyli Avengers: 
Wojna bez granic z 490 tys. sprzedanych 
biletów w maju (na koniec czerwca łącznie 
będzie to 1,2 mln widzów i czwarte miej-
sce na liście frekwencyjnych hitów 2018 
roku). Na podium znalazł się też Han Solo. 
Gwiezdne wojny – historie, któremu tylko 
kilka dni wystarczyło do zgromadzenia 
w maju 265 tys. widzów.

W piątym miesiącu roku kina boleśnie 
odczuły brak dużej hollywoodzkiej ani-
macji. Przed rokiem były dwa takie obrazy 
i oba cieszyły się dużym wzięciem, a w tym 
roku nie było ani jednej takiej propozycji. 
Najlepiej wśród animacji poradziły sobie 
chińsko-amerykańskie Kaczki z gęsiej 
paczki, które zobaczyło 134 tys. osób.

Jeśli chodzi o filmy polskie to sytuacja 
jest jeszcze gorsza. W maju na srebr-
nych ekranach zadebiutował praktycz-
nie tylko dokumentalny Książę i dybuk, 
który na siedmiu ekranach przyciągnął 
2787 osób. Pojawiło się za to kilka mniej-
szościowych polskich koprodukcji. I tutaj 
najlepiej zaprezentowała się Prawdziwa 
historia Romana Polańskiego, którą obej-
rzało 53,4 tys. widzów. To wynik, który 
nie zachwyca. Poprzedni film tego twórcy, 
Wenus w futrze, ściągnął do kin 126 tys. 
osób, Rzeź miała ponad 300-tysięczną 
widownię, a Autora widmo zobaczyło 
ponad 420 tys. kinomanów. Tak zatem 
patrząc, zainteresowanie dziełami pol-
skiego mistrza jest coraz mniejsze. Na 
czele TOP 10 polskich tytułów w maju 
2018 znalazł się Pitbull. ostatni pies, który 
zainteresował… 16,7 tys. widzów.

Krzysztof spór
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BOX OFFice

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 DEADPOOL 2 DEADPOOL 2 IMPERIAL 
CINEPIX

USA 11 718 792 573 960 11 718 792 573 960 318 18.05.2018

2 AVENGERS: WOJNA 
BEZ GRANIC

AVENGERS: INFINITY 
WAR

DISNEY USA 10 299 790 490 012 24 803 422 1 159 279 460 26.04.2018

3 HAN SOLO. GWIEZDNE 
WOJNY - HISTORIE

SOLO: A STAR WARS 
STORY

DISNEY USA 5 859 869 265 195 5 859 869 265 195 465 25.05.2018

4 KACZKI Z GĘSIEJ 
PACZKI

DUCK DUCK GOOSE KINO ŚWIAT CHINY/USA 2 261 504 134 146 2 261 504 134 146 232 11.05.2018

5 PIOTRUŚ KRÓLIK PETER RABBIT UIP AUSTRALIA/USA 2 088 775 116 878 8 941 013 489 071 171 13.04.2018

6 STRAŻNICY CNOTY BLOCKERS UIP USA 1 842 567 92 336 1 842 567 92 336 118 04.05.2018

7 RAMPAGE: DZIKA 
FURIA

RAMPAGE WARNER USA 1 776 610 90 022 1 776 610 90 022 227 11.05.2018

8 POZYCJA 
OBOWIĄZKOWA

BOOK CLUB MONOLITH USA 1 686 955 84 663 1 686 955 84 663 177 25.05.2018

9 TULLY TULLY M2 FILMS USA 1 091 967 60 666 1 091 967 60 666 126 11.05.2018

10 PRAWDZIWA HISTORIA D'APRES UNE HISTOIRE 
VRAIE

MONOLITH FRANCJA/BELGIA/
POLSKA

975 686 53 454 975 686 53 454 129 11.05.2018

39 602 515 1 961 332

11 TAXI 5 TAXI 5 KINO ŚWIAT FRANCJA 723 355 38 352 733 243 39 176 97 04.05.2018

12 CICHE MIEJSCE A QUIET PLACE UIP USA 667 415 34 290 3 418 650 172 666 131 13.04.2018

13 NASZE NAJLEPSZE 
WESELE

C'EST LA VIE! KINO ŚWIAT FRANCJA/KANADA/
BELGIA

654 261 34 160 654 261 34 160 80 18.05.2018

14 FUTRZAKI RUSZAJĄ NA 
RATUNEK

TWO TAILS FORUM FILM ROSJA 542 205 32 879 542 205 32 879 184 25.05.2018

15 PAWEŁ, APOSTOŁ 
CHRYSTUSA

PAUL, APOSTLE OF 
CHRIST

UIP USA 481 657 26 282 481 657 26 282 116 04.05.2018

16 GHOSTLAND GHOSTLAND M2 FILMS FRANCJA/KANADA 458 457 27 115 458 457 27 115 77 04.05.2018

17 PITBULL. OSTATNI PIES PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT POLSKA 360 820 16 711 20 228 059 1 007 592 434 15.03.2018

18 KATYŃ - OSTATNI 
ŚWIADEK

THE LAST WITNESS KINO ŚWIAT WLK. BRYTANIA/
POLSKA

339 901 20 483 339 901 20 483 151 11.05.2018

19 PLAYER ONE READY PLAYER ONE WARNER USA 338 483 19 827 5 334 290 266 673 404 06.04.2018

20 PRAWDA CZY 
WYZWANIE

TRUTH OR DARE UIP USA 319 478 15 855 1 543 612 77 780 109 20.04.2018

4 886 032 265 954

TOP 20: 44 488 547 2 227 286

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT 360 820 16 711 20 228 059 1 007 592 434 15.03.2018

2 TWARZ KINO ŚWIAT 210 445 13 413 3 297 505 181 839 253 06.04.2018

3 WIEŻA. JASNY DZIEŃ AGAINST GRAVITY 50 766 3 272 305 048 19 094 51 23.03.2018

4 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 39 002 3 514 6 738 219 427 291 176 06.10.2017

5 KSIĄŻĘ I DYBUK AGAINST GRAVITY 35 996 2 787 35 996 2 787 7 11.05.2018

6 PLAN B NEXT FILM 31 173 3 044 5 722 347 306 589 235 02.02.2018

7 PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT 25 676 2 547 20 633 173 1 043 861 343 26.01.2018

8 CICHA NOC FORUM FILM 20 510 2 036 6 341 737 368 969 195 24.11.2017

9 ATAK PANIKI AKSON 19 334 1 795 3 354 939 182 227 225 19.01.2018

10 ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI MÓWI SERWIS 11 329 1 167 3 283 139 246 541 182 04.11.2016

TOP 10: 805 051 50 286

BOX OFFice MAJ 2018

Pitbull. Ostatni pies, 
reż. Władysław Pasikowski

W porównaniu z poprzednim rokiem, pierwsze pięć 
miesięcy sezonu 2018 w polskich kinach przyniosło spadek 
frekwencji o 6 proc. Co roku drugi kwartał w kinach należy 
do okresu najsłabszego dla dystrybucji, ale maj 2018, był 
pod tym względem szczególnie nieprzyjazny.
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Choć nie dziś...
czy zwłaszcza w Wilczych echach 
(1968) Aleksandra Ścibora-Ryl-
skiego. 

Prawo i pięść jest z tej serii 
filmem najlepszym. Wyraźnie 
widać tu inspirację przede wszyst-
kim słynnym westernem Freda 
Zinnemanna, W samo południe 
(1962), w którym szeryf, grany 
przez Gary’ego Coopera, staje 
samotnie naprzeciw grupy rzezi-
mieszków. Ale Andrzej Kenig nie 
jest typem niezłomnego kowboja. 
To inteligent, którego okoliczno-
ści zmuszają do tego, żeby być 
twardzielem. Przebieg wydarzeń 
zapowiada już pierwsza scena – 

bohater, wyłącznie pod wpływem 
naglącego spojrzenia dziewczyny 
z warkoczem, bierze w obronę 
napastowaną przez trzech męż-
czyzn repatriantkę. 

Kenig przypomina Maćka 
Chełmickiego z rozgrywającego 
się mniej więcej w tym samym 
czasie Popiołu i diamentu. Nie 
chce już zabijać, nie chce już 
w nic się angażować. Cheł-
micki, na swoją zgubę, ulegnie 

naciskom przełożonych. Zabije 
po raz kolejny, zanim sam zosta-
nie zabity. U Keniga natomiast 
górę weźmie imperatyw moralny. 
Pokona swoich przeciwników, ale 
opuści miasteczko z poczuciem 
etycznej i życiowej klęski. Nie tak 
to miało wyglądać.

Te dylematy, to poczucie inte-
ligenckiego rozdarcia podkre-
śla w filmie fakt, że w głównej 
roli został obsadzony Gustaw 
Holoubek. Aktor intelektualny, 
specjalista od tzw. „wielkiego 
repertuaru”, a nie od kina gatun-
kowego i przygodowego. Przez 
całą karierę zarzucano Holoub-

kowi, że nie jest aktorem ciele-
snym. Że „unieruchomiony” od 
szyi w dół gra wyłącznie twarzą 
i pięknie wycyzelowanymi sło-
wami. Rola w Prawie i pięści wnosi 
do emploi Holoubka intrygującą 
dwuznaczność. Kenig, owszem, 
daje po mordzie i sięga wresz-
cie po pistolet, ale przede wszyst-
kim stara się przeciągnąć na swoją 
stronę – prostego Smółkę (Wie-
sław Gołas), spragnionego odwetu 

za lata wojennych krzywd, Wró-
bla (Zdzisław Maklakiewicz), czy 
wiecznie nietrzeźwego Schaef-
fera, niemieckiego szefa restaura-
cji, któremu nie chciało się ucie-
kać przed wojskami radzieckimi 
(Adam Perzyk) – argumentami 
odwołującymi się do rozumu. 
Argumentami natury etycznej, 
religijnej, społecznej, propań-
stwowej…

Pułapka losu, w jaką wpada 
Kenig, wiąże Prawo i pięść także 
z modnym i płodnym artystycz-
nie w powojennej europie egzy-
stencjalizmem. Z konstytuującym 
go przekonaniem o absurdalności 

istnienia, o samotności i aliena-
cji jednostki. O heroizmie, a jed-
nocześnie daremności wyborów, 
których dokonujemy. Nastrój ten 
pogłębia ballada „Nim wstanie 
dzień” (z pewnością jedna z naj-
słynniejszych piosenek filmowych 
w dziejach polskiego kina) napi-
sana przez Krzysztofa Komedę 
(muzyka) i Agnieszkę Osiecką 
(słowa), a wykonywana przez 
edmunda Fettinga. Rozbrzmiewa 

ona na początku i końcu filmu. 
Podmiot liryczny snuje w niej roz-
maite „pobożne życzenia”, ale jak 
memento powracają w refrenie 
słowa: „choć nie dziś”.

Jeśli z dzisiejszej perspektywy 
coś w Prawie i pięści irytuje, to 
postacie kobiet. Do bohaterów 
dołączają byłe więźniarki obozu 
w Oświęcimiu, szukające miej-
sca na rozpoczęcie nowego życia. 
Kenig nawiązuje bliższy kontakt 
z Anną (Zofia Mrozowska), która 
stanowczo nie chce, by w cokol-
wiek się mieszał. Kobiety gene-
ralnie są tu bierne, bezbronne, 
posłuszne, zainteresowane jedy-
nie sferą prywatną. Z tego sche-
matu wyłamuje się tylko młoda 
Janka (ewa Wiśniewska), którą 
Kenig wciąga w swoje działania, 
i która z własnej inicjatywy spę-
dza z nim noc. Ostatecznie jed-
nak końcowy pojedynek rozegra 
się wyłącznie między mężczy-
znami.

A skoro do nich wracamy, to 
najwyższy czas napisać o reży-
serach. Prawo i pięść zrealizował 
duet Jerzy Hoffman i edward Skó-
rzewski. Ich wieloletnia współ-
praca to ewenement w historii 
polskiego kina; nie licząc bowiem 
małżeństw – ewy i Czesława 
Petelskich czy Joanny i Krzysz-
tofa Krauzów – ze świecą szu-
kać u nas reżyserskich tandemów. 
Hoffman i Skórzewski – absol-
wenci moskiewskiego Wszech-
rosyjskiego Państwowego Insty-
tutu Kinematografii – odnieśli 
sukces najpierw jako dokumen-
taliści, twórcy tzw. „czarnej serii”, 
ukazującej ciemne strony pol-
skiej rzeczywistości (np. Uwaga 
chuligani!, 1955; Dzieci oskar-
żają, 1956). W fabule zadebiu-
towali zabawnym filmem Gang-
sterzy i filantropi (1962) – także 
zresztą z Gustawem Holoubkiem 
w jednej z głównych ról. Po Pra-
wie i pięści zrobili jeszcze nowe-
lowe Trzy kroki po ziemi (1965), 
po czym ich drogi się rozeszły. 
Skórzewski wrócił do dokumentu. 
Zmarł w 1991. Hoffman nato-
miast zainteresował się „Trylogią” 
Henryka Sienkiewicza. Co było 
dalej, wszyscy wiemy. 

Zacznijmy od scena-
rzysty, bo scenarzy-
ści w polskim kinie 
zawsze pozostawali 

w cieniu. A przecież nazwisko 
Józefa Hena wiele znaczy w hi-
storii powojennej kultury. Ten 
pisarz, eseista, biograf, a także 
(o czym mało kto już dzisiaj pa-
mięta) reżyser, regularnie współ-
pracował z najlepszymi twórca-
mi naszej kinematografii i wie-
lokrotnie pisywał scenariusze na 
podstawie własnych (jak również 
cudzych) utworów literackich. 
Przypomnijmy kilka tytułów: 
Krzyż Walecznych, Nikt nie wo-
ła, Kwiecień, Dwa żebra Adama, 
serial Królewskie sny… Tak, te 
wszystkie dzieła zrodziły się z wy-
obraźni i tekstów Józefa Hena.

Nie inaczej rzecz wygląda 
w przypadku Prawa i pięści 
(1964). Kanwą scenariusza stała 
się bowiem powieść Hena „Toast” 
(notabene, jej wznowienia, już 
w czasach III RP, ukazały się 
pod tytułem filmowym). Autor 
umieścił akcję swojej opowieści 
w 1945 roku na Ziemiach Odzy-
skanych, z których dopiero co 
uciekli Niemcy. Napływają na te 
tereny repatrianci ze Wschodu 
i więźniowie obozów koncentra-
cyjnych. Stary porządek właśnie 
się skończył, nowy jeszcze się na 
dobre nie zaczął.

Główny bohater, mężczyzna 
o niemiecko brzmiącym nazwi-
sku Kenig, był członkiem konspi-

Prawo i Pięść

racji, walczył w powstaniu war-
szawskim, trafił do Oświęcimia 
i Dachau. Przeżył i chce mieć teraz 
po prostu święty spokój. Zaszyć 
się gdzieś w głuszy, zostać leśni-
kiem, ale też coś zarobić, bo na 
razie nie stać go nawet na nowe 
spodnie. Kenig przyłącza się do 
grupy mężczyzn, którzy z polece-
nia władz mają udać się do opu-
stoszałego uzdrowiska Graustadt, 
czyli obecnie polskiego Siwowa, 

i tam zabezpieczyć porzucone 
mienie. Na miejscu okazuje się 
jednak, że współpracownicy 
Keniga to bandyci, którzy zamie-
rzają ukraść co się da i prysnąć 
w siną dal. Bohater podejmuje 
z nimi nierówną walkę.

Prawo i pięść nazwane zostało 
polskim „westernem”, czy też – jak 
ochrzcili ów rodzaj filmów kry-
tycy, biorący poprawkę na realia 
europy Wschodniej – „easter-

nem” (choć akurat w przypadku 
tej produkcji zgadzają się także 
kierunki geograficzne – Zie-
mie Odzyskane to nasz Dziki 
Zachód). W latach 50. i 60. pol-
skie kino kilkakrotnie sięgnęło 
po amerykański schemat gatun-
kowy, ukazując za jego pomocą 
skomplikowaną powojenną rze-
czywistość. elementy westernu 
znajdziemy w Bazie ludzi umar-
łych (1958) Czesława Petelskiego, 

Niezwykły polski „western” ze wspaniałą kreacją Gustawa 
Holoubka rozgrywający się w trudnych, skomplikowanych 
latach powojennych. Prawo i pięść, mimo gatunkowej 
konwencji, to także przejmujący dramat egzystencjalny.
Bartosz Żurawiecki

Gustaw Holoubek, Ryszard 
Pietruski i Zofia Mrozowska 
w filmie Prawo i pięść, reż. Jerzy 
Hoffman, Edward Skórzewski 

Gustaw Holoubek i Wiesław Gołas 
w filmie Prawo i pięść, reż. Jerzy 
Hoffman, Edward Skórzewski 
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