


spis treści

W NUMERZE

1MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018

WstĘpNiAK
Od Redaktora Naczelnego 2

sFp/ZApA 4

WYDArZeNiA
Pokaz solidarnościowy dla Olega 
Sencowa 6

Wystawa w Muzeum Śląskim 7

Wokół Freda Zinnemanna 8

JUBiLeUsZe
Krzysztof Wierzbiański 9

FestiWALe
W pOLsce

Gdynia 10

Nowe Horyzonty 14

Animator 16

Dwa Brzegi 18

Transatlantyk 20

Łagów 22

Kameralne Lato 23

Lato z Muzami 24

Mała Ojczyzna 25

pOLsKie preMierY
Kalendarz premier 44

Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa 46

Juliusz 48

Kamerdyner 50

NA pLANie
Gareth Jones 52

FestiWALe
ZA GrANicĄ

Karlowe Wary 54

pOLONicA
Polscy filmowcy 
na świecie 56

rYNeK FiLMOWY 
Kuba Mikurda o Walerianie 
Borowczyku 60

Michał Bukojemski 62

DI AERO Theater 64

NA pOcZĄtKU
BYŁ DOKUMeNt 66

sHOrt MiesiĄcA
Atlas 72

prZeZ sUBieKtYW
Krótkometrażowcy 73

Wyobraź sobie 74

Moja (filmowa) muzyka 76

Potencjalni bohaterowie 
filmowi 78

Filmowy PEN Club 82

10 pYtAŃ
DO KAtArZYNY
WArNKe 84

MieJscA
Kino Janosik 86

sWOicH
Nie ZNAcie

Ryszard Idzik 88

KsiĄŻKi 90

iN MeMOriAM
Kazimierz Karabasz 92

Piotr Szulkin 94

Olga „Kora” Sipowicz 96

Tomasz Stańko 97

VAriA 98

BOX OFFice 104

pOLsKie KiNO
HistOrYcZNe
NA DVD 110 Ry

s.
 H

en
ry

k 
Sa

w
ka

 
Fo

t. 
W

oj
ci

ec
h 

St
ró

ży
k/

Re
po

rte
r

 teMAt NUMerU

34 10 lat 
studia Munka

26
 WYWiAD NUMerU
Janusz Kondratiuk



WstĘpNiAK

2 MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018

Fo
t. 

Jo
la

nt
a 

Su
sz

ko
-A

da
m

cz
ew

sk
a

Wrzesień w świecie pol-
skiego filmu rozpo-
czyna się od wielkiego 
„bum”. Jest ono głośne 

i widoczne, zwraca na filmowców 
uwagę całej Polski, a media poświęcają 
wtedy filmowi tyle miejsca i czasu, co 
nigdy później w ciągu roku. No może 
jeszcze przy okazji Oscarów, ale wtedy 
bywa, że więcej mówi się o czerwonych 
dywanach niż o kinowych dziełach. 

Wielkie „bum” to oczywiście Fe-
stiwal Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, ale w tym roku „bum” bę-
dzie podwójne, bo przy okazji festi-
walu będziemy też świętować 10-lecie 
Studia Munka. To absolutnie rewo-
lucyjna instytucja kulturalna, któ-
ra działając w ramach SFP, zmieniła 
sposób przechodzenia całego poko-
lenia młodych polskich reżyserów 
od nauki robienia filmów, do przy-
noszącego nagrody na światowych 
festiwalach zawodowstwa. Dlatego 
bohaterem wrześniowego „Magazy-
nu Filmowego” uczyniliśmy właśnie 
Studio Munka, którego historię pod-
jęła się opisać Dagmara Romanowska. 

Solą naszego „Magazynu…” często 
bywają wywiady z wybitnymi twórca-
mi polskiego kina. Magiczna sytuacja 
polegająca na tym, że naprzeciwko 
siebie siada dwoje ludzi, którzy pa-
trzą sobie w oczy, a potem szczerze 
rozmawiają o tym, co dla nich ważne, 

nie ma sobie równych. Zresztą mogą 
się Państwo o tym przekonać jeszcze 
raz, czytając rozmowę Jakuba Koisza 
z Januszem Kondratiukiem, nie tylko 
o jego nowym, bardzo osobistym fil-
mie Jak pies z kotem, ale także o praw-
dziwych relacjach w rodzinie, w której 
dwaj bracia (Janusz i Andrzej) reali-
zowali zupełnie inne, choć obaj zna-
komite, filmy. 

Chciałbym też zwrócić Państwa uwa-
gę na ważną rozmowę Darka Kuźmy 
z Kubą Mikurdą na temat jego doku-
mentu Love Express. Przypadek Wa-
leriana Borowczyka i na bohatera tej 
opowieści – prawie zapomnianego dziś 
wybitnego polskiego reżysera, który 
nie znalazł dla siebie miejsca w Pol-
sce, a i we Francji, gdzie rozkwitła jego 
bujna i zmysłowa kariera, poddawany 
był próbom formatowania, na co nie 
dawał swojej zgody. 

W Filmowym PEN Clubie przed-
stawiam Państwu tym razem młode-
go autora, którego teksty od jakiegoś 
czasu można znaleźć na naszych ła-
mach. Gdyby istniało Studio Munka 
dla dziennikarzy, on z całą pewnością 
byłby jednym z naszych powodów do 
dumy. Jest młody i staje przed nim 
teraz konieczność podjęcia decyzji: 
czy zdoła żyć z pisania o filmie? Za-
leży mi, żeby wciąż jeszcze udawało 
się dostawać na to pytanie odpowiedź 
twierdzącą.
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Filmowców Polskich, aby przy podziale pie-
niędzy uwzględnić nie tylko liczbę kopiowa-
nych utworów, ale także niemal w równym 
stopniu to, jaki jest ich rozmiar – tak jak ma 
to miejsce w innych krajach europejskich. 
W konsekwencji z kwot przypadających do 
podziału za lata 2015-2017 blisko połowa 
przypadła dla współtwórców utworów au-
diowizualnych.

Od wielu lat Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich podejmuje starania, aby nie tylko za-
sady podziału pieniędzy, ale też przepisy doty-
czące ich inkasowania zostały ukształtowane 
w sposób analogiczny do innych krajów Unii 
Europejskiej. Inkaso opłat z tytułu czystych 
nośników w Polsce z rynku audio-wideo od 
wielu lat utrzymuje się na rażąco niskim po-
ziomie ok.1,5 mln euro rocznie. Takiej kwoty 
nie można uznać za właściwą rekompensatę 
dla dziesiątek tysięcy uprawnionych za to, że 
za darmo można kopiować stworzone przez 
nich filmy, piosenki, itp. Dla porównania we 
Francji rocznie jest to 226 mln euro, we Wło-
szech 130 mln euro, w Niemczech 101 mln 
euro, w Belgii 25 mln euro, a na Węgrzech 22 
mln euro (dane za rok 2015). Polska jest na 
końcu UE, jeśli chodzi o wysokość opłat od 

czystych nośników na jednego mieszkańca. 
Więcej inkasują takie kraje, jak Litwa, Łotwa, 
Rumunia, Czechy czy Słowacja. Bez wątpie-
nia główną tego przyczyną jest niezaktuali-
zowany przez ministra kultury wykaz no-
śników i urządzeń do kopiowania objętych 
opłatą. Obecnie w Polsce znajdują się w nim 
tak archaiczne pozycje, jak np. kasety VHS, 
kasety magnetofonowe, magnetowidy – czyli 
te, których już się nie używa i nie sprzedaje. 
Katalog urządzeń powinien więc zostać zak-
tualizowany poprzez objęcie opłatami tych, 
które obecnie znajdują się w masowej sprze-
daży, i którymi faktycznie kopiuje się utwory. 
Są to przede wszystkim smartfony i tablety, 
dla których opłaty wprowadziły już niemal 
wszystkie kraje UE. Nie tylko zachodnie, jak 
Francja czy Niemcy, ale także naszego regio-
nu – np. Węgry, Litwa. 

Sygnatariuszami porozumienia jest na-
sza organizacja oraz Stowarzyszenie 
Autorów ZAiKS, ZASP, KOPIPOL, 
Związek Polskich Artystów Fotogra-

fików, Związek Polskich Artystów Plastyków 
oraz Stowarzyszenie Twórców Ludowych. 
Dzięki osiągniętemu kompromisowi twór-
cy reprezentowani przez organizacje będą 
mogli w najbliższym czasie otrzymać należ-
ne im pieniądze. 

Porozumienie, na podstawie którego zo-
stanie dokonany podział opłat, uwzględnia 
wyniki aktualnych badań kopiowania utwo-
rów na własny użytek osobisty. Badania prze-
prowadzone przez renomowaną firmę ba-
dawczą na przełomie lat 2017 i 2018 objęły 
swoim zasięgiem kilka tysięcy respondentów. 
Potwierdziły one, że zjawisko kopiowania 
do prywatnych celów nadal jest popularną 
formą korzystania z treści chronionych pra-
wem autorskim. Wśród utworów najczęściej 
kopiowanych respondenci wskazywali m.in. 
filmy fabularne oraz seriale. Rozmiar kopio-
wania utworów audiowizualnych okazał się 
największy spośród wszystkich utworów ob-
jętych badaniem.

Organizacje reprezentujące podmioty, któ-
rym należne są kwoty z tytułu tzw. czystych 
nośników, w trakcie negocjacji porozumie-
nia zgodziły się na postulat Stowarzyszenia 

Od 2014 roku w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego znajduje się pro-
jekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie 
opracowany przez Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich wraz z innymi organizacja-
mi zbiorowego zarządzania. Nie dość, że 
upraszcza on cały system poboru opłat, to 
dostosowuje listę urządzeń objętych opła-
tami do aktualnego rozwoju techniki i spo-
sobów kopiowania. Liczymy, że jeszcze 
w tym roku – tak jak to zapowiedział na 
wiosnę minister Piotr Gliński – możliwe 
będzie wdrożenie zmian postulowanych 
od wielu lat przez twórców oraz przez re-
prezentujące ich organizacje.

piotr chaberski 
kierownik Działu Inkaso Polska 
SFP-ZAPA

W połowie lipca w siedzibie Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich siedem organizacji zbiorowego zarządzania 
zawarło porozumienie dotyczące podziału opłat 
z tytułu tzw. czystych nośników autorskich za okres od 
1 stycznia 2015 do końca 2017 roku.

PODZIAŁ OPŁAT 
ZA CZySTE NOśNIKI 
AUTORSKIE 
UZGODNIONy

Dzięki kompromisowi twórcy będą 
mogli dostać należne im pieniądze
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W SOLIDARNOśCI 
Z UKRAIńSKIM REżySEREM
Oleg Sencow to ukra-

iński reżyser, pro-
ducent i  działacz 
społeczny, urodzo-

ny w Symferopolu na Ukrainie 
(dziś stolica Republiki Autono-
micznej Krymu). Twórca od po-
czątku angażował się w demon-
stracje na Majdanie i protestował 
przeciwko aneksji Krymu przez 
Rosję. W 2014 został aresztowa-
ny przez rosyjskie służby specjal-
ne. Oskarżono go o prowadze-
nie antyrosyjskiego ruchu ter-
rorystycznego i planowanie ata-
ków na mosty, linie energetyczne 
oraz pomnik Lenina. W sierpniu 
2015 roku w Rostowie nad Do-
nem wydano wyrok w jego spra-
wie. Rosyjski sąd wojskowy ska-
zał go na 20 lat łagru o zaostrzo-
nym rygorze. Oleg Sencow ni-
gdy nie przyznał się do zarzu-
canych mu czynów, broniąc się 
niezwykle odważnie. 

Estońsko-polska produkcja 
Askolda Kurova pokazuje, że 
sprawa Sencowa była od począt-
ku polityczna i ustawiona. Wielu 
świadków zostało zmuszonych 
torturami do zeznań przeciw-
ko Sencowowi. Kurov przygląda 
się procesowi i odsłania absurdy 
rosyjskiej machiny państwowej. 
Obserwuje też wysiłki rodziny, 
przyjaciół i prawników Olega, 
by ocalić go od więzienia, a także 
pokazuje solidarność świata fil-
mowego wobec sprawy reżysera. 
Polska Akademia Filmowa wraz 
z Europejską Akademią Filmo-
wą zainicjowały apel filmowców 
z całego świata o uwolnienie Sen-
cowa, pod którym podpisało się 
wielu twórców filmowych i ludzi 
kultury. Wśród setek podpisów 

znalazły się też nazwiska wybit-
nych polskich reżyserów, m.in. 
Agnieszki Holland, Andrzeja 
Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, 
Pawła Pawlikowskiego, Małgorza-
ty Szumowskiej i innych. Akcje 
solidarności prowadziły narodo-
we akademie filmowe z całej Eu-
ropy, a także festiwale w Berlinie, 
Wenecji, Warszawie.

W maju 2018 roku Sencow 
podjął ostentacyjną głodówkę 
w więzieniu, domagając się wy-
puszczenia 64 obywateli Ukra-

iny przetrzymywanych w Rosji. 
Reżyser został osadzony w pla-
cówce na północy Rosji. „Oleg 
żyje, ale jest w bardzo kiepskim 
stanie, ponieważ kontynuuje gło-
dówkę” – mówił przed pokazem 
Dariusz Jabłoński, prezydent Pol-
skiej Akademii Filmowej. – „Cała 
historia Olega Sencowa, przykład 
tego młodego idealisty powodu-
je, że jestem dumny z tego, że je-
stem filmowcem”.

Na pokazie obecni byli m.in. 
Maja Komorowska, Marcel Ło-

ziński, Nikodem Wołk-Łaniew-
ski, Maciej Karpiński czy Wiktor 
Skrzynecki. Seans został zorga-
nizowany przez Polską Akade-
mię Filmową, Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich i Krajową 
Izbę Producentów Audiowizu-
alnych. W lipcu w kinie Kultura 
film Proces: Federacja Rosyjska vs. 
Oleg Sencow był wyświetlany na 
biletowanych pokazach, z których 
wpływy polski koproducent do-
kumentu, firma Message Film, 
przekazała rodzinie Olega Sen-
cowa. Specjalne pokazy odbyły 
się również w sieci kin Helios.

Polska Akademia Filmowa za-
łożyła nr konta, na który można 
wpłacać wsparcie finansowe dla 
Olega i jego dzieci: Bank Pekao 
S.A. 38 1240 1053 1111 0010 6223 
7083. „Dziękujemy wszystkim, 
którzy wpłacili lub stale wpłaca-
ją na to konto – pieniądze prze-
kazujemy na koszty prawników, 
na utrzymanie dzieci i na wszel-
ką pomoc, jaką Oleg może w ła-
grze przyjąć” – informuje Dariusz 
Jabłoński.

Albert Kiciński

W stołecznym kinie Kultura, 
10 lipca, odbył się specjalny, 
solidarnościowy pokaz filmu 
dokumentalnego Proces: 
Federacja Rosyjska vs. 
Oleg Sencow w reżyserii 
Askolda Kurova. 

Wsparcie dla Olega sencOWa
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WOJNA – CIAŁO – PAMIęć
Film, malarstwo, rzeźba 

i troje artystów-wizjo-
nerów, których dzieła 61 
lat po śmierci tego z nich, 

który odszedł najwcześniej, spo-
tykają się w jednej przestrzeni 
ekspozycyjnej. Andrzej Wró-
blewski (1927–1957), Alina Sza-
pocznikow (1926–1973), Andrzej 
Wajda (1926–2016) i doświad-
czenie wojny jako wspólny mia-
nownik ich młodości. Czy jest 
potrzeba poddawania kolejnej 
lekturze Popiołu i diamentu Waj-
dy, „Rozstrzelań” Wróblewskiego, 
„Ekshumowanego” i „Zielników” 
Szapocznikow? To przecież w hi-
storii polskiej sztuki dzieła „ka-
noniczne”, przywoływane (szcze-
gólnie kino Wajdy) przez zbioro-
wą pamięć niejako z „zamknię-
tymi oczami”, cytowane i – od-
syłane w czas przeszły… Dzięki 
zamysłowi kuratorskiemu Andy 
Rottenberg wystawa „Perspekty-
wa wieku dojrzewania” sprawia, 
że oglądający tę ekspozycję oczy 
ma najszerzej otwarte, a komfor-
towy status „zwiedzającego” – 
widza i obserwatora, stopniowo 
przekształca się w poczucie emo-
cjonalnego i fizycznego wręcz za-
angażowania. 

Ekspozycja obejmuje 50 prac 
rzeźbiarskich i rysunków Aliny 

Szapocznikow oraz 66 obrazów, 
gwaszy, monotypii i rysunków 
Andrzeja Wróblewskiego. Oglą-
damy kino Andrzeja Wajdy – 
fragmenty jego 13 filmów fabu-
larnych (od Pokolenia po Katyń), 
szkice do scenopisów, plakaty 
i fotosy. Zderzenie ze sobą dzieł 
z różnych porządków artystycz-
nych i dyscyplin sztuki okazuje 
się chwytem o filmowej prowe-
niencji – mamy tu bowiem do 
czynienia z montażem o wyjąt-
kowej sile ekspresji. Zestawione 
ze sobą, w porządku zaprojekto-
wanym przez Andę Rottenberg, 
dzieła Wróblewskiego, Szapocz-
nikow i Wajdy tworzą zupełnie 
nową „montażową” jakość. Jak 
w kinie Eisensteina. Niegdysiej-
si koledzy z krakowskiej ASP – 
później: autor „Ukrzesłowio-
nych” i reżyser Kanału, stano-
wiąca artystyczny „byt osobny” 
rzeźbiarka, która z Wajdą i Wró-
blewskim miała współtworzyć 

rewoltę grupy Wieloplastyków, 
zostają w przestrzeni tej ekspo-
zycji zwróceni twarzami do sie-
bie. Ich dzieła prowadzą dialog, 
komentują się wzajemnie, lokują 
się jak znaki objaśniające ścieżkę 
wspólnego generacyjnego do-
świadczenia – zarażonych woj-
ną, przedwcześnie pozbawionych 
ojców. To w prostej linii konse-
kwencja wzajemnych inspiracji, 
rozmów, współdziałania, a także 
przyjaźni, korespondencji – emo-
cjonalnej i epistolarnej, jak ta po-
między Wajdą a Wróblewskim. 
Tu, w przestrzeni ekspozycyj-
nej Muzeum śląskiego, błękitna 
śmierć z płócien autora „Roz-
strzelań”, blade poliuretanowe 
odlewy twarzy, rąk, skóry („Ziel-
niki” Szapocznikow) rozjaśniane 
są blaskiem rozstawionych gęsto 
ekranów. W zapętleniu rzutowa-
ne są na nie obrazy filmowe – 
wyimki i fragmenty dzieł Wajdy, 
dokumentów, w których mówią – 

Wajda o sobie, Wajda o Wróblew-
skim, Wajda o Szapocznikow, 
Szapocznikow – o sobie. Film 
to czas nieodmiennie i zawsze – 
teraźniejszy. Ta właściwość pre-
zentacji zagarnia pozostałe eks-
ponaty wystawy. I mnie – widza, 
odbiorcę, uczestnika. Zwłaszcza, 
że działa tu jeszcze jeden wspólny 
mianownik o najbardziej uniwer-
salnym zasięgu. To historia ciała, 
które, jak sugerują filozofowie – 
przekracza naszą o nim wiedzę. 
Ta szczególna ekspozycja stawia 
nas twarzą w twarz z ciałem, któ-
re opowiada wojnę. 

P.S. Wystawie towarzyszy pu-
blikacja, która jest katalogiem 
tylko z nazwy. To przenikliwe, 
kilkusetstronicowe studium z ilu-
minacyjnym tekstem Andy Rot-
tenberg. Według słów kuratorki 
na początku miała być książka…

Anita skwara

Do 30 września w Muzeum Śląskim 
w Katowicach można oglądać fascynującą 
wystawę „Perspektywa wieku dojrzewania. 
Szapocznikow – Wróblewski – Wajda”.

wystawa w MuzeuM ŚląskiM
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Z RZESZOWA 
DO HOLLyWOOD

Być może jego „ame-
rykańskość” i  to, że 
uważa się go za reży-
sera jednego z najgło-

śniejszych westernów w historii 
powoduje, że biografowie czę-
sto zapominają o jego polskich 
korzeniach. „Od pewnego cza-
su wiemy, że Zinnemann, któ-
rego uważa się za wybitnego 
twórcę, urodził się w Rzeszo-
wie i chcieliśmy o tym przypo-
mnieć światu” – mówi Grażyna 
Bochenek, dziennikarka Radia 
Rzeszów i koordynatorka festi-
walu „W samo południe. Fred 
Zinnemann wraca do Rzeszo-
wa”. Za preludium do „zwraca-
nia” Zinnemanna miastu moż-
na uznać wykonany jakiś czas 
temu przez rzeszowskiego pla-
styka przepiękny mural przed-
stawiający Gary’ego Coopera 
w roli szeryfa Kane’a z filmu 
W samo południe.

Alfred „Fred” Zinnemann 
przyszedł na świat w 1907 roku 
w rodzinie rzeszowskich żydów, 
jak wynika z księgi Izraelskiego 
Urzędu Metrykalnego i śledztwa 
wspomnianej dziennikarki. Je-
go ojciec, Oskar, również uro-
dził się w mieście nad Wisło-
kiem, gdzie w 1906 wziął ślub 
z Anną, rodowitą rzeszowian-
ką. Notki biograficzne wspomi-
nają o ucieczce Zinnemannów 
w czasie pierwszej wojny świa-
towej do Austrii, ale niewiele 
pisze się o miejscu urodzenia 
wielkiego reżysera. Gimnazjum 
i szkołę średnią ukończył już na 
pewno w Wiedniu. Fred Zinne-
mann, po krótkim pobycie w Pa-
ryżu i Niemczech (mniej wię-
cej wtedy zdecydował, że chce 
zajmować się sztuką filmową), 
osiadł w końcu w Stanach i za-
czął realizować krótkometrażów-
ki. Za krótki dokument Benjy 
z 1951 roku otrzymał Oscara, 
ale wszystko, co najgłośniejsze, 
w tym kultowy western W sa-
mo południe, przyszło, gdy na-

wiązał długotrwałą współpracę 
z wytwórnią Metro-Goldwyn- 
-Mayer. Ostatnie jego dzieło, czy-
li Na skraju przepaści, miało pre-
mierę w 1982. Zmarł w Londy-
nie 14 marca 1997 roku.

Zinnemann wielokrotnie opo-
wiadał, że jego rodzice zginęli 
w Holocauście, a temat „bliskie-
go oddechu śmierci” był w je-
go pracach wyczuwalny. Jednak 
szczegółowo o czasach młodości 
nie wspomniał nawet synowi. 
„Nigdy nie mówił, że urodził się 
w Polsce i odkryłem to dopiero 

po jego śmierci, gdy zobaczyłem 
akt urodzenia” – wspomina Tim 
Zinnemann, który kontaktował 
się z twórcami festiwalu. –„Nie 
mówił też, że zna język polski, 
bo przecież musiał znać, skoro 
spędził w Rzeszowie pierwsze 
lata dzieciństwa”. 

Wprawdzie festiwal jest je-
dynie symbolicznym powro-
tem do rodzinnego miasta, ale 
to również pretekst do zadumy 
nad sytuacją tamtejszych żydów 
w czasie pierwszej i drugiej woj-
ny światowej. Wątki tożsamo-

ściowe rzeszowian zostały też 
poruszone na wystawie zatytuło-
wanej „Na twojej ziemi przyszło 
mi śpiewać pieśń twojego kraju”. 

W czasie festiwalu można 
było obejrzeć 9 filmów, w tym 
najważniejsze w dorobku ame-
rykańskiego reżysera, a także 
dokument autorstwa jego syna. 
Wszystko to w otoczeniu wy-
staw fotograficznych, koncer-
tów związanych z twórczością 
Freda Zinnemanna, paneli na-
ukowych oraz obrad będących 
komentarzem do projekcji ple-
nerowych. Jednym z najciekaw-
szych punktów programu był 
spacer śladami rodziny Zinne-
mannów, dzięki któremu można 
było poznać nie tylko historię 
miasta, ale również włączyć się 
do rozważań na temat emigracji 
żydów na początku XX wieku.

Humorystyczna i odnosząca 
się do tytułu kultowego wester-
nu była propozycja pory dnia, 
o której rozpoczynały się festi-
walowe atrakcje. Otóż było to… 
samo południe! Każdy więc ko-
lejny dzień wydarzenia rozpo-
czynał się wraz z nadejściem go-
dziny 12.00.

Jakub Koisz

W dniach 15-19 sierpnia odbył się 
wyjątkowy festiwal „W samo południe. 
Fred Zinnemann wraca do Rzeszowa”. 
Miasto nad Wisłokiem pamięta, że wydało 
na świat wielkiego reżysera.

wokół Freda zinneManna

Wystawa „Na twojej ziemi przyszło mi
śpiewać pieśń twojego kraju”

K ilka miesięcy wcześniej 
sam sobie zrobił cen-
ny prezent urodzino-
wy, zdobywając Na-

grodę Specjalną za swój najnow-
szy dokument Kosarewicz. Ktoś 
kto widzi lepiej, na 21. Przeglądzie 
Filmów o Sztuce w Zakopanem. 
Z urodzenia jest krakowianinem, 
z wyboru – warszawiakiem. Za-
nim został absolwentem Wydzia-
łu Reżyserii Państwowej Wyż-
szej Szkoły Teatralnej i Filmowej 
w Łodzi (1968), skończył etno-
grafię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim (1962). Warszawie poświę-
cił swój przedostatni film – Cza-
rodziejski świat Łazienek (2006), 
Krakowowi – dokument Laszczka 
(2005). Jego bohater – Konstanty 
Laszczka (1865-1956) – artysta 
o pełnej dramatycznych wyda-
rzeń biografii, to jeden z najwy-
bitniejszych polskich rzeźbiarzy, 
także wieloletni pedagog krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych.

Swą filmową karierę rozpo-
czynał Wierzbiański na planie 
Klubu profesora Tutki (1966-
-1968), serialu Andrzej Kon-
dratiuka, będącego ekranizacją 
uroczych opowiadań Jerzego 
Szaniawskiego. Później termi-
nował m.in. u Jerzego Passen-
dorfera (Kierunek Berlin, 1968; 
Ostatnie dni, 1969; Dzień oczysz-
czenia, 1969) i Stanisława Woh-
la (Złote koło, 1971). Do Wohla 
powrócił trzynaście lat później, 
współreżyserując z nim pełno-
metrażowy film telewizyjny Ha-
nia (1984), według scenariusza 
Józefa Hena, opartego na dwóch 
opowiadaniach Henryka Sien-
kiewicza: tytułowym i „Starym 
słudze”. Notabene, zdjęcia do 
Sienkiewiczowskiej adaptacji 
rozpoczęły się w… 1939 roku, 
reżyserował Józef Lejtes, a ope-
ratorem był Wohl, który 45 lat 
później powrócił do niezreali-
zowanego wskutek wybuchu 
wojny pomysłu, zapraszając do 
współpracy Wierzbiańskiego 
i dedykując wspólny film – Lej-
tesowi.

Krzysztof Wierzbiański, za-
nim podjął samodzielną pracę 
reżyserską, asystował Andrzejo- Fo
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Krzysztof WierzbiańsKi

wi żuławskiemu (Diabeł, 1972), 
pełnił funkcję II reżysera przy 
realizacji m.in. serialu Doktor 
Ewa (1970) Henryka Kluby i gło-
śnych fabuł Andrzeja Trzosa-
-Rastawieckiego – Trąd (1971) 
i Skazany (1975). Jako dokumen-
talista zadebiutował Konfronta-
cją (1970), podejmującą trudną 
problematykę edukacji seksual-
nej, a jako fabularzysta – telewi-
zyjną ekranizacją opowiadania 
Kazimierza Przerwy-Tetmajera 
Myśliwy (1973). Na debiut peł-
nometrażowy wybrał adaptację 
powieści Michała Promińskiego 

„Cyrk przyjechał”, którą zatytu-
łował… Cyrk odjeżdża (1987). 
Ten nieco niesłusznie zapomnia-
ny film w niekonwencjonalny 
sposób opowiadał o polskiej 
rzeczywistości tużpowojennej 
z perspektywy… prowincjonal-
nego cyrku.

Krzysztof Wierzbiański, choć 
„miastowy”, znakomicie czuje 
prowincję, opowiada o niej zaj-
mująco, niekiedy z dozą czułości, 
niekiedy humoru, czego najlep-
szym przykładem Romans pro-
wincjonalny (1976), adaptacja 
prozy „realisty metafizyczne-

go”, jak zwano Kornela Filipowi-
cza. Nikt tak jak on nie potrafił 
opiewać uroków – jednocześnie 
dostrzegając i cienie – rodzimej 
prowincji. Po jego prozę często 
sięgał Stanisław Różewicz (Trzy 
kobiety, 1956; Miejsce na ziemi, 
1959; Piekło i niebo, 1966; Szkla-
na kula, 1972), z którym był bli-
sko zaprzyjaźniony. Ekranizacja 
Krzysztofa Wierzbiańskiego nie 
ustępuje tamtym realizacjom, 
co jest chyba najlepszą reko-
mendacją. 

Jerzy Armata

JUBiLeUsZe

Krzysztof Wierzbiański, scenarzysta 
i reżyser filmów dokumentalnych oraz 
fabularnych, przewodniczący Koła Seniora 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich,  
11 września kończy 80 lat. 
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debiuty zMieniają 
pejzaż naszej 
kineMatograFii

Rozmowa z Leszkiem Kopciem, 
dyrektorem Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych

Na otwarcie zobaczymy tym 
razem dwa filmy: Kamer-
dynera Filipa Bajona 
i krótkometrażową ani-

mację Masterclass o drodze twórczej 
romana polańskiego…
Zdecydowaliśmy się pokazać Masterclass 
jako swoistą ciekawostkę, zrealizowaną 
przez liczną grupę twórców z krakowskiej 
ASP. Zrobili na tyle oryginalne dzieło, że 
otwarcie jest dobrym miejscem, aby przy-
wołać jeszcze raz postać Romana Polań-
skiego w zupełnie innej odsłonie. Z kolei 
Kamerdyner to historia absolutnie pomor-
ska, kaszubska – piękna panoramiczna 
saga, opowieść sięgająca półwiecza od 
1900 do 1945 roku z kapitalnymi rolami 
m.in. Janusza Gajosa i Adama Woro-
nowicza. To porządnie opowiedziane 
kino historyczne, dotykające najnow-
szych dziejów, dość mało znanych. śląsk 
został już pokazany m.in. przez Kazimie-
rza Kutza w różnych optykach i stylach. 
Pomorze musiało się zderzyć z podob-
nymi problemami polsko-niemieckimi, 
a rzadko bywało miejscem akcji współ-
czesnego polskiego kina. 

Gdyński festiwal jest odzwiercie-
dleniem sytuacji polskiego kina 
w danym roku. tym razem Konkurs 
Główny jest niezwykle bogaty. Zoba-
czymy m.in. nagrodzoną w cannes 
Zimną wojnę pawła pawlikowskiego, 
nowe produkcje Marka Koterskiego, 
Wojciecha smarzowskiego, Krzysz-
tofa Zanussiego. Do tego po latach 
z filmem wraca Janusz Kondratiuk, 
w którym mierzy się z odejściem 
brata. Wiele tytułów będzie miało 
swoje premierowe pokazy…

Bywało więcej, ale na 16 filmów, siedem 
jest pokazywanych premierowo, a parę 
z nich to wyczekiwane produkcje, jak 
7 uczuć Marka Koterskiego, wspomniany 
Kamerdyner, Kler Wojciecha Smarzow-
skiego czy Ułaskawienie Jana Jakuba Kol-
skiego. W Konkursie są trzy drugie filmy, 
które mieszczą się w kategorii „Nagrody 
za debiut”, obejmującej drugi film – 
Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, Wilko-
łak Adriana Panka i Krew Boga Bartosza 
Konopki. No i dwa debiuty – inteli-
gentna komedia Juliusz Aleksandra Pie-
trzaka i Dziura w głowie Piotra Subbotki. 
Z jednej strony mistrzowie, żywi klasycy 
polskiego kina, a z drugiej strony śred-
nie i młodsze pokolenie, reprezentowane 
dość licznie.

Zarówno w Konkursie Głównym, 
jak i w innym spojrzeniu mamy 
sporo debiutów lub drugich 
filmów…
W Innym Spojrzeniu aż sześć na osiem 
tytułów to debiuty. Nie przyświecała 
nam idea, żeby jak najwięcej ich tam 
pomieścić, po prostu tak się ułożyło. 
Chcieliśmy, zgodnie z pomysłem zapre-
zentowanym w zeszłym roku przez Woj-
ciecha Marczewskiego, aby sekcja Inne 
Spojrzenie była silniejsza i miała szerszą 
formułę – aby znalazły się tam nie tylko 
filmy awangardowe, artystyczne, dale-
kie od głównego nurtu. Myślę, że dzięki 

temu Inne Spojrzenie będzie traktowane 
jako ważny konkurs. 

Duża ilość debiutów zmienia 
znacząco pejzaż naszej 
kinematografii…
To dobra wiadomość. Dobrze działa 
system wspierania młodych twórców. 
Wychowałem się w czasach, kiedy były 
jeden, dwa debiuty rocznie. Strasznie 
ciężko było młodym ludziom zadebiu-
tować, czasami dokonywali tego, mając 
40 czy 50 lat. Teraz mamy zupełnie inną 
sytuację. Potrafi być 10-12 debiutów. 

W tym roku w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych zobaczymy 
26 tytułów, w tym sześć ze studia 
Munka…
Jest tutaj przekrój wszystkich szkół fil-
mowych, może poza Gdyńską, która co 
dwa lata wypuszcza absolwentów. Nie 
biorę udziału w tej selekcji, bo kieruję 
też Gdyńską Szkołą Filmową. Uwa-
żam, że tutaj również jest bardzo wysoki 
poziom. To, że Studio Munka odgrywa 
ważną rolę obok szkół filmowych jest 
bardzo dobrym prognostykiem na przy-
szłość. Nie jest dobrze, jeżeli ktoś zrobił 
na dyplom magisterski 15-minutową 
etiudę, a następnie musi od razu zmie-
rzyć się z długim metrażem. Ważne, 
że może po drodze zrealizować „trzy-
dziestkę”. 

czego w tym roku może spodziewać 
się branża? Jak zwykle będzie dużo 
paneli i wykładów?
Sporo. Zwłaszcza Gdynia Industry – sek-
cja, którą zapoczątkowaliśmy parę lat 
temu przy aktywnym udziale dwóch 
poprzednich dyrektorów artystycznych – 
Michała Chacińskiego i Michała Olesz-
czyka. Staramy się nadać jej jeden temat, 
a w tym roku będą głównie oferty skie-
rowane przez m.in. stacje telewizyjne do 
młodych twórców filmowych. Chociaż 

pojawi się jeden wyjątek. Kobiety Filmu 
poprosiły o możliwość zorganizowa-
nia obszernej debaty. Zaprosiły z zagra-
nicy kilku szacownych prelegentów 
i chcą porozmawiać o parytetach wśród 
twórców i w organach decyzyjnych. 
Oprócz tego Showmax zaprosi polskich 
producentów do współpracy, podob-
nie TVN i Polsat. świętujemy również 
10-lecie Studia Munka poprzez spotka-
nie organizowane pod hasłem „Szukamy 
nowego Munka”. Na koniec kancelaria 

prawna Leśnodorski, ślusarek i Wspól-
nicy będzie mówiła o różnych zagadnie-
niach prawa autorskiego oraz repartycji 
tantiem w ramach organizacji zbioro-
wego zarządzania. Będzie także debata 
poświęcona kinu historycznemu zwią-
zana ze stuleciem odzyskania niepodle-
głości. Pokażemy blok filmów opowia-
dających o naszej współczesnej historii 
m.in. Pianistę, Wołyń, ale też Szaleńców 
(My pierwsza brygada) Leonarda Bucz-
kowskiego z 1928 roku czy Westerplatte 
Stanisława Różewicza. Jeszcze jedna 
rocznica jest uwzględniona w progra-
mie dodatkowym, czyli 50-lecie Marca 
’68. W związku z tym odbędzie się spe-
cjalna debata oraz pokażemy kilka fil-
mów związanych z emigracją znacznej 
części środowiska filmowego po Marcu, 
w wyniku nagonki antysemickiej. 

co jeszcze pojawi się w sekcjach 
tematycznych? 
Pokazujemy też sporo tytułów w partner-
stwie z Cyfrowym Repozytorium Filmo-
wym. Będzie Rysopis Jerzego Skolimow-
skiego, naszego tegorocznego laureata 
Platynowych Lwów, oraz dokument Jerzy 
Skolimowski ogląda „Rysopis”, który zre-
alizowała Pomorska Fundacja Filmowa 
w Gdyni. Nowym elementem związanym 
z organizacją projekcji i wydarzeń festi-
walowych jest to, że nie tylko w Teatrze 
Muzycznym po głównej, uroczystej pro-
jekcji konkursowej, ale również w Mul-
tikinie, tam gdzie dociera szeroka rzesza 
otwartej publiczności i nieakredytowa-
nych gości – odbędą się spotkania z twór-
cami po jednym z pokazów każdego 
filmu z Konkursu Głównego. Będę też 
ciekawe wydarzenia muzyczne. Znowu 
zagra Leszek Możdzer na Młodej Gali, 
a na imprezie szkół filmowych dzień 
wcześniej usłyszymy fantastyczne jam 
session poświęcone Jerzemu „Dudu-
siowi” Matuszkiewiczowi. Jak tylko rzu-
ciliśmy w eter ten pomysł, okazało się, że 
wszyscy, najbardziej znani polscy jazz-
mani chcą się zjechać do Gdyni w tym 
terminie, m.in. Zbigniew Namysłowski, 
Wojciech Karolak, Adam Czerwiński, Jan 
Ptaszyn Wróblewski. Bardzo trudno ich 
zebrać razem w jednym czasie i miejscu, 
a tutaj na hasło, że ten koncert ma być 
poświęcony „Dudusiowi”, wszyscy odpo-
wiedzieli, że przyjadą i zagrają.

Rozmawiał Albert 
Kiciński

Gdynia

Leszek Kopeć
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Gdynia

Jerzy Skolimowski – reżyser, 
scenarzysta i aktor filmowy, poeta 

i malarz, wybitny autor kina, 
nagradzany na wielu festiwalach 

w kraju i na świecie – odbierze 
statuetkę Platynowych Lwów za 

całokształt twórczości 22 września 
podczas gali finałowej 43. Festiwalu 

Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni

plaTYnOWe lWY dla
jerzego skoliMowskiego

„Malarstwo to jest pasja. Natomiast w filmie raczej chłodnym okiem 
oceniam sytuację i egzekwuję to, co jest możliwe. Malowanie to jest 
zen, to rodzaj medytacji, natomiast robienie filmu to chodzenie na 
siódmą rano do fabryki i bycie majstrem, który poucza lub stara się 
dopomóc innym, by dobrze wykonali swoją robotę” .
Ten fragment wypowiedzi Jerzego Skolimowskiego pochodzi z eseju 
Jerzego Armaty „Hej, żeglujże żeglarzu...” z tegorocznego majowego 
wydania „Magazynu Filmowego”, którego bohaterem był Jerzy 
Skolimowski, obchodzący 5 maja swoje 80. urodziny. Zapraszamy 
do lektury na: www.sfp.org.pl/magazyn_filmowy.

Jerzy Skolimowski

C-10, M-100, Y-70, K-0

Telewizja Polska S.A. jest wyłącznym właścicielem wszelkich znaków towarowych (logotypów) zamieszczonych w serwisie LOGO, zwanym dalej „Serwisem”. Telewizja Polska S.A. zastrzega sobie wszelkie prawa do korzys-
tania i rozpowszechniania znaków towarowych (logotypów) zamieszczonych w Serwisie.
Zamieszczone w Serwisie logotypy Telewizji Polskiej S.A. oraz jej jednostek programowych są znakami zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 
06.90.631 j.t.)
Wszelkie korzystanie, rozpowszechnianie oraz zmiana zamieszczonych w Serwisie znaków towarowych (logotypów) Telewizji Polskiej S.A. oraz jej jednostek programowych bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 
Telewizji Polskiej S.A. jest zabronione.
Wszelkie projekty materiałów opracowane przez  podmiot upoważniony na podstawie pisemnej zgody Telewizji Polskiej S.A. zawierające znaki towarowe (logotypy) Telewizji Polskiej S.A. oraz jej jednostek programowych 
przed ich rozpowszechnieniem podlegają pisemnej akceptacji Telewizji Polskiej S.A. 

Telewizja Polska S.A. jest wyłącznym właścicielem wszelkich znaków towarowych (logotypów) zamieszczonych w serwisie LOGO, zwanym dalej „Serwisem”. Telewizja Polska S.A. zastrzega sobie wszelkie prawa do korzys-
tania i rozpowszechniania znaków towarowych (logotypów) zamieszczonych w Serwisie.
Zamieszczone w Serwisie logotypy Telewizji Polskiej S.A. oraz jej jednostek programowych są znakami zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 
06.90.631 j.t.)
Wszelkie korzystanie, rozpowszechnianie oraz zmiana zamieszczonych w Serwisie znaków towarowych (logotypów) Telewizji Polskiej S.A. oraz jej jednostek programowych bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody 
Telewizji Polskiej S.A. jest zabronione.
Wszelkie projekty materiałów opracowane przez  podmiot upoważniony na podstawie pisemnej zgody Telewizji Polskiej S.A. zawierające znaki towarowe (logotypy) Telewizji Polskiej S.A. oraz jej jednostek programowych 
przed ich rozpowszechnieniem podlegają pisemnej akceptacji Telewizji Polskiej S.A. 
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polskie horyzonty
Wbrew obawom związanym z utratą sponsora tytularnego, 
tegoroczna, 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Nowe Horyzonty udała się znakomicie. 
Dopisała frekwencja, jednogłośnie chwalono atmosferę 
i poziom prezentowanych filmów. 

c ieszy fakt, że – inaczej niż jesz-
cze kilka lat temu – w programie 
znalazło się całkiem sporo pro-
dukcji rodem z Polski. Trudno 

o lepszy dowód na to, że – krytykowane cza-
sem za formalny i myślowy konserwatyzm – 
rodzime kino staje się coraz bardziej nowo-
horyzontowe.

Mocny, polski akcent pojawił się już pierw-
szego dnia festiwalu. Jednym z czterech tego-
rocznych filmów otwarcia była Córka trenera 
Łukasza Grzegorzka, mająca we Wrocławiu 
swoją światową premierę. Choć dzieło mło-
dego polskiego twórcy nie przypomina eks-
perymentalnego kina kojarzonego zwykle 
z Nowymi Horyzontami, festiwa-
lowa publiczność przyjęła je nad-
zwyczaj dobrze. Widzowie chwalili 
przede wszystkim lekkość, z jaką 
reżyser potrafi opisać skompliko-
wane relacje apodyktycznego ojca 
i próbującej zbuntować się prze-
ciwko niemu córki. Siłą filmu Grze-
gorzka pozostaje także nietypowa 
sceneria – akcja toczy się w środo-
wisku początkujących tenisistów, 
które reżyser zdążył doskonale 
poznać, gdy sam jeszcze był czyn-
nym zawodnikiem. Osobne słowa 
uznania należą się aktorom – Jac-
kowi Braciakowi i Karolinie Bruch-
nickiej. Ten pierwszy, znany do tej 
pory jako mistrz epizodu, wykorzy-
stał szansę, by zaprezentować peł-
nię swego talentu w pierwszoplano-
wej roli trenera Korneta. Wcielającą 
się w jego córkę Bruchnicką można 
natomiast śmiało nazwać jednym 
z największych odkryć ostatnich lat. 
Młoda aktorka emanuje ekranowym 
wdziękiem, ale udowadnia też, że 
ma w sobie pokłady gniewu mogą-

cego uwolnić się w najmniej oczekiwanym 
momencie. Wypada mieć nadzieję, że wysiłek 
zarówno aktorów, jak i pozostałych człon-
ków ekipy już wkrótce zostanie doceniony 
także na festiwalach za granicą.

Dobre, bo polskie
Aż dwa polskie filmy pojawiły się w najważ-
niejszej sekcji festiwalu – Międzynarodo-
wym Konkursie Nowe Horyzonty. Choć 
ani Moja polska dziewczyna Ewy Banaszkie-
wicz i Mateusza Dymka, ani Fuga Agnieszki 
Smoczyńskiej nie zostały nagrodzone przez 
jury (Grand Prix zdobył szwedzko-duńsko-
-holenderski obraz Holiday Isabelli Eklöf), 

należały do najżywiej dyskutowanych fil-
mów całej imprezy. Pierwszy z nich zwrócił 
uwagę za sprawą nośnego tematu emigracji 
zarobkowej oraz nietypowej, autotematycznej 
formy polegającej na łączeniu fikcji i doku-
mentu. W Fudze doceniono natomiast nie 
tylko – chwalone już w Cannes i Karlowych 
Warach – walory czysto filmowe, lecz także 
dużą ilość kontekstów lokalnych. Z Wro-
cławia pochodzi reżyserka Agnieszka Smo-
czyńska i scenografka Jagna Dobesz, ale też 
wielu innych członków ekipy. Na spotkaniu 
z publicznością twórcy podkreślali ponadto, 
że na terenie Dolnego śląska zrealizowano 
kilka bardzo ważnych scen. Zdjęcia do Fugi 

powstawały m.in. na wrocławskim 
osiedlu WuWA i w okolicach góry 
ślęży.

W ramach sekcji „Pokazy spe-
cjalne” zaprezentowano nowy film 
innej wrocławianki – Jagody Szelc. 
W Monumencie autorka świetnej 
Wieży. Jasnego dnia potwierdziła 
swój niebagatelny talent. W filmie, 
będącym jednocześnie dyplomem 
studentów Wydziału Aktorskiego 
Szkoły Filmowej w Łodzi, młoda 
twórczyni pozwoliła kilkanaściorgu 
wykonawcom na zbudowanie peł-
nokrwistych, złożonych kreacji. 
Przy okazji, co rzadkie w polskim 
kinie, stworzyła na ekranie psy-
chologiczny horror z prawdzi-
wego zdarzenia. W programie 
tegorocznych „Pokazów specjal-
nych” znalazł się również nowy 
film weterana polskiego kina – 
Janusza Kondratiuka. Autobiogra-
ficzny, inspirowany relacją z bra-
tem – Andrzejem Jak pies z kotem, 
to powrót reżysera do świetnej 
formy. Chwilami czuła, a kiedy 

indziej głęboko ironiczna opowieść o żegna-
niu się z najbliższą osobą, to dzieło prawdzi-
wie nowohoryzontowe. W ostatnich latach 
bodaj tylko Małgorzata Szumowska w 33 sce-
nach z życia potrafiła opowiadać o śmierci 
tak jak Kondratiuk – szczerze, bez pretensji 
i patosu. W osiągnięciu sukcesu bez wątpie-
nia pomógł reżyserowi aktorski kwartet – 
Robert Więckiewicz, Olgierd Łukaszewicz, 
Aleksandra Konieczna, Bożena Stachura. 
Szczególnie cieszy sukces tej ostatniej, która 
w roli żony filmowego Janusza Kondratiuka, 
po raz pierwszy od lat mogła pokazać pełnię 
swego ogromnego talentu. 

Co przyniesie 
przyszłość?
Osobnych kilka słów należy poświęcić prezen-
towanym na festiwalu filmom współproduko-
wanym przez Polskę bądź realizowanym we 
współpracy z polskimi filmowcami. Jednym 
z największych przebojów Nowych Horyzon-
tów okazał się Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente. Animowany 
dokument o Ryszardzie Kapuścińskim docze-
kał się porównań do głośnego Walca z Baszi-
rem Ariego Folmana. Dużym zainteresowa-
niem na festiwalu cieszyła się grecko-polska 
Litość Babisa Makridisa z muzyką Miko-
łaja Trzaski oraz – nagrodzony w Berlinie – 
Dowłatow Aleksieja Germana jr. ze świetnymi 
rolami Heleny Sujeckiej i Piotra Gąsowskiego. 
Nowe Horyzonty to jednak nie tylko festi-
walowe hity i polskie premiery. Wydarze-
niem festiwalu okazała się retrospektywa 
Ildikó Enyedi i wchodzący w jej skład pokaz 
debiutanckiego filmu reżyserki – Mojego 
wieku XX. Dzieło, nagrodzone w 1989 roku 

Złotą Kamerą na festiwalu w Cannes, zwraca 
uwagę ze względu na brawurową, podwójną 
rolę Doroty Segdy. Znakomita aktorka przy-
jechała do Wrocławia, gdzie zobaczyła się 
z Enyedi po raz pierwszy od czasu kręcenia 
filmu. Moment spotkania dwóch artystek 
we wnętrzu Kina Nowe Horyzonty z pew-
nością zapamiętamy jako jedną z najbardziej 
wzruszających scen w całej historii festiwalu.

Od kilku lat nieodłączną część wrocławskiej 
imprezy stanowi także sekcja Polish Days. 
W jej ramach przedstawiciele branży filmo-
wej z całego świata przyglądają się prezen-
tacjom nowych polskich filmów – zarówno 
tych już ukończonych, jak i znajdujących się 
w fazie realizacji. Dla najciekawszych projek-
tów przewidziano wyróżnienia. Nagrodę post-
produkcyjną ufundowaną przez dom post-
produkcyjny Coloroffon przyznano Prostym 
rzeczom – drugiemu pełnometrażowemu fil-

mowi reżysera Fal – Grzegorza Zaricznego. 
Nagrodę – zajmującej się preprodukcją i post-
produkcją dźwięku – firmy Aeroplan Studios 
otrzymała Patagonia – pierwszy fabularny 
projekt znanej dokumentalistki Agnieszki 
Zwiefki. Bardzo dobre opinie zebrało w kulu-
arach Boże ciało Jana Komasy, a także thril-
ler psychologiczny Michała Szcześniaka – 
Fisheye. 

Jeśli dodamy do tego jeszcze kilka cieka-
wych projektów znajdujących się obecnie 
w fazie developmentu, stanie się jasne, że 
wielbiciele dobrego polskiego kina mają na 
co czekać. Łatwo wyobrazić sobie, że spora 
grupa filmów zapowiadanych na Polish Days 
już wkrótce wróci także na Nowe Horyzonty, 
gdzie stanie się ozdobą Konkursu Głównego 
bądź sekcji „Pokazy specjalne”.

piotr czerkawski

Roman Gutek i Marcin Pieńkowski 
na scenie Kina Nowe Horyzonty

Holiday, reż. Isabella Eklöf

nowe Horyzonty
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W  tym roku w międzynaro-
dowym konkursie o naj-
ważniejsze laury Ani-
matora rywalizowało 49 

filmów krótkometrażowych oraz 5 peł-
nych metraży, wyłonionych z ponad tysiąca 
zgłoszonych tytułów z 63 krajów. Złotym 
Pegazem uhonorowano serbską anima-
cję lalkową Neputovanja (Untravel) Any 
Nedeljković i Nikoli Majdaka jr., historię 
dziewczyny żyjącej w szarym, wyizolowa-
nym kraju otoczonym wysokim murem. 
Jury dostrzegło w tej przejmującej opowie-
ści mocny, pełen emocji, aktualny, a zara-
zem uniwersalny przekaz. Telefonul (The 
Call), animacja nagrodzona Srebrnym Pega-
zem, krótkometrażowy debiut Rumunki 
Ancy Damian, autorki pamiętnych peł-
nych metraży, zrealizowanych w kopro-
dukcji z polską kinematografią (Droga na 
drugą stronę i Czarodziejska góra), to także 
opowieść o kobiecie stojącej jakby na prze-
cięciu się dwóch światów. Zbliżony temat, 
ale i podobne atuty oraz siła oddziaływa-
nia. „Za niesamowite połączenie płynnie 
współgrających, pełnych inwencji technik, 
które poruszyło nas pełną emocji opowie-
ścią” – brzmi uzasadnienie jury. Brązowy 
Pegaz trafił do wzruszającej, pełnej poezji,  
kontemplacji o utracie i żałobie. Francuski 
Negative Space Maxa Portera i Ru Kuwahaty 
opisano w festiwalowym katalogu jednym 

zdaniem: „Mój ojciec nauczył mnie, jak się 
pakować”. Jakże trafny i piękny opis. 

Za najlepszy film w konkursie pełnych 
metraży jury uznało Photon, niekonwen-
cjonalną – udanie łączącą środki wyrazowe 
kina oświatowego, dokumentalnego, animo-
wanego i fabularnego – opowieść Normana 
Leto, inspirowaną m.in. bestsellerową książką 
Davida Deutscha „Początek nieskończoności”, 
a mającą aspiracje być atrakcyjnym wizual-
nie i myślowo podsumowaniem wiedzy na 
temat ewolucji oraz istoty życia. „Mamy tu 
film wyjątkowo odważny, oryginalny i niepo-
dobny do czegokolwiek, co wcześniej widzie-
liśmy” – konkludują jurorzy w uzasadnieniu 
swego werdyktu.

Warto dodać, że Nagrodę Specjalną Rek-
tora Uniwersytetu Artystycznego w Pozna-
niu otrzymała Veronika Solomon (Niemcy), 
która w filmie Love Me, Fear Me potrafiła – jak 
skonstatowało jury – „stworzyć coś z niczego”. 
Nagrodę Specjalną im. Wojciecha Juszczaka 
(zmarłego przed kilku laty pierwszego dyrek-
tora Animatora) za szczególne walory arty-
styczne zdobył Marcin Nowrotek za Nebulę, 
udaną próbę zwizualizowania muzyki jazzo-
wej, a Nagrodę za Najlepszy Film Muzyczny – 
Niki Lindroth von Bahr (Szwecja) za Min 
Börda (The Burden), animowany musical 
z apokalipsą w tle. Szwedzki obraz został 
także uhonorowany Nagrodą Publiczności 
w kategorii krótkometrażowej, zaś w pełnym 

metrażu festiwalowi widzowie nagrodzili 
amerykański Seder-Masochizm Niny Paley, 
notabene także muzyczną opowieść, tym 
razem inspirowaną „Księgą Wyjścia”, z Jezu-
sem, Mojżeszem, Aaronem, Aniołem śmierci 
i ojcem samej reżyserki w roli głównej, a na 
ścieżce dźwiękowej obok bułgarskiego chóru 
znaleźli się m.in. Louis Armstrong, Led Zep-
pelin, Gloria Gaynor i Dalida. 

Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Animowanych Animator zawsze hołubił 
muzykę, wykorzystując ją do ilustracji czy 

interpretacji „ożywionej plastyki”. W tym 
roku „na dobry początek” zagrał Zbigniew 
Kozub – znakomity poznański kompozytor, 
muzyk oraz pedagog – i jego zespół Ani-
matik. „Whispers”, koncert ich muzyki do 
etiud studenckich zrealizowanych na Uni-
wersytecie Artystycznym w Poznaniu, był 
fantastyczny, a to głównie za sprawą rewe-
lacyjnych muzyków, z saksofonistką Aliną 
Mleczko na czele oraz Kozuba, spirytus 
movens całego projektu, notabene na co 
dzień prowadzącego zajęcia z muzyki fil-

mowej na Wydziale Animacji poznańskiego 
Uniwersytetu Artystycznego. 

Ciekawymi performensami plastyczno-
-muzycznymi okazały się także: filmy Renaty 
Gąsiorowskiej, tym razem ilustrowane na 
żywo przez zespół SzaZa (duet Patryk Szam-
burski i Paweł Zakrocki), wyświetlony podczas 
finałowej gali Solar Walk – ekscentryczna ani-
macja Réki Bucsi, muzycznie zinterpretowana 
przez Orkiestrę Poznańskiej Piętnastki, czy 
Animowani Beatlesi (animacja: Robert Turło 
Group, muzyka: The Fruitcakes). 

Animowani Beatlesi pojawili się z okazji 
jubileuszu półwiecza Żółtej łodzi podwod-
nej. Notabene arcydzieło Georga Dunninga 
zostało zaprezentowane w Poznaniu w dniu, 
w którym na stołecznym Stadionie Narodo-
wym grali… The Rolling Stones. Oglądając 
po latach ten chyba najbardziej efektowny 
film w dziejach światowej animacji, uświa-
domiłem sobie, jak wielki wpływ miał on 
także na naszą rodzimą animację. Wystar-
czy wspomnieć choćby dokonania Leszka 
Gałysza czy Ryszarda Antoniszczaka. Może 
warto byłoby w przyszłych edycjach Ani-
matora przypomnieć także w tym kontek-
ście ich filmy. 

A skoro już przy polskich tytułach jesteśmy, 
to należy odnotować, że w trakcie poznań-
skiego festiwalu odbyła się – niezwykle udana 
pod względem artystycznym, organizacyjnym 
i frekwencyjnym – pierwsza edycja Anima-
tora.pl, czyli zrealizowanego z inspiracji i przy 
współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców 
Polskich – Konkursu Polskich Filmów Ani-
mowanych. 

Laureatem pierwszego Kryształowego 
Animusza została Karolina Specht, autorka 
Kwadratury koła, w której niezwykle efek-
townie połączyła abstrakcję z narracją. Złote 
Animusze trafiły do: Marty Pajek za film 
autorski (III) „za wyrafinowane przedsta-
wienie relacji kobiety z mężczyzną”, Pau-
liny Ziółkowskiej za debiut (Na zdrowie!) 
„za wesoły graficzny toast” i Marcina Wasi-
lewskiego za obraz dla dzieci (Basia i nowy 
braciszek) „za subtelne i mądre pokazanie 
więzi rodzinnych”.

Prestiżowym Kryształowym Pegazem za 
całokształt twórczości został uhonorowany – 
tuż przed swymi urodzinami – Daniel Szcze-
chura, klasyk nie tylko polskiej, ale i świato-
wej animacji.

„Gdybyśmy chcieli traktować animację 
jako jedno medium, mielibyśmy kłopot z tą 
formułą Marshalla McLuhana. Ale animacja 
to nie jedno medium, to konglomerat wielu 
środków przekazu. Od jedenastu lat staramy 
się przełamywać utarte pojęcia o tym, czym 
jest film animowany zarówno w selekcji fil-
mów konkursowych, jak i zdarzeń towarzy-
szących” – mówi Marcin Giżycki, dyrektor 
artystyczny Animatora od jego narodzin. 
A tych zdarzeń – projekcji, spotkań, kon-
certów, wykładów etc. – było w Poznaniu 
w ciągu festiwalowego tygodnia bez liku. 
„Medium is the Message” – brzmiało hasło 
tegorocznej edycji. Medium jest przekazem. 
Ważnym, atrakcyjnym i jakże potrzebnym.

Jerzy Armata

MediuM jest 
przekazeM
W ciągu 11 lat poznański Animator 
stał się jedną z najważniejszych imprez 
poświęconych animacji na świecie. 
Spektakularnym tego dowodem jest 
nadanie jej przez Amerykańską Akademię 
Sztuki i Wiedzy Filmowej statusu festiwalu 
kwalifikującego do Oscarów.

Neputovanja, reż. Ana 
Nedeljković, Nikola Majdaka jr.

Telefonul, reż. Anca Damian
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rolę w Krzyku Barbary Sass z 1983 roku. Gra-
żyna Torbicka rozmawiała z aktorką o wspo-
mnieniach z planu i współpracy z reżyserką. 
„Barbara Sass zaproponowała mi tę rolę w dra-
matycznym momencie mojego życia. Zmarła 
wtedy moja mama, odeszłam z teatru i nie 
chciałam pracować. Mój tata namówił mnie, 
aby w imię pamięci mamy zrobić Krzyk” – 
opowiadała Stalińska. Główną bohaterką 
filmu jest Marianna (Perełka) – wychowana 
na Pradze dziewczyna z przeszłością, która 
chce wreszcie „mieć kawałek jakiegoś domu”, 
z dala od podejrzanych kolegów, matki-alko-
holiczki (znakomita rola Igi Cembrzyńskiej) 
i jej konkubenta. Rola Marianny była kre-
owana wyrazistymi środkami. „Zapropono-
wałam wiele pomysłów, np. sposób chodzenia. 
Jeździłam na warszawską Pragę i obserwowa-
łam ludzi – jak mówią i zachowują się. Zmie-
niłam kolor włosów na czarny, ubrałam się 
w skórzaną kurtkę i żułam gumę” – przypo-
mniała Stalińska. Przeobrażenie okazało się 
bardzo wiarygodne, gdyż jej kreacja uznawana 
jest za jedną z najciekawszych kobiecych ról 
w polskim kinie lat 80. 

Ze swoim filmem Ethiopiques. Muzyka 
duszy gościł na festiwalu Maciej Bochniak. To 
wyjątkowa historia etiopskiego jazzu, który 
stał się prawdziwym fenomenem, choć nie-
wiele brakowało, by został całkowicie zapo-
mniany. „Ta muzyka tkwiła we mnie od czasu 
seansu Broken Flowers Jima Jarmuscha, bo 
na ścieżce dźwiękowej do filmu usłyszymy 
właśnie etiopski jazz” – mówił reżyser przed 
seansem. – „Potem przeczytałem »Cesarza« 
Ryszarda Kapuścińskiego. Ta niesamowita 

muzyka była tworzona u schyłku panowania 
cesarza Hajle Sellasje. To mnie też zaintere-
sowało czysto historycznie. Kiedy zacząłem 
szukać, dotarłem do starych zdjęć z Etiopii, 
widziałem jak miasto Addis Abeba wyglą-
dało pod koniec lat 60. Naprawdę bliżej mu 
było do Londynu czy Nowego Jorku tamtych 
czasów niż do czegoś, co moglibyśmy koja-
rzyć z Afryką. Momentalnie się zachwyciłem. 
Skoro jeszcze nikt o tym nie zrobił filmu na 
świecie, to czemu nie?”.

Podczas trwania Dwóch Brzegów odbyła się 
światowa premiera najnowszego filmu Janu-
sza Kondratiuka Jak pies z kotem, w którym 
reżyser mierzy się z odejściem brata Andrzeja, 
również cenionego i znanego twórcy (m.in. 
Wniebowzięci). Kondratiuk opowiada w spo-
sób zniuansowany o tematach trudnych, nie 
unika ironicznego komentarza, co jego obraz 
zbliża do tragikomedii. „Spisałem to, co się 
naprawdę wydarzyło. Dialogi czy sytuacje są 
autentyczne. Po prostu wszystko odtworzy-
łem. Teraz jest moda na grupy rekonstruk-
cyjne, więc coś takiego właśnie zrobiłem” – 
mówił reżyser na spotkaniu z widzami po 
seansie.

Tegoroczną edycję otworzył film nagro-
dzony Złotą Palmą w Cannes – Złodzie-
jaszki w reżyserii mistrza przewrotnych 
portretów rodzinnych Hirokazu Koreedy. 
Na zamknięcie z kolei pokazano Dogmana 
Matteo Garrone z nagrodzonym w Cannes za 
najlepszą rolę męską Marcello Fonte. W pro-
gramie znalazł się też oczywiście pokaz spe-
cjalny Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego 
(nagroda w Cannes za reżyserię) z udziałem 

Joanny Kulig. Kazimierz odwiedził również 
Arkadiusz Jakubik, bohater sekcji „I Bóg 
stworzył aktora”. Oglądaliśmy go w Weselu, 
Domu złym, Chce się żyć, Człowieku z magicz-
nym pudełkiem czy Cichej Nocy i słuchali-
śmy podczas koncertu solo – „Szatan na 
Kabatach” i w wersji z zespołem, czyli jako 
„Dr Misio”. 

Podczas gali zamknięcia widzowie poznali 
wyniki Międzynarodowego Konkursu Filmów 
Krótkometrażowych. Jury w składzie: aktorka 
Gabriela Muskała, reżyserka Urszula Anto-
niak i reżyser Piotr Domalewski za najlepszy 
film uznało Lower Heaven autorstwa Emada 
Aleebrahima-Dehkordiego. Drugą nagrodę 
otrzymał Michał Hytroś za Siostry, a trzecie 
miejsce przypadło animacji Na zdrowie! Pau-
liny Ziółkowskiej. W plebiscycie publiczno-
ści najwięcej głosów otrzymał Twój Vincent 
Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, nomino-
wana do Oscara, unikalna na skalę światową 
animacja o Vincencie van Goghu.

Uczestnicy Dwóch Brzegów obejrzeli 
ponad sto produkcji z całego świata, w tym 
wiele nagrodzonych na międzynarodowych 
festiwalach. Do Kazimierza przyjechały filmy 
m.in. z Niemiec, Kanady, Hiszpanii, Holandii 
i Francji. Pogoda dopisała, zainteresowanie 
było ogromne, więc Kazimierz Dolny przez 
tydzień stał się filmową stolicą Polski. Według 
wstępnych deklaracji, został nawet pobity 
rekord festiwalowych widzów, co świadczy 
o wciąż rosnącej popularności imprezy.

Albert Kiciński 
Marcin radomski

Olgierd Łukaszewicz, Aleksandra 
Konieczna, Bożena Stachura, Robert 
Więckiewicz i Janusz Kondratiuk
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Najlepsze kino, emocjonujące kon-
certy i długie spacery nad Wisłą – 
to wszystko tworzyło atmosferę 
12. Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa 

Brzegi. 
Pod koniec lipca w Kazimierzu i okolicach 

nie ma wolnych miejsc noclegowych, a w mia-
steczku festiwalowym wyrastają dwa namioty. 
W nich odbywają się projekcje filmowe i spo-
tkania z artystami. „Ten festiwal robimy przede 
wszystkim dla widzów” – podkreśla Gra-
żyna Torbicka. – „Oni mają okazję zobaczyć 
naprawdę dobre kino, posłuchać muzyki, spo-
tkać się z ciekawym malarstwem i fotografią. 
To wszystko buduje energię, z którą goście 
powracają do nas w następnym roku. I rze-
czywiście w wąskich uliczkach miasteczka 
można spotkać znajome twarze kinomanów, 
którzy czekają na kolejny seans lub spotkanie 
z ulubionym twórcą”. 

Jednym z nich na pewno jest Ewa Braun, 
uznana scenografka i dekoratorka wnętrz, 
laureatka Oscara (dekoracja wnętrz w Liście 
Schindlera Stevena Spielberga), członkini 
Amerykańskiej Akademii Filmowej oraz Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. Ewa Braun 
zaprosiła gości do wyciemnionych wnętrz 
Muzeum Nadwiślańskiego prezentujących na 
wystawie „Odtwarzanie minionych światów” 
jej dorobek zawodowy. „Postanowiłam zapre-
zentować swoją twórczość w innej odsłonie 
niż zwykle. Przełamałam pewien schemat, 
który zazwyczaj towarzyszy wystawom sce-
nograficznym, gdzie pokazywane są prze-

kroje, rzuty i perspektywy” – mówiła Braun. 
„Na tej wystawie chciałam uchwycić magię 
kina” – dodała dekoratorka wnętrz. Pracowała 
przy realizacji około 60 filmów fabularnych 
i wieloodcinkowych filmów telewizyjnych 
w charakterze kostiumografa, dekoratora 
wnętrz, scenografa. Wystawa „Odtwarzanie 

minionych światów” prezentuje kadry z wielu 
produkcji, m.in. Królowej Bony i Słonej róży 
Janusza Majewskiego, Nieciekawej historii 
i Pismaka Wojciecha Jerzego Hasa czy Listy 
Schindlera Stevena Spielberga.

Do Kazimierza Dolnego przyjechała rów-
nież Dorota Stalińska, która zagrała główną 

żar tropików
nad wisłą 
W tym roku ponownie hasło „Kino, 
które łączy” zjednało Kazimierz Dolny 
i Janowiec nad Wisłą. Miłośnicy filmu 
i sztuki przyjechali na Lubelszczyznę 
celebrować 12. edycję Dwóch Brzegów 
znakomicie prowadzonych przez dyrektor 
artystyczną Grażynę Torbicką.

Jury i laureaci festiwalu
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FilM, Muzyka, kuchnia nie Ma co uczyć się 
FilMu na FilMach

Motywem przewodnim tego-
rocznej edycji było hasło „Nie-
podległość Dziś. Ja, Wolność, 
Bunt i Ojczyzna”. Niepodle-

głość państwowa była punktem wyjścia do 
rozważań o wolności jednostki, swobodzie 
twórczej i niezależności artystycznej. Nie-
przypadkowo w programie festiwalu zna-
lazły się filmy Miloša Formana czy Luciana 
Pintilie – twórcy niemal nieznanego poza 
Rumunią.

Gościem specjalnym była Sally Potter, 
której autorskie, wiecznie młode kino przy-
ciągało tłumy widzów. Reżyserka odebrała 
FIPRESCI 93 Premium Award, przyznawaną 
przez Międzynarodową Federację Krytyków 
Filmowych. Podczas master class opowia-
dała o swojej recepcie na film, szacunku 
do aktorów i odpowiedzialności za współ-
pracowników. Mówiła: „Kino jest ciągłym 
poszukiwaniem, wartym nieustannych prób 
i podejmowania ryzyka”.

Wydarzeniami festiwalu były projek-
cje głośnych filmów z sekcji Nowe Kino: 
Donbas Siergieja Łoźnicy, Sofia Meryem 
Benm’ Barek-Aloïsi, 3 dni w Quibron Emily 
Atef, Loveling Gustava Pizziego czy Nasze 
zmagania Guillaume’a Seneza. Wielkim 
powodzeniem festiwalowej publiczności 
cieszyły się klasyki: Tureckie owoce Paula 
Verhoevena, Orlando Sally Potter, Kon-
formista Bernarda Bertolucciego, a także 
mistrzowskie portrety polskiej prowincji 
Andrzeja Barańskiego.

Oryginalnym projektem festiwalowym, 
bardzo bliskim dyrektorowi Janowi A.P. 
Kaczmarkowi jest Instant Composition Con-
test. Podczas tego prestiżowego konkursu 
kompozytorskiego młodzi artyści improwi-
zowali przy fortepianie do obrazu filmowego.

Na transatlantyku jest retro-
spektywa pańskich filmów. 
Jak się pan czuje w roli 
bohatera festiwalu?

W tym wypadku retrospektywa to hono-
rowe uczestnictwo, nie bierze się udziału 
w „zawodach”, tylko jest okazja, żeby 
zobaczyć i pomyśleć o tym, co się zro-
biło. Bardzo sobie cenię, że ma to miej-
sce na festiwalu tej rangi. Jestem też 
zadowolony z zestawu moich filmów, 
które będą pokazywane. Stanowią pewną 
całość – kompletną i wyrazistą – z naj-
ważniejszego dla mnie okresu twór-
czości: Niech cię odleci mara, Kobieta 
z prowincji, Kramarz, Nad rzeką, której 
nie ma, Dwa księżyce. To filmy dzie-
jące się na prowincji, łączy je też realizm 
poetycki, styl, w którym zostały zrealizo-
wane: jak najbardziej wierne odtworze-
nie realiów życia i poetycka refleksja nad 
nim, przemijanie. Patrząc z perspektywy 
lat, jestem szczęśliwy, że mogłem zrobić 
te obrazy. Wydaje mi się, że tak szeroka 
panorama poświęcona małym miastecz-
kom jest ewenementem w całej kinema-
tografii, nie tylko polskiej.

czy ma pan ulubionych twórców fil-
mowych?
Nigdy nie interesowałem się tylko 
kinem. Uważam, że malarz może inte-
resować się tylko sztukami plastycz-
nymi. Kompozytor może siedzieć tylko 
w muzyce. Natomiast filmowiec powi-
nien interesować się po prostu sztuką. 
I nie na zasadzie, że może mu się coś 
przydać z jednej czy drugiej dziedziny, 
tylko w myśleniu o kinie jako sztuce. 
Wszystkie muzy są starsze od filmowej, 
wypada więc słuchać, co „rada starszych” 
ma do powiedzenia. Moim zdaniem sku-
pienie się wyłącznie na filmie, prowadzi 
do mimowolnego kopiowania języka, 
a jak kopia, to zawsze będzie brakowało 
najważniejszego: własnego przeżycia. Nie 
ma co uczyć się filmu na filmach.

co jest panu najbliższe? Fabuła, ani-
macja, dokument?
Film krótki to jedno zdanie. Fabuła to 
pełna wypowiedź. Obydwie formy są 
sztuką. żeby film krótki tym jednym zda-
niem powiedział coś istotnego, trzeba spe-
cjalnego talentu autora. Jeśli dokument 
czy animacja ma rozmiary filmu fabular-
nego, jest zupełnie czymś innym – tracimy 
wszystko, co jest wspaniałością klasycznego 
dokumentu i animacji. Dla mnie dokument 
i animacja to jeden świat, właśnie świat 
filmu krótkiego, świat istniejący w bły-
sku. Bywało, że dokumenty realizowałem 
techniką filmu animowanego, ale dla mnie 
był to oczywiście dokument – decydo-
wał o tym temat. Czasem szukałem doku-
mentu, filmując wprost np. jakiś dokument 
urzędowy. W przestrzeniach liter, linijek, 
pieczątek wyczuwałem żywego człowieka, 
jednego, a czasami cierpiący tłum. Film 
krótki to natężenie wrażliwości jeszcze 
większej niż w fabule. W sposób zupełnie 
naturalny ma wiele wspólnego z wierszem, 
z poezją. I to nie tylko dlatego, że mówimy, 
iż jest „poetycki”, tylko dlatego, że dzięki 

Nie tylko zamiłowanie do kina i muzyki 
łączy widzów Transatlantyku. Jak co roku 
odbywały się seanse Kina Kulinarnego, 
powiązane z kolacjami, przygotowanymi 
przez mistrzów kuchni. Autorskie dania 
inspirowane obejrzanymi filmami tworzyli 
m.in. Wojciech Modest Amaro, Kurt Schel-
ler, Robert Skubisz czy Robert Sowa.

Podczas gali finałowej wręczono kilkana-
ście różnych nagród. Transatlantyk Glocal 
Hero Award uhonorowano Janinę Ochoj-
ską. Nagrodę dla najlepszego aktora ode-
brała Joanna Kulig. Transatlantyk Distribu-
tion Award zdobyła Młodość Astrid Pernille 
Fischer Christensen. Konkurs Polskich Fil-
mów Krótkometrażowych wygrała Wolta 
ze Studia Munka-SFP, w reżyserii Moniki 
Koteckiej oraz Karoliny Poryzały. Po raz 
pierwszy przyznana została Transatlantyk 
VR Spacetime Award, dla filmu Limbo She-
hani Fernando. Młodzi krytycy nagrodzili 
Sofię. Wyróżniono ponadto Annette Insdorf, 
wybitną krytyk filmową, a także kompozyto-
rów i twórców muzyki: Diane Warren, Dario 
Marianelliego oraz Radzimira „Jimka” Dęb-
skiego. W konkursie kompozytorskim pierw-
sze miejsce zdobyła Dominika Czajkowska.

Joanna Łapińska, dyrektor programowa 
festiwalu, podsumowała tegoroczną edycję 
słowami: „Najmilsze dla mnie momenty 
festiwalu to te, kiedy widzowie – znani mi 
i ci nieznani – dziękują za świetny program. 
Mnóstwo było takich chwil w tym roku i bar-
dzo mnie to cieszy. Wiele osób podkreślało, 
że Transatlantyk to także wspaniała atmosfera 
oraz ważne, ciekawe rozmowy. To zawsze naj-
piękniejszy komplement dla organizatora – 
kiedy widzowie dobrze się z nami czują”.

Anna Michalska

mistrzostwu autora, sam film jest poezją.

Największe wyzwanie to...?
Mój pierwszy samodzielny film – W domu. 
Wszystko zaczerpnąłem z domu rodzin-
nego, każde słowo. Również krąg bliskich 
osób i zdarzeń, wtedy jeszcze aktualnych. 
Przystępując do realizacji obrazu, zdawa-
łem sobie sprawę, że będę musiał się z nimi 
spotkać. Na szczęście pretensje miały tylko 
osoby, których nie pokazałem w filmie.

czy gdyby mógł pan cofnąć się do prze-
szłości, to wybrałby reżyserię?
To ciekawy zawód. żyje się kawałkami 
czasu. Co kilka lat, z nowym filmem, 
zaczyna się nowe życie. Kiedy patrzę na 
moją filmografię, to widzę lata różnych 
przygód, przypominam sobie zapał, jaki 
towarzyszył realizacji. Film jest najdroższą 
ze wszystkich sztuk, jeśli mimo to miałem 
warunki, żeby ją uprawiać, to można mówić 
o szczęściu. 

Rozmawiała Anna 
Michalska

8. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Transatlantyk odbył się w Łodzi w dniach  
3-20 lipca, prezentując w programie filmy 
z 60 krajów, spotkania z twórcami, retrospektywy 
mistrzów, Kino Łóżkowe i Kulinarne, seanse 
i warsztaty dla najmłodszych.

transatlantyk

Rozmowa z reżyserem Andrzejem Barańskim

Joanna Kulig

Sally Potter

Andrzej Barański
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kino wygrało z piłką
Zasłużona letnia impreza filmowa w Łagowie, tym razem 
konkurując o widownię z mundialem, pokazała, że na 
polskich twórców, w przeciwieństwie do naszych piłkarzy, 
możemy liczyć. I to z nawiązką!

Lubuskie Lato Filmowe – jak na 
wakacyjny festiwal przystało – 
zawsze zaczyna się tuż po zakoń-
czeniu roku szkolnego. Nie inaczej 

było i w tym roku. Zachowanie tradycyj-
nego terminu imprezy wydawało się jed-
nak niezbyt fortunne, gdyż czas trwania 
47. edycji łagowskiego wydarzenia w cało-
ści pokrywał się z mistrzostwami świata 
w piłce nożnej, gdzie niebagatelną rolę – 
jak prognozowano – miała odegrać nasza 
reprezentacja.

„Chyba nasz koncert oddamy walkowe-
rem” – wyznał Łukasz Wiśniewski, lider 
Kraków Street Band, fantastycznej formacji  
bluesowo-jazzowej spod Wawelu, która 
swym występem miała uświetnić ceremonię 
otwarcia tegorocznego LFF w łagowskim 
amfiteatrze, pokrywającą się z meczem 
naszych piłkarzy o „wszystko” z reprezen-
tacją Kolumbii. 

A tu publiczność niespodziewanie dopisała, 
co więcej, bawiła się znakomicie, zmuszając 
zespół do bisów. „Podobnie jak Kolumbijczycy 
wygraliśmy z naszymi piłkarzami” – skwito-
wał Wiśniewski, który zagrał i zaśpiewał zna-
komicie. A więc tegoroczne Lubuskie Lato 
Filmowe zaczęło się od piłkarsko-filmowego 
trzęsienia ziemi, a potem – w myśl hitchcoc-
kowskiej recepty – napięcie rosło, osiągając 
apogeum podczas konkursowej projekcji 
Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego, która 
odbywała się równolegle z jakże emocjo-
nującym meczem Anglia – Belgia. Tłumy 
w sali projekcyjnej Domu Wypoczynkowego 
„Leśnik” okazały się tak wielkie, że trzeba 
było natychmiast zorganizować dodatkowy 
seans, co zdarzyło się w historii łagowskiego 
festiwalu po raz pierwszy!

Festiwalowa gala finałowa odbyła się pod-
czas ekscytującego ponoć meczu 1/8 finału, 
w którym Urugwajczycy odprawili do domu 

Portugalczyków, z Cristiano Ronaldo na 
czele. A w Łagowie zwyciężył Paweł Paw-
likowski (swoją drogą ciekawe, komu kibi-
cował polski reżyser wychowany w Anglii, 
który ponoć jest wielkim fanem futbolu), 
którego Zimna wojna została uhonorowana 
przez jury pod wodzą Stanisława Janickiego 
(notabene pierwszego szefa artystycznego 
LLF w 1969 roku) – Złotym Gronem. 
Nagrodę Specjalną przyznano Mari Törőcsik 
w uznaniu jej przejmującej kreacji w filmie 
Zorza polarna Márty Mészáros, do której 
trafiła Nagroda Organizatorów im. Juliusza 
Burskiego (węgierska reżyserka jest także 
wielkim fanem piłki nożnej – pamiętam, jak 
przed laty, kiedy pełniła funkcję szefa jury 
na Krakowskim Festiwalu Filmowym, który 
również kolidował z mundialem, poprosiła 
o dostosowanie harmonogramu projekcji 
konkursowych do kalendarza mistrzowskich 
rozgrywek). Srebrnym Gronem nagrodzono 
Andrzeja Jakimowskiego za Pewnego razu 
w listopadzie…, a Brązowym – ex aequo – 
Annę Jadowską za Dzikie róże oraz Juraja 
Lehotskýego za słowacko-czeską Ninę.

W konkursie dokumentów Złote Grono 
przypadło Marcie Prus za znakomity Over 
the Limit (Polska), Srebrne – Mindauga-
sowi Surviliemu za Pradawny las (Litwa), 
a Brązowe – Miro Remo za obraz Cooltúra 
(Słowacja), zaś w konkursie krótkich fabuł 
Złote Grono zagarnął Áron Szentpéteri za 
Niewidzialnie (Węgry), Srebrne – Katarzyna 
Iskra za Casting (Polska), a Brązowe – Jakub 
Radej (Polska) za Sweet Home Czyżewo. 

W odróżnieniu od mundialu w Łago-
wie polscy artyści zdominowali konkur-
sowe podium. Wracając z finałowej gali, 
mijając niedobitki kibiców powtarzają-
cych: „Nic się nie stało, Polacy, nic się nie 
stało!”, nuciliśmy „We Are The Champions” 
zespołu Queen…

Jerzy Armata

Joanna Kulig i Agata Kulesza 
w filmie Zimna wojna, 
reż. Paweł Pawlikowski
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Mazowsze, policja
i Młode kino
choć często używane podczas festi-

walu hasło „walory społeczne” 
może odstraszać, to jest to wyłącz-
nie kwestia nazewnictwa. Filmy 

krótkometrażowe w Konkursie Głównym 
Kameralnego Lata koncentrują się (przynaj-
mniej dokumenty i fabuły) wokół sytuacji 
człowieka we współczesnym świecie. Trudne 
zawodowe wybory, samotność, uzależnienia, 
poszukiwanie swojej drogi, krytyczne spoj-
rzenie na rzeczywistość – to tematy, które 
od kilku lat dominują. Równie ważny jest  
Konkurs Kina Niezależnego. Dzięki bardzo 
ostrej selekcji (tylko dwa zestawy!) konkurs 
ma wysoki poziom, co zgodnie podkreślali 
jurorzy – Anna Równy, Błażej Hrapkowicz, 
Łukasz Adamski. W tym roku obie najwyż-
sze nagrody powędrowały do dokumentów. 
Grand Prix Konkursu Głównego – Statuetkę 
Złotego Łucznika otrzymał Jakub Radej za 
Proch, podczas gdy nagrodę za film nieza-
leżny zgoła inny dokument – Uniwersam 
Grochów Tomasza Knitlla. 

Jury Konkursu Głównego w składzie: 
Joanna Kos-Krauze, Anna Mucha, Derrick 
Ogrodny, Janusz Chabior, Arkadiusz Tomiak 
zdecydowało również, że Odprawa Filipa 
Drzewieckiego otrzyma wyróżnienie Komen-
danta Wojewódzkiego Policji za film o szcze-
gólnych walorach społecznych. Natomiast 
nagroda specjalna Stowarzyszenia Autorów 
ZAiKS powędrowała do Ciepło-zimno Marty 
Prus. Publiczność i jury studenckie porwał 
obraz Szczęście Macieja Buchwalda. 

Jednocześnie na warsztatach filmowych, 
organizowanych w ścisłej współpracy z Woje-
wódzką Komendą Policji z siedzibą, a jakże, 
w Radomiu, powstało kilka spotów o tema-
tyce społecznej, które policja wykorzysta 
w programach prewencyjnych. Za pienią-
dze unijne, z programu Erasmus+, do Rado-
mia przyjechało kilkudziesięciu uczestników 
z Polski, Włoch, Węgier i Francji. Młodzi 
warsztatowicze z czterech krajów przez 
bity tydzień mieli wsparcie i warunki, któ-
rych próżno szukać gdziekolwiek indziej. 
Zamknięcie ulic, brygady antyterrostyczne, 
ognisko w nocy, sceny z pociągiem, pościgi – 

oraz MKiDN, a także Mazovia Film Com-
mission czy Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej. Bo przecież – co zaskakujące – 
na Mazowszu poza Warszawą nie ma innych 
stosunkowo dużych imprez filmowych. 

Wisienką na torcie jest zawsze realizacja 
sceny specjalnej, odwołującej się do tematu 
policyjnego. Efektowne zdjęcia w plenerach 
Radomia mają za zadanie nie tylko rozwinąć 
umiejętności warsztatowiczów, ale przede 
wszystkim przyciągnąć uwagę mieszkańców 
miasta. W tym roku, Bartosz M. Kowalski 
i Arkadiusz Tomiak z udziałem Anny Muchy 
stworzyli sugestywny obraz napadu na bank 
w okresie drugiej wojny światowej. Aż chce 
się go zobaczyć w pełnym metrażu, na wiel-
kim ekranie. 

Anna Wróblewska

Ogólnopolskie Spotkania Filmowe 
Kameralne Lato w Radomiu to jedyny 
w Polsce festiwal filmowy organizowany 
w ścisłej współpracy z policją. 

nic nie stanowiło problemu. Program spo-
łeczny Kameralnego Lata obejmował ponadto 
cykl spotkań organizowanych przez Mazo-
wieckie Centrum Polityki Społecznej – np. 
o filmoterapii w pracy z młodzieżą czy warsz-
taty aktorskie, które mają wzbogacić kom-
petencje społeczne młodzieży (dawniej się 
na to mówiło odwaga).

Tegoroczną innowacją była sekcja Industry. 
Obok dobrze znanej festiwalowiczom Aka-
demii Zawodowców, młodzi filmowcy wzięli 
udział w pitchingach i spotkaniach z orga-
nizatorami konkursów filmowych. Pomysł 
autorstwa nowej dyrektor artystycznej Kame-
ralnego Lata, Ady Bogdziewicz, ma szansę 
chwycić jako inicjatywa branżowo-regio-
nalna. Specyfiką festiwalu jest bowiem jego 
mocne umocowanie w lokalnych strukturach. 
Imprezę wspierają obok miasta i policji – PISF 

Scena specjalna napadu na bank 
z udziałem Anny Muchy i Marka Brauna 

kameralne latoŁagóW
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patriotyzM 
okieM 
Młodych

Autorami zgłoszonych na festi-
wal produkcji była głównie 
młodzież, więc mogliśmy się 
przekonać, jak gimnazjaliści 

i licealiści definiują patriotyzm. Popularna 
dziś narracja oddawania czci i chwały boha-
terom pojawiła się w kilku filmach, w któ-
rych bez głębszej refleksji i świadomości 
historycznej pokazano wielkie wydarze-
nia, m.in. wojnę z bolszewikami, okupację 
niemiecką czy powstanie warszawskie, co 
dowodzi tego, jak bardzo tymi tematami się 
dziś szafuje. Ale filmy estetyzujące śmierć 
i poświęcenie były w mniejszości.

Większość dowodziła, że ich twórców 
charakteryzuje ciekawość świata, a przez 
to i szukanie własnych definicji patrioty-
zmu. Taki był nagrodzony Grand Prix obraz 
21-letniego Wawrzyńca Turowskiego Winda 
na świat, w którym niepełnosprawna boha-
terka czekała siedem lat, aż zamontują w jej 
bloku windę (koszt to zaledwie 42 tys. zło-
tych) i z jej pomocą wydostanie się z czte-
rech ścian mieszkania. Wrażliwość reżysera 
objawiła się w sposobie pokazania boha-
terki, która nie jest ofiarą. To silna, nieza-
leżna kobieta ciesząca się ze swojej wolności. 
Twórca skierował kamerę na jej codzien-
ność, podglądając m.in. jak maluje obrazki 
świętych, pytając ją o plany na przyszłość 
i nadzieje. Widzowie znaleźli tu humor, 
empatię, radość i krzywdę. Film pokazano 
w sekcji „Piękno miejscowości”, a młody 
reżyser ma świadomość (albo intuicję), 
że piękno bez bólu nie istnieje, bo nawet 
najlepsze mieszkanie bez możliwości wyj-
ścia staje się więzieniem. Pierwszą nagrodę 
w tej sekcji dostał Truciciel 16-letniego Sta-
nisława Tadeusza Bujaka, który zaimpono-
wał wyczuciem konwencji kryminału. To 
10-minutowa hucpa, która nie traci tempa 
nawet przez moment, dowodząc u młodego 
reżysera znajomości gramatyki filmu (uczył 
się jej z kanału vlogowego). Na dodatek 
był to jedyny obraz, który przekraczał gra-
nice własnej kategorii – twórca potrakto-
wał ją w sposób metaforyczny, dyskretnie 
pokazując piękno swojej miejscowości, bez 
odrywania kamery od akcji. To silny głos 
młodego miłośnika kina.

Podobny charakteryzuje jego rówie-
śniczkę Wiktorię Klimaszewską, zwy-
ciężczynię w kategorii „Historia miejsco-
wości” za Stygmaty – kolejny dokument, 
którego bohaterką jest doświadczona przez 
los kobieta. Reżyserka przepytała ją z jej 
sybirskiej odysei. Widać, że ta historia pły-
nęła z ust bohaterki już wielokrotnie, ale 
twórczyni nie zadowoliła się tym, co już sły-

zamiast folderowego obrazka miejscowo-
ści, dostaliśmy miejsca, zwierzęta i ludzi 
w sytuacjach, do których normalnie nie 
mielibyśmy dostępu. Festiwal rozbudził cie-
kawość tego, jak zmieni się kino, gdy twórcy 
z pokolenia Czai zaczną z pomocą dronów 
kręcić pełne metraże. Jest na co czekać.

Artur Zaborski

W Pieskowej Skale stoi zamek, który 
w czasie wakacji przeżywa oblężenie 
turystów. Nic dziwnego, że tutaj właśnie 
zrodził się festiwal Mała Ojczyzna, 
którego naczelna idea to przyglądanie 
się kamerą najbliższemu otoczeniu.

szeli inni, cierpliwie dopytując i otwierając 
pamięć rozmówczyni. Widać włożony 
w przygotowanie tego filmu czas i wysiłek 
podobnie jak w Sułoszowej, jakiej jeszcze 
nie znałeś 17-letniego Przemysława Czai, 
zwycięzcę w kategorii „Filmy z drona”. To 
zupełnie nowe narzędzie do opowiadania 
historii, które w rękach wrażliwego i pra-
cowitego twórcy dało interesujący efekt – 

Ekipa festiwalu Mała Ojczyzna

MaŁa ojczyzna
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wakacje z X Muzą 
i nie tylko

Festiwal Filmu-Muzyki-Malarstwa 
„Lato z Muzami” w Nowogardzie to 
impreza niewielka, nastawiona na 
lokalną publiczność, organizowana 

z miejscowych funduszy, a posiadająca kli-
mat, któremu trudno się oprzeć. Nigdzie tak 
dobrze o filmach się nie rozmawia. Dzieje 
się tu dużo, jak na każdym festiwalu: projek-
cje, koncerty, plenery malarskie, wydarzenia 
specjalne (w tym roku spektakl „Korowód 
tańca”, przygotowany przez kijowski Teatr 
Uliczny KET) i pomysłowe zajęcia eduka-
cyjno-sportowe dla dzieci, organizowane 
z zapałem przez Fundację Liga Superbo-
haterów (na co dzień wspierają małych 
podopiecznych w szpitalach i hospicjach). 
Ale nie ma tu tego pośpiechu, który towa-
rzyszy flagowym letnim imprezom. Nie 
trzeba nerwowo zerkać na zegarek, rezy-

fotograf i autor zdjęć filmowych, przybli-
żył współpracę z Krzysztofem Kieślowskim 
i pokazał swoje ostatnie dzieło – wymykające 
się jednoznacznej interpretacji, niecodzienne 
wizualnie Zwierzęta w reżyserii Grega Zgliń-
skiego. Wojciech Solarz przyjechał na Pomo-
rze ze swoim średniometrażowym fabular-
nym debiutem reżyserskim – Okna, okna, 
a Marta Prus z pełnometrażowym debiu-
tem dokumentalnym, nagrodzonym m.in. 
w Krakowie Over the Limit. Publiczność nie 
tylko dzieliła się swoimi wrażeniami, odczu-
ciami, ale i osobistymi, czasem bolesnymi 
wspomnieniami – jak np. (po seansie filmu 
Prus) ze zsyłki do ZSRR. 

Widzowie żywo zainteresowali się też 
projekcjami 5. Konkursu Filmowa Młoda 
Polska, prezentującego krótkie metraże. 
Niektórzy po raz pierwszy odkrywali, jak 
wiele i jak ciekawie shorty potrafią opowie-
dzieć. Spośród 14 tytułów, jury, w którym 
zasiedli Jowita Budnik, Piotr Jaxa, dzien-
nikarka Monika Marach i Wojtek Solarz, 
Grand Prix przyznało obrazowi 1410 
Damiana Kocura, a Wyróżnienie – Atla-
sowi Macieja Kawalskiego. 

W festiwalu uczestniczę już od kilku lat 
i muszę stwierdzić, że naprawdę rozkwita. 
W tym roku program urozmaiciły też warsz-
taty dla młodzieży – dziennikarskie (prowa-
dzone przez Annę Serdiukow i Izabelę Kola-
dyńską) oraz fotograficzne (pod okiem Piotra 
Jaxy). Hitem są poranki filmowe dla dzieci. 
„Zaczęło się nam robić trochę ciasno! Ogra-
nicza nas przestrzeń kina – 244 miejsca, dla-
tego z częścią wydarzeń wyszliśmy na rynek 
i w plener. Cieszy, że widzowie przychodzą 
nie tylko na rzeczy lekkie, łatwe i przyjemne, 
ale też na poważny, wartościowy repertuar. 
Z roku na rok coraz chętniej i liczniej. Na 22. 
edycji było ich rekordowe 12 tys.” – podsu-
mowuje Aneta Drążewska, dyrektor Nowo-
gardzkiego Domu Kultury, głównego orga-
nizatora „Lata z Muzami”. To imponujący 
wynik w mieście, które liczy niespełna 17 
tys. mieszkańców.

Dagmara romanowska

Nowogardzianie tak planują urlopy, żeby 
je przed „Latem z Muzami” zakończyć 
lub po nim dopiero rozpocząć. Nigdy 
w trakcie. I nie można im się dziwić. 

Lato z MuzaMi

gnować z jednych spotkań na rzecz dru-
gich. Nie. W Nowogardzie można w pełni 
chłonąć kino. Cieszyć się rozmową o nim, 
wspólnym jego odkrywaniem – w towa-
rzystwie twórców. Na 22. edycję dyrektor 
artystyczny Krzysztof Spór zaprosił inspi-
rującą grupę artystów. 

Joanna Kos-Krauze, która w imieniu swoim 
i Krzysztofa Krauzego odebrała Laur Cisowy 
za wybitne osiągnięcia zawodowe, przedsta-
wiła Ptaki śpiewają w Kigali. O filmie i pracy 
nad nim opowiadała również Jowita Budnik, 
która pod koniec festiwalu odebrała statuetkę 
„Robi swoje!” dla wybitnej osobowości pol-
skiego kina, a w trakcie dała się poznać jako 
aktorka sceniczna, przedstawiając monodram 
„Supermenka”. O swojej karierze i piosence 
aktorskiej opowiadał Zbigniew Zamachow-
ski, który wystąpił z recitalem. Piotr Jaxa, 

Gala zamknięcia festiwalu
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Pokazuję w kinie świat bez upiększeń, taki,            jaki jest, a raczej, jak ja go widzę
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Reżyser tworzy 
własny kosmos

cicho tu u pana w tym Łosiu. Gdy przecha-
dzałem się przez wieś, natrafiłem na cie-
kawy sklep z pamiątkami, a raczej pchli 
targ. Wszystko tam było: pluszaki, obudowy 

rakiet, stare telewizory, kosze wiklinowe. Naprzeciwko 
stoi mały sklep spożywczy. Wszystkie drogi prowa-
dzą do lasu. No i jeszcze pana dom, który przecież już 
widziałem. poznaję tę werandę. rozpoznaję te pieski, 
ten próg. przecież za nim jest przepaść, do której w fil-
mie bał się wpaść pana sparaliżowany brat.
Nazwał to czeluścią. Tak, to tutaj. Jeśli chodzi o wieś, to wciąż 
słabo ją znam, mój świat tutaj rozciąga się od domu do sklepu 
i z powrotem.

Wymajaczony niedźwiedź przyszedł z tamtych krza-
ków, zgadza się? czy to możliwe, żeby jakieś zwie-
rzę naprawdę się tutaj pojawiło? Łoś lub właśnie spory 
niedźwiedź?
W filmie niedźwiedź wszedł przez tamto okno. Nie był jed-
nak dziki ani tutejszy, ale przywieziony z zagranicy, prawdziwy 
miś-aktor. Odegrał wszystko bez żadnych trików i efektów spe-
cjalnych. 

No właśnie. W Jak pies z kotem pada z ust igi takie zdanie: 
„ty mały, nędzny realisto”. czy mówiono tak o panu lub 
sam pan to robi?

Nie, ja o sobie tak nie mówię w żadnym wypadku, ale Iga 
Cembrzyńska często tak mnie określała, kiedy wyśmiewałem 
jej egzaltowane opowieści o miłości. Bywałem złośliwy, więc 
odpłacała mi pięknym za nadobne. 

ponoć każda rozmowa ze scenariusza miała miejsce w rze-
czywistości. Wymagało to albo bardzo dobrej pamięci, 
albo rejestrowania tego, co działo się już wtedy, kiedy pan 
Andrzej przebywał w waszym domu.
Nie rejestrowałem, miałem to wszystko w głowie. Wiele dopo-
wiedział mi prawdziwy Mateusz, syn Beaty, który pod koniec 
zajmował się moim bratem. A spisałem to wraz z Dominikiem 
Rettingerem.

Ale ten scenariusz wydawał się wystrzelić nagle. sied-
mioletnia przerwa od powstania wcześniejszego filmu to 
jeszcze nie letarg twórczy, ale potrzebny był chyba duży 
impuls, żeby znowu zabrać się za robotę. pytanie więc, 
może banalne: aż tak bolało?
Ból? Oczywiście. To ludzkie, że boli, gdy ktoś bliski umiera. Przy-
gotowany byłem na takie pytanie, więc pozwoli pan, że wyjaśnię, 
czemu nie można tego rozpatrywać jedynie jako żałoby. Gdy 
odchodzi ktoś, kto przez ostatnie dwa lata życia był bezwładny, 
można to również odebrać jako wyzwolenie. Nie tylko dla bli-
skich, ale szczególnie dla tego, kto skazany na trwanie w bezru-
chu nie może w żaden sposób się z tego stanu uwolnić.

Z Januszem Kondratiukiem – którego 
najnowszy, najbardziej osobisty film Jak pies 
z kotem wejdzie do kin 19 października, miesiąc 
po 75. urodzinach reżysera – rozmawia Jakub Koisz



WYWiAD NUMerU

28 29

Janusz KondratiuK

Fo
t. 

Hu
be

rt 
Ko

m
er

sk
i/A

ks
on

 S
tu

di
o

coś o tym wiem. sam ostatnio zmagałem się ze stratą 
kogoś mi bliskiego. Bardzo mądra osoba wyjaśniła mi jed-
nak, że są w życiu gorsze rzeczy niż śmierć. Na przykład 
źle poprowadzone życie lub perspektywa szaleństwa.
I sam proces umierania, powolnego, ale widocznego, jeśli ma się 
nieszczęście to obserwować.

chociaż Jak pies z kotem mówi o szaleństwie i uszkodze-
niach neurologicznych, nie pozwala pan historii odpłynąć 
w rejony wizualnej psychodeliczności. stąd moje pyta-
nie o bycie realistą, bo film opiera się głównie na bardzo 
życiowych dialogach… to dramat z elementami komedii 
obyczajowej.
U osoby cierpiącej na udar wygląda to mniej więcej tak: 
wylew krwi, albo niedotlenienie uszkadza ośrodki odpowie-
dzialne za procesy myślowe. Czasami tylko prawą półkulę, 
kiedy indziej lewą, a nierzadko obie. Językowo Andrzej pozo-
stał więc sprawny, bo lewa część jego mózgu była w lepszym 
stanie, przynajmniej na początku. Prawa półkula odpowiada 
za racjonalne myślenie, lewa za kreatywną fantazję, więc cho-
rzy z wykasowaną prawą półkulą łatwo przenoszą się w kra-
iny fantazji i iluzji, jakby do innego świata, zamkniętego dla 
ludzi z zewnątrz. Po projekcji filmu zdziwiło mnie, jak wiele 
osób dziękowało mi za pokazanie tego procesu, często irytu-
jącego, wręcz nieznośnego dla racjonalnie myślących opieku-
nów. Okazuje się, że mnóstwo ludzi znajduje się w podobnej 
sytuacji losowej, że ktoś bliski choruje i umiera w stanie utraty 
kontaktu z rzeczywistością. W zasadzie wszystkich przecież 
to czeka i chociaż o tym aspekcie pierwotnie nie myślałem, 
zrobiłem film dla ludzi, którzy opiekują się lub opiekowali 
kimś chorym. Naszym największym wrogiem może stać się 
nagle nasz mózg, ponieważ jeśli coś się w nim psuje, infekuje 
nasze myśli, uczucia i zakrzywia postrzeganie rzeczywistości. 
Leniwa to bestia, bo czasami, gdy szukamy odpowiedniego 
słowa, podsuwa ze swojej kartoteki byle co z podobnego pola 
znaczeniowego i ostatecznie wychodzą koślawe lub wulgarne 
słowa. Zdarza się też tak, że przenosi nas do wirtualnego 
świata złożonego z chaotycznych danych. Spieranie się z cho-
rym, że to wszystko nieprawdziwe, jest bezsensowne i tylko go 
rozdrażnia. Pod koniec życia mojego brata świadomie uczest-
niczyłem w jego wizjach, bo chciałem sprawdzić, jak to jest. 
Gdy skończyłem już montaż, trafiłem zresztą sam do szpitala 
i byłem przez wiele dni w stanie śpiączki. Miałem przez ten 
czas niesamowite wizje, na ogół bardzo pierwotne i nieprzy-
jemne, pełne krwi, cierpienia… 

Mózg płatał figle?
Pod koniec trafiłem w przedziwną, zapętloną sferę, z której 
pomału się wyrywałem. To był jakiś matriks, który nakręcał się 
od nowa i był prawdziwy bardziej niż oglądanie filmu. Ale gdy 
odwiedzała mnie wtedy rodzina, widziałem ich nieostro, jakby 
byli wysłannikami ze wspomnianego „innego świata”. Na szczę-
ście okazało się, że to pielęgniarki zabrały mi okulary. Mimo 
to wiem przecież, że nie byłem wtedy umysłem tak naprawdę 
„tutaj”.

O czym pan wtedy myślał? czy wykradzione zostało coś 
z tamtego świata? Może przydać się w przyszłym kinie?

Bardziej wtedy czułem niż myślałem. Widziałem dwie małe 
drewniane małpki na księżycu, które koniecznie chciały mi 
przekazać, że zbliża się koniec męskiego świata, pełnego agre-
sji i przemocy, a zaczyna świat kobiet, ciepły i łagodny, pełen 
współczucia i miłości. Byłem z nimi na tyle długo, że pod 
koniec zacząłem im przytakiwać. Zrozumiałem, że dzięki temu 
puszczą mnie wolno, bo zaakceptowałem przekaz, poniekąd 
przyjemny. Innym razem, po przebudzeniu, myślałem, że znaj-
duję się w kabarecie zorganizowanym przez złośliwych kolegów, 
którzy mnie, zdrowego człowieka przykuli kajdankami do łóżka 
i udają lekarzy, a wszystko rejestrują ukryte kamery. 

Nie wchodzi pan jednak za głęboko to tego paralelnego 
świata w swoim kinie… 
Robiłem te wizje najprościej, jak tylko mogłem. Bez styliza-
cji i przeciągania, bo nie o nich chciałem opowiedzieć, tylko 
o dwóch bliskich sobie, choć poróżnionych braciach. Reali-
zacja tych wizji dostarczała jednak sporo frajdy, ale i pracy 
ekipie realizacyjnej. Na przykład wspomniany niedźwiedź, 
który wszedł do pokoju w moim domu, sprawdził się świet-
nie, ale zanim mieliśmy odpowiednie ujęcie, poszarpał mi 
żaluzje. Niech pan sobie wyobrazi ekipę, którą wezwałem, 
aby zajęła się naprawą. Pytają mnie: „Panie, jak pan to wskó-
rał? Naprawdę trzeba było się postarać, aby tak je zniszczyć”. 
Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że to niedźwiedź zrobił. 
Oczywiście popatrzyli na mnie jak na wariata i nie mieli już 
więcej żadnych pytań. Fo
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Robert Więckiewicz i Aleksandra 
Konieczna w filmie Jak pies z kotem, 
reż. Janusz Kondratiuk

Robert Więckiewicz i Bożena 
Stachura w filmie Jak pies z kotem, 
reż. Janusz Kondratiuk

Olgierd Łukaszewicz w filmie 
Jak pies z kotem, reż. Janusz Kondratiuk
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Muszę się do czegoś przyznać – utrzymuję bardzo ograniczony 
kontakt z tzw. środowiskiem twórczym, bo ci ludzie mało mnie 
ciekawią. Dużo więcej mogę usłyszeć od szewca czy murarza 
niż od nich, bo mówią zazwyczaj to, co dokładnie wiem. Dla-
tego niezbyt mnie ciekawiło, jakie emploi aktorskie ma Olgierd, 
poza tym rzadko oglądam polskie filmy. Jeśli robi się coś na 
podstawie wspomnienia, to oczywiście szuka się elementów 
zgodnych z zapamiętanym obrazem. Nie musi to być ciąg ele-
mentów i podobnych cech, bo to nie miał być film o dwóch 
konkretnych braciach, tylko opowieść uniwersalna. Zależało mi 
na tym, żeby oddać bardzo wyraziste, myślące oczy Andrzeja. 
A to nie jest łatwe, bo przeglądając zdjęcia aktorów w podob-
nym wieku; widziałem najczęściej przygaszone, lub próżne, albo 
głupkowato frywolne oczy, często zalane słoninką. Olgierd ma 
natomiast wyraziste, przenikliwie oczy, na które zapracował 
całym swoim życiem, bo to wspaniały człowiek jest. 

A robert Więckiewicz? często grywa z pozoru szorstkich 
typów, co to po bliższym poznaniu okazują się wrażliw-
cami. przecież to pan! 
Może, chociaż ja w porównaniu z Robertem jestem lekkodu-
chem. To bardzo rzeczowy, poważny i do tego temperamentny 
człowiek. Być może ta ostatnia cecha jest u nas tożsama. Wcie-
lając się w Janusza, poszedł na duże ryzyko, czemu poświę-
ciliśmy kilka dyskusji i Robert świetnie to rozumiał. Łatwiej 
jest bowiem stworzyć kreację, grając człowieka szalonego lub 
kobietę w histerii, ale Janusz miał być wyważonym przeciętnia-
kiem. To cholernie trudne, ale na wielkim ekranie widać, jak 
Robert inteligentnie przemyca mnóstwo „mikro” emocji, drob-
nych faktów aktorskich. Jestem pod wrażeniem metody, którą 
wybrał dla tej roli, będąc świadomym, że inne postacie mogą 
skraść uwagę widza ze względu na wynikającą ze scenariusza 
barwność i wyrazistość.

Jak w filmie. człowiek, który jasno oddziela dzięki sztuce 
światy realne od nierealnych, sam staje się materiałem 
opowieści, otoczonym obserwatorami. to chyba obawa 
wielu artystów.
I tak, proszę pana, może być z tymi naszymi głowami. Sie-
dzimy sobie, pijemy wodę, rozmawiamy, a nagle któryś z nas 
mrugnie i przenosi się gdzieś daleko stąd. A może rzeczywi-
ście istnieją światy wirtualne i dzięki predyspozycjom psy-
chicznym można je czasem odwiedzić? Wszystko dookoła 
bywa takie kruche, np. ta szklanka. Dotyka ją pan i czuje, 
że istnieje, ale to tylko ciąg danych wysyłanych do mózgu, 
bodźce elektryczne i wrażenia. Czasami też coś w tej równo-
wadze chemicznej się wzburza, a z ludzi wychodzi morderca, 
wesołek lub święty. Dostojewski wyraził to tak: w czwartek 
jestem dobrym człowiekiem, a w piątek diabłem wcielonym.

czytał pan wielotomową powieść „Moja walka” Karla 
Ove Knausgårda?
Słyszałem o niej, ale nie czytałem. Powinienem?

pytam o nią, ponieważ autor wywlekł w niej wiele spraw 
rodzinnych. Niektórzy członkowie rodu do dzisiaj nie 
odzywają się do autora, chociaż wyszła mu genialna 
proza. czy realizacja Jak pies z kotem również wymagała 
takich ofiar?
W sensie zerwania kontaktów? Z bratem zrywaliśmy mnóstwo 
razy, ale jeśli chodzi o innych to nie – nic takiego się nie zda-
rzyło. Obyło się bez takich ofiar.

Wraca pan czasami do swoich początków? czy Janusz 
Kondratiuk jest zaskoczony, oglądając chociażby swoje 
pierwsze etiudy? Albo komedie telewizyjne? toż to 
zupełnie inny twórca.
Leci coś w telewizorze i często nawet nie rozpoznaję, że 
to mój film, dopiero po pewnym czasie. Chętnie wracam 
pamięcią do eksperymentów filmowych. Na przykład spo-
sób prowadzenia dialogu, jego kołowanie, powtarzanie 
się, ale w różnych sytuacjach. W Dziewczynach do wzięcia 
wciąż słyszymy: „Mamy wiele możliwości, możemy iść tu 
albo tam”. W Niedzieli Barabasza bohaterowie powtarzają 
ten sam tekst cztery razy, aż wpadają w furię i dostają piany 
na ustach. Te zapętlenia były ciekawe. Fajna energia w tych 
filmach jest.

Dziewczyny do wzięcia to wzruszający kawał kina. to 
początkowe pochylanie się nad ludźmi, którzy szukają 
swojego szczęścia czy to w Warszawie, czy w miłości – to 
była młodzieńcza wrażliwość czy echa własnych poszu-
kiwań?
Sam taki byłem, więc tak widziałem świat i tak go czułem. 
Sam podrywałem takie dziewczyny, więc bardzo dobrze wie-
działem, o czym wtedy opowiadam.

W Głowach pełnych gwiazd oraz Klakierze sztuka jest 
tylko pretekstem do opowiadania o ludziach. czy kino 
istniało w pana życiu jako coś nadrzędnego czy nieko-
niecznie? W tym drugim filmie rysuje się cyniczny obraz 
środowiska aktorskiego.

W moim życiu nadrzędne było właśnie moje życie, prawdziwe, 
nie filmowe. Przygody z kinem były na dalszym miejscu. Róż-
nie to bywało. Głowy pełne gwiazd zostały brutalnie ocenzuro-
wane. Wycięto prawie połowę scen, a to, co zostało, poszło na 
półki i publicznie pokazane było dopiero po dziewięciu latach. 
To, co zobaczyłem, nie było już zupełnie moim filmem. Z całą 
naiwnością naruszyłem pewne tabu dotyczące ukazywania oku-
pacji i zapłaciłem za to wysoką cenę. Nakręciłem też film Mała 
sprawa, rzecz o przygotowaniach do nieoczekiwanej wizyty par-
tyjnego bonzy w dużym zakładzie pracy. Kręciliśmy w Ursusie. 
Kończę film, aż tu nagle zaczyna się strajk. I znowu półka. Teraz 
go puszczają w telewizji bez żadnych problemów. Jakiś pech 
mnie prześladował. Realizację Klakiera przerwał stan wojenny, 
kończyłem go dużo później. Pokazuję w nim chałturzących 
aktorów, którzy wierzą, że mają wspaniały talent, ale gdy przy-
chodzi moment, w którym mogą go okazać, okazuje się, że byli 
wspaniali tylko we własnych marzeniach.

Właśnie, aktorzy… Olgierd Łukaszewicz gra w Jak pies 
z kotem Andrzeja. powiedziałbym – aktor z idealnym 
„timingiem” komediowym, świetnie realizującym humo-
rystyczną warstwę scenariusza. Aż dziw bierze, że wyko-
rzystuje go pan dopiero teraz, chociaż wcześniej zrobił 
pan kilka komediowych filmów. 

Iga Cembrzyńska w filmie Dziewczyny 
do wzięcia, reż. Janusz Kondratiuk

Ewa Szykulska i Jan Kociniak w filmie 
Głowy pełne gwiazd, reż. Janusz Kondratiuk

W moim życiu nadrzędne jest właśnie 
moje życie, prawdziwe, nie filmowe
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sobie wyobrazi, że pamiętamy wszystko, co się w życiu przyda-
rzyło. Niech już zostaną tylko fragmenty najmocniejsze i gra-
niczne.

A odchodzenie i wiara? Brat to encyklopedyczny wręcz 
przykład antynatalisty, a po drugiej stronie pan, bli-
sko ziemi, składający tę rzeczywistość łącznie z nim 
samym. i w pewnym momencie pada to smutne zdanie: 
„Jeśli po drugiej stronie nic nie ma, to jeszcze lepiej”. 
to prawda?
Te słowa są buntem przeciwko Stwórcy, manifestem odwiecz-
nego pragnienia, aby postawić Boga przed ludzki sąd. Bóg 
z raju wyrzuca na zbitą mordę dwójkę golasów za to, że prze-
spali się ze sobą, dając im przy tym tzw. zew natury i instru-
menty ku temu. To jest po prostu nieludzkie. W reinkarnację 
też nie wierzę. Poznałem tylu dobrych i ciekawych ludzi, że 
świata by zabrakło, żeby się te wszystkie dusze gdzieś pomie-
ściły i miały krążyć po ciałach wiecznie. W judaizmie podoba 
mi się koncepcja, że świat jest wciąż niedokończony, że Bóg 
w dalszym ciągu nad nim pracuje, stąd celebracja wolnych dni 
od pracy. W socjalizmie powiadano, że dopiero komunizm 
będzie wspaniały. A ludzie o tej wspaniałości mówili, że łysych 
będą papą kryli.

Bardzo rozbawiła mnie scena, w której Janusz podczas 
pracy dydaktycznej wyjaśnia młodym adeptom reżyserii, 
że kino to nie tylko green screen i efekty specjalne. czuje 
pan, że warto coś przekazać młodym, zuchwałym reżyse-
rom, którzy kończą szkołę?
Kiedyś brałem udział w zebraniu Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, w czasie którego młodzi postulowali, aby 
starsi koledzy pomogli im w tym i owym, aby mogli zaist-
nieć na ekranie i w ogóle. Słuchałem tego zdziwiony, bo 
mnie nikt nie pomagał, ani nie ułatwiał i nie wiem, jak 
można pomóc młodemu człowiekowi, który jest pozba-
wiony talentu. Jeśli go ma, to sobie poradzi, a pomoc będzie 
wtedy przyjemnością i zaszczytem. Co mam do przeka-
zania młodym twórcom? Nie chcę nikomu nic przekazy-
wać, a szczególnie młodym, proszę pana. żeby mnie jeszcze 
wygryźli z roboty? Przez 25 lat wykładałem w Austrii sztuki 
audiowizualne, różne pytania padały od słuchaczy, nieko-
niecznie mądre. Pisząc tamtą scenę, miałem przed oczami 
swoją tam robotę.

Zresztą na początku interesował się pan malarstwem. 
W przedziwny sposób nie widać tego w filmach, jak 
wspomniałem – wolnych od wizualnych popisów.
Może to dlatego, że byłem pod dużym wpływem „czarnych” 
filmów angielskich. Sportowe życie, Smak miodu i Samotność 
długodystansowca. Później pojawił się Forman i Menzel, któ-
rzy również wywarli na mnie ogromne wrażenie. Chciałem 
robić podobne kino i pokazywać przy tym świat bez upięk-
szeń, taki, jaki jest, a raczej, jak ja go widzę. Odwoływanie się 
do estetyki typu Hollywood, albo w modnym wówczas stylu 
Claude’a Leloucha, w ówczesnej siermiężnej Polsce było bez-
sensowne, a nawet amoralne w sensie politycznym. Nigdy 
nie jeżdżę po kraju, aby szukać wymarzonego miejsca tylko 
z powodu estetyki, bo jeśli scena jest dobrze napisana, to może 
się rozegrać teoretycznie w każdej kawiarni, a nie tej wyśnio-
nej przez autora. A z tym malarstwem to ja panu powiem 
absolutnie szczerze – uwielbiam sztukę i przedwczoraj byłem 
w Wiedniu, aby znowu spojrzeć sobie na Boscha w tam-
tejszym muzeum. To dla mnie szalenie inspirujące, ale tak 
naprawdę, chodziło mi o coś zupełnie innego. Malarze często 
malują nagie kobiety i chciałem tak jak oni znaleźć się wśród 
ponętnych golasek. Marzenie ściętej głowy. W Liceum Sztuk 
Plastycznych ustawiali przed nami tylko martwą naturę, jakieś 

jabłka, dzbanki z tektury. Machnąłem na to ręką i powiedzia-
łem: „czy ja głupi jestem?”.

to zostanie reżyserem miało wykrzesać iskrę splendoru?
Wiedziałem od początku, że tak nie jest i nie będzie. Znani są 
wyłącznie aktorzy i aktorki, to oni spijają śmietankę. Kocham 
kino, bo robi wrażenie na odbiorcy w zupełnie inny sposób. 
Niech pan sobie wyobrazi – idzie pan przez muzeum i nagle: 
„bum!”. Obraz dociera momentalnie, wprost do pana serca, 
w pełni swojej wspaniałości. Nie jest to możliwe w przypadku 
filmu, który dzieje się i rozwija w czasie. Pierwsze ujęcie, 
pierwsza scena i tak powoli do końca. Owo „bum” następuje 
po słowie „Koniec”, a czasem po kilku dniach.

Brat zrobił taką bardzo osobistą „trylogię czasu”, jak 
lubię ją nazywać. to ciekawe, że pana najnowszy film 
można by dorzucić do tamtej serii. Można byłoby ją 
nawet nazwać epilogiem tamtych prób. Andrzej Kondra-
tiuk w Czterech porach roku, Wrzecionie czasu i Słonecz-
nym zegarze zajmował się przecież swoją codziennością, 
rodziną, krótko – życiem. 
Szczerze mówiąc, nie bardzo o tym myślałem, ale czasami łapa-
łem się na tym, że wstawiam do filmu elementy, które Andrzej 
by nakręcił: szum liści na drzewie, migotanie świateł… To był 
mój ukłon w jego stronę, bo był specjalistą od takich rzeczy. 
Jeśli ktoś chciałby ułożyć te filmy obok siebie, może tak zro-
bić. Z drugiej strony mój brat był dosyć dumnym człowiekiem, 
a że był bohaterem tamtych obrazów, nieco się idealizował. Nie 
wiem, czy chciałby, aby ten film powstał, szczególnie pokazu-
jący okres jego niedomagania. Odmawiał pomocy fizjoterapeu-
tów i chyba świadomie wycofał się z życia, bo wolał zostać zapa-
miętany jako zdrowy, młody i silny facet. 

Myślę, że opowieść wciąż trwa i jest jeszcze coś do powie-
dzenia. przez pana czy przez kogoś innego.
Za dwa dni idę na operację, zobaczymy. A co do odbioru mojego 
filmu, to myślę, że jest przyjmowany zgodnie z moimi intencjami. 
Wyobrażam sobie reżysera jako fachowca, który grzeje w łapie 
taki dżojstik do kierowania widzem. Kino jest sztuką tyrańską 
pod tym względem i o ile w teatrze może pan skakać wzrokiem 
po aktorach czy scenografii, w kinie widzi pan tylko to, co przy-
gotował dla niego reżyser. Reżyser – jeśli jest dobrym fachow-
cem – steruje percepcją widza według własnego uznania. Teraz 
się pośmiejecie, droga widownio, i klik – jest śmiech. A teraz 
będziecie płakać, więc wycofuje dżojstik i znowu klik – mamy 
płacz. Niech pan sobie wyobrazi, że biorę pana oko do ręki i je 
obracam, pokazując tylko to, co chcę, aby pan zobaczył. Jeżeli 
będę robił to mądrze i interesująco, to pan zostanie i nie będzie 
się opierał temu pokazywaniu. A jeżeli będę to robił głupio i nie-
udolnie, to pan powie: „Basta!”. I wyjdzie z kina lub zmieni pilo-
tem kanał. Trzeba o tym pamiętać na planie i przy montażu.

W filmie pada takie zdanie, że reżyser tworzy własny 
kosmos. Wie pan, jak sobie wyobraziłem tę rozmowę po 
obejrzeniu Jak pies z kotem? Że przyniesie pan z lodówki 
schłodzonego arbuza. to ważny element filmu, również 
na plakacie widać jeden z owoców.
Och, przykro mi, że pana rozczarowałem, naprawdę.

tworzy pan jednak te swoje wszechświaty z powracają-
cych elementów: psy, koty, a od sceny na polu arbuzów 
rozpoczyna się ta historia. czy przeszłość jest wciąż tak 
bardzo wyrazista?
Mam dobrą pamięć, choć z tzw. dzieciństwa już nie wiem, 
co jest prawdziwe, a co mi tylko opowiedziano, więc skła-
dam przeszłość z tego, co jest najbardziej wyraziste. O wiele 
bardziej plastyczne są wydarzenia, które działy się póź-
niej, te śmieszne, przyjemne czy straszne. Na przykład 
wciąż pamiętam obraz upadku Muru Berlińskiego, bo 
byłem wtedy w Berlinie i była to najbardziej apokaliptyczna 
scena, jaką widziałem. Odgłosy dźwigów, koparek, petardy, 
muzyka w oddali, a wszystko to w świetle fleszy, które 
jawiły się jak błyskawice w czasie najgorszej burzy. I ten 
niezsynchronizowany krzyk tłumów, blisko i w oddali… 
Coś niesamowitego! 

czyli składa pan światy z wrażeń. Nasze mózgi na szczę-
ście działają w ten sposób, że nie rejestrujemy wszyst-
kiego w sposób chronologiczny, bo inaczej byśmy zwa-
riowali. pamiętamy emocje, dźwięki, strach.
Właśnie. Z filmu też przecież pamiętamy konkretne frag-
menty. Ale to dobrze, że umysł działa w ten sposób. Niech pan 

Leszek Teleszyński, Michał Bajor i Włodzimierz 
Boruński w filmie Klakier, reż. Janusz Kondratiuk

Chętnie wracam 
pamięcią do 
eksperymentów 
filmowych
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munka
Ponad 180 filmów, w tym 

7 pełnometrażowych, setki nagród i wyróżnień 
na festiwalach krajowych i zagranicznych – 

od Gdyni, Krakowa i Koszalina po 
Sundance i Cannes, miejsca na oscarowych 

shortlistach, nominacje do Europejskiej 
Nagrody Filmowej… Studio Munka działające 

w strukturze Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich zmieniło krajobraz polskiego kina. 

Jak działa na co dzień?

Dagmara romanowska
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Agnieszka Smoczyńska, Maria Sa-
dowska, Bartosz Konopka, Borys 
Lankosz, Bartłomiej Ignaciuk, Ad-
rian Panek, Kuba Czekaj, Grzegorz 

Zariczny, Jan P. Matuszyński, Marcin Bortkie-
wicz, Michał Marczak, Piotr Domalewski, Ewa 
Bukowska – lista „Munkowych” debiutantów 
jest znacznie dłuższa. Studio stało się bogatą 
i różnorodną kuźnią talentów dla naszej ki-
nematografii i telewizji, i to nie tylko na polu 
reżyserii, ale i sztuki operatorskiej, scenopi-
sarskiej, w dziedzinie produkcji. Przez 10 lat 
od swojego powołania (12 od startu progra-
mu 30 Minut) przesunęło granicę wiekową 
debiutu z 40+ do ok. 30 lat. „świeżość, któ-
rą mają w sobie debiutanci przekłada się na 
energię, którą później widać w filmie, dlatego 
warto dać im szansę wcześniej, 
zanim zdobędą doświadczenie 
przy serialu czy innych komer-
cyjnych przedsięwzięciach” – 
podkreśla dyrektor artystyczny 
Jerzy Kapuściński. W 2017 roku 
Studio Munka rozpoczęło pra-
cę nad nowym programem: 60 
Minut, a docelowo chce zwięk-
szyć liczbę pełnometrażowych 
debiutów do 2 rocznie.

„Dla wielu młodych, którzy 
obecnie kończą szkoły filmowe, 

oscarową shortlistę. Była jeszcze uczenni-
cą klasy maturalnej. „To nasza najmłodsza 
uczestniczka” – przyznaje Liwia Mądzik, kie-
rownik Programów dla Młodych Twórców. 
Choć ostatnio wprowadzono nieco surowsze 
zasady dotyczące tego, kto może się zgłosić, 
Studio pozostaje bardzo otwarte. Było i jest 
pomostem skracającym drogę między szkołą 
i pełnometrażowym debiutem. „Oferujemy 
młodym filmowcom opiekę artystyczną, pro-
dukcyjną, promocyjną, a także dystrybucję 
kinową i eksploatację telewizyjną” – podkreśla 
Jerzy Kapuściński. – „Staramy się wyławiać 
największe talenty i pomagać twórcom, żeby 
zadebiutowali jak najszybciej w profesjonal-
nych warunkach”. Jak to wszystko działa? Jak 
wygląda życie projektu pod opieką „Mun-
ka”? Swoimi doświadczeniami podzielili się 
z nami twórcy, przedstawiciele Studia oraz 
jego partnerzy.

KrótKi metraż – 
pomysł i co dalej?
Co roku ogłaszane są nabory do każdego 
z programów krótko- i średniometrażowych 
Studia, czyli: 30 Minut, Pierwszy Dokument, 
Młoda Animacja i 60 Minut. Wnioski skła-

dać mogą tylko reżyserzy – niedawno wpro-
wadzono ograniczenie wiekowe do 40. roku 
życia. Z roku na rok liczba zgłoszeń rośnie – 
najbardziej obleganym programem jest 30 
Minut (średnio po 40, nawet 70 wniosków). 
„Wymagamy złożenia kompletnego scena-
riusza (nie wystarczy treatment), eksplikacji 
reżyserskiej i przedstawienia wcześniejszych 
filmów – szkolnych lub zrealizowanych nieza-
leżnie” – wymienia Liwia Mądzik. Najwięcej 
pytań wśród kandydatów budzi eksplikacja. 

mogę zrobić fabułę. Gdy studiowałam re-
żyserię, myślałam, że będę kręcić teledyski, 
może dokumenty. Robienie fabuł wydawało 
mi się przedsięwzięciem skomplikowanym 
i ciężkim do sfinalizowania. Tymczasem mój 
projekt dostał zielone światło, a potem za-

proszono mnie do realizacji kolejnego fil-
mu”. „Studio daje możliwość spróbowania 
swoich sił w profesjonalnej produkcji, na-
wiązania nowych kontaktów z producen-
tami. Jest też szansą dla osób spoza szkół, 
które chcą zadebiutować. Programy Studia 
Munka dają możliwość zrobienia kolejnego 
filmu, co dla mnie jako twórcy jest najważ-
niejsze” – podkreśla Aleksandra Terpińska, 
która pod opieką Studia nakręciła Leszczu 
i – jako laureatka Konkursu Przypadek – 
Najpiękniejsze fajerwerki ever.

„Gdy studiowałem w Katowicach, często 
słyszałem: »Jeżeli nie zrobicie w szkole żadnej 
dobrej etiudy, to tak, jakby was tu w ogóle nie 
było«. Takie były realia. żyliśmy w przeraże-
niu, że nikt z nas nie zrobi debiutu – nie ma 
gdzie, nie ma pieniędzy. Jedyną perspekty-
wą pozostawała kusząca tylko finansowo, nie 
artystycznie, praca w reklamie. Studio Mun-
ka to zmieniło. Daje szansę, żeby spróbować 
swoich sił poza systemem edukacji i zachęca 
do podążenia za własnym głosem” – mówi 
Grzegorz Zariczny, który w Studiu nakręcił 
nagrodzony Grand Prix na Sundance do-
kument Gwizdek oraz pełnometrażową fa-
bułę – Fale. Do złożenia wniosku namówił 
młodego reżysera Jacek Bławut. Po latach 
sam Zariczny do tego samego skłonił Zofię 
Kowalewską, autorkę Więzi, które trafiły na 

Studio Munka istniało »od zawsze«, działało 
już, gdy rozpoczynali naukę i dziś traktują 
je jako główny element końca swojej edu-
kacji. To program unikalny na skalę świa-
tową – owszem, istnieją systemy wspiera-
jące naukę, ale nie produkcję. Nie w takiej 
formule. A ta przynosi znakomite rezultaty: 
nagrody, widzów, nowe twarze w głównym 
nurcie kina i telewizji. Najzdolniejsi autorzy 
krótkich form debiutują w pełnym metra-
żu. Okazało się, że Studio jest nie tylko ze 
wszech miar potrzebne, ale również zdaje 
egzamin pod względem artystycznym” – 
komentuje Jacek Bromski, prezes Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. 

Inicjatywa, inspirowana dawnymi Ze-
społami Filmowymi oraz pracą Studia Fil-

mowego im. Karola Irzykow-
skiego, była odpowiedzią na 
potrzebę rynku, głównie mło-
dych, wkraczających dopiero 
na ścieżkę kariery reżyserskiej. 
„Miałam ogromne szczęście, 
że pochodzę z pokolenia, któ-
re uzyskało dostęp do takiej 
formy debiutu. Wcześniej re-
żyserzy nie mieli nic – debiut 
wydawał się nieosiągalny i lata 
studiów po prostu przepada-
ły” – zauważa Maria Sadowska, 

która w Studiu zrealizowała krótki Non-stop 
kolor i pełnometrażowy Dzień kobiet. Po 
chwili dodaje: „Gdyby nie Studio Munka, 
nie zostałabym czynną zawodowo reżyserką. 
Dzięki udzielonej pomocy, zaufaniu i wie-
rze ludzi ze Studia uwierzyłam, że w ogóle 

Jesteśmy 
otwarci 
na oryginalne 
pomysły 
i wszystkie 
gatunki

Oferujemy 
młodym 

opiekę arty-
styczną, pro-

dukcyjną, 
promocyjną, 
dystrybucję 
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Bogusława Jantos 
i Andrzej Mastalerz w filmie 
Ciemnego pokoju nie trzeba 
się bać, reż. Kuba Czekaj

Patron Studia Munka, czyli 
Andrzej Munk, na planie swojego 
filmu Człowiek na torze

Cicha Noc, 
reż. Piotr Domalewski 
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Co powinna zawierać? „Chcielibyśmy do-
wiedzieć się z niej, jak projekt ma wizualnie 
wyglądać, dlaczego twórca podejmuje wła-
śnie ten temat i dlaczego zdecydował się na 
współpracę z danym scenarzystą” – wyjaśnia 
Mądzik, zwracając uwagę, że jeszcze kilka 
lat temu reżyserzy przynosili własne teksty, 
dziś coraz częściej podejmują współpracę 
z zawodowymi scenarzystami.

Reżyser w danym programie uczestni-
czyć może tylko raz. Możliwa jest sytuacja, 
w której zrealizuje krótki dokument, fabu-
larną „trzydziestkę”, film godzinny i pełny 
metraż, nawet animację. Pozostałe grupy 
zawodowe nie są tak ograniczone, ani pod 
względem wieku, ani doświadczenia, i mogą 
pracować przy dowolnej liczbie projektów, 
o ile zostaną do nich zaangażowane przez 
głównego beneficjenta programu. 

Najczęściej reżyserzy z krótkiej formy prze-
chodzą do dłuższej – tak potoczyła się dro-
ga Grzegorza Zaricznego, ale również Kuby 
Czekaja (Ciemnego pokoju nie trzeba się bać, 
Królewicz Olch), Marii Sadowskiej (Non-stop 
kolor, Dzień kobiet), Ewy Bukowskiej (Po-
wrót, 53 wojny), Bartosza Konopki (Trójka 
do wzięcia, Lęk wysokości), Dariusza Gla-
zera (Podróż, Mur), Piotra Domalewskiego 
(60 kilo niczego, Cicha Noc). „Piotr Adamski 
zadebiutował u nas krótkim Otwarciem, te-
raz pracuje nad godzinnym Easternem i roz-
mawialiśmy już wstępnie o projekcie pełno-
metrażowym. Z kolei Kolorowe łzy Karoliny 
Bielawskiej są naszym pierwszym filmem, 
przy którym pracujemy z twórcą wcześniej 
ze Studiem niezwiązanym” – wymienia przy-
kłady Liwia Mądzik.

proces decyzyjny
Najwięcej emocji – co zrozumiałe – budzi 
proces decyzyjny. Kluczową rolę odgrywają 
tu Rady Artystyczne, odrębne dla każdego 
z programów, składające się z przedstawicieli 
szkół filmowych, partnerów Studia i różnych 
grup zawodowych. Nie ma w nich kaden-
cyjności – od powołania do życia 30 Minut 
zasiadają w ich Radzie: Jacek Bromski, Woj-
ciech Marczewski i Filip Bajon oraz – z prze-
rwami – Jerzy Kapuściński i Robert Gliński. 
Inni członkowie wymieniają się w sposób na-
turalny – odchodzą do innych swoich pro-
jektów i obowiązków, a w ich miejsce poja-
wiają się nowe nazwiska albo młodsi artyści. 

„Na etapie selekcji staramy się wyłonić 
najciekawsze projekty” – komentuje Jerzy 
Kapuściński. – „Rady Artystyczne składa-
ją się z barwnych osobowości, z różnych 
pokoleń i o różnym doświadczeniu, co po-

Profesjonalna, kosztowna w realizacji scena 
nie musi oznaczać automatycznego skiero-
wania do produkcji. Z kolei prosta insceni-
zacja potrafi bardzo wiele pokazać” – wy-
jaśnia Mądzik.

zielone światło. co 
wnosi studio?
W przypadku projektów krótkometra-
żowych Studio wkracza do projektu jako 

producent większościowy (51 proc. praw) 
z konkretnymi pieniędzmi: 130 tys. złotych 
brutto dla fabuły, 60 tys. – dla dokumentu 
i około 50 tys. – dla animacji (dla „sześć-
dziesiątek” i pełnych metraży widełki bu-
dżetowe zależą od konkretnego projektu). 
„Producent wykonawczy może i prawie 
zawsze wnosi do budżetu jakiś aport – 
rzeczowy lub finansowy, stając się przez 
to koproducentem filmu” – dopowiada 
Liwia Mądzik.

Ponad połowa zgłaszających się reżyse-
rów przychodzi już z producentem wyko-
nawczym. „Jeżeli reżyser zgłasza się samo-
dzielnie i potrzebuje naszej pomocy w zna-
lezieniu producenta wykonawczego, wów-
czas przedstawiamy mu kilka propozycji, 
kontakty do firm, z którymi może się spo-
tkać” – wyjaśnia Mądzik. Dobór ekipy leży 
po stronie producenta wykonawczego i re-
żysera. Rada Artystyczna pozostawia sobie 
jednak akceptację obsady oraz większych 

zwala na twórczą dyskusję i wybór najlep-
szych scenariuszy i projektów filmowych. 
Ten system działa. Mam nadzieję, że nic 
wartościowego nie umyka naszej uwadze”.

Autorzy najlepiej ocenionych pomysłów 
zapraszani są do Studia Munka na spotka-
nie. Grzegorz Zariczny opowiada: „Stajesz 
sam przed grupą ludzi, którzy oceniają twój 
pomysł. Patrzą na niego i ciebie z dużą wia-
rą i nadzieją, serdecznością. Rozmowy są 

szczere, czasem mogą zaboleć, ale uwagi są 
bardzo trafne. Studio namawia do tego, że-
by robić filmy nie takie, jakie nauczono nas 
w szkole, a takie, jak się czuje: jeżeli chcesz 
szeroki kadr – idź w to. Długi obiektyw – 
nie wahaj się. Gdy ktoś pojawi się z wymy-
ślonym za gazetami projektem, pytają go, 
skąd jest? Chcesz robić film o dziennika-
rzach, a pochodzisz przecież z takiej fajnej 
miejscowości – o niej opowiedz. Ją znasz, 
nie reporterów śledczych. Robią wszystko, 
żeby pomóc młodym w odnalezieniu tego, 
w czym ci czują się najlepiej”. 

„Reżyseria filmowa to ciężki zawód – bez 
przerwy zdaje się z czegoś egzamin. Trzeba 
walczyć o swoje, mierzyć z przeciwnościa-
mi. Technologia ułatwia nakręcenie filmu, 
ale jego wyreżyserowanie, przygotowanie 
nadal jest bardzo trudne. Staramy się po-
móc debiutantom w znalezieniu kierun-
ku – oni nie zawsze zdają sobie sprawę, nie 
wiedzą, o czym chcą opowiedzieć. Staramy 

się naprowadzić ich na jakieś tropy. Ciekawi 
jesteśmy ich spojrzenia na współczesność, 
rzeczywistość” – przypomina Jacek Bromski. 

„Roboczo nazywamy te spotkania pitchin-
gami. To rodzaj rozmowy, w trakcie której 
chcemy dowiedzieć się więcej o koncepcji 
i poznać twórcę. Zdarza się, że zgłoszony 
zostaje ciekawy temat na dokument, ale bra-
kuje struktury filmu – drążymy więc. Kiedy 
indziej okazuje się, że scenariusz rozumiemy 

zupełnie inaczej niż autor – pytanie brzmi, 
czy przekona nas do swojej wizji? Czasami 
też swoją charyzmą, patrzeniem na kino 
przekonuje nas reżyser, ale nie konkretny 
projekt…” – dodaje Liwia Mądzik. 

W takiej właśnie sytuacji znalazł się Alek-
sander Pietrzak. Na nabór zgłosił projekt fil-
mu pt. Mustang. Wspomina: „Scenariusz się 
nie spodobał – później zresztą sam zgodziłem 
się z opinią Rady i cieszę się, że wtedy nie 
został skierowany do produkcji. Dziś widzę 
jego problemy i pracuję nad zmianami, chcę 
go przekształcić w pełny metraż. Wtedy – po 
spotkaniu – zadzwoniła do mnie Liwia Mą-
dzik i powiedziała, że projekt został odrzu-
cony, ale członkowie Rady byli pod wraże-
niem mojego przygotowania i poprzedniego 
filmu – Mocna kawa wcale nie jest taka zła. 
Zaproponowano mi, żebym do kolejnego na-
boru przepisał tekst albo napisał coś nowego. 
Gdyby nie to, chyba nie usiadłbym z Mate-
uszem Pastewką do scenariusza Ja i mój ta-

ta, a to dzięki temu filmowi zrobiłem jeszcze 
jeden krok, upewniający mnie, że tragiko-
media to rodzaj kina, które chcę uprawiać. 
Po Kawie… otrzymałem kilka propozycji 
realizacji pełnego metrażu, ale nie byłem 
do tego gotowy. Łatwo mógłbym się wtedy 
»wywalić«. Dzięki jeszcze jednej produkcji 
dojrzałem, stałem się bardziej sprawny w tym, 
co robię, mogłem pracować z profesjonalną 
ekipą i wsparciem bardziej doświadczonych 

twórców, w granicach budżetu, który zapew-
nił mi komfort realizacji. Dzięki temu z Ju-
liuszem (pełnometrażowy debiut Aleksan-
dra Pietrzaka, premiera we wrześniu 2018 – 
przyp. red.) było mi o wiele łatwiej. Scenariusz 
Ja i mój tata złożyłem po kilku miesiącach. 
Pamiętam, że prosiłem Studio o możliwość 
dostarczenia go po weekendzie, nie przed, 
gdy mijał termin. Zgodzono się. W Studiu 
świetne jest to, że nie pracuje ono jak bank: 
o 18.00 zamykamy okienko, a minutę póź-

niej nie można już dokonać transakcji. Po-
trafią być elastyczni. Później szybko odbyło 
się spotkanie z Radą i jeszcze tego samego 
dnia usłyszeliśmy: »Robimy to!«”. 

Zdarza się też, że po Radzie projekt zostaje 
odesłany do Zespołu Literackiego. „Czasami 
pisarze poznają uwagi, które padły w cza-
sie spotkania, kiedy indziej pracują bez ich 
świadomości. Projekt wędruje niezależnie 
do członków Zespołu, z których każdy przy-

gotowuje własną recenzję. Ta przekazywa-
na jest reżyserowi. Gdy czyjeś uwagi są mu 
najbliższe, tandem kontynuuje pracę. By-
wają też klasyczne »burze mózgów«. Każdy 
projekt jest inny” – przybliża Liwia Mądzik. 

Rada może też poprosić kandydata do 
wybranego programu o nakręcenie przykła-
dowej sceny, na własny koszt. „Wiele osób 
podejmuje to ryzyko. Niektórzy pracują sa-
modzielnie, inni angażują w to producenta 
wykonawczego. Niczego tu nie narzucamy. 

Studio Munka daje młodym 
wiarę w siebie, zachęca do 
podążenia za własnym głosem

Najpiękniejsze fajerwerki ever, 
reż. Aleksandra Terpińska

Magdalena Popławska i Marcin 
Dorociński w filmie Lęk wysokości, 
reż. Bartosz Konopka 
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konkretnej propozycji” – opowiada Maria 
Sadowska o kulisach powstania Dnia kobiet. 
„Nie pamiętam, w jaki sposób dokładnie 
treatment Lęku wysokości trafił do Studia 
Munka” – wspomina Bartosz Konopka. – 
„Wiem, że przeczytali go Jerzy Kapuściń-
ski i Darek Gajewski, a zadzwoniła do mnie 
Joanna Kos-Krauze – żeby pochwalić jego 
osobisty charakter i ciekawe spojrzenie na 
relacje rodzinne, i że chcą taki właśnie film 
w Studiu zrobić. Cała ta historia potwier-
dza, że warto wierzyć w ludzi, rozmawiać 
z nimi, radzić się, wysyłać w świat. Jak coś 
się ma sprawdzić, to się sprawdzi”. Zaraz 
po ukończeniu Ciemnego pokoju nie trze-
ba się bać Studio zachęcało do pełnome-
trażowego debiutu Kubę Czekaja. „Uznał, 
że nie jest jeszcze gotowy, musieliśmy więc 
na Królewicza Olch trochę poczekać” – mó-
wi Liwia Mądzik. 

„Staramy się wybierać najciekawsze pro-
jekty, jesteśmy otwarci na nowe oryginalne 
pomysły i wszystkie gatunki” – zaznacza Je-
rzy Kapuściński. „Cieszymy się, gdy poja-
wiają się komedie, thrillery, ale też dramaty 
obyczajowe i kino zaangażowane społecznie. 
Chcemy rozwijać kino we wszystkich możli-
wych kierunkach. Dlatego debiutowali u nas 
zarówno Kuba Czekaj, który szuka własnego 
języka i nowej formy kina artystycznego, jak 
i Piotr Domalewski, który reprezentuje nurt 
zaangażowany społecznie, będący odzwier-
ciedleniem otaczającej nas rzeczywistości”. 

studio munKa jaK dom
W przypadku debiutu pełnometrażowego 
opieka Studia Munka ma już naprawdę 

szeroki charakter i obejmuje 
nie tylko wsparcie artystycz-
ne, merytoryczne, finanso-
we, ale i organizacyjne. Mó-
wi Bartosz Konopka: „Bardzo 
dobrze wspominam ten okres. 
W siedzibie na Krakowskim 
Przedmieściu panował ge-
nius loci. Mieliśmy tam swo-
je biuro, w którym trwały nie 
tylko prace koncepcyjne, ale 
i przygotowania do zdjęć, ca-
stingi, próby czytane. Zajęliśmy całą salę 
projekcyjną, w której razem z operato-
rem Piotrem Niemyjskim powiesiliśmy 
tablice z referencjami, zdjęciami lokacji, 
obiektów. Leżały tam też kostiumy, plany 
scenografii. Studio dało naszej produkcji 
dom, co nie byłoby możliwe w ciasnych 
pokoikach na Chełmskiej lub w innych 
przypadkowych miejscach. A taki dom 
jest bardzo filmowi potrzebny, wpływa 
na pracę, spotkania, rozmowy z aktora-
mi”. Maria Sadowska również przyznaje: 
„Do dziś patrzę na biura przy Krakowskim 
Przedmieściu z sentymentem. Mieszkałam 
niedaleko i codziennie przyjeżdżałam na 
żółtym rowerze. Spędziłam tam mnóstwo 
czasu – mieliśmy tam cały warsztat filmu”. 

wsparcie na Każdym 
etapie
„Korzystaliśmy z doświadczenia ludzi za-
angażowanych w pracę Studia. Dużo nam 
dali, zaopiekowali się nami. Gdy pojawiły 
się jakieś kłopoty z budżetem, Ewa Jastrzęb-
ska zadbała o to, żeby go domknąć. Działała 

niemal w niewidoczny sposób. Nie mówiła 
mi o kłopotach, żeby zdjąć z nas stres, na-
pięcie. Gdy dopytywałem, odpowiadała: 
»Nie martw się. Domykamy«” – opowia-
da Bartosz Konopka. – „Pamiętam też, jak 
bardzo ucieszyła się, gdy w Gdyni dostałem 
nagrodę za debiut reżyserski, a Janusz Ka-
leja za charakteryzację. Wcześniej wsparła 
nas mocno Agnieszka Holland, która ob-
jęła film opieką artystyczną i przekonała 
do niego całą Radę Artystyczną. Na etapie 
montażu zaangażował się Jacek Bromski. 
Przyszedł na zgranie dźwięku w WFDiF na 
Chełmskiej – pomagał nam, wierzył w ten 
film. Czułem, że wszyscy ze Studia stali za 
nas murem”.

„Każdy kiedyś zaczynał. Teoria na stu-
diach jest potrzebna i interesująca, ale za-
wodu uczy się w praktyce, pewnych rzeczy 
trzeba doświadczyć na własnej skórze” – 

stwierdza Ewa Jastrzębska. 
„Staram się pomagać debiu-
tantom w sytuacjach krytycz-
nych. Gdy reżyser przychodzi 
do mnie z jakimś problemem, 
robię wszystko, żeby go roz-
wiązać. To mój zawód i swoją 
wiedzę wykorzystuję w rów-
nym stopniu w produkcjach 
Studia Munka, co i w innych 
projektach, w które jestem za-
angażowana. Przy pierwszym 
filmie nie do końca wie się, 

które rzeczy są bardzo istotne, które mniej – 
wszystko wydaje się równie ważne. Tym-
czasem trzeba znaleźć pewną równowagę, 
gdyż w filmie nigdy nie ma szansy na reali-
zację 100 proc. założeń. Bartek Konopka 
wiedział, co chce zrobić. Najtrudniej było 
nam znaleźć obsadę do głównych ról. Pa-
dało wiele pomysłów, aż znalazł Marcina 
Dorocińskiego i Krzysztofa Stroińskiego, 
którzy okazali się dla niego też wielkim 
wsparciem” – uzupełnia, pytana o pracę 
nad Lękiem wysokości. 

„Bardzo twórczo wspominam ten okres 
i jestem ogromnie wdzięczna Studiu, Dar-
kowi Gajewskiemu. Wyczuli we mnie po-
tencjał i dodali mi skrzydeł. I taka po-
winna być funkcja Studia. żałowałam, że 
nie mogę w nim zrobić drugiego filmu, 
ale byłoby to wbrew statutowi” – dzieli 
się refleksją Maria Sadowska. – „Później 
ten świat jest dość bezwzględny. Praca 
z komercyjnymi producentami wygląda 
zupełnie inaczej. Studio Munka jest miej-
scem, w którym można pozwolić sobie 
jeszcze na pomyłkę, i gdzie na takiego 

zmian w scenariuszu. Na mniejsze zgodę 
może wydać opiekun artystyczny. „Każdy 
projekt ma własnego opiekuna. Współpraca 
zależy od konkretnej sytuacji – czasami ma 
bardziej intensywny charakter, kiedy indziej 
ogranicza się do kilku spotkań. Nigdy jed-
nak opiekun nie trzyma reżysera za rękę na 
planie. To przy twórcy pozostaje odpowie-
dzialność za film” – zaznacza Liwia Mądzik. 

„Moim opiekunem artystycznym był 
Krzysztof Kiwerski” – pracę nad prezen-
towaną na ponad 80 festiwalach na całym 
świecie animacją Rytuał wspomina Zbi-
gniew Czapla. – „Przedstawiłem mu sto-
ryboard i animatik. Spotkaliśmy się kilka 
razy. Gdy zobaczył, jak to wygląda i dokąd 
zmierza praca, spojrzał na mnie i stwier-
dził: »Ale co ja mam tu do roboty? Wiesz, 
co chcesz zrobić. Będzie dobrze«. Pozwolił 
mi uwierzyć w siebie, w to, że moja praca 
ma sens i należy ją kontynuować”. Grzegorz 
Zariczny opowiada: „Opiekunem artystycz-
nym Fal został Darek Gajewski (dyrektor 
artystyczny Studia Munka do 2016 roku – 
przyp. red.). Zawsze miał dla mnie czas – 
przez telefon, na spotkanie w Krakowie, 
Warszawie, w drodze”. 

przede wszystKim 
jaKość
Wielu twórców, którzy pracowali ze Studiem 
chwali sobie fakt, że najważniejszy jest tu 
efekt artystyczny i nie ma bardzo ścisłych 
ram czasowych. Krótka fabuła idealnie po-
winna zostać zamknięta w około rok. Pro-
dukcja dokumentów i animacji – ze wzglę-
du na ich specyfikę – może trwać dłużej. 
„Paweł Chorzępa już od kilku lat obserwuje 
bohatera swojego dokumentu” – przytacza 
przykład Liwia Mądzik. „Dostałem szansę 
i zacząłem robić film. Nigdy nie pojawiły 
się naciski, że powinienem go skończyć np. 
w 3 miesiące. Z bohaterem pracowałem 
przez 2 lata, przez kolejny rok montowałem 
materiał” – relacjonuje realizację Gwizdka 
Grzegorz Zariczny. „Praca poszła wyjątko-
wo szybko. Zgłosiłem się do Studia Munka 
bez producenta wykonawczego i polecono 
mi firmę Lukafilm. Jej właścicielowi, Łuka-
szowi Słuszkiewiczowi, pomysł się spodo-
bał i przyjął opiekę nad projektem. Dużą 
część materiału miałem już wcześniej sa-
modzielnie przygotowaną w domu, więc 
z Łukaszem i Tomaszem Wolfem mogli-
śmy usiąść do montażu. Od złożenia pro-
jektu do jego ukończenia, łącznie z muzyką, 
minęło 8, może 10 miesięcy” – wspomina 
Zbigniew Czapla.

„Staramy się, żeby realizowane u nas filmy 
były nie tylko różnorodne, ale też w szcze-
gółach dopracowane. Bardzo zależy nam 
na jakości. Debiut to wizytówka młodego 
filmowca, prezentacja jego umiejętności, 
dlatego robimy wszystko, żeby pełne metra-
że powstawały w normalnych, rynkowych 
warunkach. Produkcje jak zawsze są różne, 
czasem potrzebują trochę więcej czasu, żeby 
dojrzeć. Zdarzają się też projekty, które po-
wstają bardzo szybko, tak jak Cicha Noc – 
wyprodukowaliśmy ją w ciągu roku” – ko-
mentuje Jerzy Kapuściński. 

Trudnym procesem bywa kolaudacja. 
„Rzadko zdarza się, żeby skończyło się na 
jednej” – przyznaje Liwia Mądzik. „Po tych 3 
latach przyszedłem z pierwszą, 40-minutową 
układką Gwizdka. Kolaudacja była bolesna, 
ale szczera i uczciwa” – mówi Grzegorz Za-
riczny. – „Wiele uwag, które wtedy padło było 
słusznych i dużo się dzięki nim nauczyłem. 
Chociaż w pierwszej reakcji się załamałem 
i popłakałem, to potem zebrałem się i prze-
montowałem film do 15 minut. Poprosiłem 
Komisję, żeby zobaczyła go jeszcze raz. »Jest 
lepiej, obroniłeś się, ale nie jest to twoje naj-
lepsze dzieło. Rób dalej filmy« – usłyszałem. 
Studio dokument przyjęło i zajęło się jego 
promocją, angażując w nią całym sercem, 
tak jak twórcy w realizację. Liwia Mądzik, 

Michalina Fabijańska, Anna Kot i Agniesz-
ka Ptaszyńska uwierzyły w Gwizdek bardziej 
niż ja i pchnęły go w świat”.

debiut 
pełnometrażowy
W przeciwieństwie do krótkich filmów, przy 
pełnym metrażu Studio Munka bierze na sie-
bie również produkcję wykonawczą i zajmuje 
się pozyskaniem innych inwestorów; skła-
da też wnioski do PISF-u. Twórcy – w tym 
wypadku nie tylko reżyserzy, ale i scenarzy-
ści – mogą przychodzić ze swoimi pomysła-
mi przez cały rok, ale jednocześnie Studio 
samo wyławia najmocniejszych debiutan-
tów. „Darek Gajewski zaproponował mi 
realizację pełnometrażowego debiutu me-
todą, którą zastosowałem w Gwizdku, ze 
społecznym zacięciem. Nie zastanawiałem 
się długo. Nigdy nie sądziłem, że uda mi się 
zadebiutować w wieku 33 lat” – przyznaje 
Grzegorz Zariczny. „Darek Gajewski za-
dzwonił do mnie i powiedział, że ma świet-
ny scenariusz filmu o kobietach autorstwa 
Kasi Terechowicz, i czy nie chciałabym go 
przeczytać, bo czuje, że to bliski mi temat 
i dobrze czuję kobiece postaci. Niesamowi-
te, że interesowałam się tą sprawą w czasie 
studiów – zbierałam nawet wycinki praso-
we o niej, aż tu wróciła do mnie w formie 

Debiut to wizytówka młodego 
filmowca. Dbamy więc o wszystko

Katarzyna Kopeć i Anna Kęsek w filmie 
Fale, reż. Grzegorz Zariczny

Katarzyna Kwiatkowska w filmie 
Dzień kobiet, reż. Maria Sadowska

Wyławiamy 
talenty i poma-
gamy twórcom 
zadebiutować 
jak najszyb-
ciej w profe-
sjonalnych 
warunkach
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nieopierzonego młodego twórcę chucha 
się i dmucha. Zawsze, gdy przejeżdżam 
obok, spoglądam z tęsknotą”. 

zespół Filmowy
„Debiutanci mają w Studiu dość luksusową 
sytuację, co niektórzy doceniają dopiero 
później. Może nie idealną, ale zbliżoną bar-
dzo do tego, co oferowały zespoły filmowe: 
określony budżet oraz bardziej wsparcie 
niż naciski. Nie jesteśmy producentem, 
który musi bezwzględnie walczyć o to, że-
by utrzymać się na rynku” – zauważa Ewa 
Jastrzębska. – „Wspierani przez SFP oraz 
dzięki dotacji z PISF-u możemy bardziej 
skoncentrować się na efekcie artystycznym 
i dać twórcom większą wolność. Nikt ich 
nie stawia do raportu, nikt niczego nie 
narzuca, wszyscy radzą, pomagają, dzielą 
się swoim doświadczeniem, pozostawiając 
autorowi ostateczną decyzję. Jeżeli wierzy 
on, że jakieś rozwiązanie jest lepsze dla 
filmu, staramy się iść za jego wizją, cho-
ciaż – oczywiście – nie zawsze jest to takie 
proste, ma swoje konsekwencje finansowe, 
a musimy jednak zmieścić się w możliwo-
ściach, które posiadamy”. 

Kto inny wspiera debiutantów od stro-
ny artystycznej, kto inny od strony pro-
ducenckiej. Dyskusje toczą się na Radach 
i z opiekunami. „To niezwykle twórcza 
rozmowa. Po drugiej stronie zasiadają lu-
dzie, którzy doskonale rozumieją debiu-
tantów. Sami przez to przeszli” – komen-
tuje Maria Sadowska. „Z punktu widzenia 
reżysera formuła zespołu filmowego to 
bardzo dobre rozwiązanie” – ocenia Bar-
tosz Konopka. – „Po pierwsze uczysz się 
otwartości na ludzi, dzielenia się, tego, że 
nawet robiąc bardzo osobisty film, musisz 
pilnować, żeby był zrozumiały dla ludzi. 
Po drugie – uczysz się pracy zespołowej – 
nie dłubiesz czegoś do biurka. Jak masz 
coś dobrego, zbieramy się i robimy to. Nie 
jesteś sam. Masz za sobą ludzi, którzy cię 
wspierają, pchają, są z tobą, gdy przeży-
wasz chwile słabości. To taka rozpędzona 
machina. Dyskusje bywają trudne. Zda-
rzało się, że »odbijaliśmy« się z Darkiem 
Gajewskim, ale ostatecznie zgadzał się, że-
bym poszedł za tym, co czuję. W zespole 
zderzasz się z różnymi gustami i innym 
podejściem. Musisz ciągle się sprawdzać. 
To taki nieustanny sparring – i tę metodę, 
którą wcześniej w Szkole Wajdy mocno 
wspierał jeden z założycieli Studia Mun-
ka, Wojciech Marczewski – przejąłem do 
swoich kolejnych projektów. Zawsze chcę 
pracować w zespole, nie sam”.

Kolaudacja to 
jeszcze nie Koniec
Studio nie zbudowałoby swojej pozycji, 
gdyby zaniedbało kolejny etap życia fil-
mu – jego promocję i dystrybucję. Dziś 
to nie tylko oddzielna sekcja w Studiu, 
ale i liczne partnerstwa – m.in. z Krakow-
ską Fundacją Filmową i firmą dystrybu-
cyjną M2 Films. „Działamy profesjonal-
nie. Dlatego każdy film wyprodukowany 
w Studiu Munka ma swoje dalsze życie 
zarówno festiwalowe, jak i dystrybucyjne. 
Ostatnio wprowadziliśmy do kin zestawy 
»trzydziestek« – mało kto w to wierzył, 
a jednak spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem młodej widowni” – podkreśla 
Jerzy Kapuściński.

Studio Munka organizuje premiery wszyst-
kich swoich filmów w kinie Kultura. „Często 
jest nadkomplet. Przychodzą nie tylko przy-
jaciele i młodzi twórcy, ale też przedstawiciele 
branży i krytycy. Te niezwykłe spotkania są 
nie tylko prezentacją naszego dorobku, ale 
także szansą na bezpośrednie nawiązanie 
relacji młodych filmowców z ich potencjal-
nymi, przyszłymi partnerami do następnych 
projektów, które realizują już poza Studiem” – 
kontynuuje dyrektor artystyczny Studia.

Od 2015 roku TVN zaangażowany jest 
w program 30 Minut. „Współpraca ze Stu-
diem Munka wydawała się nam oczywistym 
krokiem. Od lat obserwowaliśmy programy 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich dla de-
biutantów i filmy, które w ich ramach powsta-
wały. Dostrzegliśmy w nich i ich twórcach 
duży potencjał, także dla naszych planów” – 
mówi Anna Waśniewska-Gill, producentka 
i szef zespołu ds. filmów fabularnych TVN, 
członkini Rady Artystycznej 30 Minut. „Nie-
ustannie jako telewizja szukamy nowych 
talentów, a w Studiu możemy obserwować, 
czym się interesują, jak się rozwijają, w ja-
ki sposób pracują, jak zdeterminowani są. 
Chcemy z młodymi, zdolnymi twórcami 
współpracować, a to oznacza, że warto ich 
też wspierać na początku drogi. Współpra-
ca przy krótkich filmach jest idealna, żeby 
się wzajemnie poznać i sprawdzić” – doda-
je. Niedawno TVN razem z „absolwentem” 
Studia Munka Bartłomiejem Ignaciukiem 
(Chomik, zrealizowany w ramach 30 Minut) 
nakręcił komedię Podatek od miłości, którą 
w kinach obejrzało ponad milion widzów. 
Wielu z „wychowanków” Studia później krę-
ci w TVN seriale (m.in. Jan P. Matuszyński, 
Borys Lankosz, Bartosz Konopka). Krótkie 
metraże, które powstają we współpracy TVN 
oraz Studia mają – po drodze festiwalowej – 
trafić na antenę TVN Fabuła, później rów-
nież na platformę Player.

Wybrane shorty ze Studia Munka goszczą 
też w CANAL+. Telewizja ta jest koprodu-
centem 53 wojen i Cichej Nocy. Współpra-
ca obejmuje również program 60 Minut. 
„Z naszego punktu widzenia to szansa dla 
młodych reżyserów przed pełnometrażowym 
debiutem fabularnym. Takich pozycji na na-
szym rynku nie ma zbyt wielu” – komentu-
je Edyta Sadowska, wiceprezes Zarządu ds. 
Programowych CANAL+. „Kontynuujemy 
też współpracę z debiutantami przy ich ko-
lejnych projektach” – dodaje.

Studio Munka ciągle się przekształca, po-
dąża za rynkiem, uruchamia nowe programy, 
sekcje. Jacek Bromski przypomina: „Wszyst-
ko, co nie rośnie, obumiera”. 
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 juliusz
PRemieRa: 14 wRZeśNia

film fabularny
reżyseria: Aleksander Pietrzak
scenariusz: Abelard Giza, Kacper 
Ruciński, Łukasz Światowiec, 
Michał Chaciński
zdjęcia: Mateusz Pastewka
muzyka: Marcin Macuk
scenografia: Agnieszka Bąk
kostiumy: Kalina Lach
charakteryzacja: Olga Nejbauer
montaż: Jarosław Barzan
dźwięk: Mariusz Wysocki
obsada: Wojciech Mecwaldowski, 
Jan Peszek, Anna Smołowik, Rafał 
Rutkowski, Jerzy Skolimowski, 
Maciej Stuhr, Andrzej Chyra, 
Krzysztof Materna, Paulina Gałązka
producenci: Radosław Drabik, 
Michał Chaciński
produkcja: Gigant Films
czas projekcji: 95 min
dystrybucja: Kino Świat

Tytułowym bohaterem jest 
uporządkowany nauczyciel 
plastyki (Wojciech Mecwal-
dowski), którego głów-
nym problemem w życiu jest 
ojciec (Jan Peszek) – nieusta-
jąco imprezujący artysta-ma-
larz. Kiedy senior przeżyje 
drugi zawał serca, a mimo to 
odmówi zmiany stylu życia, 
Juliusz będzie musiał znaleźć 
sposób na to, by wpłynąć na 
jego zachowanie. Lekarstwem 
na bolączki bohatera wyda-
wać się będzie przypadkowo 
poznana, beztroska lekarz 

weterynarii – Dorota (Anna 
Smołowik). Okaże się jed-
nak, że prawdziwe problemy 
dopiero nadchodzą…

 kamerDyner
PRemieRa: 21 wRZeśNia

film fabularny
reżyseria: Filip Bajon
scenariusz: Mirosław Piepka, 
Michał S. Pruski, Marek Klat
zdjęcia: Łukasz Gutt
muzyka: Antoni Komasa- 
-Łazarkiewicz
scenografia: Zbigniew Dalecki, 
Paweł Jarzębski
kostiumy: Małgorzata Gwiazdecka, 
Izabela Stronias, Małgorzata 
Braszka, Ewa Krauze, Magdalena 
Bem
charakteryzacja: Mira Wojtczak, 
Ewa Drobiec
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Mirosław Makowski, Piotr 
Pastuszak
obsada: Janusz Gajos, Sebastian 
Fabijański, Anna Radwan, Adam 
Woronowicz, Marianna Zydek, 
Borys Szyc, Daniel Olbrychski, 
Łukasz Simlat, Kamilla Baar- 
-Kochańska, Marcel Sabat, 
Sławomir Orzechowski, Janusz 
Chabior
producenci: Olga Bieniek, 
Mirosław Piepka
produkcja: Filmicon Dom Filmowy
czas projekcji: 145 min
dystrybucja: Next Film

To opowiedziana z epickim 
rozmachem, inspirowana 

prawdziwymi wydarzeniami, 
historia splątanych losów Pola-
ków, Kaszubów i Niemców 
na tle burzliwych wydarzeń 
pierwszej połowy XX stulecia. 
Mateusz Krol (Sebastian Fabi-
jański), kaszubski chłopiec, po 
śmierci matki zostaje przygar-
nięty przez pruską arystokratkę 
Gerdę von Krauss (Anna 
Radwan). Ojcem chrzestnym 
chłopca jest kaszubski patriota 
Bazyli Miotke (Janusz Gajos), 
który podczas konferencji 
pokojowej w Wersalu walczy 
o miejsce Kaszub na mapie 
Polski, a potem buduje sym-
bol jej gospodarczego sukcesu: 
Gdynię. 

 kler
PRemieRa: 28 wRZeśNia

film fabularny
reżyseria: Wojciech Smarzowski
scenariusz: Wojciech 
Smarzowski, Wojciech Rzehak
zdjęcia: Tomasz Madejski
muzyka: Mikołaj Trzaska
scenografia: Jagna Janicka
kostiumy: Magdalena Rutkiewicz- 
-Luterek
charakteryzacja: Ewa Drobiec
montaż: Paweł Laskowski
dźwięk: Radosław Ochnio
obsada: Janusz Gajos, Arkadiusz 
Jakubik, Jacek Braciak, Robert 
Więckiewicz, Joanna Kulig, Iwona 
Bielska, Iza Kuna, Katarzyna 
Herman, Adrian Zaremba
producent: Jacek Rzehak
produkcja: Profil Film

czas projekcji: 133 min
dystrybucja: Kino Świat

Przed kilkoma laty tragiczne 
wydarzenia połączyły losy 
trzech księży katolickich. 
Teraz, w każdą rocznicę kata-
strofy, z której cudem uszli 
z życiem, duchowni spoty-
kają się, by uczcić fakt swo-
jego ocalenia. Lisowski (Jacek 
Braciak) jest pracownikiem 
kurii w wielkim mieście i robi 
karierę, marząc o Watykanie. 
Problem w tym, że na jego dro-
dze staje arcybiskup Mordo-
wicz (Janusz Gajos), pławiący 
się w luksusach dostojnik 
kościelny, używający politycz-
nych wpływów przy budo-
wie największego sanktuarium 
w Polsce... Drugi z księży – 
Trybus (Robert Więckiewicz) 
w odróżnieniu od Lisowskiego 
jest wiejskim proboszczem. 
Sprawując posługę w miejscu 
pełnym ubóstwa, coraz częściej 
ulega ludzkim słabościom. 
Niezbyt dobrze wiedzie się też 
Kukule (Arkadiusz Jakubik), 
który – pomimo swojej żarli-
wej wiary – właściwie z dnia 
na dzień traci zaufanie para-
fian. Wkrótce historie trójki 
duchownych połączą się po raz 
kolejny, a wydarzenia, które 
będą mieć miejsce, nie pozo-
staną bez wpływu na życie każ-
dego z nich.

Oprac. Albert 
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Juliusz, reż. Aleksander Pietrzak Kamerdyner, reż. Filip Bajon Kler, reż. Wojciech Smarzowski
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Oniektórych produkcjach 
mówi się, że są przeklęte. 
Dywizjon 303. Histo-
ria prawdziwa powstawał 

w bólach. Media jednak informowały, 
że ten projekt wciąż żyje. Z reżyser-
skiego punktu widzenia – które pro-
blemy były najtrudniejsze do rozwią-
zania?
Największą trudnością był brak ciągło-
ści planu. W pewnym momencie zdjęcia 
wymagały ponownej realizacji. Z różnych 
powodów miałem wrażenie, że trzeba krę-
cić coraz to inny film. Oczywiście dzieje się 
tak w wielu projektach, ale tutaj te przerwy 
wydawały się szczególnie długie i wynikały 
też z tego, że należało nadać tej opowieści 
spójność. 

pan pojawił się późno, po ogłoszeniu 
startu produkcji. Miał pan wrażenie, 
że ten projekt może pana przerosnąć? 
padły dwa nazwiska przymierzanych 
reżyserów, czyli Łukasz palkowski, 
Wiesław saniewski, a potem – ostatecz-
nie został tylko pan.
Nie, ale to dzięki producentom, bo na 
początku dostałem drobną „transzę” zdjęć 
do zrealizowania. W sam raz, abym poczuł 
rytm. To było około 10 dni zdjęciowych, 
wszystko do opanowania. Dzięki wspo-
mnianym przerwom w produkcji dosta-
łem od losu szansę, żeby pogłębić kontekst 
historyczny i wejść w to ponownie, już 
spokojniej, i w całość projektu. Scenariusz 
również był w tym czasie przerabiany, ale 
obcowałem z tym materiałem na bieżąco. 

Paradoksalnie to „przeklęcie” i perturbacje 
w produkcji pomogły mi w przygotowa-
niach merytorycznych, uściśleniu kontak-
tów z historykami i uzgodnieniu ze wszyst-
kimi stronami tego, jak Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa ma wyglądać.

setki kostiumów, maszyny latające, 
ponoć tysiąc statystów. Na oku trzeba 
mieć sporo spraw…
Temat historyczny nie wydawał mi się 
straszny, wszystko dzięki fantastycznym 
współpracownikom, którzy pomagali 
mi merytorycznie. A co do rozmachu, to 
jestem przyzwyczajony do większych pla-
nów filmowych. Nakład organizacji pracy 
nie był wcale dla mnie zaskoczeniem. Oczy-
wiście nie było różowo – miałem drobne 
przeprawy z historykami, którzy doszuki-
wali się nieścisłości, chociażby w guzikach 
mundurów. Właśnie kręcimy ważną scenę, 
a na planie jestem informowany, że musimy 
przebrać aktora. To frustruje. Takie sprawy 
oczywiście mnie zaskakują, sam nigdy bym 
tego nie zauważył. Nie zawsze jednak zga-
dzaliśmy się ze specjalistami, co zresztą 
widać w komunikatach prasowych. Nasze 
priorytety, jako twórców kina rozrywko-
wego, różniły się od tych historyków. 

Może byłoby łatwiej, gdyby była to 
stricte ekranizacja książki Arkadego 
Fiedlera? próbował pan przemy-
cić ducha tej ważnej dla wielu z nas 
książki?
W książce nie było dialogów, więc oczywi-
ście już na etapie pisania scenariusza wiele 

zmieniono, chociażby nadano książce kla-
syczną strukturę dzieła filmowego i wyrzu-
cono niepotrzebne elementy. Potem ode-
szliśmy od bezpośredniej ekranizacji, 
ale myślę, że tak właśnie należało zrobić. 
Oczywiście, że starałem się oddać jej tem-
peraturę oraz ważność kulturową. Głównie 
za pomocą aktorów, którzy – o ile wiem – 
przyszli na plan, po zbudowaniu swoich 
postaci na podstawie tego, co wyczytać 
można w książce. Wyłuskali w reportażu 
cechy swoich bohaterów, a później na ich 
podstawie stworzyli pełnokrwistych ludzi. 
Urokliwość grupy, którą poznamy w fil-
mie, a która została już ukonstytuowana na 
łamach książki to coś, z czego jestem szcze-
gólnie dumny. Linearnie i fabularnie to nie 
będzie książka Fiedlera, ale poczujemy jej 
obecność. 

Anglicy świętują stulecie powstania 
Brytyjskich służb Lotniczych, a my 
odzyskanie niepodległości. tymcza-
sem do kin trafiają dwa filmy o Dywi-
zjonie 303, w tym jeden polsko-brytyj-
ski (303. Bitwa o Anglię – przyp. red). 
czy polacy i Brytyjczycy szukają swojej 
tożsamości poprzez sztukę filmową? 
To zbieg okoliczności, że akurat prawie 
w tym samym czasie ukończono obie pro-
dukcje. W naszym przypadku zadecydo-
wała odwaga producentów, żeby w końcu 
zrobić coś z tak świetną historią i materia-
łem wyjściowym, który za długo leżał na 
półce. Tym bardziej, że biografie lotników 
z „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera 
mogłyby wypełnić niejeden film rozgrywa-
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Rozmowa z Denisem Deliciem, 
reżyserem filmu Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa

dyWizjon 303. Historia praWdziWa

jący się w tamtej epoce. Dochodzi do tego 
również fascynacja samolotami. Dowodem 
tego Dunkierka Christophera Nolana. 

Mam wrażenie, że pana film wstrzela 
się w nurt, który zapoczątkował serial 
Czas honoru, czyli przywrócenia boha-
terów wojennych popkulturze. 
Nie chodzi wcale o chwilową modę, ale 
o uczłowieczenie walecznych lotników 
tak, aby odbiorca sięgnął również do ksią-
żek historycznych. Nie chodzi o stworze-
nie nadludzi, ale właśnie – ludzi. To nie 
pierwszy film o drugiej wojnie świato-
wej czy bitwie o Anglię, ale podobnie jak 

wspomniany Nolan, chciałem zredukować 
wielką historyczną narrację do osobistego 
punktu widzenia. Interesowała nas opo-
wieść o Polakach wpisanych w kontekst 
europejskiej wojny, ale to oni są na pierw-
szym planie, nie wojna sama w sobie. Mam 
nadzieję, że widzowie nie oczekują pomni-
ków, ale ludzi. Przy tym wszystkim ta opo-
wieść ma pozostać uniwersalna. 

W czerwcu i w lipcu kampania pro-
mocyjna ruszyła nieco agresywniej, 
a internautów rozbawił napis na plaka-
tach „Nie pomyl filmu!” na tle żółtego, 
wyznaczonego w tym celu prostokąta. 

Odnosi się on do tego, że powstały 
dwie produkcje o tych wydarzeniach. 
Wątpliwy wybór strategii marketin-
gowej, który doczekał się już żartów 
i przeróbek.
To jasne, że należało się do tego odnieść 
w promocji, ale też uważam, że to „roz-
kazywanie” jest niefortunne. Jestem 
Chorwatem i wiem, że łączy nas z Pola-
kami przekora, co można było zobaczyć 
na mundialu. Jeśli każe nam się coś zro-
bić, robimy zupełnie odwrotnie i potem 
zostają te smutne napisy na plakatach, 
napojach… Oczywiście opiera się to na 
obawach dystrybutorów, że przeciętny 
Polak, idący raz w roku do kina, wybierze 
nie ten tytuł, który chcieli, aby wybrał. 

czy Denis Delić, który wszedł na plan 
zdjęciowy, to ten sam Denis Delić, 
który z niego zszedł? 
Na pewno nie, bo pojawiło mi się na 
głowie więcej siwych włosów. Jest też 
ogrom plusów, jak np. nauka wynie-
siona ze specyficznych warunków pracy. 
Jestem dumny z Dywizjonu 303. Histo-
rii prawdziwej, bo to dowód, że można 
sobie poradzić z wieloma przeciwno-
ściami. Poznałem też na planie walecz-
nych ludzi, których mogę szczerze 
nazwać przyjaciółmi. Wyjątkowe było to, 
ile osób chciało, żeby ten film powstał. 
I udało się. 

Rozmawiał Jakub Koisz

Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa, reż. Denis Delić

uczłowieczyć 
poMnikowych 
lotników

Denis Delić

Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa, reż. Denis Delić
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Oglądając Juliusza, ale 
i twoje średnie (Mocna 
kawa wcale nie jest taka 
zła) czy krótkie metraże 

(Ja i mój tata) można dojść do wnio-
sku, że klucz do budowania historii 
stanowi dla ciebie dialog. 
Jestem słuchowcem, lubię myśleć o fil-
mie poprzez dialog. To pewnie wyszło 
z muzyki – gry na fortepianie, śpiewania 
w chórze czy w różnych bandach z kum-
plami. Łapię się np. na tym, że lepiej 
przyswajam audiobooki niż książki, 
które czytam. Kiedy coś mi się podoba, 
muszę to szeptać czy wręcz czytać na 
głos, by do mnie trafiło. Dużo „biorę” na 
słuch. Czuję się w tym mocny. Kiedy np. 
pracuję z aktorem, słyszę fałsz, jestem 
w stanie jakoś go nakierować, żeby cze-
goś było mniej lub więcej. Oczywiście, 
to widać też w geście, czyli fakt, że mam 
dobry słuch nie oznacza, iż jestem ślepy. 

Komedia, jaką jest Juliusz, to trudny 
gatunek. czy ta poetyka prywatnie 
jest ci bliska?
Uwielbiam kino z dobrym, mądrze 
rozegranym dialogiem. Stąd bli-
sko mi do filmów Woody’ego Allena, 
Mike’a Nicholsa, Aleksandra Payne’a. 
Sam lubię się śmiać i sprawiać, by inni 
czynili to również. Pewnie nie jestem 
najlepszy w opowiadaniu dowcipów, czy 
nie byłbym zbyt dobrym stand-uperem, 
ale przez to, że słyszę intonację, dialog, 
czuję też rytm. A to w komedii jeden 
z ważniejszych elementów. Rytmika 
i odpowiedni montaż. Nie znaczy to, że 
każdy żart ze scenariusza jestem w sta-
nie przekuć w śmieszną historię w fil-
mie. W Juliuszu wiele scen wypadło, 
które wydawały się śmieszne na papie-
rze, ale nie sprawdziły się na ekranie. 
Wiem, że w kilku miejscach popełniłem 
błędy i to nauka na całe życie. Pewnych 
rzeczy ze scenariusza nie dało się też 
przenieść. A inne były nawet śmiesz-
niejsze niż na papierze.

Wspomniałeś mi kiedyś, że twoja 
metoda pracy polega na tym, że za 
każdym razem bardzo dużo oglą-
dasz. 

Zacznijmy od tego, że scenopis Juliusza 
miał 900 stron. Wraz z moim operato-
rem i przyjacielem Mateuszem Pastewką 
nazywaliśmy go „Biblią”. Z Mateuszem, 
z którym zrobiłem swoje najważniejsze 
filmy, mamy taką metodę pracy, że oglą-
damy wszystko, co jest dostępne na dany 
temat. W tym przypadku prześledziliśmy 
w internecie wszelkie listy najlepszych 
komedii, jakie powstały, a z tych, których 
nie widzieliśmy ułożyliśmy TOP 100. 
Nie wszystkie udało się zobaczyć, ale na 
pewno sporą część. Interesowało nas, 
jak były zrobione, dlaczego działają na 
widzów, jak poprowadzony jest bohater 
itd. Pomogło nam to w późniejszej pracy 
nad scenariuszem. Ważne było też zna-
lezienie wizualnego stylu. Nie mieliśmy 
zbyt wielu pieniędzy, zatem chcieliśmy 
pokombinować w takiej trochę Sundan-
ce’owej, brudnawej estetyce. W związku 
z tym zaczęliśmy oglądać ciekawsze 

filmy z tego festiwalu. Z tego wszystkiego 
wybraliśmy rzeczy, które nam się najbar-
dziej podobały i były najbliższe naszym 
sercom. Reżyser, który wchodzi na 
plan, nie zacznie od wynalezienia koła. 
Wszystko, co zostało zrobione wcześniej, 
ma na nas określony wpływ. Tak uczymy 
się gramatyki filmowej. Często mówi 
się, że ktoś ściąga z innego. Ale prze-
cież, jeżeli jakiś ruch kamery wykonany 
był wcześniej sto razy, to jest elementem 
nie stylu danego reżysera, a języka filmu. 
Jako twórca muszę umiejętnie z tego 
skorzystać. Oglądając obrazy, które mi 
się podobają, chcę przysposobić to do 
mojego opowiadania. Na tym polega ta 
praca.

scenariusz do Juliusza podpisany 
jest przez pięć osób, kolejne trzy to 
współscenarzyści. taki model kolek-
tywnej pracy nad tekstem w naszym 
kinie jest wyjątkowo rzadki.
To była niesamowita praca. Byłem w tej 
grupie najmłodszy, najgłupszy i naj-
mniej doświadczony. Abelard Giza i Kac-
per Ruciński to specjaliści od komedii, 
Michał Chaciński z pewnością obejrzał 
więcej filmów, a Łukasz światowiec wię-
cej napisał. Siedmiu inteligentnych gości, 
starszych ode mnie, znających lepiej 
życie. Dostawałem tam solidny łomot. 
Ale dzięki temu mam grubszą skórę, 
a i to prowokowało do dużo większej 
mobilizacji i przygotowania na każde ze 
spotkań. Poziom IQ był w tej grupie bar-
dzo wysoki, podobnie jak poziom ego. 
Najważniejsze jednak, że mimo iż często 
się kłóciliśmy, wyzywaliśmy, śmialiśmy 
z siebie nawzajem, nikt nigdy na nikogo 
się nie obraził, a wręcz przeciwnie – nasz 
szacunek wobec siebie rósł z każdym 
spotkaniem.

czyli każdy przychodził ze swo-
imi pomysłami i robiliście burzę 
mózgów?
Kacper i Abelard mieli pomysł na sit-
com. Gdzieś się nie dogadali z telewi-
zją i trafiło to do Michała Chacińskiego 
i Radka Drabika. Zaczęli nad tym pra-
cować, myśląc w kategoriach filmu. Mia-
łem okazję ten tekst przeczytać. Bar-
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Rozmowa 
z Aleksandrem 
pietrzakiem, 
reżyserem filmu 
Juliusz

juLiusz

dzo mi się spodobał, ale jednocześnie 
miałem sporo uwag. Szybko okazało 
się, że mamy podobne poczucie, jak 
to powinno wyglądać. Chłopaki pisali 
sceny, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy 
o drabince scenariuszowej, dramatur-
gii, wymienialiśmy uwagi. Wygrywały 
najlepsze pomysły. To był ponad rok 
porządnej i ciężkiej pracy. W ten spo-
sób nad serialami komediowymi pra-
cują Amerykanie i to się sprawdza. Nie-
możliwe żeby jedna osoba była zabawna 
przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu, 
naszym słodkim problemem było to, że 
mieliśmy zbyt dużo żartów, a brakowało 
struktury dramaturgicznej. Dlatego pod 
koniec pracy walczyliśmy o zachowanie 
dobrego balansu.

Z chacińskim i Drabikiem, osobami 
które zajęły się produkcją filmową, 
mając bardzo ciekawy background, 

miałeś kontakt już przy Planecie Sin-
gli. Jak ci się z nimi pracowało?
świetnie, bo mają bardzo dobre poczu-
cie humoru i otaczają się podobnymi 
ludźmi. Polubiliśmy się. Są zabawni, 
inteligentni, mają luz. Nie cechuje ich 
podejście, że coś musi być tak i już. 
Wygrywa zawsze argument. Często 
przekonywaliśmy się nawzajem do cze-
goś. Bardzo ważne było, że nie zgadza-
liśmy się na rozwiązanie, kiedy jednej 
z osób coś zupełnie się nie podobało. 
Niektóre propozycje scenariuszowe 
musieliśmy sprawdzić na planie. Raz 
wchodziła np. wersja Michała i nawet 
nie potrzebowałem robić „swojego” 
dubla i vice versa. Poza tym to osoby, 
które nie oszczędzają na developmen-
cie, na pracy nad scenariuszem. Wiedzą, 
że nie można wejść na plan z kiepskim 
tekstem, zasłaniając się osobą reżysera. 
Naprawiasz samolot jak jest na ziemi, 

a nie kiedy leci. Zresztą przetłumaczy-
liśmy Juliusza na angielski i wysłaliśmy 
kilku osobom do Stanów. Dostaliśmy 
stamtąd dużo dobrych uwag, chociażby 
dotyczących finału filmu. 

szwarccharakter gra w Juliuszu Jerzy 
skolimowski. trudno było go prze-
konać?
Jerzy Skolimowski zna Michała Chaciń-
skiego i mu ufa. Chyba przez tydzień 
rozmawiali o tym przez telefon aż 
w końcu pan Jerzy się zgodził. Rozwa-
żaliśmy różne kandydatury, ale możli-
wość pracy z nim to dla nas spełnienie 
marzeń. Choć dla mnie było to tro-
chę stresujące (śmiech). Pan Jerzy miał 
pomysły odnośnie roli, które forsował, 
ja z kolei miałem swoje. Spotkaliśmy się 
w pół drogi.

Rozmawiał Kuba Armata

Paulina Gałązka i Rafał 
Rutkowski w filmie Juliusz, 
reż. Aleksander Pietrzak

nie da się być zabawnyM       24 godziny na dobę

Aleksander Pietrzak
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Jest pan znany z filmów odkrywa-
jących różne oblicza polskiej histo-
rii. Kamerdyner powraca do tema-
tyki relacji polsko-niemieckich 

podejmowanych w Magnacie czy Wizji 
lokalnej 1901. Dlaczego zdecydował się 
pan zrealizować film o Kaszubach?
Widziałem możliwość zrobienia filmu 
epickiego, którego forma bardzo mi odpo-
wiada. To dzieło o największej rozciągło-
ści, traktujące całościowo o świecie, a nie 
o poszczególnych przypadkach ludzkich. 
Chciałem przybliżyć zapomnianą rze-
czywistość tamtego regionu, czyli histo-
rię splątanych losów Polaków, Kaszubów 
i Niemców na tle burzliwych wydarzeń 
pierwszej połowy XX stulecia. 

ile jest w filmie prawdy historycznej, 
a ile fikcji?
Historia jest oparta na faktach, ale ich 
ekstrapolacja, zbudowanie konfliktów 
i wyobraźnia opowiadających, czyli sce-
narzystów i reżysera, nie składa się na 100 
procent prawdy. Każde miejsce ma wiele 
wykluczających się narracji i można o nim 
opowiedzieć w różny sposób. Zawsze 
znajdą się zakłamane czy nieodkryte karty 
i dotyczy to zarówno Prus Wschodnich, 
jak również Barcelony, Katalonii czy kraju 
Basków. 

O ślązakach pisano jako wahających 
się trzcinach, które w zależności od 
powiewu przechylają się na polską lub 
niemiecką stronę. czy to samo można 
powiedzieć o Kaszubach?
Tak. Kaszubi mieli silne poczucie iden-
tyfikacji regionalnej, gdyż wyróżniał 
ich krajobraz. ślązacy również stano-
wili odrębność, ale myślę, że to nie było 
tak powszechne jak wśród mieszkańców 
północy Polski. 

ekranowa historia rozgrywa się głów-
nie w północnej części Kaszub i jest 
inspirowana dziejami żyjących na 
pomorzu rodów von Belov i von Grass. 
Z tego powodu rodzi się kilka konfliktów. 
Pierwszy – obiektywny, bo hrabia Her-
mann von Krausse i Bazyli Miotke wzo-
rowany na postaci kaszubskiego działacza 
Antoniego Abrahama, stają się antagoni-
stami. Drugi – miłosny wynikający z róż-
nic narodowościowych i relacji damsko-
-męskich. W filmie pokazuję, że wszelkie 
ekstrema erotyczne są mniej groźne niż 
polityczne. Trzeci – konflikt hrabiego von 

Kraussa z Polakami w momencie zmiany 
granic II Rzeczypospolitej. Bardzo dokład-
nie śledziliśmy upływ czasu i zmieniającą 
się sytuację bohaterów. Kamerdyner nie jest 
wielowątkowy, ale wieloaspektowy, czyli 
pokazuje świat w swojej złożoności. Epika 
to relacja człowieka i przyrody. Na niej się 
skupiłem. 

Anna sikorska, autorka „Legend 
i baśni kaszubskich” pisała o mieszkań-
cach Kaszub jako żyjących w atmosfe-
rze „pięknego krajobrazu, gdzie oczy 
gubią się w morzu sosen, a fantazją 
nęcą parowy przepastne i ciekawe”. 
Jaką rolę w pana filmie odgrywa kra-
jobraz?
Przyroda jest bardzo znaczącym ele-
mentem, w którego przestrzeni egzy-
stują bohaterowie. Junkrzy pruscy, czyli 
właściciele ziemscy zaznaczają w swo-
ich pamiętnikach, że większość Kaszu-
bów nie żyła w pałacach, ale na łonie 
natury – brali czynny udział w polowa-

niach, wycieczkach konnych i odwiedzali 
się wzajemnie. 

W filmie pokazana jest zbrodnia 
popełniona przez oddziały ss na 
Kaszubach i polakach w piaśnicy. to 
był pierwszy masowy mord na taką 
skalę na ziemiach polskich.
Zaskoczył mnie brak informacji na temat 
tych strasznych wydarzeń. Kiedy zacząłem 
głębiej szukać i poznałem rozmiary mordu 
to znalazłem tylko cztery zdjęcia z ludobój-
stwa. A ono trwało przez pół roku! Masowe 
egzekucje w Piaśnicy rozpoczęły się pod 
koniec października 1939 i były kontynu-
owane do początków kwietnia 1940.

Wydarzenie te wywarły znaczący 
wpływ na cały region.
W Jastarni jest ulica Męczenników Pia-
śnicy, ale nigdy nie przypuszczałem, że 
to miało tak szeroki wymiar. Według 
niektórych szacunków zgładzono nawet 
12 tys. osób.

Rozmowa z Filipem Bajonem, 
reżyserem filmu Kamerdyner

Film został nakręcony częściowo na 
taśmie. Dlaczego?
Na początku chciałem zrobić na niej cały 
film. Uważam, że taśma filmowa jest ide-
alna w przypadku dzieł epickich. Pro-
dukcja przestraszyła się kosztów i pewnej 
niewiadomej dotyczącej postprodukcji. 
W związku z tym postanowiliśmy zapi-
sać na taśmie sceny do 1918 roku, a póź-
niej realizować film na kamerze cyfrowej. 
Nie robię wielu dubli, więc jestem tanim 
reżyserem. Poza tym rewelacyjnie praco-
wało mi się z operatorem Łukaszem Gut-
tem. Pomimo dzielącej nas różnicy wieku, 
myślimy w pokrewny sposób. Wiedziałem, 
że mam w nim ogromne wsparcie.

Jednym z wątków w Blaszanym 
bębenku Güntera Grassa jest afirma-
cja dla postrzegania Kaszubów jako 
odrębnej grupy narodowej. Budowanie 
niezależnej tożsamości było charak-
terystyczne dla ruchu młodokaszub-
skiego. czy pański obraz nawiązuje do 
dzieła autora „trylogii gdańskiej”?
Bardzo dobrze pamiętam jego książki, 
bo przed realizacją filmu przeczytałem 
na nowo „Psie lata”. Cenię jego twórczość 
i nawet chciałem zrobić o nim dokument. 
W Kamerdynerze jest inny rodzaj zapisu 
fabularnego niż u Grassa. Muszę jednak 
przyznać, że szukałem w jego literaturze 
wielu szczegółów. 

Jakich?
Opisu żuław, a dokładniej chodziło mi 
o nastrój początku XX wieku. W jego 

książkach czynnik ludzki zawsze współ-
gra z wydarzeniami historycznymi 
i przyrodą. 

Jaką rolę w budowaniu świadomości 
historycznej odgrywa dziś kinemato-
grafia?
To ważne pytanie. Historia nie może 
być poddawana politycznej manipulacji. 
Zawsze budowałem świadomość histo-
ryczną zgodnie z moimi przekonaniami 
i wiedzą. Gdy pracowałem nad Limu-
zyną Daimler-Benz to zarzucano mi, że 
przed wojną nie było faszyzmu. Spójrzmy, 
co teraz dzieje się w Polsce. Myślę, że 
powstanie film o współczesności, ale musi 
upłynąć trochę czasu, bo dopiero wtedy 
pojawia się dystans. Kamerdyner jest 
obrazem bardzo prawdziwym, nie pod-
legającym żadnej politycznej orientacji. 
Gdy pracowałem nad Wizją lokalną 1901 
jeden z partyjnych działaczy walnął pię-
ścią w stół i powiedział, że film ma być 
antyniemiecki i antypruski. To nie zrobiło 
na mnie wrażenia i powstał film o milcze-
niu Boga.

W Kamerdynerze zagrała plejada uzna-
nych polskich aktorów. 
Producent Mirosław Piepka chciał, aby 
Miotkego zagrał Janusz Gajos. Uwielbiam 
z nim pracować, więc zgodziłem się bez 
problemu. W ciągu jednego dnia skom-
pletowałem resztę obsady – bez zdjęć 
próbnych czy castingów. Wziąłem dwójkę 
aktorów, z którymi nigdy nie pracowałem. 
Wiedziałem, że Anna Radwan i Adam 

Woronowicz zagrają bardzo dobrze. Póź-
niej wymyśliłem, że w rolę Fryderyka von 
Krauss wcieli się Borys Szyc. Jego postać 
ma skomplikowaną przeszłość, natomiast 
w wyrazistym charakterze Leo von Tret-
towa od razu widziałem Daniela Olbrych-
skiego. Z młodszego pokolenia zaprosiłem 
Mariannę Zydek, uczestniczkę moich zajęć 
z reżyserii w Szkole Filmowej w Łodzi. 
Wcześniej wystąpiła w Paniach Dulskich 
i jest świetną aktorką. Z kolei Sebastiana 
Fabijańskiego zobaczyłem w spektaklu 
„Ecce homo” w reżyserii Krzysztofa Maj-
chrzaka w Akademii Teatralnej w Warsza-
wie. Bardzo mi się spodobał. Uważam, że 
oboje stworzyli niebanalne postaci tragicz-
nych kochanków.

świetna ekipa i interesujący temat. czy 
zatem było coś, co zaskoczyło pana 
przy pracy nad Kamerdynerem?
W tej chwili praca na planie filmowym 
wygląda inaczej niż za komuny. Obec-
nie panuje większa dyscyplina i zawo-
dowstwo. Na pierwszy rzut oka ekipa fil-
mowa to jeden wielki chaos, ale szybko 
można ją uporządkować. Wystarczy uło-
żyć logicznie wszystkie elementy. Przy 
Magnacie nigdy nie zaczęliśmy pracy 
przed południem. Ostatnio zorientowa-
łem się, że czegoś mi brakuje. Mianowi-
cie mojego wrzasku. Bez krzyku i moich 
poleceń plan nie ruszył, a dziś wszyscy 
wiedzą, co mają robić.

Rozmawiał Marcin 
radomski

Marianna Zydek i Sebastian 
Fabijański w filmie 
Kamerdyner, reż. Filip Bajon

skoMplikowany 
Świat kaszub

Filip Bajon

kamerdyner



Mam wraże-
nie, że postać 
Garetha Jo-
nesa stała się 

pani osobiście bardzo bli-
ska, choć nie znała go pani 
wcześniej. podobnie po-
strzegacie niebezpieczeń-
stwo i nie boicie się o nim 
mówić – on w latach 30. 
ubiegłego wieku, pani dzi-
siaj. czy tylko ta bliskość 
była głównym bodźcem, że 
wybrała pani właśnie teraz 
ten temat?
Agnieszka Holland: Z pew-
nością Gareth zainteresował 
mnie ze względu na osobę 
bohatera, jego dociekliwość, 
odwagę, nieuleganie fanaty-
zmom i korupcji. Ale również 
dlatego, że cała opisywana 
sytuacja wydaje się, niestety, 
szalenie aktualna. Fake newsy, 
alternatywna prawda, sko-
rumpowani dziennikarze 
i tchórzliwi w obliczu auto-
rytarnych władców zachodni 
politycy… Pozbawieni empa-
tii, wyobraźni, niewycho-
dzący poza czubek własnego 
nosa… Potworne doświad-
czenie milionów rosyjskich 
i ukraińskich chłopów, celowo 
zagłodzonych przez Stalina, 

i nietuzinkowych bohaterów. 
Znakomite zdjęcia Tomasza 
Naumiuka w piękny sposób 
fotografują całość.

Kobieta producent czy 
współproducent to w pol-
sce jeszcze ciągle wyzwanie. 
Jak się pani czuje w tej roli, 
mając reżyserkę światowej 
klasy, temat szalenie cieka-
wy i aktorów z i ligi euro-
pejskiej? 
Klaudia śmieja: Jestem po 
prostu producentem filmo-
wym, istotne są umiejętno-
ści, doświadczenie i wiedza, 
płeć nie ma tu znaczenia. Nie 
chcę być postrzegana przez 
pryzmat bycia kobietą pro-
ducentem, a przez rezultaty 
moich działań. To prawda, 
że przemysł filmowy jest 
wciąż zmaskulinizowany, ale 
w ostatnich latach mocno 
się to zmienia. Wystarczy 
spojrzeć na nasze polskie 
podwórko, jest coraz więcej 
kobiet producentek, reżyse-
rek czy operatorek. Utalento-

wanych i odnoszących suk-
cesy zarówno na rodzimym, 
jak i zagranicznym rynku. 
Inwestuję w ludzi ze względu 
na ich potencjał i zdolności, 
a oceniam po efektach ich 
pracy. Płeć nie jest katego-
rią, którą się kieruję. Gareth 
Jones to ogromne przedsię-
wzięcie logistyczne i duże 
wyzwanie produkcyjne. Kino 
historyczne, zdjęcia realizo-
wane w trzech krajach, czę-
sto w skrajnych warunkach 
atmosferycznych, między-
narodowa obsada i ekipa. 
To są miesiące przygotowań 
i ciężka, zespołowa praca 
wielu ludzi.

czy mógłby pan w jednym 
zdaniu opisać swoją współ-
pracę z Agnieszką Holland?
tomasz Naumiuk: To osoba 
perfekcyjnie przygoto-
wana i bezkompromisowa. 
Wymaga tyle samo od innych, 
co od siebie. Dlatego współ-
praca z nią to wyzwanie. Daje 
szansę na przesunięcie swo-
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Gareth 
Jones

Nowy film Agnieszki 
Holland Gareth Jones 

ma być thrillerem histo-
ryczno-biograficznym 
o walijskim dziennika-
rzu, który w latach 30. XX 
wieku starał się obnażyć 
światu prawdziwy wize-
runek komunizmu i nazi-
zmu oraz odkryć między-
narodowy spisek. Jak mówi 
sama Holland: „Historia 
Garetha Jonesa jest niezwy-
kle aktualna. Mówi o zdra-
dzie Zachodu i obojętno-
ści wobec wybuchu czegoś 
strasznego”. Dziennikarz 
Jones opisywał i relacjo-
nował stalinowskie ludo-
bójstwo na Ukrainie w cza-
sie tzw. wielkiego głodu, 
za co zapłacił najwyższą 
cenę, ginąc w bardzo mło-
dym wieku, najprawdo-
podobniej z rąk NKWD. 
Film będzie dotykał historii 
i tematyki, która w polskim 
kinie i nie tylko jest, delikat-
nie mówiąc, zaniedbana. 
Autorką scenariusza jest 
Andrea Sardoru-Barbul, 
zdjęcia realizuje Tomasz 
Naumiuk, scenografię przy-
gotował Grzegorz Piątkow-
ski, a kostiumy Aleksandra 
Staszko. Producentami są: 
Klaudia śmieja z Madants, 
Stanisław Dziedzic z Film 
Produkcja, a także Angus 
Lamont z Crab Apple Films 
i Egor Olesov z Film UA. 
Obraz jest współfinanso-
wany przez PISF. Zdjęcia 
zrealizowano w okresie od 
marca do czerwca 2018 na 
Ukrainie, w Polsce i Szkocji. 
W rolach głównych zoba-
czymy międzynarodową 
obsadę: Jamesa Nortona, 
Vanessę Kirby i Petera Sars-
gaarda oraz polskich i ukra-
ińskich aktorów. s.N.
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Rozmowa z reżyserką Agnieszką 
Holland, kostiumografką 
Aleksandrą staszko, producentką 
Klaudią śmieją, autorem zdjęć 
tomaszem Naumiukiem i scenografem 
Grzegorzem piątkowskim

musi stać się częścią histo-
rii ludzkości, jak stał się nią 
Holocaust. świat nie chciał 
o tym słyszeć, podobnie jak 
nie chce słyszeć o syryjskich 
uchodźcach, tureckich i rosyj-
skich więźniach politycznych, 
dziesiątkach zbrodni przeciw 
ludzkości, które miały miejsce 
całkiem niedawno, lub które 
dzieją się dziś.

tematyka wschodnia 
pierwszej połowy XX wie-
ku jest stosunkowo skrom-
nie przedstawiona w pol-
skim kinie i nie tylko. czy 
uważa pani, że tak nie-
wyobrażalnie ciężkie do-
świadczenia wielu europej-
skich narodów powinny 
być bardziej eksponowa-
ne w twórczości filmowej – 
„pro memento”?
Z pewnością nie doczekali-
śmy się sprawiedliwego opi-
sania i nagłośnienia zbrodni 
sowieckiego (i innego) komu-
nizmu. Szczepionka Holocau-
stu działała do niedawna jako 
przestroga i trudna wiedza 
o strasznych możliwościach 
natury ludzkiej. Dopiero nie-
dawno zaczęła tracić skutecz-
ność… Szczepionka komu-

nizmu nie zadziałała nigdy, 
tak naprawdę. Miedzy innymi 
dlatego możliwa jest bez-
karna demokratura Putina, 
więźniowie i zabójstwa 
polityczne, aneksja Krymu 
i wojna w Donbasie. Stąd 
uwiąd współczesnej lewicy 
i brak przekonującego dla niej 
języka. W moim przekona-
niu naszym obowiązkiem jest 
opowiadać o tym doświad-
czeniu, rzucić snop światła 
również na bezimienne, zapo-
mniane ofiary tych reżimów. 
Film jest tu z pewnością sku-
tecznym narzędziem.

Jest pani bardzo twórczą, 
wszechstronną i uznaną 
polską kostiumografką. Jak 
się pani odnajduje w epoce 
lat 30. XX wieku?
Aleksandra staszko: 
Z Agnieszką Holland spoty-
kamy się zawodowo po raz 
pierwszy. Lata 30. to piękny 
kostiumowo czas. Mam to 
szczęście, że w naszym filmie 
pokazana jest różnorodność 
społeczna z całym jej kolory-
tem. To wymarzony obraz dla 
kostiumografa. Przygotowa-
łam zarówno wieczorowe suk-
nie na salony Nowego Jorku, 

jak i barwną londyńską ulicę 
lat 30. Można powiedzieć, 
że pokazujemy cały przekrój 
społeczny ówczesnego świata.

Akcja toczy się zarów-
no w arystokratycznych 
salonach Londynu, jak 
i w biednych ukraińskich 
wsiach. Uchwycenie tej róż-
norodności to ciekawe za-
danie.
Przygotowując się do filmu, 
korzystałam z inspiracji 
malarstwem i z ogromnej 
dokumentacji fotograficz-
nej. Ciekawe było spotka-
nie z zagranicznymi gwiaz-
dami, przyjrzenie się, w jaki 
sposób pracują. Mamy to 
szczęście, że wszyscy nasi 
światowi aktorzy, jak James 
Norton, Vanessa Kirby czy 
Peter Sarsgard to wyjątkowe 
osobowości, z którymi wspól-
nie udało się nam poprzez 
kostium, sposób noszenia 
ubrań i oczywiście znako-
mitą charakteryzację Janusza 
Kalei, wykreować ciekawych 

na planie FilMu 
gareth jones

ich własnych granic w zakre-
sie kreacji, ale też wytrzyma-
łości...

co sprawiało panu przy-
jemność i dawało satys-
fakcję zawodową przy 
przygotowaniu i realiza-
cji zdjęć do filmu Gareth 
Jones?
Grzegorz piątkowski: Ten 
obraz był dużym projektem 
scenograficznym zarówno 
w sensie kreacji, jak i logi-
styki. Pracowaliśmy w Polsce, 
ale też na Ukrainie i w Szko-
cji. Mieliśmy ponad 60 obiek-
tów przygotowywanych przez 
3 zespoły scenograficzne. 
Praca w ten sposób była dla 
mnie sporym wyzwaniem. 
Mam nadzieję, że efekt tego 
wspólnego wysiłku, który 
zobaczę na ekranie, da mi 
ogromną przyjemność i satys-
fakcję.

Rozmawiał 
stanisław 
Neugebauer
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Michalina Olszańska i Agnieszka Holland 
na planie filmu Gareth Jones
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Na festiwalu w Karlowych Warach polskie 
kino od dawna darzone jest szczególną 
estymą. W tym roku prezentowało się 
wyjątkowo licznie i różnorodnie.

przejdziemy do historii jako barbarzyńcy Radu 
Jude). Tym razem nasz kraj reprezentował 
Atak paniki, który miał w Karlowych Warach 
swoją międzynarodową premierę. Wirtuozer-
sko wyreżyserowany debiut Pawła Maślony 
należał do najlepiej ocenianych tytułów w kon-
kursie. Fakt, że twórcy ostatecznie wyjechali 
z Czech bez nagród należy traktować zatem 
w kategoriach przykrej niespodzianki. Gorycz 
tę osładzają jednak entuzjastyczne reakcje 
zagranicznych dystrybutorów. Jeszcze w trak-
cie festiwalu okazało się, że Atak… – repre-
zentowany przez polskiego agenta sprzedaży, 
firmę New Europe Film Sales – trafi do kin 
m.in. w Grecji, na Litwie i Islandii.

W przeciwieństwie do tragikomedii 
Maślony w gusta tegorocznego jury trafiły 
za to Kawki na drodze Olmo Omerzu. Kopro-
dukcja czesko-słowacko-słoweńsko-polska, 
współprodukowana przez Natalię Grzegorzek 
z Koskino, otrzymała nagrodę za najlepszą 
reżyserię. Film Omerzu opowiada o dwójce 
czeskich nastolatków przemierzających kraj 
samochodem i przeżywających na przemian 
śmieszne i wzruszające przygody. Krytycy 
chwalili Kawki… przede wszystkim za umie-
jętne wpisanie schematów filmu o dojrzewa-
niu w konwencję kina drogi. Dzieło Omerzu 
zyskało także uznanie Jury Ekumenicznego, 
które przyznało mu specjalne wyróżnienie za 
„poetyckie zdjęcia i historię przedstawiającą 
proces wyzbywania się naiwnych marzeń 
i nabywania nowego spojrzenia na takie poję-
cia, jak rzeczywistość i dom”.

Karlowe Wary to nie tylko Konkurs Główny, 
lecz także – niezwykle ceniona przez organiza-
torów – sekcja East of the West. W jej ramach 
na festiwalu prezentowane są pierwsze lub 
drugie dzieła twórców z Europy Centralnej 
i Wschodniej, a także z Bliskiego Wschodu. 
W tegorocznym programie znalazły się aż dwa 
tytuły z Polski – 53 wojny Ewy Bukowskiej 
oraz Via Carpatia Klary Kochańskiej i Kaspra 
Bajona. Oba filmy spotkały się z przychylnym 
przyjęciem, które pozwala im wróżyć długą 
karierę na międzynarodowych festiwalach. 
W Karlowych Warach szczególnie spodobał 
się debiut Bukowskiej ze Studia Munka-SFP. 
Adaptację głośnej „Miłości z kamienia” Gra-
żyny Jagielskiej doceniono za pełne wrażli-
wości spojrzenie na sytuację kobiety żyjącej 
w cieniu męża – korespondenta wojennego. 
Osobne słowa uznania kierowano pod adre-
sem występującej w roli głównej Magdaleny 
Popławskiej. Aktorka, która ma na swoim kon-
cie także brawurową kreację w Ataku paniki, 
przekonująco wcieliła się w postać bohaterki 
dotkniętej pogłębiającą się traumą. Choć tego 
rodzaju rola z łatwością mogłaby zamienić się 

w narcystyczny popis, Popławskiej zręcznie 
udało się uniknąć efekciarstwa.

Podczas gdy w 53 wojnach wydarzenia 
z pierwszych stron gazet przewijają się tylko 
w rozmowach pomiędzy postaciami, boha-
terowie Via Carpatii zostają bezpośrednio 
skonfrontowani z kryzysem uchodźczym. 
W filmie duetu Kochańska – Bajon młody 
mężczyzna wyrusza z żoną do położonego 
na Bałkanach obozu, w którym może znaj-
dować się pochodzący z Syrii ojciec bohatera. 
Via Carpatia nie jest jednak historią rodzin-
nego pojednania, lecz opowieścią o niemoż-
ności znalezienia porozumienia pomiędzy 
względnie sytą Europą a pogrążonym w kry-
zysie Trzecim światem. Podejmując kwestię, 
która dwa lata temu donośnie wybrzmiała 
choćby w głośnym Fuocoammare. Ogień na 
morzu Gianfranca Rosiego, polscy twórcy 
udowodnili, że w swoim kinie nie boją się 
światopoglądowej wyrazistości. O determi-
nacji Kochańskiej i Bajona świadczy choćby 
fakt, że wobec problemów ze zdobyciem fun-
duszy, zdecydowali się nakręcić swój film 
w dużej mierze za własne pieniądze.

W Via Carpatii w rolę chłodnej i sceptycz-
nie nastawionej do całej wyprawy partnerki 

głównego bohatera wcieliła się Julia Kijow-
ska. Znakomita aktorka zagrała w jeszcze 
jednym filmie prezentowanym w tym roku 
w Karlowych Warach – Ninie. Doceniony 
w Rotterdamie debiut Olgi Chajdas znalazł 
się w programie sekcji Antoher View skupia-
jącej się na odważnych formalnie i treściowo 
filmach współczesnych. Nina z całą pewnością 
spełnia te kryteria jako opowieść o erotycz-

nej fascynacji dwóch kobiet – nauczycielki 
języka francuskiego (Kijowska) i młodszej 
od niej sąsiadki (świetna Eliza Rycembel). 
Choć obraz nie stroni od odważnych scen, 
reżyserce nie zależało na wywołaniu skandalu. 
Dzieło Chajdas okazuje się dojrzałą, silnie 
autorską opowieścią o nieprzewidywalności 
pożądania. Oby w polskim kinie pojawiało się 
jak najwięcej tego rodzaju wyrazistych wizji.

Warto podkreślić, że Karlowe Wary to nie 
tylko pokazy festiwalowe, lecz także szereg 
wydarzeń branżowych, podczas których 
twórcy mogą zaprezentować projekty znaj-
dujące się jeszcze w fazie realizacji. Także 
i w tej kwestii Polacy zdecydowanie mieli 
w tym roku czym się pochwalić. Z dużym 
zainteresowaniem selekcjonerów zagra-
nicznych festiwali spotkał się najnowszy 
projekt Jana P. Matuszyńskiego – Żeby nie 
było śladów. W Karlowych głośno było także 
o Bliznach, nowym dokumencie Agnieszki 
Zwiefki, autorki rewelacyjnej Królowej ciszy. 
Wśród twórców promujących w Czechach 
filmy, nad jakimi aktualnie pracują, naj-
więcej powodów do radości może mieć 
jednak Matej Bobrik. Za – opowiadający 
o grupie Japończyków uczących się języka 

polskiego – dokument Little Poland reżyser 
otrzymał wyróżnienie specjalne w konkur-
sie Docs in Progress. Trudno o lepszy pro-
gnostyk na to, że przyszłoroczny festiwal 
w Karlowych Warach również w znacznej 
mierze może należeć do twórców związa-
nych z Polską.

piotr czerkawski

W programie imprezy znala-
zło się aż 10 tytułów z pol-
skim wkładem produkcyj-
nym. Oznacza to, że mieliśmy 

swoją reprezentację właściwie w każdej festiwa-
lowej sekcji. Co więcej, ilość przeszła w jakość, 
a polskie filmy spotkały się z wieloma pozy-
tywnymi reakcjami widowni oraz krytyki.

Wydarzeniem sekcji Horizons – skupia-
jącej obrazy nagradzane na największych 

karlowe wary

Tomasz Kot

Ekipa filmu Atak paniki

światowych festiwalach – okazał się pokaz 
Zimnej wojny Pawła Pawlikowskiego. Seans 
poprzedziła dowcipna zapowiedź Tomasza 
Kota, która podbiła serca czeskiej publiczności 
i była szeroko komentowana w festiwalowej 
prasie. W ramach Horizons zaprezentowano 
także, nagrodzonego na tegorocznym Berli-
nale, Dowłatowa Aleksieja Germana jr. W na 
przemian melancholijnym i gorzko ironicz-
nym filmie jednego z najciekawszych współ-

czesnych reżyserów rosyjskich aż roi się od 
polskich akcentów. Należą do nich mistrzow-
skie zdjęcia Łukasza żala oraz zapadające 
w pamięć role Heleny Sujeckiej oraz Piotra 
Gąsowskiego. Całość powstała natomiast we 
współpracy z firmą produkcyjną Apple Film 
Dariusza Jabłońskiego.

Jak niemal co roku, polski tytuł znalazł się 
w Konkursie Głównym festiwalu (Kryształowy 
Glob zdobył rumuński film Nie zależy mi, czy 

bogata oFerta 
polaków
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MFF w Rzymie odbędzie się 
w dniach 18-28 października. 
Pełen program imprezy zosta-
nie ogłoszony 5 października.

przegląd Filmów
KrzysztoFa
KieślowsKiego
na teneryFie

Od 25 lipca do 30 sierpnia 
w prestiżowym centrum kul-
tury w Santa Cruz de Tene-
rife –TEA Tenerife Espacio 
de las Artes – prezentowano 
cykl „Kino Krzysztofa Kie-
ślowskiego – droga ku wolno-
ści”, w ramach którego można 
było obejrzeć 9 filmów pol-
skiego reżysera oraz wystawę 
„Krzysztof Kieślowski – ślady 
i pamięć” przygotowaną przez 
Muzeum Kinematografii 
w Łodzi. W repertuarze prze-
glądu znalazła się trylogia Trzy 
kolory, Krótki film o zabijaniu, 
Krótki film o miłości oraz mniej 
znane w Hiszpanii tytuły: 
Amator, Przypadek, Bez końca 
czy dokument Urząd. Wszyst-
kie seanse odbywały się w wer-
sji oryginalnej z napisami 
hiszpańskimi. Cykl zainaugu-
rowano 25 lipca Amatorem, 
z udziałem Jerzego Stuhra, 
który po projekcji spotkał się 
z publicznością. 26 lipca zapre-
zentowano wydaną niedawno 
hiszpańską monografię „La 
doble vida de Krzysztof Kie-
ślowski” oraz zorganizowano 
debatę, w której udział wzięli 
Jerzy Stuhr, Joanna Bardzińska, 
pod której redakcją książka się 
ukazała, oraz Stanisław Zawi-
śliński. Debacie towarzyszyła 
projekcja filmu dokumen-
talnego Krzysztof Kieślowski: 
I’m so-so... w reżyserii Krzysz-
tofa Wierzbickiego. Wydarze-
nie zrealizowano w ramach 
obchodów 100-lecia odzyska-Fo
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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Polska reżyserka, scena-
rzystka i producentka – 

Małgorzata Szumowska – 
zasiadła w Jury Konkursu 
Głównego 75. edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Wenecji. Po-
lka oceniać będzie najnow-
sze produkcje z całego świa-
ta w 9-osobowym gronie, 
w którym oprócz niej zna-
leźli się: reżyser Guillermo 
del Toro (przewodniczący), 
aktorka i reżyserka Sylvia 
Chang, aktorka Trine Dyr-
holm, aktorka, reżyserka 
i scenarzystka Nicole Gar-
cia, reżyser i scenarzysta Pa-
olo Genovese, reżyser, sce-
narzysta i aktor Taika Waiti-
ti, aktor Christoph Waltz 
oraz aktorka Naomi Watts. 
75. MFF w Wenecji odbę-
dzie się w dniach 29 sierp-
nia – 8 września.

małgorzata
szumowsKa
w jury 75. mFF
w wenecji

Małgorzata 
Szumowska

Kolejni polscy
Filmowcy
członKami
ameryKańsKiej
akaDemii

Amerykańska Akademia 
Sztuki i Wiedzy Filmowej 
zaprosiła do swojego grona 
nowych twórców, w tym kil-
koro znakomitych polskich 
artystów. Będą mieć prawo 
głosu przy kolejnym oscaro-
wym rozdaniu. Nowi człon-
kowie to: Lech Majew-
ski – wybitny reżyser, pisarz 
i malarz, autor nagradzanych 
filmów, takich jak Wojaczek, 
Angelus, Młyn i krzyż; Dorota 
Kobiela, która zachwyciła świat 
swoją debiutancką pełnome-
trażową animacją Twój Vincent 

(zrealizowaną wspólnie z Hugh 
Welchmanem, który również 
otrzymał zaproszenie do Aka-
demii); niezwykle ceniony 
charakteryzator Waldemar 
Pokromski (m.in. Lista Schin-
dlera, Katyń, Zimna wojna), 
kompozytorka Joanna Bruz-
dowicz (m.in. Plaże Agnes) 
czy kostiumografka Małgosia 
Turzańska ( m.in. Plan Maggie, 
Stranger Things). Nowi człon-
kowie Akademii zostaną ofi-
cjalnie przyjęci do jej składu 
jesienią tego roku.

polaCy
w san sebastian

Dwa polskie filmy: Zimna 
wojna Pawła Pawlikow-

nia przez Polskę niepodległości 
dzięki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych i Instytutu Adama Mic-
kiewicza.

Kiedy padają
drzewa z nagrodą
w odessie

Ukraińsko-polsko-macedoń-
ski debiut reżyserki i scena-
rzystki Marysi Nikitiuk – Kiedy 
padają drzewa – został nagro-
dzony na 9. Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym 
w Odessie za Najlepszą Rolę 
żeńską dla młodej aktorki-de-

biutantki Anastasji Pustovit. 
Akcja Kiedy padają drzewa 
rozgrywa się w niewielkiej wio-
sce na Ukrainie, gdzie zbun-
towana dziewczynka poznaje 
życie, obserwując romans swej 
nastoletniej kuzynki z lokal-
nym rozrabiaką. Kiedy ten 
ucieka po dokonaniu przestęp-
stwa, kuzynka jest zmuszona 
poślubić innego mężczyznę. 
Mała bohaterka przeko-
nuje się wtedy, jak ważna jest 
walka o własne marzenia. Film 
wkrótce wejdzie do regular-
nej dystrybucji kinowej na 
Ukrainie. „Ogromnie doce-
niam wartość tej koprodukcji 

i jej międzynarodowy sukces, 
a przede wszystkim artystyczny 
wkład koproducentów z Polski 
i Macedonii, bez których nie 
udałoby się osiągnąć tej jako-
ści filmu” – powiedział Filip 
Ilienko, dyrektor Ukraińskiej 
Państwowej Agencji Filmo-
wej. Kiedy padają drzewa to 
kolejna – po rosyjsko-polsko-
-serbskim Dowłatowie w reży-
serii Aleksieja Germana jr., 
nagrodzonym na Berlinale 
2018, koprodukcja zrealizo-
wana przez polskich produ-
centów z międzynarodowym 
doświadczeniem: Dariusza 
Jabłońskiego, Izabelę Wójcik 
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skiego oraz Jeszcze dzień życia 
Damiana Nenowa i Raúla de 
la Fuente zostaną zaprezento-
wane podczas 66. Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego 
w San Sebastian w prestiżo-
wej sekcji Pearls. Tegoroczna 
edycja cenionej w świecie hisz-
pańskiej imprezy (tzw. festiwa-
lowa kategoria A) odbędzie się 
w dniach 21-29 września. 

dwa światy
DoCenione
w estonii

Dokument Macieja Adamka 
otrzymał nagrodę dla najlep-
szego filmu o tematyce dziecię-
cej na Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych w Pärnu w Estonii 

(25 czerwca – 8 lipca). Dwa 
Światy były już pokazywane na 
około 80 festiwalach na całym 
świecie i otrzymały ponad 20 
rozmaitych laurów i wyróż-
nień, m.in. w Chicago, Nowym 
Jorku czy Dżakarcie. Obraz ten 
nie kończy swojej drogi festi-
walowej, gdyż wciąż nadcho-
dzą zaproszenia z wielu zagra-
nicznych imprez filmowych.

who will write
our history
w rzymie

Fabularyzowany dokument 
Who Will Write Our History 
w reżyserii Roberty Grossman 
znajdzie się w programie 13. 
Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego w Rzymie. 
To obraz opowiadający histo-
rię Emanuela Ringelbluma 
i założonej przez niego tajnej 
organizacji Oneg Szabat, która 
w latach 1940-1943 dokumen-
towała życie i śmierć żydów 
w Getcie Warszawskim. Odna-
lezione po wojnie dzięki deter-
minacji nielicznych ocalałych 
działaczy archiwum stanowi 
jedno z najcenniejszych źró-
deł wiedzy o Zagładzie żydów 
oraz codziennych aspektach 
życia pod okupacją niemiecką. 
Producentami filmu są Nancy 
Spielberg i Anna Różalska. 
W obsadzie znaleźli się m.in. 
Adrien Brody, Joan Allen, 
Piotr Głowacki, Jowita Bud-
nik, Karolina Gruszka i Woj-
ciech Zieliński. Za produkcję 
odpowiadają firmy Katahdin 
Productions, Match&Spark, 
ARTE/NDR, EC1 Łódź, Mazo-
wiecki Fundusz Filmowy. 
Obraz był współfinansowany 
przez PISF. Więcej informa-
cji o tym tytule można znaleźć 
na: www.whowillwriteour-
history.com. Tegoroczny, 13. 

Najnowszy film Andrzeja Jakimowskie-
go Pewnego razu w listopadzie… otrzy-

mał główną nagrodę na 64. Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym w Taorminie. 
Nagrody na festiwalu zostały przyznane 

przez jury składające się wyłącznie z kobiet. 
Światowa premiera Pewnego razu w listopa-
dzie… odbyła się w zeszłym roku, podczas 
33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego, 
w ramach Konkursu Głównego.

pewnego razu w listopadzie… zwycięża we włoszech

Pewnego razu w listopadzie..., 
reż. Andrzej Jakimowski 
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i Violettę Kamińską. Za zdjęcia 
do filmu odpowiadał Michał 
Englert wraz z Mateuszem 
Wichłaczem, za montaż – 
Milenia Fiedler z Blaze Dule-
vem (Macedonia) i Ivanem 
Bannikovem (Ukraina).

polskie
producentKi
w locarno

Nasze producentki wzięły 
udział w 4. warsztatach Match 
Me! (3-5 sierpnia) podczas 71. 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Locarno. W tym 
roku w spotkaniach udział 
wzięli producenci z Brazylii, 
Estonii, Izraela, Włoch, Łotwy, 
Litwy, Meksyku, Szwajcarii 
oraz Polski. Młodzi producenci 
z każdego z tych krajów mieli 
możliwość spotkania i pracy 
nad projektem pełnometrażo-

w Warszawie oraz Konsula 
Honorowego Włoch urzędują-
cego na co dzień w Krakowie. 
To zaszczytne gremium uho-
norowało w tym roku właśnie 
Krzysztofa Zanussiego, który 
przed laty otrzymał Złotego 
Lwa w Wenecji za film Rok 
Spokojnego Słońca. Sympa-
tia włoska trwa aż do dziś – 
ostatnie dzieło reżysera – Eter, 
którego premiera planowana 
jest jesienią bieżącego roku, 
powstało z udziałem włoskich 
koproducentów. 

polskie krótkie
metraże w nowej
zelanDii

Przegląd siedmiu polskich 
filmów krótkometrażowych 
Polish Short Film Night, zor-
ganizowany przez festiwal 
Show Me Shorts odbył się 17 
lipca w Auckland w Nowej 
Zelandii. Jak podali organiza-
torzy na profilu wydarzenia 
na Facebooku wszystkie bilety 
na przegląd zostały z dużym 
wyprzedzeniem wyprzedane. 
Widzowie mogli obejrzeć 
zarówno fabuły, jaki doku-
menty oraz animacje. W pro-
gramie znalazły się: Wolta 
Moniki Koteckiej i Karoliny 
Poryzały, Na językach Karoliny 
Borgiasz, Inny Marty Magnu-
skiej, Piękno Weroniki Kuc, 
Bogdan i Róża Mileny Dut-
kowskiej, Kobieta budzi się 
rano Olgi Chajdas oraz Koniec 
widzenia Grzegorza Mołdy.

proszę o ciszę
z nagrodą
w portugalii

Na 26. festiwalu Curtas Vila 
do Conde (14-22 lipca) doku-
ment dyplomowy Eri Mizutani 
ze Szkoły Filmowej w Łodzi – 

wego filmu w fazie develop-
mentu: fabuły, dokumentu lub 
animacji. Tego typu wydarze-
nie to również idealna oka-
zja do pozyskania partnerów 
koprodukcyjnych oraz agentów 
sprzedaży. Polskę reprezento-
wały: Karolina Galuba i Małgo-
rzata Małysa (Furia Film), Ewa 
Szwarc (Kosmos Production) 
oraz Marta Gmosińska (Lava 
Films).

Filmy bogdana
dziworsKiego
w londynie

Podczas 8. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych Open City Docs 
w Londynie, 8 września odbę-
dzie się pokaz filmów mistrza 
polskiego dokumentu Bog-
dana Dziworskiego, a reżyser 
będzie gościem specjalnym 

wydarzenia. W ramach lon-
dyńskiego pokazu (organizo-
wanego przez Open City Docs 
wspólnie z London Short 
Film Festival) widzowie obej-
rzą następujące tytuły: Kilka 
opowieści o człowieku, Krzyż 
i topór, Podróże Georga Tele-
manna z Żar do Pszczyny, 
Sceny narciarskie z Franzem 
Klammerem, Szapito. Open 
City Docs to wydarzenie 
promujące filmy dokumen-
talne z całego świata. Czę-
ścią przedsięwzięcia są m.in. 
warsztaty Open City Docs 
School. Warto podkreślić, że 
polskie produkcje zdobywały 
na tym festiwalu nagrody oraz 
wyróżnienia. W 2013 jako 
najlepszy krótkometrażowy 
dokument jury pod przewod-
nictwem Jeremy’ego Ironsa 
nagrodziło Gwizdek Grze-
gorza Zaricznego. W 2012 

wyróżnienie dla swojego filmu 
Przyjęcie odebrał w Londynie 
Maciej Bochniak. 

KrzysztoF zanussi 
uhonorowany
na uKrainie
i we włoszech

Letnie miesiące przynio-
sły kolejne wyróżnienia 
dla Krzysztofa Zanussiego. 
Wybitny polski reżyser został 
Zagranicznym Członkiem 
Akademii Sztuk Ukrainy. 
Wyjątkowym laurem jest także 
Nagroda „Gazzetta Italia” przy-
znawana przez ten jedyny 
magazyn polsko-włoski tym, 
którym szczególnie bliskie 
w sztuce i przedsiębiorczo-
ści są stosunki między Polską 
a Włochami. Grono laure-
atów co roku wybierane jest 
za zgodą Ambasady Włoch 

Proszę o ciszę – otrzymał Best 
European Film School Prize 
w konkursie Take One! Festi-
wal Curtas Vila do Conde 
należy do najstarszych i naj-
ważniejszych festiwali filmów 
krótkometrażowych w Por-
tugalii. W nagrodzonym pol-
skim dokumencie Eri Mizutani 
zaprasza widzów do tajemni-
czego świata, skrzętnie skry-
wanego przez mury wrocław-
skiej szkoły z internatem, gdzie 

reżyserka towarzyszy uczniom 
przez cały rok szkolny, obser-
wując ich życie z dużą uwagą 
i wrażliwością. 

Deer boy wygrywa
na malCie

Na zakończonym 17 czerwca 
Valletta Film Festival nagrodę 
dla najlepszego filmu krót-
kometrażowego zdobył Deer 
Boy Katarzyny Gondek. Mal-

tański festiwal prezentuje 
produkcje fabularne i doku-
mentalne. Jury doceniło pol-
ską krótką fabułę za „osza-
łamiający język wizualny, 
jego zdolność do opowia-
dania uniwersalnej historii 
bez słów, hipnotyzujących 
aktorów, oryginalną wizję 
i współczesne metafory”.

Oprac. Julia 
Michałowska
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POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
Podczas 33. Mię-

dzynarodowe-
go Festiwalu Cinema 
Jove (22-29 czerwca) 
najlepszym reżyse-
rem został Piotr Do-
malewski za Cichą 
Noc, a najlepszym ak-
torem Dawid Ogrod-
nik kreujący w tym 
filmie główną rolę. 
Nagrody w mieniu 
laureatów odebrała, 
grająca w Cichej No-
cy, Agnieszka Sucho-
ra, która była gościem 
tego zasłużonego fe-
stiwalu w Walencji.

cicha noc
z nagrodami 
w hiszpanii

Cicha Noc, reż. Piotr Domalewski

MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018

Nagrodzony w tym roku w Cannes za re-
żyserię film Zimna woja Pawła Pawli-

kowskiego 31 sierpnia wszedł na ekrany kin 
w Wielkiej Brytanii. Za dystrybucję obrazu 
na Wyspach (zarówno w kinach, jak i online) 
odpowiada firma Curzon Artificial Eye. Dys-
trybutor ten działa od 1976 roku, wprowa-
dzał do angielskich kin m.in. filmy Micha-
ela Hanekego, Larsa von Triera czy Cristiana 
Mungiu. Premierę Zimnej wojny w Wielkiej 

Brytanii poprzedziła seria spotkań z reżyse-
rem w sieci kin Curzon oraz pokaz 29 lipca 
w londyńskim kinie BFI Southbank. Więcej 
informacji na: www.curzonartificialeye.com/
cold-war. W najbliższych miesiącach obraz 
Pawła Pawlikowskiego trafi także do dystry-
bucji w Kanadzie, Francji, Japonii czy Turcji. 
Amerykański dystrybutor Amazon zapowia-
da wprowadzenie filmu w USA pod koniec 
grudnia.

Zimna wojna, 
reż. Paweł Pawlikowski

zimna wojna w Kinach w wielKiej brytanii



Jak filmoznawca i krytyk zostaje 
reżyserem filmu dokumental-
nego?
Przez większość życia zawodowego 

kształciłem się w analitycznym podej-
ściu do rzeczywistości. W dostrzega-
niu w niej struktur, nazywaniu pewnych 
rzeczy i opracowywaniu ich pojęciowo. 
Ale w pewnym momencie poczułem, że 
mnie to ogranicza. Projekt Love Express 
zajął mi pięć lat, a ewoluował z pomysłu 
na abstrakcyjny esej filmowy o rewolucji 
i transgresji. Trochę mi zajęło zrozumie-
nie, że filmu nie robi się ze słów i pojęć, 
lecz z sytuacji, obrazów i emocji, ale gdy 
już to przyswoiłem, wszystko zaczęło 
się układać. Czułem się trochę jak Neo 
z Matrixa, któremu Morfeusz mówi, że 
dlatego bolą go oczy, bo nigdy wcześniej 
ich nie otwierał.

postać Waleriana Borowczyka łączyła 
się z esejem o rewolucji i transgresji?
Zdecydowanie tak. Znałem jego twór-
czość, ale dopiero po jakimś cza-
sie zdałem sobie sprawę, że Borow-
czyk łączy w sobie wszystkie tematy, 
którymi się interesuję. Dostrzegłem 
w nim również bohatera, za pomocą 
którego można opowiadać o zmienia-
jącym się statusie twórców-pionierów: 
im większą karierę robią, tym trudniej 
im pozostać w awangardzie i kończą 
wchłonięci przez mainstream.

Najważniejsza była dla niego wolność, 
artystyczna i osobista, ale czy to nie 
było trochę określenie-wytrych, które 
pozwalało mu stawać się dyktatorem 
na planach swych filmów?
Trzeba pamiętać, że Borowczyk zaczy-
nał w animacji. Miał całkowitą kontrolę 
nad tym, co i jak pokazuje. Myślę, że 
był to dla niego później punkt odniesie-
nia we wszystkim, co robił. To oczywi-
ście paradoks, że ktoś, kto tak głośno 
mówił o wolności, narzucał wszyst-
kim na planie swoją wolę, ale jest w tym 
pewna konsekwencja. Także przekora, 
bo Borowczyk nie znosił, kiedy próbo-
wano go wciskać w szufladki. Gdy tylko 
czuł, że zaczyna się powtarzać, szukał Fo

t. 
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Historii w większości zagranicznych. 
skąd taka decyzja?
O każdym można opowiedzieć kilka 
różnych historii, a o Borowczyku pew-
nie kilkanaście. Dla mnie najważniej-
sze było ukazanie artysty w kontekście 
rewolucji obyczajowej, która go później 
pochłonęła. Do tej historii potrzebowa-
łem jego francuskich współpracowni-
ków, przede wszystkim operatora Noëla 
Véry’ego, który traktował go trochę jak 
ojca. Oni byli jak Don Kichot i Sancho 
Pansa: wysoki, z rozbieganym wzro-
kiem, bujający w chmurach Borow-
czyk, a przy nim bardziej przyziemny, 
zmysłowy, czerpiący z życia Noël. Był 
jego najbliższym współpracownikiem 
i nawet jeżeli nie rozumiał go do końca 
jako człowieka, musiał rozumieć, jak 
Borowczyk patrzył, jak postrzegał. Ten 
wybór pociągnął za sobą kolejne – 
ponieważ Noël nie wiedział nic o Dzie-
jach grzechu, musiałem z tego wątku 
zrezygnować. 

Jak Borowczyk został zapamiętany 
w polsce i jak chciałbyś, by został 

strukcji. Zmarł w 2006 roku. W Polsce 
wciąż czeka na odkrycie. 

Mówimy o odkrywaniu przez widzów, 
a co może dać Borowczyk dzisiejszym 
filmowcom?
Myślę, że bardzo dużo. Był twórcą osob-
nym, jak Polański, żuławski czy Skoli-
mowski, ale mimo wszystko polskim. 
W twórczości ich wszystkich pojawiają 
się tematy, które polskie kino wypie-
rało – cielesność, seksualność, transgre-
sja. To ciekawy paradoks – ich najważ-
niejsze filmy powstały na emigracji, 
przez co jednocześnie są i nie są częścią 
historii polskiego kina. Lekcją ze strony 
Borowczyka jest zachęta do korzysta-
nia z wyobraźni, eksperymentowania 
z gatunkami, podejściami, technikami. 
Gdybym miał wskazać twórców, którzy 
dzisiaj szukają w podobnych rejonach, 
wymieniłbym Małgorzatę Szumowską, 
Agnieszkę Smoczyńską, Kubę Czekaja 
czy Jagodę Szelc. Wyobrażam sobie, 
że Borowczykowi bardzo podobałyby 
się Córki Dancingu. Nawet jeżeli żadne 
z nich nie inspirowało się bezpośrednio 
jego filmami, to w pewnym sensie są 
„z Borowczyka” – nie boją się kontro-
wersji czy przekraczania granic.

Rozmawiał                       
Darek Kuźma

Kuba MiKurda o WaLerianie boroWczyKu

Rozmowa z Kubą 
Mikurdą, 
reżyserem filmu 
dokumentalnego 
Love Express. 
Przypadek 
Waleriana 
Borowczyka

zapamiętany po Love Express?
Polski widz Borowczyka nie zna. Jego 
animacje miały obieg festiwalowy, 
a filmy aktorskie trafiały na cenzurę. 
Wyświetlania Goto, wyspa miłości zaka-
zano ze względu na rzekomą krytykę 
systemu komunistycznego. Co nie było 
do końca prawdą, to była krytyka każ-
dego totalitaryzmu, czego dowodem 
fakt, że zabroniono go również w faszy-
stowskiej Hiszpanii. Blanche też nie 
weszła do dystrybucji, mimo że była 
to kolejna wersja projektu, który miał 
robić w Polsce ze Stanisławem Róże-
wiczem i Zespołem Filmowym „Tor”. 
Opowieści niemoralne i Bestia nie tra-
fiły do kin z powodów obyczajowych. 
Wyświetlano je tylko na pojedynczych 
pokazach w DKF-ach czy na rzadkich 
przeglądach. Kiedy sytuacja zmie-
niła się w latach 90., filmy Borowczyka 
padły ofiarą przesycenia rynku kinem 
amerykańskim. Dodatkowo taśmy 
z jego wczesnymi dziełami były już na 
tyle zniszczone, że on sam odmawiał 
pokazów ze względu na jakość projek-
cji. Nie dożył czasów cyfrowej rekon-

nowych kierunków rozwoju. Jeśli przyj-
rzeć się jego filmom animowanym z lat 
1959-1969, każdy jest inny, jakby sam 
Borowczyk nudził się raz użytymi este-
tykami i technikami. Wielu twórców 
światowej animacji rozwijało później te 
pomysły, które on wymyślił, ale pozo-
stawił w nie do końca ukształtowanej 
formie. 

twój film jest bardzo atrakcyjny 
wizualnie. Forma również ewolu-
owała z czasem?

Tak, wiedziałem, że skoro jestem 
debiutantem, muszę zbudować wokół 
siebie doświadczony zespół. Radek 
Ładczuk pojawił się na bardzo wcze-
snym etapie i pomógł mi zbudo-
wać stronę wizualną, zrozumieć, co 
jest możliwe, a co nie. Gdy wyje-
chał kręcić do Australii i Hollywood, 
pomyśleliśmy wraz z producentkami 
Danutą Krasnohorską i Katarzyną 
Siniarską o Piotrze Stasiku, który 
wniósł zupełnie inną energię. Styl 
znany z jego dokumentu 21 x Nowy 
Jork, opowiadanie pewnym znie-
kształceniem, wybiórczą ostrością. 
Chcieliśmy w ten sposób zwizualizo-
wać ludzką pamięć, która jest zawsze 
fragmentaryczna, zawsze lekko roz-
myta, co pasowałoby do filmu, który 
jest złożony z subiektywnych wypo-
wiedzi i wspomnień.

Borowczyka wspominają m.in. 
terry Gilliam, Neil Jordan i patrice 
Leconte. Zadziałała magia nazwiska?
Tak, dla wielu filmowców Borowczyk 
jest ważną postacią, która w taki czy 
inny sposób ich inspirowała. W pew-
nym momencie zdecydowałem, że 
chcę mieć tylko rozmówców, któ-
rzy coś mu zawdzięczają lub mają 
do niego stosunek emocjonalny. Nie 
chciałem głosów ekspertów, które 
być może wniosłyby większą wartość 
analityczną, ale byłyby wyzbyte oso-
bistych emocji. Gilliam twierdzi, że 
nie znał prac Borowczyka, realizując 
animacje do Latającego cyrku Monty 
Pythona, ale mówi otwarcie, że Goto, 
wyspa miłości i Blanche zainspirowały 
Monty Pythona i Świętego Graala. 
Leconte był asystentem Borowczyka 
przy Blanche i twierdzi, że nauczył się 
od niego reżyserskiego uporu i wraż-
liwości na detale. Jordan wyznał, że 
Margines był dla niego ważnym punk-
tem odniesienia przy filmie Mona 
Lisa. Powiedział też, że najwyraźniej 
podświadomie inspirował się Opowie-
ściami niemoralnymi w swoim hor-
rorze Byzantium. Takich historii było 
mnóstwo.

rYNeK FiLMOWY

polski don kichot

Wielu filmowców na świecie rozwijało 
idee, które Borowczyk wymyślił

Kuba Mikurda

Love Express. Przypadek Waleriana 
Borowczyka, reż. Kuba Mikurda
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M ichał Bukojem-
ski udostępnił 
bezpłatnie wiele 
spośród filmów 

dokumentalnych, których był 
scenarzystą, reżyserem i pro-
ducentem lub współproducen-
tem, w specjalnie stworzonej 
w tym celu witrynie interneto-
wej. Jest być może pierwszym 
polskim filmowcem profesjo-
nalnym, który zdecydował się 
na ten krok. 

Michale, naprawdę jesteś 
pierwszy?
Nie jestem pewien. Nie natra-
fiłem w internecie na witrynę 
świadczącą o tym, że ktoś był 
przede mną. Jeśli ktoś taki jest, 
zwłaszcza dokumentalista, 
apeluję, by się ujawnił. Chodzi 
przecież o popularyzację osią-
gnięć polskiego dokumentu! 
A może mamy więcej takich 
twórców? Warto wiedzieć, jak 
wejść na ich strony.

A na twoją? 
Klikając: www.bukojemski
-filmy.pl, gdzie jest się automa-
tycznie przekierowanym na: 
www.digitfilm.pl bądź od razu 
na ten drugi adres: tu – w ser-
wisie internetowym youTube – 
znajdują się moje filmy.

Dlaczego postanowiłeś 
zebrać obszerną część swego 
dorobku w jednym, ogólnie 
dostępnym, miejscu w sieci?
Wszystko zaczęło się kilkana-
ście lat temu od mojej wizyty 
u operatora i reżysera Marka 
Nowickiego. Marek pieczoło-
wicie wklejał zdjęcia rodzinne 
do albumu. „Uświadomiłem 
sobie, że jeśli moi synowie mają 
mieć pożytek z domowego 
archiwum, muszę je uporząd-
kować” – powiedział mi wtedy. 
Z wiekiem poszedłem w jego 
ślady. W moim przypadku 
chodziło o uporządkowanie 
własnego dorobku twórczego. 
Uznałem, że jest wystarcza-
jąco ciekawy, by moi potomko-
wie – synowie i wnuki, a także 
osoby ze środowiska filmo-

MicHaŁ buKojeMsKi
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Kryterium decydującym było 
to, czy posiadam do danego 
tytułu prawa autorskie. Nie 
przysługują mi one w odniesie-
niu do kilkudziesięciu filmów, 
przy których pracowałem jako 
operator, nie będąc ich pro-
ducentem. Są to w większości 
dokumenty powstałe w Czo-
łówce oraz w WFD, później-
szej WFDiF, ale jest też kilka 
fabuł. Nie jestem upoważniony, 
by udostępniać te filmy, toteż 
nie znajdziemy ich na mojej 
stronie. Aczkolwiek o doku-
mentach chcę rozmawiać 
z Włodzimierzem Niderhau-
sem, dyrektorem WFDiF, gdzie 
obecnie jednym z zakładów 
produkcyjnych jest Czołówka. 
Inaczej rzecz się ma z filmami, 
które powstały w założonej 
przeze mnie w 1996 roku fir-
mie Digit-Film, działającej 
na zasadzie jednoosobowej 
działalności gospodarczej. Już 
w latach 90. nawiązałem – jako 
firma – współpracę produk-
cyjną z TVP. Przeważnie tak 
konstruowałem kosztorysy, aby 
udziały TVP w kosztach pro-
dukcji były mniejszościowe, nie 
sięgały 50 proc. Innymi słowy, 
nie zarabiałem na tych filmach. 
Dzięki temu mogę dziś nimi 
dysponować, np. udostępniać 
je darmowo w internecie. Kilku 
tytułów, na które TVP wyło-
żyła całą kwotę, m.in. Michała 
Bukojemskiego grypsów 
z interny, nie mogłem umieścić 
w sieci. Jeśli TVP udostępni je 
tam niekomercyjnie w ramach 
świadczonej przez siebie usługi 
VOD, odeślę do nich linkiem, 
tak jak odsyłam do moich etiud 
studenckich: Stadionu – 800 
mm i Z bliska, zamieszczo-
nych na stronie ich wyłącznego 
producenta: Szkoły Filmowej 
w Łodzi.

Ostatecznie więc, jakie 
filmy – poza etiudami – pro-
ponujesz internautom?
Trzon repertuaru mojej strony 
tworzą produkcje, które 
powstawały od połowy lat 90. 
Są wśród nich seriale doku-

tas: film Obrońca, dokument 
o adwokacie Władysławie 
Siła-Nowickim, za komuny 
wydany w podziemiu, na kase-
tach Videonowej – komórki 
Niezależnej Oficyny Wydawni-
czej NOWA.

Będzie więcej rarytasów?
Planuję rekonstrukcję cyfrową 
i wrzucenie do sieci Tajem-
nicy wędrownej, która istnieje 
pewnie w jedynej, posiadanej 
przeze mnie, kopii z Videono-
wej. Mówi o pielgrzymce do 
Częstochowy kilka lat po sta-

nie wojennym. Poszukuję też 
dwóch filmów, które zaraz po 
studiach nakręciłem na taśmie 
16mm, w Anglii, legendarną 
kamerą sprężynową Bolex. Jak 
znajdę, trafią na stronę. Po nich 
kolejne. Bo internet to przecież 
niekończąca się historia.

Rozmawiał Andrzej 
Bukowiecki

Rozmowa z Michałem Bukojemskim, 
członkiem Koła Operatorów SFP

wego, znajomi, przyjaciele, do 
niego zaglądali. Jeśli pozo-
stanie w nieładzie, niewiele 
z niego skorzystają. Stronę 
stworzył mój znajomy, Andrzej 
Kasprowicz. Nie korzystałem tu 
z usług żadnej z firm, nie mam 
więc zobowiązań wobec rekla-
modawców – strona jest i pozo-
stanie niekomercyjna. 

Dziś zastąpienie trady-
cyjnego albumu, do któ-
rego wklejał zdjęcia Marek 
Nowicki, „albumem” opar-
tym na nowych mediach 
jest zrozumiałe samo przez 

się. A jednak zapytam, czy 
poprzedziłeś ten oczywisty 
wybór przygotowaniem teo-
retycznym? 
Tak, sięgnąłem po książkę Lva 
Manovicha „Język nowych 
mediów”. Autor trafnie zauwa-
żył, że większość z tego, co 
powstało w sztuce w przeszło-
ści, jest obecnie przenoszone 
do środowiska cyfrowego, 
w którym powstają również 
nowe wytwory artystyczne. 
W tym środowisku i te dawne, 
i współczesne mają najwięk-
sze szanse na przetrwanie. 
Doszedłem do wniosku, że jeśli 

chcę ocalić przynajmniej część 
mego dorobku filmowego, 
muszę poddać go cyfryzacji – 
co było żmudną operacją, ale 
przyniosło poprawę jakości 
obrazu i dźwięku – a następnie 
umieścić w „albumie” na miarę 
czasów nowych mediów. Naj-
bardziej skuteczną drogą do 
stworzenia takiego „albumu” 
wydało mi się zgromadzenie 
filmów w jednej, własnej witry-
nie w internecie – medium 
z zasady łatwo dostępnym.

Jakimi kryteriami kierowa-
łeś się przy wyborze filmów?Fo
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mentalne: Życie na czerwono, 
Mała wielka emigracja i Z Kro-
niki Auschwitz. Pierwsze dwa 
portretują zwykłych Pola-
ków, których w czasie drugiej 
wojny światowej los rzucił 
czy to na Wschód, do ZSRR, 
czy to na Zachód, a decydo-
wał o tym często – i to mnie 
właśnie zafrapowało – czysty 
przypadek. Trzeci jest owocem 
moich zainteresowań tematyką 
Zagłady. Złożoność tej tema-
tyki – oraz stosunków polsko-
-żydowskich podczas okupacji 
niemieckiej – uświadomi-

łem sobie dzięki współpracy 
z Markiem Millerem i jego 
Laboratorium Reportażu, 
która poprzedziła realizację 
serialu Z Kroniki Auschwitz. 
Na mojej stronie znajduje się 
siedem wersji językowych tej 
produkcji, w tym hebrajska. 
Niedawno powstała ósma: bia-
łoruska. W angielskiej głosu 
użyczył Kenneth Branagh! 

Zrezygnował z honorarium; 
w zamian The History Channel, 
który zakupił serial, sfinanso-
wał mu wycieczkę do obozu 
oświęcimskiego, by mógł 
przed nagraniem nasiąknąć 
przejmującą atmosferą tego 
miejsca. Przed mikrofonem 
Branagh spisał się świetnie, 
podobnie jak inni lektorzy, 
wśród nich Andrzej Seweryn, 
który na moją prośbę bezna-
miętnie czytał tekst w wersji 
francuskiej, co w zderzeniu ze 
wstrząsającymi obrazami robi 
silne wrażenie.

A z 21 filmów pojedynczych 
z lat 1968-2017, które szcze-
gólnie polecasz?
Mój najszczęśliwszy dzień – 
o ocalonym z Holocaustu 
Marianie Turskim, od 60 lat 
redaktorze tygodnika „Poli-
tyka”. Następnie Dziennik Sie-
rakowiaka, którego Marian 
Turski jest również jednym 
z bohaterów. Wreszcie rary-

niekończąca 
się historia

Dawny album ze zdjęciami to dzisiaj 
„album” oparty na nowych mediach

Michał Bukojemski
Gilles Moizon, Rupen Vosgimorukian, 
Michał Bukojemski i Jacek Prosiński
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Na obrzeżach warszawskiego 
Mokotowa, pośród postindu-
strialnych obiektów mieszczą-
cych firmy świadczące usługi 

dla branży filmowej, reklamowej i telewizyj-
nej, znajduje się niepozorny budynek, który 
łatwo pomylić z magazynem. Po przekro-
czeniu elektronicznie ryglowanych drzwi 
i pokonaniu białego korytarza przecinanego 
pomieszczeniami ze stanowiskami monta-
żowymi oczom ukazuje się jednak zupełnie 
inny świat. Nowoczesna, naszpikowana naj-
nowszą technologią referencyjna sala kinowa 
o powierzchni 200 metrów kwadratowych, 
z prawie 12-metrowym ekranem, niemal 
50 wygodnymi fotelami i najwyższej klasy 
stanowiskiem do korekcji barwnej i zgrania 
dźwięku. Trwa przerwa od pracy, a na ekra-
nie leci napędzany potężną partyturą Hansa 
Zimmera zwiastun Człowieka ze stali Zacka 
Snydera, który perfekcyjnie wykorzystuje 
możliwości projektora laserowego Barco 4K 
i systemu dźwięku kinowego 7.1 w forma-
cie D-Cinema. Marzenie zarówno każdego 
kinomana, jak i filmowca, który po miesią-
cach walki o budżet i stawiania czoła prze-
różnym wyzwaniom na planie zdjęciowym, 
chciałby ukończyć w spokoju i komforto-
wych warunkach swoje dzieło, by pokazać 
je wreszcie światu.

Oto DI AERO Theater, zrodzone z kre-
atywności, pasji i miłości do filmu dziecko 
dwóch uznanych polskich firm: DI Factory, 
świadczącej szeroki wachlarz usług związa-
nych z postprodukcją obrazu, oraz Aeroplan Fo
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ste. „Zaadaptowaliśmy takie technologie, 
które powodują, że po krótkim przeszko-
leniu w zasadzie każdy będzie w stanie sam 
salę obsłużyć” – kontynuuje Dukszta. – „Było 
dla nas ważne, by klienci mogli przyjeżdżać 
ze swoimi współpracownikami, nie musząc 
zatrudniać wyłącznie naszej obsługi”.

Samowystarczalność jest kolejną zaletą 
działającego od drugiej połowy czerwca 
obiektu, który nie jest ograniczony wyłącz-
nie do prac postprodukcyjnych. Mogą odby-
wać się w nim wydarzenia okołofilmowe, 
takie jak niedawna konferencja polskiego 
oddziału SMPTE, międzynarodowego sto-
warzyszenia zrzeszającego profesjonalistów 
w obszarach obrazu i dźwięku w sztukach 
wizualnych, którego członkowie byli zachwy-
ceni specyfikacjami sali.

Na tym nie kończą się możliwości repre-
zentacyjne DI AERO Theater, gdyż jej pomy-
słodawcy uzupełnili obiekt o przylegającą 
bezpośrednio do sali przestrzeń z fotelami, 
kanapami i miejscem na ewentualny poczę-
stunek. Do tego klimatycznego foyer prowa-
dzi osobne wejście, z drugiej strony budynku, 

chcą pokazać gotowy film swoim inwestorom, 
nie ryzykując problemów z niekomfortową 
projekcją kinową”. 

Jedną z utartych prawd branży filmowej 
jest stwierdzenie, że narzędzia istnieją dla 
człowieka, a nie człowiek dla narzędzi, więc 
referencyjna sala kinowa DI AERO Theater 
będzie tak dobra, jak twórcy, którzy będą się 
w niej zamykać, by finalizować prace pro-
dukcyjne przy swych filmach. Pozostaje jed-
nak faktem, że oferowane przez DI Factory 
i Aeroplan Studios możliwości są ogromne 
i aż żal z nich nie skorzystać. Mając w zasięgu 
ręki światowej klasy obiekt postprodukcyjny, 
czas skończyć z wymówkami i zacząć działać. 

Dariusz Kuźma

a każdy klient może dostosować je do wła-
snych potrzeb. „Organizowaliśmy m.in. pokaz 
prasowy serialu, do którego postprodukujemy 
obraz, więc producent nie musiał wynaj-
mować dodatkowo sali, zachowując pełnię 
warunków kinowych” – mówi Golis, podkre-
ślając, że po seansie zaproszeni goście wyszli 
do foyer, gdzie w miłej i zupełnie nieformalnej 
atmosferze wymienili się wrażeniami z pro-
jekcji. Jest raczej pewne, że z biegiem czasu 
oferta DI AERO Theater ulegnie poszerze-
niu. Dukszta dodaje jeszcze na koniec, że obie 
firmy nie tylko nie zamykają się na współpracę 
z klientami zewnętrznymi, lecz zapraszają 
wszystkich do korzystania z oferty swojej 
sali. „Sposobów jej eksploatacji jest mnóstwo. 
Wynająć salę mogą np. producenci, którzy 

Studios, specjalizującej się w profesjonalnej 
postprodukcji dźwięku kinowego na wszyst-
kich etapach projektu. „Chcieliśmy stwo-
rzyć polskim filmowcom przestrzeń, w której 
mogliby pracować w jednym miejscu – w refe-
rencyjnych warunkach kinowych – nad obra-
zem i dźwiękiem, nie musząc przemieszczać 
się pomiędzy kilkoma różnymi studiami” – 
wyjaśnia genezę obiektu Rafał Golis, szef 
sprzedaży DI Factory. „Obie nasze firmy zaj-
mują się kompleksowo obsługą projektów, od 
ich początków poprzez całą postprodukcję. 
Bywało tak, że twórcy dopieszczali swoje 
filmy, po czym szli do kina, a tam zaczynały 
się problemy, związane np. z tym, że w pro-
jektorze była za słaba lampa albo parametry 
akustyczne sali sprawiały, że dźwięk wyda-
wał się inaczej skalibrowany” – kontynuuje 
Golis. – „DI AERO Theater łączy największy 
w Polsce ekran postprodukcyjny z olbrzymią 
kubaturą oraz doskonałym obrazem i dźwię-
kiem. To jedyne takie miejsce w kraju”.

Jak się okazuje, jest wyjątkiem nie tylko 
w perspektywie polskiej, bowiem tego typu 
obiektami mogą pochwalić się w skali świa-
towej głównie największe studia filmowe, 
które mają dogodne warunki lokalowe do 
budowania sal łączących korekcję barwną, 
obróbkę dźwięku oraz jakość projekcji. „Od 
dawna chcieliśmy stworzyć takie miejsce, ale 
pomysł nabrał realnych kształtów dopiero 
półtora roku temu, kiedy znaleźliśmy prak-
tycznie pod naszym nosem halę, którą wyna-
jęliśmy od firmy Techfilm” – wyjaśnia Tomasz 
Dukszta, prezes i supervising sound editor 

Aeroplan Studios. „Była bardzo duża, miała 
grubo ponad 400 metrów kwadratowych 
i została zbudowana z myślą o projekcjach 
kinowych, dlatego nie musieliśmy realizować 
naszego projektu od zera, lecz tylko odświe-
żyć i przystosować to miejsce do naszych 
celów. Wykroiliśmy więc z całości pomiesz-
czenie, które pozwoliło nam zachować naj-
lepsze parametry akustyczne, a także idealną 
współpracę obrazu i dźwięku” – podkreśla 
Dukszta. – „Sala znajduje się tuż obok naszych 
firm, więc mamy cały serwis w jednym miej-
scu, co może być kluczowe zarówno przy 
postprodukcji, jak i wszelkich kolaudacjach”.

Wedle słów Golisa i Dukszty układ sali, 
rozmiar ekranu oraz oferowana jakość spra-
wiają, że filmowcy będą w stanie dostrzec 
najmniejszy nawet detal oraz wszelkie wady 
lub kolorystyczne anomalie, cyzelując obraz 
do granic możliwości. W kontekście warstwy 
audio, DI AERO Theater pozwala tworzyć 
wielokanałowe, bogate w szczegóły ścieżki 
dźwiękowe, zapewniające widzom jeszcze 
bardziej intensywne przeżycia. I co ważniej-
sze, użytkowanie sali jest relatywnie pro-

rYNeK FiLMOWY

kino warte 
grzechu

To najdoskonalsza przestrzeń do 
pracy nad obrazem i dźwiękiem

Sala kinowa DI AERO Theater
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Przeznaczona do postprodukcji obrazu 
i dźwięku referencyjna sala kinowa 
DI AERO Theater ma szanse sprostać 
wymaganiom nawet najbardziej 
wybrednych filmowców.

di aero tHeater



Przypomina mi się pewna rozmowa 
sprzed kilku lat na korytarzu SFP 
przy Krakowskim Przedmieściu 7. 
„Na początku był dokument…” – 

stwierdził autorytatywnie Marek Drążew-
ski, przewodniczący Sekcji Filmu Doku-
mentalnego. „… i animacja” – natychmiast 
dorzucił Marek Serafiński, ówczesny prze-
wodniczący Sekcji Filmu Animowanego. 
„Faktycznie” – pomyślałem, i szybko 
podzieliłem się swoją myślą. Byłem wła-
śnie po długim wywiadzie z Witoldem 
Gierszem, w którym mistrz naszej anima-
cji, pracujący właśnie nad filmem Signum, 
inspirowanym malarstwem jaskiniowym, 
uświadomił mi, że narodziła się ona… 
przed naszą erą, czego najlepszym dowo-
dem naskalne rysunki z rozfazowanym 
galopem prehistorycznych zwierząt. „Ale 
te stare »animowane« malowidła jedno- Fo
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na początKu jednaK 
były dodatKi

Zanim narodził się ten najstarszy polski 
festiwal filmowy, twórczość krótkometra-
żową grano w kinach w formie tzw. dodat-
ków. Krótkie dokumenty czy animacje były 
wyświetlane tuż po aktualnym wydaniu Pol-
skiej Kroniki Filmowej, a przed projekcją 
obrazu pełnometrażowego. Tak było dość 
długo, mniej więcej do lat 80. ubiegłego 
wieku. Później, gdy nastała gospodarka ryn-
kowa, dodatki (i Polska Kronika Filmowa 
też) z kin zniknęły, dzięki czemu można było 
miejsce dodatków i PKF-u wypełnić rekla-
mami. Funkcję rozpowszechniania krótko-
metrażowych dokumentów oraz animacji 
przejęła przejęta swą misją publiczną (bywały 
takie czasy) Telewizja Polska.

Z jednej strony dodatki stanowiły wówczas 
jedyną – obok jednak nie zawsze aktywnej 
w tej dziedzinie telewizji – formę rozpo-
wszechniania krótkich metraży, z drugiej – 
nie zawsze były one zbyt poważnie trakto-
wane zarówno przez kinooperatorów – często 
je pomijano czy grano przy nie w pełni wyga-
szonej sali – jak i samą publiczność, której 

Krzysztofa Kieślowskiego, Tomasza Zygadły, 
Marcela Łozińskiego czy Grzegorza Króli-
kiewicza lądowały – w wyniku działalności 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publika-
cji i Widowisk – na półkach, część z nich, 
a właściwie większość, była wprowadzana do 
kin, tyle że do tzw. wąskiego rozpowszech-
nia (a więc w niewielkiej liczbie kopii), kie-
rowanego do kin studyjnych i dyskusyjnych 
klubów filmowych. Łączono je często z peł-
nometrażowymi fabułami wyprodukowa-
nymi przez tak „znaczące” kinematografie, 
jak enerdowska, kubańska, wietnamska czy 
mongolska, a że na filmach tych krajów sale 
nie pękały w szwach, co więcej – najczęściej 
trzeba było zrywać seanse, bo frekwencja nie 
przekraczała prawnie unormowanego tzw. 
minimum seansowego (4 bilety), to już nie 
nasza wina – twierdziła władza – a kinowej 
publiki…

część wchodziła podczas projekcji, hałaso-
wała, poszukiwała swoich miejsc – tak jak 
teraz podczas wyświetlania spotów rekla-
mowych. Choć bywały wyjątki, zdarzało 
się – rzadko, bo rzadko, ale jednak – że i na 
dodatki waliły tłumy, a niektórzy widzowie 
po ich zaprezentowaniu wychodzili z kina, 
rezygnując z obejrzenia pełnometrażowej 
fabuły, jak w przypadku choćby uhonoro-
wanego Oscarem Tanga (1980) Zbigniewa 
Rybczyńskiego czy skromnej, kilkuminuto-
wej „oświatówki” Ireny Kukulskiej Choroby 
weneryczne szerzą się nadal (1969). 

I jeszcze jedno dość istotne spostrzeże-
nie. Krótkometrażowe dodatki, zwłaszcza 
dokumentalne, były w czasach peerelow-
skich często wykorzystywane przez władze 
jako dowód na jej otwartość, wspaniałomyśl-
ność, no w ogóle – dobrą wolę. Nie wszyst-
kie krótkie filmy Wojciecha Wiszniewskiego, 

cześnie znakomicie dokumentują ówcze-
sne życie codzienne” – szybko dodałem. 
Obaj panowie przewodniczący zgodzili 
się więc, że „na początku był dokument 
i animacja”. W ten sposób powstało hasło, 
pod którym od kilku lat odbywają się fora 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich pod-
czas Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Kiedy myślę o tych niezwykle mi bliskich 
rodzajach aktywności kinematograficz-
nej – animacji i dokumencie – dostrzegam, 
jak wiele dla ich popularyzacji, ale także 
programowego rozwoju, zrobiły krakow-
skie festiwale. „Może byś o tym napisał – 
zaproponował Drążewski – towarzyszysz 
tej imprezie od lat”. Faktycznie, z krakow-
skimi festiwalami jestem związany już bli-
sko pół wieku, od 1973 roku – prywatnie 
jako widz, a od roku 1977 – służbowo 
(zaczynałem jako pracownik biura pro-

gramowego, by po kilku latach awanso-
wać na jego szefa. Bywałem też naczelnym 
gazety festiwalowej, przewodniczącym 
Rady Programowej, prowadzącym spo-
tkania i – nade wszystko – selekcjone-
rem, którym pozostaję do dziś). Zwłasz-
cza pełnieniu tej ostatniej funkcji wiele 
zawdzięczam, bo daje mi wgląd w całą 
rodzimą produkcję zarówno dokumen-
talną, animowaną, jak i fabularnych krót-
kich metraży. I taka jest geneza tego eseju 
o polskim dokumencie mocno obecnym 
na krakowskim festiwalu od samych jego 
narodzin. Z jednej strony – subiektywne 
wspomnienie, z drugiej – próba zobiek-
tywizowania tego, co się podczas krakow-
skich festiwali wydarzyło i na trwałe już 
zostało w historii tego rodzaju filmowego, 
często istotnie wpływając na jego aktualne 
oraz przyszłe oblicze.

NA pOcZĄtKU BYŁ DOKUMeNt
Elementarz, reż. Wojciech Wiszniewski
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Dokument zawsze występował w Krakowie w głównej roli, no 
prawie zawsze, tzn. od 1961 roku, kiedy pod Wawelem narodził 
się Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkometrażowych, który 
nadał temu rodzajowi kinematograficznemu należny mu 
prestiż. Wcześniej można go było oglądać jedynie w kinach 
w charakterze dodatków, w oczekiwaniu na film właściwy – jak 
to często się mówiło – czyli pełny metraż fabularny. Kraków to stolica rodzimego dokumentu. 

Tu trafia wszystko, co najlepsze

z KraKoWsKiej perspeKtyWy

Jerzy Armata

kraków – 
dokuMent w roli 
głównej



Festiwalowa 
nobilitacja
Krakowski Festiwal Filmowy narodził się – 
jako Ogólnopolski Festiwal Filmów Krót-
kometrażowych – w 1961 roku (aktualna 
nazwa obowiązuje od 2001 roku). Trzy lata 
później – w 1964 roku – do konkursu rodzi-
mych krótkich dokumentów, animacji oraz 
fabuł dodano konkurs międzynarodowy. 
To, co stanowi główną zasługę krakowskiej 
imprezy, to swego rodzaju nobilitacja, wpro-
wadzenie na festiwalowe salony tych rodza-
jów filmowych: dokument, animacja, krótka 
fabuła, które do tej pory stały w kinemato-
grafii jakby w drugim szeregu, stanowiąc – 
jak wspomniałem –  swego rodzaju sup-
port pełnometrażowego kina fabularnego. 
Krakowski festiwal był pierwszym, który 
dostrzegł wielki potencjał nie tylko poznaw-
czy, ale i artystyczny tkwiący w tych dotych-
czas lekceważonych rodzajach filmowych. 

Potem jak grzyby po deszczu zaczęły 
powstawać kolejne imprezy sięgające po te 
dyskryminowane dotychczas tytuły: doku-
mentalne, m.in. łódzki „Człowiek w Zagro-
żeniu”, kielecki NURT, w ostatnich latach 
Millennium Docs Against Gravity, który stał 
się niezwykle ważną imprezą o charakterze 
międzynarodowym, animowane – m.in. 
krakowska OFAFA (Ogólnopolski Festiwal 
Autorskich Filmów Animowanych), byd-
goskie Animocje czy poznański Animator, 
z którego łatwiej dostać się do kręgu osca-
rowych nominacji, zaś krótkie fabuły wpro-
wadził do programu festiwal gdyński, two-
rząc z nich sekcję konkursową towarzyszącą 
Konkursowi Głównemu, skupiającemu filmy 
pełnometrażowe. 

Na krakowskich festiwalach zawsze domi-
nował dokument, choć zdarzały się lata, 
w których w konkursowych zmaganiach 
zwyciężały animacje (np. Ostry film zaan-
gażowany Juliana Józefa Antonisza w 1980 
roku w konkursie krajowym) czy fabuły (np. 
brytyjski Dad Daniela Mulloya w 2007 roku 
w konkursie międzynarodowym). Te wyjątki 
jednak potwierdzają regułę.

W pierwszych edycjach istniała nawet – 
obok dokumentu – osobna kategoria filmu 
oświatowego. Z początkiem lat 70. połączono 
ją z dokumentem, zresztą te rodzaje filmowe 
bardzo się zaczęły zbliżać, nawet formalnie – 
w łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych 
powstało wtedy wiele niezwykle udanych, 
często niekonwencjonalnych dokumentów 
(m.in. Wojciecha Wiszniewskiego, Piotra 
Szulkina, Marka Koterskiego czy Grzego-
rza Królikiewicza), a w stołecznej Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych – udane filmy Fo
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Jak choćby słynny bunt dokumentalistów 
z 1971 roku, który wybuchł podczas festiwalu 
krakowskiego, a ogłoszony został kilka tygo-
dni później na łamach „Polityki” w tekście 
„Dokumentarzyści o dokumencie”, podpi-
sanym przez Bohdana Kosińskiego (wów-
czas Złoty Lajkonik za Na torach), Tomasza 
Zygadłę (Złoty Smok za Szkołę podstawową) 
i Krzysztofa Kieślowskiego (nagrody za 
Fabrykę i Byłem żołnierzem), w którym jego 
autorzy pisali, że z jednej strony podział na 
starych i młodych twórców filmów doku-
mentalnych – jaki lansowała ówczesna kry-
tyka – nie ma sensu, „byłoby dużo bardziej 

granice, moralne powinności dokumentalisty. 
Często iskrzyło między Marcelem Łozińskim 
a Ewą Borzęcką, nagradzaną m.in. Złotym 
(Arizona, 1998) i Brązowymi Lajkonikami 
(Urodziłem się aniołem, 1987; Sprawa szeryfa, 
1988), czy Marcinem Koszałką, zwłaszcza 
z okazji jego – wyróżnionego w Krakowie – 
debiutanckiego dokumentu Takiego pięknego 
syna urodziłam (1999). 

Szczególnie zapamiętałem 1992 rok, kiedy 
swój pierwszy film pokazał Paweł Łoziński. 
Miejsce urodzenia (1992) – ze znakomitymi 
zdjęciami Arthura Reinharta, także debiu-
tanta. Ta przejmująca opowieść o Henryku 
Grynbergu, polskim pisarzu od ćwierćwiecza 
mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, po 
latach odwiedzającym rodzinne strony i szu-
kającym w nich śladów przeszłości, to bez 
wątpienia jeden z najmocniejszych debiutów 
w dziejach rodzimego dokumentu. Wojnę 
przeżył tylko Grynberg i jego matka, ojca 
zabił – jak dowiaduje się podczas realizacji 
tego filmu – polski chłop, któremu oddał 
na przechowanie dwie swoje krowy, a pół-
torarocznego braciszka – wydanego przez 
sąsiadów – Niemcy. Film Łozińskiego był 
faworytem wszystkich, z wyjątkiem jury. 
Cóż, wszystko może się przytrafić…

moje doKumentalne 
uniwersytety
Wielkim przeżyciem były dla mnie (i nie 
tylko) retrospektywy filmów Marcela Łoziń-
skiego, ojca Pawła, i Wojciecha Wiszniew-
skiego w 1981 roku. To twórcy, choć stojący 
na dwóch artystycznych biegunach w rozu-
mieniu istoty dokumentu, zjednoczeni w jed-
nym – szczerości wypowiedzi oraz nieustan-
nym drążeniu w poszukiwaniu prawdy. 

Wiszniewski, autor Wandy Gościmińskiej. 
Włókniarki (1975), Elementarza (1976), Stola-
rza (1976), …sztygara na zagrodzie… (1978), 
uprawiał tzw. dokument kreacyjny. Doku-
ment, bo precyzyjnie rejestrował otaczającą 
rzeczywistość, kreacyjny – gdyż często do jej 
opisu sięgał po środki wyrazowe charakte-
rystyczne dla kina fabularnego (operowanie 
symbolem, metaforą, skrótem, monologi 
wypowiadane wprost do kamery, dbałość 
w budowaniu kadru). To wszystko powodo-
wało, że jego dokumenty nie stawały się tylko 
rejestracją konkretnego przypadku, a nabie-
rały charakteru uniwersalnego i ponadczaso-
wego. Takim filmem był Elementarz (1976), 
już właściwie nie dokument sensu stricto, lecz 
esej filozoficzny poświęcony Polsce lat 70., 
a precyzyjnie: kondycji oraz stanowi świado-
mości jej mieszkańców. Stolarz (1977) to skró-
cony kurs najnowszej historii Polski (1918-

sprawiedliwie podzielić filmowców według 
jakości ich dzieł, według zainteresowań, sty-
lów artystycznych, podejścia do omawianych 
problemów...”, a z drugiej sugerowali pewną 
zmianę dokumentalnej optyki, „by materia, 
jaką dysponujemy – żywy, realny człowiek – 
stała się tworzywem uogólnień moralnych, 
etycznych, światopoglądowych”, i zadawali 
jakże ważne pytania: „Dlaczego mamy ciągle 
trwać na poziomie obyczajowego, zewnętrz-
nego opisu, dlaczego nie sięgnąć głębiej – 
przez ludzkie słowa – do ludzkich myśli?”.

Albo późniejsze spory o sprawy funda-
mentalne – istotę dokumentu, jego etyczne 

oświatowe (znajdziemy je choćby w filmo-
grafiach tak uznanych dokumentalistów, jak 
Kazimierz Karabasz czy Andrzej Brzozow-
ski), a z czasem i fabularnych (w latach 80. 
WFD zmieniła nazwę na Wytwórnię Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych).

Kraków szybko stał się stolicą rodzimego 
dokumentu, tu trafiało wszystko, co najlepsze 
w tej dziedzinie, no może z wyjątkiem dzieł 
zatrzymanych przez cenzurę, jak choćby 
znakomitych filmów Wojciecha Wiszniew-
skiego: Elementarza (1976) – uhonorowanego 
Złotym Lajkonikiem czy Stolarza (1976) – 
nagrodzonego Syrenką Warszawską dopiero 

w 1981 roku, już po śmierci reżysera, kiedy 
nastał w Polsce kilkunastomiesięczny kar-
nawał wolności. 

Ale krakowskie festiwale to nie tylko pre-
zentacja bieżącej produkcji, odrabianie zale-
głości (pamiętam znakomite retrospektywy 
organizowane w latach 70., przypominające 
najlepsze filmy tzw. czarnej serii lub mało 
znane dokonania rodzimych awangardzi-
stów) czy „wywabianie” białych plam (doku-
menty Wiszniewskiego, Marcela Łozińskiego 
i innych niezbyt pokornych twórców), a także 
długie rozmowy, zażarte dyskusje, artystyczne 
manifesty. 
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z KraKoWsKiej perspeKtyWyNA pOcZĄtKU BYŁ DOKUMeNt

Casa Blanca, reż. Aleksandra Maciuszek Tango, reż. Zbigniew Rybczyński

Syberyjska lekcja, 
reż. Wojciech Staroń

Wszystko może się przytrafić, 
reż. Marcel Łoziński



-1977) opowiedziany poprzez indywidualną 
biografię tytułowego bohatera. Kolejne etapy 
jego życia wyznaczały nie tylko wydarzenia 
osobiste, ale – przede wszystkim – społeczne 
i polityczne. To film o wpływie atmosfery 
politycznej na egzystencję jednostki, na jej 
pracę i codzienne bytowanie, esej o przed-
miotowości człowieka wobec Historii. Jakże 
to wszystko aktualne!

W inny sposób do tych samych rezul-
tatów – uniwersalności i ponadczasowo-
ści – dochodził Marcel Łoziński, poprzez 
pokazywanie konkretnych przypadków, 
zagęszczając często obserwowaną rzeczy-
wistość. Jak choćby w Zderzeniu czołowym 
(Złoty Lajkonik, 1976), Próbie mikrofonu 
(Brązowy Lajkonik, 1981), Egzaminie doj-
rzałości (Brązowy Lajkonik, 1981), Ćwi-
czeniach warsztatowych (Brązowy Lajko-
nik, 1987), Poste restante (Srebrny Smok, 
2009), Toni i jej dzieciach (Złoty Lajkonik, 
2011), ale nade wszystko we Wszystko może 
się przytrafić (Złoty Smok, 1995), doku-
mencie wszech czasów, w którym ustami 
swego sześcioletniego synka, rozmawiają-
cego w jednym z warszawskich parków ze 
starymi ludźmi, mówił o „wszystkim, co naj-
ważniejsze” w naszym życiu, bez względu 
na czasy i wiek.

Krakowski festiwal to – oczywiście – 
Krzysztof Kieślowski. Lubił tu pokazywać 
swoje filmy. W ogóle lubił bywać w Krako-
wie towarzysko. Tu niemal każdy jego tytuł 
był nagradzany, często laurami najwyższymi, 
jak: Pierwsza miłość (Złoty Lajkonik i Złoty 
Smok, 1974), Szpital (Złoty Smok, 1977), 
Z punktu widzenia nocnego portiera i Sie-
dem kobiet w różnym wieku (Złoty Lajkonik, 
1979). Zaczynał karierę jako dokumentali-
sta. I takim do końca – pomimo uprawiania 
kina fabularnego – pozostał. Dokumentalistą 
ludzkich wnętrz. 

Miałem przyjemność prowadzić spotka-
nie z nim z krakowskim licealistami. Bałem 
się tego okropnie, nie znałem zbyt dobrze 
reżysera, a wiele osób twierdziło, że to mruk, 
często odpowiadający na zadawane pytania 
równoważnikami zdań. A tu młodzi widzo-
wie tak go „rozbroili”, że dyskusja po projekcji 
trwała blisko cztery godziny. Kieślowski – jak Fo
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mowe przedzielone kilkoma zapowiedziami 
i już gotowa „cegiełka” godzinna. I nieważne, 
że twórca ma pomysł na 9 minut… Krótki 
metraż – zarówno dokument, animacja, jak 
i fabuła – rządzi się swoimi prawami, ma 
własną estetykę i dramaturgię. To sztuka kon-
densacji. Tylko dla tych, którzy mają coś do 
powiedzenia i potrafią przekazać to w spo-
sób zwięzły i atrakcyjny. 

Kiedyś krótki film to był także inny film. 
Krótki dokument – jak wspomniani Karaba-
szowscy Muzykanci (1960), krótka fabuła – jak 
pamiętne Dotańczyć mroku (1986) Andrzeja 
Warchała, czy krótka animacja – jak Łagodna 
(1985) Piotra Dumały, różniły się poważnie – 
w swej strukturze narracyjnej i dramaturgicz-
nej – od swych „dłuższych odpowiedników”: 
Próby orkiestry (1978) Federica Felliniego, 
Balu (1983) Ettore Scoli czy Bressonowskiej 
ekranizacji słynnej minipowieści Fiodora 
Dostojewskiego. 

Wydłużenie produkowanych dla tele-
wizji dokumentów musiało doprowa-
dzić do zmian w regulaminie krakow-
skiej imprezy: do konkursu postanowiono 
dopuszczać filmy coraz dłuższe – naj-
pierw 35-, później 50-minutowe, wresz-
cie godzinne. Od 2007 przeprowadza się 
trzeci konkurs, w którym pełnometra-
żowe filmy dokumentalne walczą o Złoty 
Róg, a od 2013 czwarty – DocFilmMu-
sic, w którym o Złoty Hejnał ubiegają się 
najlepsze pełnometrażowe dokumenty 
o tematyce muzycznej.

I te dłuższe filmy, po festiwalowych pre-
mierach, często wchodzą do kin, jak choćby 
nagrodzone w Krakowie: Miłość (2012) 
Filipa Dzierżawskiego, Ikona (2016) Woj-
ciecha Kasperskiego, 21 x Nowy Jork (2016) 
Piotra Stasika, BEKSIŃSCY. Album wide-
ofoniczny (2017) Marcina Borchardta. Już 
nie jako dodatki, ale dania główne!

już nie dodatKi
W latach 1964-1989 organizowano w Kra-
kowie dwa festiwale: Międzynarodowy 
i Ogólnopolski Festiwal Filmów Krótkome-
trażowych. Czas transformacji ustrojowej, 
w której polską kinematografię rzucono 
w wir gospodarki rynkowej, spowodował 
ostry jej regres, nie tylko jakościowy, ale 
przejawiający się także w poważnym ogra-
niczeniu ilościowym produkcji. To dopro-
wadziło do zawężenia w latach 1990-1996 
formuły programowej festiwalu tylko do 
konkursu międzynarodowego (od 1997, 
w związku z ożywieniem rodzimej pro-
dukcji, powrócono do konkursu krajo-
wego). W 2001 ujednolicono numerację 
festiwalową (do tej pory oddzielnie nume-
rowano edycje ogólnopolskie, oddzielnie – 
międzynarodowe), organizując konkursy 
międzynarodowy i krajowy w ramach jed-
nego festiwalu. 

Witek Długosz, główny bohater Przypadku, 
w trzecim wariancie opowieści – spóźnił się 
na ostatni pociąg do Warszawy i zmuszony 
został do spędzenia nocy w pokoju gościn-
nym krakowskiego Pałacu Młodzieży.

Wielką indywidualnością krakowskich festi-
wali był Bogdan Dziworski, którego niemal 
każdy film obsypywano tu laurami, z fanta-
stycznymi Kilkoma opowieściami o człowieku 
na czele (Złoty Smok, 1983), czy inny nagro-
dowy rekordzista – Jacek Bławut, który też 
zaczynał od dokumentów o tematyce sporto-
wej; pierwszą statuetkę Brązowego Lajkonika 
dostał w Krakowie za Kostkę cukru (1987), 
poświęconą Wielkiej Pardubickiej. A potem 
przyszły kolejne: Złoty (Kraj urodzenia, 2003) 
i Brązowy Lajkonik (Born Dead, 2004). 

Pamiętam, jak przed kilkoma laty robiłem 
wywiad ze Zbigniewem Rybczyńskim, z któ-
rym Dziworski się przyjaźni. Ten w bardzo 
lapidarny, ale jakże trafny sposób scharak-
teryzował fenomen „Dziwora” (z wykształ-
cenia, podobnie jak Rybczyński, operatora): 
„On założy obiektyw, skieruje w stronę faceta 
siedzącego na ławce, ten charknie, aż mu jakiś 
glut wypadnie, a ktoś inny ustawi kamerę, 
czeka i czeka, i nic się nie dzieje”. Nawiasem 
mówiąc, Bławut z wykształcenia także jest 
operatorem, i to znakomitym, choć głównie 

poświęcił się reżyserii dokumentów, ostatnio 
również fabuł. „Chcę pokazać tę niezwykłość, 
niepowtarzalność, jaką mamy w sobie. Każdy 
człowiek jest dla mnie kosmosem, tajem-
nicą. Nasze bogactwo ujawnia się – niestety – 
w sytuacjach najbardziej dramatycznych. I to 
nie jest szukanie sensacji, bo ktoś nie ma nogi 
czy ręki, więc będzie samograjem. To nie ma 
żadnego znaczenia. Interesują mnie zakamarki 
ludzkiej duszy. To jest fascynujące” – wyznał 
mi w wywiadzie. A rodzaj filmu – dokument 
czy fabuła – to sprawa drugorzędna. 

Potem pojawiali się w Krakowie następni 
bliscy mi twórcy: Maria Zmarz-Koczanowicz 
z Urzędem (Złoty Lajkonik, 1987), Andrzej 
Fidyk z Defiladą (Srebrny Lajkonik, 1989), 
Maciej Drygas z Usłyszcie mój krzyk (Srebrny 
Smok, 1991), Wojciech Staroń z Syberyjską 
lekcją (Srebrny Lajkonik, 1998) czy w ostat-
nich latach Julia Ruszkiewicz i Karolina Bie-
lawska z Warszawą do wzięcia (Złoty Lajko-

nik, 2010), Elwira Niewiera i Piotr Rosołowski 
z Efektem domina (Złoty Lajkonik, 2014), 
Aleksandra Maciuszek z Casa Blancą (Złoty 
Lajkonik i Srebrny Róg, 2015), Marta Prus 
z Over the Limit (Srebrny Róg i Srebrny Laj-
konik, 2018). To wybitne filmy, podziwiam je 
i cenię, ale na zawsze dokumentalnym wzor-
cem z Sèvres pozostaną dla mnie dokonania 
Wiszniewskiego, Łozińskiego, Kieślowskiego, 
Dziworskiego, Bławuta… To fantastycznie, że 
znaleźli tak utalentowanych kontynuatorów, 
notabene ostatnio głównie kontynuatorki…

KrótKie Filmy coraz 
dłuższe
Podwawelski festiwal w ciągu ponad półwiecza 
bardzo więc zmienił swe oblicze programowe. 
W pierwszych dekadach krakowskiej imprezy 
film krótkometrażowy to był istotnie krótki 
film. Muzykanci (1960) Kazimierza Karaba-
sza trwali 10 minut, Elementarz (1976) Woj-
ciecha Wiszniewskiego – 9, Patrzę na twoją 
fotografię (1979) Jerzego Ziarnika – 8, 89 mm 
od Europy (1993) Marcela Łozińskiego – 12. 
I te krótkie filmy zdobywały najwyższe laury, 
zostawiając w pokonanym polu półgodzinne 
„tasiemce”, które od czasu do czasu trafiały się 
w programie krakowskiego festiwalu. 

Dokumentem coraz bardziej zaczęła zajmo-
wać się telewizja. I zaczęła wydłużać metraże. 
Najpierw do 25 minut, później do 50. Nie 
z powodów dramaturgicznych czy estetycz-
nych, ale wyłącznie z ramówkowego dyktatu. 
Bo jak włożyć do telewizyjnej ramówki jakiś 
dziwoląg trwający 7 czy 13 minut? Jeśli ma 
25, to doda się jeszcze reklamę oraz zapo-
wiedź programową i już jest półgodzinna 
„cegiełka”, a jeśli ma 50 – to dwa bloki rekla-

MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018

z KraKoWsKiej perspeKtyWyNA pOcZĄtKU BYŁ DOKUMeNt

Krótki metraż rządzi się swoimi 
prawami. To sztuka kondensacji

Z punktu widzenia nocnego 
portiera, reż. Krzysztof Kieślowski

Szkoła podstawowa, 
reż. Tomasz Zygadło

Ikona, reż. Wojciech Kasperski
BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny, 
reż. Marcin Borchardt
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Jak rozpoczęła się twoja przygoda 
z Atlasem?
Pomysł powstał, gdy – równolegle 
z reżyserią – studiowałem medycynę. 

Zajęcia z psychiatrii i spotkania-wywiady 
z pacjentami, połączone z poszukiwa-
niami komediowo-metafizycznymi, zain-
spirowały mnie do napisania tej historii. 
W medycynie im sytuacja trudniejsza, tym 
potrzeba więcej humoru. Komedia czyni 
życie… znośnym. Inaczej świat stałby się 
nie do wytrzymania. Odważne stawianie 
czoła życiu wymaga śmiechu.

Ale Atlas to nie tyle przypadek kli-
niczny, co… tożsamościowy?
Każdy z nas potrzebuje jasnej interpreta-
cji siebie: za tym stoję, na tym mi zależy, 
w to wierzę. Jeżeli takiej deklaracji się 
nie poczyni, to ta interpretacja przyjdzie 
z zewnątrz i może rozmijać się z naszym Fo
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własnym postrzeganiem siebie. świat nie 
poczeka. Ludzie zagarniają nas w swoje 
interpretacje i szufladki. Takie rozważa-
nia doprowadziły mnie właśnie do postaci 
Atlasa, pacjenta-zagadki dla całej szpitalnej 
społeczności i samych widzów.

Żeby o tych poszukiwaniach opowie-
dzieć, wybrałeś bardzo trudną formę: 
komedię…
Jest mi bliska tak, jak bliskie są mi słowa 
Tadeusza Boya-żeleńskiego, o którym 
piszę teraz scenariusz „Zakopiańscy 
dżentelmeni”. „Włożyć masę inteligen-
cji, talentu, filozofii w to, aby z szarzyzny 
i smutku życia wydobyć cudowny, orzeź-
wiający uśmiech, to nazywa się u nas płyt-
kością; natomiast powtarzać najbardziej 
wyświechtane komunały, dodając od czasu 
do czasu na kształt refrenu: umrzesz, zgni-
jesz, robaki cię zjedzą – o, co to za głębia!”. 

Nie interesuje mnie „epatowanie tragi-
zmem”, a humor. W humorze trzeba być 
uczciwym. Nieszczery żart nie śmieszy.

Na plan zaprosiłeś m.in. tomasza Kota 
i Mariana Opanię. Wcześniej praco-
wałeś ze Zbigniewem Zamachowskim 
i ignacym Gogolewskim. Jak przeko-
nałeś ich do współpracy?
Mam dla naszych aktorów przeogromny 
szacunek. Spotkałem się z ich strony 
z wielkim wsparciem, radą i otwartym ser-
cem, a żadnego z nich wcześniej osobiście 
nie znałem. Momentem porozumienia był 
scenariusz. To czy tekst jest dobry okazy-
wało się istotniejsze, niż skromny budżet. 
Dali mi dużo siły, nigdy nie pozwolili 
odczuć, że jestem na początku swojej drogi 
zawodowej. Chętnie słuchałem tego, co 
mieli do powiedzenia. To szalenie budu-
jący proces, związany nie tylko z doborem 
słów, ale motywacjami bohaterów, puentą. 
Czasami warto po takim spotkaniu prze-
modelować cały scenariusz.

Znalazłeś też niezwykłe miejsce: XVi- 
wieczny klasztor w Lubiążu pod Wro-
cławiem. razem z muzyką Łukasza 
targosza i aktorami buduje tę historię 
i jej klimat.
Nie był to pierwszy obiekt, który rozważa-
liśmy, ale gdy zobaczyliśmy w nim rzeźbę 
Atlasa, decyzja zapadła od razu. Nie były to 
łatwe zdjęcia, kręciliśmy pod koniec marca, 
a klasztor był tak po zimie wychłodzony, 
że wewnątrz było zimniej niż na dworze. 
Później okazało się, że przed laty był tam… 
szpital psychiatryczny. Dowiedzieliśmy się 
tego od pań, które przyszły na castingi dla 
statystów – okazały się byłymi pielęgniar-
kami tego zakładu. Pojawiają się w filmie 
i nie musiałem im nic sugerować. Zagrały 
pacjentki i inspirowały się własnymi pod-
opiecznymi sprzed lat.

Niesamowity splot okoliczności. 
W zawodzie, który wybrałeś liczy się 
nie tylko pomysł, warsztat, ale też 
uśmiech losu…
Związek frazeologiczny „magia kina” nie 
powstał przez przypadek. Magia działa tu 
na wielu poziomach. Tworzywo filmowe 
dotyka sfer trudno wytłumaczalnych.  
X Muza jest nieprzewidywalna i prze-
wrotna. Ale czy nie to sprawia, że kino 
i jego robienie są tak fascynujące?

Rozmawiała Dagmara 
romanowska

sHOrt MiesiĄcA

Rozmowa z Maciejem Kawalskim, 
reżyserem filmu Atlas, który zdobył 
m.in. Srebrnego Lajkonika w Krakowie 
oraz Nagrodę Canal+ w Koszalinie

atlas

Atlas, reż. Maciej Kawalski
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KrótKoMetrażoWcy

U lubiona filmowa pora roku Bog-
dana Dziworskiego? Oczywiście 
zima. W młodości znakomicie 
jeździł na nartach i łyżwach. Jego 

miejsce urodzenia, Krynica, ma w tym przy-
padku istotne znaczenie. Krynica-Zdrój była 
bowiem niegdyś stolicą polskiego hokeja na 
lodzie, a słynne KTH, czyli Krynickie Towa-
rzystwo Hokejowe stanowiło przed wojną 
instytucję tak prężną, że w lutym 1931 zor-
ganizowało V Mistrzostwa świata!

Krótkometrażowy majstersztyk Hokej nie 
wziął się znikąd. Nie mielibyśmy pewnie tego 
filmu, gdyby nie kolejne Mistrzostwa świata 
grupy A w Polsce. Odbyły się one w kwietniu 
1976 na lodowisku w katowickim Spodku. 
Już pierwszego dnia doszło do pamiętnej 
sensacji, o czym za chwilę. Na razie skupmy 
uwagę na Dziworskim. Miał fenomenalne oko 
urodzonego fotografa. Za namową Tadeusza 
Konwickiego trafił na studia operatorskie do 
Łodzi, na roku z Janem Hessem i Jackiem 
Mierosławskim. W kolejnych rocznikach 
pojawiły się kolejne indywidualności: Mieczy-
sław Lewandowski, Sławomir Idziak, Andrzej 
Jaroszewicz, Edward Kłosiński, Stanisław 
Latałło, Michał Bukojemski, Jacek Prosiń-
ski, Piotr Kwiatkowski (dziś znany jako Piotr 
Jaxa – przyp.red.), Jacek Petrycki, Witold Stok. 

Młody Dziworski wadził się i igrał z tym, 
co niemożliwe. Rozgłos zyskał już pierw-
szymi tytułami: Krzyżem i toporem, Trenem 
dla miasta Szydłowa i Podróżą Georga Phi-
lippa Telemanna z Żar do Pszczyny według 
scenariuszy Stanisława Janickiego. Przystę-
pując do realizacji Hokeja, zaprosił do współ-
pracy dwóch bardzo utalentowanych, peł-
nych inwencji młodszych kolegów: świeżo 
upieczonego absolwenta Wydziału Opera-
torskiego łódzkiej Szkoły Filmowej Ryszarda 
Lenczewskiego i ówczesnego studenta tej 
uczelni Krzysztofa Ptaka. Dźwiękiem zajął 
się Jan Freda, a całość kapitalnie zmontowała 
Agnieszka Bojanowska.

Producent, łódzka WFO, zapewne oczeki-
wał w miarę atrakcyjnego filmu okoliczno-
ściowego. Młody operator był od tego daleki. 
Hokej miał być obrazem operatorskim. Jego 
audiowizualna atrakcyjność przeszła najśmiel-
sze oczekiwania. Dziworskiemu, który już 
wcześniej zasłynął z różnego rodzaju wyczy-
nów z kamerą, chodziło o to, by pokazać ten 
sport, jak nigdy dotąd nikt go nie ukazał. Ze 

acji, narażona na zderzenia z przeciwnikiem, 
a nawet dozwoloną w tym sporcie formę bloku 
ciałem, nazywanego z czeska bodiczkiem.

Wracając do mistrzostw… Najważniejsze 
dla nas wydarzyło się pierwszego dnia. Zda-
rzył się sportowy cud. Skazana na pożarcie 
reprezentacja Polski po raz pierwszy odnio-
sła sensacyjne zwycięstwo nad ekipą ZSRR, 
pokonując słynną Sborną 6:4. Po wielu upo-
karzających klęskach (lanie 0:17, a nawet 0:20 
w ubiegłych latach) nasi hokeiści pokazali 
przed własną publicznością, na co ich stać. 
Kilkanaście dni później mistrzami świata 
została wspaniała drużyna Czechosłowacji. 
Przyjmując rutynowe zlecenie WFO z okazji 
katowickich mistrzostw, Bogdan Dziworski 
nakręcił 12-minutowy dokument, który dzisiaj 
należy do światowej klasyki filmu sportowego.

W dziedzinie filmu sportowego nasz 
dokument od wielu dekad należy 
do światowej czołówki. Mistrzem tego 
arcytrudnego warsztatowo gatunku jest 
Bogdan Dziworski.
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Marek Hendrykowski

swoją ekipą założył łyżwy i wszedł z kamerą 
na lodowisko. W filmie przewija się mnóstwo 
postaci w ochraniaczach, kaskach, rękawicach 
i ostrych jak brzytwa łyżwach, z kijami hoke-
jowymi w ręku, ale bohater jest jeden: hokej. 

Oglądamy mecz na lodzie w wydaniu 
dorosłych i szkolenie najmłodszych. Widz 
nie obserwuje z trybun, lecz psychofizycznie 
uczestniczy w akcji. Czujemy wysiłek gra-
czy i mozół stawiania pierwszych kroków. 
Według słów samego Dziworskiego, chodziło 
o to, by nakręcić film z perspektywy krążka 
hokejowego. Karkołomny zamysł powiódł 
się. Powstał jedyny na świecie taki dokument, 
w którym kamera porusza się po lodowisku 
i sam na sam z zawodnikami znajduje się 
w środku gry, otoczona jej agresywnym prze-
biegiem, dynamiką, nieustanną zmianą sytu-

hokej

Hokej, reż. Bogdan Dziworski

prZeZ sUBieKtYW
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przygląda się również sobie. Z pozycji 
prawie 60-letniego mężczyzny weryfi-
kuje stan umysłu trzydziestolatka. Bar-
dzo szczerze opowiada o małżeństwie, 
które się rozpada, ojcostwie, na które 
nie jest gotowy i cenie, jaką płaci się za 
poświęcenie sztuce. Pasja stoi niepo-
kojąco blisko egoizmu. Molina poka-
zuje, na czym polega proces tworze-
nia – kiedy wychodzisz z domu, ale nie 
wychodzisz z pisanej książki. „Dowie-
działem się o nim tak wiele, że wspo-
mnienia z jego życia zdają się należeć do 
mnie (...)” – pisze autor o swoim boha-
terze. Hiszpan tłumaczy: „Literatura 
to pragnienie, by zamieszkać w umy-
śle innego, niczym intruz w zamknię-
tym domu, widzieć świat jego oczyma 
(...)”. Koszty decyzji sprzed lat docierają 
do człowieka z opóźnieniem. „Mijają 
lata i wspomnienia się zacierają, ale 
nie przygnębienie sprawionym komuś 
bólem” – zauważa hiszpański pisarz. 
W głowie zostaje też zdanie: „żal jest 
niebywale wytrzymały na upływ czasu”. 

Ta książka przenosi nas m.in. do lat 
60. Jak pisze Molina: „w tamtej epoce bez 
telefonów komórkowych człowiek zosta-
wał całkowicie sam zaraz po wyjściu 
z domu”. Hasło: „czarno-biały świat” ma 
zupełnie inne znaczenie. Jest jak mur, 
który oddziela od siebie ludzi. Działacz 
na rzecz równouprawnienia Afroamery-
kanów, Martin Luther King, w powieści 
Moliny jest zmęczonym człowiekiem. 
Mężczyzną przepełnionym lękiem, czy 
sprosta oczekiwaniom tłumu. W hotelu, 
w którym dochodzi do zabójstwa, czeka 
na niego kochanka, która o tej relacji 
opowie dopiero 30 lat po jego śmierci. 
Molina pisze bardzo uniwersalne zdanie: 
„Nie wystarczyła szlachetność ideałów, 
żeby zagwarantować uczciwość ludzi. 
Każdy skrywał jakąś żałosną słabość 
(...)”. Rysy w życiorysie ma każdy z nas, 
pytanie: ilu osobom jesteśmy w stanie 
pokazać swoją twarz bez maski i pudru? 
„Jak przemijający cień” przypomina 
tworzenie portretu z rozsypanych puz-
zli, jest jak lizbońskie mozaiki, które 
składają się z niewygładzonych, ostrych 
kawałków kamieni, które tworzą wyra-
zistą całość.

Wyobraź sobie

W książce „Jak przemijający cień” Antonio Muñoz 
Molina pisze o tym, że każdy z nas nosi w sobie 
sekretnego powieściopisarza. Myślę, że podobnie może być 
z opowiadaczami filmowych historii. Są w nas. Czasem 
trzeba uruchomić odwagę, aby kadry, które wyświetlają się 
w głowie podczas lektury, przełożyć na scenariusz. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak
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europejska kinematografia zawdzię-
cza hiszpańskiemu pisarzowi film 
Zima w Lizbonie, chyba czas na 
powtórkę z historii, kiedy to 

książka staje się inspiracją dla kina.
Nie ukrywam, że sięgnęłam po ten tekst 

automatycznie, kiedy tylko zobaczyłam 
fragment swojego ukochanego miasta na 
okładce. Chodzi o Lizbonę, jedyne miej-
sce na świecie, za którym potrafię tęsknić 
jak za konkretnym człowiekiem. Stolica 
Portugalii jest intensywnie obecna w tym 
tekście, ale podążanie doskonale znanymi 
uliczkami za bohaterami tej książki, to 
tylko część przyjemności z lektury. Kon-
strukcja tego tekstu zaskakuje, wchodzimy 
jednocześnie w głowę pisarza i bohatera, 
którym się zajmuje. Nigdy wcześniej nie 
zastanawiałam się, kim był zabójca Mar-
tina Luthera Kinga. Po tej książce nie 
mogę przestać o nim myśleć. Jego histo-
ria zawiera w sobie tyle zwrotów akcji, że 
aż prosi się, by rozpisać ją na trzymający 
w napięciu scenariusz. 

James Earl Ray po celnie oddanym 
strzale w Memphis ucieka. Czytelnik 
spotyka go w Lizbonie. To w tym mieście 
zabójca ukrywa się przed policją w 1968 
roku. Spędza w nim 10 dni poszukiwany 
przez setki agentów FBI. Za pomoc w jego 
schwytaniu wyznaczono nagrodę w wyso-
kości 100 tys. dolarów. Ostatecznie zostanie 
namierzony w Londynie. Już w więzieniu 
będzie dostawał liczne listy z prośbą o zdję-
cie i autograf. życie pokazuje, że nawet za 
kratami można zyskać status celebryty. 

Podczas postoju w Portugalii codzien-
nie rano zmierza do kiosku i kupuje 
angielską prasę. Na jego liście znajdują 
się m.in. „Times”, czyta też: „Herald Tri-
bune” i „Life”. W drodze do hotelu niecier-
pliwie kartkuje gazety, by znaleźć swoje 
zdjęcie. Sprawdza, na ile jest podobne do 
aktualnego wizerunku. W USA zdecydo-
wał się na operację plastyczną nosa, która 
ma utrudnić rozpoznanie. Ten „przegląd 
prasy” przynosi sprzeczne informacje. 
Dowiaduje się, że na policję zgłaszają się 
ludzie z różnych stron świata, którzy w tym 
samym dniu widzieli go, a to w Caracas, 
a to w Genewie. Gdyby to była prawda, 
musiałby posiadać dar bilokacji. Mno-
gość śladów komplikuje śledztwo. Ray 
podróżuje z paszportem wypisanym na 
fałszywe nazwisko, chce się przedostać 
do Afryki. Strach przed aresztowaniem 
miesza się z satysfakcją, że udało mu się 
przechytrzyć obławę. Przez wiele miesięcy 
to jego nazwisko jest numerem 1 wśród 
poszukiwanych przez FBI przestępców. 
Molina pokazuje mordercę, który zabija 
z zimną krwią, a jednocześnie zagubionego 
człowieka. Ray dojrzewa w patologicznej 
rodzinie. Jedna z jego sióstr pozbawiona 
opieki dorosłych, umiera w wieku 6 lat 
w wywołanym przez siebie pożarze. Druga, 
zaledwie 12-latka, jest zmuszana przez 
matkę do prostytucji. Patrzymy na twar-
dziela, który przeżywa wewnętrzny dygot. 
Molina, jak sam pisze, spędza godziny 
w bezsennej przestrzeni internetu, śle-
dząc historię tego człowieka. 

Prawie 20 lat później Portugalia staje 
się schronieniem dla innego człowieka, 
który jest równoprawnym bohaterem tej 
książki. Ten drugi również ucieka, nie 
przed policją, a przed szarością codzien-
nego życia. Młody urzędnik z Granady 
wyjeżdża do Lizbony, aby zebrać materiał 
do książki, którą pisze po godzinach. Chce 
wyrwać się z rutyny codzienności. Przy-
tłacza go rola młodego ojca i praca, która 
nie spełnia jego ambicji. Myśli o sobie 
jak o niewolniku społecznych konwe-
nansów. Banalność codziennych zmagań 
zastępuje życiem w świecie wyobraźni. 
Jego bohaterowie to muzycy, przesiadu-
jący w barach, w których dźwięki jazzu 
sączą się pomiędzy drinkami. Książkowy 
urzędnik, którego życie po niespodziewa-
nym sukcesie książki zmienia się o 180 
stopni, to sam autor. Wydana w 1987 roku 
„Zima w Lizbonie” doczekała się ekra-
nizacji. Muzykę do filmu napisał Dizzy 
Gillespie, który wcielił się też w postać 
trębacza u schyłku kariery. Z urzęd-
nika państwowej administracji Hiszpan 
zamienił się w rasowego pisarza. Dziś 
Antonio Muñoz Molina to laureat naj-
ważniejszych hiszpańskich nagród lite-
rackich, były dyrektor Instytutu Cervan-
tesa w Nowym Jorku. Jego książka „Jak 
przemijający cień” przegrała literacką 
rywalizację z „Biegunami” Olgi Tokar-
czuk w ścisłym finale Międzynarodo-
wej Nagrody Bookera. W swoim tekście 
Hiszpan dokonuje retrospekcji. Odtwa-
rza losy bohatera, którym się zajmuje, 
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Moja (fiLMoWa) MuzyKa

spacerując po Łagowie, natrafiam na 
Zaułek Sztuki, a w nim trzy pamiąt-
kowe tablice: pierwszą upamiętnia-
jącą narodziny Lubuskiego Lata Fil-

mowego w 1969 roku, drugą poświęconą 
słynnej miejscowej malarce Jolancie Zdrzalik 
oraz trzecią – dedykowaną Tadeuszowi Bair-
dowi. Szczególnie zaciekawiła mnie ta trze-
cia, wszak to artysta urodzony w Grodzisku 
Mazowieckim, całe życie związany ze stolicą, 
jeden z inicjatorów odbywającej się od 1956 
roku Warszawskiej Jesieni. A tu takie honory 
w Łagowie, co więcej, Baird jest od lat patro-
nem Filharmonii Zielonogórskiej! 

Rozpocząłem małe dziennikarskie śledz-
two. Najpierw zerknąłem do złożonej z blisko 
pięćdziesięciu partytur filmografii kompozy-
tora. Zadebiutował muzyką do dokumentu 
Andrzeja Munka Kierunek – Nowa Huta! 
(1951), pierwszym pełnometrażowym fil-
mem fabularnym w jego dorobku był słynny 
debiut Wojciecha Jerzego Hasa Pętla (1957), 
ekranizacja znanego opowiadania Marka Hła-
ski, będącego studium młodego mężczyzny 
uzależnionego od alkoholu, przedstawionym 
poprzez obserwację jednego dnia z jego życia, 
który miał się stać przełomowym, a okazał 
ostatnim. Dwa lata później skomponował 
muzykę do Lotnej (1959) Andrzeja Wajdy, 
adaptacji – rozgrywającego się we wrześniu 
1939, wśród ułanów – opowiadania Wojciecha 
żukrowskiego o rzadkiej urody klaczy, która 
ciągle zmienia właściciela. Jest także auto-
rem kompozycji do Samsona (1961) Wajdy, 

ekranizacji powieści Kazimierza Brandysa, 
poświęconej gehennie młodego żyda ukry-
wającego się w Warszawie podczas okupacji, 
oraz do Ludzi z pociągu (1961) Kazimierza 
Kutza, wnikliwego studium psychologicz-
nego społeczeństwa polskiego czasu wojny, 
którego reprezentatywny przekrój stanowią 
pasażerowie zatrzymanego przez hitlerow-
ców pociągu, poddani dramatycznej pró-
bie człowieczeństwa, a także do Pasażerki 
(1963), niedokończonego  arcydzieła Munka, 
zmontowanego po jego tragicznej śmierci 
przez przyjaciół reżysera pod wodzą Witolda 
Lesiewicza. 

Spoglądając na dorobek Bairda, można 
stwierdzić, że był jednym z wiodących kom-
pozytorów muzyki do filmów szkoły polskiej. 
Ale to przecież nie tłumaczy, dlaczego wła-
śnie jego uhonorowano w łagowskim pro-
jekcie „Miasto Artystów – Zaułek Sztuki”. 
Na właściwe tropy naprowadzają mnie ini-
cjatorzy projektu. Okazuje się, że w 1949 na 
zamku łagowskim władze zorganizowały spe-

cjalną konferencję, by rozprawić się z rodzimą 
muzyką. To tu Włodzimierz Sokorski, ówcze-
sny wiceminister kultury i sztuki, powiedział 
o Witoldzie Lutosławskim, że „takiego kom-
pozytora należałoby rzucić pod tramwaj”. 

„Zetknięcie się z tymi ludźmi, którzy stano-
wili wówczas dla mnie olimp artystyczny, było 
dla mnie szalenie detonujące. Po drugie, wła-
śnie ta wspomniana atmosfera napięcia, nie-
pewności, czegoś, co było w powietrzu, groziło 
czy mogło grozić naszej kulturze. Nic dziw-
nego, że nieliczni młodzi, którzy wówczas na 
tym zjeździe byli, szybko się ze sobą zetknęli 
i postanowili utworzyć coś w rodzaju wspól-
nego frontu” – wspominał Baird po latach, na 
antenie Polskiego Radia. Wraz z Kazimierzem 
Serockim i Janem Krenzem stworzył wtedy 
formację twórczą Grupa 49, która przeciw-
stawiała się panującej powszechnie estetyce 
socrealistycznej. Krytyka często nazywała go 
„ostatnim polskim romantykiem”. A wszystko 
się zaczęło w Łagowie, uroczej miejscowości 
zwanej Perłą Ziemi Lubuskiej…

Co połączyło wybitnego 
kompozytora muzyki 
współczesnej, także 
teatralnej, telewizyjnej 
i filmowej, działającego 
w Warszawie, 
ze stolicą Ziemi 
Lubuskiej?

łagowskie Ślady tadeusza bairda

Jerzy Armata

Tadeusz Baird
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skarby polskiej      historii i kultury

W burzliwej, słodko-gorzkiej 
historii Polski wiele było 
niezwykłych osób – arty-
stów, badaczy, naukowców, 

podróżników, wojskowych – których życio-
rysy wydają się niemal gotowymi scenariu-
szami filmów fabularnych. Ludzi, którzy 
podążali własnymi ścieżkami i świadomie 
kształtowali otaczającą ich rzeczywistość, 
poszerzając horyzonty postrzegania współ-
czesnego im świata. Dziś, w dobie jednora-
zowych celebrytów oraz toksycznego indy-
widualizmu mediów społecznościowych, 
większość z nich została wyparta ze zbio-
rowej świadomości Polek i Polaków. Pamię-
tając jednak, że kino pełni – a przynajmniej 
powinno pełnić – rolę nie tylko rozrywkową, 
lecz również edukacyjną i kulturotwórczą, 
warto zachęcać do sięgania po bohaterów 
przeszłości, by wskazywać potencjalne kie-
runki dla teraźniejszości i przyszłości. Tym 
bardziej, że zachodnie kinematografie udo-
wodniły już niejednokrotnie, że ubieranie 
wydobytych z mroków historii opowieści 
w odpowiednią formę jest procederem nad 
wyraz opłacalnym.
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i odważni filmowcy, takie opowieści mają 
szansę zachwycić nie tylko młode polskie 
pokolenia, ale także cały świat.

podróże za wiele 
uśmiechów
Potencjału na zajmujące kino o międzyna-
rodowym zasięgu nie trzeba długo szukać, 
możemy bowiem pochwalić się dziesiątkami 
podróżników i odkrywców, którzy eliminując 
białe plamy na mapach, przekraczali kolejne 

gicznym brzemieniem. Nowak podróżował 
rowerem, konno, na wielbłądzie, rzeki poko-
nywał czółnami, Góry Księżycowe przebył 
pieszo i nabawił się kilkukrotnie malarii, co 
okazało się fatalne w skutkach. Reportażami 
i osobowością polskiego pioniera fascynował 
się m.in. Ryszard Kapuściński, inspirując się 
odwagą Nowaka.

Kino drogi nigdy się w pełni w Polsce nie 
przyjęło, a przynajmniej nie w formie, w jakiej 
święci sukcesy na Zachodzie, jego konwen-
cja jest jednak na tyle elastyczna i pojemna, 
by wplatać elementy innych gatunków. A że 
Afryka funkcjonowała w polskiej kulturze 
przez całe dekady w mocno zmitologizo-
wanej wersji, choćby za sprawą „W pustyni 
i w puszczy”, opowieścią o Nowaku można 
by naprawdę wiele osiągnąć. Albo filmem 
o Stefanie Szolc-Rogozińskim, wspiera-
nym przez Henryka Sienkiewicza i Bole-
sława Prusa naukowcu i poliglocie, który 
w 1882 roku zorganizował pierwszą polską 
wyprawę badawczą do Afryki Zachodniej, 
którą dogłębnie zbadał i szczegółowo opi-
sał. Jego marzeniem było założenie wolnych 
od ingerencji zaborców polskich kolonii, co 
mu się nawet udało w Kamerunie, zanim 
nie zaanektowały go niemieckie ekspedycje 
kolonizacyjne. Szolc-Rogoziński był pierw-
szym polskim afrykanistą i aż do swej tra-
gicznej śmierci w wieku 35 lat popularyzował 
w kraju wiedzę o egzotycznym kontynencie.

Nowak również zmarł młodo, mając zale-
dwie 40 lat, natomiast znacznie dłużej, bo 
około 80 lat, żył franciszkanin Benedykt 
Polak, który w XIII wieku stał się pierwszym 
polskim podróżnikiem, i który pozostawił 
dokumentację swych wojaży. Pradziadek 
wszystkich rodzimych obieżyświatów prze-
był konno, wraz z poselstwem papieskim, 
drogę z Polski do Mongolii, by pertrakto-
wać z Wielkim Chanem zaniechanie najaz-
dów na Europę. Wyprawa odbyła się 30 lat 
przed podróżami Marco Polo i zakończyła 
fiaskiem politycznym, ale dzięki niej ludzie 
na Starym Kontynencie poznali choć część 
zwyczajów i cywilizacyjnego dorobku kra-
jów położonych na wschód od Rusi Kijow-
skiej, które traktowano wcześniej jako sie-
dlisko kanibali i prymitywów. Wydaje się, 
że ta historia, jeśli pozbawić ją aspektu mili-
tarnego (porażka wojsk chrześcijańskich 
w 1241 roku w bitwie pod Legnicą, która 

potencjaLni boHateroWie fiLMoWi

W perspektywie 
filmowej najwięcej 
pisze się o tych, 
o których kino już 
się upomniało. 
Raz na jakiś czas 
warto jednak 
wspomnieć także 
tych, o których 
powinno się 
upomnieć.

Dariusz Kuźma

fizyczne i mentalne granice. Przykładowo, 
fotograf i korespondent prasowy Kazimierz 
Nowak przebył w latach 30. XX wieku całą 
Afrykę z północy na południe, część trasy 
pokonując rowerem, który określał dobro-
dusznie „zasłużonym stomilem”. Dlaczego? 
Bo od dziecka ciągnęło go do przygód i eks-
ploracji różnych oblicz znanego i nieznanego 
świata. Do tego stopnia, że dla swej wyprawy 
w głąb Czarnego Lądu opuścił żonę i dwójkę 
dzieci, co musiało być ogromnym psycholo-

Z pomocą przychodzą twórcy Bogów, Naj-
lepszego i Sztuki kochania. Historii Michaliny 
Wisłockiej, którzy dowiedli ponad wszelką 
wątpliwość, że atrakcyjnie ujęte filmowe bio-
grafie mają kolosalną wartość dla polskiego 
kina. O ile trudno stwierdzić, że kardiochi-
rurg Zbigniew Religa został zapomniany, tak 
o byłym narkomanie i ekstremalnym triath-
loniście Jerzym Górskim oraz bezkompro-
misowej ginekolog i seksuolog Michalinie 
Wisłockiej młodsze pokolenia dowiedziały 

się właśnie z kina. Wszystkie trzy filmy były 
także na tyle uniwersalne, że podobały się 
poza granicami kraju, zyskując uznanie 
w oczach międzynarodowej publiczności 
i festiwalowych jurorów wywodzących się 
z różnych kultur. Biorąc pod uwagę, że pol-
scy filmowcy zdobywają coraz częściej laury 
ważnych światowych imprez, można pokusić 
się o konstatację, że mamy obecnie najlep-
szy czas, by odkrywać skarby naszej historii 
i kultury. Jeśli zabiorą się za nie kreatywni 

Cezary Kosiński i Tomasz Kot w filmie 
Bogowie, reż. Łukasz Palkowski
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doprowadziła do wysłania poselstwa), nie 
wymagałaby przesadnie dużego budżetu, 
a raczej kreatywnego podejścia i rozsądnie 
wplecionych efektów wizualnych.

stawKa więKsza 
niż Kino
Losy Polaka są z racji zamierzchłych czasów 
dość enigmatyczne i wymagałyby konstruk-
tywnego uzupełnienia, lecz wydaje się, że 
możliwość dopisania im dramaturgii sprawia, 
że zyskują na atrakcyjności i koprodukcyjnej 
wartości. Podobnie rzecz się ma z dziejami 
żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku 
hrabiego Wacława Rzewuskiego, polskiego 
pisarza, powstańca i orientalisty, który poznał 
drobiazgowo kulturę arabską, zwiedził cały 
Bliski Wschód oraz zyskał szacunek plemion 
beduińskich, które nadały mu tytuł Emira. 
Nie był przypadkowym turystą, lecz czło-
wiekiem zafascynowanym „nowym świa-
tem”, który starał się zrozumieć. Brał udział 
w powstaniu krajów arabskich przeciwko 
niewoli tureckiej, stając się kimś na wzór pol-
skiego „Lawrence’a z Arabii”, lecz został zapa-
miętany za swą pasję i miłość do koni arab-
skich, które sprowadzał do Polski. Ogromną 
wiedzę w temacie zawarł w książce, której 
kolekcjonerska wersja była niedawno prze-
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przeszłości, ale także do komentowania cza-
sów współczesnych. Jedną z nich była Zofia 
Stryjeńska, uznana ilustratorka i plastyczka 
okresu dwudziestolecia międzywojennego, 
której dokonania, nawiązujące m.in. do pra-
dawnych zwyczajów słowiańskich, znała cała 
Europa. Opowieść o Stryjeńskiej jest z jednej 
strony szalenie inspirująca, bowiem młoda 
artystka studiowała przez rok na prestiżowej 
monachijskiej uczelni, udając mężczyznę (nie 
przyjmowano wówczas kobiet). Z drugiej 
jednak nad wyraz tragiczna, gdyż Stryjeńska 
była rozdarta między rodzinną powinnością 
i rozwijaniem talentu – ostatecznie wszyst-
kie jej związki zakończyły się nieszczęśliwie, 
a kariera załamała na jej oczach. Artystka 
spędziła powojenne lata w Szwajcarii, żyjąc 
w cieniu swych dawnych możliwości.

Historia Stryjeńskiej jest też opowie-
ścią o tym, że talenty artystyczne należy za 
wszelką cenę pielęgnować i wspierać, aby 
mogły w pełni się rozwinąć i nie zaniknąć 
w przytłaczającej przeciętności dnia codzien-
nego. Podobnie można traktować dokonania 
pedagog i psycholog Józefy Joteyko, która 
była na przełomie XIX i XX wieku pio-
nierką w takich dziedzinach, jak psycholo-
gia i fizjologia pracy oraz metodyka naucza-
nia, lecz musiała pokonać na swej drodze 

rząt. Z perspektywy widza polskiego była 
fascynującą, nietuzinkową osobowością, dla 
zachodniego mogłaby stać się połączeniem 
bardziej zrównoważonej psychicznie Janiny 
Duszejko z Pokotu Agnieszki Holland oraz 
transcendentalisty Henry’ego Davida Tho-
reau z okresu Waldena, czyli życia w lesie. 
Bo czemu nie?

F jaK Fabularny
Współczesne kino nie tylko pozwala two-
rzyć takie osobliwe amalgamaty, lecz wręcz 
zachęca do korzystania z ogromnych moż-
liwości kreacyjnych języka filmowego, do 
wychodzenia poza skostniałe ramy kla-
sycznej biografii, by dociekać prawdy życia 
i charakteru za pomocą mieszanki faktów 
i atrakcyjnej fikcji. W polskiej historii można 
zresztą natknąć się na życiorysy, których 
nie dałoby się opowiedzieć przed kamerą 
w sposób konwencjonalny. Za przykład nie-
chaj posłuży Stanisław Supłatowicz, znany 
także jako Sat-Okh, syn Polki i Indianina, 
który walczył w Armii Krajowej, a po woj-
nie rozpalał wyobraźnię Polek i Polaków 
opowieściami o indiańskich tradycjach 
i wierzeniach. Nic to, że w późniejszych 
latach podano w wątpliwość zarówno jego 
pochodzenie, jak i działalność podziemną, 
zarzucano mu także wzbogacanie własnej 
biografii pomysłami pożyczonymi z filmów. 
Supłatowicz był dla milionów zgnębionych 
szarością PRL-u czytelników i widzów pol-
skim Indianinem, który kochał i populary-
zował indianistykę. 

W produkcji o Supłatowiczu tkwi więc 
potencjał zarówno na opowieść o auto-
kreacji dorównującej tej Michała Waszyń-
skiego, którą zgłębili w dokumencie Książę 
i dybuk Elwira Niewiera i Piotr Rosołow-
ski, jak i na popularny na Zachodzie obraz 
kreacyjny, opowieść o magii opowiadania. 
Tym w końcu jest X Muza, zbiorem mniej 
lub bardziej ciekawych historii, które zostają 
opowiedziane przez grupę ludzi pragnących 
z różnych powodów te akurat historie opo-
wiedzieć. Kręcenie filmów to proces czaso-
chłonny i kosztowny, na dodatek niedający 
gwarancji sukcesu, dlatego musi być poparty 
stosownymi przygotowaniami i świadomo-
ścią ryzyka. Ale opowiadanie historii nie stało 
się globalną rozrywką bez przyczyny. Ludzie 
kochają je od dawna i można założyć, że będą 
jeszcze długo kochać. Stąd prosta konkluzja, 
że warto w nich kultywować różnorodność 
zarówno formalną, jak i tematyczną czy kul-
turową. Mamy w Polsce setki prawdziwych, 
oryginalnych, zajmujących historii. Czekamy 
tylko na ludzi, którzy je opowiedzą.

wiele przeszkód, wliczając w to różne uprze-
dzenia myślowe. Dorobkiem naukowym 
Joteyko interesowała się także cała Europa, 
lecz szczególnie ważne w jej kontekście było 
zaangażowanie w reformę systemu edukacji 
niepodległej Polski. W 1918 roku współtwo-
rzyła Polską Ligę Nauczania i propagowała 
rozwiązania wypracowane w zachodnioeu-
ropejskiej pedagogice, wspierane własnymi 
badaniami, m.in. na obszarach odżywiania 
i zmęczenia szkolnego. Opublikowała ponad 
250 prac naukowych i wykładała m.in. na 
paryskiej Sorbonie.

Dziś na obszarze polskiej edukacji panuje 
przygnębiający bezład, a skoro inspirować 
do zmian mogą artyści i podróżnicy, czemu 
nie pedagodzy? Szczególnie, że Joteyko była 
silną kobietą, która potrafiła walczyć o swe 
przekonania i szła pod prąd oczekiwaniom 
społecznym. W kinie zachodnim takich 
postaci jest bez liku, u nas wciąż zbyt mało. 
Kolejną mogłaby stać się Simona Kossak, 
ekscentryczna biolog, protektorka natural-
nych ekosystemów, która spędziła większość 
życia na ochronie przyrody oraz poznawa-
niu świata ssaków. Ponad 30 lat mieszkała 
i pracowała w starej leśniczówce Dziedzinka 
w samym sercu Puszczy Białowieskiej, gdzie 
towarzyszyły jej tabuny ufających jej zwie-

bojem Międzynarodowych Targów Książki 
w Abu Dhabi. 

Emirem został mianowany również Izydor 
Borowski, którego życiorys jest tak bogaty 
i zarazem pełen niewysłowionego tragizmu, 
że mógłby posłużyć za podstawę dziesię-
cioodcinkowego serialu premium. Urodził 
się w roku 1776 i jako młody człowiek brał 
udział w insurekcji kościuszkowskiej oraz 
obserwował bezsilnie III rozbiór Polski. 
Niedługo później dołączył we Włoszech do 
Legionów Polskich, po czym został wysłany 
wbrew swej woli na drugi koniec świata, na 
Santo Domingo, by ostatecznie przyłączyć 
się do haitańskich powstańców. Nie wró-
cił do kraju, lecz został korsarzem, polskim 
„piratem z Karaibów”, by kilka lat później 
zjawić się w Ameryce Południowej i sta-
nąć u boku Simóna Bolívara do trwających 
walk wyzwoleńczych. Został tam genera-
łem, podobnie jak w Persji, gdzie ostatecznie 
stracił życie w słynnym oblężeniu twierdzy 
Herat, wcześniej reorganizując perską armię. 
Nie udało mu się pomóc Polsce w odzyska-
niu niepodległości, za to stał się obywatelem 
świata, który nigdy o kraju nie zapomniał.

Równie ekscytującym życiorysem mógł 
pochwalić się polski superszpieg z okresu 
drugiej wojny światowej, Roman Czerniaw-

ski, który stał się w pewnym momencie nie 
podwójnym, a potrójnym agentem. We Fran-
cji stworzył sprawnie działającą siatkę wywia-
dowczą, na którą składali się również prze-
stępcy, a kiedy dostał się w ręce Niemców, 
przekonał ich, że przechodzi na ich stronę, po 
czym inwigilował dla nich brytyjskie służby, 
pracując w tajemnicy dla MI5 i wywiadu 
polskiego. Czerniawski nie tylko nie pogu-
bił się w labiryncie tworzonych iluzji i intryg, 
lecz został kluczowym członkiem operacji 
„Double Cross”, dzięki której alianci wylądo-
wali w 1944 roku w Normandii. Gdy sytuacja 
tego wymagała, korzystał ze swej elokwencji 
oraz aparycji filmowego amanta, manipulu-
jąc perfidnie kochającymi się w nim kobie-
tami, ale zawsze pamiętał, że musi być o krok 
przed przeciwnikiem w wyrachowanej grze 
wywiadowczych szachów, która przyprawi-
łaby bohaterów powieści Johna le Carrégo 
o zawrót głowy. 

tyle wiemy o sobie, 
ile nas sprawdzono
Nie skupiajmy się jednak wyłącznie na męż-
czyznach, polska historia i kultura pełne są 
niezwykłych kobiet, których biografie – 
podobnie jak losy Michaliny Wisłockiej – 
mogą służyć do naświetlania różnych oblicz 

Magdalena Boczarska i Eryk Lubos w filmie 
Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej, reż. Maria Sadowska

Jakub Gierszał w filmie Najlepszy, 
reż. Łukasz Palkowski
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MłodyM być...
tomasz 
raczek

Kubo,
pojawiasz się ostatnio często 
na łamach „Magazynu Fil-
mowego” jako autor tekstów, 
wywiadów, wspomnień, 
więc pomyślałem, że nasi 
czytelnicy chcieliby dowie-
dzieć się o Tobie czegoś wię-
cej. W tym numerze świętu-
jemy 10-lecie Studia Munka 
i cieszymy się, że stało się ono trampoliną dla wielu młodych 
reżyserów i ludzi filmu do rozpoczęcia zawodowego życia, 
a czasem nawet prawdziwej kariery. Jak obliczono, średni wiek 
debiutu reżyserskiego obniżył się w Polsce, dzięki pracy Studia 
Munka, do około trzydziestki. świetnie! I nagle uświadomi-
łem sobie, że Ty też jesteś trzydziestolatkiem, tyle że stoisz po 
drugiej stronie. Nie robisz filmów, tylko je oceniasz, omawiasz, 
opisujesz. Może więc dla ciebie nasz „Magazyn…” stanowi taką 
malutką namiastkę Studia Munka dla dziennikarzy?

Wiem, że to porównanie na wyrost, ale bardzo bym chciał, 
żeby kiedyś tak było i to bez żadnego puszczania oka. Tylko 
czy to w ogóle możliwe? Powiedz mi szczerze, czy taki młody 
człowiek jak Ty może dzisiaj w Polsce utrzymać się z pisania 
o filmie? I skąd w ogóle przyszedł Ci do głowy pomysł, żeby 
zajmować się tym właśnie? Przecież robiłeś różne rzeczy, masz 
rozmaite doświadczenia. Uczyłeś w szkole, napisałeś powieść, 
a przede wszystkim od lat jesteś znanym youtuberem, czyli 
internetowym blogerem, który realizuje swoje własne programy 
o filmach. 

Czy z Twojego doświadczenia wynika, że światy odbiorców 
wideobloga i „Magazynu…” gdziekolwiek się przecinają? Czy 
stanowimy ten sam duży zbiór czytelników/widzów, do którego 
można dotrzeć na różne sposoby, czy to są światy osobne, wza-
jemnie się nieznające, a może nawet sobą niezainteresowane? 
Jeśli zaś tak jest, że żyjemy w osobnych bańkach, to jak trafić do 
nich wszystkich? Czy to w ogóle możliwe? 

Jest jeszcze coś, o co chciałem Cię już dawno zapytać: czy 
zastanawiałeś się, po co Ci w ogóle film? Serio pytam. Do czego 
w życiu potrzebujesz oglądania filmów? Co one mogą zmie-
nić w twoim życiu? Czy któremuś z nich zawdzięczasz coś 
naprawdę ważnego? Czy jest jakaś tajemnica w Twojej miłości 
do kina?

tomek

Jakub  
Koisz

tomku,
cieszę się, że młodzi reali-
zują się w zawodzie, ale cały 
dzień zastanawiam się po 
Twoim liście, czy trzydzieści 
lat to u osoby piszącej o kinie 
dużo czy mało. Ja czuję, że 
dopiero się rozkręcam. Zacznę 
od końca. W młodości dwa 
doświadczenia mocno we 

mnie rezonowały na długo po tym, gdy się skończyły. Pierwsze to 
sport. Analizowałem, skąd w ludziach potrzeba rywalizacji. Czy jest 
to kulturowe, pierwotne, a może takie i takie? Drugie to opowie-
ści, których kino jest realizacją. Analiza schodziła na drugi plan na 
rzecz współodczuwania. Jeśli tkwi w kimś choćby śladowy altruizm, 
a doświadczy przyjemności, to chce się dzielić. W moim życiu poja-
wiły się fora, blogi, a teraz obaj jesteśmy tu, na łamach „Magazynu...”.

Nie żyję tylko z pisania o kinie, a już na pewno z recenzji. Jestem 
wyznawcą tezy, że jeśli coś nie pozwala na stuprocentowe utrzy-
mywanie się, to nie można tego nazwać zawodem. Istnieją w Pol-
sce dziennikarze filmowi, ale recenzenci? Może kilku. W cyfrowym 
świecie metakrytyki i odbijających się o siebie opinii można dojść 
do wniosku, że każdy głos jest ważny, a odbiorca wybiera ulubiony. 
Rozumie to chyba Akademia Filmowa, która będzie przyznawała 
nagrodę najpopularniejszym, a wcale nie najlepszym dziełom. Lubię 
to, że jesteś świadomy zmian, a szczególnie dominującej roli inter-
netu w krytyce. Jesteś ciekawski, ciągle podważasz zastałe układy 
i zadajesz pytania. Proszę, nie trać tego!

Nie zajmuję się już prowadzeniem blogów z braku czasu, ale 
wystarczy spojrzeć na Bartka Czartoryskiego, Full Frontal Pisula 
i Liczne Rany Kłute, aby zobaczyć, że hartują się tam prawdziwie 
rozgrzane pióra. Czy zawsze będą to robili głównie z miłości do 
kina? Znany Ci Łukasz Stelmach, Sfilmowani, Paweł Opydo, Pole-
cjanki – to kanały godne telewizji. Inna sprawa, że jej nie potrzebują, 
aby dotrzeć do wiernych odbiorców.

Po jednym z pokazów prasowych czytałem na Facebooku wpis 
dziennikarza. Narzekał, że na seans wpuszcza się youtuberów. Pod 
wpisem rozgorzała dyskusja, w której z łatwością ich wybroniono. 
Otóż z punktu widzenia dystrybutorów i widzów zasięgi youtube-
rów są atrakcyjniejszą kontrybucją dla dobrego kina niż prasa. Uwa-
żam, że świat analogowy oraz cyfrowy uzupełniają się. Jeden stoi na 
straży form, pamięci i doświadczenia, drugi pompuje energię oraz 
pozwala pierwszemu dziwić się światem. Wiesz, co jest dowodem, 
że tak powinno być, oraz że jest to dobre? Nasze wielokrotne dysku-
sje i te dwa listy.

Kuba
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MMA moment. Niektórzy nazywają tę 
część ceremonii „teatralną”. czy to ma 
coś wspólnego z teatrem?
Byłam trochę przerażona perspektywą walki 
przed kamerami z doświadczoną zawod-
niczką, Karoliną Owczarz. Zamysł był taki, 
aby dopracować choreografię pojedynku, by 
wyglądał tak realistycznie, jak się tylko da. 
Sam moment wychodzenia na ring w świetle 
reflektorów to zapewne początek walki psy-
chologicznej między prawdziwymi zawod-
nikami. Myślę, że jest to nieco teatralne, ale 
chyba bliższe wyjściu na czerwony dywan. 
Wychodzenie do klatki wydaje się cyrkowe 
i celowo spektakularne, a w teatrze wnika się 
od razu w postać. Już na początku spektaklu 
buduje się od razu tzw. czwartą ścianę, która 
ma oddzielić aktora od widowni, a bokse-
rzy stawiają tę ścianę dopiero w trakcie walki. 
Wtedy wszystko, co dookoła, traci na zna-
czeniu. Liczy się tylko przeciwnik, tak jak dla 
aktora w czasie odgrywania sceny wyłącznie 
sztuka.

6. Z którym polskim bądź 
światowym reżyserem chciałabyś 
pracować?

Bardzo uważnie śledziłam to, co się działo 
w Cannes, i nie ukrywam, że bardzo chcia-
łabym pracować z Pawłem Pawlikowskim. 
Widać, że aktorzy mu ufają. A reżyser zagra-
niczny? Jest ich wielu, ale największym 
marzeniem tego typu jest trafić kiedyś na 
plan Larsa von Triera. Różnie się o nim 
mówi, ale jeśli rozmawiamy o Cannes, to 
widać, że ma już przebaczone. Kocham jego 
kino, intryguje mnie jako człowiek, a tę nie-
fortunną wypowiedź o Hitlerze wolę trakto-
wać jako przejęzyczenie. 

7. Film, który oglądałaś tyle razy, 
że znasz większość dialogów na 
pamięć?

Do utraty tchu Jeana-Luca Godarda. świetny 
reżyser, a ten film znam już chyba poklat-
kowo. 

8. A na co w czasie pracy musi 
zwracać uwagę aktor, jeśli planuje 
kiedyś stanąć po drugiej stronie 
kamery?

W moim przypadku to już się raz zda-
rzyło, ale na deskach teatru. Samo aktywne 
uczestniczenie w kształtowaniu scen, częste 
rozmowy z reżyserem, a przede wszystkim 
zrozumienie, że jest to praca zbiorowa – te 
elementy sprawiają, że aktor staje się bardziej 
świadomy wszelkich procesów, które prowa-
dzą do stworzenia filmu. Czyli należy zacząć 

1. pierwsza twoja rola to była księżniczka, czarodziejka 
czy raczej wojownicza amazonka? W kogo wcielała 
się w dzieciństwie Kasia Warnke?

Oj, chyba nie przebierałam się stricte za żadną z tych wymienio-
nych postaci, może najwyżej w któryś z ich wariantów. Za moich 
czasów dzieciństwa nie było raczej takich opcji, a wybór ogra-
niczał się do Kopciuszka i Barbie, która była marzeniem wielu 
dziewczynek. Ja czułam się zawsze Kopciuszkiem.

2. policjant, kiedy złapie pierwszego przestępcę, 
a bokser, kiedy bierze udział w pierwszej walce... 
pamiętasz dokładnie swój aktorski wielki moment? 
chwilę, kiedy mogłaś sama sobie powiedzieć: „o tak, 
właśnie od teraz jestem prawdziwą aktorką”?

Chodzi o poczucie sukcesu, czy kiedy zaczęłam postrzegać się jako 
reprezentantkę tego zawodu? Chyba najbardziej uderzyła mnie 

ta świadomość na drugim roku w szkole teatralnej, bo zagra-
łam wtedy w prawdziwym teatrze, z prawdziwymi akto-
rami, prawdziwą rolę, czyli Anusię w „Szkole żon” u boku 
Krzysztofa Globisza. Nie mogłam tego traktować inaczej 
niż jako ogromne wyróżnienie, ale ówcześnie też najwięk-
sze wyzwanie. To był sam koniec lat 90.

3. Da się zauważyć, że reżyserzy obsadzają cię 
w rolach silnych kobiet. A wśród postaci, 
w które się wcieliłaś, znalazłaby się jakaś 
z całkowicie przeciwnego bieguna? Która 
z nich potrzebuje największej opieki?

Myślę, że femme fatale, czyli Helena z Ach, śpij kochanie, 
właśnie na swoją pozorną bezradność nabiera ludzi. 
Ciągle tworzy pozory, że trzeba się nią opiekować 
i dzięki temu organizuje sobie życie w taki sposób, że 
wszystko finalnie idzie po jej myśli. Jest okrutna wobec 
innych i chociaż tak naprawdę to znowu silna kobieta, 
która skrywa się pod maską niewiniątka, na pewno 
należałoby jej pomóc. A taka całkowita bezradność? 
Niech pomyślę… Może rzeczywiście reżyserzy fil-
mowi nie obsadzają mnie w takich rolach. W teatrze 
taką bohaterką była moja Odetta w spektaklu T.E.O-
.R.E.M.A.T. 

4. Media obiegły zdjęcia z planu Klatki, 
opowiadającej o zawodnikach 
mieszanych sztuk walki. i znowu – 
esencja silnej kobiety, tym razem również 
w sensie fizycznym. prace nad filmem 
są wstrzymane, ale grałaś postać, która 
również będzie walczyła na ringu. czy 
istnieje jakiś guzik, który uruchomiłby 
w tobie bestię? taką zdolną do fizycznej 
konfrontacji?

Przyznam, że trochę poczułam ten zew wojowniczki 
na planie Klatki i przeszłam fizyczną transformację. 

A w jakiej sytuacji mogłabym stanąć z kimś do walki? 
Myślę, że w obronie dzieci. Tak, wtedy na pewno bym 

walczyła do krwi.

5.Wychodzenie na ring, wiwatujący tłum… Musiałaś 
zagrać również ten szczególny dla zawodników 

od bycia profesjonalistą w swojej dziedzinie, 
a potem jeszcze bardziej szanować i pozna-
wać pracę innych.

9. Dziennikarze i krytycy filmowi 
lubią czasami usiąść w kinie 
w ostatnim rzędzie, aby 
obserwować również reakcję 
publiczności. czy zdarzyło ci się 
przyjść na seans incognito, aby 
sprawdzić, jak reagują widzowie?

Właśnie nie i bardzo żałuję, bo polubiłam 
swoją postać z Kobiet mafii, a widziałam ją 
w akcji tylko raz, na premierze. Byłam ostat-
nio bardzo zapracowana, ale chodził mi ten 
pomysł po głowie. Dobra, przyznam się, że 
byłam też na zwykłym, komercyjnym sean-
sie Botoksu, ale zostałam rozpracowana przez 
widzów siedzących obok i nici ze szpiego-
wania. 

10. Jak zachować taką pogodę 
ducha? co robisz, aby się 
odprężyć po pracy? Katujesz 
się na siłowni? Krzyczysz 
z całych sił w pustym 
hangarze? Jesz kubełek lodów 
pod kołdrą, czytając ulubioną 
książkę? Jak to się robi?

Och, to zależy, jakiego rodzaju stres mnie 
dopadnie. Trening siłowy jest świetny, ale 
nie zawsze pozwala na to zdrowie. Jeśli po 
ciężkim i stresującym dniu pracy opadają 
ręce, trzeba zjeść kubełek lodów i schować 
się pod koc, a kiedy buzuje w nas gniew, 
należy się wykrzyczeć. Myślę, że te wszyst-
kie trzy opcje są super, może nawet jedna 
po drugiej. Najpierw lody i krzyk, a potem 
nieco ruchu. 

Pytania zadawał Jakub Koisz
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Katarzyna Warnke

Katarzyna Warnke i Agnieszka 
Dygant w filmie Kobiety mafii, 
reż. Patryk Vega

Marieta Żukowska i Katarzyna 
Warnke w filmie Botoks, 
reż. Patryk Vega

Fo
t. 

Pi
ot

r F
ot

ek
/R

ep
or

te
r



Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 k
in

a 
Ja

no
si

k

Fo
t. 

Da
gm

ar
a 

Ro
m

an
ow

sk
a 

capita” – w liczącym około 32 
tys. mieszkańców mieście odwie-
dza go każdego roku około 80 
tys. widzów. „Często widzimy 
długie kolejki, które ustawiają 
się pod kinem” – mówi kierow-
niczka, zastrzegając, że hol ma 
ograniczoną przepustowość. 
„Chcemy przeprowadzić grun-
towną przebudowę. Dzięki dru-
giej sali będziemy mogli posze-
rzyć repertuar studyjny oraz 
zwiększyć liczbę wydarzeń, 
zaspokajając potrzeby żywczan. 
W tej chwili nie jesteśmy dosto-
sowani do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, elewacja woła 
o pomstę, do wykorzystania są 
przestrzenie w piwnicy, sanita-
riaty nie spełniają dzisiejszych 
oczekiwań” – wymienia Mag-
dalena Kidoń-Staszek. – „Ale 
plany mamy duże i musimy je 
zrealizować!”.

Może pomogą Habsburgowie, 
których potomkowie ciągle chęt-
nie tu zaglądają?

Dagmara 
romanowska

MieJscA

Gdy Józefa Kasztelnik 
wyjechała do swoszo-
wickich wód, co mia-
ła w zwyczaju czynić 

każdego roku, mąż zakasał rę-
kawy i na należącym do rodziny 
buraczanym polu, tuż obok ryn-
ku, rozpoczął budowę Uranii. Był 
początek wieku XX. 

W zbiorach rodziny Kasztel-
ników, która do dziś mieszka 
drzwi w drzwi z kinem, a nawet 
użycza mu swojego podwórza, 
zachowała się karta pocztowa 
z widokiem budynku kinoteatru 
i adnotacją „1906”. Datę tę chęt-
nie potwierdzi wielu żywczan, 
którzy chcieliby mieć w swoim 
mieście kino starsze od szczeciń-
skiego Pioniera (1907), powstałe 
zaraz po krakowskim iluzjonie 
Cyrk Edison Józefa Kleinber-
gera. Niemniej, do dziś w archi-
wach udało się odnaleźć tylko 
dokumenty potwierdzające rok 
1911, kiedy to w grudniu odbył 
się pokaz Narodzenia, życia i męki 
Chrystusa oraz Uroczystości wesel-
nych na zamku żywieckim.

Czy to w roku 1906 czy w 1911, 
pomysł Antoniego Kasztelnika 
lokalną społeczność tyleż ucie-
szył, co zaskoczył. Kasztelnik 
bowiem znany był jako mistrz 
masarski, rajca miejski i przed-
siębiorca, który często podróżuje 
po ziemiach monarchii austro-
-węgierskiej. Dlaczego postano-
wił, wbrew żonie, otworzyć kino 
w liczącym wówczas około 5 tys. 
mieszkańców miasteczku? Tak 
bardzo oczarowały go ruchome 
obrazy? A może wyczuł, że skoro 
w dużych ośrodkach wyrasta tyle 
„cinema”, to i on zarobi lepiej niż 
na kiełbasie, którą na co dzień, 
od lat, handlował razem z ojcem? 
Najważniejsze, że dopiął swego. 
I to z naprawdę godnym podziwu 
rozmachem. Nie była Urania salą 
typową dla tego okresu – długą 
i wąską, ale okazałą, z kolum-
nami przy wejściu, balkonami, 
mieszczącą około 400 widzów, 
z kilkoma rodzajami siedzeń: od 
ławek po aksamity w lożach dla 
rodziny żywieckiego arcyksięcia, 
która do Kasztelnika wysyłała 
swojego nadwornego elektryka, 

żeby pomagał w obsłudze agre-
gatu prądotwórczego (a jeszcze 
kilka lat wcześniej filmy oglądano 
na stojąco).

W 1916 nazwa Urania ustąpiła 
miejsca kinu Edison i pod tym 
szyldem iluzjon przetrwał cały 
okres międzywojenny, pokonu-
jąc konkurencję, która mu „za 
rogiem” wyrosła – kina Sokół 
(uruchomionego w 1912, przez 
Towarzystwo Gimnastyczne) 
i Polonia (otwartego na prze-
łomie lat 20. i 30. przez braci 

Meresów). Po nich pozostały 
już tylko wyblakłe wspomnie-
nia. Ale nie o przedsiębiorstwie 
Kasztelnika, które działało tak 
prężnie, że w Szczyrku w 1937 
powstała filia, a widzowie ukła-
dali rymowanki: „Kino Edi-
son dzisiaj gra – ludzie się cisną 
w drzwiach / Kasztelnik widząc 
wielki ruch / Z radością głaszcze 
brzuch!”. Antoni nie tylko dobie-
rał repertuar, prowadził buchalte-
rię (część z zysków przekazywał 
na cele filantropijne), zajmował się 

obiegiem licencji, ale i skrupulat-
nie liczył wszystkie bilety, sam je 
przy wejściu przedzierał, i zawsze 
pilnował, żeby nikt do kina się nie 
wkradał „na gapę”, chociaż dzie-
ciakom zdarzało się chować pod 
babcine spódnice czy płaszcze, 
a nastolatkom wspinać po rynnie 
i wchodzić przez balkon. 

W trakcie wojny kino prze-
kształcono w magazyn, ale zaraz 
po niej wróciło do swojej dzia-
łalności. Pod innym już jed-
nak zarządem – Przedsiębior-

Gdy mówił o kinie, żona dostawała globusa. 
Sądziła, że to marny interes i fanaberia. Może 
kwiaciarnia? Ale iluzjon?! Antoni Kasztelnik 
jednak się uparł, a jego teatr świetlny działa do 
dziś. Zapraszamy do żywieckiego Janosika. 
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stwa Państwowego Film Polski. 
Kasztelnicy zmuszeni zostali do 
oddania swojego dziedzictwa 
w ręce państwowe, ale – szczę-
ście w nieszczęściu – trafiło ono 
na pół wieku pod kierownictwo 
dyrektora z pasją, do dziś dobrze 
wspominanego Stanisława Itze-
liego. Jedynym problemem oka-
zała się nazwa. PRL-owskim wła-
dzom Edison brzmiał nazbyt 
imperialistycznie i mniej więcej 
na przełomie lat 1948/49 zapadła 
decyzja o przemianowaniu kina 
na Janosik. „Nikt z włodarzy nie 
przestudiował chyba dokładnie 
historii tego słowackiego zbój-
nika” – opowiada Magdalena 
Kidoń-Staszek, która kieruje 
kinem już od 10 lat. – „Nazwa 
jednak mocno się przyjęła i gdy 
niedawno zapytaliśmy mieszkań-
ców o powrót do historycznej, 
spotkało się to z dużym oporem. 
W przyszłości jednak chcemy 
znowu poruszyć temat. Musimy 
uruchomić drugą salę – wtedy 
może kino pozostanie Janosi-
kiem, ale seanse odbywać się 
będą w salach Urania i Edison”.

W  1992 roku kino prze-
jęła spółka Kinoplex. Od 2003 
podlega ono Instytucji Filmo-
wej Silesia Film, która nakręciła 
wspomnieniowy dokument 
Kinowspomnienie. Historia kina 
Janosik w Żywcu (2009) oraz 
przeprowadziła kilka moderni-
zacji, wyposażając salę w nowo-
czesny projektor cyfrowy, ekran 
perełkowy i 245 wygodnych 
foteli, a także eksponując piękną 
mozaikę z lat 60., podobną do 
tej, która zdobi w Krakowie 
kino Kijów.Centrum. „Przyjeż-
dżały tu nawet wycieczki z Azji, 
żeby ją obfotografować” – śmieje 
się Magdalena Kidoń-Staszek. 
Z zewnątrz budynek wygląda nie-
pozornie. Elewacja jest już znisz-
czona, ale ożywia ją filmowe graf-
fiti z podobiznami gwiazd kina 
autorstwa Dariusza Paczkow-
skiego oraz mozaika z Janosi-
kiem w leśnych kniejach. 

Wewnątrz od razu przeno-
simy się do świata filmu. Pro-
gram łączy repertuar studyjny 
z komercyjnym. Widzowie zapra-
szani są na regionalne premiery, 

cykle dla młodzieży (w tym dla 
najmłodszych Janosiki Dzieciom 
oraz zajęcia interdyscyplinarnej 
KinoSzkoły), seniorów (Klub 
Seniora), retransmisje spektakli 
teatralnych i oper. Swoje 10-lecie 
będzie niedługo obchodził „jano-
sikowy” Dyskusyjny Klub Fil-
mowy, którego członkowie spoty-
kają się co tydzień, żeby oglądać 
ambitne kino i rozmawiać ze 
znamienitymi gośćmi. Raz do 
roku, na parkingu tuż obok, staje 
namiot pozwalający na organi-
zację wydarzeń towarzyszących 
Festiwalowi Filmów Górskich 
Adrenalinium. „Wiele festiwali 
tego typu toczy się wokół spo-
tkań ze środowiskiem górskim. 
Nie brakuje go u nas, ale my kon-
centrujemy się przede wszystkim 
na filmach. Mamy konkurs. Sta-
ramy się przedstawić jak najcie-
kawszy wybór z Polski i świata, 
krótkie i pełnometrażowe pro-
dukcje” – opowiada Magdalena 
Kidoń-Staszek. Jesienią odbędzie 
się już 11. edycja imprezy.

Dziś Janosik przekracza ogól-
nopolską średnią „biletu per 

Hol kinowy

w kliMacie 
dawnej galicji

Kino janosiK
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Kino Janosik
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W jego filmografii 
są tytuły kino-
we, wśród nich: 
Plac Zbawiciela, 

Obława, Miasto 44, Wołyń, Po-
widoki, Twarz, Najlepszy, Ci-
cha Noc. Są seriale, m.in. Bel-
fer, Artyści, Wataha, Dziewczy-
ny ze Lwowa, Misja Afganistan, 
Drogi wolności. Są spektakle Te-
atru Telewizji i reklamy. Ryszard 
Idzik pracuje ze znanymi sce-
nografami: Allanem Starskim, 
Markiem Warszewskim, Grze-
gorzem Piątkowskim, Moniką 
Sajko-Gradowską, Markiem 
Zawieruchą.

Urodził się w  1970 roku 
w Krakowie. Z zawodu poli-
graf, z filmem związał się przez 
przypadek. Kiedy po ukoń-
czeniu szkoły poligraficznej 
nie znalazł pracy w swoim 
zawodzie, został zatrudniony 
przez ekipę budowy dekoracji 
krakowskiego Ośrodka TVP. 
„W latach szkolnych dorabia-
łem sobie na budowach, a teraz 
poznawałem scenografów, kie-
rowników produkcji i innych 
ludzi filmu. Własną przygodę 
filmową zacząłem w 1995 jako 
pomocnik rekwizytora Dziejów 
mistrza Twardowskiego Krzysz-
tofa Gradowskiego. Wtedy 
poczułem, że chcę pracować Fo
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mie w razie potrzeby konieczne 
decyzje”.

Kiedy scenograf rozpoczyna 
pracę przy filmie, kompletuje 
tzw. pion scenograficzny, w któ-
rym jest miejsce dla kierow-
nika budowy dekoracji i jego 
ekipy. „Zwykle pokazuje nam 
wtedy pierwsze szkice, projekty 
scenografii, zdjęcia pomocni-
cze itp., byśmy mogli wstępnie 
oszacować czas i koszt urzeczy-
wistnienia świata, który chce 
stworzyć. Ja muszę zorientować 
się, jakich materiałów potrze-
bujemy, wybrać rozwiązania 
konstrukcyjne i technologiczne, 
przewidzieć ewentualne trud-
ności. Z rysunku na rysunek 
przybywa informacji, aż nad-
chodzi dzień, w którym bie-

Bez nich nie ma 
scenografii
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ryszard idzik

rzemy się do konkretnej, fizycz-
nej roboty” – mówi Idzik.

na placu 
budowy
W hali zdjęciowej budowa 
dekoracji o powierzchni 700, 
800 metrów kwadratowych 
trwa od 4 do 5 tygodni. „Wiele 
zależy od tego, jaki charakter 
ma dana dekoracja. Wykań-
czanie secesyjnych salonów, 
takich jak w serialu Macieja 
Migasa Drogi wolności, gdzie 
stolarka okienna jest robiona 
na zamówienie, a tapety spro-
wadzane, trwa o wiele dłu-
żej niż w przypadku skrom-
nego mieszkania z Powidoków 
Andrzeja Wajdy” – wyjaśnia 
pan Ryszard.

W filmie używa się ogólnodo-
stępnych materiałów budowla-
nych, trzeba jednak znać pewne 
rozwiązania, aby prace szły 
sprawnie, a ich efekt był zgodny 
z zamierzeniem. „ściany są na 
ogół oparte na konstrukcji drew-
nianej, pokrytej płytą wiórową 
i tynkiem, a wyłożone kafelkami, 
tapetą. Mają wyglądać jak w rze-
czywistości, nie różnić się od 
tych z życia wziętych. Deko-
racja plenerowa powinna być 
bardziej odporna na warunki 
atmosferyczne niż studyjna. 
No i zawsze trzeba pamiętać, 
że każda dekoracja musi być 
prędzej czy później rozebrana, 
czasem, niestety, zniszczona. To 
także jest część naszej pracy” – 
mówi Idzik. Podaje ciekawy 

przykład: „W Wołyniu Wojcie-
cha Smarzowskiego, obrazie dla 
mnie ważnym, gdyż pasjonuję 
się historią, najpierw zbudowali-
śmy część wsi, a potem na użytek 
filmu spaliliśmy ją przed kamerą; 
dekoracja została więc niejako 
»rozebrana« na oczach widzów”.

słowo 
o adaptacjach
Producenci filmowi często wolą, 
gdy zamiast budowania dekora-
cji, mniejszym kosztem, adap-
tuje się istniejące obiekty (koszty 
można też zmniejszyć, stosu-
jąc grafikę komputerową). Jed-
nak i przy adaptacjach budow-
niczowie mają pole do popisu. 
„Na planie ukończonego nie-
dawno filmu ze scenografią 
Allana Starskiego przerobili-
śmy warszawski klub na wnętrze 
knajpy w Nowym Jorku, a jeden 
z domów na warszawskiej Pra-
dze po adaptacji zagrał tę knajpę 
od zewnątrz. Wyglądało to spek-
takularnie!” – cieszy się Idzik. 
Zaznacza, że praca w realnych 
obiektach wymaga uprzedniego 
sprawdzenia warunków tech-
nicznych, podjazdów, czasem 
nawet możliwości skorzystania 
z pomocy sąsiadów. „Kiedy krę-
ciliśmy Obławę Marcina Krzysz-
tałowicza, specjalistyczny cią-
gnik do pracy w trudnym terenie 
nie dał rady wwieźć materia-
łów budowlanych na wzgórze, 
gdzie usytuowano filmowy 
obóz partyzancki. Udało się to 
dwóm starszym panom, którzy 
dawnym zwyczajem zaprzęgli 
konie. Zapewniam, że nie ucier-
piały” – mówi pan Ryszard. 
„Dzięki temu, że jestem tym, 
kim jestem, mogę być w miej-
scach, do których turysta nie 
ma wstępu. Miałem okazję obej-
rzeć sztolnie dolnośląskie, gdzie 
robiliśmy Porę mroku Grzegorza 
Kuczeriszki, kanały w Krakowie, 
czynny poligon wojskowy, lot-
niska, stocznie, kamieniołomy. 
Bardzo to w mojej pracy lubię” – 
przyznaje.

Andrzej 
Bukowiecki

w tej branży” – wspomina swoje 
początki.

w KraKowie 
i warszawie
W  roku 2002, gdy ruszały 
zdjęcia do filmu Małgorzaty 
Szumowskiej Ono, z polece-
nia kierownika produkcji jej 
Szczęśliwego człowieka, Józefa 
Wojakiewicza, pierwszy raz kie-
rował budową dekoracji. Tak 
zaczęła się wieloletnia współ-
praca Idzika z krakowskim 
scenografem Markiem Zawie-
ruchą. „Odtąd towarzyszyłem 
Zawierusze przy niemal wszyst-
kich jego filmach, dzięki niemu 
rozwinąłem skrzydła i stałem 
się lepiej znany w krakow-
skim środowisku filmowym. 
Zaś dzięki scenografce Monice 
Sajko-Gradowskiej zaistniałem 
na rynku warszawskim – w fil-
mie i reklamie. Od wszystkich 
scenografów, z którymi pra-
cowałem, wiele się nauczy-
łem. Każdy z nich ma swój styl 
działania, odmienną wizję arty-
styczną, sposoby realizacji. Cza-
sem scenograf od początku wie, 
jak wykonać projekt, innym 
razem działa w chaosie twór-
czych poszukiwań, a ja i moi 
ludzie, wraz z nim, wspieramy 
jego zamierzenia” – mówi Idzik.

Pan Ryszard ma pracow-
nię w Warszawie – w WFDiF 
i Krakowie – w Ośrodku TVP. 
W obu może liczyć na świetnych 
fachowców. „Część z nich specja-
lizuje się w budowie i stawianiu 
dekoracji, część zaś w pracach 
wykończeniowych: zdobieniu, 
malowaniu artystycznym, paty-
nowaniu itp. Jednym bardziej 
odpowiada praca w hali zdję-
ciowej, inni są w swoim żywiole 
w plenerze. Wszyscy sprawdzają 
się w trudach tej roboty, czasem 
spierają w kwestiach rozwiązań 
technicznych, ale pracę wyko-
nują zawsze jak należy” – chwali 
swoich pracowników Idzik.

zanim ruszą 
praCe
Kierownik budowy dekoracji 
z reguły niczego nie uzgad-
nia bezpośrednio z reżyserem 
filmu. To jest rola scenografa. 
Z kolei scenograf nie rozma-
wia z osobna z każdą z dziesię-
ciu czy piętnastu osób z ekipy 
budowy dekoracji, które uczest-
niczą w pracach. „To kierownik 
budowy przekazuje im usta-
lenia, do jakich dochodzi po 
szczegółowych rozmowach ze 
scenografem i wcześniejszym 
zaakceptowaniu projektów sce-
nograficznych przez reżysera. 

Kierownik budowy jest więc 
pośrednikiem między scenogra-
fem i swoją ekipą. Ponadto obli-
cza, ile czasu potrzeba na wyko-
nanie prac budowlanych czy 
adaptacyjnych. Zapewnia mate-
riały. Uczestniczy w rozmowach 
z produkcją filmu o budżecie. 
Gdy wszystko jest dopięte, orga-
nizuje i nadzoruje pracę swojej 
ekipy” – wylicza Ryszard Idzik. 
Podkreśla, jak ważne jest zaufa-
nie scenografa do kierownika 
budowy: „Scenograf nie może 
długo zagrzać miejsca wszę-
dzie tam, gdzie powstają różne 
fragmenty scenografii, gdyż jest 
to często kilkadziesiąt miejsc 
równocześnie. Musi polegać 
na kierowniku budowy, który 
pod jego nieobecność podej-
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Ryszard Idzik

Scenografowie projektują dekoracje. 
Wyspecjalizowane ekipy budują je w studiu 
i plenerze, adaptują istniejące obiekty. 
Na czele ekip stoją kierownicy budowy 
dekoracji. Ryszard Idzik jest jednym z nich.
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Kobiety nigdy nie miały łatwo. 
Ani w sztuce, ani w nauce, ani 
w polityce. O Camille Claudel, 
asystentce i kochance Rodina, 

lecz przede wszystkim rzeźbiarce, pisano: 
„Rewolta przeciw naturze! Kobieta-geniusz”. 
Pochwała i obelga wypowiedziane jednym 
tchem. Mówiono, że to Rodin wzoruje się 
na jej pracach, ale kiedy on przyjmował 
zaszczyty i odbierał pokaźne honoraria, 
ona walczyła z depresją, alkoholizmem, 
a ostatnie 20 lat spędziła w szpitalu psychia-
trycznym. Okazało się, że talent to za mało. 
Podobnie było z Milevą Marić, wybitnie 
uzdolnioną pierwszą żoną Einsteina. Próżno 
szukać jej nazwiska na pracach naukowych 
fizyka, choć coraz głośniej mówi się o tym, 
że jej wkład był niemały. W 1905 roku zwie-
rzała się ojcu: „Przed wyjazdem ukończyli-
śmy ważną pracę naukową, która przyniesie 
mojemu mężowi sławę”. Siedem lat później 
Einstein zażądał od niej, by nie odzywała 
się niepytana. Pod tym warunkiem zgodził 
się, by Mileva i dzieci zamieszkały z nim 
w Berlinie, gdzie podążył w ślad za swoją 
kochanką (i późniejszą żoną) Elsą.

Nic nie wskazuje na to, by w dziedzinie 
kinematografii obowiązywały inne reguły, 

mimo że to gałąź sztuki, która rozwijała 
się równolegle z postępującymi ruchami 
emancypacyjnymi. Przybywało państw, 
w których kobiety zdobywały prawa wybor-
cze, ale nie znaczyło to automatycznie, że 
wychodziły z cienia mężczyzn.

W zbiorze „(Nie)widzialne kobiety 
kina” Małgorzata Radkiewicz i Monika 
Talarczyk zgromadziły 14 esejów, które 
poruszają różne aspekty „widzialności” 

i „niewidzialności” kobiet w przemyśle 
filmowym – od przemilczania po lekce-
ważący protekcjonalizm. Rozpoczynają od 
sylwetek artystek, inspiratorek i powierni-
czek, których rola i znaczenie nigdy nie 
zostały należycie docenione. Nazwisko 
Orsona Wellesa znane jest każdemu kino-
manowi, ale już Oji Kodar niekoniecznie. 
Podobnie Heleny Amiradżibi-Stawińskiej. 
Kto pamięta o działalności scenariopisar-
skiej Marii Morozowicz-Szczepkowskiej, 
pisarki tworzącej w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, autorki scenariusza do 
filmu Wyrok życia? O dorobku filmowym 
Zofii Chomętowskiej, wkładzie w rozwój 
filmu eksperymentalnego malarki Teresy 
Tyszkiewicz?

Mogłoby się wydawać, że lepiej przed-
stawia się sytuacja kobiet, które wystę-
pują przed kamerą, czyli aktorek. One są 
widzialne, nawet bardzo. Ale dla więk-
szości z nich popularność nie przekłada 
się wcale na udaną karierę. Małgorzata 
Radkiewicz opisuje interesujący projekt  
„Framed” amerykańskich artystek wizual-
nych Iaii Filiberty i Debory Hirsch, które 
przygotowały wystawę i publikację na 

temat gwiazd lansowanych na bogi-
nie, które znikały nagle z ekranu 
z przyczyn całkowicie pozaarty-
stycznych. „Wepchnięte w ramy”, 
„wrobione” (czyli właśnie framed) 
w pewnym momencie przestawały 
być „skuteczne”, a więc odkładano 
je na bok. Jak przedmiot. Polskim 
przykładem jest Grażyna Długo-
łęcka, której kariera mimo głośnego 
filmu Dzieje grzechu nigdy się nie 
rozwinęła.

Książka Radkiewicz i Talarczyk 
pojawiła się w najlepszym cza-
sie, gdy coraz częściej mówi się, 
że równe traktowanie nie oznacza 
protekcjonalizmu, lecz jest kwe-
stią podmiotowości. Dlatego „(Nie)
widzialne kobiety kina” nie tylko 
wypełniają białe plamy (przynaj-
mniej kilka z nich) w historii kina, 
lecz także pokazują, jak działały 
i jak wciąż działają mechanizmy 
marginalizowania dorobku kobiet.

Hanna Adamkowska

Jak wygląda temat równego 
traktowania kobiet i mężczyzn 
w świecie filmu? Jak funkcjonowały 
i funkcjonują mechanizmy 
marginalizowania kobiet i ich dorobku?
„(Nie)WiDZiALNe KOBietY KiNA”
pOD reD. MAŁGOrZAtY rADKieWicZ 
i MONiKi tALArcZYK
WYDAWNictWO UNiWersYtetU 
JAGieLLOŃsKieGO, 2018
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oglądając FilM 
terapeutycznie

J ak wygląda rola filmu we wspieraniu 
naszego rozwoju i terapii? Psychologo-
wie, terapeuci, filmoznawcy oraz socjolo-
gowie zebrali swoje doświadczenia i opi-

sali je w książce „Film w terapii i rozwoju. Na 
tropach psychologii w filmie” pod redakcją 
naukową Agnieszki Skorupy, Michała Brola 
i Patrycji Paczyńskiej-Jasińskiej. Korzystając 
z metafory teoretyka filmu Siegfrieda Kra-
cauera, można powiedzieć, że film w terapii 
działa jak mityczna tarcza Perseusza, który 
zabił Meduzę. Jej wzrok zamieniał śmiałków 
w kamień. W podobny sposób widz mierzy 
się z własnymi emocjami poprzez ekran fil-
mowy. Spojrzenie wprost na samego siebie, 
często nie jest dla nas łatwe.

W rozdziale o pracy terapeutycznej z fil-
mem terapeutka Sylwia Wojtysiak, która 
wypracowała metodę psychokinoterapii, 
twierdzi, że można wykorzystywać nie tylko 
fabułę, ale też dokumenty i animacje. Obraz 
nie musi być przyjemny w odbiorze, nie cho-
dzi tylko o leczenie śmiechem czy pozytyw-
nym nastawieniem. Kino ambitne operuje 
bogatszą pulą bodźców emocjonalnych. Jak 
wynika z badań, kino Krzysztofa Kieślow-
skiego wywołuje w nas więcej emocji samo-
świadomościowych jak poczucie winy, wstyd, 
duma, niż emocji prostych, które powstają 
bez udziału naszej świadomości jak strach 
czy złość. To właśnie z tymi uczuciami mamy 
największe problemy, jeśli chodzi o dostrze-
ganie, rozumienie, nazywanie i radzenie sobie 
z nimi w życiu. Każdy z nas projektuje sie-
bie, własne emocje i doświadczenia na ekran 
kina. Dlatego dla każdego co innego będzie 
stanowiło filmową terapię. Jak twierdzi Woj-
tysiak, najmniej terapeutyczne wydaje się 
kino pornograficzne i horrory, które uwal-
niają konkretne, proste reakcje emocjonal-
no-fizjologiczne, a to zawęża terapeutyczne 
pole działania.

Co to znaczy oglądać film terapeutycznie? 
Terapeuta pomaga nam uzyskać odmienny 

punkt widzenia. Każdy z nas umiejscawia 
siebie w pobliżu bohatera filmowego, z któ-
rym utożsamia się najbardziej. Jednak naj-
większym wyzwaniem jest utożsamienie się 
z postacią, która nas odrzuca. W ten sposób 
jesteśmy w stanie poszerzyć swoją świado-
mość o to, czego nie chcielibyśmy o sobie 
wiedzieć. Po to, żeby wszystko co złe, potrafić 
znaleźć również w sobie, nie tylko w innych. 

W jaki sposób z oglądania filmów 
uczynić narzędzie, które sprawi, że 
nasze życie będzie bogatsze? W książce 
znajdziemy psychologiczne narzędzia – 
w postaci pytań i tabel, przedstawiają-
cych różne emocje – które mogą nam 
w tym pomóc. Dlaczego obraz sam 
w sobie nas nie leczy? Najważniejsze 
jest nie tylko przeżyte doświadczenie 
filmowe, które działa jak emocjonalne 
wspomnienie. Liczy się, tak zwany 
w psychologii „wgląd”. Czyli przeło-
żenie sytuacji, którą obejrzeliśmy na 
ekranie, na swoje życie. Jak piszą psy-
chologowie Agnieszka Ogonowska 
i Michał Brol, w rozdziale o znacze-
niu filmu w pracy psychologów i psy-
choterapeutów, ważne, by przeżyciom 
emocjonalnym towarzyszyły intelek-
tualne procesy poznawcze. Dlatego, 
by terapia była skuteczna, konieczne 
jest, aby widz włączył doświadczenie 
bohaterów filmowych jako własne. 
Przestał być widzem, a doświadczył 

siebie. W ostatniej scenie 12 małp Terry’ego 
Gilliama, główny bohater mówi: „Film się 
nigdy nie zmienia. Za każdym razem wydaje 
się inny, bo my się zmieniamy. Dostrzegamy 
w nim coś innego”. Właśnie o to chodzi w fil-
moterapii. Każdy z nas jest najlepszym klu-
czem do rozumienia filmu.

Martyna Harland

Jakie narzędzia psychologiczne mogą 
uczynić z oglądania filmu seans 
terapeutyczny? Jak można pogłębić swoją 
świadomość, korzystając z medium kina?

„FiLM W terApii i rOZWOJU. NA trOpAcH 
psYcHOLOGii W FiLMie. cZĘść 2”
pOD reD. AGNiesZKi sKOrUpY, MicHAŁA 
BrOLA i pAtrYcJi pAcZYŃsKieJ-
-JAsiŃsKieJ
WYDAWNictWO DiFiN, 2018

MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018



iN MeMOriAM

92 93MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018

Muzykanci (1960) – najbar-
dziej znane dzieło Kazimie-
rza Karabasza, oglądani kilka 
tygodni po śmierci autora, 

wydają się bardziej niż kiedyś także filmem 
o ich twórcy. Stary dyrygent z tego arcy-
dzieła kina dokumentalnego z pasją i znaw-
stwem kierujący orkiestrą tramwajarzy, 
nadający ich grze porządek, dający dowód, 
że spracowane ręce mechaników potra-
fią stać się rękami artystów, przypomina 
dziś samego Karabasza. On także w swo-
ich filmach wydobywał piękno i prawdę 
z codzienności tylko z pozoru prozaicz-
nej, gdyż – jak sam pisał – „każdy człowiek 
w swej mozolnej, często trudno dostrzegal-
nej drodze do celów, jakie sobie wytyczył 
(…) winien zostać zauważony”.

„Niech pan popatrzy, jakie zmęczone 
schody” – powiedział Kazimierz Karabasz, 
kiedy przed kilkunastu laty weszliśmy do 
kamienicy w Paczkowie, w której mieszkał 
Franciszek Wróbel. Za chwilę mieli spotkać 
się po raz pierwszy od blisko czterdziestu 
lat – autor filmu Rok Franka W. (1967) i jego 
bohater. Widziałem, jak bardzo pan Kazi-
mierz jest przejęty. Spojrzałem na drew-
niane schody przez lata wyżłobione kro-
kami mieszkańców tego domu. Mignęły mi 
w pamięci sceny z ludźmi wspinającymi 
się po schodach w filmach Karabasza – te 
w jego pierwszym, szkolnym dokumencie 
Jak co dzień (1955) – o zdążających do pracy 
w stolicy z podwarszawskich miejscowo-
ści – inne, w Z Powiśla (1958), lirycznej 
balladzie o mieszkańcach dźwigającej się 
z ruin dzielnicy, czy w Za rogiem, nieda-
leko (2005), skomponowane z ujęć nakrę-
conych własną kamerą cyfrową w miej-
scach, które dobrze znał. żłobienia czasu 
dostrzeżone w zmieniającym się pejzażu 
miasta, na ludzkiej twarzy, w życiorysie, 
należą do głównych tematów twórczości 
jednego z największych reżyserów doku-
mentalistów w dziejach kina autorskiego 
naszego kontynentu.

Zrealizowany w 1965 roku film Na 
progu – Karabaszowskie Osiem i pół – 
wyznanie reżysera podsumowującego 
swoją dotychczasową twórczość (od dzieł 
demaskatorskiej „czarnej serii” z doku-
mentami nakręconymi wspólnie z Wła-
dysławem ślesickim, aż po portrety pasjo-
natów – filatelistów, hodowców gołębi, czy 
tramwajarzy-artystów, kręcone wespół 
ze wspaniałym operatorem Stanisławem 
Niedbalskim) było nie tylko krótkome-
trażowym esejem o metodach i granicach 
poznania w filmie dokumentalnym, ale 

także wskazaniem nowej przestrzeni dla 
artystycznych eksploracji artysty. Stał się 
nim człowiek na progu jednego z kolej-
nych etapów egzystencji, wyznaczanej nie-
powstrzymanym biegiem czasu, jednostka 
wobec „rytuałów przejścia”, które w zmie-
niającym się dynamicznie świecie często 
musi sama odkrywać czy współtworzyć. 
Jak choćby Franek Wróbel, młody pie-
karz z Paczkowa, który jesienią 1966 roku 
wyruszył do Chorzowa na swoją przygodę 
życia, by z dala od rodziny, pośród obcych, 
pracować i uczyć się. To właśnie w nim 
Karabasz zobaczył „człowieka naszych cza-
sów” i podążył za nim z kamerą, tworząc 
pierwszy tak wnikliwy, oparty na kilku-
miesięcznej obserwacji, portret jednostki, 
czyli Rok Franka W.

Kiedy blisko piętnaście lat temu doku-
mentalista przekroczył próg mieszkania 
bohatera tamtego filmu w drzwiach sta-
nął pan Franciszek (równie przejęty co 
jego gość) w asyście syna, córki i żony. 
„Dzień dobry, panie Karabasz”, powie-
działa z uśmiechem pani Wróblowa i nie 
minęło pięć minut, a rozmowa przeniosła 
się do pokoju, tocząc się jakby dopiero co, 
najwyżej kilka dni wcześniej, została prze-
rwana. Pan Franciszek, choć o kilka dekad 
starszy, wydawał się jednocześnie tak bar-
dzo podobny do siebie sprzed lat – ta sama 
sylwetka, fryzura, jedynie twarz pokryła 
się zmarszczkami. Przypomniały mi się 
słowa Karabasza o pejzażu ludzkiej twarzy, 

jej nastrojach i aurach, twarzach „otwar-
tych” i „zamkniętych”. W swojej książce, pt. 
„Cierpliwe oko”, pisał, że dla dokumentali-
sty twarz to „najważniejszy obszar penetra-
cji”. I dodawał: „Lubię obserwować twarze, 
które milczą. One zresztą milczą, jeśli przy-
jąć to określenie dosłownie – twarz nigdy 
nie milczy całkowicie”. W jego filmach nie 
milczały nawet wówczas, gdy były to twa-
rze z fotografii, którą jako sztukę doku-
mentu cenił nie mniej niż kino. Przez całe 
życie robił zdjęcia. Najpierw jako kronikarz 
drużyny harcerskiej i fotoreporter spor-
towy, a potem autor fotografii do swoich 
filmów – Na progu, Portretu w kropli (1997) 
czy O świcie i przed zmierzchem (1999). Kil-
kunastominutową opowieść o nastoletnich 
fotografach amatorach z Włodawy, Punkt 
widzenia (1974), uznawał za jeden ze swoich 
najważniejszych dokumentów. Z fotografii 
budował filmy o historii, takie jak Przypis 
(1970) – o wojennym dramacie rodzinnej 
Bydgoszczy – oraz te o współczesności, jak 
Lato w Żabnie (1977), przejmującą w swej 
szczerości i prostocie relację Marysi Kolano 
(z jej zdjęciami i komentarzem) z wakacji 
w rodzinnej wsi po pierwszym roku stu-
diów w wielkim mieście.

„A gdzie państwa zdjęcie ślubne?” – zapy-
tał pan Kazimierz Wróblów, rozglądając się 
po pokoju. „Panie Karabasz, wszystko się 
pogubiło przez te nasze przeprowadzki” – 
padła odpowiedź. Kiedy w 2006 roku 
reżyser powrócił do Paczkowa z kamerą, 

by nakręcić Pana Franciszka, na ścianie 
mieszkania wisiała starannie oprawiona 
fotografia ślubna małżonków, przesłana 
kilka miesięcy wcześniej przez pana Kazi-
mierza, który przechował ją w swoim archi-
wum razem z listem od Franka Wróbla, 
młodego żonkosia. W tym drobnym zda-
rzeniu – historii odzyskania fotografii, 
obrazu jednego z najważniejszych wyda-
rzeń (z tych „na progu”) w życiu rodziny 
Wróblów – zawiera się istotny komentarz 
do całej twórczości filmowej Kazimierza 
Karabasza, „kina ofiarowanej uwagi”, aten-
cji dla zwykłego życia z pozoru niepozor-

nych ludzi, dostrzeżonych i docenionych. 
„Człowiek – anonim – pisał autor Cierpli-
wego oka – wyjęty z tłumu innych ludzi 
i obserwowany kamerą ujawnia złożoność 
(choćby jej drobną część) swojego życia. 
Ale także nie przestaje być anonimem. Jed-
nak »wiedza« o nim przeniknęła do wielu, 
wielu innych (…); popatrz, oto fragment 
życia zwykłego człowieka. Może znajdziesz 
tu sprawy, które warte są zastanowienia – 
także w twoim życiu?”.

życie Kazimierza Karabasza naznaczone 
było różnorodnymi spotkaniami (taki też 
tytuł, Spotkania, nosi jego najbardziej osobi-

sty film, z 2004 roku). Spotykał się z ludźmi 
jako twórca filmów dokumentalnych o nich; 
autor wciągający widzów w refleksję o życiu 
innych, którzy z bliska okazywali się mniej 
„inni” a bardziej „tacy jak my”; nauczy-
ciel – wykładowca wielu pokoleń filmow-
ców z PWSFTviT w Łodzi i współtwórca jej 
świetności; a także jako serdeczny, mądry 
i uważny rozmówca, pokazujący jak lepiej 
i wnikliwiej przyglądać się światu dookoła, 
by ludzi zawsze choć na moment spotykać, 
a nie tylko mijać. 

Mikołaj Jazdon

Kazimierz Karabasz

SPOTKANIA 
I ROZMOWy
Był mistrzem i autorytetem dla wielu 
pokoleń filmowców dokumentalistów 
i fabularzystów. Współtwórca polskiej 
szkoły dokumentu. Wyjątkowy autor 
kina, artysta i człowiek.
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Kiedy Piotr Szulkin nie mógł robić 
filmów, stając się – jak ujął to 
Krzysztof Kłopotowski – „zakne-
blowanym prorokiem”, pisał opo-

wiadania. Bohaterem jednego z utworów, 
zatytułowanego „ślimak”, był szary, z pozoru 
nic nieznaczący człowiek o imieniu Pratt. 
żyjący w totalitarnej przyszłości Pratt zostaje 
wezwany przed oblicze okrutnego Kontro-
lera – urzędnika reprezentującego sprawujący 
władzę System. Kontroler rozpoczyna bru-
talne przesłuchanie Pratta, ale ten absolutnie 
nic nie chce ukryć, opowiadając z detalami 
o swoim życiu, swych marzeniach, planach, 
ale także o oddaniu dla Systemu, w którym 
to oddaniu widzi sens swej egzystencji (ale 
i przekorny bunt, jako że System niszczący 
jednostkę, sam z siebie zakłada istnienie swo-
ich wrogów). Całkowita uległość, konformizm 
stają się dla Pratta sposobem na zniszczenie 
systemu, co przynosi w finale niespodzie-
wany efekt. Porażony „wolą bezwolnego” 
Kontroler kapituluje przed swym więźniem, 
nadstawiając mu swą szyję do ugryzienia. 
Tak oto człowieczeństwo, wyrażone przez 
postawę absolutnego poddania się, niszczy 
totalitaryzm, którego „paliwem” są agresywny 
opór, siła, bezwzględność. Pratt był bohate-
rem typowym dla całej twórczości Piotra 
Szulkina (1950-2018) – artysty wyjątkowego 
na mapie polskiej kinematografii. Outsidera, 
w którego eklektycznej twórczości filmowej 
spotykało się kino gatunkowe (jego obrazy: 
Golem, Wojna światów, O-bi, O-ba. Koniec 
cywilizacji, Ga, ga. Chwała bohaterom koja-
rzone były przede wszystkim z socjologicz-
nym SF, tak popularnym zwłaszcza w polskiej 
literaturze przełomu lat 70. i 80.), z kinem 
intelektualnym, filozoficznym, podszytym 
egzystencjalną myślą Sartre’a i Camusa. Fil-
mowa animacja i dokument (z ducha kina 
moralnego niepokoju, ale już „przegryzio-
nego” kaligraficzną stylizacją), z wizyjnym 
kinem na granicy przerysowania i groteski 
(ostatnim dziełem Szulkina była przaśno- 

-polska wizja Ubu Króla Alfreda Jarry’ego). 
Jądrem tego kina był jednak człowiek, jed-
nostka stawiająca czoło otaczającej ją, nie-
przyjaznej rzeczywistości. Przez pryzmat 
człowieka i człowieczeństwa widział Szulkin 
świat. Mierzył kulturę, cywilizację – ludzką 
miarą. Jak sam mówił w wywiadzie rzece 
„Piotr Szulkin. życiopis” (rozmowy prze-
prowadzili Piotr Kletowski i Piotr Marecki – 
przyp. red.): „Wystrzegam się słowa »sztuka«, 
wystrzegam się słowa »religia« i słowa »Bóg«. 
Strasznie boję się nadużywania tych pojęć. 
Nie wystrzegam się słowa »człowiek«. Jeżeli 
człowiek ma w sobie miejsce, żeby te wszyst-
kie trzy elementy w sobie pomieścić, to je 
zmieści”. 

Bohaterowie filmów Szulkina byli jak on 
sam: nadwrażliwi, inteligentni, często nie-
zdolni do fizycznej przemocy, ale jednak obda-
rzeni stalową wolą przetrwania. Jak Soft (Jerzy 
Stuhr) bohater być może jednego z najpięk-
niejszych wizualnie, a przy tym najbardziej 
zastanawiających filmów w polskiej kinema-
tografii – sugestywnej dystopii O-bi, O-ba. 
Koniec cywilizacji. W tej wizji opisującej – 
pośrednio – stan polskiego społeczeństwa 
w dobie rozkładu systemu komunistycznego, 
gdzie ludzkość po wojnie nuklearnej czeka 
na zbawienną Arkę („produkt” propagandy 
rządzących), Soft chce tylko uratować dru-
giego człowieka (a przez to i samego siebie) – 
prostytutkę Geę (Krystyna Janda). Kiedy 

mimo nadludzkiego wysiłku, poniesie klę-
skę, niespodziewanie dostąpi jednak ducho-
wej epifanii: wsłuchany w słowa bezdomnego 
chłopca, który wbrew wszystkiemu wierzy 
w Arkę, zobaczy zbawienie własnej duszy. 
Jakby w akcie pomocy drugiemu człowiekowi 
znajdowało się ukryte głęboko światło odku-
pienia. Kino Szulkina, często prześmiewcze, 
głęboko ironiczne (Mięso [Ironika] – wspa-
niałe, satyryczne spojrzenie na historię PRL-u, 
w którym o zbiorową duszę Polaków toczą 
wojnę dwie przeciwstawne idee: komunizm 
i katolicyzm), ukrywa w sobie pokłady nie 
tylko głębokiego humanizmu reprezentowa-
nego przez kulturę Ludu Księgi, ale też prze-
świeca przez nie duchowe światło niespodzie-
wanie objawiające się w dalekich od widzeń 
proroków prostych ludzkich gestach. Scope 
(Daniel Olbrychski) – kosmiczny komandos 
przeznaczony do roli „Mesjasza”, bohater Ga, 
ga. Chwała bohaterom – filmu inspirowanego 
Twarogiem Piera Paola Pasoliniego – odrzuca 
przypisaną mu rolę oddającego swe życie za 
zbawienie ludzkości i ratuje jedną kobietę, 
z którą ucieka z planety skazanej na zagładę. 

Szulkin w swych filmach zawsze stawał 
po stronie człowieka, zwłaszcza jeśli ów był 
przegrany, skazany na zagładę, albo przy-
najmniej na, z góry przypisaną mu przez 
System, rolę. Był przeciwko ludzkiej głupo-
cie, ograniczeniu, egoizmowi: na których 
budowało się świat XX-wiecznych totalitary-

zmów, chcących – jak w Golemie – „wypro-
dukować” nowego człowieka (w efekcie two-
rząc nieudany produkt: jednostkę całkowicie 
pozbawioną właściwości), jak i totalitaryzmów 
współczesnych, z ducha Nowego wspaniałego 
świata Aldousa Huxleya – totalizmów mediów 
i konsumpcjonizmu, tak trafnie opisanych 
i wykpionych w proroczym (choć nie tylko, 
jak wiadomo w filmie tym Szulkin „prze-
powiedział” niejako stan wojenny) obrazie 
Wojna światów – następne stulecie. Monolog 
Irona Idema (Roman Wilhelmi), w którym 
bohater – zniewolony przez podległe inwa-
zji z Czerwonej Planety władze, prezenter 
telewizyjny – wykrzykuje do publiczności 
zebranej przed telewizorami: „Nienawidzicie 
w telewizji wszystkiego tego, czego nienawi-
dzicie w sobie!”, doskonale opisuje mechanizm 
tworzenia medialnej przestrzeni opartej na 
kłamstwie, hejcie i totalnej, niszczącej iluzji. 

Filmy Szulkina, ale i spektakle, które reali-
zował dla TVP (któż nie pamięta przeświet-
nej inscenizacji Kariery Artura Ui, z songami 
Piotra Marca Liroya, albo być może najlepszej, 
telewizyjnej wersji Tanga Sławomira Mrożka, 
z 1992, pełnej odautorskich uzupełnień) były 
na swój sposób niepowtarzalne. Bo Szulkin 
miał swój własny, niepowtarzalny styl reżyser-
ski: z jednej strony tworzący świat śmiertel-
nej powagi, z drugiej przełamywany gryzącą 
ironią, pozwalającą przywrócić równowagę 
rzeczywistości, która wypadła z kolein (w czas 
drugiej wojny światowej, Małej Apokalipsy, 
w której – jako aktor w Szpitalu Przemienie-
nia Edwarda żebrowskiego, niejako sam 
„brał udział” – wcielając się w postać zabi-
tego przez hitlerowców Chrystusopodobnego 
pacjenta), a i wciąż nie może do niej wrócić. 
Także, a zwłaszcza w kraju nad Wisłą, Szulkin 
chciał swymi filmami przywrócić proporcje, 
nie uważając się w żadnym razie za wielkiego 
mistrza kina (choć w rzeczy samej nim był), 
lecz przede wszystkim za wprawnego rzemieśl-
nika, który w kinie stara się przede wszystkim 
nie przynudzać, a do tego powiedzieć od sie-
bie grosz talmudycznej mądrości. 

Jak sam mówił: „Zapamiętajcie mnie 
jako rzemieślnika i człowieka (...). Nigdy nie 
powiedziałem o sobie, że jestem malarzem – 
jestem plastykiem. Nie znoszę słów »artysta«, 
»dzieło«, »utwór«. Przedmiot będący wyro-
bem rzemieślnika. Trzeba tak samo szano-
wać człowieka, który robi buty jak i czło-
wieka, który robi sztukę przez małe »s«. Bo 
nie trzeba pisać sztuka przez duże »s«. Jeśli 
ktoś robi tylko życiopis, może też zasługuje 
na tolerancję”. 

piotr Kletowski

piotr szulkin

CZŁOWIEK 
Z PLANETy ZIEMIA

Był bardzo wyrazistym i odważnym 
twórcą, mistrzowsko łącząc 
kino gatunkowe z tym bardziej 
intelektualnym i filozoficznym. 
Za maską ironii chował się głęboko 
wrażliwy humanista.
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Olga „Kora” sipowicz

PO PROSTU KORA

Olga „Kora” Sipowicz

Wyjątkowa artystka, piękny 
człowiek, barwny ptak 
polskiej sceny muzycznej. 
Gdy odeszła, wymownie 
wybrzmiały słowa jej 
piosenki „Ściemnia się…”.

Miałam kilka lat, kiedy siedząc 
przed telewizorem podczas 
oglądania festiwalu w Opolu, 
nagle zamarłam. W małym, 

czarno-białym okienku zobaczyłam postać 
nie z tego świata. Była długa, giętka jak 
struna, miała ciemny strój, białe buty spor-
towe i obcięte włosy na zapałkę. I to spoj-
rzenie. Magnetyczne. I ten głos. Wyszła na 
scenę i zaśpiewała. Czas wtedy stanął. Dzisiaj 
stanął ponownie.

Piszę te słowa, oglądając w telewizji pogrzeb 
kobiety, która zmieniła moje życie. Była naj-
ważniejszą obok mojej matki kobietą, jaką 
spotkałam na swojej drodze. W jakiś sposób 
mnie stworzyła i ukształtowała. Bo wtedy, 
kiedy zamurowana siedziałam przed telewi-
zorem, wpatrzona w tę postać po raz pierw-
szy, pomyślałam, że chciałabym być jak ona. 
I tak mi zostało do dzisiaj. Chciałabym mieć 
promil jej siły.

Pamiętam film Wielka majówka w reżyserii 
Krzysztofa Rogulskiego, z 1981 roku, często 
niegdyś pokazywany w telewizji, w którym 
Maanam z Korą odegrali ważną rolę, będąc 
głosem wyśpiewującym marzenia pokolenia, 
które dorastało w czasach komunizmu chy-
lącego się na naszych oczach ku upadkowi. 
Opowieść o dwóch uciekinierach ze sztywnego 
systemu, ze świata betonu, w świat spełnianych 
bezkarnie marzeń była głosem czasów, kiedy 
też Maanam pojawił się na muzycznej scenie 
i wstrząsnął wyobraźnią swoich odbiorców. 
Tam uchwycono fenomen tej muzyki i samej 
Kory – w szarej rzeczywistości, wśród ludzi 
o zmęczonych twarzach, dumna i nieobli-
czalna, wymykająca się schematom Kora była 
jak ktoś nie z tego świata. W sumie szkoda, że 

nikt nie wykorzystał, poza Wielką majówką, 
ogromnego potencjału Kory w filmie. Wiem, 
że rolę matki chciał jej dać Mariusz Grzego-
rzek w Rozmowie z człowiekiem z szafy, ale 
pomysł upadł. Podobno osobowość Kory nie 
dałaby się okiełznać i byłaby tylko albo aż Korą 
w kostiumie kogoś innego. Zostaje żal, że ten 
potencjał nie został wykorzystany. Bo trudno 
też epizody w Czuję się świetnie Waldemara 
Szarka czy Przystani Jana Hryniaka uznać 
za zadowalające. Doskonale sprawdzała się 
jako rozmówczyni, opowiadając o czasach, 
w których żyła. Jej występy gościnne w Beats 
of Freedom. Zew wolności Leszka Gnoińskiego 
i Wojciecha Słoty czy Political Dress Judyty 
Fibiger pokazują nam kogoś, kto nie boi się 
mówić, robi to z sensem i energią.

Jej intelekt był nie z tego świata, a jej 
ostrość i wnikliwość oglądania świata także 
były z innego kosmosu. Czytała wszystko, 
co pojawiło się na rynku, widziała wszyst-
kie filmy, znała każdy utwór muzyczny. 

Miała jakieś trzecie oko, którym dostrze-
gała więcej. Wiem to najlepiej, bo kiedy 
siedziałam kilka dobrych lat temu u niej 
w salonie domu na Bielanach, kiedy teo-
retycznie przyszłam na wywiad, ona nagle 
wyłączyła mi dyktafon i powiedziała, żeby-
śmy sobie herbaty zrobiły, no i żebyśmy 
pogadały. Pogadałyśmy. 

Myślę, że jeśli teraz siedzę przy kompu-
terze, piszę te słowa, mając w oczach łzy, to 
zawdzięczam to temu, że pewnego letniego 
dnia, w domu Kory, usiadłam na jednej z jej 
kanap w salonie i przy stole, pijąc zaparzoną 
przez nią herbatę, byłam z nią szczera. Jak 
nigdy z nikim nie byłam i może już nigdy 
więcej nie odważę się być. Kora, jak mi wtedy 
mówiłaś, ja nadal żyję i nie boję się. Byłaś ze 
mną całe moje życie. Będę strasznie tęsk-
nić. Dziękuję.

Karolina 
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Przechodzenie między amplitudami 
uczuć – to charakteryzowało jazz 
Tomasza Stańki, nie tylko ten fil-
mowy. Trąbka w ścieżce dźwięko-

wej do Reichu Władysława Pasikowskiego – 
choć mogłaby równie dobrze ilustrować kino 
noir – niesie ze sobą echo wszystkiego, co 
ukształtowało polskiego trębacza. Jest w tych 
dźwiękach zuchwałość, noc, miłość, nutka 
niebezpieczeństwa, a także fragment, w któ-
rym instrument zostaje nagle odłożony, jakby 
powietrze wydobywające się z płuc trębacza 
stanęło w gardle. 

Syn prawnika i nauczycielki uczęszczał 
do klasy skrzypcowej w krakowskiej Szkole 
Muzycznej. Mówiono o nim – dziecko, które 
żyć będzie z muzyki nie tylko dlatego, że tego 
chce, ale dlatego, że tak być musi. Dopiero 
w Państwowej średniej Szkole Muzycznej 
postanowił rozwijać swoją miłość do trąbki 
i tak już zostało, aż do obronienia dyplomu 
w 1969 na Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Szybko rozpoczął okres obligatoryjnych 
konkursów jazzowych, koncertów, a także 
jam sessions w krakowskich klubach. Ponoć 
marzyła mu się kariera plastyczna, ale zmienił 
plany, gdy zobaczył na żywo występ muzyka 
Dave’a Brubecka w Rotundzie. 

Jak wspominał wiele lat później w kontek-
ście kina – zainteresowanie opowiadaniem za 
pomocą obrazów pozwoliło mu zrozumieć, 
że ścieżka dźwiękowa powinna układać się 
w opowieść niczym jedwab, być nieroze-
rwalna i interpretacyjna, a nie „wisieć gdzieś 
z boku filmu”.

Oprócz wielu projektów oraz muzycznych 
kolaboracji, takich jak praca z Krzysztofem 
Komedą czy Krzysztofem Pendereckim, 
zaczął regularnie pojawiać się w obszarze 
X Muzy. To również początek odklejania 
się jazzu Stańki od tego, co podpatrywał 
u kolegów z Zachodu, a inspiracji zaczął 
poszukiwać także w rodzimym folklorze. 
Kolejne dekady to dowody niekończącej się 

ciekawości, umiejętności współpracy z wie-
loma reżyserami, m.in. z braćmi Kondra-
tiuk: przy ich serialu Klub profesora Tutki, 
przy Dziurze w ziemi (reż. Andrzej Kon-
dratiuk) czy Jak zdobyć pieniądze, kobietę 
i sławę (reż. Janusz Kondratiuk). Amerykań-
ski portal Jazztimes.com poświęcił śmierci 
Stańki spory wpis, argumentując to sło-
wami: „Był muzykiem, którego artystyczne 
wizje przekraczały granice gatunkowe (…). 
Wciąż zaciekawiony, zawsze poszukujący”. 
W pierwszej dekadzie XXI wieku Stańko 
pomieszkiwał zresztą w Nowym Jorku, 
będąc tam dobrze znanym nie tylko wśród 
koneserów gatunku.

Kina trzymał się bardzo blisko, a mistrzowi, 
Krzysztofowi Komedzie, oddał hołd za 
pomocą jednej z wielu realizacji „Kołysanki 
Rosemary” z filmu Romana Polańskiego. 
Gdyby jednak przejrzeć youTube’a z muzyką 

filmową artysty widać, że jego fani ochoczo na 
„okładki” piosenek wybierają zdjęcia szkla-
nek z whiskey, cygar, rąbków spódnic i kape-
luszy. Pożegnanie z Marią Filipa Zylbera czy 
wspomniany Reich – męskość oraz poczu-
cie przegranej ścierają się na tych ścieżkach 
muzycznych z ciągłą potrzebą spełnienia. 

Warte wspomnienia są również jego 
gościnne występy w niektórych produkcjach, 
do których komponował muzykę, np. w Ponie-
działku Witolda Adamka oraz Ciszy Michała 
Rosy. Nie odmawiał też użyczenia swojego 
głosu. W animacji Noise Przemysława Adam-
skiego wystąpił jako aktor oraz wykonawca 
muzyki. Stawał się wtedy elementem diegezy, 
robiąc to, co potrafił najlepiej – muzykę na 
scenie. Najlepiej czuł się w właśnie w klubach 
jazzowych, od zawsze i do końca.

Jakub Koisz

tomasz stańko

NOC, MIŁOść, KINO 
Odszedł wielki artysta, wizjoner i mistrz. Był 
najwybitniejszym polskim trębaczem jazzowym, cenionym 
na całym świecie. Swoim talentem obdarzył też X Muzę.

Tomasz Stańko
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2lipca zmarł Andrzej Falber (67 l.),  
reżyser, scenarzysta. Absolwent Wy-

działu Historycznego UMCS w Lublinie 
oraz Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej 
w Łodzi. Twórca filmów dokumentalnych, 
które realizował w Polsce i w Niemczech. 
W dorobku ma m.in. takie tytuły, jak: Ka-
BaKai reanimacje, Nazwiska Erny Rosen-
stein, Schlesien – Brücke in Europe, Dwa-
dzieścia hektarów sztuki, Zwei balkone. 
Andrzej Falber był członkiem Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich.

5lipca zmarł Wojciech Majda (73 l.), 
scenograf, znawca i pasjonat mody. 

Zawodowo związany był z Przedsiębior-
stwem Realizacji Filmów Zespoły Filmo-
we oraz wytwórnią Poltel. Autor sceno-
grafii do kilkudziesięciu filmów, seria-
li i spektakli telewizyjnych, wśród któ-
rych znalazły się takie tytuły, jak Och, Ka-
rol Romana Załuskiego, Sprawa się rypła 
Janusza Kidawy, Szaleństwo Majki Skow-
ron Stanisława Jędryki, Polskie drogi Ja-
nusza Morgensterna i Na kłopoty... Bed-
narski Pawła Pitery. Do końca był czyn-
ny zawodowo. Ostatnim filmem, przy któ-
rym pracował był fabularyzowany doku-
ment o Stanisławie „Agatonie” Jankow-
skim w reżyserii Małgorzaty Bramy. Woj-
ciech Majda był członkiem Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich.

9lipca zmarł w Warszawie paweł Dęb-
ski (32 l.), reżyser filmów animowa-

nych. Absolwent specjalizacji Film Ani-
mowany i Efekty Specjalne na Wydzia-
le Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej 
w Szkole Filmowej w Łodzi. Był cenionym 
współpracownikiem Piotra Dumały, Ma-
teusza Heldweina i Anne Magnussen. Za-
debiutował w 2011 roku obrazem Drwal, 
który zdobył m. in. Srebrnego Lajkonika 
w Krakowie oraz wiele nagród na świato-
wych festiwalach od Los Angeles po Hiro-
szimę. Pracował w Fumi Studio przy ani-
macji i montażu produkowanych tam fil-
mów, pełniąc funkcję dyrektora kreatyw-
nego Studia. Paweł Dębski był członkiem 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

13lipca zmarł w Krakowie Kazimierz 
Witkiewicz (93 l.), aktor teatralny, 

filmowy i telewizyjny. W 1945 ukończył 
Studio Dramatyczne Iwo Galla w Krako-
wie. Debiutował w Teatrze Polskim we 
Wrocławiu, później pracował w Teatrze 
śląskim w Katowicach, a następnie przez 
niemal całe życie związany był z teatra-
mi krakowskimi: Miejskim Dramatycz-

nym, Państwowym Dramatycznym, Sta-
rym, im. Juliusza Słowackiego, Bagate-
lą oraz Ludowym w Nowej Hucie. W fil-
mie debiutował rolą kapitana w Żołnierzu 
zwycięstwa Wandy Jakubowskiej. Następ-
nie wystąpił m.in. w Zagubionych uczu-
ciach Jerzego Zarzyckiego czy Wspólnym 
pokoju Wojciecha Jerzego Hasa. W dorob-
ku ma przeszło 30 tytułów, w tym filmów, 
seriali i spektakli telewizyjnych. Szerokiej 
publiczności najbardziej znany był z ro-
li Włocha Francesco Romanellego w kul-
towym filmie Tadeusza Chmielewskiego – 
Nie lubię poniedziałku. Znacząca w je-
go karierze była także rola Felicjana Dul-
skiego w Dulskich Jana Rybkowskiego oraz 
gen. Władysława Sikorskiego w filmie i se-
rialu Do krwi ostatniej... Jerzego Hoffma-
na. Kazimierz Witkiewicz był odznaczo-
ny m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Nagro-
dą Artystyczną Miasta Krakowa oraz Zło-
tą Odznaką za zasługi dla Krakowa.

6sierpnia w Wiesbaden zmarł Zygmunt 
Apostoł (87 l.), aktor teatralny, fil-

mowy i telewizyjny, kompozytor i piani-
sta, śpiewak i artysta estradowy. Na sce-
nie debiutował w połowie lat 50. w Te-
atrze Satyry w Katowicach. W kolejnych 
latach występował m.in. w Operetkach: 
Szczecińskiej, śląskiej, Warszawskiej. 
Pod koniec lat 70. wyemigrował do Nie-
miec, gdzie w latach 1980-2014 występo-
wał w Hessisches Staatstheater w Wiesba-
den. Na srebrnym i szklanym ekranie za-
istniał w połowie lat 60., zagrał 20 ról dru-
goplanowych, m.in. w Bokserze Juliana 
Dziedziny, Przygodach psa Cywila Krzysz-
tofa Szmagiera, Hydrozagatce Andrzeja 
Kondratiuka, Samochodziku i templariu-
szach Huberta Drapelli. Największą popu-
larność przyniosła mu rola artysty w ko-
medii Nie lubię poniedziałku Tadeusza 
Chmielewskiego. Jako kompozytor zaist-
niał głównie jako autor muzyki do piose-
nek wykonywanych przez Bogdana Czy-
żewskiego, Danutę Rinn, Andrzeja Rosie-
wicza, Irenę Santor czy Zbigniewa Wo-
deckiego. Zdobył wiele nagród i wyróż-
nień. W roku 1974 otrzymał II nagrodę 
w konkursie Polskiego Radia na piosenkę 
o Warszawie, w 1975 Nagrodę Dziennika-
rzy na festiwalu w Opolu, a w 1978 uho-
norowano go II nagrodą na Festiwalu In-
terwizji w Sopocie.

12sierpnia zmarł Bernard Krawczyk 
(87 l.), aktor teatralny, filmowy i te-

lewizyjny. W 1952 roku ukończył Stu-
dium Aktorskie w Katowicach. Był zasłu-

żonym, wieloletnim aktorem katowickiego 
Teatru śląskiego, w którym grywał rów-
nież po przejściu na emeryturę. Zdarzało 
mu się też występować na scenach Teatru 
Zagłębia w Sosnowcu oraz Teatru Nowego 
w Zabrzu. W jego imponującym dorob-
ku ekranowym można naliczyć 80 tytułów 
filmów, seriali i spektakli telewizyjnych. 
Wystąpił m.in. w Pięciu, Ptaki ptakom… 
i Elegii Pawła Komorowskiego, Pejzażu 
horyzontalnym Janusza Kidawy, Pamiętni-
ku znalezionym w garbie Jana Kidawy- 
-Błońskiego, Granicy Jana Rybkowskiego, 
Moim Nikiforze Krzysztofa Krauzego oraz 
przede wszystkim w filmach Kazimie-
rza Kutza: Sól ziemi czarnej, Perła w koro-
nie, Znikąd donikąd. Ostatnią rolą aktyw-
nego do końca aktora był występ w naj-
nowszym obrazie Adama Sikory i Ingmara 
Villqista – Miłość w mieście ogrodów.

12sierpnia zmarła Kazimiera Utra-
ta (86 l.) aktorka teatralna, filmo-

wa, radiowa i telewizyjna. Była córką ze-
słańców do Kazachstanu, powróciła do 
Polski w 1946 roku. Karierę rozpoczę-
ła od występów w teatrach studenckich, 
m.in. w STS-ie. W 1959 roku zadebiuto-
wała w filmie, u samego Andrzeja Waj-
dy, w Lotnej. W 1963 roku otrzymała wy-
różnienie na I Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu za wykonanie „Piosenki o oku-
larnikach” z tekstem Agnieszki Osieckiej. 
W latach 1968–2000 występowała w Te-
atrze Polskim w Warszawie. W bogatym 
dorobku ekranowym ma blisko 100 ról 
w filmach, serialach i spektaklach telewi-
zyjnych. Dwukrotnie wystąpiła również 
w teledyskach rockowej grupy Lady Pank. 
Z jej filmografii wypada wymienić m.in. 
Polowanie na muchy Wajdy, Szklaną ku-
lę, Pensję pani Latter i Kobietę w kapeluszu 
Stanisława Różewicza, Monidło Antonie-
go Krauzego, Bilans kwartalny Krzysztofa 
Zanussiego, Wśród nocnej ciszy Tadeusza 
Chmielewskiego, Misia Stanisława Ba-
rei oraz takie seriale, jak: 40-latek i Tygry-
sy Europy Jerzego Gruzy, Polskie drogi Ja-
nusza Morgensterna, Panny i wdowy Janu-
sza Zaorskiego, W labiryncie Pawła Kar-
pińskiego. Największą popularność i sym-
patię widzów przyniosła jej grana od 1997 
roku rola pani Stasi w telenoweli Klan. 
Kazimiera Utrata ma ponadto na swoim 
koncie ponad 80 ról w spektaklach Teatru 
Polskiego Radia, z którym zaczęła współ-
pracować w 1972 roku.

15sierpnia zmarł Łukasz Brzozowy 
(32 l.), asystent operatora kamery 

iN MeMOriAM

nabór 
na studia dla 
producentów 
kreatywnych

Wydział Organizacji 
Sztuki Filmowej Szkoły 

Filmowej w Łodzi otworzył 
nowy kierunek studiów 
i ogłosił nabór na roczne 
Międzynarodowe Studia 
Podyplomowe dla Produ-
centów Kreatywnych. Zgło-
szenia można nadsyłać do 23 
września. Nowy kierunek 
studiów to oferta indywidu-
alnego rozwoju zawodowego 
dla wszystkich, którzy chcą 
osiągnąć sukces w branży 
audiowizualnej. Jak infor-
muje słynna łódzka „Fil-
mówka”: „Niezależnie od 
tego, czy ktoś chce zostać 
filmowcem, biznesmenem 
lub managerem, Wydział 
Organizacji Sztuki Filmowej 
oferuje innowacyjne, zin-

dywidualizowane i wszech-
stronne zajęcia, twórczą 
wymianę myśli i dialog 
z najlepszymi w tej dziedzi-
nie. Studia przeznaczone są 
dla: wizjonerów, którzy pra-
gną zrealizować swój projekt 
i dotrzeć do publiczności; 
pasjonatów, którzy marzą 
o wyprodukowaniu z powo-
dzeniem kreatywnego pro-
jektu i charyzmatycznych 
leaderów, którzy wiedzą, jak 
motywować siebie, współ-
pracowników i oczarować 
innych swoim projektem”. 
O rozwój osobisty i zawo-
dowy kandydatów na stu-
dia zadbają najwybitniejsi 
eksperci, twórcy i leaderzy 
pracujący w Polsce, Europie 
i Stanach Zjednoczonych. 
Szczegółowe informacje 
na temat studiów można 
uzyskać online, pisząc na 
adres: produkcja@film-
school.lodz.pl.

z końcem lipca poznaliśmy skład tego-
rocznej Komisji Oscarowej. Wśród 

13 członków znaleźli się: Radosław 
śmigulski, Stefan Laudyn, Barbara 
Hollender, Dorota Kobiela, Maria 
Sadowska, Anna Wydra, Michał 
Oleszczyk, Urszula śniegowska, Mate-
usz Werner, Anna Ferens, Małgorzata 
Szczepkowska-Kalemba oraz wybrany 
na przewodniczącego Jan A.P. Kaczma-
rek. Komisja wyłoni polskiego kandydata 
do Oscara w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny. Skład Komisji, powo-
łany przez dyrektora PISF Radosława 
śmigulskiego, zaakceptował Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Piotr Gliński. Obrady tego gremium 
odbędą się w drugiej połowie wrze-
śnia, a lista zakwalifikowanych fil-
mów obejmuje 33 pozycje.

komisja 
oscarowa 2018
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i technik cyfrowego obrazu (DIT manager). Filmowiec mimo 
młodego wieku miał już w dorobku współpracę z uznanymi 
polskimi reżyserami. Zajmował się asystenturą w pionie zdję-
ciowym i techniką obrazu cyfrowego. Był asystentem operato-
ra obrazu, m.in. przy filmach: Piąta pora roku Jerzego Doma-
radzkiego, Baczyński Kordiana Piwowarskiego, Dzień czekola-
dy Jacka Piotra Bławuta oraz przy bardzo wielu spektaklach te-
lewizyjnych. Jako asystent operatora kamery pracował m.in. 
przy Paniach Dulskich i Kamerdynerze Filipa Bajona, Córkach 
Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej, Karbali Krzysztofa Łuka-
szewicza, Zaćmie Ryszarda Bugajskiego, Pokocie Agnieszki 
Holland, a także Zimnej wojnie Pawła Pawlikowskiego. Współ-
pracował również przy bardzo wielu filmach z edukacyjne-
go cyklu „Historia w ożywionych obrazach”, produkowanego 
przez WFDiF.

17sierpnia w Konstancinie-Jeziornej zmarł Józef Fryźle-
wicz (86 l.), aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, poeta, 

prozaik i dramaturg. Studiował w krakowskiej PWST oraz na 
Wydziale Polonistyki UJ. Następnie pracował jako instruktor 
w domu kultury w Nowym Targu. Ostatecznie, w 1959, ukoń-
czył Wydział Aktorski łódzkiej PWSF. Występował na scenach 
Teatrów: im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Lubuskie-
go w Zielonej Górze, Dramatycznego w Poznaniu, Ludowego 
w Krakowie – Nowej Hucie, śląskiego w Katowicach oraz war-
szawskich: Narodowego, Współczesnego, Na Woli, Rozmaito-
ści, Na Targówku, Popularnego. Przez pewien czas pracował 
również w Teatrze Polskim w Bydgoszczy jako specjalista ds. 
wymowy. Był autorem sztuk teatralnych oraz wierszy i opo-
wiadań drukowanych w czasopismach kulturalnych. Wydał 
książki wspomnieniowe „Ja, Zgryźlewicz” oraz „Pamiętam… 
Listy do Marka”. W dorobku ekranowym ma przeszło 120 ty-
tułów filmowych, serialowych lub spektakli telewizyjnych. 
Wystąpił m.in. w Lalce Wojciecha Jerzego Hasa, Kolumbach Ja-
nusza Morgensterna, Bilansie kwartalnym Krzysztofa Zanus-
siego, Pasji Stanisława Różewicza, Granicy Jana Rybkowskie-
go, Teście Pilota Pirxa Marka Piestraka, Białym mazurze Wan-
dy Jakubowskiej, Dyrygencie i Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy 
czy Prymasie. Trzech latach z tysiąca Teresy Kotlarczyk. Józef 
Fryźlewicz był laureatem wielu nagród i wyróżnień aktorskich.

18sierpnia zmarł piotr śnieg (56 l.), kierownik produk-
cji. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczne-

go Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższego Studium Zawo-
dowego Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej PWS-
FTviT w Łodzi. Swoją drogę zawodową rozpoczął asystentu-
rą przy produkcji Cyngi Leszka Wosiewicza oraz przy obu czę-
ściach Psów Władysława Pasikowskiego. Jako już samodziel-
ny kierownik produkcji pracował przy wielu głośnych tytu-
łach, m.in. Historii kina w Popielawach Jana Jakuba Kolskie-
go, Reichu Władysława Pasikowskiego, Trzecim Jana Hrynia-
ka, Kochankach Roku Tygrysa Jacka Bromskiego, Wszyscy je-
steśmy Chrystusami Marka Koterskiego, komediach: To nie tak, 
jak myślisz kotku i Podejrzani zakochani Sławomira Kryńskie-
go czy Śniadanie do łóżka Krzysztofa Langa. Ostatnim tytu-
łem, którego produkcją kierował Piotr śnieg był Kantor w re-
żyserii Jana Hryniaka z Borysem Szycem w tytułowej roli wiel-
kiego artysty teatru – Tadeusza Kantora.

Oprac. Julia Michałowska
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laur Cisowy to doroczna nagroda 
organizatorów Festiwalu Filmu-Mu-

zyki-Malarstwa „Lato z Muzami” 
w Nowogardzie przyznawana za 
wybitne osiągnięcia w reżyserii fil-
mowej. Podczas tegorocznej, już 22. 
edycji wydarzenia (20-22 lipca) lau-
reatami wyróżnienia zostali Joanna 
Kos-Krauze i Krzysztof Krauze. 
Autorski tandem rozpoczął swą 
współpracę przy słynnym Długu, póź-
niej były filmy nagradzane w kraju 
i na świecie: Mój Nikifor, Plac Zbawi-
ciela, Papusza czy ostatni obraz Ptaki 

śpiewają w Kigali. Wybrane dzieła 
duetu tych wybitnych artystów można 
było obejrzeć na festiwalu, a Joanna 
Kos-Krauze, będąc gościem w Nowo-
gardzie, spotkała się z publicznością, 
opowiadając o wspólnej drodze twór-
czej dzielonej z przedwcześnie zmar-
łym mężem Krzysztofem. „Każde 
spotkanie publiczności z Joanną 
Kos-Krauze to wielkie i piękne 
doświadczenie, bo szybko zdajemy 
sobie sprawę, z jak wielką osobo-
wością kina mamy do czynienia” – 
mówił Krzysztof Spór, dyrektor arty-

styczny „Lata z Muzami”. Gościem 
festiwalu była również ulubiona 
aktorka i gwiazda filmów małżeń-
stwa Krauzów, Jowita Budnik. „Lato 
z Muzami” to jedno z najważniejszych 
kulturalnych wydarzeń w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Corocz-
nie festiwal odwiedzają znakomici 
goście, a w ostatnich latach byli to 
m.in. Andrzej Seweryn, Marek Koter-
ski, Piotr Dumała, Gabriela Muskała, 
Adam Woronowicz, Marcin Bortkie-
wicz, Wojciech Smarzowski, Janusz 
Zaorski czy Piotr Domalewski.

laur cisowy dla joanny i krzysztofa krauzów

MAGAZYN FILMOWY  nr 85/wrzesień 2018

Joanna Kos-Krauze odbiera Laur Cisowy
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nym z głównych celów ESP jest 
stworzenie europejskim reżyse-
rom i producentom możliwości 
koprodukcji filmów krótkome-
trażowych. Impreza obejmuje 
warsztaty scenariuszowe, forum 
koprodukcyjne oraz sesje online 
odbywające się między spotka-
niami. Do ESP zostanie zakwa-
lifikowanych szesnastu twór-
ców. Aby zgłosić chęć udziału 
w pitchingu, należy do 30 wrze-
śnia przesłać organizatorom na 

adres: europeanshortpitch@
nisimasa.com komplet doku-
mentów: wypełniony formu-
larz zgłoszeniowy, CV reży-
sera i producenta, prezentację 
firmy produkcyjnej oraz mate-
riał „work-in-progress”. Bardziej 
szczegółowe informacje znaleźć 
można na stronie organizato-
rów: www.esp.nisimasa.com.

Oprac. Julia 
Michałowska
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Filmowo 
o powstaniu 
warszawskim

edukacja cudzoziemców 
i  zachęcenie ich do bliż-

szego poznania historii Polski 
to główne założenia nowego 
projektu z obszaru społecz-
nej odpowiedzialności biz-
nesu, który Polska Wytwór-
nia Papierów Wartościowych 
przygotowała we współpracy 
z brytyjskim filmowcem Patric-

kiem Neyem. Codziennie od 
1 sierpnia do 2 października 
o godz. 17.00 pod hasztagami 
#63days, #63days1944, #63Day-
sofExtraordinaryCourage1944 
w mediach społecznościowych 
pojawiają się krótkie filmy opi-
sujące wybrane epizody walk 
powstańczych. „63 Days of 
Extraordinary Courage 1944” 
to projekt w języku angielskim, 
dzięki któremu internauci na 
całym świecie mogą choć tro-
chę poznać losy powstania war-
szawskiego. Muzykę do filmów 

skomponował polski kompozy-
tor Marek Iwaszkiewicz. 

ustawa o wspieraniu 
produkcji 
audiowizualnej

24lipca rząd przyjął projekt 
ustawy o wspieraniu pro-

dukcji audiowizualnej. Zgodnie 
z nim, producenci audiowizu-
alni, koproducenci oraz przed-
siębiorcy wykonujący usługi 

na rzecz produkcji utworów 
audiowizualnych będą mogli 
uzyskać zwrot części kosztów 
poniesionych na produkcję 
w naszym kraju. Wprowadze-
nie wsparcia finansowego zwią-
zanego z produkcją powoduje 
rozwój infrastruktury audiowi-
zualnej w krajach, gdzie realizo-
wana jest duża liczba projektów 
zagranicznych. Przewidziany 
w projekcie system wsparcia 
rozwiązuje najbardziej dotkliwy 
problem polskiego przemysłu 
audiowizualnego, który mimo 
sukcesów artystycznych ostat-
nich lat i postępującej pro-
fesjonalizacji produkcji jest 
narażony na stagnację. Zapro-
ponowane rozwiązania wzmoc-
nią pozycję polskiego sektora 
audiowizualnego na rynku mię-
dzynarodowym, podniosą kon-
kurencyjność krajowych firm 
działających w branży, a w dłuż-
szej perspektywie przyciągną 
do Polski poważne inwestycje 
zagraniczne. Wsparcie będzie 
przyznawane przez Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej w oparciu 
o maksymalnie uproszczone 
procedury kwalifikujące dany 
projekt do uzyskania dofinan-
sowania i będzie wypłacane 
dopiero po zakończeniu pro-
dukcji lub jej części, i ponie-
sieniu przez producenta wszel-
kich kosztów z nią związanych, 
a także po dokonaniu analizy 
dokumentacji przez niezależną 
firmę audytorską. Nowe roz-
wiązania mają wejść w życie po 
upływie miesiąca od ogłoszenia 
w Dzienniku Ustaw, z wyjąt-
kiem jednego przepisu, który 
zacznie obowiązywać w innym 
terminie. Więcej informacji na: 
www.mkidn.gov.pl.

zgłoszenia na 
european short pitch

Wystartował nabór na Euro-
pean Short Pitch, inicja-

tywę mającą na celu promocję 
produkcji filmów krótkome-
trażowych. Zgłoszenia można 
przesyłać do 30 września. Jed-

przerwa wakacyjna nie dotyczyła Polski 
światłoczułej. W lipcu ruszyła kolejna 

trasa z filmem. Tym razem był to chyba 
najbardziej nagradzany i doceniany w kraju 
i na świecie polski dokument ostatnich 
lat, czyli Komunia Anny Zameckiej (m.in. 
Europejska Nagroda Filmowa 2017). Po 
seansach, z publicznością, spotykała się 
Anna Rok odpowiedzialna za dźwięk na 
planie, która zdradzała widzom (niezwykle 
zainteresowanym rozmową po projekcji) 
kulisy produkcji, opowiadając o procesie 
realizacji filmu dokumentalnego, warun-
kach technicznych, relacjach z bohaterami 
Komunii itp. Warto dodać, że realizatorka 
dźwięku swoje pierwsze kroki w branży 

filmowej stawiała jako… wolontariuszka 
w Polsce światłoczułej! Tym razem „świa-
tłoczuła trasa” wiodła przez trzy wojewódz-
twa: kujawsko-pomorskie, śląskie i łódzkie. 
Komunię zaprezentowano w Jabłono-
wie Pomorskim, Płużnicy, Szarlejce (tutaj 
„światłoczuli” gościli już po raz kolejny) 
oraz w Ozorkowie. Unikatowy projekt 
Doroty Kędzierzawskiej i Arthura Rein-
harta, jakim jest Polska światłoczuła, orga-
nizuje projekcje w często bardzo nietypo-
wych przestrzeniach. Tak było i tym razem. 
Sale projekcyjne zaaranżowano m.in. 
w szkole podstawowej, remizie Ochotni-
czej Straży Pożarnej czy Ośrodku Leczenia, 
Terapii i Rehabilitacji Uzależnień.

komunia z polską Światłoczułą 
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Ekipa Polski 
Światłoczułej

KALENDARZ IMPREZ
wrzesień 2018

15. europejski 
Festiwal Filmowy 
integracja ty i ja
KOSZALIN
4-8 września
www.integracjatyija.pl

4. bytom Film 
Festival – Festiwal 
popularyzatorów 
Filmowych
BYtOM
6-8 września
www.festivalbytom.pl

8. sokołowsko Festiwal 
Filmowy hommage 
à kieślowski
SoKołowSKo
14-16 września
www.hommage-
akieslowski.pl

43. Festiwal polskich 
Filmów Fabularnych
GDYNIA
17-22 września
www.festiwalgdynia.pl

35. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 
dozwolone do 21/up 
to 21
WARSZAWA
20-22 września
www.upto21.pl

23. Festiwal górski 
im. andrzeja zawady 
w lądku zdroju
lądeK ZdRój
20-23 września
www.festiwalgorski.pl

8. Festiwal kultury 
i sztuki (dla osób 

niewidomych)
PłoCK
22-29 września
www.defacto.org.pl

5. Festiwal Filmowy 
kino dzieci
PoNad 30 miaSt 
w PolSCe
22–30 września 
www.kinodzieci.pl

8. ars independent 
Festival
KAtOWICE
25-30 września 
www.arsindependent.pl

Miastomovie 
wRoCław
26-30 września
www.miastomovie.pl

Festiwal Filmowy 
przeźrocza
BYDGOSZCZ
27-29 września
www.koloroffon.pl

3. Festiwal Filmów 
dolnośląskich – 
złoty samorodek 
2018
ZłotoRyja
28-30 września 
www.zokir.pl

10. Festiwal Filmowy 
niepokorni, niezłomni, 
wyklęci
GDYNIA
29 września –  
2 października 
www.festiwalnnw.pl

Oprac. Marcin 
radomski

krakowska Fundacja Filmowa skończyła 3 lipca 15 lat! 
Została powołana do życia z inicjatywy Krzysztofa Gierata 

przez Instytucję Filmową Apollo-Film. Głównymi obsza-
rami działalności Fundacji jest produkcja kolejnych edycji 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego (najstarszego festiwalu 
X Muzy w Polsce) oraz zagraniczna promocja polskich doku-
mentów i krótkich metraży (fabuł, animacji i dokumentów). 
Obie te działalności rozwijane są przez Fundację w sposób 
niezwykle kreatywny, przynosząc wiele satysfakcji zarówno 
twórcom filmowym, jak i widzom. Prezesem Zarządu KFF 
jest Krzysztof Gierat, a wiceprezesem Barbara Orlicz-Szypuła.

15 lat krakowskiej 
Fundacji Filmowej
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nie z oczekiwaniami, animacja Iniemamocni 
2, na którą bilety kupiło 1,041 mln widzów. 
Przesunięcie premiery na lipiec było zatem 
dobrą decyzją. Przez całe wakacje film ten 
cieszył się dużą oglądalnością, by wkrótce 
stać się drugim najpopularniejszym tytułem 
w polskich kinach w 2018 roku. Przebojem 
lipca i całych wakacji został również musical 
Mamma Mia! Here We Go Again. Ostatnie 
kilka dni lipca wystarczyły, aby film z piosen-
kami Abby obejrzało 402,4 tys. osób, a pod 
koniec sierpnia produkcja ta zabiegała już 
o milionowego widza.

W  czołówce lipcowych przebojów 
w naszych kinach była też Zimna wojna, 
którą w tym okresie obejrzało jeszcze 174,9 
tys. kinomanów, co przełożyło się pod koniec 
sierpnia na ponad 730 tys. sprzedanych bile-
tów. Polskie kino niezmiennie przyciąga 
widzów do kin. Dowodem na to jest zesta-
wienie podsumowujące pierwsze półrocze 
2018 roku. 

lekka zaDyszka 
w połowie roKu
Wyniki filmów z Top 20 polskiego box offi-
ce’u w pierwszym półroczu 2018 były o 7,4 
proc. mniejsze od świetnego rezultatu osią-
gniętego w roku poprzednim. Sprzedaż bile-
tów na dwadzieścia najpopularniejszych tytu-
łów w polskich kinach sięgnęła w tym okresie 
16,2 mln, a przecież w 2017 roku sprzedano 
ich 17,5 mln. Całościowa liczba sprzedanych 
biletów w pierwszym półroczu 2018 to około 
26,8 mln i jest to wynik o około 1,5 mln gor-
szy od zeszłorocznego. O ile pierwszy kwar-
tał 2018 był pod względem frekwencji bardzo 
dobry, to już kwartał drugi okazał się drama-
tycznie słaby. Wspomniana pogoda, piłka 
nożna, słabszy repertuar oraz wprowadze-
nie niedziel bez handlu wpłynęły na ujemną 
frekwencję w polskich kinach w pierwszych 
sześciu miesiącach tego roku. W pierwszym 
półroczu sytuację na rodzimych ekranach 
uratowały produkcje krajowe i pewien nie-
spodziewany przebój z Hollywood.

O ile w roku 2017 w Top 10 był tylko 
jeden polski film (Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej na 1. miejscu), o tyle 
rok później na liście największych prze-
bojów znalazły się cztery rodzime obrazy 
i każdy z nich obejrzany został przez ponad 
milionową widownię. W dodatku szacuje 

się, że udział polskich produkcji w całym 
rynku wyniósł blisko 30 proc. Widzowie 
kochają polskie filmy!

Listę najpopularniejszych tytułów 
w naszych kinach w okresie styczeń – czer-
wiec 2018 otwierają Kobiety mafii Patryka 
Vegi. Produkcja ta zgromadziła ponad dwu-

milionową widownię i potwierdziła domina-
cję tego twórcy na rynku lokalnej filmowej 
rozrywki. żaden inny tytuł nie zbliżył się do 
tego osiągnięcia. Za to zauważyć należy, że 
Kobiety mafii zgromadziły o 300 tys. widzów 
mniej od Botoksu i o ponad 800 tys. mniej 
od obrazu Pitbull. Niebezpieczne kobiety. Ale 
Patryk Vega może spać spokojnie, jego kino 
to ciągle wielka maszyna do robienia pienię-
dzy, co cieszy przecież nie tylko producentów, 
ale i właścicieli kin.

Wysoko na liście znalazły się też inne 
komercyjne polskie produkcje. Czwarta 
pozycja dla Narzeczonego na niby (1,1 
mln) poskutkowała szybką decyzją o reali-
zacji sequela. Piąte miejsce zajął Podatek 
od miłości (1,04 mln), a na szóstej znalazł 
się Pitbull. Ostatni pies (1 mln), którego 
reżyserię przejął Władysław Pasikowski. 
Każdy z tych filmów przekroczył milio-
nową widownię, ale ostatecznie uległy one 
w kinach dwóm dużym produkcjom z Hol-
lywood. Drugie miejsce na liście najpopu-
larniejszych obrazów pierwszego półro-

cza w polskich kinach zajęło Nowe oblicze 
Greya (1,36 mln), finałowa odsłona popu-
larnej walentynkowej serii. Pod wzglę-
dem wpływów do kas, na trzecim miej-
scu zestawienia znalazł się film Avengers: 
Wojna bez granic, a systematyczne budo-
wanie marki przez Marvela poskutko-

wało w końcu w naszym kraju wynikiem 
komiksowej produkcji, który przekro-
czył barierę miliona sprzedanych biletów 
(1,21 mln). Jednak pod względem rezultatu 
kasowego na podium znalazł się inny film. 
To Cudowny chłopak, czyli największa jak 
na razie niespodzianka rynku kinowego 
w Polsce w 2018 roku. Film z Julią Roberts 
wystartował na bardzo średnim pozio-
mie, a potem z tygodnia na tydzień budo-
wał swoją imponującą widownię i ściągał 
do kin coraz więcej osób, całe rodziny 
i szkolne wycieczki. W sumie obraz obej-
rzało 1,361 mln widzów.

Drugie półrocze to będzie kinowy 
wyścig, aby nadrobić straty, i aby spróbo-
wać zbliżyć się do rekordowego osiągnię-
cia z końca poprzedniego roku. Nie będzie 
łatwo. Wszystko zależy od filmowej jesieni, 
która przyniesie premiery wielu dużych 
i oczekiwanych tytułów. Wiele zależy też 
od siły przebicia i wartości polskich filmów!

Krzysztof spór
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Winą za to, że w szóstym mie-
siącu 2018 roku w polskich 
kinach sprzedano ponad 
milion biletów mniej, niż 

miało to miejsce w tym samym okresie roku 
poprzedniego, obarczyć należy przede wszyst-
kim fantastycznie słoneczną pogodę, konku-
rencyjne dla kin mistrzostwa świata w piłce 
nożnej, a co za tym idzie nieco słabsze fil-
mowe propozycje z Hollywood. Tytuły z Top 
10 polskiego box office’u przyciągnęły do kin 
w czerwcu 3,1 mln osób, a najpopularniejszym 
filmem tego okresu okazał się Jurassic World: 
Upadłe królestwo, który obejrzało 673 tys. 
widzów. Dobrze w naszych kinach poradził 

sobie familijny obraz zatytułowany Wyszcze-
kani (495 tys. sprzedanych biletów), ale rozcza-
rowanie frekwencyjne na całym świecie przy-
niosła produkcja Han Solo: Gwiezdne wojny 
– historie, która w naszych kinach zaintereso-
wała w czerwcu jedynie 329 tys. kinomanów. 
Oczekiwania były zdecydowanie większe.

Czerwiec na rodzimych ekranach wyglą-
dałby jeszcze gorzej, gdyby nie największa nie-
spodzianka rynku kinowego w tym okresie, 
czyli imponujące osiągnięcie Zimnej wojny 
Pawła Pawlikowskiego. Polski dystrybutor 
zdecydował się na rzecz odważną i wpro-
wadził ten film bezpośrednio po sukcesie 
na festiwalu w Cannes, czyli w okresie, który 

dla polskiego kina był do tej pory jałowy. Tak 
śmiałe posunięcie okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Zimna wojna nie tylko odniosła wielki 
sukces, ale też uratowała wiele, szczególnie 
małych, kin przed finansowymi tarapatami. 
Tylko w czerwcu obejrzało ją 555,1 tys. osób. 
Ten skromny czarno-biały polski film kon-
kurował o widzów z wielkimi produkcjami 
z Hollywood i ostatecznie nieznacznie uległ 
jedynie „potężnym dinozaurom”.

W lipcu sytuacja nieco się poprawiła, 
a filmy z Top 10 polskiego box office’u zoba-
czyło w sumie 2,543 mln osób (rok wcześniej 
było tych widzów ponad 3 mln). Największym 
przebojem w tym okresie okazała się, zgod-

W czerwcu 2018 w polskich kinach sprzedano ponad milion 
biletów mniej w porównaniu do czerwca roku poprzedniego. 
Wynik ten wpłynął negatywnie na całe pierwsze półrocze na 
rodzimych ekranach. Sytuację uratowały polskie filmy.
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Katarzyna Warnke w filmie 
Kobiety mafii, reż. Patryk Vega

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

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 JURASSIC WORLD: 
UPADŁE KRÓLESTWO

JURASSIC WORLD: 
FALLEN KINGDOM

UIP USA 14 256 702 673 856 14 256 702 673 856 253 08.06.2018

2 ZIMNA WOJNA ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT POLSKA/FRANCJA/WLK. 
BRYTANIA

10 462 971 555 159 10 462 971 555 159 265 08.06.2018

3 WYSZCZEKANI SHOW DOGS UIP USA/WLK. BRYTANIA 9 199 641 495 947 9 199 641 495 947 152 01.06.2018

4 HAN SOLO. GWIEZDNE 
WOJNY - HISTORIE

SOLO: A STAR WARS 
STORY

DISNEY USA 6 924 994 329 259 12 784 863 594 454 465 25.05.2018

5 DEADPOOL 2 DEADPOOL 2 IMPERIAL 
CINEPIX

USA 4 815 149 242 070 16 533 941 816 030 318 18.05.2018

6 OCEAN'S 8 OCEAN'S 8 WARNER USA 3 940 101 203 674 3 940 101 203 674 193 22.06.2018

7 UPROWADZONA 
KSIĘŻNICZKA

VYKRADENA PRYNTSESA: 
RUSLAN I LUDMILA

MONOLITH UKRAINA 3 243 855 180 426 3 243 855 180 426 192 22.06.2018

8 BELLA I SEBASTIAN 3 BELLE ET SEBASTIEN 3, LE 
DERNIER CHAPITRE

MONOLITH FRANCJA 2 599 738 170 394 2 909 040 189 676 207 31.05.2018

9 POZYCJA 
OBOWIĄZKOWA

BOOK CLUB MONOLITH USA 2 453 815 125 646 4 140 770 210 309 177 25.05.2018

10 DZIEDZICTWO. 
HEREDITARY

HEREDITARY MONOLITH USA 2 421 259 125 048 2 421 259 125 048 178 22.06.2018

60 318 225 3 101 479

11 ODLOTOWY NIELOT PLOEY - YOU NEVER FLY 
ALONE

KINO ŚWIAT ISLANDIA/BELGIA 2 365 405 141 099 2 365 405 141 099 194 15.06.2018

12 KOCHAJĄC PABLA, 
NIENAWIDZĄC 
ESCOBARA

LOVING PABLO KINO ŚWIAT HISZPANIA/BUŁGARIA 2 284 564 118 119 2 284 564 118 119 113 15.06.2018

13 JESTEM TAKA PIĘKNA! I FEEL PRETTY KINO ŚWIAT CHINY/USA 2 044 801 107 083 2 044 801 107 083 170 29.06.2018

14 I ŻE CI NIE ODPUSZCZĘ OVERBOARD FORUM FILM USA 1 714 603 88 736 1 714 603 88 736 114 15.06.2018

15 PRZEBUDZENIE DUSZ GHOST STORIES KINO ŚWIAT WLK. BRYTANIA 1 630 542 82 302 1 630 542 82 302 140 01.06.2018

16 FUTRZAKI RUSZAJĄ NA 
RATUNEK

TWO TAILS FORUM FILM ROSJA 1 256 246 78 662 1 798 451 111 541 184 25.05.2018

17 KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI DUCK DUCK GOOSE KINO ŚWIAT CHINY/USA 1 229 127 77 219 3 490 631 211 365 232 11.05.2018

18 AVENGERS: WOJNA BEZ 
GRANIC

AVENGERS: INFINITY WAR DISNEY USA 1 121 841 55 494 25 925 263 1 214 773 460 26.04.2018

19 TWÓJ SIMON LOVE, SIMON IMPERIAL 
CINEPIX

USA 706 703 41 108 706 703 41 108 119 15.06.2018

20 KUBA GUZIK JIM BUTTON AND LUKE 
THE ENGINE DRIVER

KINO ŚWIAT NIEMCY 630 542 37 563 630 542 37 563 168 29.06.2018

14 984 374 827 385

TOP 20: 75 302 599 3 928 864

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 10 462 971 555 159 10 462 971 555 159 265 08.06.2018

2 TARAPATY NEXT FILM 89 883 8 712 4 541 944 317 504 215 15.09.2017

3 CZUWAJ MONOLITH 84 246 5 249 84 246 5 249 56 08.06.2018

4 PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT 37 714 1 984 20 265 773 1 009 576 434 15.03.2018

5 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 35 354 3 404 6 773 573 430 695 176 06.10.2017

6 NAJLEPSZY MÓWI SERWIS 34 418 3 327 13 042 744 759 678 250 17.11.2017

7 KOBIETA SUKCESU NEXT FILM 27 320 2 746 7 314 369 388 370 284 08.03.2018

8 WIEŻA. JASNY DZIEŃ AGAINST GRAVITY 16 384 1 650 321 432 20 744 51 23.03.2018

9 TWARZ KINO ŚWIAT 15 189 1 397 3 312 694 183 236 253 06.04.2018

10 ATAK PANIKI AKSON 14 927 1 523 3 369 866 183 750 225 19.01.2018

TOP 10: 10 818 406 585 151
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WSZYStKIE FILMY WSZYStKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 INIEMAMOCNI 2 THE INCREDIBLES 2 DISNEY USA 19 577 896 1 041 090 19 577 896 1 041 090 403 13.07.2018

2 MAMMA MIA! HERE WE 
GO AGAIN

MAMMA MIA! HERE WE 
GO AGAIN

UIP WLK. BRYTANIA/USA 8 142 944 402 484 8 142 944 402 484 328 27.07.2018

3 JESTEM TAKA PIĘKNA! I FEEL PRETTY KINO ŚWIAT CHINY/USA 3 649 531 187 602 5 694 332 294 685 170 29.06.2018

4 ZIMNA WOJNA ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT POLSKA/FRANCJA/WLK. 
BRYTANIA

3 445 076 174 879 13 908 047 730 038 265 08.06.2018

5 JURASSIC WORLD: 
UPADŁE KRÓLESTWO

JURASSIC WORLD: 
FALLEN KINGDOM

UIP USA 3 344 297 155 120 17 600 999 828 976 253 08.06.2018

6 BEREK TAG WARNER USA 2 930 537 152 326 2 930 537 152 326 166 06.07.2018

7 DRAPACZ CHMUR SKYSCRAPER UIP USA 2 556 400 126 975 2 556 400 126 975 139 13.07.2018

8 WHITNEY WHITNEY KINO ŚWIAT WLK. BRYTANIA/USA 2 208 322 117 412 2 208 322 117 412 159 06.07.2018

9 41 DNI NADZIEI ADRIFT MONOLITH USA/HONG KONG/
ISLANDIA

1 793 325 96 067 1 795 597 96 164 127 06.07.2018

10 KSIĄŻĘ CZARUŚ CHARMING KINO ŚWIAT KANADA/USA 1 607 541 89 240 1 607 541 89 240 175 27.07.2018

49 255 869 2 543 195

11 OCEAN'S 8 OCEAN'S 8 WARNER USA 1 605 185 79 214 5 545 286 282 888 193 22.06.2018

12 WYSZCZEKANI SHOW DOGS UIP USA/WLK. BRYTANIA 1 404 533 78 839 10 604 174 574 786 152 01.06.2018

13 SICARIO 2: SOLDADO SICARIO 2: SOLDADO MONOLITH WŁOCHY/USA 1 386 211 68 281 1 386 211 68 281 191 20.07.2018

14 UPROWADZONA 
KSIĘŻNICZKA

VYKRADENA PRYNTSESA: 
RUSLAN I LUDMILA

MONOLITH UKRAINA 1 361 705 84 922 4 605 560 265 348 192 22.06.2018

15 KOCHAJĄC PABLA, 
NIENAWIDZĄC 
ESCOBARA

LOVING PABLO KINO ŚWIAT HISZPANIA/BUŁGARIA 1 319 889 66 000 3 604 453 184 119 113 15.06.2018

16 PIERWSZA NOC 
OCZYSZCZENIA

THE FIRST PURGE UIP USA 1 281 390 64 625 1 281 390 64 625 114 20.07.2018

17 ODLOTOWY NIELOT PLOEY - YOU NEVER FLY 
ALONE

KINO ŚWIAT ISLANDIA/BELGIA 914 020 56 051 3 279 425 197 150 194 15.06.2018

18 KUBA GUZIK JIM BUTTON AND LUKE 
THE ENGINE DRIVER

KINO ŚWIAT NIEMCY 854 257 52 108 1 484 799 89 671 168 29.06.2018

19 CO W TRAWIE PISZCZY DROLES DE PETITES BETES MONOLITH FRANCJA/LUKSEMBURG 847 052 51 094 847 052 51 094 146 20.07.2018

20 CZEGO ŻYCZY SOBIE 
KOBIETA

ALL I WISH KINO ŚWIAT USA 743 905 39 683 743 905 39 683 134 13.07.2018

11 718 147 640 817

TOP 20: 60 974 016 3 184 012

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KOBIETY MAFII KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT POLSKA 41 734 374 2 033 898 41 734 374 2 033 898 473 22.02.2018

2 NOWE OBLICZE GREYA FIFTY SHADES FREED UIP USA 27 751 422 1 364 357 27 751 422 1 364 357 425 09.02.2018

3 AVENGERS: WOJNA BEZ 
GRANIC

AVENGERS: INFINITY WAR DISNEY USA 25 925 263 1 214 773 25 925 263 1 214 773 460 26.04.2018

4 NARZECZONY NA NIBY NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS POLSKA 22 693 433 1 126 986 22 693 433 1 126 986 250 12.01.2018

5 PODATEK OD MIŁOŚCI PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT POLSKA 20 634 050 1 043 948 20 634 050 1 043 948 343 26.01.2018

6 PITBULL. OSTATNI PIES PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT POLSKA 20 265 773 1 009 576 20 265 773 1 009 576 434 15.03.2018

7 CUDOWNY CHŁOPAK WONDER MONOLITH USA/HONG KONG 20 017 409 1 361 785 20 017 409 1 361 785 166 19.01.2018

8 DEADPOOL 2 DEADPOOL 2 IMPERIAL 
CINEPIX

USA 16 533 941 816 030 16 533 941 816 030 318 18.05.2018

9 FERNANDO FERDINAND IMPERIAL 
CINEPIX

USA 14 965 262 806 497 14 965 262 806 497 262 05.01.2018

10 JURASSIC WORLD: 
UPADŁE KRÓLESTWO

JURASSIC WORLD: 
FALLEN KINGDOM

UIP USA 14 256 702 673 856 14 256 702 673 856 253 08.06.2018

224 777 629 11 451 706

11 HAN SOLO. GWIEZDNE 
WOJNY - HISTORIE

SOLO: A STAR WARS 
STORY

DISNEY USA 12 784 863 594 454 12 784 863 594 454 465 25.05.2018

12 CZARNA PANTERA BLACK PANTHER DISNEY USA 12 179 097 576 141 12 179 097 576 141 194 14.02.2018

13 ZIMNA WOJNA ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT POLSKA/FRANCJA/WLK. 
BRYTANIA

10 462 971 555 159 10 462 971 555 159 265 08.06.2018

14 PIOTRUŚ KRÓLIK PETER RABBIT UIP AUSTRALIA/USA 9 269 464 507 348 9 269 464 507 348 171 13.04.2018

15 WYSZCZEKANI SHOW DOGS UIP USA/WLK. BRYTANIA 9 199 641 495 947 9 199 641 495 947 152 01.06.2018

16 JUMANJI: PRZYGODA 
W DŻUNGLI

JUMANJI: WELCOME TO 
THE JUNGLE

UIP USA 8 211 647 419 591 12 352 046 619 030 132 29.12.2017

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

8 047 916 441 698 8 047 916 441 698 193 26.01.2018

18 PSZCZÓŁKA MAJA: 
MIODOWE IGRZYSKA

MAYA THE BEE: THE 
HONEY GAMES

MONOLITH NIEMCY/AUSTRALIA 7 767 074 438 895 7 767 074 438 895 182 02.02.2018

19 GOTOWI NA WSZYSTKO. 
EXTERMINATOR

GOTOWI NA WSZYSTKO. 
EXTERMINATOR

KINO ŚWIAT POLSKA 7 328 390 374 405 7 328 390 374 405 258 05.01.2018

20 KOBIETA SUKCESU KOBIETA SUKCESU NEXT FILM POLSKA 7 314 369 388 370 7 314 369 388 370 284 08.03.2018

92 565 432 4 792 008

TOP 20: 317 343 061 16 243 714

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 3 445 076 174 879 13 908 047 730 038 265 08.06.2018

2 POMIĘDZY SŁOWAMI BEST FILM 18 982 1 763 304 235 19 786 52 16.02.2018

3 LISTY DO M. 3 KINO ŚWIAT 14 946 1 494 57 059 726 3 011 467 549 10.11.2017

4 EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY NEXT FILM 14 473 1 320 3 320 335 203 079 189 15.01.2016

5 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 14 298 1 254 6 787 871 431 949 176 06.10.2017

6 ATAK PANIKI AKSON 10 016 961 3 379 882 184 711 225 19.01.2018

7 PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI KINO ŚWIAT 9 485 975 798 627 52 571 113 22.09.2017

8 SERCE MIŁOŚCI GUTEK FILM 6 977 682 210 650 13 853 33 01.12.2017

9 TWARZ KINO ŚWIAT 6 320 668 3 319 014 183 904 253 06.04.2018

10 TARAPATY NEXT FILM 5 700 510 4 547 644 318 014 215 15.09.2017

TOP 10: 3 546 273 184 506

FILMY POLSKIE
LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 

OD PREMIERY
WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT 41 734 374 2 033 898 41 734 374 2 033 898 473 22.02.2018

2 NARZECZONY NA NIBY MÓWI SERWIS 22 693 433 1 126 986 22 693 433 1 126 986 250 12.01.2018

3 PODATEK OD MIŁOŚCI KINO ŚWIAT 20 634 050 1 043 948 20 634 050 1 043 948 343 26.01.2018

4 PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT 20 265 773 1 009 576 20 265 773 1 009 576 434 15.03.2018

5 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 10 462 971 555 159 10 462 971 555 159 265 08.06.2018

6 GOTOWI NA WSZYSTKO. EXTERMINATOR KINO ŚWIAT 7 328 390 374 405 7 328 390 374 405 258 05.01.2018

7 KOBIETA SUKCESU NEXT FILM 7 314 369 388 370 7 314 369 388 370 284 08.03.2018

8 PLAN B NEXT FILM 5 731 528 307 444 5 731 528 307 444 235 02.02.2018

9 ATAK PANIKI AKSON 3 369 866 183 750 3 369 866 183 750 225 19.01.2018

10 TWARZ KINO ŚWIAT 3 312 694 183 236 3 312 694 183 236 253 06.04.2018

TOP 10: 142 847 448 7 206 772

BOX OFFice Lipiec 2018
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Droga artysty

dun…”). Dodajmy jeszcze, że nie 
mniejsze problemy niż „Zmory” 
miała kolejna powieść Zega-
dłowicza – „Motory” (1937), 
po wydaniu której wszczęto 
wobec pisarza postępowanie 
sądowe o „wyszydzanie pań-
stwa i narodu polskiego” oraz 
szerzenie pornografii. Dopiero 
po wojnie obie powieści uka-
zały się bez przeszkód w wer-
sjach integralnych – „Zmory” 
opublikowano nawet w 2007 
roku w dostojnej serii Biblioteki 
Narodowej, co potwierdzałoby 
aforyzm Tadeusza Boya-żeleń-
skiego, iż „dzisiejsze bluźnier-
stwo to jutrzejszy frazes”. żeby 
jeszcze bardziej skomplikować 
ten obraz, przypomnijmy, że 
poezje Zegadłowicza czyty-
wał i ponoć także recytował 
z upodobaniem inny obywatel 
Wadowic, Karol Wojtyła. 

Ideowy zamęt jest także 
tematem filmu Wojciecha 
Marczewskiego, który wybrał 
„Zmory” na swój pełnometra-
żowy debiut. Napisanie scena-
riusza zlecił jednak Czechowi, 
Pavlowi Hajnemu, który wcze-
śniej współpracował z Janu-
szem Majewskim przy adapta-
cji „Zaklętych rewirów”, i który 
z trzeźwym dystansem spojrzał 
na polskie obsesje. 

Pierwsza scena filmu roz-
grywa się podczas katechezy 
na łonie natury. Przerywa ją 
nagłe pojawienie się dwóch 
kopulujących ze sobą psów. 
Cielesność, erotyzm, to sprawy, 
które nękać będą małoletniego 
Mikołaja – z jednej strony stra-
szonego przez księdza potwor-
nymi konsekwencjami grzechu 
nieczystości, z drugiej obser-
wującego z niepokojem prze-
budzenie własnej seksualności. 

Poznajemy bohatera (gra-
nego najpierw przez Tomasza 
Hudźca, potem przez Piotra 
Łysaka), gdy trafia do zamor-
dystycznego, „cesarsko-królew-
skiego” gimnazjum w Wołko-
wicach. Dyrektor (Wiktor 
Sadecki) jest wiernym podda-
nym Franciszka Józefa, „z bożej 
łaski cesarza Austrii”, a nauczy-

ciele bez skrupułów biją i poni-
żają uczniów. Ojciec Mikołaja, 
Michał Srebrny (Bronisław 
Pawlik) także był profesorem 
gimnazjalnym, za swą nieza-
leżność i „niesłuszne” poglądy 
został jednak przedwcześnie 
wysłany na emeryturę. Powoli 
dogorywa – samotny, rozcza-
rowany – w wiejskim dworku. 
Po jego śmierci opiekę nad 
chłopcem przejmuje matka, 
Zofia (Teresa Marczewska) – 
chora na gruźlicę nauczycielka 
gry na pianinie. Razem miesz-
kają kątem u skąpej i swarliwej 
babki Mikołaja (zagranej przez 
Hannę Skarżankę). W przypły-
wie szczerości matka mówi jed-
nak synowi, że nigdy nie potra-
fiła go kochać. Rodzinny portret 
dopełniają chciwa, drobno-
mieszczańska ciotka Komen-
dowa (Maria Chwalibóg) i jej 
mąż – dziwkarz i pijak (Janusz 
Michałowski).

W ten ponury krajobraz egzy-
stencjalny, w ten intelektualny 
zaduch wdzierają się jednak 
nowe prądy. W szkole fizyki 

zaczyna uczyć profesor Chwo-
stek (Jan Nowicki) – zatwar-
działy socjalista i materialista. 
Ożywają ruchy narodowowy-
zwoleńcze, w które angażują 
się koledzy Mikołaja. On sam 
natomiast skłania się ku poezji 
i sztuce. Pisze wiersze, przeżywa 
pierwsze uniesienia miłosne, 
wpada w zachwyt podczas recy-
tacji wierszy romantycznych 
przez słynną aktorkę, Stani-
sławę Wysocką (Teresa Budzisz- 
-Krzyżanowska).

Zmory, które dręczyły Miko-
łaja w snach, gdy był dzieckiem, 
przekształcają się teraz w zmory 
czasu dojrzewania. Co wybrać? 
Czy ulec rewolucyjnemu zapa-
łowi rówieśników? Czy, wzo-
rem Chwostka, odrzucić całą 
sferę metafizyki? Czy wpisać 
się w mieszczańskie, oportuni-
styczne wzorce? A może poszu-
kać własnej drogi – drogi artysty?

Film Marczewskiego miał 
swoją premierę w kwietniu 1979 
roku, u schyłku gierkowskiej 
dekady. Rok później pytania, 
które za Zegadłowiczem sta-

wiał reżyser, nabrały wyjątko-
wej aktualności. Wydarzenia 
sierpnia 1980 roku, a potem stan 
wojenny spolaryzowały postawy, 
wymusiły – także na artystach – 
opowiedzenie się po którejś ze 
stron barykady.

Marczewski zostawia swojego 
bohatera w zawieszeniu. Miko-
łaj kończy szkołę, nie wiemy, 
w którą pójdzie stronę. Reży-
ser niejako dopisał mu kolejny 
fragment życiorysu w swym 
następnym filmie – zrealizowa-
nych już po Sierpniu ’80 Dresz-
czach – rozgrywających się co 
prawda w zupełnie innej epoce 
niż Zmory, ale z tym samym 
Tomaszem Hudźcem w roli 
głównej, którego matkę – tym 
razem duchową, a nie biolo-
giczną, pryncypialną stalinow-
ską wychowawczynię na obo-
zie harcerskim – także zagrała 
Teresa Marczewska. Po Dresz-
czach Wojciech Marczewski 
zamilknie na prawie dziesięć 
lat, dając tym samym wyraz 
swej dezaprobacie wobec poli-
tyki ówczesnych władz.

Ale to jeszcze za chwilę. Na 
razie Zmory, świetnie przyjęte 
przez krytykę, otrzymują Srebrne 
Lwy na Festiwalu Polskich Fil-
mów w Gdańsku w roku 1979, 
zaś na festiwalu w San Seba-
stian nagrodę… Międzynaro-
dowej Organizacji Katolickiej ds. 
Filmu (a jednak!). 

Z perspektywy obchodzonego 
właśnie stulecia odzyskania nie-
podległości Polski Zmory sta-
nowią znamienną lekcję histo-
rii w jeszcze jednym aspekcie. 
Pokazują bowiem, że – wbrew 
promowanej przez obecne 
władze polityce historycznej 
z wyraźnie nacjonalistyczno-
-klerykalnym zabarwieniem – 
walka o wolną Polskę związana 
była ściśle z walką o równość 
klasową i obywatelską. Niepod-
legła Polska wyrosła na bazie 
idei socjalistycznych. 

Wahadło historii wychyla się 
raz w prawą, raz w lewą stronę. 
Najważniejsze – jak pokazuje 
Marczewski – by nie dać mu 
się zmiażdżyć. 

Wydanie w 1935 
roku autobio-
graficznej po-
wieści Emila 

Zegadłowicza „Zmory” wy-
wołało w prowincjonalnej, koł-
tuńskiej II RP nie lada skandal. 
Książka została potępiona z am-
bon kościelnych, kuratorium 
nakazało wycofanie z biblio-
tek szkolnych wszystkich dzieł 
Zegadłowicza, a jemu samemu 
odebrano obywatelstwo miasta 
Wadowice, opisanego w „Zmo-
rach” pod nazwą Wołkowice. 
Cenzura skonfiskowała drugie 
wydanie powieści, trzecie nie-
miłosiernie okroiła. Nawet zwią-
zany z lewicą krytyk Ignacy Fik 
uznał książkę za „strojenie ge-
nitalii w fiołki”.

O co poszło? O to, że w swej 
powieści inicjacyjnej, opowia-
dającej o losach młodziutkiego 
Mikołaja Srebrnego, Zegadło-
wicz ukazał Galicję – z czasów 
niedługo przed odzyskaniem 
przez Polskę niepodległości – 
jako krainę, w której panują 

zmory

bigoteria, zaściankowość i kon-
formizm. świat duszny, zakła-
many, po prostu głupi… Władzę 
duchową i moralną sprawuje 
w nim niepodzielnie Kościół 
katolicki. Tłumione są wszelkie 
oznaki indywidualizmu, ostro 
karane jest nieposłuszeństwo, 
buntowników spotyka ostra-

cyzm, otacza pogarda. Liczą się 
wyłącznie pozory, choć w miesz-
czańskich domach, po kryjomu 
ma miejsce nie jeden „eksces”.

Ciekawe jest zresztą to, że pod 
koniec lat 20. Zegadłowicz pra-
cował w Poznaniu w Wydawnic-
twie świętego Wojciecha, a także 
był redaktorem naczelnym kato-

lickiego pisma „Tęcza”. Stał się 
jednak wrogiem katolickich 
mediów, gdy w grudniu 1931 
roku opublikował na łamach 
wielkopolskiego „Dwutygo-
dnika Literackiego” antyklery-
kalny „List pasterski” („świętość 
stała się kramarstwem, świąty-
nia bankiem, a celem syty kał-

Debiut kinowy Wojciecha Marczewskiego, 
wraz z upływem czasu, nic nie traci ze swej 
wymowy ideowej, pokazując wciąż aktualne 
dylematy wyborów moralnych w zmieniającej 
się rzeczywistości historycznej.
Bartosz Żurawiecki

Zmory, reż. Wojciech Marczewski Zmory, reż. Wojciech Marczewski
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