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Bardzo lubię jesień. Kiedy koń-
czy się Festiwal, gdyńskie pre-
miery, jedna po drugiej, wcho-
dzą na ekrany polskich kin. 

W konfrontacji z widzami poznajemy 
ich prawdziwą wartość. Ale w tym roku, 
tak jak wiatr pędzi po ulicach jesienne 
liście, tak Kler wywiewa z kin inne pol-
skie i niepolskie � lmy z siłą huraganu. 

Mam nadzieję, że wśród widzów znaj-
dą się także politycy, bo to na ich wspar-
cie liczymy teraz szczególnie. W pol-
skim parlamencie dobiega końca praca 
nad projektem Ustawy o � nansowym 
wspieraniu produkcji audiowizualnej. 
Zgodnie z zawartymi w nim zapisami 
producenci audiowizualni, koprodu-
cenci oraz przedsiębiorcy wykonują-
cy usługi na rzecz produkcji utworów 
audiowizualnych będą mogli uzyskać 
zwrot części kosztów poniesionych na 
produkcję w naszym kraju. Fundusz, 
zarządzany przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, będzie dysponował rocznym 
budżetem w wysokości blisko 200 mln 
złotych. Po latach zabiegania możemy 
już wkrótce doczekać się regulacji, która 
stanie się istotnym impulsem dla rozwo-
ju naszej kinematogra� i oraz – poprzez 
uczynienie jej bardziej konkurencyjną 
(wprowadzamy takie rozwiązania jako 
jeden z ostatnich krajów w Europie) 
– otworzy ją na międzynarodową 
współpracę.

Głos polskich polityków wspiera-
jących polską kulturę przyda nam 
się także na forum europejskim. Po 
korzystnym dla środowisk kreatyw-
nych głosowaniu w Parlamencie Eu-
ropejskim ostateczny kształt Dyrek-
tywy w sprawie praw autorskich na 
jednolitym rynku cyfrowym będzie 
się ucierał w tzw. trilogu, czyli nego-
cjacjach między trzema instytucjami 
unijnymi: Parlamentem Europejskim, 
Radą Unii Europejskiej oraz Komi-
sją Europejską. Przypomnę tylko, że 
zawarte w Dyrektywie rozwiązania 
mają na celu zapewnienie twórcom 
proporcjonalnego udziału w zyskach 
generowanych w internecie, w wyni-
ku korzystania z ich utworów. Ma-
my prawo oczekiwać, że polscy re-
prezentanci w europejskich instytu-
cjach w dziedzinie popierania pol-
skiej kultury opuszczą wreszcie sferę 
deklaracji i przejdą do realnych czy-
nów, angażując się w jak najszybsze 
uchwalenie Dyrektywy i wdrożenie 
jej do polskiego systemu prawnego. 
A ci, którzy w imię egoistycznych ra-
cji politycznych głosowali przeciwko 
ochronie praw autorskich w inter-
necie, nawrócą się po wyborach sa-
morządowych z kociej wiary i poprą 
słuszne postulaty twórców kultury 
z całego świata. A jak nie poprą, to 
i tak zostaną przegłosowani.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Michał Szcześniak – Koło Młodych (Przewodniczący)
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i Młodzieży (Przewodniczący) 
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Tradycyjnie rozpoczął Jacek Brom-
ski, prezes SFP: „To dla nas nie-
zwykle ważny, wręcz przeło-
mowy rok. W każdej niemal 

dziedzinie działalności środowiska � lmo-
wego następują bardzo znaczące zmiany. 
Jak istotne są to zmiany i jak mocno będą 
się odbijały na naszej działalności i naszej 
egzystencji? Pierwsza sprawa to implemen-
tacja dyrektywy unijnej w naszym kraju 
poprzez ustawę o zbiorowym zarządzaniu 
prawami autorskimi i prawami pokrew-
nymi, której nasze stowarzyszenie będzie 
podlegać jako jednostka macierzysta w 
stosunku do Związku Autorów i Produ-
centów Audiowizualnych (ZAPA). Druga 
kwestia, również szalenie ważna, to ustawa 
o zachętach � nansowych, która zwiększy 
możliwości � nansowania kinematogra� i 
niemalże dwukrotnie. Kolejna sprawa to 

reorganizacja Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, zmiana samych zasad funkcjo-
nowania, jak i samych programów ope-
racyjnych. I także szalenie dla nas ważna 
kwestia praw autorskich w internecie, któ-
rym poświęcono ostatnio ważną dyrek-
tywę, przegłosowaną w parlamencie euro-
pejskim”.

O zmianach, jakie się już dokonały i o 
tych, jakie jeszcze nas czekają, poinformo-
wali zebranych: Paweł Lewandowski – wice-
minister kultury i dziedzictwa narodowego, 
Radosław Śmigulski – dyrektor Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, Dominik Skoczek – 
dyrektor Związku Autorów i Producentów 
Audiowizualnych (ZAPA), oraz Oskar Tuło-
dziecki, reprezentujący Stowarzyszenie Kre-
atywna Polska. Ich informacje uzupełniali z 
sali – bądź z nimi polemizowali – m.in. Je-
rzy Fedorowicz – przewodniczący senackiej 

Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz 
Maciej Strzembosz – prezes Krajowej Izby 
Producentów Audiowizualnych (KIPA).

USTAWA O ZACHĘTACH
Przygotowywana ustawa o tzw. zachętach 
� nansowych dla kinematogra� i, czy pre-
cyzyjniej – o � nansowym wspieraniu pro-
dukcji audiowizualnej, która być może zo-
stanie przyjęta już na najbliższym posie-
dzeniu Sejmu, niemal dwukrotnie zwięk-
szy ilość środków � nansowych. Aktualnie 
PISF wydaje na produkcję � lmową 160-170 
mln rocznie (ta kwota poprzez uszczelnie-
nie systemu monitorowania dystrybucji 
biletów kinowych – jak zapewnia dyrek-
tor PISF – może się zwiększyć nawet o 30 
proc.), dzięki nowej ustawie, kinematogra-
� a zostanie zasilona dodatkową kwotą w 
wysokości 100-200 mln rocznie. 

„Duża część naszych twórców � lmowych 
jest na ustach Europy, a nawet świata, a czę-
sto nie ma możliwości realizowania swoich 
projektów, dlatego że najzwyczajniej kine-
matogra� a dysponuje niewystarczającą ilo-
ścią pieniędzy. Zauważyliśmy, że w innych 
krajach mocniej inwestuje się w te dziedzi-
ny, więc postanowiliśmy w ministerstwie 
przeznaczyć większe środki na produk-
cję audiowizualną” – powiedział minister 
Lewandowski. I dodał: „Chcemy stworzyć 
warunki konkurencyjne wobec innych kra-
jów, które dzięki rozwiązaniom prawnym 
przyciągają artystów z całego świata”. Cho-
dzi o to, by twórcy polscy realizowali � lmy 
w Polsce, by wchodzili w koprodukcje, a 
także by twórcy zagraniczni decydowali 
się na umieszczanie swoich produkcji w 
naszym kraju. I, co podkreślił minister, by 

FORUM SFP: 
FOKUS NA PRAWO

SFP/ZAPA FORUM SFP W GDYNI

Tegoroczne Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
rozpoczynające się jak zwykle w samo południe ostatniego 
dnia gdyńskiego festiwalu w hotelu Mercure Gdynia Centrum, 
a poprzedzające galę wręczenia nagród, miało tym razem charakter 
bardziej informacyjny niż dyskusyjny. 

Oskar Tułodziecki, Radosław Śmigulski, Jacek 
Bromski, Paweł Lewandowski i Dominik Skoczek

w tych realizacjach – rodzimych, kopro-
dukcyjnych czy zagranicznych – było jak 
najwięcej polskich wątków. Ten kontekst 
kulturowy jest niezwykle ważny. „To nasz 
interes” – stwierdził minister Lewandowski.

W myśl przygotowywanej ustawy moż-
liwy jest zwrot przez producenta 30 proc. 
poniesionych nakładów. Wykonawczym 
operatorem ustawy będzie Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. Dotychczas obowiązu-
jący system � nansowania funkcjonował 
niejako przed produkcją, tu zwrot ponie-
sionych kosztów nastąpi po jej zakończe-
niu, kiedy gotowe dzieło znajdzie się już w 
społecznym obiegu.

Istnieje jeszcze wiele problemów szcze-
gółowych, acz niezwykle ważnych, wyma-
gających doprecyzowania, na które zwra-
cali uwagę Dominik Skoczek i Krzysztof 
Zanussi. Choćby to, czy instytucje kultury, 
takie jak Studio Filmowe „Tor” czy Muzeum 
Powstania Warszawskiego będą się mogły 
ubiegać o tego typu zwrot nakładów, czy 
zachęty będą dostępne tylko dla instytucji 
rynkowych. Ważna jest także sama de� ni-
cja podmiotu audiowizualnego. Pojawia się 
pytanie, czy producenci gier komputero-
wych również będą mogli wnioskować o 
tego typu do� nansowanie. „To gruntow-
na rewolucja na rynku naszej produkcji 
� lmowej” – podsumował prezes Bromski.

USTAWA O ZBIOROWYM 
ZARZĄDZANIU
Implementacja dyrektywy unijnej w za-
kresie zbiorowego zarządzania prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi, czy-
li uchwalenie przez Sejm RP 15 czerwca 
2018 roku ustawy o zbiorowym zarządza-
niu prawami autorskimi i pokrewnymi 
(weszła w życie 19 lipca br.), spowoduje 
także iście rewolucyjne zmiany. „Ta usta-
wa wrzuca wszystkie organizacje zajmujące 
się tymi sprawami do jednego koszyka, a 
nasza specy� ka jest inna. ZAPA to jedna 
z najbardziej prężnych organizacji tego ty-
pu w Europie. Powołaliśmy ją 22 lata temu 
przy SFP, teraz SFP będzie przy ZAPA. No-
we unormowania prawne wywracają na-
sze wieloletnie struktury do góry nogami, 
nakładają dość restrykcyjnie pewne obo-
wiązki, których nie ma w ustawie o stowa-
rzyszeniach” – tłumaczył prezes Bromski.

Te unormowania omówił precyzyjnie 
Dominik Skoczek, dyrektor ZAPA. Zakres 
przedmiotowy ustawy jest zde� niowany 
w czterech punktach: 1. Zasady działania 
OZZ, w tym: członkostwo, organy i osoby 
kierujące; 2. Relacje OZZ z użytkownikami 

rosła wokół niej już istna lawina mitów 
i przekłamań. Po pierwsze, że to ACTA 
II, a nie zawiera żadnych zapisów doty-
czących kontroli czy cenzurowania inter-
netu, nie dotyczy też ograniczania praw 
prywatnych użytkowników internetu. Po 
drugie, że wprowadza cenzurę w sieci, a 
ona umożliwia tylko uregulowanie zobo-
wiązania właścicieli platform interneto-
wych do wdrożenia środków służących 
trwałemu blokowaniu nielegalnych tre-
ści zgłaszanych im przez właścicieli. Po-
jawiło się sformułowanie, że to „podatek 
od linków”, czyli obowiązkowa opłata za 
dzielenie się materiałami w sieci. Tym-
czasem prawo pokrewne wydawcy nie 
oznacza ani „opodatkowania linku”, ani 
obarczenia go jakąkolwiek inną opłatą. 
Akt linkowania jest wyraźnie wyłączony 
spod zakresu dyrektywy. Nowe regula-
cje dotyczą jedynie konkretnego modelu 
biznesowego, polegającego na odnosze-
niu korzyści za pomocą wykorzystywa-
nia treści wydawców, przy równoczesnym 
braku ponoszenia jakichkolwiek kosztów 
związanych z wyprodukowaniem tych tre-
ści. Modelu, w którym ani wydawcy, ani 
dziennikarze nie otrzymują wynagrodzenia 
za ich pracę lub rekompensaty za komer-
cyjne korzystanie z ich treści. Dyrektywa 
oznacza koniec wolności w sieci – twier-
dzą jej przeciwnicy. Kolejna bzdura, gdyż 
dla przeciętnego internauty nie zmieni się 
nic. Dzięki projektowanym rozwiązaniom 
może on co najwyżej otrzymywać więcej 
wiadomości z wiarygodnych źródeł (pra-
ca dziennikarzy podlega przecież regula-
cjom ustawy – prawo prasowe), a także 
łatwiej korzystać z legalnych materiałów. 
I tak dalej, i tym podobnie.

Reasumując, elity europejskie stwier-
dziły – i chwała im za to – że miarka się 
przebrała, tak dalej być nie może, twórcy 
nie mogą być już bardziej okradani. Pra-
wo własności to jedno z najważniejszych 
praw – człowieka, obywatela, artysty… 
Zarabiają wszyscy wokół – pośrednicy, 
reklamodawcy etc. – a autorzy kradzio-
nych dzieł nie!

Na koniec swego wystąpienia Oskar 
Tułodziecki przeczytał fragment listu, 
w którym minister kultury podziękował 
wszystkim europosłom głosującym za tą 
niezwykle ważną dyrektywą, wszak kul-
tura to nasze dobro najwyższe. Tak napi-
sał w swym jakże pięknym liście minister 
kultury Republiki Francuskiej… 

Jerzy Armata

praw (nadawcy, kina, dystrybutorzy itd.); 
3. Funkcjonowanie Komisji Prawa Autor-
skiego; 4. Zasady nadzoru ministra kultury 
nad OZZ. Te unormowania przekładają się 
praktycznie na konieczność zorganizowania 
przez SFP-ZAPA dwóch zjazdów: walnego 
„statutowego”, poświęconego dostosowaniu 
statutu stowarzyszenia do wymogów no-
wej ustawy (marzec/kwiecień 2019), oraz 
walnego zjazdu „wyborczego”, na którym 
nastąpi wybór zarządu i komisji rewizyj-
nej na nowych zasadach oraz zatwierdze-
nie nowych regulaminów repartycji i po-
trąceń (początek 2020).

W myśl nowych uregulowań prawnych 
organizacjami zbiorowego zarządzania mo-
gą być wyłącznie stowarzyszenia. To swe-
go rodzaju ochrona przed zagranicznymi 
podmiotami. Podstawowym celem statu-
towym jest zbiorowe zarządzanie, które 
musi być wyraźnie oddzielone od pozo-
stałej działalności stowarzyszenia. Ustawa 
stanowi pewne zagrożenie dla funkcjono-
wania SFP, nadmiernie wkraczając w zasa-
dy samorządności środowisk twórczych i 
swobodę zarządzania własnymi prawami 
majątkowymi. Minister kultury otrzymuje 
nowe kompetencje nadzorcze (m.in. może 
nakładać kary na OZZ i na osoby kierują-
ce OZZ). Ponadto ustawa de� niuje nowe 
zasady stowarzyszeniowego członkostwa 
(członkiem SFP mogą być osoby prawne). 
To wszystko rodzi wiele trudności organi-
zacyjnych, np. obowiązek zwoływania co 
roku walnego zgromadzenia. Warto dodać, 
że SFP liczy aktualnie 1772 członków, a 
ZAPA reprezentuje interesy 5474 twórców.

DO UTRATY GŁOSU
O zmianach w funkcjonowaniu Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, a także w pro-
gramach operacyjnych dyrektor Radosław 
Śmigulski podczas festiwalu mówił tak dużo, 
że – jak to ujął prowadzący Forum prezes 
Jacek Bromski – utracił możliwości wo-
kalne. Zdołał tylko zachrypniętym głosem 
podziękować za wszelkie listy i rozmowy, 
fantastycznie analizujące propozycje zmian. 
„Część postulatów została już uwzględniona, 
na resztę mamy jeszcze trochę czasu. Śro-
dowiskowe konsultacje jeszcze będą trwać. 
Do końca miesiąca” – zapewnił.

PRAWA AUTORSKIE W 
INTERNECIE
O uchwalonej dyrektywie w sprawie praw 
autorskich na jednolitym rynku cyfro-
wym mówił przejrzyście i niezwykle in-
teresująco mec. Oskar Tułodziecki. A na-
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EUROPEJSKI DIALOG 
O NIEZALEŻNOŚCI

Nad Wisłę przybyli 
t wórc y  s ektora 
audiowizualnego 
z 23 krajów, w tym 

nowi stowarzyszeni w FERA – 
z Bośni, Czarnogóry, Serbii 
i Izraela. Członkowie Federa-
cji zostali gościnnie przyjęci 
przez Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich przy wsparciu 
Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej oraz Mazovia Warsaw 
Film Commission. 

Dwukrotnie nominowana do 
Oscara Agnieszka Holland – ho-
norowa członkini FERA – otwo-
rzyła Walny Zjazd przemówie-
niem na temat niezależności eu-
ropejskich � lmowców. Reżyser-
ka zwróciła szczególną uwagę na 
rewolucję cyfrową spowodowa-
ną rozwojem platform interneto-
wych oraz na znaczenie prawdy 
w wirtualnym świecie. Kluczową 
kwestią jest ponowne nawiąza-
nie komunikacji z publiczno-
ścią poprzez sztukę filmową. 
Należy zdefiniować potrzeby 
widzów i otworzyć się na szer-
szą dyskusję. Europejscy twórcy 
powinni być bardziej czujni na 
populizm, pokorni wobec od-
biorców i nieustająco kreatywni. 
Należy także rozwiązać problem 
niewielkiej dystrybucji euro-

pejskich produkcji na naszym 
kontynencie. Niezwykle waż-
na jest promocja i zwiększony 
dostęp do � lmów zrealizowa-
nych w Europie. „Nasze � lmy 
nie mogą być jedynie wyrazem 
talentu, ale przede wszystkim 
muszą zmieniać myślenie wi-
dzów o otaczającym ich świe-
cie” – podsumowała Holland. 
Podczas dyskusji „Reżyserzy 
w dialogu” Agnieszka Holland 
omówiła z Aleksandrą Terpińską 
(Najpiękniejsze fajerwerki ever) 
kwestię rzemieślnictwa w za-
wodzie reżysera, opowiedziała 
o ewolucji jej kariery oraz bez-
kompromisowości istotnej we 

współpracy z producentami.
Podczas Walnego Zjazdu 

zwrócono uwagę na wpływ ru-
chu #MeToo na kampanię na 
rzecz równości płci. Zebrani 
skupili się na najlepszych prak-
tykach, w tym na potrzebie lep-
szego zrozumienia i edukacji ja-
ko czynnikach niezbędnych do 
zwalczania molestowania seksu-
alnego. Przedyskutowano także 
nową europejską dyrektywę do-
tyczącą praw autorskich, uzna-
jąc ją za potrzebną w zakresie 
zwiększenia statusu i praw re-
żyserów, jak również mogącą 
poprawić negocjacje, umowy 
zbiorowe i zarządzanie organi-

zacjami zawodowymi. W trakcie 
obrad Anna E. Dziedzic z PISF 
przedstawiała najważniejsze in-
formacje dotyczące produkcji 
� lmowej w Polsce, a Michał Ko-
smala z Mazovia Warsaw Film 
Commission zaprezentował ko-
misje � lmowe i regionalne fun-
dusze � lmowe działające w na-
szym kraju. W Walnym Zjeździe 
udział wzięli m.in. Radosław 
Śmigulski – dyrektor PISF, Ka-
rolina Bielawska – wiceprezes 
SFP, Bryan Unger z Amerykań-
skiej Gildii Reżyserów czy David 
Kavanagh z Europejskiej Fede-
racji Scenarzystów. 

Europejska Federacja Reży-
serów Filmowych (FERA) jest 
jedną z najstarszych i najważ-
niejszych międzynarodowych 
organizacji zrzeszających twór-
ców sektora audiowizualnego. 
Ma siedzibę w Brukseli. Repre-
zentuje ponad 20 tys. twórców 
w 30 krajach. Jako organizacja 
pozarządowa bierze czynny 
udział w pracach Komisji Eu-
ropejskiej, Parlamentu Europej-
skiego, Rady Europy i UNESCO. 
Wchodzi w skład Europejskiego 
Biura Kinematogra� i i Telewizji 
(BECT). Prowadząc w imieniu 
środowisk audiowizualnych ne-
gocjacje z politykami, członkami 
rządów, parlamentarzystami eu-
ropejskimi i członkami Komisji 
Europejskiej, stara się przekonać 
ich do stworzenia spójnego sys-
temu wspierania branży audio-
wizualnej w Europie.

Walny Zjazd FERA w Warsza-
wie zaakcentował najważniej-
sze cele działalności organizacji, 
czyli promowanie polityki mak-
symalizującej współpracę wielo-
kulturową, rozwój europejskiej 
społeczności widzów i poszuki-
wanie równowagi między arty-
stycznym i komercyjnym poten-
cjałem branży audiowizualnej.

Marcin Radomski

Członkowie Europejskiej Federacji 
Reżyserów Filmowych (FERA) w dniach 
14-16 września debatowali na Walnym 
Zjeździe w siedzibie SFP w Warszawie.

WALNY ZJAZD FERA

Karolina Bielawska, Dan Clifton 
i Radosław Śmigulski



W swojej twórczo-
ści interesuje 
się bohaterami 
poszukującymi 

samoświadomości, stojącymi na 
życiowym rozdrożu, zmagają-
cymi się z dylematami etycz-
nymi. Analizując ich postawy, 
stroni od moralizatorstwa 
i zamiast szukać łatwych roz-
wiązań, stara się raczej zgłębić 
istotę poruszanych problemów. 
Dyskrecja, z jaką to czyni, nie 
jest obca Wiesławowi Saniew-
skiemu także poza planem � l-
mowym. Reżyser trzyma się 
na uboczu, broni swej nieza-
leżności i rzadko pokazuje na 
salonach. Teraz mamy jednak 
wyjątkową okazję, by z racji 
okrągłych urodzin – choć na 
chwilę – skierować na niego 
światło re� ektorów. 

Saniewski przyszedł na świat 
we Wrocławiu, gdzie mieszka 
i pracuje do dziś. W 1971 roku 
ukończył matematykę na Uni-
wersytecie Wrocławskim. Stu-
diował także historię sztuki 
i dziennikarstwo, a z tą drugą Fo
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publiczność mogła podziwiać 
z dużym opóźnieniem. Wolny 
strzelec nie spodobał się peere-
lowskiej cenzurze, która zatrzy-
mała rozpowszechnianie � lmu 
na sześć długich lat.

Niezrażony niepowodze-
niami Saniewski szybko przy-
stąpił do pracy nad kolejnym 
projektem. Nadzór do dziś bywa 
uważany przez wielu krytyków 
za największe dzieło w dorobku 
reżysera. Oparta na autentycz-
nych wydarzeniach historia 
skazanej na dożywocie Klary 
Małosz również nie spodobała 
się cenzurze. Nie mogło jed-
nak być inaczej, jeśli opowieść 
o ponurych realiach peerelow-
skiego więzienia często inter-
pretowano jako uniwersalną 
metaforę życia w  systemie 
komunistycznym. Niechęć ze 
strony władz nie przeszkodziła 
Nadzorowi w uzyskaniu statusu 
� lmu ważnego i potrzebnego. 
O jego sile stanowiła w dużej 
mierze brawurowa gra Ewy 
Błaszczyk, wyróżnionej za 
rolę Klary nagrodą aktorską 

DYSKRETNY 
MISTRZ
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dziedziną na pewien czas zwią-
zał się zawodowo. Przyszły 
twórca Bezmiaru sprawiedli-
wości dał się poznać jako zdolny 
reportażysta (wydał zbiór tek-
stów zatytułowany „Pierw-
szy stopień do piekła”), lecz 
przede wszystkim jako krytyk 
filmowy. Swoje najważniej-
sze teksty o kinie publikował 
na łamach prestiżowego mie-
sięcznika „Odra”, z którym jest 
związany do dziś jako członek 
Rady Programowej. Podobnie 
jak twórcy z kręgu francuskiej 
Nowej Fali, Saniewski nie trak-
tował pisania o kinie jako celu 
samego w sobie. Zamiast tego, 
postrzegał tę aktywność jako 
obowiązkowy przystanek na 
drodze do uprawiania wyma-
rzonego zawodu reżysera. 

WBREW 
SYSTEMOWI
Już pierwsza próba w roli � l-
mowca-praktyka okazała się 
udana. Za – będący adaptacją 
opowiadania Alberta Mora-
vii – Wielki świat młody twórca 

otrzymał nagrodę na festiwalu 
� lmów studenckich w Katowi-
cach. Chcąc zdobyć niezbędne 

doświadczenie, Saniewski 
współpracował później przy 
realizacji dzieł uznanych reży-
serów – Andrzeja Wajdy (Dyry-
gent), Sylwestra Chęcińskiego 
(Bo oszalałem dla niej) i Wojcie-
cha Marczewskiego (Dreszcze). 
W 1980 roku uzyskał kolejny 
dyplom uniwersytecki – tym 
razem ukończył scenariopisar-
stwo w łódzkiej „Filmówce”. Tak 
przygotowany, mógł zabrać się 
za realizację pełnometrażo-
wego debiutu. Opowiadający 
o perypetiach początkującego 
dziennikarza, w którego ręce 
tra� a atrakcyjny temat, Wolny 
strzelec ma w sobie już niemal 
wszystkie cechy de� niujące ory-
ginalność kina Saniewskiego. 
Podobnie jak w wielu później-
szych tytułach, reżyser posta-
wił w centrum uwagi postać 
młodego idealisty skonfron-
towanego ze światem pełnym 
cynizmu. Przy okazji, umiesz-
czając na ekranie wątek prze-
mian roku 1980, udowodnił, 
że małe egzystencjalne dra-
maty potra�  zręcznie wpisać 
w kontekst wielkiej polityki. 
Niestety, wszystkie te zalety 

na Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdańsku.

W swych kolejnych � lmach – 
Sezonie na bażanty i Dotknię-
tych – Saniewski na różne spo-
soby kontynuował rozważania 
na temat relacji pomiędzy jed-
nostką a opresyjnym systemem. 
Szczególnie interesująco wypadł 
ten drugi tytuł, którego akcja 
toczy się na oddziale szpitala 
psychiatrycznego. Dzieło zacie-
rające granice między normą 
a  ekscesem, opowiadające 
o potrzebie wewnętrznej wolno-
ści zostało uznane przez część 
krytyków za polską odpowiedź 
na Lot nad kukułczym gniazdem 
Miloša Formana.

IDĄC WŁASNĄ 
DROGĄ
W przeciwieństwie do wielu 
artystów święcących triumfy 
w okresie PRL-u, Saniewskiemu 
udało się utrzymać artystyczną 
formę także po przełomie ustro-
jowym. Dowód na to stanowi 
� lm Obcy musi fruwać. Autor 
Nadzoru udowodnił w nim, 

że – podobnie jak za czasów 
poprzedniego ustroju – trafnie 
wyczuwa tęsknoty i marzenia 
Polaków, tym razem te doty-
czące zrobienia kariery na 
mitycznym „Zachodzie”. Ina-
czej niż na wcześniejszym etapie 
twórczości, reżyser postanowił 
tym razem posłużyć się kon-
wencją tragikomedii, udowad-
niając, że dysponuje nieprze-
ciętnym poczuciem humoru.

Innego rodzaju zaskoczenie 
stanowił Deszczowy żołnierz. 
Dramat psychologiczny, któ-
rego akcja toczy się na prze-
mian współcześnie i w czasach 
stalinizmu, spotkał się z ostrą 
krytyką na festiwalu w Gdyni. 
Jednocześnie jednak zyskał 
spore grono obrońców w kraju, 
a także bardzo spodobał się za 
granicą. Gdy wrzawa wokół 
tego obrazu ucichła, Saniew-
ski zdecydował się na trwa-
jącą ponad dekadę przerwę 
w realizacji fabuł. W między-
czasie poświęcił się głównie 
tworzeniu � lmów dokumen-
talnych. Szczególną uwagę 

zwracają wśród nich opowie-
ści o wydarzeniach z życia wiel-
kich postaci polskiej literatury – 
Marka Hłaski (Wracając do 
Marka) i Witolda Gombrowi-
cza (Rozdarcie, czyli Gombro 
w Berlinie). Twórca Nadzoru 
objawił się także w jeszcze jed-
nej zaskakującej roli – współ-
scenarzysty rozgrywającego 
się w środowisku autystycz-
nych dzieci horroru Paradox 
Lake. Film zrealizowany przez 
Przemysława Reuta otrzymał 
główną nagrodę na festiwalu 
Nowe Horyzonty, a scenariusz 
napisany przez Saniewskiego 
wspólnie z reżyserem został 
doceniony m.in. na festiwalu 
w Mediolanie.

Mimo że autor Dotkniętych 
odnosił sukcesy na innych 
polach, kwestią czasu było, że 
powróci do realizowania � lmów 
fabularnych. Bezmiar sprawie-
dliwości udowodnił, że warto 
było na to czekać. Trzymający 
w napięciu dramat sądowy 
z drugim, egzystencjalnym 
dnem został zgodnie uznany za 
obraz łączący w sobie wszystko 
co najlepsze w dotychczasowej 
karierze Saniewskiego. Choć 
wrocławski twórca ostatnio 
coraz częściej bywa uznawany 
za żywego klasyka polskiego 
k i na ,  c z e go  ś w i a d e c t wo 
stanowią liczne nagrody za 
całokształt twórczości (m.in. 
na prestiżowym festiwalu 
w Taorminie), miejmy nadzieję, 
że nie zamierza składać broni. 
W 2016 roku ogłoszono, że 
reżyser, którego dotychcza-
sowy dorobek zamyka film 
Wygrany nakręci wysokobu-
dżetowy Dywizjon 303. Choć 
Wiesław Saniewski niedługo 
później musiał zrezygnować 
z powodów zdrowotnych, dziś 
czuje się już znacznie lepiej. 
Z okazji 70. urodzin wypada 
życzyć Jubilatowi, by stanął za 
kamerą jeszcze nie raz, a jego 
� lmy wciąż dostarczały widzom 
pretekstu do niebanalnych 
przemyśleń.

Piotr Czerkawski

JUBILEUSZE

Bez cienia wątpliwości zasługuje 
na miano jednego z czołowych 
intelektualistów polskiego kina. Kiedy 
decyduje się stanąć za kamerą, możemy 
być pewni, że ma do powiedzenia coś 
istotnego. Wiesław Saniewski 
29 października skończy 70 lat.
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Ewa Błaszczyk, Ewa Szykulska 
i Elżbieta Zającówna w fi lmie 
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FESTIWALE  W POLSCE GDYNIA – KONKURS GŁÓWNY

najwyższe laury zdobywali debiutanci: 
w 2016 Złotymi Lwami dla najlepszego 
� lmu uhonorowano Ostatnią Rodzinę Jana 
P. Matuszyńskiego (potem obsypano ją 
jeszcze ponad pięćdziesięcioma trofeami, 
m.in. w Chicago, Cottbus, Denver, Kijowie, 
Lizbonie, Moskwie, Toronto, Wilnie, także 
czterema statuetkami Orłów), rok później – 
Cichą Noc Piotra Domalewskiego (dzie-
sięć Orłów!). W tym roku starsze i śred-
nie pokolenie naszych reżyserów wzięło 
na młodych artystyczny odwet. Właści-
wie honoru młodego pokolenia bronili 
tylko nagrodzeni ex aequo operatorzy: 
Jacek Podgórski za olśniewające – często 
pełniące funkcje narracyjne – zdjęcia do 
Krwi Boga Bartosza Konopki oraz Jakub 
Kijowski za nie mniej frapujące zdjęcia do 
Fugi, wspólnego dzieła Gabrieli Muskały 
(scenariusz i rola główna) oraz Agnieszki 
Smoczyńskiej (reżyseria).

O poziomie tegorocznego Konkursu 
Głównego niech świadczy fakt, że więk-
szość reżyserów, których � lmy w nim się 
znalazły, bywała na gdańsko-gdyńskich 
festiwalach obsypywana już istną lawiną 
nagród, sześcioro z nich ma na swym kon-
cie laur najwyższy – Złote Lwy, a Krzysz-
tof Zanussi nawet dwa (za Barwy ochronne 
w 1977 i Życie jako śmiertelna choroba 
przenoszona drogą płciową w 2000). W tym 
roku druga statuetka Złotych Lwów tra� ła 
do Pawła Pawlikowskiego (pierwszą dostał 
za Idę przed pięciu laty). Nie mogło być ina-
czej, bowiem Zimna wojna to � lm wybitny, 
doceniony już w Cannes, który – nie tylko 
moim zdaniem – nie ma słabych punktów.

Niech żyje wolność w polskim 
kinie!” – zakrzyknął Jerzy Sko-
limowski na koniec swej peł-
nej wzruszenia, ale i gorzkiego 

dowcipu, wypowiedzi na scenie gdyńskiego 
Teatru Muzycznego podczas festiwalowej 
gali, po otrzymaniu Platynowych Lwów za 
całokształt twórczości. W tym roku � lmowa 
Gdynia jawiła się jako szczególna oaza wol-
ności, tolerancji, nadziei. Fantastyczna passa 
polskiego kina trwa! Przypomina się głośny 
� lm laureata Platynowych Lwów – Najlep-
szą zemstą jest sukces. Nasze kino z roku na 
rok staje się coraz lepsze, a zarazem coraz 
bardziej różnorodne. Niektórzy wprawdzie 
twierdzą, że to ostatni taki rok, ale przygo-
towywane projekty – te będące już w pro-
dukcji, i te w developmencie – dają nadzieję, 
że dobry sezon polskiego kina będzie dalej 
trwać.

O kondycji naszego � lmu fabularnego 
niech świadczy fakt, że w tym roku w � na-
łowej szesnastce Konkursu Głównego gdyń-
skiego festiwalu, wybranej przez Komisję 
Selekcyjną z kilkudziesięciu zgłoszonych 
tytułów, znalazły się: uhonorowana nagrodą 
za najlepszą reżyserię na tegorocznym festi-
walu w Cannes Zimna wojna Pawła Pawli-
kowskiego oraz Twarz Małgorzaty Szumow-
skiej, nagrodzona Srebrnym Niedźwiedziem 
na ostatnim Berlinale. Konkursową szes-
nastkę uzupełniały: najnowszy � lm Andrzeja 
Jakimowskiego Pewnego razu w listopadzie…, 
który zwyciężył w Taorminie, oraz trzyna-
ście tytułów premierowych (!). Niektóre 
z nich już zarezerwowały prestiżowe festi-
wale: np. Ułaskawienie Jana Jakuba Kolskiego 
będzie mieć światową premierę na festiwalu 
w Montrealu. Z kolei Zimna wojna powal-
czy o oscarowe statuetki, być może nie tylko 
w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny.

Ostatnie edycje gdyńskiego festiwalu upły-
wały pod dyktando młodych reżyserów, 

W Gdyni – poza grand prix – � lm Pawli-
kowskiego został także nagrodzony za naj-
lepszy dźwięk (Maciej Pawłowski i Miro-
sław Makowski) oraz montaż (Jarosław 
Kamiński), ale również mógłby dostać za 
scenariusz (Pawlikowski i Janusz Głowacki), 
zdjęcia (Łukasz Żal), opracowanie muzyczne 
(Marcin Masecki) i wiele różnych innych 
rzeczy, a nade wszystko – aktorstwo, i to 
zarówno pierwszoplanowe (Joanna Kulig, 
Tomasz Kot), jak i drugoplanowe (Agata 
Kulesza, Borys Szyc). Takie � lmy zdarzają 
się niezwykle rzadko.

Żałuję, że tych laurów wymienieni 
współtwórcy Zimnej wojny nie dostali. Takie 
czasy! Ale z drugiej strony, to przecież fanta-
styczne czasy dla polskiego kina! Ileż kreacji 
aktorskich obejrzeliśmy na tym festiwalu, 
poza nagrodzonymi – Grażyną Błęcką-Kol-
ską, Aleksandrą Konieczną, Adamem Woro-
nowiczem, Olgierdem Łukaszewiczem – 
na długo pozostają w pamięci choćby role 
Anny Radwan, Gabrieli Muskały, Bożeny 
Stachury, Janusza Gajosa, Roberta Więckie-
wicza, Arkadiusza Jakubika, Jacka Braciaka, 
Jana Jankowskiego, Marcina Dorocińskiego, 
Jacka Poniedziałka, Andrzeja Chyry. Do tego 
Julia Kijowska, Eliza Rycembel i Andrzej 
Konopka w Ninie Olgi Chajdas czy Magda-
lena Popławska w 53 wojnach Ewy Bukow-
skiej, dwóch � lmach z Konkursu Inne Spoj-
rzenie, które zdaniem wielu obserwatorów 
winny tra� ć do Konkursu Głównego, wszak 
mieszczą się jak najbardziej w mainstreamie 
(podczas gdy w głównej rozgrywce kon-
kursowej znalazły się tytuły o znamionach 
„innospojrzeniowych”, poszukujące nowych 

środków wyrazowych czy niekonwencjonal-
nych sposobów narracji, jak choćby Dziura 
w głowie Piotra Subbotko czy Krew Boga 
Bartosza Konopki).

Ten aktorski urodzaj jest niezwykle ważny, 
ale jeszcze ważniejsze wydają się być same 
� lmy, a precyzyjniej mówiąc – to, o czym 
opowiadają. A opowiadają o „wszystkim, co 
najważniejsze” w sferze publicznej i prywat-
nej. Jak wbijający wręcz w fotel Kler Woj-
ciecha Smarzowskiego, który dla tytuło-
wego zbiorowego bohatera winien stanowić 
wezwanie do publicznego rachunku sumie-
nia. „Ten, kto będzie przeciw temu � lmowi 
gardłował – ten nie jest chrześcijaninem, 
nawet jeśli jest księdzem czy biskupem” – 
jakże trafnie o tym � lmie napisał Krzysz-
tof Varga na łamach „Dużego Formatu”. Bo 
� lm Smarzowskiego wcale nie składa się – 
jak twierdzi wielu (głównie tych, którzy go 
nie widzieli) – wyłącznie z samej czerni 
i bieli, czy wręcz z samej czerni. Psycho-
logiczna głębia to jeden z podstawowych 
walorów tego przejmującego moralitetu. 
Dwóch z czterech głównych bohaterów 
o szczególnie pogruchotanych życiorysach, 
którym zgodnie ze sloganem, jakim dystry-
butor reklamuje ten � lm – „nic co ludzkie 
nie jest im obce”, po projekcji wręcz chce 
się przytulić do serca.

Empatia to chyba słowo klucz tegorocz-
nego konkursu. Można je zastosować do 
Ułaskawienia Jana Jakuba Kolskiego, będą-
cego swoistym – jakże pięknym i wzrusza-
jącym – elegijnym kinem drogi, w którym 
rodzice wędrują z trumną syna setki kilo-
metrów, by zapewnić zastrzelonemu pod-

Laureaci 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

A TO POLSKA WŁAŚNIE
43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zaprezentował 
zróżnicowane gatunkowo i artystycznie polskie kino. W wyjątkowo 
mocnym w tym roku Konkursie Głównym o Złote Lwy walczyło 16 
tytułów.

Jerzy Skolimowski z Platynowymi Lwami 
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stępnie w polsko-polskiej wojnie synowi 
godny pochówek, albo frapująca, pełna 
suspensu Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, 
o kobiecie, która straciła pamięć, a co za 
tym idzie miłość, przestając być w jednej 
chwili matką, żoną, córką, czy też utrzy-
mana w zupełnie innej poetyce i emocjo-
nalnej tonacji autobiogra� czna opowieść 
Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem – 
o sobie, swoim bracie, jego żonie i swojej 
partnerce. Ciepło, wzruszenie, bliskość, 
poczucie humoru to główne cechy brater-
skiej opowieści. Zresztą nie tylko jej. Także 
7 uczuć Marka Koterskiego, wyraźnie inspi-
rowana Gombrowiczem podróż przez „ele-
mentarz uczuć”. Bo one są najważniejsze. 
Uczucia i emocje.

Również w Kamerdynerze Filipa Bajona, 
zrealizowanej z rozmachem inscenizacyj-
nym frapującej epopei, która rozgrywa się 
przez niemal całą pierwszą połowę minio-
nego wieku, będąc opowieścią miłosną rzu-
coną na dawne polsko-niemieckie pograni-
cze na północnych Kaszubach. Linia granicy 
wytyczonej w Wersalu po pierwszej wojnie 
światowej podzieliła nie tylko ziemię, lecz 
także ludzi – Niemców, Kaszubów, Pola-
ków – będąc przyczyną waśni, a często 
nienawiści.

Emocje, uczucia, ale także niekontrolo-
wane wręcz odruchy Pawłowa rządzą dra-
maturgią fascynującego Wilkołaka Adriana 
Panka. To porażająca opowieść o grupie 

dzieci wyzwolonych w 1945 roku z obozu 
Gross-Rosen, uruchamiająca podczas pro-
jekcji liczne kulturowe konteksty – głośną 
powieść Williama Goldinga Władca much, 
słynną animację Ryszarda Czekały Apel czy 
oparty na prozie Tadeusza Brzozowskiego 
pamiętny Krajobraz po bitwie Andrzeja 
Wajdy. Ale te nawet najtragiczniejsze opo-
wieści niosą nadzieję.

Słowem, najczęściej padającym z gdyń-
skiego ekranu w tym roku wyrażeniem jest 
„kocham cię”, a opiewanym uczuciem różne 
rodzaje miłości – małżeńskiej, partnerskiej, 
rodzicielskiej, braterskiej, wreszcie chrze-
ścijańskiej, do bliźniego swego. Tego nam 
chyba najbardziej potrzeba. Tu i teraz. Bo 
jak pisał apostoł Paweł z Tarsu: „Gdybym 
mówił językami ludzi i aniołów, a miłości 
bym nie miał, stałbym się jak miedź brzę-
cząca albo cymbał brzmiący”. I dodawał: 
„Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – 
te trzy: z nich zaś największa jest miłość”.

Tegoroczny Festiwal Polskich Filmów 
Fabularnych jawi mi się jednym z najlep-
szych, a bywam w Gdyni, wcześniej w Gdań-
sku, nieprzerwanie od czterdziestu lat. 43. 
edycję zapamiętam ze stawiających ważne 
pytania – nie dogmaty, z którymi nie można 
dyskutować, tylko trzeba w nie wierzyć – 
� lmów, długich, szczerych i głębokich – nie 
kłótliwych i wzajemnie się zagłuszających – 
rozmów, a – nade wszystko – z radosnych, 
uśmiechniętych – nie wykrzywionych 

i zaciętych – twarzy. Filip Bajon, Kinga Dęb-
ska, Andrzej Jakimowski, Jan Jakub Kolski, 
Janusz Kondratiuk, Bartosz Konopka, Marek 
Koterski, Adrian Panek, Paweł Pawlikowski, 
Aleksander Pietrzak, Adam Sikora, Wojciech 
Smarzowski, Agnieszka Smoczyńska, Piotr 
Subbotko, Małgorzata Szumowska, Krzysz-
tof Zanussi (wymieniam alfabetycznie tylko 
reżyserów filmów Konkursu Głównego, 
a przecież trzeba by jeszcze wspomnieć 
o twórcach nie mniej udanych i ważnych 
� lmów pozostałych konkursów – krótkome-
trażowego oraz Innego Spojrzenia) oraz ich 
wspaniałe ekipy, to byli autentyczni boha-
terowie tego festiwalu.

Mamy wspaniałe kino. Mądre, wrażliwe, 
różnorodne. Choć ci, których tu w Gdyni nie 
było, jak czytam na internetowych forach, 
a także w o� cjalnych wypowiedziach, mają 
zdecydowanie inne zdanie. Niech te tłu-
ste lata rodzimej kinematogra� i trwają jak 
najdłużej. A przecież, jak pisał Zbigniew 
Herbert w „Potędze smaku”: „To wcale nie 
wymagało wielkiego charakteru / nasza 
odmowa niezgoda i upór / mieliśmy odro-
binę / koniecznej odwagi / lecz w gruncie 
rzeczy była to sprawa smaku / Tak smaku / 
w którym są włókna duszy i cząstki sumie-
nia / Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej 
kuszono…”. Polskie kino Anno Domini 
2018 – kilkanaście „smacznych” � lmów.

Jerzy Armata

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

Tłumnie przybywająca na kolejne 
bloki projekcyjne publiczność, 
a  tak było i w tym roku, jest 
dowodem żywego zaintereso-

wania sztuką filmowej kondensacji, ale 
i tym, komu najbliżej do pełnometrażowego 
debiutu. Bo przecież tutaj nagrody dostawali 
m.in. Bartosz Konopka, który prezentował 
w tym roku w Konkursie Głównym Krew 
Boga czy pracująca aktualnie nad swoim 
debiutem Maryjki Daria Woszek. Przy-
glądając się tegorocznej selekcji, za którą 
odpowiadali Maciej Dominiak, Julia Rusz-
kiewicz oraz Anna Wróblewska, kilkoro 
kandydatów z pewnością by się znalazło. 

Największym odkryciem okazał się dla 
mnie obraz twórcy mającego już co prawda 
pełnometrażowy debiut (nagrodzony 
na Warszawskim Festiwalu Filmowym 
dokument Hugo) za sobą. Mowa o Woj-
ciechu Klimali i jego Elizabeth. Wzrusza-
jącej, ale i chwilami zabawnej opowieści 
o wystawionej na próbę sile rodzinnych 
więzów. Bardzo sprawnie poprowadzony 
oraz świetnie zagrany � lm (w roli głównej 
Maria Mamona) nie znalazł jednak uzna-
nia w oczach jury pod przewodnictwem 
Marii Sadowskiej. Kameralna, intymna 
wręcz perspektywa i potraktowanie poważ-
nych problemów z lekkim przymrużeniem 
oka, co zaproponował Klimala, zdomino-
wało tegoroczny wybór krótkich metraży.

To także przypadek uhonorowanych naj-
wyższym laurem – Nagrodą im. Lucjana 
Bokińca – Zwykłych losów Zo� i w reżyserii 
Dominiki Gnatek oraz Relaxu Agnieszki 
Elbanowskiej (nagroda Multimedia Pol-
ska ex aequo z Atlasem Macieja Kawal-
skiego). Oba konfrontują się z niełatwą 
materią, ale czynią to w sposób bezpre-
tensjonalny, wykorzystując także elementy 
farsy. Dominika Gnatek koncentruje się na 
jednostkowej historii, u Agnieszki Elba-

mującej samotności (Gra w Cykora Kariny 
Hajdamowicz) czy szumie w komunikacji 
między ludźmi (uhonorowany Nagrodą 
Specjalną Jury � lm Users Jakuba Piątka), 
młodzi twórcy nie uciekają od odpowie-
dzialności. Opowiadają o tym, co widzą 
i sami znają najlepiej. Nie zawsze prze-
kłada się to na pożądany efekt ekranowy, 
bo zdarzyły się w tym roku także filmy 
mniej udane, ale w zdecydowanej więk-
szości przypadków daje się wyczuć szcze-
rość i bezkompromisowość. Być może brak 
kalkulacji jest odpowiedzią na pytanie dla-
czego ów konkurs cieszy się w Gdyni takim 
zainteresowaniem ze strony publiczno-
ści. Oby młodzi twórcy nie zatracili go 
w „dorosłym” kinie.

Kuba Armata

nowskiej z kolei bardziej chodzi o problem. 
Choć w obu przypadkach kluczową rolę 
odgrywa przemoc – realna bądź poten-
cjalna. Młode reżyserki mówią o spirali 
nakręcającej się agresji. W Zwykłych losach 
Zo� i jej źródłem są bliscy, w przypadku 
Relaxu chodzi raczej o lęk przed niezna-
nym, bo takie emocje towarzyszą boha-
terom, którzy w tytułowym pensjonacie 
przyjąć mają grupę uchodźców. 

Otwarcie szeroko oczu na otaczającą nas 
rzeczywistość oraz próba zde� niowania 
nurtujących problemów widoczne były 
niemal w każdym obrazie prezentowanym 
w tegorocznym Konkursie Filmów Krót-
kometrażowych. Opowiadając o zobojęt-
nieniu, coraz mniejszym poziomie empa-
tii (Elizabeth), zawiedzionych marzeniach 
(Dla Ciebie Katarzyny Wiśniowskiej), doj-

BEZ ZNIECZULENIA
Choć najwięcej w Gdyni mówi się każdego roku o rywalizacji 
o Złote Lwy, trudno oprzeć się wrażeniu, że konkurs skupiony 
wokół krótszych form jest czymś więcej niż jedynie przystawką 
do dania głównego. 

Dominika Gnatek
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Film stawiający ważne pytania o rolę dzien-
nikarstwa w relacjonowaniu, ale i kreowa-
niu dziejów. Dzieło znakomite także w war-
stwie dźwiękowej: muzyki, efektów oraz 
polskiego dubbingu, w którym użyczający 
głosu animowanemu Kapuścińskiemu Mar-
cin Dorociński – zwłaszcza on – ale także 
Olga Bołądź, Arkadiusz Jakubik i Tomasz 
Borkowski tworzą przejmujące kreacje 
głosowe.

Monument Jagody Szelc, autorki gło-
śnego � lmu Wieża. Jasny dzień, wyróżniony 
w Innym Spojrzeniu Nagrodą Specjalną jest 
wprawdzie rodzajowo jednorodny (fabu-
larny), lecz gatunkowo i stylistycznie już 
nie: z godną podziwu płynnością przecho-
dzi z realistycznego dramatu społeczno-
-obyczajowego w surrealistyczną groteskę. 
Uczniowie szkoły hotelarskiej odbywają 
w hotelu praktyki zawodowe pod okiem 
surowej menedżerki. Z czasem pogrążają się 
w onirycznej przestrzeni hotelowego zaple-
cza, toczą dziwne rozmowy, uczestniczą 
w absurdalnych czynnościach i rytuałach. 
Zakończenie przenosi tę historię w inny 
wymiar, a że reżyserka w jednej z począt-
kowych scen wprawdzie delikatnie je suge-
ruje, ale szczęśliwie nie zdradza go całko-
wicie, jest ono i po trosze przewidywalne, 
i zaskakujące. Majstersztyk! Monument to 
dyplom studentów Wydziału Aktorskiego 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Szelc stworzyła 
debiutantom szansę spróbowania swych sił 

Reżyser Wojciech Marczewski, 
przewodniczący Rady Progra-
mowej 43. FPFF, pytany przez 
„Magazyn Filmowy” mówi: 

„Wciąż szukamy jednoznacznej de� nicji 
»inności spojrzenia« w � lmie. Tylko czy 
należy jej szukać? Zwykle wskazuje się 
tu nietypowość formy dzieła � lmowego, 
kwali� kując je do Innego Spojrzenia, jeśli 
np. łączy w sobie różne gatunki � lmowe. 
Równie dobrze jednak inność może tkwić 
w konkretnej warstwie � lmu – obrazie czy 
dźwięku, albo w odwadze, z jaką � lm podej-
muje jakiś temat. Przychylam się do sze-
rokiej formuły Konkursu Inne Spojrzenie. 
Tegoroczny zestaw ośmiu � lmów był repre-
zentatywny dla takiego jej pojmowania”.

Dwa � lmy: Moja polska dziewczyna Ewy 
Banaszkiewicz i Mateusza Dymka oraz Jesz-
cze dzień życia Damiana Nenowa i Raúla 
de la Fuente, okazały się znamienne dla 
typowego rozumienia „inności spojrzenia”, 
mieszając nawet nie gatunki, ale rodzaje 
� lmowe (fabułę, dokument, animację).

Moja polska dziewczyna to opowieść 
o podrzędnej polskiej aktoreczce Ali-
cji, z trudem próbującej podbić Londyn, 
widzianej oczyma Amerykanki Katie reali-
zującej o niej � lm dokumentalny. Banasz-
kiewicz i Dymek „wkręcają” widzów, że 
naprawdę oglądają dokument i dopiero 
z napisów końcowych dowiadujemy się, że 
była to inscenizacja odegrana przez akto-
rów. Co więcej, są tu też wstawki animo-

w różnych konwencjach gry aktorskiej – od 
hiperrealizmu po „teatr absurdu” – obiecu-
jąco przez nich wykorzystaną. „Monument 
jest bezkompromisowy w poszukiwaniach 
formalnych. Nie wdzięczy się do widza, 
wymaga od niego pewnego wysiłku, ale 
zarazem dostarcza mu emocji” – powie-
działa „Magazynowi…” Maria Zmarz-Ko-
czanowicz, członkini jury, w którym obok 
niej zasiadali Piotr Dumała (przewodni-
czący) i Łukasz Ronduda.

O inności Niny, debiutu Olgi Chajdas 
nagrodzonego Złotym Pazurem, nie prze-
sądziła żonglerka gatunkami czy rodzajami 
� lmowymi, bo jej tu po prostu nie ma. To 
dramat psychologiczno-obyczajowy w sta-
nie czystym. Zdecydować mogła odwaga, 
z jaką reżyserka pokazała związek homo-
seksualny dwóch kobiet – trzydziestopa-
roletniej mężatki (Julia Kijowska) i młod-
szej od niej surogatki, która ma urodzić jej 
dziecko (Eliza Rycembel). Scenarzystki 
Marta Konarzewska i Olga Chajdas na 
spotkaniu z publicznością w Gdyni nie 
musiały przekonywać, że chciały opowie-
dzieć zwyczajnie o wielkiej miłości, która 
nie ogląda się na płeć: tak rzeczywiście jest 
w ich � lmie. „I to � lm o miłości opowie-
dziany bardzo nowocześnie, dlatego będzie 
mieć chyba duży oddźwięk wśród młodych 
ludzi, a Eliza Rycembel jest rewelacyjna” – 
stwierdziła Zmarz-Koczanowicz. Świetnie 
gra także Julia Kijowska, a zdjęcia Tomasza 

cyjną, z � lmu bądź co bądź fabularnego, 
to jeszcze sprawiającą wrażenie postaci 
autentycznej – z dokumentu! Sugestywnie 
odsłania przy tym porażającą infantylność 
swojej bohaterki.

Jeszcze dzień życia był jednym z obja-
wień Innego Spojrzenia. Pełnometrażowy 
� lm animowany, ale do tego stopnia „reali-
styczny”, że ogląda się go jak fabularne 
kino akcji w najlepszym wydaniu. W celu 
uwiarygodnienia opowiedzianej na ekranie 
historii z połowy lat 70. XX wieku reży-
serzy wplatają w nią współczesne wypo-
wiedzi tych spośród jej bohaterów, którzy 
dożyli naszych dni, zarejestrowane metodą 
dokumentalną. Nie żyje główny bohater: 
Ryszard Kapuściński. To � lm inspirowany 
jego książką Jeszcze dzień życia, ale przede 
wszystkim obraz o nim: o człowieku gna-
nym chęcią bycia zawsze w centrum dra-
matycznych wydarzeń, który wybiera się 
do ogarniętej wojną domową Angoli jako 
reporter, a wraca z niej jako dojrzały pisarz. 

Naumiuka – wykonane cyfrową kamerą 
„żyletą”, ale zmiękczone obiektywami od 
radzieckiego aparatu fotogra� cznego Zenit 
(!) – przydają scenom erotycznym sub-
telności, nie obniżając ich temperatury 
emocjonalnej.

Barw Studia Munka-SFP broniły z powo-
dzeniem 53 wojny Ewy Bukowskiej. Kame-
ralne studium psychologiczne, oparte 
na książce Grażyny Jagielskiej „Miłość 
z kamienia”, jest wielkim popisem aktor-
skim Magdaleny Popławskiej w trudnej 
roli żony, która z narastającym wysiłkiem 
psychicznym znosi wyjazdy męża (kore-
spondenta wojennego) na odległe fronty 
oraz niepewność jego powrotów do domu.

Z ośmiu � lmów konkursowych cztery, 
w tym dwa nagrodzone, zrealizowały 
kobiety. To cieszy, podobnie jak fakt, iż swo-
ich obrońców znalazła opowieść o współ-
czesnej młodzieży – Nie zostawiaj mnie 
Grzegorza Lewandowskiego i poetycka, 
surrealistyczna komedia Wojciecha Sola-
rza Okna, okna. Przewrotnie smuci obec-
ność w Innym Spojrzeniu wartościowego 
filmu dla dzieci – Dnia czekolady Jacka 
Pawła Bławuta.

Kiedyż to będzie powstawać u nas tyle 
produkcji dla młodego widza, by starczyło 
ich na oddzielny konkurs? Eh, jak śpie-
wano w piosence: „pomarzyć dobra rzecz”.

Andrzej Bukowiecki

wane, które budują dystans do rzekomo 
autentycznych wydarzeń na ekranie. Mimo 
to uświadamiamy sobie, że wszystko, co 
widzieliśmy w Mojej polskiej dziewczy-
nie, mogłoby zdarzyć się w rzeczywistości. 
A wtedy nie byłoby się z czego cieszyć, bo 
kariera Alicji jest nieudana, zaś jej postę-
powanie budzi wątpliwości natury etycz-
nej (Katie też nie jest bez winy). Aneta 
Piotrowska (Alicja) dobrze wywiązuje 
się z karkołomnego zadania aktorskiego: 
przekonująco gra postać nie dość, że � k-

Monument, reż. Jagoda Szelc 
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INNOŚĆ NIEJEDNO 
MA IMIĘ
Formuła Konkursu Inne Spojrzenie, 
w którym „dziwne” � lmy walczą 
o Złoty Pazur może być – jak wykazała 
tegoroczna edycja – bardzo pojemna. 
Czy to dobrze czy źle?
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FESTIWALE  W POLSCE GDYNIA DZIECIOM

Ogromnie się cieszę, że już 15. 
raz możemy gościć festiwal w 
festiwalu, czyli Gdynię Dzie-
ciom” – witał zebranych gości 

i rzeszę młodych widzów podczas inau-
guracji Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych oraz prezes 
Pomorskiej Fundacji Filmowej. „Ten prze-
gląd sprawia nam wielką radość, zwłaszcza 
gdy widzimy uśmiechy i łzy wzruszenia na 
waszych twarzach. Dziś oglądacie � lmy w 
 telewizji, na komputerze czy smartfonie, 
ale bardzo ważne, że robicie to też w kinie. 
Bo to jest zupełnie inne przeżycie. Do dziś 
pamiętam, jak miałem 5 lat i pierwszy raz 
byłem w kinie. To było trochę jak na poka-
zie braci Lumière, ojców kina obok naszego 
słynnego wynalazcy Kazimierza Prószyń-
skiego. Prosto z ekranu jechał na nas pociąg. 
Zerwałem się i chciałem uciekać. Wy jeste-
ście o wiele bardziej oswojeni z tym, co się 
dzieje na ekranie, z żywym obrazem, � lmem, 
różnymi formami sztuk audiowizualnych” – 
zwracał się do dzieci Kopeć.

Frekwencja na festiwalowych pokazach 
jak zwykle dopisała. Na seansach w Gdyni, 
Wejherowie, Lęborku i Elblągu pojawiło się 
blisko 10 tys. widzów. Sekcja wystartowała 
pokazem Porwania Stanisława Jędryki. W ten 
sposób organizatorzy pragnęli uczcić przy-
padające w tym roku 85. urodziny twórcy 
takich klasyków dla dzieci i młodzieży, jak 
Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech 
czy Stawiam na Tolka Banana. 

Do Gdyni zjechali twórcy znanych obra-
zów dla dzieci, których pokazy również 
były obecne w programie. Z najmłodszymi 
widzami spotkał się m.in. Kazimierz Tarnas, 
reżyser filmu Pan Samochodzik i praskie 
tajemnice. Młodzi kinomani mogli zoba-
czyć także kilka innych pełnometrażowych 
polskich produkcji familijnych, takich jak 
Felix, Net i Nika oraz teoretycznie możliwa 
katastrofa Wiktora Skrzyneckiego, Na tro-
pach Bartka Janusza Łęskiego czy Skutki 
noszenia kapelusza w maju Krystyny Krup-
skiej-Wysockiej. 

Tegoroczna Gdynia Dzieciom gościła 
m.in. Juliana Zawiszę, twórcę Legnickiej 
Akademii Filmowej, organizującej co roku 
warsztaty dla najmłodszych. Z tej okazji, 
podkreślając edukacyjny charakter Gdyni 
Dzieciom, organizatorzy przygotowali zestaw 
pod hasłem: Edukacja Filmowa Młodych 
Widzów, złożony z animacji autorstwa lau-
reatów Legnickiej Akademii Filmu Animo-
wanego oraz z krótkiego metrażu Cinema 
Adventure z udziałem uczniów American 
School in Gdynia. 

Stałym, corocznym elementem Gdyni 
Dzieciom są rozmaite warsztaty. Tym razem 
dotyczyły one dubbingu, a ich uczestnicy 
mierzyli się ze sztuką podkładania głosu 
pod postaci � lmów animowanych.

Sekcja FPFF – Gdynia Dzieciom – jest 
organizowana i programowana przez Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich przy współ-
pracy Pomorskiej Fundacji Filmowej. Pro-
jekt do� nansowano ze środków Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej.

Albert Kiciński

W ramach Gdyni Dzieciom najmłodsi 
mogli obejrzeć m.in. Tarapaty Marty Kar-
wowskiej, które w zeszłym roku prezento-
wane były w Konkursie Inne Spojrzenie. 
Program ob� tował też w odcinki najnow-
szych serii animowanych, jak Kuba i Śruba 
ze Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-
-Białej, Basia gdańskiej Grupy Smacznego, 
Żubr Pompik z warszawskiego EGoFILM, 
Rodzina Tre� ików Marka Skrobeckiego z 
trójmiejskiego Studia Tre�  czy Baśnie i bajki 
polskie – produkcje Telewizyjnego Studia 
Filmów Animowanych z Poznania.

JUBILEUSZ 
15-LECIA
Jedna z najpopularniejszych sekcji 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
obchodziła w tym roku swój jubileusz. 
15. edycja Gdyni Dzieciom przyciągnęła 
do kin prawie 10 tys. młodych widzów!
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Kazimierz Tarnas 

Producent Festiwalu, Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, dziękuje za pomoc w organizacji 
43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych następującym instytucjom i firmom:

C-10, M-100, Y-70, K-0
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FESTIWALE  W POLSCE SOLANIN

na już ponad 50 festiwalach tak w kraju, 
jak i za granicą. Światowe życie nie odrywa 
jej jednak od kultury regionu, z którego 
pochodzi (urodziła się w Białymstoku). 
Waszczeniuk oddaje Podlasiu i Podlasianom 
hołd, wydobywa piękno gwary regionu, 
pokazuje jego osobność, ale nie w znacze-
niu zamknięcia, tylko czegoś osobnego. W 
dobie powszechnej uni� kacji takie � lmy 
wydają się szczególnie cenne.

Tak samo jak cenny jest humor i dystans 
Wojciecha Solarza, aktora, który na ekranie 
obecny jest od lat, ale jako reżyser spełnia 
się rzadko. Twórca odebrał nagrodę „za 
poetycką narrację i obrazy, które urucha-
miają naszą wyobraźnię w filmie nietu-
zinkowym, który przypomina, na czym 
polega siła prawdziwego niezależnego 
kina”. Solarzowi zawsze dobrze wycho-
dziło połączenie absurdu z wydarzeniami 
jak najbardziej dramatycznymi i nie ina-
czej jest w tym przypadku. Bohaterem jest 
Wojtek, który wraca do domu przez las i 
nagle doświadcza dziwnego zjawiska – w 
oddalonym domu porusza się oświetlone 
okno. Kolejnego dnia sytuacja się powta-
rza, w następne dni też. Wojtkowi zjawi-

Artystka, która wcześniej na scenie 
stała, gdy w 2015 roku odbierała 
główną nagrodę za dokumen-
talne Mów do mnie, a w 2016 

za fabularne Ciepło-zimno, żartowała w 
przemówieniu, że więcej filmów już na 
Solanina nie zgłosi. „Następnym razem 
wrócę tu jako jurorka i będę w końcu spać 
w hotelu, a nie w internacie” – śmiała się. 
Prus nie jest wyjątkiem, bo w tym roku na 
festiwalu oglądaliśmy przedpremierowo 
obraz Aleksandra Pietrzaka Juliusz, peł-
nometrażowy debiut doskonale w Nowej 
Soli znanego reżysera. Wcześniej młody 
twórca zgarnął tu Grand Prix w 2014 za 
� lm Mocna kawa wcale nie jest taka zła, a w 
2017 został nagrodzony za najlepszą fabułę 
w kinie offowym za obraz Ja i mój tata. 
Teraz Pietrzak powrócił na festiwal jako 
juror. Towarzyszyli mu: Mirosław Zbro-
jewicz, Wojciech Wojda, Michał Żuraw-
ski i Urszula Grabowska, którzy oceniali 
konkursowe � lmy. Tegoroczny skład juror-
ski pobił rekord długości obrad – chociaż 
jurorzy niemal jednogłośnie zdecydowali 
o zwycięstwie Prus, to jednak zawzięcie 
bronili swoich typów w pozostałych kate-
goriach, a wręczając nagrody, wielokrotnie 
podkreślali wysoki poziom konkursowych 
� lmów, zwłaszcza ich aspekt techniczny.

To zresztą ważna przemiana, którą należy 
koniecznie odnotować. Kiedy Solanin star-

sko nie daje spokoju i robi co może, żeby 
dociec przyczyn sytuacji przeczącej � zyce. 
Solarz otacza swojego bohatera ciepłem, 
a � lmowe zdarzenia kręci z zachowaniem 
zasad ekranowej wiarygodności, ale i jed-
nocześnie z ogromnym dystansem. Cały 
czas puszcza do widza oko i daje mu znać, 
że ma do czynienia z hucpą, ale mimo to 
nie sposób nie poczuć empatii do bohatera 
i uodpornić się na emocjonalny wymiar tej 
historii. Pomagają w tym także aktorzy – 
Sebastian Stankiewicz, Izabela Dąbrowska 
i Leszek Lichota mają smakowite sceny. 

Tych nie brakuje także dokumentowi 
Obcy na mojej kanapie, w którym Grzegorz 
Brzozowski przyjrzał się szalenie ciekawemu 
zjawisku, dotąd w kinie nieobecnemu, czyli 
couchsur� ngowi w Polsce. Reżyser tworzy 
portret zbiorowy ludzi, których z pozoru 
dzieli wszystko – wiek, pochodzenie, klasa 
społeczna. Jak się jednak okazuje, w przy-
padku couchsur� ngu płaszczyznę poro-
zumienia można znaleźć w zupełnie nie-
spodziewanych sytuacjach – choćby przy 
składaniu modelu samolotu.

Nagroda dla dokumentu Brzozowskiego, 
przyznana „za lekko opowiedziany, a jed-

wykonania tym, które znalazły się w kon-
kursie kina o� owego, gdzie kwali� kują się 
obrazy nakręcone przez studentów szkół 
� lmowych i innych profesjonalistów, bądź 
wyprodukowane w wykwalifikowanym 
studiu, jak Studio Munka.

W pierwszym konkursie nagrodzono 
zaledwie pięciominutową fabułę Syzyfy, 
będącą debiutem reżyserskim Jana Gruszki, 
urodzonego w 1997 roku, który kino darzy 
wielką miłością. Realizuje ją w Klubie Reali-
zatorów Filmowych „Fosa”, działającym 
przy Politechnice Wrocławskiej, gdzie stu-
diuje. W jego fabule dwóch dresiarzy pró-
buje uratować dziecięcy wózek przed nie-
chybnie zbliżającą się katastrofą. Jest tu 
twarda polska rzeczywistość, a zarazem 
kompletny absurd. Jest śmiech, ale i strach, 
jest obserwacja i dystansowanie się od niej. 
Jury doceniło Syzyfów za „patrzenie na 
świat w kolorowych barwach i chęć dzie-
lenia się tym z publicznością”, co młodemu 
reżyserowi niewątpliwie się udało, bo jego 
krótki � lm wzbudził żywe reakcje wśród 
publiczności.

Z kolei w konkursie kina offowego 
nagrody powędrowały w ręce Grzegorza 
Brzozowskiego za Obcego na mojej kanapie 
(najlepszy dokument), Wojciecha Solarza za 
Okna, okna (najlepsza fabuła) i Agnieszki 
Waszczeniuk za Śledziowo, czyli fenomen 
podlaskiej egzystencji (najlepsza animacja). 
Tę ostatnią jury nazwało animacją z misją 
i doceniło za humor, szczerość i prostotę 
w szerzeniu kultury Podlasia. To zresztą 
nie pierwsza nagroda młodej animatorki 
(rocznik 1989), która ma na koncie wizyty 

nak przejmujący portret samotności, w któ-
rym wszystko co ważne, ukryte jest między 
słowami”, każe sądzić, że kino niezależne 
wyprzedza o dwie długości kino głównego 
nurtu. Ostatecznym dowodem na to jest 
jednak nagroda przyznana z okazji 10-lecia 
festiwalu. Laureata specjalnie powołane 
jury wybrało spośród wszystkich tytułów 
uhonorowanych do tej pory Grand Prix. 
Nagrodę dostał Paweł Jóźwiak-Rodan, zwy-
cięzca… pierwszej edycji Solaniana za � lm 
Mama, Tata, Bóg i Szatan, będący por-
tretem małżeństwa zwolenniczki Radia 
Maryja i zawziętego antyklerykała. Reży-
ser już 10 lat temu zastanawiał się, jak to 
możliwe, że żyjemy w kraju tak podzie-
lonym, gdzie zwalczają się ze sobą dwie 
strony. Dziś to jeden z wiodących wątków 
w debacie publicznej, dlatego � lm ma wła-
ściwie jeszcze większą siłę rażenia niż w 
2009 roku, gdy rozbił bank nagród. Szó-
sty zmysł dokumentalisty dał o sobie znać 
wyjątkowo wcześnie, ale w kinie głównego 
nurtu podjęty przez niego temat nadal nie 
doczekał się kontynuacji…

Artur Zaborski

tował w 2009 roku, kino o� owe w Polsce 
kojarzyło się z trzęsącą się kamerą, drogą 
na skróty, biedą i niedbałością. Dziś � lm, 
który charakteryzowałby się którąkolwiek 
z tych cech, nie miałby szans zakwali� ko-
wać się do żadnego z kilku konkursów. 
Taniejący sprzęt znacząco przekłada się na 
jakość wykonania, nic więc dziwnego, że 
� lmy nieprofesjonalne z konkursu kina nie-
zależnego niewiele ustępowały pod kątem 

Marta Prus z Grand Prix
 za fi lm Over the Limit

Fo
t. 

Ka
si

a 
Kl

im
ko

w
sk

a/
So

la
ni

n 
Fi

lm
 F

es
tiw

al

DYSZKA 
BEZ ZADYSZKI
Główny laur jubileuszowej, 10. edycji 
Solanin Film Festiwal zgarnęła Marta Prus 
za dokument Over the Limit. To trzecie 
Grand Prix tej reżyserki na nowosolskiej 
imprezie. Prus stała się jedną z twarzy 
Solanina.
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Over the Limit, 
reż. Marta Prus
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FESTIWALE  W POLSCE NEW EARTH  – NOWA ZIEMIA

od wycinki lasów Amazonii, aby następnie – 
niemal jak w thrillerze – pokazać mechani-
zmy ekonomiczno-polityczne, które dopro-
wadziły do obecnej sytuacji. Ewa Ewart 
poprowadzi również warsztaty. 
J.M.: Z widzami spotkają się też inni twórcy, 
np. pisarz Steven Taylor, w trakcie kon-
certu „Sounds of New Earth” usłyszymy 
muzykę filmową i etniczne klimaty kre-
owane przez zespół Motion Trio i gości – 
Szymona Nidzworskiego, Tomasa Celisa 
Sancheza, a także Zbigniewa Paletę, zna-
nego doskonale w krakowskim środowisku 
Piwnicy Pod Baranami, dziś związanego 
z Meksykiem. Kraj ten został honorowym 
gospodarzem tegorocznej edycji festiwalu. 

Filmy będą stanowić trzon festiwalu, 
ale nie ograniczacie się tylko do pro-
jekcji?
J.M.: Pokażemy, że � lmy o ekologii mogą być 
ciekawe i walczyć o widza. Jest na nie rynek 
i powstaje ich bardzo dużo. Przyszło do nas 
ponad 1600 zgłoszeń, ale wśród nich tylko 
kilka procent stanowiły produkcje polskie. 
Chcemy zmienić te proporcje, dlatego inwe-
stujemy w ludzi i poza głównym konkursem 
i projekcjami planujemy dodatkowe dzia-
łania, w tym konkurs Filmaton oraz warsz-
taty � lmowe. Filmaton, którego partnerem 
zostało studio Multilab/KPT będzie szansą 

Skąd wziął się pomysł na festi-
wal New Earth i do kogo 
będzie skierowany?
Juan Walle: Od lat interesuję się 

ekologią i realizowałem związane z nią 
� lmy. Chciałem je rozesłać na polskie prze-
glądy kina o środowisku, ale okazało się, że 
właściwie nie ma gdzie. W Meksyku takich 
wydarzeń nie brakuje i pomyślałem, że coś 
takiego trzeba stworzyć w Polsce – festiwal, 
który nie tylko będzie pokazywał filmy, 
ale da widzom coś więcej – będzie uczył 
i poszerzał świadomość ekologiczną. Przez 
kilka lat szukałem partnerów, aż tra� łem 
na Klaudynę Nowakowską i Jarka Migonia, 
którzy uwierzyli w ten pomysł. Dziś mamy 
wsparcie wszystkich krakowskich uczelni, 
ciekawych partnerów technologicznych 
i medialnych. Festiwalowe wydarzenia będą 
bezpłatne dla uczestników, wystarczy się 
tylko zarejestrować. 
Klaudyna Nowakowska: Festiwal Nowa 
Ziemia będzie platformą dyskusji. Chcemy 
edukować widzów w każdym wieku – 
od dzieci przez studentów po seniorów. 
W programie znajdą się warsztaty, spo-
tkania i debaty współorganizowane m.in. 
przez WWF, Greenpeace, Zero Waste czy 
REO. Pokażemy m.in. jak zrobić zabawki 
z recyklingowych materiałów oraz jak prze-
kształcić istniejącą infrastrukturę na nowe 

dla grup, żeby przez 50 godzin zrealizować 
� lm o tematyce ekologicznej. Jednocześnie 
przez cały festiwal odbędą się prowadzone 
przez profesjonalistów warsztaty dla osób, 
które nie są związane z kinem, ale chciałyby 
się nauczyć realizacji � lmów. 

Czy w konkursie głównym najważ-
niejsze będą wartości artystyczne, 
czy fakt, że dana produkcja porusza 
temat ekologii?
J.W.: Jedno drugiego nie wyklucza i obie 
te rzeczy są dla nas bardzo ważne. Wycho-
dzimy od kryteriów merytorycznych: � lm 
musi mówić o ekologii, ale jednocześnie 
chcemy, żeby reprezentował też wysoką 
jakość artystyczną. 
J.M.: Zgłoszono do nas � lmy bardzo proste 
i szalenie rozbudowane. W naszej komisji 
selekcyjnej znaleźli się profesjonaliści – 
� lmowcy, krytycy i � lmoznawcy, członko-
wie Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
W trakcie pracy wypełniali rozbudowane 
ankiety, w których oceniali � lmy pod kątem 
tego, czy korespondują z interesującymi nas 
zagadnieniami, jak i pod kątem poziomu 
artystycznego. 

Festiwale mają tendencję do produ-
kowania wielu śmieci – ich organi-
zacja wiąże się z drukiem ulotek, 

żywności i wiele innych. Podeszliśmy do 
sprawy bardzo szeroko. 
J.M.: Termin „ekologia” trochę się ostatnio 
zdewaluował i chcemy poddać go obróbce. 
Naszym celem jest zmiana świadomości. 
Chcemy sprawić, żeby ludzie – dzięki naszym 
propozycjom programowym – zatrzymali 
się na chwilę, zabrali coś z nich do domu 
i zaczęli myśleć o tym, co mogą zmienić. 
K.N.: Chcemy mówić o ekologii w pozy-
tywny i przystępny sposób, pokazując, że 
jest wiele dróg do osiągnięcia celu. Wszy-
scy gramy do tej samej bramki: dla dobra 
naszej planety, zdrowia i dziedzictwa dla 
naszych dzieci. Drobne codzienne decy-
zje, pomnożone przez miliony ludzi, mają 
wpływ na to, co dzieje się dookoła. Będzie 
o tym mowa w � lmach, ale nie tylko. Jednym 
z naszych partnerów została gmina Cieżko-
wice, w której powstaje Centrum Edukacji 
Ekologicznej. Gmina ma już duże osiągnię-
cia na polu ekologii i od jej mieszkańców 
każdy może się wiele nauczyć. 

Festiwal otworzy nowy � lm Ewy 
Ewart – Klątwa ob� tości. 
K.N.: Ewa Ewart będzie jednym z naszych 
gości. Została przewodniczącą jury głów-
nego konkursu, a  także ambasadorką 
naszego festiwalu. Jej film dotyka wielu 
tematów, które nas interesują. Wychodzi 

banerów, jest na nich wiele jednora-
zowych przedmiotów. Czy festiwal 
o ekologii sam będzie ekologiczny? 
K.N.: Festiwale produkują setki kilogra-
mów śmieci, z którymi nie wiadomo co 
robić. Postanowiliśmy pokazać, że można 
do sprawy podejść nieco inaczej. Na przy-
kład w kwestii promocji podjęliśmy współ-
pracę z wieloma kanałami w mediach spo-
łecznościowych, żeby cyfrową komunikacją 
zastąpić druk tradycyjnych ulotek. 
J.M.: Stawiamy na recykling. Wspierają nas 
partnerzy, tacy jak Logiczna Alternatywa 
dla Krakowa czy polskie stowarzyszenie 
Zero Waste. Banery, które będą na kon-
cercie „Sounds of New Earth” posłużą nam 
później do stworzenia festiwalowych toreb 
zaprojektowanych i wykonanych przez Lolę 
Styrylską i Małgorzatę Szymczyk-Karna-
siewicz. Będziemy też sadzić drzewa – roz-
damy 200 sadzonek i chcemy, żeby osoby, 
które je otrzymają przesyłały nam zdjęcia, 
a nawet krótkie � lmy z tego, jak zostały 
zasadzone i co się z nimi dalej dzieje. Nie 
zmienimy świadomości, jeżeli ograniczymy 
się tylko do działań w trakcie festiwalowego 
tygodnia. Nasze inicjatywy będą kontynu-
owane przez cały rok, w różnych miejscach.

Rozmawiała 
Dagmara Romanowska

potrzeby. Codziennie będziemy zapraszać 
do ponad 20 lokalizacji w Krakowie, w któ-
rych oprócz pokazów � lmowych będą odby-
wać się wydarzenia edukacyjne.
Jarosław Migoń: Chcemy łączyć różne 
organizacje i środowiska, które zajmują się 
tematyką związaną z ekologią. Wychodzimy 
do ludzi poprzez sztukę – � lm, muzykę, 
a także debaty i warsztaty. Aspekt eduka-
cyjny ma dla nas kluczowe znaczenie.
J.W.: Studenci krakowskich uczelni – za 
pomocą specjalnej aplikacji, będą mogli 
wybrać laureata Nagrody Publiczności. 
W jednym czasie, w aulach lub salach 
wykładowych, odbędą się dla nich pro-
jekcje tych samych � lmów. 

Ekologia to rozległe zagadnienie. Czy 
festiwal skoncentruje się na konkret-
nych tematach?
J.W.: Gdy rozpoczynaliśmy pracę, sądziliśmy, 
że zgłosi się maksymalnie 300-400 � lmów. 
Nie chcieliśmy ograniczać artystów do jed-
nego problemu i formy, dlatego dopuściliśmy 
zarówno fabuły, dokumenty, jak i animacje, 
pełno- i krótkometrażowe produkcje. Poru-
szają najprzeróżniejsze problemy – defore-
stację, zanieczyszczenie powietrza, wody, 
ochronę zagrożonych gatunków zwierząt 
i roślin, zmiany klimatyczne, wyczerpywa-
nie się zasobów naturalnych, marnowanie 

Klątwa obfi tości, reż. Ewa Ewart
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ROZBUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ 
EKOLOGICZNĄ
W październiku w Krakowie odbędzie się pierwsza edycja New 
Earth IFF – MFF Nowa Ziemia. Organizatorzy zapowiadają 
wydarzenie, które za pomocą � lmu, muzyki i sztuk plastycznych 
będzie zachęcać widzów do pogłębiania wiedzy o środowisku. 
Pomysłodawcą festiwalu jest meksykański � lmowiec – Juan 
Walle, dyrektorem artystycznym – Jarosław Migoń, 
a producentką – Klaudyna Nowakowska. 
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Niewinna 
czarodziejka

C zujesz, że nadszedł czas kobiet filmowców?
Wiele się zmieniło w ostatnim czasie, co poka-
zują akcje #MeToo czy Time’s Up. Hollywood 
wreszcie zaczęło głośno mówić o swoich pro-

blemach. Zauważyła je również Europa. Podczas tegorocz-
nego festiwalu w Cannes Agnieszka Smoczyńska, Cate Blan-
chett, Marion Cotillard czy Patty Jenkins oraz kilkadziesiąt 
innych artystek zebrało się, aby zwrócić uwagę na traktowa-
nie kobiet w branży filmowej. To bardzo ważne. Potrzebna 
jest również dyskusja o liczbie kobiet robiących filmy – reży-
serkach czy aktorkach w pierwszoplanowych rolach. Cie-
szę się, że coraz częściej odbywają się dyskusje, jak „Reżyse-
rzyce” podczas Kina na Granicy w Cieszynie. Kobiety mają 
ogromną siłę. 

Pracowałaś z reżyserkami przy Amoku i Pokocie. Czy 
czujesz swego rodzaju solidarność w byciu na planie 
z kobietami? 
Zastanawiam się, bo ostatnio pracowałam z czterema reży-
serkami przy serialu Netflixa 1983. Na planie spotkałam się 
znowu z Agnieszką Holland i Kasią Adamik, a pierwszy raz 
z Olgą Chajdas i Agnieszką Smoczyńską. Każda z nich reży-
seruje poszczególne odcinki. Wydaje mi się, że nie ma mię-
dzy nami większej bezpośredniości niż w przypadku pracy 
z mężczyznami. Najważniejsze jest zaufanie, bo dzięki niemu 
komunikacja odbywa się na profesjonalnym poziomie. Czuję 
się narzędziem w ręku reżysera. Nie ma dla mnie znaczenia, 
czy pracuję z kobietą, czy z mężczyzną, ale w jaki sposób się 
porozumiewamy i co dzięki temu możemy osiągnąć.

Z Zofią Wichłacz
rozmawia Marcin Radomski

Zaryzykowałam i wybrałam inną drogę –                indywidualnego i warsztatowego kształcenia

Zofia WichłacZWYWIAD nuMeRu
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Odniosłaś już wiele sukcesów jak na tak młodą osobę. 
Wszystko zaczęło się w twoim domu, w środowisku arty-
stycznym – mama Anna Wichłacz to scenografk a i deko-
ratorka wnętrz, tata Zbigniew Wichłacz jest operatorem.
Jestem im bardzo wdzięczna za wychowanie i edukację. Oni 
nauczyli mnie ciekawości do fi lmu, teatru czy malarstwa. 
Różne dziedziny sztuki się u nas w domu łączyły i przeni-
kały. Dorastałam na próbach w teatrze, a w wieku dwuna-
stu lat zaczęłam rozwijać się w tym kierunku. Chodziłam na 
dodatkowe zajęcia i oglądałam mnóstwo fi lmów. Moi rodzice 
dali mi fundamenty do tego, czym zajmuję się dzisiaj. 

Jakie postaci w dzieciństwie cię fascynowały?
Miałam etap Zbyszka Cybulskiego i Andrzeja Wajdy, co 
oczywiście łączy się ze sobą. Pamiętam, jak w wieku czterna-
stu lat byłam zapatrzona w Popiół i diament. Lubiłam odkry-
wać „starocie”. Zawsze taka byłam. Gdy chodziliśmy z klasą 
na klasyki do kina, np. oglądaliśmy Bergmana, to w momen-
cie anachronicznej dziś sceny nie potrafi łam się śmiać, bo 
uważałam, że należy poważać mistrza kina. Zbyt poważ-
nie podchodziłam do tych tytułów i teraz już śmieję się ze 
swojego zachowania w tamtym czasie. Ale z drugiej strony 
nauczyłam się szacunku do historii kina. Zawsze wolałam 
nadrabiać zaległości niż chodzić na blockbustery.

Później miałaś okazję współpracować z Andrzejem 
Wajdą przy Powidokach. 
Otrzymałam wyjątkową propozycję po tym, jak pan Andrzej 
zobaczył mnie w Teatrze Polonia. Jakiś czas później dostałam 
scenariusz. Nie miałam momentu zawahania. Zawsze chcia-
łam się z nim spotkać w pracy. To było niesamowicie ważne Fo
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doświadczenie na mojej drodze zawodowej. W aktorstwie 
fascynujące jest to, że możesz pracować z osobami, które do 
pewnego momentu podziwiasz z dystansu, aż wreszcie masz 
szansę je poznać i stworzyć coś razem. Na planie Powidoków 
piękne było to, że już pierwszego dnia pan Andrzej swoim 
poczuciem humoru i ciepłem sprawił, że napięcie, które czu-
łam wynikające z relacji mistrz-uczeń, zniknęło. Z kostiumo-
grafk ą Kasią Lewińską rozmawiałyśmy nawet o wyjątkowej 
energii, którą emanował. To był niesamowity człowiek. Taki 
niewinny czarodziej.  

Postanowiłaś w pewnym momencie sama czarować 
swoją rzeczywistość i zrezygnowałaś ze szkoły fi lmowej. 
Wybrałaś inny sposób kształcenia. 
Na początku postawiłam na Akademię Teatralną im. Alek-
sandra Zelwerowicza w Warszawie, głównie ze względu na 
castingi, które w większości odbywają się w stolicy. Chcia-
łam studiować i jednocześnie starać się o role. Jednak szybko 
poczułam, że to nie jest miejsce dla mnie. Podjęłam decyzję 
o odejściu i z perspektywy czasu uważam ją za właściwą. 

Dlaczego?
Chciałam zaryzykować i wybrać inną drogę – indywidual-
nego i warsztatowego kształcenia. Zaczęłam wyjeżdżać za 
granicę na warsztaty. W zeszłym roku byłam w Workcenter 
Grotowskiego w Pontederze. Jeżdżę też do Stanów. Czuję, 
że się rozwijam, a zawsze chciałam próbować nowych rze-
czy. Ciało, emocje, to wszystko instrumenty w tym zawodzie. 
Grunt, żeby dbać o dostęp do tego wszystkiego, co w środku. 
Wtedy mogę to wykorzystywać w pracy. Emocje są bardzo 
ważne.

Jakie?
Wchodzę w skórę kogoś, kim nigdy bym nie mogła być. Albo 
inaczej – mogę opowiedzieć czyjąś historię, dać komuś głos, 
ciało i właśnie emocje. Mam poczucie, że to jest moment, 
gdy jestem na „haju”. Buduję przed kamerą postać, wcho-
dzę w jej życie i razem z reżyserem, operatorem i całą ekipą 
wykonujemy wspólnie zadanie – opowiadamy pewną histo-
rię. To szalenie ekscytujące.

Jednym z takich doświadczeń była Zgoda Macieja 
Sobieszczańskiego. 
To fi lm bliski mojemu sercu, dlatego że mieliśmy przy nim 
dużo wolności twórczej. Na pewno Julek Świeżewski i Kuba 
Gierszał się ze mną zgodzą. Nawiązaliśmy bliskie zawodowe 
relacje na planie. Takie spotkania kręcą mnie niesamowicie. 
W przeciwieństwie do projektów, które są słabe lub pozwalają 
jedynie urosnąć cyferkom na koncie. Na pewno nie zależy mi 
na byciu celebrytką, która bardziej od swojej twórczości, jest 
znana z tego, że gdzieś się pokazuje. To nie dla mnie.

Czasem jednak przychodzą w zawodzie trudne momenty, 
gdy telefon nie dzwoni. Tak było, gdy dostałaś nagrodę 
za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą w fi lmie Mia-
sto 44 Jana Komasy na FPFF w Gdyni w 2014 roku. 
Zrozumiałam z perspektywy czasu, o co chodziło. Janek 
obsadził mnie jako naturszczyka, byłam wtedy bardzo 

Trzymam się 
wyznaczonej 
zawodowej ścieżki. 
Nie chcę robić 
rzeczy, których 
bym się wstydziła, 
miałkich 
i nieważnych
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młoda. A nie ma przecież w Polsce wielu ról dla nastolatek. 
U nas najpierw musisz skończyć szkołę, a potem zaczynasz 
grać. W moim przypadku było inaczej. Ale z perspektywy 
czasu bardzo doceniam to doświadczenie. Z każdym takim 
okresem „milczącego telefonu” radzę sobie coraz lepiej. 
Staram się wtedy doceniać to „zwykłe” życie, codzienność 
i dbać, żeby była fajna. 

Chwilę później przyszły kolejne role i międzynarodowe 
wyróżnienie Shooting Star dla jednego z dziesięciu naj-
bardziej obiecujących młodych aktorów europejskich, 
wręczone na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym 
w Berlinie w 2017 roku. 
Program Shooting Stars dał mi możliwość poznania reżyse-
rów castingów z wielu krajów, a to bardzo ważne, gdyż jest 
coraz więcej castingów międzynarodowych. To daje szanse 
na przyszłość. Teraz rynek castingowy wygląda tak, że dużo 
nagrywa się w domu. To metoda tzw. „self tape’ ów”. Kręcisz 
i wysyłasz. Shooting Star to prestiżowe wyróżnienie. Dzięki 
niemu jestem też w trakcie rozmów w sprawie innej ciekawej 
koprodukcji. W tym roku zagrałam także epizod w między-
narodowym serialu, ale nie mogę jeszcze wiele o tym mówić. 
Ten program na pewno pomaga.

Zagrałaś również żonę Dawida Ogrodnika w polskim 
serialu fabularnym Rojst. 
Tak i jestem bardzo podekscytowana tym projektem! Mie-
liśmy niezwykle owocny okres przygotowań, prób i wresz-
cie zdjęć. Reżyserował Jan Holoubek. Akcja serialu Rojst 
rozgrywa się na początku lat 80. w małym mieście na połu-
dniowym zachodzie Polski. Dochodzi tam do brutalnego 
podwójnego morderstwa. Więcej nie zdradzam, bo serial 
już można oglądać na platformie Showmax. 

Możesz powiedzieć, że plan fi lmowy stał się twoim 
żywiołem. 
Często mam wrażenie, że podczas zdjęć panuje atmos-
fera wspólnoty. Potem jest ciężko pozbyć się tego poczu-
cia i zaakceptować fakt, że trzeba się rozstać i wrócić do 
dalszego życia. Za każdym razem poznaję nowych ludzi, 
wymieniam poglądy. To samo dają festiwale i dyskusje po fi l-
mach. Uwielbiam to w tym zawodzie. Piękne jest to, że cza-
sem te zawodowe relacje przeradzają się też w przyjaźnie.

Trzymasz się wyznaczonej zawodowej ścieżki. 
Dlatego zdarza mi się odrzucać komercyjne projekty, jak np. 
komedie romantyczne. Mam taki plan, że próbuję nie robić 
rzeczy, których bym się wstydziła, miałkich i nieważnych. 
Czasem ciężko na etapie scenariusza przewidzieć efekt koń-
cowy, ale po członkach ekipy można poznać wartość pro-
jektu. Lubię patrzeć na prace, jakie dotąd zrobiłam, jak na 
elementy większej układanki. Jeden projekt może prowadzić 
do kolejnego. Kasię Adamik poznałam przy serialu Głęboka 
woda, gdy miałam siedemnaście lat. Potem spotkałyśmy się 
na planie Amoku. Jeśli chodzi o Pokot Agnieszki Holland, 
to poszłam na zdjęcia próbne i zagrałam epizod. Ale rola 
w serialu Netfl ixa została mi już zaproponowana. Cieszę się 
bardzo z tego wszystkiego. Czuję, że jest dobrze.

Zofi a Wichłacz i Bogusław Linda w fi lmie 
Powidoki, reż. Andrzej Wajda

Julian Świeżewski, Zofi a Wichłacz 
i Jakub Gierszał w fi lmie Zgoda, 

reż. Maciej Sobieszczański

Zofi a Wichłacz w fi lmie Miasto 44, 
reż. Jan Komasa

Zofi a Wichłacz i Mateusz 
Kościukiewicz w fi lmie Amok, 

reż. Kasia Adamik
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Janusz Gajos w fi lmie Zaćma, 
reż. Ryszard Bugajski

DUSZPASTERZE, 
KAPŁANI 
I KLECHY…

Robert Birkholc

Historie biogra� czne i � kcyjne, duchowni 
wielkiego formatu i szeregowi księża – ich 
przymioty i przywary, posługa wobec wiernych 
lub życie zakonne – jak tematy te wykorzystuje 
polskie kino, czy interesuje je Kościół i jego 
wierni bądź niewierni słudzy?
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Każdy Polak wie, jak się do księ-
dza zwracać!” – krzyczy w � l-
mie Popiełuszko. Wolność jest 
w nas (2009) Rafała Wieczyń-

skiego rozgniewany proboszcz na mili-
cjanta, który najwyraźniej nie zna zasad 
etykiety. Pomimo wyjątkowej roli, jaką 
przez wieki odgrywali w społeczeństwie 
polskim duchowni, nasza kinematogra� a 
nie może poszczycić się wieloma wybitnymi 
opowieściami o życiu kapłanów. Winne są 
temu poniekąd zawirowania historyczne, 
które bądź to spychały księży na margines 
kultury o� cjalnej, bądź to wynosiły ich na 
piedestał. Choć mimo kampanii antykle-
rykalnych duchowni w Polsce Ludowej 
nie byli ukazywani wyłącznie jako hipo-
kryci i wichrzyciele, to jednak przed 1989 
rokiem temat narażony był na ingerencję 
cenzury. Sytuacja zmieniła się po upad-
ku komunizmu, a w XXI wieku powstały 
liczne � lmy oddające hołd duszpasterzom 
zasłużonym w walce z poprzednim ustro-
jem. W ten sposób � lmowi księża stali się 
jednak zakładnikami historii, sługami ty-
leż Boga, co ojczyzny. Zazwyczaj na dal-
szy plan schodziły przez to motywy, któ-
re były kluczowe dla najwybitniejszych 

Wśród opowieści o duchownych można 
wyróżnić dwie podstawowe narracje: hi-
storyczno-hagiogra� czną oraz egzysten-
cjalną. W ostatnich latach nasilił się także 
trzeci nurt, krytyczny, wytykający niepra-
widłowości zrodzone na łonie Kościoła.

KSIĄDZ Z ŻELAZA
Obraz kapłanów jako wielkich przywód-
ców, którzy pielęgnują ducha narodu w naj-
bardziej kryzysowych momentach histo-
rycznych ma oczywiście silne umocowa-
nie w literaturze romantycznej. Choćby 
w księdzu Piotrze z III części Dziadów 
Adama Mickiewicza, czy w bohaterze dra-
matu Juliusza Słowackiego, księdzu Marku, 
co to „nigdy z królami w żadnych nie był 
aliansach”. Reżyserzy � lmów rozliczających 
się z komunizmem chętnie przenoszą ten 
schemat do czasów Polski Ludowej. Roman-
tyczny motyw kapłana walczącego z wła-
dzą o rząd dusz znalazł wyjątkowo silne 
umocowanie w biogra� ach trzech auten-
tycznych postaci: Stefana Wyszyńskiego, 
Karola Wojtyły i Jerzego Popiełuszki. Choć 
każdy z czołowych polskich duchownych 
reprezentuje nieco inny typ zaangażowania 
politycznego, to jednak ich � lmowe bio-
gra� e mają wiele cech wspólnych. Filmy 
o wielkich jednostkach przyjmują zazwy-
czaj o� cjalną perspektywę i przedstawiają 
bohaterów bezkrytycznie.

Filmowy Wyszyński przypomina po-
stać archetypowego mędrca – to człowiek 
dojrzały wewnętrznie, poważny i skupio-
ny. Jest taki w Zaćmie (2016) Ryszarda 
Bugajskiego, gdzie wygrywa konfronta-
cję z byłą stalinistką Julią Brystiger, oraz 
w Prymasie. Trzech latach z tysiąca (2000) 
Teresy Kotlarczyk. Drugi � lm opowiada 
o najbardziej dramatycznym okresie ży-
cia kardynała (Andrzej Seweryn), który 
w czasach stalinizmu był więziony przez 
komunistyczne władze w opuszczonych 
klasztorach. Prymas ma typową strukturę 
opowieści inicjacyjnej – główny bohater 
zostaje oddzielony od wiernych i zesłany 
w odosobnione miejsce, gdzie poddawany 
jest rozmaitym próbom. Całkowicie � kcyj-
ny wątek sobowtóra, który z polecenia UB 
ma podszywać się pod Wyszyńskiego i ma-
nipulować wiernymi, tylko potwierdza, że 
mamy tu do czynienia z walką wewnętrz-
ną, ze starciem z archetypowym Cieniem. 
Kardynał przechodzi próbę pomyślnie, 
ponieważ zachowuje wiarę, nadzieję i mi-
łość – w � nale przebacza siostrze zakon-
nej (Maja Ostaszewska), która donosiła na 

zagranicznych dzieł o duchownych, takie 
jak konfrontacja chrześcijańskiego prze-
słania z rzeczywistością (Nazarin Luisa 
Buñuela), kryzys wiary (Goście Wieczerzy 
Pańskiej Ingmara Bergmana), czy wreszcie 
krytyka religijnych instytucji (chociażby 
pamiętna scena pokazu kościelnej mody 
w Rzymie Federica Felliniego).

Opisując przedstawienia kleru na ekra-
nie, skupię się jedynie na księżach, bo za-
konnice i mnisi to nieco inny typ postaci 
� lmowych. Siostry zakonne w polskim ki-
nie to często kobiety rozdwojone pomiędzy 
„grzesznymi” pragnieniami a miłością do 
Boga, natomiast żyjący na uboczu mnisi są 
przeważnie indywidualistami, którzy mają 
prywatne układy z Bogiem. W przypadku 
księży kluczowe znaczenie ma natomiast 
sytuacja codziennej styczności z wiernymi, 
uwikłanie w materialną – a więc historycz-
ną, polityczną i cielesną – rzeczywistość. 
W tym kontekście najistotniejsze staje się 
pytanie o rolę duchownych w społeczeń-
stwie, ale też o zepsucie instytucji Kościoła, 
które przez lata pozostawało tematem tabu. 
Oczywiście rozpiętość artystyczna pomię-
dzy � lmami podejmującymi te wątki jest 
olbrzymia. Od dzieł pokroju Matki Joanny 

od Aniołów (1961) Jerzego Kawalerowicza 
aż po współczesne przykłady sakro-kiczu, 
przeznaczone wyłącznie dla najmniej wy-
magających para� an. 

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że grupa 
� lmowych księży jest niejednorodna. O ile 
wyżsi dostojnicy Kościoła są zazwyczaj 
w polskim kinie hieratyczni i pełni maje-
statu, o tyle duchowni z prowincji to ludzie 
swojscy, bezpośredni i jowialni. Pierwsi 
mogą mieć twarz Andrzeja Seweryna lub 
Olgierda Łukaszewicza, drudzy Krzysztofa 
Majchrzaka albo Mieczysława Czechowi-
cza, który w Weselu (1972) Andrzeja Waj-
dy przyznawał bez zawstydzenia, że „i ja 
z chłopa i wy z chłopa”. Postać plebana-ple-
beja została szczególnie mocno spopula-
ryzowana przez Jacka Bromskiego w jego 
trylogii U Pana Boga…, rozpoczynającej 
się � lmem U Pana Boga za piecem (1998). 
Podlaski proboszcz (Krzysztof Dzierma) 
z Królowego Mostu, który sprzedaje wier-
nym pagery przypominające o pokucie, 
stał się dużą inspiracją dla seriali telewi-
zyjnych opowiadających o poczciwych, 
ale też zmyślnych kapłanach „z ludu”. Jeśli 
chodzi o � lmy kinowe, zawsze dominują-
cy był jednak obraz księdza poważnego. 

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

Adam Woronowicz w fi lmie 
Popiełuszko. Wolność jest w nas, 

reż. Rafał Wieczyński

Andrzej Chyra i Mateusz 
Kościukiewicz w fi lmie W imię..., 
reż. Małgorzata Szumowska

Kapłani w � lmie to często pole 
ścierania się dobra i zła
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niego funkcjonariuszom aparatu bezpie-
czeństwa. W tej symbolicznej walce dobra 
ze złem ginie jednak gdzieś postać samego 
Wyszyńskiego, który jest � gurą ze spiżu, 
a nie człowiekiem z krwi i kości. 

Przykład ten pokazuje też, że opowieści 
o księżach są zazwyczaj bardzo „męskimi” 
historiami, w których kobiety grają prze-
ważnie role świętych albo dziwek, cichych 
pomocnic kapłanów lub grzesznych kusi-
cielek. Schemat ten próbuje zdekonstru-
ować Barbara Sass w Pokuszeniu (1995), 
które nie jest co prawda ściśle oparte na 
faktach, ale zostało wyraźnie zainspirowa-
ne tymi samymi wydarzeniami co Prymas. 
Również i tym razem kościelny hierarcha 
(Olgierd Łukaszewicz) zostaje uwięziony 
w starym klasztorze razem z proboszczem 
(Edward Żentara) i współpracującą z UB 
zakonnicą (Magdalena Cielecka). O ile 
jednak denuncjantka w Prymasie ma po 
prostu słaby charakter i daje się kupić za 
świeże owoce czy parę pończoch, o tyle bo-
haterka Pokuszenia jest kobietą nieszczęśli-
wie zakochaną w duchownym. Zakonni-
ca donosi dopiero wtedy, gdy – poniżana 
przez opryskliwego proboszcza i odrzuco-
na przez niezłomnego księdza – popada 
w desperację, ponieważ nie znajduje dla 
siebie miejsca w jakby nie było męskiej 
narracji. Sass nie krytykuje Kościoła, ale 
zwraca uwagę na kobiecą perspektywę, 
zazwyczaj pomijaną w podniosłych opo-
wieściach o kapłanach. 

Filmowy wizerunek Jana Pawła II jest 
cieplejszy niż portret Wyszyńskiego. Karol 
Wojtyła to ktoś zawsze stojący blisko ludzi, 
uśmiechnięty i bezpośredni, zachowujący 
pogodę ducha nawet w obliczu tragedii. 
Taki jest właśnie Piotr Adamczyk w Karo-
lu, człowieku, który został papieżem (2005) 
i Karolu, papieżu, który pozostał człowie-
kiem (2006), międzynarodowych kopro-
dukcjach, które wyreżyserował Giacomo 
Battiato. Najsłynniejszy polski duchow-
ny zabawia zawstydzonych urzędników 
Watykanu niepoprawnymi żartami i daje 
upust radości, jeżdżąc na nartach, a jed-
nocześnie pozostaje gotowy na najwięk-
sze poświęcenia. Battiato nie tworzy jed-
nak małego, intymnego portretu papie-
ża, lecz zmierza ku szerokiej panoramie 
historycznej – bardzo zresztą wątpliwej. 
Włoski reżyser osadza biogra� ę Wojtyły 
na tle najbardziej dramatycznych wydarzeń 
XX i XXI wieku, by pokazać, że Kościół 
katolicki zawsze wspiera potrzebujących, 
sprzeciwia się agresji i pełni kluczową ro-

i regularnych samobiczowań nie potra�  
zdusić w sobie namiętności do opętanej 
zakonnicy (Lucyna Winnicka), w odróż-
nieniu od wielu innych dzieł „kościelnych” 
nie daje się sprowadzić do jednoznacznego 
przesłania. Matkę Joannę… można trak-
tować jako apoteozę miłości silniejszej od 
religijnych nakazów, albo jako � lm o słabej 
wierze prowadzącej do klęski duchowne-
go. Niezależnie od tego, która interpretacja 
była bliższa twórcom, Kawalerowiczowi 
i operatorowi Jerzemu Wójcikowi uda-
ło się dotknąć sfery, jaka pozostaje nie-
obecna w większości � lmów o księżach. 
Za pomocą wysublimowanej kompozycji 
obrazu, oświetlenia oraz barw – szarości 
przechodzącej w czerń oraz w biel – ar-
tyści subtelnie opowiedzieli o świecie we-
wnętrznym księdza, w którym ścierają się 
dwie przeciwstawne siły.

Symbolicznym dramatem o kuszeniu 
jest też Ryś (1981), na wpół oniryczny mo-
ralitet Stanisława Różewicza, oparty na 
opowiadaniu „Kościół w Skaryszewie” Ja-
rosława Iwaszkiewicza. Główny bohater, 
ponury prowincjonalny wikary Konrad 
(Jerzy Radziwiłowicz), decyduje, że ocali 
młodego partyzanta „Rysia” przed wiecz-
nym potępieniem i wyręczy go, wykonując 
egzekucję na rzekomym zdrajcy. Pozornie 

lę w krzewieniu dobra na świecie. Od lo-
kalnych księży poświęcających życie dla 
ratowania wiernych aż po watykańskich 
dostojników – wszyscy przedstawiciele 
duchowieństwa są postaciami kryształo-
wymi. Reżyser poza tym skrzętnie omija 
wszelkie tematy sporne związane z pon-
ty� katem Jana Pawła II. „Nie zajmujemy 
się pojęciami abstrakcyjnymi, ale najgłęb-
szym sensem życia” – tłumaczy niezbyt 
satysfakcjonująco bohater, kiedy zostaje 
zapytany o zakaz antykoncepcji w obliczu 
epidemii AIDS i o oderwanie Kościoła od 
rzeczywistości.

Wśród biogra� i duchownych nie mo-
gło zabraknąć również � lmów o księdzu-
-męczenniku, czyli Jerzym Popiełuszce. 
W tym wypadku łatwo było popaść w ta-
nią martyrologię i zamienić tragedię za-
katowanego duszpasterza w kicz. Zagro-
żenia tego udało się uniknąć w � lmie Po-
piełuszko. Wolność jest w nas, w dużej mie-
rze dzięki kreacji Adama Woronowicza. 
Główny bohater, zwany przez przyjaciół 
„Jurkiem”, pojawia się często na ekranie 
w świeckich ubraniach, nie ma w sobie 
kaznodziejskiego nadęcia i jest skłonny 
do autoironii. Niestety również i tym ra-
zem przeciwstawienie szlachetnych księży 
złej i chamskiej władzy jest czarno-białe, 

a religia zostaje jednoznacznie zrównana 
z patriotyzmem. Twórcy hagiogra� cznych 
biogra� i księży nie stawiają nigdy pytania 
o to, czy zrodzona pod wpływem gwałtow-
nych wydarzeń historycznych wiara ludzi 
odwiedzających tłumnie kościoły nie jest 
przypadkiem powierzchowna, nie próbują 
też niuansować relacji między katami a o� a-
rami. Wyjątkiem jest nakręcony na Zacho-
dzie � lm Zabić księdza (1988) Agnieszki 
Holland. W tym niedocenianym thrillerze 
egzystencjalnym oglądamy Popiełuszkę 
(Christopher Lambert) z punktu widzenia 
jego mordercy (Ed Harris), który jest „ku-
szony” przez dobro i wyraźnie zaintrygo-
wany postacią księdza. Taka perspektywa 
okazuje się znacznie bardziej interesująca 
od spojrzenia wiernych, bez reszty uwiel-
biających swojego przewodnika.

ROZDARTA SUTANNA
Oprócz duchownych „z żelaza” można 
znaleźć w polskim kinie także księży sła-
bych, wodzonych na pokuszenie i wątpią-
cych bądź to w Boga, bądź to w słuszność 
i skuteczność własnego działania. Naj-
lepszym artystycznie � lmem z tej grupy 
jest Matka Joanna od Aniołów. Opowieść 
o księdzu Surynie (Mieczysław Voit), eg-
zorcyście, który mimo wstrzemięźliwości 

Janusz Paluszkiewicz, Jerzy 
Radziwiłowicz i Jerzy Block w fi lmie 
Ryś, reż. Stanisław Różewicz

Krzysztof Dzierma w fi lmie U Pana Boga 
w ogródku, reż. Jacek Bromski

Magdalena Cielecka
i Olgierd Łukaszewicz w fi lmie 
Pokuszenie, reż. Barbara Sass



34 35

TEMAT NUMERU KSIĘŻA W POLSKIM FILMIE FABULARNYM

MAGAZYN FILMOWY  nr 86/październik 2018 MAGAZYN FILMOWY  nr 86/październik 2018

Fo
t. 

Ba
rto

sz
 M

ro
zo

w
sk

i/K
le

r

czają się do sfery duchowej – kapłani są 
tu przede wszystkim polem ścierania się 
dobra i zła, uczestnikami symbolicznej 
psychomachii. Księża są przedstawiani 
jednostronnie także w nurcie krytycz-
nym, w którym funkcjonują jako sym-
bol znienawidzonego patriarchatu albo 
zdegenerowana uprzywilejowana kasta. 

Jak widać, duchowni to grupa społecz-
na szczególnie narażona na stereotypy. 
Uczłowieczanie księży przynosi jednak 
często skutki odwrotne od zamierzo-
nych. Ani dobrotliwy humor kapłanów, 
ani ich ostentacyjne luzactwo (Borys Szyc 
w Serce, serduszko Jana Jakuba Kolskiego 
z 2014 roku), ani osobliwy wygląd (Ma-
riusz Pudzianowski w Sąsiadach Grze-
gorza Królikiewicza z 2014) nie tworzą 
jeszcze nieszablonowych postaci. Mimo 
szumnych tytułów dzieł, wciąż brakuje 
� lmów o księżach, którzy nie zostali co 
prawda ani świętymi, ani antychrystami, 
ale pozostają zwyczajnymi ludźmi.

intencje są szlachetne, ale w istocie ksiądz 
przyznaje sobie boskie uprawnienia, a tym 
samym ulega kuszeniu Szatana. Funkcja 
duszpasterzy jako pośredników między 
człowiekiem a Bogiem ma u Różewicza 
swoją mroczną stronę – wierząc zanadto 
we własną wyjątkowość, duchowny stawia 
siebie ponad innymi ludźmi i popełnia 
grzech pychy. Arogancja i poczucie wyż-
szości to również cechy kapłana z Cudow-
nego miejsca (1994) Jana Jakuba Kolskiego, 
� lmu rozgrywającego się w magicznej wsi, 
gdzie wzniosłe sacrum sąsiaduje z najbar-
dziej odpychającym profanum. Przysłany 
do para� i nowy proboszcz, młody i delikat-
ny Jakub (Adam Kamień), wznosi żarliwe 
modły do Boga, ale boi się ludzi – w jednej 
ze scen policzkuje nawet kobietę dotykającą 
jego twarzy. Pryncypialny bohater zosta-

je skonfrontowany z gruboskórnym księ-
dzem Andrzejem (Krzysztof Majchrzak), 
który klnie jak szewc, przymyka oczy na 
pewne pogańskie praktyki i spuszcza cięgi 
zapiekłym grzesznikom, jakich w okolicy 
nie brakuje. W końcu okaże się jednak, że 
cyniczny i pozbawiony złudzeń duchow-
ny dużo lepiej rozumie problemy wsi niż 
naiwny przybysz. 

Nieco inaczej wygląda kryzys powoła-
nia u jednego z bohaterów Historii miło-
snych (1997) Jerzego Stuhra. Proboszcz 
(Stuhr) porzuca kapłaństwo, kiedy do-
wiaduje się, że ma 11-letnią córkę, wy-
chowującą się w domu dziecka. Mężczy-
zna odrzuca abstrakcyjną misję na rzecz 
konkretu – jak tłumaczy biskupowi, woli 
opiekować się dzieckiem, niż tłumem ano-
nimowych para� an. Stuhr głosi wyższość 
chrześcijańskiej idei miłości nad instytucją 
Kościoła, ale nie jest antyreligijny. Zdanie 
wypowiadane przez proboszcza do � gury 
Chrystusa w � nale moralitetu – „To ciebie 
razem z nią wybrałem” – to tylko zbędne 
postawienie kropki nad „i”. 

Sytuacja komplikuje się w dramacie Mał-
gorzaty Szumowskiej W imię… (2013), 

gdzie miłość duchownego nie jest bynaj-
mniej uczuciem czysto platonicznym. Opie-
kujący się trudną młodzieżą ksiądz Adam 
(Andrzej Chyra) jest rozdarty między du-
chową posługą a homoseksualnym pra-
gnieniem. Obiekt fascynacji duchownego, 
narwany chłopak o pseudonimie „Dynia” 
(Mateusz Kościukiewicz), to postać nie-
jednoznaczna. Z jednej strony rozbudza 
w księdzu „grzeszne” instynkty, z drugiej 
ma w sobie coś delikatnego, a nawet chry-
stusowego, co zostaje podkreślone odpo-
wiednią stylizacją obrazu. Ujęcia przed-
stawiające � zyczny kontakt mężczyzn, np. 
obmywanie ran czy naukę pływania, wy-
raźnie odsyłają do kontekstu biblijnego. 
Sugestia, że miłość musi wiązać się z cie-
lesnością może wydać się banalna, a nie-
które sceny, pokazujące np. Adama piją-

cego „na hejnał” butelkę wódki, czy ma-
sturbującego się w wannie są za mocno 
obliczone na tani efekt. Mimo wszelkich 
niedoskonałości � lm Szumowskiej prze-
łamuje tabu w przedstawianiu księży, któ-
rzy w polskim kinie zazwyczaj pozbawie-
ni byli cielesności. Nawet jeśli odczuwali 
zakazane pożądanie, to ich rozterki były 
przedstawiane jako dylemat moralny bądź 
egzystencjalny, stanowiły pewną abstrak-
cję. Nie ma natomiast wątpliwości, że gra-
ny przez Chyrę Adam, który nawet modli 
się, biegając po lesie, jest człowiekiem na 
wskroś cielesnym.

KSIĄDZ-ANTYCHRYST
Do � lmów krytykujących niewłaściwą 
postawę poszczególnych kapłanów dołą-
czyły w nowym tysiącleciu obrazy wska-
zujące na szkodliwy wpływ instytucji ko-
ścielnych na społeczeństwo. W Pokło-
siu (2012) Władysława Pasikowskiego 
proboszcz (Jerzy Radziwiłowicz) chroni 
bohaterów szukających prawdy o zbrod-
ni dokonanej w czasie wojny na Żydach 
przez miejscową ludność, ale jego na-
stępca, per� dny ksiądz Janusz (Andrzej 

Mastalerz) to antysemita mający niejasne 
konszachty z lokalnymi lumpami. Figurą 
skrajnie negatywną jest też ksiądz Szelest 
(Marcin Bosak) w Pokocie (2017), eko-
logicznym thrillerze Agnieszki Holland. 
Kiedy duchowny gani główną bohaterkę 
za to, że kobieta traktuje zwierzęta jak 
ludzi, fragment jego twarzy pokazywany 
jest w nienaturalnie dużym, groteskowym 
zbliżeniu. W ten sposób Holland z ironią 
akcentuje „biologiczną” naturę kapłana, 
który próbuje ustalić jasną i de� nitywną 
granicę między ludźmi i zwierzętami. By 
usprawiedliwić polowania, Szelest mówi 
nawet z kościelnej ambony (pojęcie to jest 
dwuznaczne w kontekście tematyki � lmu), 
że św. Hubert był pierwszym ekologiem 
na ziemi, a myśliwi są „ambasadorami Bo-
ga w dziele stworzenia”. W ekologiczno-
-feministycznej optyce Holland duchowny 
jest uosobieniem konserwatywnej trady-
cji, która przyznaje mężczyznom pełnię 
władzy nad wszelkimi słabszymi istota-
mi. Kościół spełnia w Pokocie wyjątkowo 
szkodliwą funkcję, ponieważ rytualizuje 
i sankcjonuje przemoc. Duchowny zosta-
je przedstawiony przez reżyserkę w spo-
sób komiksowy, ale przesadę tę można 
uzasadnić groteskową konwencją � lmu. 

Podczas gdy Holland polemizuje z pod-
skórną ideologią Kościoła, Wojciech Sma-
rzowski krytykuje go jako instytucję, któ-
ra – w perspektywie reżysera – przypomi-
na raczej grupę przestępczą niż wspólnotę 
założoną przez Chrystusa. W Klerze (2018) 
księża klną, piją na umór, naciągają wier-
nych („co łaska, ale nie mniej niż 400”) 
i ustawicznie łamią zasadę celibatu – a to 
tylko najbardziej niewinne z grzechów 
duchowieństwa. Arcybiskup Mordowicz 
(Janusz Gajos), który mówi w kazaniach 
o swoim wielkim poświęceniu dla wiary, 
przypomina bardziej ojca chrzestnego 
ma� i niż pokornego duszpasterza. Wy-
niosły hierarcha okazuje wyższość czo-
łowym politykom w państwie, pławi się 
w luksusach i przymyka oko na ekscesy 
swoich podwładnych. Duchowni z kurii 
arcybiskupa – pijani powodują wypadki, 
knują intrygi, ustawiają nielegalne prze-
targi, a niektórzy także molestują dzieci. 
Księża nierzadko sami są o� arami Ko-
ścioła – np. Kukuła (Arkadiusz Jakubik) 
był w młodości gwałcony przez kapłana, 
który w okresie stanu wojennego wspie-
rał solidarnościową opozycję. W ujęciu 
Smarzowskiego winne są nie tylko jed-
nostki, lecz także sama instytucja, która 

Mamy trzy narracje: 
historyczno-hagiogra� czną, 
egzystencjalną i krytyczną 

demoralizuje – brak kontroli finanso-
wej, przyzwolenie hierarchów na pato-
logie i społeczne przywileje sprawiają, 
że księża czują się całkowicie bezkarnie. 
Ogromne zainteresowanie publiczności 
Klerem jest świadectwem tego, że istnia-
ła paląca potrzeba, aby w końcu opowie-
dzieć o patologiach Kościoła i cierpieniach 
ludzi skrzywdzonych przez tę instytucję. 
Koncentrując się wyłącznie na mniej lub 
bardziej zdegenerowanych „fałszywych 
prorokach”, Smarzowski tworzy jednak 
dość redukcyjny obraz duchowieństwa. 
Reżyser � lmu całkowicie pomija aspekt 
duchowy, sugerując, że sługami Kościoła 
zostają wyłącznie ludzie spragnieni ma-
terialnych dóbr, cyniczni, perwersyjni, 
lub, w najlepszym przypadku, zagubieni.

Pomimo względnie dużej ilości pro-
dukcji o klerze, wciąż nie zostały poka-
zane w kinie takie wątki, jak skompliko-
wana relacja między Kościołem a władzą, 
fantazmatyczne funkcjonowanie księży 

w polskiej świadomości, czy ciągoty czę-
ści duchownych do środowisk nacjonali-
stycznych. Najbardziej zasłużeni polscy 
kapłani pojawiają się zazwyczaj na ekranie 
w wielkich panoramach historycznych, są 
ludźmi bez skazy, pozbawionymi nie tylko 
wad, ale i intymności. Ludzie tego formatu 
co Stefan Wyszyński, Karol Wojtyła i Jerzy 
Popiełuszko zostają ograniczeni do roli 
zbanalizowanych ikon antykomunistycz-
nej opozycji. Nic dziwnego więc, że stają 
się bardzo wdzięcznym towarem ekspor-
towym – � lmy o księżach są niekiedy re-
alizowane w koprodukcjach, z myślą o za-
chodnim widzu, który przy okazji dostaje 
historię „katolickiej” Polski w pigułce. Od 
historycznego nurtu znacznie ciekawszy 
jest egzystencjalny, który skupia się na 
zmaganiach wewnętrznych duchownych, 
czy to ze sobą, czy z Bogiem. Dramaty te, 
choć czasem świetne pod względem ar-
tystycznym, nie przynoszą pełnego obra-
zu życia kleru, ponieważ często ograni-

Arkadiusz Jakubik w fi lmie Kler, 
reż. Wojciech Smarzowski
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 NINA
PREMIERA: 5 PAŹDZIERNIKA

fi lm fabularny
reżyseria: Olga Chajdas
scenariusz: Marta Konarzewska, 
Olga Chajdas
zdjęcia: Tomasz Naumiuk
muzyka: Smolik
scenografi a: Anna Anosowicz
kostiumy: Katarzyna Lewińska
charakteryzacja: Ewa 
Kowalewska
montaż: Kasia Adamik
dźwięk: Marcin Kasiński, Kacper 
Habisiak, Mateusz Adamczyk
obsada: Julia Kijowska, Eliza 
Rycembel, Andrzej Konopka, 
Katarzyna Gniewkowska, Maria 
Peszek, Tatiana Pauhofová
producenci: Dariusz Pietrykowski, 
Andrzej Połeć, Zdena Šišová
produkcja: Film it
czas projekcji: 130 min
dystrybucja: Film it

Nina, trzydziestostoparoletnia 
nauczycielka, która nie może 
mieć dzieci, szuka surogatki. 
Wydaje się, że razem z mężem 
Wojtkiem znaleźli idealną 
kandydatkę. Magda, pozornie 
szczęśliwa dwudziestopięcio-
latka, bawi się życiem, nie ma 
zobowiązań. Nina zakochuje 
się w kobiecie, która mogłaby 
urodzić jej dziecko.

 SERCE NIE SŁUGA
PREMIERA: 5 PAŹDZIERNIKA

fi lm fabularny
reżyseria: Filip Zylber
scenariusz: Karolina Szymczyk-
-Majchrzak
zdjęcia: Maciej Lisiecki
muzyka: Paweł Lucewicz
scenografi a: Grzegorz Piątkowski
kostiumy: Weronika Orlińska
charakteryzacja: Mirela 
Zawiszewska
montaż: Krzysztof Boroń

dźwięk: Sebastian Barański, 
Kacper Habisiak
obsada: Roma Gąsiorowska, 
Paweł Domagała, Magdalena 
Różczka, Mateusz Damięcki, 
Zuzanna Grabowska, Borys Szyc, 
Tomasz Sapryk, Ewa Kasprzyk, 
Piotr Głowacki, Krzysztof 
Stelmaszyk
producenci: Małgorzata Retei, 
Magdalena Cieślak, Ryszard 
Sibilski, Beata Barcz, Jarosław 
Sander, Nina Terentiew, Agnieszka 
Odorowicz

produkcja: Endemol Shine Polska
czas projekcji: 90 min
dystrybucja: Dystrybucja Mówi 
Serwis

Daria i Filip – główni boha-
terowie � lmu znają się od 
lat i są najlepszymi przyja-
ciółmi. Filip to klasyczny 
„Piotruś Pan” i łamacz dam-
skich serc. Po kolejnej upoj-
nej nocy, gdy obudzi się 
obok nowo poznanej dziew-
czyny, poczuje, że chce zmie-Fo
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53 wojny, reż. Ewa Bukowska

Nina
reż. Olga Chajdas
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nić swoje życie i nadać mu 
sens.

 7 UCZUĆ
PREMIERA: 12 PAŹDZIERNIKA

fi lm fabularny
reżyseria: Marek Koterski
scenariusz: Marek Koterski
zdjęcia: Jerzy Zieliński
muzyka: Arkadiusz Grochowski, 
Marek Koterski
scenografi a: Przemysław 
Kowalski
kostiumy: Justyna Stolarz
charakteryzacja: Tomasz 
Matraszek
montaż: Ewa Smal
dźwięk: Maria Chilarecka, Paweł 
Jaźwiecki
obsada: Michał Koterski, 
Marcin Dorociński, Katarzyna 
Figura, Małgorzata Bogdańska, 
Gabriela Muskała, Maria Ciunelis, 
Andrzej Mastalerz, Tomasz 
Karolak, Andrzej Chyra, Robert 
Więckiewicz, Cezary Pazura
producent: Włodzimierz 
Niderhaus
produkcja: WFDiF
czas projekcji: 116 min

dystrybucja: Kino Świat

Adaś Miauczyński powraca 
do czasów swojego dzieciń-
stwa, kiedy – jak większość z 
nas – miał spory problem z 
nazywaniem towarzyszących 
mu wtedy emocji. Aby popra-
wić jakość swego dorosłego 
już życia, postanawia powró-
cić do tamtego nie do końca – 
jak się okazuje – beztroskiego 
okresu, by nauczyć się prze-
żywania siedmiu podstawo-
wych uczuć. 

 53 WOJNY
PREMIERA: 19 PAŹDZIERNIKA

fi lm fabularny
reżyseria: Ewa Bukowska
scenariusz: Ewa Bukowska
zdjęcia: Tomasz Naumiuk
muzyka: Natalia Fiedorczuk-
-Cieślak
scenografi a: Anna Anosowicz
kostiumy: Marta Ostrowicz
charakteryzacja: Magdalena 
Kakietek
montaż: Agnieszka Glińska
dźwięk: Maria Chilarecka (na 

planie), Kacper Habisiak, Marcin 
Kasiński
obsada: Magdalena Popławska, 
Michał Żurawski, Krzysztof 
Stroiński, Dorota Kolak, Kinga 
Preis, Mirosław Haniszewski, 
Beata Schimscheiner
producenci: Jacek Bromski, 
Jerzy Kapuściński, Ewa 
Jastrzębska
produkcja: Studio Munka –
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich
czas projekcji: 82 min
dystrybucja: Next Film

Anka i Witek są zakochanym 
w sobie małżeństwem. On 
jest korespondentem wojen-
nym, który większość dni w 
roku spędza na wojnie. Ona 
nieustannie czeka, aż mąż 
wróci do domu. Anka stara 
się żyć normalnie, jednak 
niepewność o życie Witka 
wygrywa. Zaczyna szykować 
się na najgorsze…

 JAK PIES Z KOTEM
PREMIERA: 19 PAŹDZIERNIKA

fi lm fabularny
reżyseria: Janusz Kondratiuk
scenariusz: Janusz Kondratiuk, 
Dominik W. Rettinger

zdjęcia: Witold Płóciennik
muzyka: Bartłomiej Gliniak
scenografi a: Marek Zawierucha
kostiumy: Ewa Gronowska
charakteryzacja: Liliana Gałązka
montaż: Marcin Kot Bastkowski
dźwięk: Monika Krzanowska, 
Przemysław Kamieński, Tomasz 
Dukszta
obsada: Robert Więckiewicz, 
Olgierd Łukaszewicz, Bożena 
Stachura, Aleksandra Konieczna, 
Marcin Stępniak, Marian 
Buczkowski, Jan Kondratiuk, 
Vera Kondratiuk
producent: Michał Kwieciński
produkcja: Akson Studio
czas projekcji: 100 min
dystrybucja: Akson Dystrybucja

Najnowszy � lm Janusza Kon-
dratiuka to słodko-gorzki 
obraz relacji rodzinnych, dla 
którego inspiracją była praw-
dziwa historia. Gdy starszy z 
braci, Andrzej, nagle zacho-
rował, młodszy pomimo róż-
nic i muru nieporozumień, 
jaki przez lata wyrósł mię-
dzy nimi, podjął się opieki 
nad potrzebującym pomocy 
bratem.

Oprac.  Albert 
Kiciński

Serce nie sługa
reż. Filip Zylber

7 uczuć 
reż. Marek Koterski

Jak pies z kotem 
reż. Janusz Kondratiuk
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Czy to prawda, że pomysł 
na Ninę zrodził się dawno 
temu?
Pierwszy scenariusz napisa-

łam dość dawno. Scenariusz, z którego 
zrealizowane były w efekcie dwie sceny 
w Szkole Wajdy podczas Studia Prób 

miał znamiona tego, czym teraz jest Nina. 
To był chyba 2008 rok, zatem trochę to 
smutne. (śmiech) Pretensje, że trwało to 
tak długo mogę mieć tylko do siebie, bo 
przez te dziesięć lat miałam lojalnego 
producenta, który wierzył w ten temat. 
Raz nie dostaliśmy dotacji, później pro-

jekt przesunięty został do poprawek i tak 
to się przeciągało. Ale może to i dobrze, 
bo teraz � lm ma inną dojrzałość. 

W związku z tym, że pomysł długo 
dojrzewał, scenariusz mocno się 
zmieniał?
Zaczynałam pisać tę historię z perspek-
tywy Magdy, a nie Niny. Myślę, że dzie-
sięć lat temu byłam w takim miejscu. 
Byłam bardziej rozchwiana, poszukiwa-
łam stabilizacji, choć akurat nie w kon-
tekście dziecka. Pomysł, by dziecko było 
nośnikiem idei przyszedł nieco później. 
Początkowo pomysł był banalny, histo-
ria miłości między dwiema kobietami, 
jedną starszą, drugą młodszą. Z biegiem 
lat zmieniałam tę perspektywę coraz bar-
dziej na punkt widzenia Niny. Po paru 
latach dołączyła do mnie Marta Kona-
rzewska, z którą napisałam ostateczną 
wersję scenariusza. Zatem on ewoluował 
bardzo mocno. Tym, co było ciekawe 
i ważne z mojego punktu widzenia, była 
przemiana, jaka dokonała się we mnie. 
Dojrzałam wraz z tym scenariuszem.
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Rozmowa z Olgą Chajdas, 
reżyserką � lmu Nina

NINA

Do � lmu przyklejona została łatka 
kina lesbijskiego. Jak do tego pod-
chodzisz?
Pewnie tego nie unikniemy, bo to � lm 
o miłości między dwiema kobietami, 
ale na pewno nie chcieliśmy ograni-
czać się do publiczności stricte LGBTQ. 
Zawsze staram się podkreślać, że to bar-
dziej uniwersalna historia. Poza tym 
bardzo dużo produkcji lesbijskich jest 
po prostu złych. I nie mówię o Życiu 
Adeli Abdellatifa Kechiche’a czy Carol 
Todda Haynesa, bo to � lmy, które wła-
śnie wychodzą poza nawias mniejszo-
ściowy i są ciekawymi propozycjami 
kinematogra� cznymi. Ciekawe, że naj-
bardziej krytyczne opinie wobec Niny 
pochodziły właśnie ze środowiska lesbij-
skiego. Zarzucano nam, że niepotrzebny 
jest męski bohater, iż wystarczyłyby 
same dwie kobiety. To właśnie świadczy 
o tym, jakie są obrazy lesbijskie. Mniej 
lub bardziej banalne historie o spotka-
niu dwóch dziewczyn, z których jedna 
jest zawsze fotogra� ą albo DJ-ką. Taka 
klisza. 

W � lmie pojawiają się instalacje pol-
skich artystek, które wśród rodzi-
ców uczniów z klasy, gdzie uczy Nina, 
postrzegane są jako zło wcielone. 
Czego się boją?
Sama nie wiem. Marta Konarzewska 
z wykształcenia jest polonistką, przez 
długi czas pracowała jako nauczycielka. 
Dobrze zna niełatwe relacje pomiędzy 
rodzicami a nauczycielami. Sama mam 
trzy siostrzenice i przerażało mnie, jak 
patrzyłam na ich plan lekcji i widziałam 
jedną geogra� ę oraz dwie religie. Mamy 
przestawione proporcje, czego powinni-
śmy się uczyć, a czego nie. Uniwersalizm 
wiedzy jest powszechny i nagle okazuje 
się, że nie ma ludzi, którzy mają jakieś 
zainteresowania. To niebezpieczne. 
Zapycha się dzieci zajęciami dodatko-
wymi i nie pozwala się im odkryć, co je 
tak naprawdę kręci. Sama miałam dużo 
szczęścia, bo mój wychowawca w szkole 
był prawdziwym mentorem, zabierał nas 
do teatru poza szkołą. Nina też jest kimś 
takim, stara się wnieść coś nowego. 

Z drugiej strony, na płaszczyźnie 
osobistej żyje w bardzo określonych 
ramach.
Nina jest upupiona. Jest panią Bovary, 
funkcjonującą w jakichś ramach spo-
łecznych, rodzinnych i kulturowych. 

Do czasu to dla niej wygodne. Tyle że 
w pewnym momencie w środku nagle 
zaczyna trzepotać, iż coś jest nie tak. 

Uczucie do Magdy to chęć ucieczki 
od tych norm, czy może raczej kryzys 
w małżeństwie?
Zależało mi, żeby nie pokazywać mał-
żeństwa jako zupełnie nieudanego. Oni 
przeżyli jednak ze sobą 15 lat i to był 
świetny czas. Wpadli jednak w ciśnienie 
posiadania dziecka, choć biologicznie 
nie mogli go mieć. To, że Nina zako-
chuje się w Magdzie jest wynikiem tego, 
że gdzieś tam była jednak pustka. Coś 
się między nimi wypaliło, ale razem, 
jako towarzysze broni, przeżyli wojnę. 
Za dużo już spalili, żeby razem pocią-
gnąć kolejną walkę. Kiedy Nina poznaje 

Magdę, widzi zupełnie inny świat. Cały 
czas miała podniesioną gardę, a nagle ją 
opuszcza. 

Nina żyła w skorupie, nie była świa-
doma swoich potrzeb. Magda to 
przedstawicielka młodego pokole-
nia. Jest śmiała, odważna, nawet bez-
czelna. Twoje bohaterki stanowią 
swoje przeciwieństwa?
Dla mnie są identyczne. Magda jest 
jakąś wersją Niny, dlatego tak ją intry-
guje. To też był jeden z powodów, 
dla którego wybrałam Elizę Rycem-
bel, � zycznie trochę podobną do Julki 
Kijowskiej. Początkowo nie wiadomo, 
czy Nina patrzy na Magdę jak na obiekt 
pożądania, czy ewentualną córkę. Te 
relacje są bardzo zachwiane. W � lmie 
między bohaterkami jest jakieś dzie-

sięć lat różnicy, więc to chyba nie aż taki 
przeskok generacyjny. Sama nie wiem, 
czy moje pokolenie różni się od dzisiej-
szych dwudziestoparolatków. Pewnie 
oni są bardziej swobodni w niektórych 
sprawach, a ja np. cały czas mam w gło-
wie, że nie wolno dzwonić do kogoś po 
22.00. Bo kiedyś się tego nie robiło. 

Wrażenie intymności ich relacji potę-
guje kamera, która niemal przez cały 
czas jest niezwykle blisko bohaterek.
Z operatorem Tomkiem Naumiukiem 
bardzo szybko powiedzieliśmy sobie, że 
to musi być intymny i sensualny � lm. 
Wszystkie nasze dalsze rozmowy sku-
piały się na tym, jak to osiągnąć. Inspi-
rowaliśmy się fotogra� ą Nan Goldin 
i Todda Hido. Nawet jest w � lmie kilka 
ujęć będących odwzorowaniem tych 
zdjęć. Zależało nam na trochę brud-
nym, nieostrym, zamazanym obrazie. 
Nie dodaliśmy tego po efektach, tylko 
wymyśliliśmy do tego technologię i tak 
to nakręciliśmy. 

W jednej z rozmów powiedziałaś, że 
nie jest to � lm na barykady. Myślisz, 
że tak może zostać odebrany?
Podczas zagranicznych pokazów poja-
wiło się sporo pytań o to, jak � lm został 
odebrany w Polsce. Ludzie nie wiedzieli, 
że jeszcze nie był tam pokazywany. 
Mają jednak świadomość, że może 
u nas wywoływać pewne kontrowersje, 
choć nigdy nie miałam takiego zamysłu. 
Wyrosłam z aktywizmu, teraz chcę opo-
wiadać historie. Wiem, że Nina może 
być ważna i to dobrze, że jest reprezen-
tacją niedoreprezentowanej grupy, ale 
nie jest to � lm na barykady. Po poka-
zach festiwalowych w Polsce jestem bar-
dzo zbudowana. Mieliśmy pełne sale, 
ciekawe dyskusje. We Wrocławiu po 
seansie wyszła zapłakana pani, mówiąc, 
że zrozumiała, że musi zmienić swoje 
życie, bo jest z nim coś nie tak. Najbar-
dziej wzruszający moment zdarzył się 
jednak po jednej z projekcji w miejscu, 
gdzie pracował pan będący zatwardzia-
łym zwolennikiem PiS-u . Początkowo 
wcale nie był zachwycony, że w związku 
z tym, że tam pracuje musi obejrzeć 
nasz � lm. Po pokazie podobno pod-
szedł do ludzi z festiwalu i powiedział 
im, że te lesbijki, to jednak takie nor-
malne są. 

Rozmawiał Kuba Armata
Eliza Rycembel w fi lmie 
Nina, reż. Olga Chajdas 
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W latach 90. nakręcił pan 
dramaty społeczne: 
Pożegnanie z Marią 
i Egzekutora, a potem 

wsiąkł na prawie dwie dekady w reży-
serowanie seriali. Po czym zrobił pan 
dwa kolejne � lmy w dwa lata. Skąd ta 
nagła tęsknota za pełnym metrażem?
Dobrze pan to określił – to tęsknota za 
pełnometrażowymi fabułami. Tak po 
prostu. Po Egzekutorze nie miałem moż-
liwości realizowania następnych � lmów, 
bo to był taki dziwny czas, że � nansowa-
nie można było znaleźć albo w Telewizji 
Polskiej, albo w Komitecie Kinematogra-
� i, ale jeśli nie miało się listu intencyj-
nego jednej ze stron, nie można było 
zdobyć pieniędzy od drugiej. Dosłownie 

paragraf 22. Niestety, kolejne propozycje 
również się nie pojawiały, więc wdałem 
się w romans z serialem. Na początku 
myślałem, że będę mógł w międzyczasie 
pisać scenariusze do � lmów, ale szybko 
zrozumiałem, że nie da się tego pogodzić. 
I tak minęło kilkanaście lat, po czym 
dostałem propozycję wyreżyserowania 
Po prostu przyjaźń. Obraz zebrał dobre 
recenzje, ogólnie się podobał, więc dosta-
łem kolejną propozycję, tym razem z Pol-
satu. I z wielką radością ją przyjąłem.

Po prostu przyjaźń i Serce nie sługa 
różnią się od pana poprzednich � l-
mów stylem, tematyką, ukazywa-
niem rzeczywistości. Przypominają 
w tym sensie trochę współczesne 

polskie seriale. Praktyka telewi-
zyjna sprawiła, że opowiada pan dziś 
weselsze historie?
Praktyka telewizyjna i doświadczenie 
życiowe, ale muszę zaznaczyć, że w obu 
przypadkach dostałem gotowe scenariu-
sze, więc mój wkład polegał głównie na 
kwestiach reżyserskich. W obu tekstach 
spodobał mi się wydźwięk, który odbiega 
właśnie od tego znanego z seriali, nie ma 
prostych rozwiązań, czasami nie wycho-
dzi. Nazwałbym je komediami roman-
tycznymi środka, w tym sensie, że nie są 
to typowe komedie romantyczne, lecz 
skłaniają do zastanowienia nad tym, że 
w życiu nie wszystko dobrze się kończy. 
Ma pan oczywiście rację, że oba � lmy 
mają w sobie coś serialowego, ale mam 
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Rozmowa z Filipem Zylberem, 
reżyserem � lmu Serce nie sługa

SERCE NIE SŁUGA

nadzieję, że przede wszystkim wielowąt-
kowość, przeplatające się historie, ponie-
waż staraliśmy się, żeby było atrakcyjnie, 
ale nie bajkowo i przesadnie kolorowo.

W Serce nie sługa opowiada pan 
o dwójce przyjaciół po trzydziestce, 
którym amor płata niemałego � gla. 
Jak pokazać na ekranie wielką przy-
jaźń i niespodziewaną miłość, żeby 
to nie wyglądało jak w setce innych 
� lmów?
Nie ma jednej odpowiedzi. Wszystko 
zależy od zgrania wielu różnych czyn-
ników, w tym wypadku głównym byli 
aktorzy. Długo rozmawialiśmy z Romą 
Gąsiorowską i Pawłem Domagałą o ich 
postaciach i założeniach � lmu, że to nie 
ma być historia oderwana od rzeczy-
wistości, lecz wynikająca z wiarygod-
nych emocji i sytuacji. Tak jak w życiu – 
czasami nie dostrzegamy, że najlepsze 
jest to, co mamy tuż obok. W życiu są 
szanse i przegapione szanse, ale te dru-
gie nie powracają. 

Film opowiada o trzydziestolatkach, 
ale nie miał pan chyba ambicji two-
rzenia portretu pokoleniowego?
Nie, wręcz przeciwnie, nie chciałem 
realnego portretu trzydziestolatków. To 
bardziej uniwersalna opowieść o miło-
ści i przyjaźni, o indywidualnym i spo-
łecznym postrzeganiu drugiego czło-
wieka, o sztuce wyboru. Czasami nie 
zauważamy tego, co jest dla nas naj-
lepsze, i upieramy się, by iść własną 
drogą, nawet jeśli prowadzi nas doni-
kąd. Sam wielokrotnie dokonywałem 
złych wyborów i dzisiaj jestem świa-
domy, że niektóre okazje nie powrócą, 
a do bohaterów � lmu Serce nie sługa los 
się uśmiecha – mogą naprawić pomyłki 
z przeszłości, poznać się z innej strony. 

Motyw postrzegania innych 
wybrzmiewa najlepiej w postaci 
Maćka, którego zagrał Borys Szyc. 
To osoba dojrzała, świadoma tego, 
że trzeba nad sobą cały czas pra-
cować, żeby nie stracić tego, co 
się osiągnęło. A mimo to miewa 
momenty słabości.
Ależ oczywiście, on bywa rozgoryczony 
swoim życiem. Jedną z moich ulubio-
nych scen w � lmie jest ta na plaży, w któ-
rej rozmawia z Filipem (Paweł Doma-
gała) i żali mu się, że jego życie składa 
się ze wzlotów i upadków. Góra, dół, 

góra, dół, i tak dalej. To rzeczywiście cie-
kawa postać, szczególnie pod kątem tego 
nieserialowego wydźwięku, o którym 
mówiliśmy. Czasami człowiek potrzebuje 
odpocząć, wyrwać się z codzienności, ale 
odkłada to w czasie, aż bywa za późno. 
Uważam, że Borys genialnie to zagrał, 
przez jego Maćka przemawia gorycz 
niespełnienia. Patrzy na kumpla i widzi 
siebie samego z dawnych lat, kiedy jesz-
cze nie wykonał tego jednego kroku, 
który wszystko zmienił. A teraz nie chce 
burzyć tego, co zbudował, ale nie wie 
sam, czy to dla niego dobre. Znowu wra-
camy do tego samego: sztuka wyboru.

Takie polskie Kiedy Harry poznał 
Sally…
No wie pan! Dziękuję, leje pan miód na 
me serce, ale nie chciałbym porówny-
wać się z takimi � lmami. Serce nie sługa 
to próba zrealizowania przyjemnego pol-
skiego kina środka. Chciałem po prostu 
opowiedzieć fajną historię z głębszym 
podtekstem, żeby po seansie niektórzy 
widzowie pomyśleli sobie: „O cholera, nie 
można bać się dokonywania wyborów”. 

A wierzy pan w przyjaźń pomiędzy 
kobietą i mężczyzną, która nie musi 
kończyć się w łóżku albo związkiem?
Chyba wierzę, ale jest to na pewno bar-
dzo trudne. W podtekście zawsze poja-
wia się coś więcej. Myślę, że jak się 
przetrwa ten pierwszy okres przyjaźni, 
kiedy takich myśli jest najwięcej, potem 
jest to rzeczywiście możliwe. Z tym, że 
dla faceta to bardzo niebezpieczne, bo 

zachodzi obawa, że będzie próbował 
zrobić z przyjaciółki drugą mamę. 

Serce nie sługa to � lm ładny i zmyśl-
nie nakręcony, ale nie stylizujący 
nadmiernie rzeczywistości. Jakie 
miał pan założenia dla zachowania 
równowagi pomiędzy wizualną sło-
dyczą i fabularną goryczą, żeby ani 
tego, ani tego nie było za dużo?
Rozmawialiśmy z operatorem, kostiu-
mogra� ą i scenografem o stylu polskich 
komedii romantycznych i uznaliśmy, że 
nie chcemy, żeby Serce nie sługa było pła-
skie i landrynkowe w warstwie wizual-
nej. Nie oszukujmy się, nasi bohaterowie 
są piękni i nie żyją w brudzie i smrodzie, 
ale użyliśmy nieco odmiennej palety 
barwnej niż w komediach romantycz-
nych, a bohaterowie mimo wszystko 
nie mieszkają w luksusowych aparta-
mentach. Rzecz dzieje się nad morzem, 
więc obrazki są przez to ładne, ale dla-
tego, że morze latem jest ładne i nastro-
jowe. Mieliśmy zresztą szczęście, udało 
nam się tra� ć zaledwie dwa dni pogody 
w Gdyni, lecz to wystarczyło na nakręce-
nie scen w plenerach. Potem, gdy prawie 
cały czas padało, graliśmy we wnętrzach. 
Co uważniejsi widzowie na pewno 
zauważą ten deszcz w kilku scenach. Ale 
przyznaję się do pewnej stylizacji rze-
czywistości. Nie interesuje mnie opo-
wiadanie o pijących wódkę, klnących na 
potęgę ludziach, których życie przypo-
mina jakiś koszmar. To nie moje kino.

Rozmawiał Darek Kuźma
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Paweł Domagała i Roma 
Gąsiorowska w fi lmie Serce nie 

sługa, reż. Filip Zylber 

Paweł Domagała i Roma 
Gąsiorowska w fi lmie Serce 
nie sługa, reż. Filip Zylber
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Widziałem, jak mężczy-
zna w metrze trzymał 
pod pachą pożółkły 
magazyn dla dorosłych 

i jakieś książki z antykwariatu. Kilka 
kroków dalej kobieta mówiła do sie-
bie, a ponoć niedawno ktoś wskoczył 
pod pociąg metra. I tak sobie myślę – 
Miauczyński wciąż w nas wszyst-
kich żyje. Co sprawia, że ten zner-
wicowany � kcyjny bohater jest tak 
popularny? I że wróciliście do niego 
ponownie?

Co skłania ojca, to trzeba by go zapy-
tać osobiście. Z mojej obserwacji na 
festiwalu w Gdyni wynika, że ludzie 
są mocno związani z tym bohaterem, 
ponieważ jest uosobieniem wszyst-
kich naszych lęków, frustracji, ale także 
radości i pragnień. Co było fantastyczne 
przy tych spotkaniach z widzami – nie 
czekali na � lm wyłącznie ludzie starsi, 
ale też młodzi, dwudziestolatkowie. 
Zastanawiałem się, kiedy oni przero-
bili twórczość mojego taty? Pamię-
tam, że po seansach Dnia świra babcie 

w eleganckich garsonkach podchodziły 
do ojca i mówiły, że Miauczyński to 
one, a ich ulubionym � lmem jest Życie 
wewnętrzne. Wydaje mi się, że Adaś jest 
nam potrzebny do tego, żebyśmy mieli 
poczucie, że nie jesteśmy z tymi lękami 
sami i nie tylko my zwariowaliśmy.

W � lmie ukazany jest Adaś w formie 
„dopiero psutej” przez świat. Pomy-
słem na 7 uczuć było ukazanie doro-
słych aktorów w rolach dzieci. Czy 
ten Adaś Miauczyński wyewoluuje 
w którąś z wersji ukazanych później?
Trudno tak to określić, bo to zupełnie 
nowy byt. Każda z odsłon skupia się na 
czymś innym, a tutaj mamy powrót do 
dzieciństwa. Trudno przykleić ten � lm 
do np. Wszyscy jesteśmy Chrystusami, 
bo tam opowieść dotyczyła alkoholizmu 
i utożsamiały się z nim o� ary tej kon-
kretnej choroby. Dzieciństwo natomiast 
miał każdy i to, co jest wspaniałe w 7 
uczuciach, bywa uniwersalne. Pamię-
tam, że na etapie pracy nad scenariu-
szem moja dziewczyna była w ciąży, a ja, 
czytając go, czułem, że to bardzo smutny 
i trudny tekst, który powinien dotrzeć do 
każdego. 

Szczególnie dla kogoś, kto spodzie-
wał się wtedy dziecka?
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Rozmowa z Michałem Koterskim 
o � lmie 7 uczuć

7 UCZUĆ

Po pierwsze smuci fakt, że twoje dziecko 
wyjdzie na wypełniony cierpieniem 
świat, a rodzic oczywiście chciałby 
uchronić je przed nim. A po drugie – 
odpowiedzialność, jaką się ma za los tego 
małego człowieka, żeby mu stworzyć 
poczucie bezpieczeństwa. Wychować go 
tak dobrze, aby nauczył się „obsługiwać” 
swoje uczucia. Jak się okazuje, szcze-
gólnie wśród ludzi dorosłych, pojawia 
się problem z „obsługiwaniem” uczuć, 
szczególnie u nas, mężczyzn, którym 
wbija się do głowy od dziecka, że facet 
to musi być twardy. Zamykamy się więc 
w tych skorupach i udajemy kogoś, kim 
nie jesteśmy. Myślę, że ten � lm uwolni 
wielu widzów. Agata Kulesza powie-
działa mi po seansie prasowym, że zro-
biliśmy wzruszające i bardzo prawdziwe 
kino, a przypadkowi ludzie podchodzili 
do ojca ze łzami w oczach. Na etapie sce-
nariusza było to bardzo smutne, ale co 
mnie zszokowało – w kinie ludzie przez 
sporą część seansu również się śmiali. 
Oczywiście aż do momentu kulminacyj-
nego, który sprawia, że opadają szczęki.

Ten � lm potwierdza więc, że wszy-
scy jesteśmy Miauczyńskimi, ale 
również, że syn zmienia się w ojca. 
W końcu sam pan zostaje Miauczyń-
skim, a wcześniej grywał jego syna. 
Myślę, że to niesamowita i pomysłowa 
klamra, że tym razem ja wcielam się 
w tego bohatera. Dla mnie jako aktora, 
który jest w tych � lmach od dłuższego 
czasu to ciekawe doświadczenie. Regułą 
relacji ojciec i syn w Dniu świra i Wszy-
scy jesteśmy Chrystusami jest to, że Miau-

czyński obwinia młodego za swoje nie-
doskonałości, a syn odpłaca mu się tym 
samym. Każdy staje się Miauczyńskim, 
ważne jednak, aby to zauważyć. Kie-
dyś, gdy wchodziłem do metra, patrzy-
łem na ludzi i coś potra� ło mnie ziryto-
wać – myślałem, że to wina świata. A to 
nie jest tak – to ja się przecież irytuję na 
świat i te emocje pochodzą ode mnie, 
ze środka. To szukanie winnego blokuje 
rozwój.

Czy kiedy zobaczył pan scenariusz, 
wydał się panu poskładany z rzeczy 
znajomych?
Ten tekst był dla mnie podróżą w nie-
znane. W większości byłem w szoku – 
nigdy tych historii nie słyszałem i pozwo-
liło mi to spojrzeć na bycie ojcem z nowej 
perspektywy. Dzieci myślą, że ich rodzice 
zawsze byli dorosłymi i powinni już 
wszystko o świecie wiedzieć. Ten � lm 
pomógł mi spojrzeć na ojca inaczej, że 
też mógł być kiedyś dzieckiem, że rów-
nież ma mnóstwo przemyśleń z tam-
tego okresu, że się bał… Dla mnie wspa-
niałe było to, że mogłem poznać w lepszy 
sposób zarówno tego � kcyjnego Adasia 
Miauczyńskiego, jak i mojego ojca. 

Jest pan bardzo zajęty. Pojawia się 
w serialach, ciągle gra w teatrze. 
Jak to było z tą rolą? Marek Koter-
ski przychodzi i mówi: „synu, chodź, 
teraz zrobimy � lm?”.
Myślę, że propozycję zagrania tej roli 
dostałem jako aktor, a nie jako syn. Nie 
wzięło się to znikąd, a ta klamra, że ktoś 
o twarzy syna Miauczyńskiego staje 

się w końcu nim samym, jest genialna. 
Wzięła się też z ciężkiej pracy i faktu, że 
wciąż grywam na deskach teatru. Filmy, 
które robi mój ojciec, oraz teksty, które 
pisze, wymagają pełnej dojrzałości aktor-
skiej i emocjonalnej. Oczywiście, że lata 
temu bym tego nie udźwignął. Cieszę się, 
że mogę coś nowego przekazać poprzez 
tę postać i to po takich aktorach, jak 
Andrzej Chyra czy Marek Kondrat.

Czyli ojciec zawsze wie, kto będzie 
grał Miauczyńskiego?
Z tym jest różnie. Pamiętam, że przy 
robieniu Nic śmiesznego ojciec zastana-
wiał się nad Krzysztofem Tyńcem albo 
Pawłem Wawrzeckim. A ja – jako że od 
zawsze oglądałem setki � lmów, może 
nawet więcej niż ojciec – powiedziałem, 
że świetny byłby Cezary Pazura, a stało 
się to zaraz po Psach. Przy Dniu świra 
ojciec myślał o Bogusławie Lindzie, a ja 
byłem zafascynowany Markiem Kondra-
tem i też być może jakoś mu to podsu-
nąłem. Podobnie z Adamem Woronowi-
czem – miałem ogromną przyjemność 
występować z nim w � lmie Chrzest 
i kiedy zobaczyłem, jak gra postać prze-
stępcy, wiedziałem, że to będzie strzał 
w dziesiątkę. Myślę, że ten pomysł kotło-
wał mu się w głowie od dawna, ale z o� -
cjalną propozycją przyszedł do mnie po 
spektaklu „Historia żołnierza”. Powiedział 
wtedy: „Michał, chciałem zaproponować 
ci główną rolę Adasia Miauczyńskiego 
w moim nowym � lmie”. I cóż zrobić? 
Tak miało być. Ojciec poświęca na swoje 
obrazy siedem lat życia, zastanawia się 
więc nad czymś kilka razy, zanim podej-
mie decyzję. Mało kto tak pisze scenariu-
sze. To w końcu jeden z niewielu reży-
serów, którzy nigdy nie zrobili innego 
� lmu niż opartego na swoim tekście, 
a wszystko, co nakręci, ma taki kształt, 
jak dokładnie sobie wymyślił. 

Spotykamy się świeżo po festiwalu 
� lmowym w Gdyni. Jak pan ocenia tę 
edycję? Miał pan czas na zobaczenie 
innych produkcji?
Tak, widziałem świetną komedię Juliusz, 
poruszającą Fugę, bardzo potrzebny Kler 
i jestem pod sporym wrażeniem, bo 
w podzielonej Polsce należy mieć dużo 
odwagi, aby robić taki � lm. Uważam, 
że kondycja polskiego kina jest świetna 
i będzie tylko lepiej.

Rozmawiał Jakub Koisz
Michał Koterski i Robert 
Więckiewicz w fi lmie 7 uczuć, 
reż. Marek Koterski
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ak w pani życiu pojawiła się 
„Miłość z kamienia” Gra-
żyny Jagielskiej, która stała się 
punktem wyjścia dla scenariu-
sza? I kiedy zapadła decyzja 

o wzbogaceniu bazy inspiracji o tekst 
„Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 
dni w psychiatryku”?
Na książkę Grażyny tra� łam przypad-
kowo. Chciałam kontynuować temat 
rozpoczęty w Powrocie, dalej opowia-
dać o dekompensacji osobowości na tle 
współczesnych wojen. Chodziło raczej 
o temat, niż formę reportażu, w jakiej 
ta książka została napisana. Z punktu 
widzenia scenarzysty, „Miłość z Kamie-
nia…” to bardzo trudny materiał do 
przełożenia na język � lmu. Kluczem 
było napisanie tej historii od nowa. 
„Anioły…” natomiast to zupełnie inny 
tekst. Surrealistyczne, czasem wery-
styczne opowiadanie z elementami gro-
teski, czasem poezji. Czyli to, co lubię. 
Dystans, który tworzy się między czy-
telnikiem a bohaterem w „Miłości…” 
zupełnie zanika w „Aniołach…”. Te 
książki się uzupełniają.

Ten � lm w dużym stopniu spoczywa 
na barkach Magdaleny Popławskiej. 
Co takiego miała w sobie, że zdecy-
dowała się pani jej zaufać?
Magda jest wyjątkowa, trzeba jej było 
tylko stworzyć warunki, żeby mogła tą 
swoją wyjątkowość wydobyć na światło 
dzienne. Zatem zbudowaliśmy dla niej 
świat, który zaistniał naprawdę i trwał 
dwadzieścia sześć dni – tyle, ile plan � l-
mowy. Stworzyliśmy pewne utrudnienia, 
niechciane okoliczności, które wywołały 

reakcję rozpadu bohaterki, czyli Magdy – 
aktorki. Tak powstała perła.

Według mnie jednym ze źródeł siły tej 
roli jest subiektywny punkt widzenia, 
z jakiego opowiadana jest historia.
Zdecydowałam się na subiektywny spo-
sób prowadzenia historii, bo zwyczajnie 
chciałam dać głos tym, którzy najczę-
ściej głosu nie mają. Którzy/które pró-
bują zde� niować siebie w związku lub 
świecie. Opowiadam o procesach, jakie 
zachodzą w bohaterce na przestrzeni 20 
lat życia w relacji, dla której złożyła się 
w o� erze.

Nie tylko Magda, ale wszyscy akto-
rzy, których zaprosiła pani do współ-
pracy, wykonali kawał dobrej roboty.

Michałowi Żurawskiemu należy się sza-
cunek za to, że ustąpił miejsca Mag-
dzie. Nie jest to częste w polskim kinie. 
Zazwyczaj mężczyźni robią wszystko, 
żeby uwaga skupiona była tylko na nich. 
Jeśli chodzi o pozostałych aktorów, to 
praca z nimi była prawdziwym zaszczy-
tem. Dorota Kolak, Kinga Preis, Krzysz-
tof Stroiński. Od nich można się tylko 
uczyć. Lubię aktorów-twórców. Nieba-
nalnych. 

Czy pani własne aktorskie doświad-
czenia to w pracy reżyserki przydatny 
kapitał?
Bardzo. Przede wszystkim szanuję pracę 
aktorów. Myślę o nich i chcę, żeby czuli 
się ze mną bezpieczni. Mówię do nich 
w taki sposób, w jaki sama chciałam, 
żeby do mnie mówiono, kiedy jeszcze 
wykonywałam ten zawód.

53 wojny to pani fabularny debiut. 
Obraz jest chwalony, wyróżniany na 
festiwalach – ale jego droga nie była 
chyba usłana różami…
Powstawaniu tego � lmu towarzyszyło 
ogromne napięcie. Świat nie sprzyja 
kobietom. Stereotypy w środowisku wciąż 
są bardzo silne i ja też w którymś momen-
cie padłam tego o� arą. Mężczyźni, nie 
tylko w branży � lmowej, przywłaszczyli 
sobie prawa do decydowania, w jaki spo-
sób mają żyć kobiety. Ciekawe, że te z nas, 
które znalazły dla siebie miejsce w tym 
męskim świecie, często potem stają po 
stronie mężczyzn. 53 wojny zrobiłam 
dzięki własnemu uporowi i wsparciu jed-
nego człowieka. Ale nawet on miał trud-
ności, by wytrwać przy mnie do końca. 

Zaskoczyło to panią, że było tak 
trudno?
Nie do końca, bo miałam już niełatwe 
doświadczenia z poprzednim projek-
tem, swoją „trzydziestką” zatytułowaną 
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Rozmowa z Ewą Bukowską, 
reżyserką � lmu 53 wojny

53 WOJNY

Powrót. Jej tematem nie były – podkre-
ślam to mocno – rozważania o uczu-
ciach ryb lub nastroju kaczek. To był 
� lm o problemach żołnierza powraca-
jącego z misji wojskowej w Afganista-
nie, dotykał sprawy incydentu w Nan-
gar Chel. Mocny obraz na trudny temat. 
Miał być taką przepustką do zawodu 
reżyserskiego. A przy podejściu do 
kolejnego � lmu i tak doradzano mi, 
żebym zajęła się reżyserią… telenowel. 
Nie obraziło mnie to, właściwie byłam 
na to przygotowana. Mam ten feler, 
że jestem kobietą-aktorką i podlegam 
negatywnej selekcji. Kiedy dzieją się 
przykre rzeczy, po prostu przywołuję 
mądrość wschodnich � lozofów: „to jest 
prawda tego czasu”. Weszłam na drogę 
debiutanta wbrew prawu środowiska 
� lmowego, tak kobiet, jak i mężczyzn. 
Teraz jestem prawie na jej końcu i cią-
gle muszę być uważna. Będzie trudno, 
ale nie ma już odwrotu, a ludzie się 
w końcu przyzwyczają. Jestem skrajną 
optymistką i zawsze widzę sposób na 
wyjście z każdego szczelnie zamknię-
tego pomieszczenia. Nie rozumiem zna-
czenia słów: „nie da się czegoś zrobić”. 
Wszystko się da. Dlatego podnoszę się 
z każdego upadku. Sama. 

Według pani podział na „kino 
kobiece” i całą resztę to jakiś sztuczny 
konstrukt? Coś nietra� onego?
Oczywiście, że sztuka wytwarzana przez 
kobiety nie powinna zapominać o czy-
sto archetypicznych cechach przyna-
leżnych właśnie naszej płci, takich jak: 
delikatność, kruchość, przenikliwość, 
wrażliwość, czy mająca ogromne zna-
czenie we wszelkich formach sztuki – 
szczerość. Ale takie podziały są nie-
bezpieczne, bo utrwalają schematy 
i stereotypy. A należałoby raczej posze-
rzać formy świadomości. Tego procesu 
stawania się świadomymi nie da się już 
zatrzymać.

Jakie wartości według pani powinny 
być szczególnie pielęgnowane w śro-
dowisku � lmowym, żeby to mogło się 
pięknie rozwijać?
Elastyczność, otwartość, wzajemny sza-
cunek, obycie w świecie szeroko poję-
tej sztuki. Ciekawość innych i akcepta-
cja nowych kierunków, nawet jeśli się 
ich nie rozumie. To są oczywistości, ale 
niestosowane i zapomniane. W każ-
dym środowisku liczy się jakość twórcza 
i jakość kultury osobistej, ale w środo-
wisku twórców powinna ona być wyśru-

bowana. To warunek stworzenia czegoś, 
na czym można budować.

Nagrody na festiwalach, pozytywne 
recenzje – ma to dla pani znaczenie?
Film jest świetnie odbierany właściwie 
wszędzie. Pierwsze pokazy były w Kosza-
linie na festiwalu debiutów. Tam dosta-
liśmy dwie nagrody – Magda za rolę 
kobiecą, ja za najlepszy � lm od Jury Mło-
dzieżowego. I to było bardzo zaskaku-
jące, chyba dla wszystkich. Wydawałoby 
się, że 53 wojny nie są zupełnie � lmem 
młodzieżowym, a jednak! Bardzo przy-
jemna sytuacja. Dla mnie oznacza tyle, że 
widownia tego obrazu może być znacz-
nie szersza niż zakładano. Podoba mi się 
ta myśl. No i oczywiście festiwal w Kar-
lowych Warach i szczery entuzjazm, 
z którym się tam nieustannie stykaliśmy. 
Bardzo udana impreza, dużo tekstów 
w międzynarodowej prasie, wiele udzie-
lonych wywiadów. Potem Nowe Hory-
zonty i podobny schemat. W Polsce, wia-
domo, zawsze chłodniej, ale jak na taki 
chłodny kraj i tak nieźle. Zobaczymy, 
jaka temperatura będzie w Gdyni.

Rozmawiała 
Anna Tatarska

Magdalena Popławska 
w fi lmie 53 wojny, 
reż. Ewa Bukowska 
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W latach 
90. ubie-
głego wieku 
byłoby bar-

dzo trudno w Polsce zre-
alizować zdjęcia do � lmu 
z udziałem samochodów 
sportowych z najwyższej 
półki. Dziś to nie jest już 
taki problem. Proszę zdra-
dzić, co było „oczkiem 
w głowie” producenta?
Daniel Markowicz: 
Oczkiem w głowie był oczy-
wiście widz. Widz musi być 
zadowolony i zobaczyć, że 
dajemy mu coś, co może 
być ciekawsze niż produk-
cje zagraniczne. Z punktu 
widzenia � lmowego chcieli-
śmy zrobić obraz w bardzo 
dobrej jakości technicznej 
i tu naszym oczkiem w gło-
wie było wykorzystanie naj-

Czy nielegalne wyścigi 
w Polsce są w pana scena-
riuszu tylko tłem i miej-
scem dramatyczno-sensa-
cyjnej opowieści, czy też 
głównym tematem?
Daniel Markowicz: Każda 
historia ma swoje tło, by opo-
wiedzieć o ludziach, sytu-
acjach, które wydarzają się 
miedzy bohaterami i o rela-
cjach, które się zmieniają 
i mogą być dla nas ciekawe. 
Natomiast w tym przypadku 
tło jest do pewnego stopnia 
samodzielnym bohaterem 
historii. W życiu ciągle gdzieś 
się ścigamy, zwyciężamy, wal-
czymy, mimo różnych prze-
ciwności losu, tak jak bohate-
rowie naszego � lmu, z kimś, 
kto wydawałby się niezwy-
ciężony. 

W nagłówkach donie-
sień prasowych o � lmie 
możemy przeczytać – 
„Diablo – polska wersja 
Szybkich i wściekłych”. Czy 
będzie to „9. część z tej 
serii”, czy może polskie 
akcenty i retoryka odróż-
nią pana opowieść od ame-
rykańskich stereotypów?
Z pewnym uśmiechem 
patrzymy na to porówna-
nie, ale też odnosimy się do 

niego z szacunkiem, bo to 
seria, która zdobyła ogromną 
popularność. Nasza historia 
jest osadzona w Polsce. Widz 
zobaczy prawdziwe polskie 
wyścigi. Zobaczy, jakie samo-
chody i jacy bohaterowie 
w takim środowisku się znaj-
dują. Ta opowieść na pewno 
nie jest analogiczna do jakiej-
kolwiek części Szybkich 
i wściekłych. Jest unikalna. 
Z czego bardzo się cieszymy. 
Odnosząc się do tego porów-
nania, jedynym elementem 
wspólnym jest to, że obec-
nie Amerykanie chcą dystry-
buować ten � lm w Stanach 
Zjednoczonych. Co uważamy 
za olbrzymi komplement. 

Jest pan młodym i jak się 
zwykło mówić – dobrze 
zapowiadającym się akto-
rem. Czy główna rola 
w Diablo była dla pana 
dużym wyzwaniem, a może 
początkiem zamiłowania 
do sportów samochodo-
wych?
Tomasz Włosok: Powierze-
nie głównej roli młodemu 
aktorowi wymaga ogrom-
nej wiary i zaufania ze strony 
reżysera oraz producenta. 
Jaką mam re� eksję po zmie-
rzeniu się tym? Aktor nie 
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DIABLO

Diablo

Latem tego roku w War-
szawie i pod Kielcami 

realizowano zdjęcia do � lmu 
Michała Otłowskiego Dia-
blo. Będzie to � lm sensacyjny, 
gangsterski, którego akcja 
rozgrywa się w środowisku 
wyścigów samochodowych. 
Nielegalne wyścigi w Pol-
sce to moda przejęta pro-
sto z USA, gdzie doczekały 
się one serii � lmów Szybcy 
i wściekli. Diablo ma odsło-
nić kulisy nielegalnych wyści-
gów samochodowych w Pol-
sce i wplątanego w nie świata 
przestępczego. Bohater � lmu 
zmuszony sytuacją życiową 
zagłębia się w to środowi-
sko. Producentem, pomysło-

dawcą i scenarzystą obrazu 
jest Daniel Markowicz. Za 
zdjęcia odpowiada Michał 
Pukowiec, scenogra� ę przy-
gotował Szymon Uberman, 
a kostiumy Edyta Jermacz. 
Konsultantem ds. efektów 
specjalnych jest pracujący 
od 20 lat w Los Angeles, jako 
VFX supervisor, Max Napo-
rowski. W rolach głównych 
występują: Tomasz Włosok 
i Karolina Szymczak. Zoba-
czymy też gwiazdy polskiego 
kina  – Cezarego Pazurę, 
Bogusława Lindę, Kata-
rzynę Figurę, Rafała Mohra, 
Cezarego Żaka i zawodnika 
MMA Marcina „Różala” 
Różańskiego. Producentem 
jest � rma Lightcra� , a � lm 
jest współ� nansowany przez 
PISF. S.N.

Rozmowa z producentem 
i scenarzystą Danielem 
Markowiczem, 
reżyserem Michałem 
Otłowskim, aktorem 
Tomaszem Włosokiem 
i scenografem Szymonem 
Ubermanem

lepszego sprzętu, najnow-
szych samochodów, jakie 
istnieją na świecie, co też się 
udało. 

Tematyka nielegalnych 
wyścigów samochodowych 
w Polsce powinna być inte-
resująca dla młodzieżo-
wej widowni, ale nie tylko. 
Liczy pan na komercyjny 
sukces, czy może na coś 
więcej?
Film powstał zgodnie z wie-
dzą, jaką posiadamy na temat 
oczekiwań współczesnego 
widza. Wierzymy w suk-
ces komercyjny. Możemy 
już zdradzić, że planujemy 
kontynuację. Być może 
w formie serialu opartego na 
scenariuszach nie pokrywają-
cych się z � lmem, tylko opo-
wiadających osobne historie. 

W związku z tym, chcemy 
stworzyć pewnego rodzaju 
uniwersum, osadzone 
głęboko w polskich realiach 
nielegalnych wyścigów, roz-
wijać je o wątki sensacyjne, 
widowiskowe, tak, żeby widz 
czuł się równie zadowolony, 
jak wychodząc z najwięk-
szych kinowych produkcji 
zagranicznych.

Czy � lm ma zachęcać do 
wyścigów, czy też ma być 
re� eksją nad wyborem 
priorytetów życiowych?
Michał Otłowski: Przygoto-
wując się do realizacji � lmu, 

nie mieliśmy żadnych podob-
nych założeń, ani dydak-
tycznych, ani promocyjnych. 
Świat nielegalnych wyści-
gów istnieje obok nas, a � lm 
jest próbą uchwycenia tego 
fenomenu. Myślę, że minęły 
już czasy, kiedy kino miało 
moc wpływania na ludzkie 
życie i wybory. Nie mamy 
nawet takich ambicji. Zależy 
nam przede wszystkim, żeby 
widzowie otrzymali solidną 
porcję atrakcyjnej rozrywki. 
I otwieramy w Polsce drzwi 
gatunkowi, na który dotych-
czas nasze kino nie miało 
pomysłu.

NA PLANIE 
FILMU
DIABLO

jest w tym procesie sam. 
Atmosfera, która panuje na 
planie, otwartość, kreatyw-
ność, zaangażowanie ekipy 
i „miłość do projektu” – 
może dawać wiarę w siebie 
i budować samoocenę. Plan 
Diablo wymagał ogromnego 
skupienia i dawania z sie-
bie 1000 procent. Zapewniał 
komfort, spokój, dzięki któ-
rym nie boję się o przyszłość 
tego � lmu. Mam głęboką 
nadzieję, że nie jest to kolejny 
z moich scenariuszy w głowie 
i wszystko skończy się w spo-
sób, jaki sobie wyobraziłem. 
A zamiłowanie do sportów 
samochodowych? Rozwijam! 
W legalny sposób…

Czy dużą trudność sprawił 
panu wybór miejsc zdję-
ciowych (obiektów ple-
nerowych) nielegalnych 
wyścigów, czy może wyko-
rzystał pan znane już miej-
sca?
Szymon Uberman: Wybór 
lokacji do � lmu Diablo na 
pewno był wyzwaniem. Na 
szczęście opisy w scenariu-
szu były na tyle „plastycz-

nie” przedstawione, że mia-
łem ułatwione zadanie. Po 
rozmowach z producentem, 
reżyserem i operatorem było 
jasne, że tworzymy widowi-
sko, jakiego widz w polskim 
kinie jeszcze nie oglądał. 
Idealnie pasowały do tego 
obrazu monumentalne, indu-
strialne przestrzenie opusz-
czonych hal i placów FSO na 
Żeraniu, czy zakładów Ursus. 
Sprawdziły się one doskonale 
jako przestrzeń do wyścigów. 
Kolejną lokacją, wybraną 
w regionie (region ten znam, 
bo pochodzę z Kielc), był Tor 
Kielce i Kopalnia Wapienia 
w Morawicy pod Kielcami. 
Trasy przygotowane dla wozi-
deł z kruszywem, wydrą-
żone wśród odkrytych skał 
wapiennych i maszyny wydo-
bywcze tworzyły niesamowity 
księżycowy krajobraz, dawały 
spore możliwości insceniza-
cyjne i sprawdziły się w wido-
wiskowych scenach wyści-
gów. 

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer
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Na planie fi lmu Diablo, reż. Michał Otłowski

Tomasz Włosok i Jacek Beler w fi lmie 
Diablo, reż. Michał Otłowski
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Jubileuszowy, 75. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji 
zaprezentował dawno niewidziany wyjątkowo wysoki poziom. 
Nie zabrakło również ważnych polskich akcentów.

śnie we współpracy z Netflixem. Mówił 
o tym w Cannes twórca obrazu Okja Bong 
Joon-ho, a w Berlinie José Padilha, reżyser 
Narcos. Stąd kolejne duże nazwiska, które 
wiążą się z platformą, bo do nich zaliczyć 
należy rywalizujących w Wenecji o Zło-
tego Lwa – Alfonso Cuaróna, braci Coen 
czy Paula Greengrassa. 

Najnowszy film Cuaróna Roma od 
samego początku wskazywany był jako 
główny kandydat do końcowego triumfu. 
Bardzo osobiste dzieło meksykańskiego 
reżysera, odwołujące się do czasów jego 
młodości, zachwyciło międzynarodową 
prasę do tego stopnia, że niemalże w każ-
dym tworzonym przez dziennikarzy ran-
kingu zbierało najwyższe noty. To � lm zgoła 
odmienny od pokazywanych przed kilku 
laty w Wenecji wysokobudżetowych Ludz-
kich dzieci czy Grawitacji. Zrealizowana 
w czerni i bieli, kameralna, poetycka kro-
nika rodziny z zamożnej klasy średniej 
zamieszkującej Mexico City ujęła przede 
wszystkim czułością � lmowanej materii. 
To kino subtelności oraz detalu, w któ-
rym doszukiwano się ducha największych 
włoskich mistrzów – Federica Felliniego 
czy Ettore’a Scoli. Zachwyt nad dziełem 
Cuaróna podzielili jurorzy, przyznając 
meksykańskiemu reżyserowi pierwszego 
w jego karierze Złotego Lwa. Decyzja przy-
jęta została z aprobatą, jak przekonywał 
przewodniczący jury Guillermo del Toro, 
podjęto ją jednogłośnie, czyli w stosunku 
dziewięć do zera. Należy jedynie dodać, 
że poziom tegorocznego Konkursu Głów-
nego był chyba najwyższy od lat. Z drugiej 
strony trudno się dziwić, skoro w selekcji 
obok wspomnianych nazwisk znalazł się 
też Yorgos Lanthimos, Jacques Audiard, 
Damien Chazelle czy Luca Guadagnino. 

Największym walorem tegorocznej rywa-
lizacji o Złotego Lwa była dla mnie jej róż-
norodność. Zatem obok dramatu psycho-
logicznego Cuaróna, było też miejsce na 
western, � lm kostiumowy, kino zemsty, 
a nawet horror. Zwłaszcza ten najbardziej 
amerykański z gatunków, reinterpretujący 
mit Dzikiego Zachodu cieszył się sporym 
powodzeniem. O ile bracia Coen i ich nowe-
lowa Ballada o Busterze Scruggsie (nagroda 
za scenariusz) nie była w tym względzie 
niespodzianką, o tyle fakt, że w tej materii 
postanowił sprawdzić się Francuz Jacques 
Audiard, już większą. Bracia Sisters, będący 
adaptacją powieści Patricka DeWitta, to 
jego pierwsza amerykańska próba. Biorąc 
pod uwagę świetne przyjęcie – nagroda 
za reżyserię i entuzjastyczne recenzje – 

zapewne nie ostatnia. W Stanach Zjed-
noczonych na dobre rozgościł się już za 
to Yorgos Lanthimos. Czołowy reżyser 
greckiej nowej fali zaprezentował na festi-
walu � lm � e Favourite, który przyniósł 
mu Wielką Nagrodę Jury. To osadzona 
w XVIII-wiecznej Anglii satyra na rozwią-
złe i pełne intryg życie na dworze królowej 
Anny (wspaniała, nagrodzona zresztą rola 
Olivii Colman). Dowcipna i z pazurem, bo 
tego, w przeciwieństwie do wielu twórców 
niepracujących w swoim ojczystym języku, 
Lanthimos nie dał sobie stępić.

Tym, co na festiwalach sprawia zazwy-
czaj największą satysfakcję są filmowe 
objawienia. Na taką niespodziankę trzeba 
było czekać niemalże do samego końca 
weneckiego wydarzenia. Stała za nią 
jedyna kobieta, w bardzo męskim w tym 
roku – co wywołało falę krytyki – Kon-
kursie Głównym. Mowa o Australijce Jen-
nifer Kent, którą polski widz może koja-
rzyć z szalenie oryginalnym niezależnym 
horrorem � e Babadook. W swoim dru-
gim � lmie � e Nightingale reżyserka udo-
wodniła, że w kinie gatunków czuje się 
jak ryba w wodzie, zamieniając estetykę 
kina grozy na kostiumowy � lm zemsty. 
Bardzo brutalny, momentami wręcz dra-
styczny, ale angażujący emocje widza jak 
chyba żaden inny w konkursowej stawce. 
Australijka wyróżniona została Nagrodą 
Specjalną Jury, ale na laur zasłużyły też 

fantastyczne zdjęcia Radosława Ładczuka, 
który współpracował z Kent także przy 
jej debiucie. Obok ról Marcina Czarnika 
w Schyłku dnia László Nemesa (� lm jest 
węgierskim kandydatem do Oscara) i Mał-
gorzaty Beli w remaku klasycznego hor-
roru Dario Argento, czyli Suspirii Luki 
Guadagnino, był to jedyny polski akcent 
w Konkursie Głównym. 

Nieco więcej było ich w pozostałych 
sekcjach. W niecodziennej roli mogli-
śmy zobaczyć Agatę Buzek w Pearl Elsy 
Amiel. Reżyserski debiut Francuzki to bliż-
sze spojrzenie na świat kobiecej kultury-
styki. Andrzej Chyra z kolei pojawił się 
w � lmie historycznym One Nation, One 
King Pierre’a Schollera, u boku czołowych 
francuskich aktorów – Gasparda Ulliela, 
Denisa Lavanta i Louisa Garrela. W dru-
gim weneckim konkursie – Horyzonty – 
pokazano kazachsko-norwersko-polską 
koprodukcję � e River w reżyserii utalento-
wanego Emira Baigazina. Kontemplacyjna 
opowieść, będąca ostatnim aktem trylo-
gii o Aslanie (po Lekcjach harmonii i � e 
Wounded Angel), została uhonorowana 
nagrodą za reżyserię. Zabrakło w tym roku 
mocnego rodzimego akcentu w Konkursie 
Głównym, gdzie ostatni raz przed trzema 
laty gościł Jerzy Skolimowski z � lmem 11 
minut. Oby za rok się to zmieniło.

Kuba Armata

Tegoroczną edycję najstarszego 
festiwalu na świecie zapamiętam 
przede wszystkim z dwóch powo-
dów. Jednym z nich jest stojąca 

na bardzo wysokim poziomie rywalizacja 
o Złotego Lwa. Obserwatorzy byli zgodni, 
że zostawiła ona w tyle tegoroczną canneń-
ską selekcję, a to przecież nie zdarza się zbyt 
często. Drugim – spektakularny triumf Net-
� ixa, którego produkcje sięgnęły po dwa 
prestiżowe laury, w tym ten najcenniejszy. 
Idzie nowe, w czym swój udział miała także 

WENECJAFESTIWALE ZA GRANICĄ
Alfonso Cuarón i 
Paolo Baratta

zasiadająca w jury, u boku m.in. Guillermo 
del Toro czy Naomi Watts, polska reżyserka 
Małgorzata Szumowska.

Platforma, jaką jest Net� ix, od pewnego 
czasu w festiwalowym światku wzbudza 
sporo kontrowersji. W ubiegłym roku, kiedy 
do canneńskiego konkursu zaproszone 
zostały dwie jej produkcje, ostro zaprote-
stował Pedro Almodóvar, ówczesny prze-
wodniczący jury. Przekonywał, że nie jest 
to dobry pomysł, gdyż: „platformy cyfrowe 
nie powinny zastępować tradycyjnych form 

zapoznawania się z dziełem � lmowym, do 
jakich należy seans kinowy”. Efektem gorą-
cego sporu, który miał tyle samo przeciw-
ników co zwolenników, była decyzja orga-
nizatorów, że taka sytuacja w przyszłości 
nie będzie miała miejsca. Skorzystał na 
tym festiwal w Wenecji, gdzie podejście 
do tej sprawy okazało się znacznie bar-
dziej liberalne. Nie bez znaczenia pozosta-
wał pewnie też fakt, że reżyserzy � lmowi 
uparcie przekonują, że nigdy wcześniej nie 
mieli takiej swobody twórczej, jak wła-

WENECKI TRIUMF 
NETFLIXA

Paolo Genovese, Christoph Waltz, Nicole Garcia, Sylvia Chang, Guillermo del Toro, 
Naomi Watts, Małgorzata Szumowska, Trine Dyrholm i Taika Waitit
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MEET THE POLES!
W MACEDONII

W drugiej połowie sierpnia 
najnowsze polskie produkcje 
dokumentalne zagościły na 
8. MakeDox Creative Docu-
mentary Film Festival w Sko-
pje (16-23 sierpnia). Tydzień 
wcześniej widzowie w Mace-
donii zobaczyli w Muzeum 
Sztuki Współczesnej naszych 
klasyków dokumentu w spe-
cjalnym programie Masters 
From Krakow (Muzykanci 
Kazimierza Karabasza, Na 
torach Bohdana Kosińskiego, 
Szkoła podstawowa Toma-
sza Zygadły, Hair Marka 
Piwowskiego, Siedem kobiet 
w różnym wieku oraz Szpital 

31. Europejskie Nagrody Fil-
mowe zostaną wręczone 15 
grudnia w Sewilli.

BIEGACZE
Z NAGRODĄ W 
SZWAJCARII

Na 49. Festival du Film des 
Diablerets: Montagne – Explo-
its – Environnement (4-11 
sierpnia) nagrodzono Bie-
gaczy Łukasza Borowskiego. 
W programie szwajcarskiego 
festiwalu znalazły się � lmy 
o sporcie, podróżach, naturze 
i środowisku. Biegacze zdobyli 
Prix du Lions Club Chablais. 
Dokument ukazuje zmaga-
nie trójki bohaterów podczas 
jednego z najtrudniejszych 
ultramaratonów w Europie. 
Biegacze są wnikliwym por-
tretem globalnego fenomenu 
biegania – posuniętego do 
ekstremum. 

DRŻENIA NAJLEPSZE
W MEKSYKU

Etiuda fabularna Dawida 
Bodzaka ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi po raz kolejny została 
doceniona przez między-
narodowe jury. Tym razem 
otrzymała nagrodę na Guana-
juanto Interantional Film 
Festival w Meksyku (20-29 
lipca). To jeden z najważniej-
szych festiwali promujących 
twórczość młodych reżyserów 
w Ameryce Łacińskiej. Co 
roku gromadzi widownię 90 
tys. widzów, którzy w dwóch 
festiwalowych miastach – San 
Miguel de Allende i Guanaju-
ato – oglądają program skom-
ponowany z ponad 400 tytu-
łów. Drżenia zostały uznane 
najlepszym krótkometrażo-
wym � lmem festiwalu. 
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIEPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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Film dyplomowy absolwentki Gdyńskiej 
Szkoły Filmowej Katarzyny Iskry zdobył 

Grand Prix na 14. Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym w Monterrey w Meksyku. 
Do konkursu fabularnych krótkich metraży 
zakwali� kowano 16 tytułów z całego świata. 
MFF w Monterrey jest jednym z pięciu naj-
większych festiwali w Meksyku. W tym roku, 
we wszystkich sekcjach i konkursach zapre-

zentowano ponad 130 tytułów. Katarzyna 
Iskra, absolwentka psychologii i hebraistyki 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz reży-
serii w Gdyńskiej Szkole Filmowej, obecnie 
realizuje zdjęcia do dokumentu o profesjo-
nalnych „przytulaczkach”, pracuje nad sce-
nariuszem � lmu pełnometrażowego oraz 
współprodukuje pełnometrażowy dokument 
o Muranowie.

CASTING ZWYCIĘŻA W MEKSYKU

Krzysztofa Kieślowskiego, Ele-
mentarz Wojciecha Wiszniew-
skiego, Kilka opowieści o czło-
wieku Bogdana Dziworskiego, 
Wszystko może się przytra� ć 
Marcela Łozińskiego i Siostry 
Pawła Łozińskiego). W tym 
roku gościem specjalnym 
festiwalu było polskie kino 
dokumentalne przedstawione 
w programie „Meet the Poles!”. 
Wśród najnowszych produk-
cji zaprezentowano m.in. Over 
the Limit Marty Prus, Siostry 
Michała Hytrosia, Operę o Pol-
sce Piotra Stasika, Jak zostać 
papieżem? Justyny Mytnik, 
Komunię Anny Zameckiej czy 
Festival Anny Gawlity i Toma-
sza Wolskiego. Podczas Make-

Dox można też było wziąć 
udział w warsztatach prowa-
dzonych przez Wojciecha Sta-
ronia. Współorganizatorem 
i partnerem polskich pokazów 
była Krakowska Fundacja Fil-
mowa. 

DEER BOY  
NAGRODZONY 
W HOLLYWOOD

Nagroda na 14. Hollyshorts 
Film Festival w Los Ange-
les (8-19 sierpnia) to kolejny 
sukces na festiwalowej trasie 
krótkiego metrażu Deer Boy 
Katarzyny Gondek, produk-
cji łódzkiej � rmy Centrala. 
Hollyshorts Film Festival jest 

świętem niezależnych krótkich 
form � lmowych z całego 
świata – w Stanach Zjedno-
czonych uznawanym za jeden 
z najważniejszych przeglądów 
kina. Festiwal a� liowany jest 
przez Amerykańską Akade-
mię Filmową, co dla twór-
ców ma szczególne znaczenie: 
większe szanse na nominacje 
oscarowe w kategoriach krót-
kiego metrażu. Deer Boy pod-
czas gali � nałowej Hollyshorts 
otrzymał nagrodę dla najlepiej 
wyprodukowanego � lmu.

8 FILMÓW Z POLSKIM 
UDZIAŁEM Z SZANSĄ
NA NOMINACJĘ DO
ENF

Pośród 49 pełnometrażowych 
� lmów fabularnych rekomen-
dowanych do nominacji do 
Europejskich Nagród Filmo-
wych 2018 znalazły się: polsko-
-brytyjsko-francuska Zimna 
wojna Pawła Pawlikowskiego, 
rosyjsko-niemiecko-polsko-
-kazachska Ayka Siergieja 
Dworcewoja, rosyjsko-pol-
sko-serbski Dowłatow Alek-
sieja Germana jr., polsko-cze-
sko-szwedzka Fuga Agnieszki 
Smoczyńskiej, polska Twarz 
Małgorzaty Szumowskiej, 
grecko-polska Litość Babisa 
Makridisa, niemiecko-polsko-
-francuski Kapitan Roberta 
Schwentke i islandzko-pol-
skie W cieniu drzewa Hafste-
inna Gunnara Sigurðssona. 
W ciągu najbliższych tygo-
dni członkowie Europejskiej 
Akademii Filmowej wybiorą 
nominowanych w katego-
riach: Film, Reżyser, Aktor, 
Aktorka i Scenariusz. Nomi-
nacje zostaną ogłoszone 10 
listopada. Po raz pierwszy 
zostanie również przyznana 
nagroda za efekty specjalne. 

POLSKIE FILMY NA
43. MFF W TORONTO

Polskie koprodukcje znala-
zły się w programie 43. Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Toronto (6-16 
września). W ramach poka-
zów specjalnych odbył się 
seans nagrodzonej w Cannes 
polsko-brytyjsko-francuskiej 
Zimnej wojny Pawła Paw-
likowskiego. W sekcji Gala 
Presentations przedstawiono 
niemiecko-francusko-amery-
kańsko-brytyjsko-polski High 
Life w reżyserii Claire Denis 
(obraz zebrał entuzjastyczne 
recenzje i według informacji 
producenta został sprzedany 
na prawie wszystkie terytoria). 

W � lmie obok Roberta Pattin-
sona i Juliette Binoche wystą-
piła Agata Buzek. Polska część 
zdjęć realizowana była w oko-
licach Białegostoku z udziałem 
operatora Tomasza Naumiuka 
i scenogra� i Meli Melak. Za 
charakteryzację podczas cało-
ści zdjęć odpowiadał Marcin 
Rodak. Z kolei w sekcji Plat-
form zaprezentowano kopro-
dukcję Kazachstanu, Polski 
i Norwegii – � e River Emira 
Baigazina (� lm pokazywany 
był też na tegorocznym MFF 
w Wenecji). W sekcji Contem-
porary World Cinema odbył 
się seans czesko-słoweńsko-
-polsko-słowackich Kawek 
na drodze w reżyserii Olmo 

Omerzu (nagrodzonych wcze-
śniej na MFF w Karlowych 
Warach). Filmy High Life, � e 
River i Kawki na drodze zostały 
do� nansowane przez PISF 
w ramach priorytetu „Kopro-
dukcje międzynarodowe 
mniejszościowe”. 

MONUMENT
NAGRODZONY 
W MEKSYKU

Animacja Marcina Giżyc-
kiego zdobyła nagrodę dla 
najlepszego � lmu ekspery-
mentalnego na 4. Veracruz 
Short Film Festival (23-26 
sierpnia). Monument ukazuje 
sekretne życie monumental-

28 sierpnia ogłoszono zwycięzców Carl 
International Film Festival w Karls-

kronie. Olga Chajdas otrzymała tam nagro-
dę za najlepszą reżyserię za swój pełnome-
trażowy debiut Nina. Polski � lm startował 
w głównym konkursie festiwalu – Baltic Film 
Competition. Jury uzasadniło swój wer-
dykt słowami: „Dwie główne postaci kobiece 
w � lmie Nina to silne, inteligentne kobiety, 

które nie boją się być sobą. Film jest praw-
dziwą love story. (…) Obraz stawia ważne 
moralne pytania, ale nie potępia. Aktorstwo 
jest dopracowane i naturalne. Kluczowe te-
maty � lmu, takie jak homoseksualizm, płeć 
i różnice klasowe, przedstawione są w subtel-
ny sposób”. Nina wcześniej otrzymała nagro-
dę na MFF w Rotterdamie (� e Big Screen 
Award).

NINA WYGRYWA W SZWECJI

Nina, reż. Olga Chajdas

Casting, reż. Katarzyna Iskra
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nych rzeźb zaprojektowanych 
przez Jerzego Jarnuszkiewi-
cza na Cmentarzu Mauzo-
leum Żołnierzy Radzieckich 
w Warszawie. Marcin Giżycki 
jest reżyserem, historykiem 
� lmu, autorem książek o ani-
macji i dyrektorem Między-
narodowego Festiwalu Fil-
mów Animowanych Animator 
w Poznaniu.

XOXO POCAŁUNKI 
I UŚCISKI DOCENIONE 
W JAPONII

Polska animacja w reżyserii 
Wioli Sowy wróciła ze Spe-
cjalną Nagrodą Jury z 17. 

Międzynarodowego Festi-
walu Animacji w Hiroszimie 
(23-27 sierpnia). To jeden 
z najważniejszych festiwali 
animacji na świecie. Impreza 
może pochwalić się ogromną 
liczbą zgłoszeń i ostrą selek-
cją. W tym roku spośród 
ponad 3 tys. � lmów selek-
cjonerzy wyłonili jedynie 75 
tytułów. Wśród nich znalazło 
się aż siedem polskich ani-
macji: Sprawa Moczarskiego 
Tomasza Siwińskiego, Sklep 
z rybami Marii Kulpy, Ślady 
ulotne Agnieszki Waszcze-
niuk, O Matko! Pauliny Ziół-
kowskiej, Dziwny przypadek 
Zbigniewa Czapli oraz Kwa-

dratura koła Karoliny Specht 
oraz nagrodzony � lm XOXO 
pocałunki i uściski.

KAWKI NA DRODZE 
CZESKIM 
KANDYDATEM DO 
OSCARA

Obraz w reżyserii Olmo Ome-
rzu jest oficjalnym czeskim 
kandydatem do Oscara w kate-
gorii Najlepszy Film Niean-
glojęzyczny. To koprodukcja 
czesko-słoweńsko-polsko-
-słowacka. Polską producentką 
� lmu jest Natalia Grzegorzek 
z Koskino. Obraz ma także 
inne rodzime akcenty. Muzykę 

skomponował Paweł Szambur-
ski, a DI Factory, które jest pol-
skim koproducentem zadbało 
o postprodukcję obrazu. Film 
otrzymał do� nansowanie PISF. 
Światowa premiera odbyła się 
podczas 53. MFF w Karlowych 
Warach, gdzie Kawki… otrzy-
mały dwie nagrody w Konkur-
sie Głównym: za najlepszą 
reżyserię oraz wyróżnienie Jury 
Ekumenicznego „za poetyckie 
zdjęcia i historię, która poka-
zuje zmianę naiwnych marzeń 
i odnalezienie nowych per-
spektyw życia i domu”. 

 Oprac. Julia 
MichałowskaFo
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POLSCY FILMOWCY NA ŚWIECIE
RAFAŁ ZAWIERUCHA 
U TARANTINO

Polski aktor wcieli się w Romana Polańskie-
go w najnowszym � lmie Quentina Taran-

tino Once Upon a Time in Hollywood. Infor-
mację podał „� e Hollywood Reporter”. Rafał 
Zawierucha urodził się w Krakowie w 1986 
roku, warszawską Akademię Teatralną ukoń-
czył w 2012. Rok po skończeniu studiów tra� ł 
do zespołu stołecznego Teatru Współczesnego. 
Na dużym ekranie zadebiutował w Księstwie 
Andrzeja Barańskiego. Następnie grał w : Oby-
watelu Jerzego Stuhra, Mieście 44 Jana Komasy, 
Bogach Łukasza Palkowskiego czy Powidokach 
Andrzeja Wajdy. Once Upon a Time in Holly-
wood będzie rozgrywać się w 1969 roku w Los 
Angeles, w szczytowym momencie rewolucji 
hipisowskiej. Głównymi bohaterami będą 
aktor Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), była 
gwiazda westernów, oraz jego dubler Cli�  
Booth (Brad Pitt). Duet, walcząc o przetrwanie 
w Hollywood, będzie obserwował, jak zmienia 
się ono nie do poznania, a tłem historii będzie 
zabójstwo Sharon Tate i czwórki jej przyja-
ciół przez sektę Charlesa Mansona. W postać 
Sharon Tate wcieli się Margot Robbie. W � l-
mie wystąpią ponadto: Sydney Sweeney, Danny 
Strong, Maya Hawke, Lena Dunham, Austin 
Butler, Lorenza Izzo, Tim Roth czy Julia But-
ters. Premiera Once Upon a Time in Hollywood 
przewidywana jest na lipiec 2019.

Rafał Zawierucha

MAGAZYN FILMOWY  nr 86/październik 2018

Z POLSKIM FILMEM DOOKOŁA ŚWIATA
CHINY

 SZANGAHAJ: 31 maja – Cen-
trum Kreatywności Uniwer-
sytetu Jiao Tong – w ramach 
projektu „Serce polskiej 
nauki” Instytut Polski w Peki-
nie zorganizował pokaz 
� lmu Bogowie Łukasza 
Palkowskiego. Projekt zre-
alizowano we współpracy 
z Uniwersytetem Jiao Tong, 
Uniwersytetem Opolskim, 
Fundacją Rozwoju Kardio-
chirurgii im. Zbigniewa Reli-
gii, studiem � e Farm 51 
i � rmą Vitrellacore. Celem 
projektu było uczczenie Roku 
Nauki Polskiej oraz zaprezen-
towanie wkładu Polski w roz-
wój kardiochirurgii.

INFO: INSTYTUT POLSKI W PEKINIE 

HISZPANIA

MADRYT:  5 sierpnia – pokaz 
Pewnego razu w listopadzie… 
Andrzeja Jakimowskiego 
w Cineteca.

SEGOVIA: 21 września –pokaz 
Znam kogoś, kto cię szuka 
Julii Kowalski. 

 SAN SEBASTIAN: 21-29 wrze-
śnia – 66. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy – Zimna 
wojna Pawła Pawlikowskiego 

i  Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente 
w konkursie Pearls.

MADRYT: 5 października – 
 Zimna wojna Pawła Pawli-
kowskiego wchodzi na ekrany 
hiszpańskich kin.

MADRYT: 26 października – 
Jeszcze dzień życia Damiana 
Nenowa i Raúla de la Fuente 
wchodzi na ekrany hiszpań-
skich kin. 

INFO: INSTYTUT POLSKI 
W MADRYCIE, #CINEPOLACO

LITWA

  WILNO: 17 sierpnia – 
w ramach festiwalu „Kino 

pod otwartym niebem” poka-
zano z inicjatywy Instytutu 
Polskiego Sztukę kochania. 
Historię Michaliny Wisłockiej 
Marii Sadowskiej.

BIRSZTANY: 7 września – 
w ramach Festiwalu Dys-
kusji „Būtent” pokazano 
dokument Mistrz scen rodza-
jowych Andrzeja Ciecier-
skiego będący pierwszą 
� lmową próbą ukazania 
życia i dorobku Stanisława 
Filiberta Fleury’ego.

WILNO, KOWNO, MOŻEJKI, 
SOLECZNIKI, WIŁKOMIERZ: 
2 -14 października – 18. Festi-
wal Filmu Polskiego. W pro-
gramie głównym m.in. Pho-
ton Normana Leto, Atak 

paniki Pawła Maślony, Ach 
śpij kochanie Krzysztofa 
Langa, Amok Kasi Adamik, 
Cicha Noc Piotra Doma-
lewskiego, Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa Denisa 
Delicia, Dzikie róże Anny 
Jadowskiej, Najlepszy Łukasza 
Palkowskieg o, Plan B i Tu się 
żyje Kingi Dębskiej, Twarz 
Małgorzaty Szumowskiej. 
W programie dla dzieci: 
Tarapaty Marty Karwow-
skiej, w programie specjal-
nym „Kino wolności”: Kanał 
oraz Człowiek z marmuru 
Andrzeja Wajdy, Rejs Marka 
Piwowskiego, Ucieczka z kina 
Wolność Wojciecha Marczew-
skiego, Solidarność według 
kobiet Marty Dzido i Pawła 
Śliwowskiego. Gośćmi festi-
walu będą: Marta Karwow-
ska, Kinga Dębska, Marta 
Dzido i Paweł Śliwowski. 

  INFO: INSTYTUT POLSKI W WILNIE

SZWECJA

 KARLSKRONA: 24-29 sierpnia – 
Polska tematem Carl Interna-
tional Film Festival. W pro-
gramie: Twój Vincent Doroty 
Kobieli i Hugh Welchmana, 
Dzikie róże Anny Jadowskiej, 
Pokot Agnieszki Holland oraz 
Over the Limit Marty Prus. 
W konkursie Baltic Sea Com-
petition uczestniczył � lm 
Nina Olgi Chajdas, który 
otrzymał nagrodę za najlep-
szą reżyserię.

VÄSTERÅS: 23 września – 
pokaz Człowieka z żelaza 
Andrzeja Wajdy w kinie Elek-
tra.

SZTOKHOLM: 11-14 paździer-
nika – polskie � lmy na festi-
walu Rex Animation. W pro-
gramie: Ucieczka Jarosława 
Konopki, Wyjdę z siebie Fo
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Karoliny Specht, Bankiet 
Julii Orlik, Łańcuszki Alicji 
Błaszczyńskiej, Cipka Renaty 
Gąsiorowskiej. Gościem 
festiwalu będzie Jarosław 
Konopka.

INFO: INSTYTUT POLSKI 
W SZTOKHOLMIE

WĘGRY

  BUDAPESZT: 6 września – 
w ramach Maratonów Kla-
syki Filmowej w kinie Toldi 
pokazano film Mania. 
Historia pracownicy fabryki 
papierosów Eugena Illésa 
z muzyką na żywo zespołu 
Czerwie. 

  BUDAPESZT: 23 września – 17 
grudnia – NIEPODLEGŁA. 
Polska historia na ekra-
nie. Pokazy odbywają się 
w Narodowym Kinoteatrze 
Urania. W programie: Jutro 
idziemy do kina Michała 
Kwiecińskiego, Wołyń Woj-
ciecha Smarzowskiego, 
Powstanie Warszawskie 
Jana Komasy, Matka Królów 
Janusza Zaorskiego, Pianista 
Romana Polańskiego, 1920 
Bitwa Warszawska Jerzego 
Hoffmana, Przesłucha-
nie Ryszarda Bugajskiego, 
Czarny czwartek. Janek 
Wiśniewski padł Antoniego 
Krauzego i Zimna wojna 
Pawła Pawlikowskiego.

  BUDAPESZT: 27 września – 
projekcja filmu Historia 
Ireny Sendlerowej Andrzeja 
Wolfa towarzysząca wysta-
wie o Irenie Sendlerowej 
w siedzibie Instytutu Pol-
skiego.

 BUDAPESZT: 8-14 paździer-
nika – w ramach Dni Kultury 
Chrześcijańskiej w kinie 
Muvész odbędzie się pokaz 

filmu Dwie korony Michała 
Kondrata.

BUDAPESZT: 26-28 paździer-
nika – Ogólnokrajowe Święto 
Animacji. Pokazy filmowe 
odbędą się w 68 miejscach 
na terenie całego kraju. Od 
12 września – węgierska tele-
wizja publiczna MTVA roz-
pocznie emisję serialu Czas 
honoru.

 INFO: INSTYTUT POLSKI 
W BUDAPESZCIE

STANY
ZJEDNOCZONE

 NOWY JORK: 20-23 wrze-
śnia – Kino Polska: New 
Polish Cinema w Brooklyn 
Academy of Music. Prze-
gląd najciekawszych dzieł 
polskich reżyserek. W pro-
gramie: Pokot Agnieszki Hol-
land, Ptaki śpiewają w Kigali 
Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego, Sztuka kocha-
nia. Historia Michaliny 
Wisłockiej Marii Sadowskiej, 
Twarz Małgorzaty Szumow-
skiej, Zud Marty Minorowicz, 
Córki Dancingu Agnieszki 
Smoczyńskiej oraz Dzikie 
róże Anny Jadowskiej.  

NOWY JORK: 7 i 8 
października – New York Film 
Festival. Nowojorska pre-
miera Zimnej wojny Pawła 
Pawlikowskiego.

NOWY JORK: 14 paździer-
nika – nowojorska premiera 
debiutu Jagody Szelc – 
Wieża. Jasny dzień – na Brook-
lyn Horror Film Festival.

 NOWY JORK: 19 i 21 paździer-
nika – w ramach Margaret 
Mead Film Festival pokazy 
dokumentów: Ethiopiques. 
Muzyka duszy Macieja Boch-

niaka oraz Biegacze Łuka-
sza Borowskiego. Reżyserzy 
będą obecni na projekcjach 
swoich filmów.

 NOWY JORK: 25-28 paź-
dziernika – „Afterimage: 
Agnieszka Holland” – prze-
gląd filmów polskiej reży-
serki w Pacific Film Archives 
w Berkeley. W programie: 
Gorejący krzew, Aktorzy 
prowincjonalni, Kobieta 
samotna, W ciemności. Pod-
czas przeglądu z reżyserką 
rozmawiać będzie krytyczka 
filmowa Karolina Pasternak.

MILL VALLEY: 5 i 8 paździer-
nika – „Tribute to Paweł 
Pawlikowski” – pokaz � lmu 
Zimna wojna na 41. Mill Val-
ley Film Festival.

INFO: INSTYTUT POLSKI W NOWYM 
JORKU

Oprac. Cezary Kruk
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Dzień rozpoczęcia 
celebracji 70. uro-
dzin łódzkiej Szkoły 
Filmowej był jedno-

cześnie dniem inauguracji roku 
akademickiego 2018/2019. Towa-
rzyszył temu wernisaż retro-
spektywnej wystawy prac prof. 
Jerzego Mierzejewskiego oraz 
wieczór wspomnieniowy, pod-
czas którego spotkali się absol-
wenci, studenci, wykładowcy 
i pracownicy Szkoły. Gośćmi byli 
reżyserzy, operatorzy, aktorzy, 
fotografowie, animatorzy, mon-
tażyści, scenarzyści i kierownicy 
produkcji, którzy w kampusie 
przy ulicy Targowej spędzili kilka 
twórczych, szalonych, pięknych 
lat młodości.

PIERWSZE ETIUDY
Pierwszy rok akademicki Wyż-
szej Szkoły Filmowej zainau-
gurowano w pałacu Oskara 
Kona w Łodzi przy Targowej 
61 w połowie października 1948 

liśmy filmy, niekiedy całymi 
nocami. Zasypialiśmy i budzi-
liśmy się, a tymczasem szły już 
inne obrazy. Byliśmy zafascy-
nowani neorealizmem, często 
wracaliśmy do Paisy, wyjątko-
wego � lmu. Uczyliśmy się mon-
tażu, robiliśmy etiudy. Taśmy 
nie mieliśmy dużo, jedynie 
czarno-białą. O kolorowej nie 
było co marzyć”. 

W 1948 roku powstała uczel-
nia aktorska, początkowo dzia-
łająca jako Państwowa Wyższa 
Szkoła Teatralna w Warszawie 
z siedzibą w Łodzi. Jej rekto-
rem był Leon Schiller. W 1949 
przeniesiono ją do Warszawy, 

Od 1948 roku Wyższą Szkołę Filmową, Państwową Wyższą Szkołę 
Filmową, Państwową Wyższą Szkołą Teatralną i Filmową im. 
Leona Schillera, wreszcie Państwową Wyższą Szkołę Filmową, 
Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera ukończyło prawie 4,5 
tys. absolwentów. 5 października Szkoła Filmowa w Łodzi zaczęła 
świętować swoje 70. urodziny. 
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roku. Stało się to możliwe dzięki 
kilkuletnim staraniom Instytutu 
Filmowego o stworzenie uczelni 
o pro� lu � lmowym. Jednak już 
wcześniej, wkrótce po zakoń-
czeniu wojny, pasjonaci kina 
mogli pobierać nauki w Łodzi 
na Wydziale Filmowym Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych oraz w Wyższym 
Studium Filmowym, a także 
w Krakowie w ramach Warsz-
tatu Filmowego Młodych, 
zamienionego później w Kurs 
Przysposobienia Filmowego. Do 
nowej placówki edukacyjnej na 
I rok przyjęto studentów, któ-
rzy dostali się z egzaminów lub 
ze skierowaniami z Filmu Pol-
skiego. Na II roku znaleźli się 
adepci po kursach z Krakowa 
i z obydwu szkół łódzkich. Byli 
studenci Wydziału Filmowego 
PWSSP mogli uczęszczać na 
rok III. Pierwszymi wykładow-
cami zostali: Jerzy Bossak, Jerzy 
Toeplitz, Wanda Jakubowska, 
Stanisław Wohl i Antoni Boh-
dziewicz. W pionierskich latach 
Szkoły naukę na Wydziale Reży-
serskim podjęli: Andrzej Munk, 
Andrzej Wajda, Janusz Morgen-
stern, Kazimierz Kutz i Kazi-
mierz Karabasz. Sztuki opera-
torskiej uczyli się: Jerzy Wójcik, 
Witold Sobociński, Mieczysław 
Jahoda, Wiesław Zdort i pierw-
szy absolwent, Marceli Matra-
szek (w 1951 otrzymał dyplom 
nr 1). Dyrektorem był niesłusz-
nie zapomniany Marian Wim-
mer, którego od 1 stycznia 1949 
zastąpił Jerzy Toeplitz (wykła-
dowca, dyrektor do 1951 roku, 
rektor w latach 1957-68).

Początki nowej instytucji tak 
wspominał Tadeusz Jaworski: 
„Dowiedziałem się o naborze 
do nowego Instytutu Filmowego 
przy Filmie Polskim. Kandyda-
tów było ponad 80, sito ogromne. 
Na Wydział Reżyserski dostało 
się 12, na Operatorski – około 
15. Szkoła Filmowa zaczęła się 
w 1947 roku na ul. Traugutta 
8, w mieszkaniu. Dysponowa-
liśmy 3 pokojami, w których 
odbywały się wykłady. Tam też 
nocowaliśmy. Razem z profe-

sorem Toeplitzem pewnego 
dnia poszliśmy oglądać stare 
pałace – szukaliśmy wygod-
niejszego miejsca na Szkołę. 
Spodobał nam się pałac przy 
Targowej 61. Załadowaliśmy 
nasze rzeczy na starą furmankę 
i przenieśliśmy się na ulicę Tar-
gową. To był początek PWSF. 
Mieliśmy wspaniałych wykła-
dowców: genialnego Leona 
Schillera, Aleksandra Jackie-
wicza, Jerzego Toeplitza, Euge-
niusza Cękalskiego, Bolesława 
Lewickiego. Profesura nasza 
była wyjątkowa. W ciągu dnia 
mieliśmy wykłady, a nocami 
rozkładaliśmy łóżka i ogląda-

JUBILEUSZ FILMOWEJ 
ALMA MATER
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Anna Michalska

Pałac Oskara Kona – siedziba 
Szkoły Filmowej

Michael Haneke
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a na jej miejscu powstała Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Aktor-
ska. Kierował nią Kazimierz 
Dejmek, a w gronie pierwszych 
absolwentów byli: Jadwiga 
Barańska, Jerzy Antczak i Jan 
Machulski. W 1958, na mocy 
Uchwały Rady Ministrów, 
szkoły aktorska i � lmowa się 
połączyły, funkcjonując pod 
nazwą Państwowa Wyższa 
Szkoła Teatralna i Filmowa 
im. Leona Schillera. Natomiast 
1 stycznia 1970, na podstawie 
zarządzenia prezesa Rady Mini-

70-LECIE SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI
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ROZBIJEMY 
ZABAWĘ
Po odwilży październikowej 
1956 roku w Szkole zaczęło tęt-
nić życie artystyczne i towarzy-
skie. Atmosferę lat 50. przywo-
ływał w albumie „Powidoki” 
legendarny kierownik pro-
dukcji Konstanty Lewkowicz: 
„Szkoła w tamtych czasach była 
czymś doprawdy niesamowi-
tym. Dzięki ambasadom zdoby-
waliśmy � lmy z Zachodu (któ-
rych nie można było zobaczyć 
nigdzie indziej). To było miej-
sce, gdzie czuło się wolność”. 
Swoje pierwsze etiudy realizo-
wali: Henryk Kluba, Roman 
Polański, Janusz Majewski, 
Andrzej Kondratiuk, Jerzy Sko-
limowski. Panował klimat indy-
widualizmu i intelektualnego 
fermentu. Przesiadywano na 
kultowych schodach, wymie-
niano poglądy, podważano 
zasady i autorytety, w wypeł-
nionej po brzegi sali kinowej 
oglądano niedostępne dzieła 
z klasyki, � lmy hollywoodzkie 
i zachodnioeuropejskie. Słu-
chano jazzu, który wykonywali 
studenci pod wodzą operato-
rów Witolda Sobocińskiego 
i Jerzego Matuszkiewicza. „To 
były lata wiary w siebie i entu-
zjazmu, który miałem” – opo-
wiada Roman Polański w „Fil-
mówce”. –„Nie wyobrażałem 
sobie innej przyszłości, jak 
robienie filmu. Kiedy byłem 
w Szkole wydawało mi się, jak 
większości moich kolegów, że 
to strata czasu. Trzeba było doj-
rzałości i dystansu, żeby uświa-
domić sobie, jak wiele zawdzię-
czam pałacykowi na Targowej”.

W 1958 roku Polański nakrę-
cił etiudę Dwaj ludzie z szafą. 
Obraz, o którym rektor Toeplitz 
wypowiadał się sceptycznie, 
zdobył nagrodę w Międzynaro-
dowym Konkursie Filmów Eks-
perymentalnych na Wystawie 
Światowej EXPO 1958 i na wiele 
lat stał się wizytówką Szkoły.

Dostanie się do „Filmówki” 
stało się marzeniem tysięcy 
młodych ludzi. Niektórzy 
zdawali do niej po wielokroć, 

dentów. W prasie pojawiły się 
napastliwe teksty. Krytyko-
wano nawet mur otaczający 
Szkołę (wkrótce go rozebrano, 
zastępując płotem). „Rok 1968 
jest dla mnie rokiem przeło-
mowym” – mówił Krzysz-
tof Kieślowski, który brał 
aktywny udział w wiecu łódz-
kich studentów w Marcu. – 
„Bo jeśli Szkoła była taka, jaką 
ją zapamiętałem, oznaczało 
to dla decydentów ogromną 
wadę. I oczywiście musiała 
przegrać”. Na rok akademicki 
1968/69 wstrzymano rekru-
tacje na Wydziały Reżyserski 
i Operatorski. Aż do lat 80. 
funkcjonowała wewnętrzna 
cenzura.

strów, zmieniono nazwę na 
Państwową Wyższą Szkołę Fil-
mową, Telewizyjną i Teatralną 
im. Leona Schillera.

W latach 50. w Szkole zaczęto 
kształcić przyszłych kierowni-
ków produkcji � lmowej, potem 
także telewizyjnej. Wykładali 
wybitni pedagodzy, m.in. 
Antoni Bohdziewicz, Jerzy 
Mierzejewski, Jerzy Toeplitz, 
Stanisław Wohl, Ludwik Hager 
i Zygmunt Król; w latach póź-
niejszych Wiktor Budzyński 
i Edward Zajiček. W nowator-

ski sposób kształcono operato-
rów, którzy stawali się, często 
na równi z reżyserami, współ-
autorami obrazu filmowego. 
Nieprzypadkowo, po latach, to 
głównie absolwenci Wydziału 
Operatorskiego zbudowali 
„polską ma� ę” w Hollywood. 

Pierwsi absolwenci Szkoły, 
zafascynowani neorealizmem 
włoskim i buntujący się wobec 
obowiązującej i  wykłada-
nej estetyce socrealistycznej, 
stworzyli polską szkołę fil-
mową. Zapowiedzią zmian 

było Pokolenie, debiut fabu-
larny Andrzeja Wajdy, zreali-
zowany w dużej mierze przez 
ówczesnych studentów. Reżyser 
w książce „Filmówka. Powieść 
o łódzkiej Szkole Filmowej” 
mówił: „Szkoła za moich cza-
sów była miejscem wykładow-
ców, a przede wszystkim nas – 
studentów. Mieszkaliśmy tutaj, 
stołowaliśmy się i pracowali-
śmy dniem i nocą. To był nasz 
teren. To były nasze pierwsze 
lata wolności i nawet stalinizm 
nie mógł tego stłumić”.
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a o samych egzaminach krą-
żyły legendy.

W latach 60. studiowali póź-
niejsi wybitni reżyserzy: Jerzy 
Skolimowski, Krzysztof Zanussi, 
Edward Żebrowski, Krzysztof 
Kieślowski, Marek Piwowski, 
Witold Leszczyński, Grzegorz 
Królikiewicz, Wojciech Mar-
czewski, Marcel Łoziński i ope-
ratorzy: Adam Holender, Sławo-
mir Idziak, Andrzej Jaroszewicz 
czy Edward Kłosiński. Niektó-
rzy z nich wyjechali na Zachód 
i tam zrobili kariery, inni two-
rzyli kino moralnego niepokoju, 
jeszcze inni podjęli współpracę 
z telewizją. Wydział Aktorski 
ukończyli: Janusz Gajos, Zyg-
munt Malanowicz czy Barbara 

Brylska. Od 1965 roku Szkoła 
zaczęła organizować konkurs 
im. Andrzeja Munka dla reży-
serów i operatorów debiutują-
cych w pełnym metrażu. Pierw-
szym jego laureatem został Jerzy 
Skolimowski za � lm Walkower.

Złoty okres swobody skoń-
czył się w roku 1968. Studenci 
PWSTiF, jako nieliczni przed-
stawiciele środowiska � lmo-
wego, 10 i 14 marca wystąpili 
z protestami. Dla władz była 
to świetna okazja do przejęcia 
kontroli nad Szkołą i pozby-
cia się niewygodnych peda-
gogów. Jerzy Toeplitz musiał 
zrezygnować ze stanowiska 
rektora, z czasem wyrzucono 
kolejnych wykładowców i stu-
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Rok 1981 – Roman Polański 
i studenci na słynnych schodach 
w łódzkiej Szkole Filmowej

Inauguracja roku akademickiego 
1949/50 – Bolesław Lewicki, 
Jerzy Toeplitz, Stanisław Wohl

Dzisiaj w Szkole powstaje niemal 300 etiud fabularnych, 
dokumentalnych, operatorskich i animowanych rocznie
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RYNEK FILMOWY

KRĘTE ŚCIEŻKI
Lata 70. to okres stabiliza-
cji. W tym czasie studiowali 
m.in. Feliks Falk, Filip Bajon, 
Piotr Szulkin, Juliusz Machulski, 
Jacek Bromski, Janusz Kijow-
ski, Ryszard Bugajski, Wojciech 
Wiszniewski, Krzysztof Krauze, 
Zbigniew Rybczyński, Krzysz-
tof Ptak, Bronisław Wrocław-
ski, Mariusz Benoit i Krzysztof 
Stroiński. Ze Szkołą związał się 
Wojciech Jerzy Has, późniejszy 
rektor (w latach 1990-1996). 
Filmy studentów były pokazy-
wane i nagradzane na najważ-
niejszych światowych festiwa-
lach, w Cannes, Monachium, 
Nowym Jorku, Oberhausen, 
Mannheim. W latach 1970-77 
studenci i absolwenci Szkoły 
powołali do istnienia Warsztat 
Formy Filmowej, grupę arty-
styczną, która wywarła zna-
czący wpływ na polską sztukę 
wizualną. Grzegorz Królikie-
wicz mówił o funkcjonowaniu 
Warsztatu na tle uczelni: „Szkoła, 
mimo rygoru, który tu zawsze 
istniał, surowych ocen, była 
miejscem, gdzie można było 
zrobić lub powiedzieć coś swo-
jego. Awangarda spowodowała 

70-LECIE SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI
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Aktorskim oraz Organizacji 
Sztuki Filmowej. Ale Szkoła to 
nie tylko zajęcia dydaktyczne. 
Powstaje tu niemal 300 etiud 
fabularnych, dokumentalnych, 
operatorskich i animowanych 
rocznie. Najlepsze walczą 
o uznanie m.in. warszawskiej 
publiczności na organizowa-
nym przez Szkołę festiwalu 
„Łodzią po Wiśle”. Od 1990 
działa Studio Filmowe Indeks, 
które wyprodukowało m.in. 
Diabły, diabły Doroty Kędzie-
rzawskiej, Wieżę. Jasny dzień 
Jagody Szelc, a także współpro-
dukowało m.in. Krolla Włady-
sława Pasikowskiego czy Roz-
mowy z człowiekiem z szafy 
Mariusza Grzegorzka. Szkoła 
prowadzi serwis internetowy 
www.� lmpolski.pl – znakomite 
źródło wiedzy o polskim kinie, 
za pośrednictwem Archiwum 
Filmowego online udostępnia 
etiudy, wydaje własne publika-
cje, powołała do życia Galerię 
Szklarnia. Od 1983 roku orga-
nizuje Festiwal Szkół Teatral-
nych i prowadzi Teatr Studyjny. 
Uczelnia przyznaje także dokto-
raty honoris causa dla najwybit-
niejszych twórców światowego 
i rodzimego kina. Otrzymali je 
m.in. Vittorio Storaro, Martin 
Scorsese, Michael Haneke, Woj-
ciech Jerzy Has, Jerzy Kawale-
rowicz, Andrzej Wajda, Roman 
Polański, Kazimierz Karabasz.

Mariusz Grzegorzek zapy-
tany o to, co chce przekazać 
studentom, odpowiada: „Chcę 
przede wszystkim trochę przy-
śpieszyć ich duchowe dojrzewa-
nie. Uzmysłowić, gdzie powinni 
lokować swoje priorytety: nie 
ścigać się, nie koncentrować 
nadmiernie na doraźnych 
celach. Chcę, by w czasach, 
gdy kino staje się coraz bar-
dziej cynicznym producentem 
� lmowych »czipsów«, próbo-
wali myśleć o sobie jako o przy-
szłych artystach, a nie wytwór-
cach seriali, reklam, czy innej 
wizualnej paszy dla ludzkości. 
Nie dyskredytuję tego, odsu-
wam tylko na dalekie miejsce 
na liście priorytetów. Chcę, 

do rzęs.  Myślę, że w dużej mie-
rze Szkoła Filmowa ustawiła 
mi całe moje obecne życie. 
Również prywatne. Właści-
wie wszystko, co mam szczęście 
posiadać teraz – mam na myśli 
swoją rodzinę – jest poniekąd 
skutkiem tego, że do tej Szkoły 
się dostałam. Wyniosłam więc 
z niej dwa bagaże, które są cięż-
kie, ale je kocham. Moich naj-
bliższych i potrzebę robienia 
kina”. 

różnorodność naszej uczelni. 
Stalinizm, potem przymus 
PRL-owski nie spowodowały 
ujednolicenia. To zawdzięczamy 
tym prawdziwym awangardy-
stom”.

W latach 70. i 80. studiowali 
reżyserzy i operatorzy: Robert 
Gliński, Piotr Sobociński, Jan 
Jakub Kolski, Jacek Bławut, 
Dorota Kędzierzawska, Włady-
sław Pasikowski, Adam Sikora, 
Jolanta Dylewska, Mariusz 
Grzegorzek czy Paweł Edel-
man, a także aktorzy: Zbigniew 
Zamachowski, Cezary Pazura, 
Wojciech Malajkat, czy w latach 
90. Edyta Olszówka, Gabriela 
Muskała. Przyszłych twórców 
przygotowywano nie tylko do 
pracy w teatrze i kinie, ale także 
w telewizji. Zajęcia zaczęli pro-
wadzić operatorzy: Witold Sobo-
ciński i Jerzy Wójcik, dołącza-
jąc – obok m.in. Kazimierza 
Karabasza, Andrzeja Brzozow-
skiego, Andrzeja Munka, Janusza 
Morgensterna, Grzegorza Króli-
kiewicza, Mariusza Grzegorzka – 
do grona absolwentów-wykła-
dowców. „Szkoła była czasem 
darowanym” – wspomina Filip 
Bajon w „Filmówce”. – „Byliśmy 

już przecież po studiach i nagle 
weszliśmy do jakiegoś ogrodu 
rajskiego – wszystko było wolno. 
Film jest sztuką bezkarną (...). 
W związku z czym poczucie bez-
karności, życia na niby, było tak 
urzekające i tak dziwne, że wcią-
gało jak narkotyk”.

Ostatnie dekady XX wieku, po 
kryzysowym, trudnym dla całej 
polskiej kinematogra� i początku 
lat 80., przyniosły sporo zmian: 
rozbudowano kampus, zainwe-
stowano w zakupy najnowocze-
śniejszego sprzętu � lmowego. 
Pojawiły się nowe kierunki 
studiów: montaż, scenariopi-
sarstwo, fotografia, animacja 
i efekty specjalne. Analogowe 
kamery zostały zastąpione sprzę-
tem cyfrowym. Przestano liczyć 
każdy metr taśmy, zaczęto reali-
zować coraz więcej i coraz dłuż-
sze � lmy.

W ciągu ostatnich 25 lat mury 
Szkoły opuścili m.in. Wojciech 
Smarzowski, Piotr Trzaskalski, 
Arthur Reinhart, Xawery Żuław-
ski, Arkadiusz Tomiak, Wojciech 
Staroń, Łukasz Barczyk, Mał-
gorzata Szumowska, Michał 
Englert, Sławomir Fabicki, Maria 
Sadowska, Leszek Dawid, Greg 

Zgliński, Anna Kazejak-Dawid, 
Jan Komasa, Radosław Ładczuk 
i Borys Lankosz.

Mariusz Grzegorzek, rek-
tor Szkoły Filmowej w Łodzi 
od 2012 roku, wyznaje: „Mam 
ogromnie emocjonalny stosunek 
do Szkoły Filmowej w Łodzi. 
Była pierwszym miejscem, które 
zaakceptowało mnie bezwarun-
kowo i pozwoliło rozwinąć arty-
styczne predyspozycje. Marzy-
łem o reżyserii � lmowej przez 
długie lata, ale dopiero frustra-
cja związana z poprzednimi 
studiami popchnęła mnie do 
próby wyegzekwowania od 
życia spełnienia tych marzeń. 
Byłem bardzo niepewny sie-
bie, Szkoła wyzwoliła we mnie 
determinację i bardzo wzmoc-
niła duchowo. Dziś to wszystko, 
o czym napisałem powyżej, jest 
nadal ogromnym potencjałem, 
z którego mogę czerpać w chwi-
lach życiowej niedoli”. 

JUTRO MNIE TU 
NIE BĘDZIE
Obecnie można podjąć studia 
na Wydziałach: Reżyserii Fil-
mowej i Telewizyjnej, Operator-
skim i Realizacji Telewizyjnej, Fo
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by byli autentyczni – to bar-
dzo trudne zadanie. A po dro-
dze proza życia: scenariusze, 
pomysły, castingi, inscenizacja, 
sklejki, dźwięki, rytmy, kolory. 
Dotknięcie materii kina”.

Oddajmy jeszcze głos Kla-
rze Kochańskiej, autorce nagro-
dzonych studenckim Oscarem 
Lokatorek i przedstawicielce 
najmłodszego pokolenia absol-
wentów: „Nie wiedziałam pra-
wie nic o rzemiośle, kiedy szłam 

do Szkoły. Byłam jedynie kino-
manem-antropologiem po UW 
i reżyserem przedstawień szkol-
nych i przedszkolnych. Nigdy 
nie zapomnę naszego pierw-
szego roku – tak bardzo inten-
sywnego w praktykę. Nieusta-
jące uczenie się na błędach. 
Pamiętam, że spać chodziłam 
o 4 rano w szlafroku założonym 
na rajstopy albo spodnie, i z nie-
zmytym, rozmazanym od tar-
cia oczu przy montażu tuszem 
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Andrzej Munk ze 
studentami
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PLENERY FILM SPRING OPEN
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Spring Open staje się kotłem innowacyj-
ności. Bo przecież nowe rzeczy powstają 
na styku różnych dziedzin. Reżyser 
może napisać scenariusz, ale nie stwo-
rzy animacji komputerowej. Plenery są 
też miejscem spotkania różnych wrażli-
wości i sposobów myślenia. Absolwent 
politechniki – programista – działa ina-
czej niż absolwent uczelni artystycznej, 
gdy jednak ich umysły się zderzą – poja-
wią się nowe pomysły i idee.

Potrzebny jest też sprzęt. Film Spring 
Open nie ma sobie równych pod tym 
względem. 
Te 10 dni wypełnia intensywna praca. 
Zaczynaliśmy na Helu, z kilkunastoma 
osobami, które pracowały nad jednym 
� lmem. Dziś uczestników jest około 

350, rozwijają projekty w około 20 gru-
pach (w każdej może być parę ekip reali-
zacyjnych) i z użyciem sprzętu, który 
udostępnia nam 60 prestiżowych � rm. 
Część z niego udostępniana jest w Polsce 
po raz pierwszy, jak kostium do motion-
-capture Perception Neuron, nowy naj-
dłuższy kran kamerowy Movie Bird, 
nowe kamery i programy komputerowe. 
To sprzęt wartości 10 mln złotych. 

Razem z zespołem Fundacji Film 
Spring Open dba Pan o to, żeby co 
roku na Plenerach swoją wiedzą 
z młodymi dzielili się najwybitniejsi 
specjaliści. Wśród prowadzących 
grupy i gości są często światowe sławy. 
W tym roku grupy prowadzić będą m.in. 
Marcin Koszałka, Borys Lankosz, Kamil 

Polak, Marcin Ziębiński, Florent Pal-
lares, Konrad Ziaja, Laila Pakalnina, 
Kuba Sobek, Daniel Rusin, Kobas Laksa, 
Krzysztof Sobierański, Martin Dem-
mer, Aleksandra Przegalińska (specja-
listka w dziedzinie sztucznej inteligencji) 
czy Fabian Rosenkranz. Naszym gościem 
będzie też gen. Mieczysław Bieniek, który 
przedstawi temat wojny – tej prawdziwej 
i tej na ekranie. Wielu � lmowców ją sobie 
tylko wyobraża, siedząc w kawiarni i oglą-
dając telewizję. My bierzemy najlepszego 
specjalistę, który ma nie tylko olbrzymie 
doświadczenie, ale potra�  też o tym opo-
wiadać. Z uczestnikami spotka się również 
Jagoda Szelc. Myślę, że może zmobilizo-
wać młodych do działania – swoją pracą 
pokazuje, że MOŻNA. Od razu po � lmie 
Wieża. Jasny dzień. zrealizowała kolejny. 

Oczywiście uczestnicy będą mogli też 
liczyć na spotkania z panem. Ostatnie 
lata poświęca pan edukacji. Nie tęskni 
pan za planem?
Znajomi też mnie o to pytają, a moja 
odpowiedź jest zawsze ta sama: nie, 
w żadnym wypadku. Zrobiłem 70 � l-
mów fabularnych i wystarczy. Skoncen-
trowałem się na edukacji, co natural-
nie koresponduje z moim poważnie 
emerytalnym wiekiem. Poza tym Ple-
nery rozrosły się już tak, że nie mógł-
bym sobie pozwolić na wyjazd na pół 
roku do USA, żeby kręcić � lm. Mój 
agent z Los Angeles regularnie podsyła 
nowe propozycje i próbuje mnie do cze-
goś namówić – ostatnio trzy tygodnie 
temu do mniejszej, 4-miesięcznej pro-
dukcji, wcześniej do Mission Impossi-
ble. Ale ja nie chcę się już w to mieszać. 
Praca z młodymi daje mi luksus nabra-
nia dystansu do środowiska, samego sie-
bie i swojego zawodu. Od środka zawsze 
myślimy inaczej. Kontakt z ludźmi, któ-
rzy dopiero wchodzą w zawód daje mi 
coś, czego wykonywanie tego zawodu 
mnie… pozbawia. Pozwala obrać inną 
perspektywę i prze� ltrować własną wie-
dzę przez działania i myślenie innych. 
To najlepsza kuracja odmładzająca.

Żadna propozycja pana nie przekona?
Udało się Natalie Portman. Niemniej, 
bardzo dobrze czuję się w roli świadka 
rodzenia się nowych talentów. Uczenie 
dało mi wolność i niezależność. 

Rozmawiała 
Dagmara Romanowska

Do kogo przede wszystkim 
skierowane są Plenery Film 
Spring Open?
Jesteśmy interdyscyplinarni. 

Zapraszamy młodych � lmowców, ale 
też informatyków, gra� ków komputero-
wych, kompozytorów, aktorów, twór-
ców VR, AR i animatorów; ludzi, którzy 
chcą robić dzieła audiowizualne i już 
podjęli w tym kierunku jakieś działania, 
ale także studentów uczelni � lmowych 
i artystycznych, � lmoznawców. Wycho-
dzimy poza zaklęty krąg: reżyser – sce-
narzysta – operator i nie ma u nas „zwy-
kłych” widzów jak na festiwalach. Obok, 
„w ławach”, zasiadają osoby, które mogą 
stać się partnerami przy kolejnych reali-
zacjach. Plenery dają szansę na konsul-
tację projektów, nad którymi młodzi już 
rozpoczęli pracę i chcą je dalej rozwi-
jać, ale wiele jest też wykładów, które po 
prostu poszerzają wiedzę. Zapraszamy 
ludzi z Polski i świata – od ponad 10 lat 
powraca np. grupa z Francji – w progra-
mie co roku pojawiają się inni eksperci, 
nowe tematy. 

Od lat program konstruowany jest 
wokół propagowanego przez pana 
Nowego Modelu Produkcji. Chyba 

nie wszyscy wiedzą, co kryje się za 
tym hasłem. 
Uczymy całościowego spojrzenia na pro-
ces produkcji � lmowej i audiowizualnej. 
Nie chodzi tylko o pieniądze i organiza-
cję pracy, dopasowywanie możliwości do 
środków, ale i o promocję, bez której dziś 
nikt się nie przebije, a także o kontrolę 
ryzyka. Przykładowo: system dotowania 
� lmów kończy się na ocenie scenariusza, 
chociaż wszyscy wiemy, że ze świetnych 
tekstów powstają słabe � lmy i na odwrót. 
Nikt nie wyciąga z tego wniosków, tym-
czasem dzisiaj istnieje wiele instrumen-
tów ułatwiających ograniczenie ryzyka na 
różnych etapach produkcji. Uczulamy na 
nie, pokazujemy, jak oszczędzać poprzez 
lepszą organizację pracy czy też użycie 
nowoczesnych narzędzi. 

Częścią tego nowego myślenia jest 
Cinebus, z którego uczestnicy Plene-
rów mogą korzystać. 
Z którego jesteśmy niezwykle dumni. 
Cinebus ma służyć edukacji i realiza-
cji studyjnych � lmów niskobudżeto-
wych. Budzi też zainteresowanie poza 
Polską – ostatnio przedstawiałem go 
w Niemczech i Szwajcarii. To wyposa-
żone w najnowszy sprzęt mobilne stu-

dio � lmowe, które pozwala na realiza-
cję projektu od etapu preprodukcji po 
postprodukcję. Jednostkę można posta-
wić w dowolnym miejscu, nawet w lesie 
czy na plaży – ma własny generator. Jest 
w nim też telewizja internetowa i nieza-
leżna, nasza własna, szybka sieć, która 
pozwala na realizację eventów i  komu-
nikację. Pracujemy nad aplikacją „Sel� e 
TV”, która umożliwi przesyłanie wideo 
z komórek do Cinebusa, skąd – po doko-
nanym w nim montażu – będą stru-
mieniowane na dedykowane strony. Po 
pojawieniu się 5G będzie to prawdziwa 
publiczna telewizja. 

Słowo klucz to przyszłość. Plenery nie 
dublują programu szkół � lmowych. 
Wprowadza pan młodych w świat 
VR, AR, CGI. Wśród wykładowców 
i uczestników są youtuberzy.
Trzymamy rękę na pulsie. Przyszłość 
nie czeka daleko za horyzontem. Jest tuż 
za rogiem. Współczesne kino wykorzy-
stuje technologie jak z Księżyca. W USA 
zielone ekrany zastępowane są wielkimi 
ekranami LED, połączonymi z silni-
kami gier, co pozwala aktorowi widzieć, 
a nie tylko wyobrażać sobie kon-
kretne sceny, w których gra. Youtube-
rzy przyciągają co tydzień setki tysięcy 
widzów – widownię, której pozazdro-
ścić im mogą autorzy premierowych 
� lmów kinowych. Nie można tego zja-
wiska ignorować. Film Spring Open 
pokazuje młodym różne możliwości 
i drogi rozwoju. A czy ktoś wykorzysta 
tę szansę? Kilka lat temu Konrad Ziaja 
przyjechał do nas jako uczestnik. Może 
chciał realizować tradycyjne � lmy? 
Usłyszał jednak o nowych technolo-
giach. Poszedł w tym kierunku i dziś jest 
czołowym specjalistą od VR w Polsce. 
I od dwóch lat wraca do nas jako wykła-
dowca. Plenery otwierają na innych 
ludzi i specjalności, i umożliwiają inte-
rakcję między nimi. Dzięki temu Film 

Sławomir Idziak

RYNEK FILMOWY
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Już po raz 13., w dniach 17-26 
października w krakowskich 
Przegorzałach, odbędą się Plenery Film 
Spring Open. O pomyśle, tegorocznym 
programie i swoim podejściu do 
nauczania opowiada nam inicjator 
wydarzenia Sławomir Idziak. 

KOCIOŁ 
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Kiedy i w jakich 
okolicznościach 
rozpoczęła się 
twoja przygoda 

z ostatnim, nieukończo-
nym � lmem Orsona Wel-
lesa On the Other Side of 
the Wind?
To było 9 lat temu. Na festi-
walu w Cannes dowiedzia-
łem się, że dostępne są prawa 
autorskie do ostatniego � lmu 
Orsona Wellesa. Te prawa 
w większości miała rodzina 
nieżyjącego reżysera. Z praw-
nego punktu widzenia te 
prawa były jednak trudne 
do ustalenia, a cały proces 
dochodzenia do nich bardzo 
złożony i zagmatwany, szcze-
gólnie we Francji. Jednocze-
śnie rozpocząłem w inter-
necie crowdfundingową 
kampanię na Indiegogo, która 
miała pomóc w s� nansowa-
niu montażu, warstwy dźwię-
kowej oraz wszelkich post-
produkcyjnych wydatków. 
Potrzebowaliśmy niemal 2 
mln dolarów, lecz uzbierali-
śmy niecałe 410 tys. I projekt 
upadł.

Dlaczego Orsonowi, który 
zmarł w 1985 roku, a roz-
począł zdjęcia do � lmu 
w 1970, nie udało się tego 
projektu dokończyć?
Trzeba zacząć od tego, że 
kiedy Orson rozpoczynał 
pracę nad tym � lmem, to sam 
go � nansował. Planował tym 
obrazem po latach nieobec-
ności powrócić do pante-
onu uznanych twórców. Iro-
nia polegała na tym, że ten 

FILIP JAN RYMSZA
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odmówiły nam już inne 
wytwórnie oceniające � lm 
głównie z punktu widze-
nia tego, ile przypuszczal-
nie dzieło zarobi w pierwszy 
weekend na rynku. Myślę, 
że w przypadku platformy 
streamingowej po prostu 
priorytetem jest artystyczna 
wartość projektu. I co ważne, 
od razu otrzymaliśmy wraz 
z budżetem poczucie wolno-
ści. Nikt nam się do pracy nie 
wtrącał. To oczywiście spra-
wiło, że naszą ambicją stało 
się nie zawieść zaufania tego 
mecenasa. 

wieku po rozpoczęciu zdjęć. 
To okazja do świętowania dla 
wszystkich kinomanów, bo 
ten � lm to już legenda, jak 
niemal wszystko, co związane 
z Wellesem. Także dla nieza-
leżnych � lmowców, bo Ame-
rykanin nigdy nie zdradził 
swoich artystycznych ideałów, 
stale podążał własną drogą 
i poszukiwał nowych rozwią-
zań. Obraz ma także wartość 
dla historyków i teoretyków 
X Muzy oraz dla krytyków 
� lmowych.

Kim jest Filip Jan Rymsza?
Urodziłem się w Olecku na 
Mazurach. Byłem dzieckiem, 
kiedy opuściliśmy Polskę. To 
była połowa lat 80. Dorasta-
łem w USA. Potem na Univer-
sity of Chicago studiowałem 
ekonomię i � lozo� ę, nie kino. 
Ale czułem, że będę robił 
coś innego. W Polsce praco-
wałem ostatnio przy � lmie 
Lecha Majewskiego Dolina 
Bogów. Kręciliśmy m.in. 
w Katowicach i we Wrocła-
wiu. Z Lechem znamy się od 
wielu lat i przyjaźnimy. Zapro-
sił mnie do tego projektu już 
wiele lat temu. To było wyzwa-
nie dla producenta, bo temat 
jest trudny, a więc trzeba było 
mieć argumenty, by pozyski-
wać inwestorów. Nie ukończy-
łem szkoły � lmowej, ale studia 
� lozo� czne i ekonomiczne 
potraktowałem jako wstęp 
do mojego myślenia o pracy 
producenta. Resztę dopełniła 
praktyka. Piszę też scenariu-
sze. Myślę, że w przypadku 
operatora czy reżysera szkoła 
� lmowa jest bardzo ważna, bo 
uczy technicznych aspektów 
zawodu, tego, gdzie posta-
wić kamerę, jak oświetlić plan 
itd. W przypadku producenta 
inne zagadnienia są ważniej-
sze. W tej chwili mieszkam 
w Los Angeles, gdzie pro-
wadzę własną � rmę produ-
cencką.

Rozmawiała 
Mariola Wiktor

Rozmowa z producentem, scenarzystą 
i reżyserem Filipem Janem Rymszą

Orson Welles wciąż ma 
wpływ na współczesne kino

� lm opowiada historię reży-
sera, który właśnie tak jak 
Orson realizuje swój come-
back. Projekt Orsona dla-
tego był niestety odrzucany 
przez tak wielu producen-
tów, inwestorów i studia, że 
kontrola artystyczna była dla 
niego najważniejsza. Okres 
produkcji przeciągał się, bo 
Orson zatrudniał się jako 
aktor, by zarabiać na ten pro-
jekt. Poza tym był nieustan-
nie pod presją daty premiery. 
Sytuację komplikowało to, że 
reżyser nie miał dostępu do 
wszystkich materiałów. Nega-
tywy znajdowały się w archi-
wum pod Paryżem i były pod 
kontrolą inwestorów. Kiedy 
Welles zmarł w 1985 roku, 
pozostawił ponad 1000 rolek 
materiału, 40 minut nie-
zmontowanych albo tylko 
luźno zmontowanych nagrań 
oraz pięć wersji scenariusza, 
listy, uwagi dla montażystów. 
Mieliśmy więc sporo infor-
macji potrzebnych do dokoń-
czenia i rekonstrukcji � lmu.

Film sam w sobie mógł być 
także przeszkodą w jego 
dokończeniu i s� nansowa-
niu?
� e Other Side of the Wind 
w zamyśle Wellesa jawił się 
jako swego rodzaju kolaż 
zdjęciowy, realizowany róż-
nymi technikami: fotosy, 
taśmy 16 i 35mm. Miał 

być bowiem rekonstrukcją 
przyjęcia w domu reżysera 
Jake’a Hannaforda na pod-
stawie fotogra� i wykona-
nych przez uczestników oraz 
paparazzi. Projekt ambitny 
i zapewne to właśnie ta skom-
plikowana konstrukcja unie-
możliwiła skuteczny � nisz 
produkcji. Głównym boha-
terem � lmu jest Jake Han-
naford, miłośnik przygód 
i polowań, kobieciarz, reżyser. 
Po latach nieobecności wraca 
do Los Angeles, gdzie szuka 
pieniędzy na dokończenie 
swojego kinowego powrotu, 
obrazu przepełnionego sek-
sem i przemocą, będącego 
odbiciem stylu i wartości 
Nowego Hollywood na progu 
lat 70. Orson Welles zmarł 
w wieku 70 lat, zupełnie jak 
� lmowy Jake Hannaford. 
Pozostawił po sobie godziny 
materiału o sztuce naśladu-
jącej życie, z którym nikt nie 
wiedział, co zrobić. Steven 
Spielberg, George Lucas, Oli-
ver Stone i Clint Eastwood 
próbowali dokończyć dzieło, 
ale nic z tego nie wyszło.

Kto kryje się pod nazwi-
skiem Hannaford?
Welles zarzekał się, że w żad-
nym wypadku nie jest to 
dzieło autobiogra� czne. 
W postaci Hannaforda wska-
zywał na inspirację takimi 
� lmowcami, jak John Ford, 

Henry Hathaway, Howard 
Hawks, czy wreszcie John 
Huston. Po trzech latach 
produkcji, do głównej roli 
zatrudnił właśnie Hustona. 

Chodzą słuchy, że zrekon-
struowany i skończony 
ostatni � lm Mistrza może 
startować do nagród Ame-
rykańskiej Akademii Fil-
mowej…
A dlaczego nie? To by ozna-
czało, że Orson wciąż jest 
żywy, aktualny i ma wpływ 
na kino. Jako pierwszy 
wprowadził do kina � ash-
back – wspomnienie, przy-
wołanie wydarzeń lub sytu-
acji z przeszłości – i w 2018 
roku obywa się premiera 
jego � lmu; ponad 30 lat po 
jego śmierci. Myślę, że nie 
byłoby niezgodne z regulami-
nem, by akademicy rozważyli 
nominacje dla tego tytułu. 
Ten � lm i jego historia są 
fascynujące. Myślę, że Orson 
Welles byłby zadowolony 
z efektu naszej pracy.

Jaką rolę w tym procesie 
zakończenia � lmu odegrał 
Net� ix?
Zasadniczą. Właściwie bez 
jego wsparcia, nie dali-
byśmy rady. Net� ix poja-
wił się w momencie bardzo 
wczesnym, na długo zanim 
w ogóle myśleliśmy o � nale 
tego przedsięwzięcia, kiedy 

Jakie były reakcje widzów 
na ten � lm w Wenecji?
To trudny obraz, ale reak-
cje w Wenecji były bardzo 
pozytywne. Jest niezwykle 
gęsty, unikalny, stylistycznie 
może widza przytłaczać. To 
czarna satyra, a więc myśle-
liśmy, że widzowie będą się 
śmiali tam, gdzie my, ale jed-

nak nie zawsze tak było. Ten 
� lm wymaga wielkiej uwagi, 
ma sporo szczegółów, które 
mogą być niezbyt czytelne 
dla współczesnego, zwłaszcza 
młodego odbiorcy. Dobrze 
jest ten obraz obejrzeć kilka 
razy, móc go przemyśleć. 
To ostatnie dzieło Wel-
lesa, dokończone niemal pół 

MYŚLĘ, ŻE ORSON WELLES 
BYŁBY ZADOWOLONY
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Zawsze chciałeś być 
producentem � l-
mowym, czy to coś, 
co wyniknęło natu-

ralnie z lat spędzonych na 
poznawaniu różnych oblicz 
branży?
Naturalny rozwój. Nie lubię 
się nudzić. Co parę lat stwier-
dzam, że w uprawianej dys-
cyplinie nie widzę już cieka-
wych wyzwań i przechodzę 
dalej. 

Jak oceniasz swój produ-
cencki rozwój po kilku 
latach? 
Jest chyba nieźle. W Gigant 
Films (� rmie założonej wraz 
z Radosławem Drabikiem – 
przyp. red.) każdy projekt 
realizujemy z prywatnych 
funduszy, nie ubiegając się 
o publiczne do� nansowanie. 
Będę więc złośliwy i powiem, 
że my wszystko musimy mieć 
dopracowane, nikt nie daje 
nam prezentów ze wspól-
nej kasy. Zaczynamy projekt 
od dyskusji o tym, dla kogo 
chcemy go robić, o czym, 
i jak go sprzedamy. Dopiero 
na tej podstawie zapraszamy 
do projektu innych ludzi. 
Czyli zaczynamy od wizji 
i biznesplanu. Potem mam 
na głowie całość prac zespołu 
scenariuszowego (pracujemy 
zawsze w grupie), preproduk-
cję i produkcję, a po stronie 
Radka jest strona biznesowa 
i marketingowa. Na każdym 
etapie ciągle dyskutujemy 
i wspólnie podejmujemy 
decyzje. Na szczęście jestem 
control freakiem, więc natu-
ralnie przychodzi mi bycie 
mendą, która nie odpuszcza.

Starasz się trzymać wizji 
kina, którą wyznawałeś 
jako krytyk � lmowy?
To byłoby strasznie nudne 
mieć jedną wizję kina. Moja 
� lmowa ściana w domu nie 
ma „sensu” – obok Kubricka 
stoi Roger Corman czy Seijun 
Suzuki. To, że w pierw-
szej kolejności zabraliśmy 

MICHAŁ CHACIŃSKI
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Inwestujecie również 
w młodych reżyserów 
z potencjałem. W pełnym 
metrażu debiutuje Juliu-
szem Aleksander Pietrzak, 
w krótkim wsparliście 
1410 Damiana Kocura. To 
pomysł na przyszłość?
Alka poznaliśmy przy Pla-
necie Singli. Zaskoczył nas 
tym, że w wieku 21 lat nie 
jest kompletnym głupkiem 
i ma na siebie pomysł. Potem 
obejrzeliśmy jego dwa krót-
kie metraże, zupełnie różne 
od reszty polskiego kina, 
i wiedzieliśmy, że ma łeb 
na karku. Zaprosiliśmy go 
do Juliusza po kilku mie-
siącach pracy nad scenariu-
szem. Przeszedł z nami ciężką 
szkołę, nie pękł, czyli będą 
z niego ludzie. Z Damianem 
sytuacja była inna – spodo-
bał nam się jego pomysł, bo 
czegoś takiego nikt w Polsce 
nie robi. Improwizowany � lm 
historyczny z naturszczy-
kami, napakowany absurdal-
nymi obserwacjami, reży-
serowany i kręcony przez 
jednego faceta? To czeska 
nowa fala, Piwowski i Monty 
Python w jednym, a wszystko 
z siłą metafory walącej mię-
dzy oczy. Nie pakowaliśmy 
mu się z butami, bo Damian 
jest samobieżny. Zaczęliśmy 
bliżej współpracować dopiero 
na etapie montażu.

Planetą Singli 3 zadebiutu-
jesz w roli współreżysera. 
Kolejny naturalny krok?
Tak. Uczestniczę w każdej 
fazie rozwoju naszych pro-
jektów. Nie robimy z Rad-
kiem kina autorskiego, tylko 
kino producenckie w pełnym 
znaczeniu tego określenia – 
nie ma w naszych � lmach 
niczego, czego nie kontrolu-
jemy. Stąd był już tylko mały 
krok do reżyserii. Przy kon-
tynuacjach Planety… sytuacja 
była specy� czna. Reżyserię 
drugiej części zaproponowa-
liśmy Amerykaninowi, który 
nie zna polskiego – Samowi 

Na przyszłość nasz plan mogę 
określić jednym słowem: 
samowystarczalność. To też 
podobno niemożliwe, ale co 
poradzę, że tak nas ciągnie do 
niemożliwego? Niemożliwe 
jest ciekawsze.

Rozmawiał
Darek Kuźma

się z Radkiem za komedię 
romantyczną, wynikało m.in. 
z wyzwania, żeby w spsiałym 
gatunku zrobić coś cieka-
wego, z szansami na sukces 
komercyjny. Ale już w Juliu-
szu szukaliśmy w pewnym 
sensie odwrotności Planety 
Singli – owszem, to nadal 
komedia, ale z czarnym, 
absurdalnym humorem, bliż-
sza raczej kinu niezależnemu. 
Znowu chodzi o to samo: 
nie nudzić się. I nie nudzić 
innych.

Zaangażowaliście się 
w Juliusza na przekór suk-
cesowi Planety Singli?
Chcieliśmy zrobić coś 
z ostrzejszym poczuciem 
humoru i za niewielkie pie-
niądze. Z mniejszą presją na 
frekwencję. Kamil Śmiałkow-
ski pokazał mi scenariusze 
trzech odcinków serialu, nad 
którym pracował ze stand-
uperami Abelardem Gizą 
i Kacprem Rucińskim. Kilka 
pomysłów mnie zachwyciło 
absurdalnością i postanowili-
śmy zrobić razem � lm. Zoba-
czyłem możliwość nakrę-
cenia komedii, jakiej od lat 
nie było, i poznania ludzi 
ze środowiska standupu. To 
ciekawa sprawa, że w spo-
kojnym politycznie okre-
sie III RP mieliśmy głów-
nie kabarety, przy kontakcie 

z którymi miałem myśli 
samobójcze, albo chciałem 
mordować sprawców. A od 
paru lat, kiedy mamy poli-
tyczne zamieszanie, eksplo-
dowała scena ostrego, często 
wulgarnego, introspekcyj-
nego monologu, którego 
w polskiej rozrywce wcześniej 
nie mieliśmy. 

Taki hit jak Planeta Singli 
ułatwia czy utrudnia dal-
szy rozwój?
Lepiej być pięknym i boga-
tym. Ale z Planetą… sprawa 
była bardziej skompliko-
wana. Rzuciliśmy sobie serię 
wyzwań: w kiepskim gatunku 
� lmowym zrobić dobry � lm 
za prywatne pieniądze, wpro-
wadzić do kina nowe twarze, 
napisać dla Maćka Stuhra 
najfajniejszą rolę w karie-
rze, sprzedać � lm w Polsce 
i za granicą. Nie zdawaliśmy 
sobie sprawy, że to absur-
dalne plany. Słyszeliśmy od 
ludzi, że to niemożliwe, ale 
jakoś nie wierzyliśmy. I razem 
z Mitją Okornem, który jest 
jeszcze większym świrem 
niż my, daliśmy radę. Pla-
neta… była jednym z dwóch 
największych hitów roku, 
odpaliła kariery Agnieszki 
Więdłochy i Joanny Jarmoło-
wicz, Maciek zagrał świetną 
rolę, a � lm, o dziwo, wrócił 
z nagrodami z paru festiwali. 

Do tego amerykański produ-
cent kupił opcję na prawa do 
anglojęzycznego remake’u , 
a w tej chwili toczą się roz-
mowy w trzech europejskich 
krajach o ich wersjach � lmu. 
Dla naszych partnerów był to 
jasny sygnał, że nie gadamy 
bzdur, a dla nas samych – 
zastrzyk pewności siebie 
i dowód, że warto było igno-
rować tych, którzy mówili 
nam, że coś jest niemożliwe. 

Przyjęliście taki sam tok 
rozumowania przy konty-
nuacji?
Zadaliśmy sobie pytanie, dla-
czego nie powstają konty-
nuacje komedii romantycz-
nych. Odpowiedź była prosta: 
bo dalsze ciągi bajek byłyby 
nudne. A skoro tak, musimy 
udowodnić, że może być ina-
czej. Czyli trzeba zrealizować 
kontynuację Planety Singli – 
ale trudniej będzie zrobić nie 
jedną, tylko od razu dwie. 
Przez półtora roku rozwija-
liśmy jednocześnie dwa sce-
nariusze i od marca do lipca 
nakręciliśmy jedna po dru-
giej Planetę… 2 i 3. Wprowa-
dzimy je do kin w odstępie 3 
miesięcy, bo nikt tak wcze-
śniej nie zrobił, więc będzie 
ciekawie. Druga część wycho-
dzi w listopadzie i jest � lmem 
bożonarodzeniowym, trzecia 
wyjdzie na Walentynki 2019.

Akinie, z którym poznaliśmy 
się przy pierwszej Planecie 
Singli. Sam jest scenarzystą 
i reżyserem, który od dekady 
robił głównie reklamy. Ma 
świetne pomysły insceniza-
cyjne, ale oczywiście nie jest 
w stanie ocenić polskiego dia-
logu. Wiadomo było, że będę 
przy każdym dublu, pracując 
z aktorami na równi z nim. 

Kiedy nasze pomysły na reży-
sera do trzeciego � lmu nie 
wypaliły, uznaliśmy, że rów-
nie dobrze możemy „trójkę” 
wyreżyserować razem, już 
o� cjalnie podpisując � lm 
wspólnie.

Jak w takim razie będzie 
wyglądała przyszłość 
Gigant Films?

MAGAZYN FILMOWY  nr 86/październik 2018

Rozmowa z Michałem Chacińskim, 
producentem � lmów Planeta Singli 
i Juliusz
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NIEMOŻLIWE 
JEST CIEKAWSZE
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Storyboarding ze 
świata reklamy 
przedostał się do 
świata � lmu. To 

� lm w obrazkach, czyli 
rozrysowane ujęcia, które 
mają ułatwić wszyst-
kim pionom produkcyj-
nym pracę na planie. Po 
co i jak on powstaje, i czy 
jest standardem na pol-
skim rynku – o tym opo-
wiada Jan Topczewski. 
Pracował m.in. przy Koły-
sance Juliusza Machul-
skiego, Córkach Dancingu 
Agnieszki Smoczyńskiej, 
Na granicy Wojciecha 
Kasperskiego, W cieniu 
drzewa Hafsteinna Gun-
nara Sigurðssona oraz 
Najlepszym Łukasza Pal-
kowskiego. 

Po co rysować � lm, zanim 
złapie się za kamerę?
Dzięki storyboardom albo 
shootingboardom można od 
razu określić, jak powinno 
wyglądać dane ujęcie. To 
narzędzie, które bardzo uła-
twia wejście na plan. Można 
powiedzieć, że to ilustracja 
wizji reżysera albo reżysera 
i operatora. Mówi się, że jeden 
obrazek może zastąpić tysiąc 
słów. Zamiast więc opowiadać 
wszystkim po kolei, od sceno-
grafa po technika komputero-
wego: „słuchajcie, potrzebne 
nam duże drzewo w kadrze” 
– pokazujemy im rysunek. 
Wtedy wiadomo, jak duże 
powinno być to drzewo, jaki 
cień powinno dawać itd.

JAN TOPCZEWSKI
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Czyli storyboarder odwala 
całą robotę, a później cała 
ekipa tylko wykonuje plan!
Można powiedzieć, że my 
robimy najpierw tę robotę, 
którą później ktoś robi jesz-
cze raz.

Czy w polskim kinie 
storyboarding jest już 
standardem? Parę lat 
temu wcale tak nie było.
Na pewno zatrudnienie 
storyboardera już nikogo 
nie dziwi, ale nie jest to 
wymóg. Inaczej wygląda to 
na rynku amerykańskim. 
Tam faktycznie to norma 
i wynika z innego pro-
cesu produkcji. Warto jed-
nak podkreślić, że nawet 
poważny � lm z ambicjami 
nie musi mieć storyboardu. 
Rozrysowanie ujęć może 
natomiast ułatwić pracę 
i skrócić czas ustawiania 
kamer.

A chyba przede wszystkim 
może oszczędzić pieniądze.
Oczywiście, to bardzo 
istotny element i pewnie 

sytuację, że nie ma dokład-
nej dokumentacji miej-
sca, w którym kręcony jest 
� lm i nagle okazuje się, że 
drzwi, które miały otwierać 
się z lewej do prawej otwie-
rają się z prawej do lewej. To 
będzie oczywiście nieznacz-
nie zmieniało scenogra-
� ę, aktor wejdzie z drugiej 
strony i sięgnie po coś drugą 
ręką. Widz o tym nie wie, 
bo narracja pozostaje taka 
sama. Ja to widzę, bo wiem, 
jak to ujęcie było rozryso-
wane. 

Co trzeba umieć, jaką 
szkołę skończyć, i jakie 
mieć predyspozycje, żeby 
zostać storyboarderem? 
Musisz kochać rysowanie 
i umieć komunikować się 
z reżyserem. Ja co prawda 
skończyłem architekturę, ale 
przecież do storyboard-
ingu nie trzeba mieć nawet 
matury. Trzeba lubić tę pracę 
i być w niej skutecznym.

Rozmawiała 
Patrycja Wanat

No to najlepiej, żeby do 
producentów wysyłało się 
od razu rozrysowane sce-
nariusze!
Czasem faktycznie tak się 
dzieje. Rysowałem znajo-
mym takie częściowe story-
boardy do wniosków do Pol-
skiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Czasem to pomaga.

Czy taki storyboard 
wygląda jak komiks? Na 
ile rysunki muszą być 
dokładne?
To kwestia dyskusyjna. Na 
pewno muszą być komuni-
katywne i powinny odpo-
wiadać na pytania, które 
pojawiają się podczas pla-
nowania i kręcenia � lmu. 
Oczywiście, jeśli story-
boardzista ma czas, ochotę 
i ambicje, to może naryso-
wać wyraz twarzy aktora 
i zasznurować mu buty, ale 
to nie jest później istotne. 
Aktor i tak zagra po swo-
jemu, nie będzie się suge-
rował obrazkiem. Chodzi 
natomiast o to, żeby było 
widać, w jakim jest pla-
nie, w którą stronę kadru 
patrzy. To pozwala uniknąć 
tzw. przecięcia osi, a � lm 
się ładnie czyta. Ważne, 
żeby określić ruchy kamery 
i ruchy postaci wewnątrz 
kadru. Później ewentualnie 
mogą pojawiać się dodat-
kowe informacje, np. to, czy 
z tyłu będzie biegł dinozaur 
i jaki kawałek tego dino-
zaura zobaczymy w kadrze. 
Do obrazków dodaje się 

notatki, że dany fragment 
będzie robiony w postpro-
dukcji, a inny musi stwo-
rzyć scenograf. Zwykle więc 
storyboard nie wygląda jak 
komiks, bo obrazki są po 
jednej stronie kartki, a po 
drugiej opisy, różne infor-
macje albo nawet dialogi. 
Warto napisać, że w okre-
ślonym ujęciu rozegra się 
dana akcja. Często dodaje 

się notatki techniczne typu: 
„w tym ujęciu, żeby uzy-
skać efekt, to potrzebu-
jemy kranu…”. Na przy-
kład w Kołysance Juliusza 
Machulskiego okazało się, 
że scena z odjazdem będzie 
się zaczynała wewnątrz wiej-
skiej chaty. Dlatego od razu 
pojawiła się notatka dla sce-
nografa o odpowiednim 
podnośniku.

dlatego coraz częściej się 
po niego sięga. Zwłaszcza 
wtedy, gdy mamy skompli-
kowane sceny z problemami 
technicznymi i trzeba zapro-
sić do pracy kaskaderów, 
speców od efektów specjal-
nych itd.

Dlaczego właśnie wtedy?
Każda branża ma swoje 
ograniczenia. Z mojego 
doświadczenia wynika, że 
pracę nad ujęciem kaskader-
skim poprzedza spotkanie 
ze wszystkimi możliwymi 
specjalistami z danej branży. 
Ostatnio pracowałem przy 
planowaniu bardzo trudnej 
sceny, gdzie były też konie, 
wybuchy i okopy. Musieli-
śmy więc wszystko omówić 
przy okrągłym stole z trese-
rami koni, scenografami. Był 
ktoś z grup rekonstrukcyj-
nych, oraz oczywiście ope-
rator, który też miał swoje 
bardzo istotne zdanie. Każdy 
z przedstawicieli tych róż-
nych grup mówił, co może 
zrobić, a co jest niemożliwe. 
To z kolei wpłynęło póź-

niej na tworzenie niektórych 
ujęć. Warto pamiętać, że 
kartka wytrzyma wszystko, 
a rzeczywistość nie do 
końca. Dlatego te rozmowy 
ze specjalistami są takie 
ważne.

A jak to się ma do rzeczy-
wistości? Rozrysowujesz 
storyboard, znasz każde 
zaplanowane ujęcie, każdy 
kadr, a później idziesz do 
kina i przecierasz oczy ze 
zdumienia?
Zwykle nie można � lmu 
porównać jeden do jeden ze 
storyboardem, ale rzadko też 
zupełnie od niego odbiega. 
Zdarza się, że sceny, które 
rysuję wypadają po prostu ze 
scenariusza, bo ten w trak-
cie zdjęć się zmienił. Czasem 
pojawiają się drobne zmiany, 
które wynikają z adapta-
cji reżysera i operatora do 
rzeczywistości. Z jakiegoś 
powodu ujęcie, które miało 
być wąskie wygląda lepiej, 
gdy jest na szerokim planie, 
albo że aktor nagle przecina 
oś. Wyobraź sobie np. taką 

Rozmowa z Janem Topczewskim, architektem 
z wykształcenia, który od ponad 10 lat zajmuje sie 
storyboardingiem

ROZRYSOWANY FILM
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Na początku był dokumeNt

Koło Dokumentali-
stów Stowarzysze-
nia Filmowców Pol-
skich zorganizowało 

w roku 2016 w Warszawie prze-
gląd „100/100. Epoka polskiego 
filmu dokumentalnego”. Odby-
wał się on w dniach 6-7 kwiet-
nia, a 7 kwietnia przyszła przy-
wołana wyżej wiadomość od 
Marka Drążewskiego, który 
był spitritus movens całego 
wydarzenia. Pozwoliłam sobie 
zacytować treść listu, ponie-
waż wyraża on niepokoje tej 
części środowiska, dla któ-
rej dokument jest czymś wię-
cej niż sposobem zarabiania Fo
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na życie. Współczesny doku-
ment, jak i cała produkcja fil-
mowa, to przede wszystkim 
cyrkulacja pieniędzy, liczenie 
się z prawami rynku. Dostrze-
ganie w dokumencie gałęzi 
przemysłu rozrywkowego jest 
co prawda bardzo „nowocze-
sne”, ze wszystkim, co niesie 
ten przymiotnik, ale spycha 
na margines bogactwo dotych-
czas wytworzonej kultury. 
Jeśli chodzi o obecność doku-
mentu w świadomości widzów, 
to należy wziąć pod uwagę, 
że znaczną część przestrzeni 
medialnej zajmuje reklama 
najnowszej produkcji. Nie ma 

wiele miejsca na przypomina-
nie klasyki, odczytywanie jej 
na nowo: taki proces, zwłasz-
cza jeśli posiada charakter czy-
sto edukacyjny – nie wiąże się 
z relokacją wielkich środków 
finansowych.

Now o c z e ś n i e  my ś l ą c y 
dokumentalista potrafi liczyć. 
Znajduje sobie obrotnego 
producenta, który stara się 
o  pieniądze. Sukces filmu, 
jeśli mierzyć go liczbą sprze-
danych biletów, tylko do pew-
nego stopnia uzależniony jest 
od jego jakości. Zależy przede 
wszystkim od reklamy. Film 
przechodzi niezauważony nie 

dlatego, że nie posiada warto-
ści, ale że nie wydobyto i nie 
ukazano jej w odpowiednim 
świetle. Rola krytyki filmowej 
zasługiwałaby w tym kontekście 
na odrębną uwagę, wypadałoby 
rozstrzygnąć, czy w XXI wieku 
istnieje krytyka niezależna. Jaka 
by nie była – jej zadaniem jest 
przede wszystkim ocena aktu-
alnej produkcji. Klasyka doku-
mentu – jako ewentualny punkt 
odniesienia – jest znana raczej 
powierzchownie, nawet filmo-
znawcom: co można na to pora-
dzić, jeśli historia dokumentu 
stanowi zaledwie margines pro-
gramu ich studiów?

twórców był Artur Liebhart: 
„Z przyczyn koniunktural-
no-politycznych młodzi pol-
scy dokumentaliści mogą nie 
chcieć dotykać polskich tema-
tów, wolą robić długi i ciężki 
film np. o Birmie niż dokopać 
się do trudnych historii w Polsce 
B czy Polsce C. Mogą się bać, 
że to im przeszkodzi w karie-
rze, że komuś się nie spodoba. 
Wyczuwam taką atmosferę, że 
pewnych rzeczy lepiej nie doty-
kać, nie ryzykować”.

Janusz Chodnikiewicz naj-
pełniej wyraził istotę problemu: 
„Temat społeczny w polskich 
realiach został – jak to powie-
dzieć? Odsunięty? Zepchnięty? 
Najlepiej chyba brzmi: zacie-
śniony. Łatwiej pokazać bez-
domnego wynurzającego się 
z kanałów ciepłowniczych niż 
młodego człowieka, jednego 
z rzeszy świeżo upieczonych 
dyplomowanych menedże-
rów, utrzymywanych w prze-
konaniu, że mogą zarządzać 
potencjałem stumilionowego 
mocarstwa, a szukających bez-
skutecznie pracy nawet w urzę-
dzie gminnym”.

Tej kwestii nie można omi-
nąć, gdy czyta się programy 
dużych festiwali: w doborze 
filmów konkursowych i poza-

Współczesne 
ścieżki polskiego 
dokumentu
Jadwiga Hučková

Przegląd się odbywa przy mizernej frekwencji
nie wiem, co zrobić, by ściągnąć ludzi do kina;

głosami internautów filmem stulecia został wybrany
„Wszystko może się przytrafić” – Marcela.

Wzruszony wczoraj odebrał dyplom.

A. Marek Drążewski
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UCIECZKA 
W ŚWIAT
Przemyślenia na temat kondycji 
dokumentu w Polsce zamiesz-
czone w katalogu przeglądu 
„100/100” zasługują na stale 
aktualizowany komentarz. 
Z bogatego spektrum zagad-
nień wybieram jeden wątek 
zawierający się w pytaniu: czy 
współczesny polski dokument 
nie ucieka zbyt daleko od pro-
blemów krajowych?

Fakt, że oddala się od nich – 
jest zauważalny. Oddala się na 
kilka sposobów. Ten najbardziej 
ewidentny oznacza filmowanie 
na antypodach. Na stronach SFP 
śledziłam debatę „Dokument 
ucieka z Polski”. Odniosła się do 
niej Małgorzata Smoleń, przy-
wołując w wieloautorskim opra-
cowaniu „Český a polský doku-
mentární film w éře evropeizace 
/ Czeski i polski film dokumen-
talny w czasach europeizacji” 
dwa stale aktualne pytania: 
„Dlaczego świat/Europa bywa 
atrakcyjniejszym tematem ani-
żeli realia życia w III RP? Czy 
oznacza to eskapizm – ucieczkę 
od polskiego świata nie przed-
stawionego!?”. Autorka rozpa-
truje problem w odniesieniu 
do kategorii kina narodowego 
(rozważanej również w innym 

miejscu). Na potrzeby niniej-
szych przemyśleń przywołam 
spostrzeżenie: „Symptoma-
tyczne jest to, że stylu narodo-
wego dopatrujemy się w pro-
dukcjach hermetycznych 
(zwanych czasem „zaścianko-
wymi” z uwagi na ich specy-
ficznie polską problematykę), 
jak również w filmach mają-
cych światowe ambicje, opo-
wiadających o uniwersalnych 
problemach, względem któ-
rych geopolityczna lokalizacja 
jest sprawą drugorzędną”. To 
istotna uwaga – dokumentaliści 
nie porzucają „stylu”, porzucają 
polską problematykę. Z drugiej 
strony, w kontekście tematyki 
krajowej, nader często pojawia 
się w tekstach krytycznych ter-
min „zaścianek”, do czego jesz-
cze powrócimy.

Postulat uniwersalizmu tema-
tyki stał się istotny na każdym 
etapie realizacji filmu. Krzysztof 
Koehler napisał na swoim blogu: 
„Nie oszukujmy się: problemy 
z apartheidem w tle, albo z chry-
stianizacją ludów Czarnego 
Kontynentu mają dla audyto-
rium festiwalowego czy widzów 
Arte dużo większy ciężar gatun-
kowy niż jakieś problemy 
z gminą Pcim w tle (…), nie 
wymyślam stanowiska owego 

potencjalnego »kosmopolity«. 
Ci, których można nazwać tym 
określeniem, sądzą bowiem – 
niestety – że Polska to wstyd; że 
lepiej trzymać się od tej Polski 
zawstydzającej, z problemami, 
którymi nikt na świecie się nie 
interesuje, jak najdalej, i przy-
znanie się, że się jakoś z tymi 
problemami ma do czynienia, 
jest na tyle deprecjonujące inte-
lektualnie czy artystycznie, że 
jednoznacznie przekreśla szansę 
na włączenie się w międzynaro-
dowe życie kulturalne”.

W ten sposób autor dotarł 
do problemu postkoloniali-
zmu i wstydu za własną kulturę, 
który każą odczuwać koloniza-
torzy. Uprzedzenie wobec wła-
snego kręgu cywilizacyjnego jest 
objawem wpojonego poczucia 
niższości wobec świata zachod-
niego. To poczucie utwierdziło 
się w Polsce lat 90. O niechęci do 
podejmowania opisu własnego 
kręgu kulturowego pisał reżyser 
Dariusz Gajewski: „Wykazujemy 
niechęć narodową do pogłębio-
nej refleksji nad samymi sobą. 
Ten świat nie jest też opisany 
w literaturze czy mediach. On 
grzęźnie w spektaklach politycz-
nych albo opisie bardzo nace-
chowanym jakimś kompleksem”.

Bardziej krytyczny wobec 
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konkursowych dominują trendy 
i mody. Z punktu widzenia kry-
tyków najbardziej out-of-date 
jest wydobywanie tematów spo-
łecznych z tysięcy propozycji 
zgłoszonych na festiwal. Opinię 
formułuję na podstawie dwu-
dziestoletniej pracy w radach 
programowych i komisjach 
selekcyjnych wielu festiwali, 
przede wszystkim Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego. 
Ponieważ festiwal te trendy 
i mody kreuje oraz nagradza – 
wzorzec obowiązuje przez naj-
bliższe sezony.

Kwestia: dokument – jako 
obraz rzeczywistości, czy 
film – i jego potencjał doku-
mentacyjny nie musi odnosić 
się tylko do dokumentu spo-
łecznego oraz realiów, postrze-
ganych jako „zaściankowe”. 
Kto jednak je utrwali, jeśli nie 
my? Czy znajdzie się twórca na 
miarę współczesnego Karaba-
sza, który zaproponuje formę 
przekazu adekwatną do współ-
czesności? Niczym bumerang 
wraca problem „świata znów 
nieprzedstawionego”; sygna-
lizował go Stanisław Zawi-
śliński przy okazji przeglądu 
„100/100”. Z czym rozpoczęli-
śmy kolejne stulecie, jeśli cho-
dzi o sam potencjał produk-
cyjny? Zawiśliński wskazuje 
na ubóstwo owego potencjału, 
zauważa, że filmów powstaje 
coraz więcej, ale i tak za mało. 
40-50 dokumentów dofinanso-
wanych jest przez PISF, kwotą 
średnio 200 tys. złotych, pod-
czas gdy w Niemczech jest to 
kwota rzędu 400-500 tys. euro. 
W rezultacie skromnego finan-
sowania polską specjalnością 
stały się dokumenty kameralne, 
artystyczne, autorskie, festiwa-
lowe, z jednym lub najwyżej kil-
koma bohaterami, realizowane 
przez bardzo małe i mobilne 
ekipy.

Postkolonialne kompleksy, 
festiwalowe trendy i mody oraz 
relatywnie skromne finansowa-
nie dokumentu nie wyczerpują 
przyczyn ucieczki od polskich 
tematów. Odejście od codzien-Fo
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torski. Większość współcze-
snych dokumentów, z tych, 
które zostały nakierowane na 
samego autora (tylko najbar-
dziej wybijające się z tła docie-
rają do widza, torują sobie drogę 
na festiwale), jego rodzinę i naj-
bliższe otoczenie jest według 
mnie świadectwem swoistego 
eskapizmu, lustrzanym odbi-
ciem ucieczki na geograficzne 
antypody. Obie ucieczki mają 
pewne cechy wspólne: obraz, 
jaki oglądamy, jest nieweryfiko-
walny bądź trudny do zweryfi-
kowania, domieszka fabulary-
zacji niełatwa do stwierdzenia, 
poziom kreacji – oceniamy 
według wrażenia, jakie wywiera 
całość. W obu przypadkach 
widz miałby prawo liczyć 
choćby na walory poznaw-
cze dzieła, objawienie czegoś 
nowego, co obala stereotypy.
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ności w pierwszych latach po 
przełomie politycznym rozpa-
trywano w kategoriach zdoby-
czy, sukcesu. Dokument został 
niejako zwolniony z tej funkcji – 
jest już wolna prasa, rozwijają 
się nowe media, kino może zająć 
się sobą, czyli choćby własną 
formą artystyczną.

***
Wypowiedź Janusza Chodni-

kiewicza otwiera kolejny pro-
blem, mówiąc o innej tenden-
cji w dokumencie, na pozór 
przeciwstawnej ucieczce od 
rodzimych tematów: „Młodzi 
spenetrowali to, co znają z wła-
snych doświadczeń: dziecięce 
wspomnienia, rodzinne trage-
die, walkę niepełnosprawnych 
przyjaciół o godne życie, zaska-
kujące reakcje psychicznie cho-
rych, fascynację nieuchronno-
ścią śmierci… Słowem, tematy, 
które mogą liczyć na środki 
i reklamę”.

UCIECZKA DO 
DOMU
XXI wiek w  dokumencie 
zaczyna się od przełomu cyfro-
wego – rozdziałem poświęco-
nym owemu zwrotowi otwie-
rają się rozważania zawarte 
w „Historii polskiego filmu 
dokumentalnego (1945-2014)” 
pod redakcją Małgorzaty Hen-
drykowskiej. Autorzy zwra-
cają uwagę, że dla zmian, jakie 
zaszły w kulturze filmowej, 
kryteria społeczno-polityczne 
byłyby niewystarczające. Dys-
kretna, a przede wszystkim 
dostępna kamera przyniosła 
dwa skutki: zwiększyła ilość 
osób za kamerą – a więc i ilość 
filmów, pozwoliła jednocze-
śnie zagłębiać się w tematy 
prywatne, rodzinne, w relacje 
międzyludzkie na poziomie 
nie ukazywanym dotychczas 
przez polskie kino dokumen-
talne. Doszła do głosu nowa 
funkcja dokumentu: kino jako 
autoterapia. Zmiany okazały 
się dość wyraziste zwłaszcza 
w krótkich formach filmowych. 
„Kręcenie dokumentów stało się 

Jeśli chodzi o ukazanie rze-
czywistości, która jest nam 
dostępna, w której wszyscy 
żyjemy,  doświadczając jej 
w biegu i w pędzie – oczekiwa-
nia widza są adekwatnie więk-
sze. Zauważenie (już nawet nie 
opisanie) świata poza granicami 
rodzinnego podwórka wymaga 
moim zdaniem:

* pasji poznawczej, wrażliwo-
ści, ciekawości świata, odwagi 
formułowania własnych poglą-
dów, gotowości do ich obrony;

* wysiłku intelektualnego, 
wyobraźni artystycznej, odwagi, 
by przeciwstawić się trendom 
„małej, akceptującej obserwa-
cji”, która wyjałowiła się przez 
powielanie schematu;

* co najważniejsze: nastawie-
nia na drugiego człowieka – 
a nie kontemplowania wyrazu 
twarzy w zwierciadle.

Tymczasem w literaturze 
przedmiotu (Katarzyna Mąka-
-Malatyńska w „Images”) owo 
dążenie do skupienia się na 
sobie opisywane jest w katego-
riach osiągnięcia, nowej szansy, 
niedostępnej wcześniej możli-
wości – właśnie auto-ekspresji.

Zwolnienie dokumentu 
z pewnych społecznych obo-
wiązków, funkcji, misji – było 
w swoim czasie przyjęte z pewną 
ulgą, także i przez widzów, 
zniesmaczonych powierz-
chownością ich wypełnia-
nia w powszechnej praktyce. 
Odkrywczy, zrealizowany 
z pasją dokument społeczny, 
który otwiera oczy na nieznane 
aspekty codziennych zjawisk, 
zmusza do refleksji – jest stale 
potrzebny jak sól. Pojawiły się 
filmy dość odważnie, czasem 
prowokacyjnie kontestujące 
tradycję dokumentu społecz-
nego. Wyrazistą manifesta-
cją stała się w tym kontekście 
działalność czterech reżyserów 
z grupy Paladino. Przez pewien 
czas ten ruch wnosił istotnie 
ożywczy klimat, ale nie mogło to 
trwać długo. W pełni zgadzam 
się z poglądem Ewy Ciszewskiej, 
która pisząc o filmie Elektryczka 
Macieja Cuske uchwyciła cha-
rakterystyczny rys filmów 
grupy: „Zamiarem twórców 
było zbudować zgrabną meta-
forę całego społeczeństwa, a jed-
nocześnie, zachowując skrom-
ność, stwierdzić, że możemy się 
dowiedzieć o ludziach jedynie 
tyle, ile zdradzą nam ich zacho-
wania”.

Pozornie skromne tematy 
i założenia skrywają jednak 
gotowość do pewnych uogól-
nień. Filmowcy zachowują 
sobie prawo do daleko idą-
cych ingerencji w rzeczywi-
stość. Celem jest prowokowa-
nie, wydobywanie, tworzenie 
zabawnych aspektów opisywa-
nych wydarzeń. Jeszcze jedna 
cecha zaczyna być naślado-
wana przez innych twórców: 
dbałość o autoprezentację. Pala-
dino wyznaczyli pewien kieru-
nek, mnóstwo młodych autorów 

podjęło ten pomysł i tak wpi-
sało się w filmowy nurt mówie-
nia o sobie, autoprezentacji na 
wielu płaszczyznach. Nie jest 
przypadkiem, że jeden z bar-
dziej znanych filmów Macieja 
Cuske poświęcony jest własnej 
rodzinie: Pamiętaj, abyś dzień 
święty święcił z  roku 2008. 
Paweł Jóźwiak-Rodan zreali-
zował w tym czasie etiudę doku-
mentalną Mama, Tata, Bóg 
i Szatan, by po dwóch latach 
powrócić do tematu własnej 
rodziny obrazem Agnieszki 
tu nie ma. Lista jest całkiem 
spora, obejmuje studenckie 
etiudy, ale i filmy klasyków. 
Wśród najbardziej znanych 
znajdują się Więzi (2016) Zofii 
Kowalewskiej, która zebrała 
do tej pory ponad 30 nagród 
za film będący efektem obser-
wacji własnej rodziny.

Po wielu nagrodach festiwa-
lowych, przyznawanych coraz 
częściej debiutującym i szcze-
rze zaskoczonych tym wyróż-
nieniem twórców, wypada-
łoby się zastanowić, jak daleko 
dziś kino odeszło od naprawdę 
udanych i przemyślanych dzieł 
nurtu (umownie) autobiogra-
ficznego z początku wieku. Gdy 
w 2002 Marcin Wrona zgłosił 
film Człowiek magnes do selek-
cji KFF – nie został przyjęty, 
mimo że miał za sobą zagra-
niczne wyróżnienia. Wyda-
wało się, że ukazywanie relacji 
rodzinnych w dokumentach stu-
dentów i absolwentów zupełnie 
spowszedniało, publiczność jest 
już nimi zmęczona. Okazało 
się, że był to dopiero początek 
wielkiej fali.

W kontekście bardzo wielu 
późniejszych filmów innych 
autorów, Człowiek magnes 
okazuje się wzorcem dobrego 
smaku. Przede wszystkim autor 
odstąpił od pierwotnego planu 
realizacji dokumentu. Zrezy-
gnował z dokonywania bole-
snej wiwisekcji własnej rodziny 
i odwołał się do kolażu rodzajów 
i gatunków, wyjątkowo uzasad-
nionego. W rolach rodziców: 
ojca, popularnego wówczas 

mniej inwazyjne” – odnotowują 
autorzy cytowanego rozdziału. 
Moim zdaniem spowodowało to 
z kolei inwazję tematów rodzin-
nych. Zaistniały odpowiednie 
okoliczności dla dokumentu 
autobiograficznego, wypada 
jednak zapytać, w ilu przypad-
kach powstały znaczące dzieła 
filmowe?

„Eksponowanie funkcji 
poznawczej, a przede wszyst-
kim społecznej w PRL-u nie-
mal blokowało rozwój nowego 
gatunku w obrębie kina doku-
mentalnego” – zauważa Tadeusz 
Lubelski. Trzeba jednak zazna-
czyć, że owo „eksponowanie” 
miało przede wszystkim cha-
rakter czysto postulatywny, wła-
dzy wcale nie zależało na tym, 

aby drążyć specjalnie głęboko. 
Nawet w fazie czystego opisu 
nie wszystko było dozwolone, 
a co dopiero mówić o analizach. 
Gdyby rzeczywistość została 
w sposób satysfakcjonujący 
„opisana”, Kornhauser i Zaga-
jewski poświęcili by się pew-
nie odmiennym rozważaniom.

Były zapewne i inne przy-
czyny niż (deklarowane czy 
rzeczywiste) „eksponowa-
nie funkcji poznawczej”, które 
złożyły się na to, że dokument 
autobiograficzny nie rozwinął 
się przed 1989 rokiem. Moim 
zdaniem to prawdziwa szkoda, 
bo być może powstałyby zna-
czące filmy, obraz przeszło-
ści nie byłby tak wyrywkowy, 
mylny czy nawet mistyfika-
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bioenergoterapeuty i znerwi-
cowanej matki obsadził zna-
nych aktorów: Zdzisława War-
dejna i Ewę Kasprzyk. Reżyser 
powiedział w jednym z wywia-
dów: „Mój film opowiada histo-
rię syna i jego ojca. W pewnym 
momencie swego życia ten 
ostatni uświadamia sobie, że 
ma nadprzyrodzone zdolno-
ści pozwalające mu uzdrowić 
innych. Od tej chwili rzeczy-
wiście pomaga ludziom, ale nie 
jest w stanie zadbać o własną 
rodzinę lub zrozumieć się z naj-
bliższymi. Film oparty jest na 
faktach z mojego dzieciństwa”.
Pisze Katarzyna Taras: „Jednak 
w filmie nie ma epatowania tok-
sycznymi rodzicami, użalania 
się nad sytuacją i sobą, ani eks-
hibicjonizmu, ani emocjonal-
nego szantażu (…). Człowiek 
magnes to realizacja pełna tem-
peramentu, optymizmu, śmie-
chu i to wcale nie przez łzy – by 
wspomnieć choćby tylko ani-
mowaną sekwencję, którą na 
własny użytek zatytułowałam 
»I zostałem satanistą«. Swoim 
absolutoryjnym filmem Mar-
cin Wrona udowodnił, że jest 
dojrzałym artystą, bo tylko doj-
rzała osobowość artystyczna 
potrafi zdystansować się wobec 
nawet najbardziej traumatycz-
nych doświadczeń i przetwo-
rzyć je tak, aby powstał utwór 
artystyczny”.

Jest jednak pozytywna strona 
filmów skupionych na swoim 
autorze. Kierując kamerę na 
osoby z najbliższego kręgu, 
twórcy niejako na marginesie, 
wytwarzając po trosze „pro-
dukt uboczny”, zyskują jakieś 
elementy opisu rzeczywistości, 
ducha czasów, klimatu. Ponie-
waż nie jest on dla nich celem – 
nie konfabulują, albo nie w tym 
wymiarze konfabulują. I tak film 
Marcina Wrony jest także doku-
mentem dość silnych na przeło-
mie stuleci trendów związanych 
z medycyną alternatywną, bio-
energoterapią, hipnozą. Z dru-
giej strony tendencja do kon-
centrowania uwagi na samym 
sobie i swej relacji z najbliższym 

kręgiem rodzinnym pozosta-
nie, w przypadku niektórych 
filmów, świadectwem narcy-
stycznie zorientowanej kultury.

Na koniec przytoczę jeszcze 
punkt widzenia „zewnętrzny”: 
pogląd dwóch autorów, którzy 
interesują się polskim doku-
mentem. Odmienna – choć 
niezbyt odległa perspektywa 
(z Czech i Słowacji) pozwala 

spojrzeć w jeszcze innym świe-
tle na kondycję polskiego doku-
mentu. Andrea Slováková pisze 
w książce „Czeski i polski film 
dokumentalny w czasach euro-
peizacji”: „Polska kinematogra-
fia dokumentalna jest bardzo 
pokaźna ilościowo. (…) Filmy 
przeprowadzają sondę spo-
łeczną i ukazują ludzi z margi-
nesu, nazywają po imieniu mniej 
lub bardziej widoczne problemy, 
koncentrują się na opisie i inter-
pretacji sytuacji społecznej”.

Jak widać – obraz z zewnątrz 
różni się zasadniczo od obrazu 

„wewnętrznego”. Analizu-
jąc tematykę filmów wybie-
ranych na zagraniczne festi-
wale, można odnieść wrażenie, 
że polscy autorzy zajmują się 
głównie problematyką spo-
łeczną.

Co stanowi główny sens 
dokumentu od czasu, gdy prze-
stał być elementem wywroto-
wym w walce o wolność i od 

kiedy nie uczestniczy już 
w kształtowaniu „sumienia 
narodu”? Takie pytanie zadaje 
autor ze Słowacji na dokofilm.
sk. Tomáš Hučko widzi zagro-
żenia w komercjalizacji, pod-
porządkowaniu filmów celom 
rozrywkowym, pomijaniu 
zasad gatunkowych, estetycz-
nych i etycznych, które nie 
mogło nie mieć negatywnego 
wpływu na wartość i znaczenie 
dokumentów. Egzemplifikuje 
swe uwagi filmami Marcina 
Koszałki oraz Na działce Thier-
ry’ego Paladino i Na północ od 

Kalabrii Marcina Sautera. Autor 
dostrzega ucieczkę od tema-
tów społecznych w osobiste, 
przekraczające dopuszczalny 
poziom voyeuryzmu czy eks-
hibicjonizmu. Jako przykłady 
podejścia powściągliwego, 
a powiązanego z zaintereso-
waniem szerszym kontekstem 
społecznym, wymienia m.in. 
Tak trzeba żyć Pawła Sobczyka, 
Takie życie... Daniela Zieliń-
skiego, Kredens Jacoba Dam-
masa, ale i Nauczanie począt-
kowe Marcina Bortkiewicza. 
Wskazuje również, że doku-
ment predestynowany jest do 
funkcjonowania W KRAJU 
JEGO PRODUKCJI, a sens 
filmu polega przede wszystkim 
na oddziaływaniu w kontekście 
lokalnym, co nie zamyka możli-
wości oddziaływania uniwersal-
nego. Nie powinno być jednak 
ono zakładane z góry, projekto-
wane, wymuszane realizacyjnie.

P r z y t o c z o n e  u w a g i , 
z  konieczności dość skró-
towe, w innym świetle stawiają 
nagrody przyznawane polskim 
dokumentom w świecie. Tu 
spotykają się opinie autorów 
„zewnętrznych” i „wewnętrz-
nych”. Sukcesy na zagranicz-
nych festiwalach, imponujące 
listy nagród w filmografiach 
młodych reżyserów, nie prze-
kładają się na sukcesy finan-
sowe, a nawet – dystrybucyjne. 
Względność festiwalowych 
zwycięstw nie trapi jednak naj-
młodszej generacji, dając jej 
energię do dalszych twórczych 
poszukiwań. Im mniej będą się 
one wpisywać w dominujące 
nurty i mody, tym większa 
szansa na wykreowanie dzieł, 
które zapiszą się na trwałe 
w dziejach kina.

* Artykuł stanowi skróconą 
wersję tekstu „Dokąd ucieka 
polski dokument? Refleksje na 
początku drugiego stulecia jego 
historii” drukowanego w czaso-
piśmie naukowym „Media, Kul-
tura, Komunikacja Społeczna” 
2017, nr 13/3, s. 11-27 .Fo
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Wiosną 1957 roku odbył 
się w Warszawie pokaz 
Kineform Andrzeja Paw-
łowskiego. Niewielka sala 

klubowa przy Nowym Świecie pękała 
w szwach. Wieść niosła, że widzowie prze-
żyją coś wyjątkowo oryginalnego i absolut-
nie niezwykłego. Po projekcji rozpętała się 
żywa dyskusja, wzięli w niej udział m.in. 
Aleksander Jackiewicz i Andrzej Wajda. 
Przedmiotem namiętnego sporu stał się 
ontologiczny status utworu, którego pro-
jekcja daleko wykraczała poza granice 
wyobrażeń tego, czym jest i czym może 
się stać w przyszłości � lm.

Czego oczekiwała publiczność? Przede 
wszystkim zaskoczył ją blisko stojący per-
gaminowy ekran sporego formatu i fakt, że 

tor, autor wielu oryginalnych projektów, 
stał się artystą powszechnie znanym dzięki 
kineformom, których spektakle nadały jego 
oryginalnym poszukiwaniom nowy wymiar.

Spektakl kineform będący czymś 
w rodzaju zmody� kowanej latarni magicz-
nej jest teatrem świetlnym w ręku jednego 
maga. Począwszy od wycinanek i „wygina-
nek” dających na dwuwymiarowej płasz-
czyźnie ekranu pełne wrażenie trójwy-
miarowości, poprzez kreowanie ruchu za 
pomocą światła oraz � nezyjnej kontami-
nacji ruchomych obiektów z ruchomymi 
soczewkami i lustrami, aż do zetknięcia 
przedstawień wizualnych z muzyką, która 
im towarzyszy. 

Filmowe Kineformy wyprodukował kie-
rowany przez Antoniego Bohdziewicza 
Zespół Autorów Filmowych „Po prostu”. 
Reżyserował osobiście autor, operatorem 
był Kazimierz Konrad, jego asystentem 
Zbigniew Hartwig, muzykę skomponował 
Adam Walaciński. Wkrótce doszedł do nich 
kolejny krótki metraż Tam i tu (Kineformy 
II). Oba tytuły, co należy szczególnie pod-
kreślić, tra� ły jako dodatek do regularnej 
dystrybucji w kinach.

Sztuka ruchomych obrazów w wydaniu 
Andrzeja Pawłowskiego powraca do pra-
starych źródeł kinematogra� i. Jego brawu-
rowa podróż do granic � lmu zaowocowała 
ich przekroczeniem. Dzieło otwarte zare-
jestrowane kamerą zmieniło wcześniejszy 
sposób istnienia. Zapis na taśmie ozna-
czał przyszpilenie motyla, którego niepo-
wtarzalna uroda wynikała ze zmienności 
dróg lotu. Można powiedzieć, iż ekranowe 
przedstawienie, jakie współcześnie oglą-
damy, stanowi audiowizualny zapis jednej 
z wielu możliwych wersji dzieła na wskroś 
otwartego.

Kineformy są dzisiaj legendą artystycz-
nego Października. W 1958, wraz z Domem 
Jana Lenicy i Dwoma ludźmi z  szafą 
Romana Polańskiego tra� ły do słynnego 
konkursu � lmów eksperymentalnych na 
EXPO w Brukseli, gdzie zostały nagro-
dzone medalem. Z czasem uzyskały status 
cennego zabytku rodzimej sztuki � lmowej, 
dzięki czemu można je było zaprezentować 
razem z Tam i tu w wersji DVD w kolek-
cji „Antologia polskiej animacji ekspery-
mentalnej”. 

Gdyby Umberto Eco zobaczył w swoim 
czasie Kineformy, bez wątpienia 
umieściłby je wśród najbardziej 
wartościowych przykładów ilustrujących 
ideę dzieła otwartego…
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Marek Hendrykowski
projekcja odbywa się nie z kabiny, lecz spoza 
ekranu. W samych obrazach natomiast 
zaskoczyło ją wszystko. Feeria kształtów 
i barwnych form, ich kalejdoskopowy ruch 
i rytm oraz nieustanna magiczna transfor-
macja animowanych obiektów, osiągana 
za pomocą serii operacji projekcyjnych 
wykonywanych przez autora na specjalnie 
opracowanej aparaturze własnego pomysłu. 

Andrzej Pawłowski (1925-1986), absol-
went krakowskiej ASP, swoją przygodę 
ze sztukami widowiskowymi zaczynał od 
teatru lalek i nowatorskich pomysłów w sfe-
rze animacji. Ważną rolę w jego twórczych 
poszukiwaniach odegrała przyjaźń z Tade-
uszem Kantorem, który promował młodego 
krakowskiego artystę u siebie w teatrze. 
Niezmiernie uzdolniony eksperymenta-

KINEFORMY

Kineformy, reż. Andrzej Pawłowski
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Co przyciągnęło cię do repor-
tażu „Chłopcy z motyl-
kami”?
Zawsze szukam inspiracji 

w literaturze. Ten reportaż przeczyta-
łem przed laty i utkwił mi w pamięci. 
Przed debiutem pe łnometrażo-
wym chciałem zrealizować jeszcze 
jedną krótkometrażową produkcję 
o nastolatkach i wybór wydał mi się 
naturalny. Te postaci i rodzaj kon� iktu 
były mi bardzo bliskie. Hugo-Bader od 
razu się zgodził – powiedział, że tekst 
już napisał, wydrukował i mogę nad 
nim pracować.

Artykuł jednak mocno odbiega od 
tego, co przedstawiłeś na ekranie.
Był dla mnie jedynie punktem wyj-
ścia, nigdy nie miała być to adapta-
cja. W reportażu wiele miejsca zajmują 
re� eksje ojca – samego Hugo-Badera, ale 
i informacje socjologiczne i statystyczne, 
rozmowy z wychowankami poprawcza-
ków. To wnikliwa analiza zjawiska, a mnie 
zainteresowało coś innego. Nie ogólna 
perspektywa, tylko uczucia nastolatka. 
Filip ma 16 lat i uważa, że sam powi-
nien pewne sprawy załatwiać, tymczasem 
ojciec wkracza na ten teren i zaskakuje go 
tym billboardem. Gdy w tę stronę pousta-
wiałem klocki, zobaczyłem w tym kino.

W Chłopcach z motylkami 
pobrzmiewają echa kina społecz-
nego. Takie akcenty były obecne rów-
nież w twoich poprzednich � lmach. 
Nie uważam, żeby to, co robię było kinem 
społecznym, chociaż wiem, że z boku tro-
chę tak to może wyglądać. Gdy rozpoczy-
nam pracę nad kolejnym scenariuszem, 
nie myślę o kon� ikcie na tle społecznym, 
a koncentruję się na bohaterach, ich psy-Fo
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chologii, motywacjach, emocjach. Jeżeli 
wpisują się one w inny temat, tym lepiej, 
ale dla mnie to sprawa drugorzędna. 

Podjąłeś pracę z nastolatkami bez 
doświadczenia aktorskiego. Najwięk-
sza odpowiedzialność spoczęła na 
barkach Oskara Jarzombka, który 
gra głównego bohatera. 
Gdy kręciliśmy, miał dokładnie tyle samo 
lat, co Filip. Interesuje się aktorstwem 
i pojawił się też w epizodzie u Roberta 
Glińskiego, ale Chłopcy… to jego pierwsza 
poważna rola. Casting trwał długo i Oskar 
nie od razu stał się moim faworytem. 
Przechodził kolejne etapy, aż na planie 
nie miałem już żadnych wątpliwości. Cza-
sami z nastolatkami trzeba iść „na żywioł”, 
wrzucać ich w emocje na świeżo, przed 
kamerą. Praca z Oskarem przebiegała jak 
z zawodowcem – potra� ł być powtarzalny 
i zmieniać emocje, gdy trzeba. Jestem bar-
dzo zadowolony z tego, co pokazał. Wiem, 
że chce zdawać do szkoły aktorskiej i mam 
nadzieję, że go tam nie „popsują”. Studenci 
wpadają w pewną manierę, którą później 
trudno z nich zrzucić.

Moją uwagę zwróciła też muzyka. 
Muzyka jest dla mnie bardzo ważna 
przy konstruowaniu dramaturgii � lmu. 
Udało się nam zdobyć prawa m.in. do 
„Hello Stranger” Barbary Lewis, pio-
senki znanej z Moonlight Barry’ego Jen-
kinsa oraz „Świateł miasta” Grammatika 
z Fiszem, na których się wychowałem, 
i których tekst idealnie zamyka � lm. 
Nie chciałem, żeby było to realistyczne 
kino o patologii z blokowiska, ale 
opowieść o nastolatkach, ukazująca, 
jak wiele bodźców wpływa na młodego 
człowieka. 

Plany?
Pojawiły się pewne propozycje, o któ-
rych jeszcze nie mogę mówić. Pracuję 
też nad dwoma scenariuszami pełno-
metrażowymi, w tym nad � lmem drogi 
i historią o dojrzewaniu, o relacji dwóch 
braci z ojcem. Chcę też w przyszłości 
powrócić do dokumentu.

Rozmawiała Dagmara 
Romanowska

Rozmowa z Marcinem Filipowiczem, reżyserem nowej 
„trzydziestki” ze Studia Munka-SFP – Chłopcy 
z motylkami – inspirowanej reportażem Jacka Hugo-Badera 
o ojcu, który wywiesza na osiedlu wielki billboard z apelem 
o pomoc w złapaniu bandytów prześladujących jego syna 

Chłopcy z motylkami, 
reż. Marcin Filipowicz 

SHORT MIESIĄCA CHŁOPCY Z MOTYLKAMI



LUDZIE KINA OD KUCHNI

We wstępie do książki „Dodaj 
do znajomych” autorka 
notuje: „Zabierałam się za 
pisanie parę razy, a potem 

je zarzucałam. W końcu uznałam, że jed-
nak powinnam. Nie ma co odkładać na 
później, bo może nie być później, jak 
mawiała Agnieszka Osiecka. Nie jestem 
pisarką, dlatego doszłam do wniosku, że 
najlepiej będzie, jeśli moje zapiski będą 
miały taki sam kształt jak moje towarzyskie 
monologi. Będą trochę chaotyczne, pełne 
dygresji oraz skoków w czasie i przestrzeni, 
między Paryżem, Warszawą, Chałupami 
i Nowym Jorkiem”. 

Życzę wielu pisarzom, by mieli taką 
lekkość w opowiadaniu historii, cięty, 
a jednocześnie czuły język, uśmiech do 
życia i dystans do samego siebie. Ta lektura 
to świetna podróż do miejsc znacznie odd-
zielonych od siebie na mapie, ale przede 
wszystkim do istoty człowieka. A ten składa 
się przecież z wielkich cech i całej masy 
śmiesznostek i słabości. To one stają się 
często kluczem do zrozumienia, są jak 
wyjście z więzienia sztucznie wykreowa-
nego wizerunku. 

Córka Andrzeja Łapickiego od dzie-
ciństwa przebywała w towarzystwie tych, 
którzy rozbudzali teatralną i � lmową wyob-
raźnię publiczności. Jej dom odwiedzał 
m.in. Erwin Axer – słynny dyrektor Teatru 
Współczesnego. Wakacje spędzała z synem 
wielkiej aktorki Aleksandry Śląskiej, której 
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lidowaną grupę przyjaciół, która w ogól-
nej bezradności samą obecnością potra�  
dać sobie siłę.

Łapicka opowiada o  ludziach tak, 
że można niemal poczuć ich zapach. 
Wyrzucam słowo „niemal”, dzięki tej 
książce wiem, że Fellini pachniał perfu-
mami Grey Flannel, które potem autorka 
kupiła swojemu ojcu. Uwiel-
biam składanie portretu czło-
wieka z takich drobnostek. Są jak 
puzzle, które ostatecznie tworzą 
pełen szcze gółów obraz. Wierzę, 
że właśnie detale potra� ą czasem 
powiedzieć więcej niż opasłe bio-
gra� e pełne dat i tzw. dokonań. 

W „Dodaj do znajomych” pozna-
jemy bliżej wielkie nazwiska fran-
cuskiego kina. Wśród nich jest 
Claude Lelouch. Autor słynnego 
� lmu Kobieta i mężczyzna, który 
przyniósł mu Złotą Palmę i Oscara, 
miał sporą wiedzę na temat rela-
cji damsko-męskich. Jak czytamy 
w książce: „uwielbiał się zako-
chiwać, ale żyć w małżeństwie 
już nie bardzo”. Jego liczne związki 
okazały się nietrwałe, ale bardzo 
owocne. Lelouch jest siedmiokrot-
nym ojcem. 

Ta książka opowiada o ludziach 
kina, pokazując kadry z ich co  -
dziennego życia. Patrzymy m.in. 
na Juliette Binoche. Aktorka przy-
jeżdża do Warszawy, by zagrać 
w � lmie Krzysztofa Kieślowskiego. 
Jest zafascynowana polskim reżyse-
rem do tego stopnia, że z powodu 
roli w Niebieskim odmawia udziału 
w Jurassic Parku Stevena Spiel-
berga. Przed zdjęciami razem z Zuzanną 
Łapicką idzie do Cepelii, bo kupić zapa-
miętane z czasów dzieciństwa w Często-
chowie szorstkie kilimy. To nimi przed laty 
otulała ją babcia. 

Do reżysera, któremu tak ufała Binoche, 
można zbliżyć się dzięki jednemu z roz-
działów książki. Łapicka przypomina, 
że Krzysztof Kieślowski jako absolwent 
Państwowego Liceum Technik Teatral-
nych był garderobianym w Teatrze Współ-
czesnym i jak sam mówił „zmieniał gacie 
Łomnickiemu”. Dzięki tej książce można 

lijka-kanalijka”, genezę tego przezwiska 
znajdziecie w książce. Razem z autorką 
zaglądamy też do łódzkiego akademika, 
w którym jeden pokój dzielili tak odmienni 
charakterologicznie panowie, jak: Marek 
Koterski, Filip Bajon i Krystian Lupa. 

Książka „Dodaj do znajomych” jest 
pisana z punktu widzenia kobiety, która 

przez wiele lat żyła u boku aktora. 
Była żona Daniela Olbrychskiego 
z dystansem wspomina niełatwą 
relację. Nie tylko jej wybranek 
miewał problemy z wiernością. 
Można nawet mówić o wspólno-
cie żon artystów, którym trudno 
było zarzucić domową kotwicę. 
W pewnym momencie tej opowieści 
pada uniwersalne zdanie: „Wyrozu-
miałość, tak jak cierpliwość, ma to 
do siebie, że się wyczerpuje”. Inna 
sprawa, że to panie z własnej inicja-
tywy stawiały czasem na związki 
podwyższonego ryzyka. Łapicka 
cytuje pełne kobiecej niekon-
sekwencji zdanie dziewiętnasto-
letniej Agnieszki Osieckiej: „Do 
pełni szczęścia brakuje mi tylko nie-
szczęśliwej miłości”. Jednocześnie to 
z ust tej samej kobiety pada bardzo 
konkretne pytanie: „Męczyć się całe 
życie z jakimś facetem, żeby podał 
ci na starość herbatę! A co to, ter-
mosów nie ma?”.

Tę książkę spokojnie można 
reklamować hasłem: „Największa 
ilość anegdot na stronie”. Podane 
z wdziękiem, dystansem, czasem uza-
sadnioną uszczypliwością. Ocalają 
sytuacje, których nie zapisano na 
taśmie � lmowej. Nawet teraz uśmie-

cham się na myśl o Stanisławie Dyga-
cie, który bez mrugnięcia okiem staran-
nie smaruje masłem klapy swojej nowej 
marynarki. Powód takiego zachowania 
znajdziecie w opisywanej książce. Podob-
nie jak odpowiedź na pytanie, dlaczego 
podczas rozdania Oscarów w 2008 roku 
żona Michała Kwiecińskiego modliła się 
o to, by � lm Katyń nie dostał nagrody. Po 
lekturze rozwiąże się także zagadka, dla-
czego podczas audiencji u papieża autorka 
miała w kieszeni dwa pistolety. Jedno jest 
pewne – to wystrzałowa lektura.

WYOBRAŹ SOBIE

„Dodaj do znajomych” to jedna z tych książek, z którą 
człowiek ma problem. Jaki? Ano taki, czy połknąć ją na 
raz, czy sobie poporcjować, żeby wystarczyła na dłużej. Po 
jej lekturze moje życie wzbogaciło się o spotkanie z takimi 
ludźmi, jak Krzysztof Kieślowski, Federico Fellini czy Juliette 
Binoche. Zuzanna Łapicka pokazuje, że najciekawsze 
scenariusze pisze samo życie.  

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

przyjrzeć się twórcy kina moralnego nie-
pokoju, ale też mężczyźnie, któremu żona 
przywozi do Paryża zawekowane w Polsce 
zupy, bez których ten nie wyobraża sobie 
życia. W tej narracji codzienność miesza się 
z meta� zyką, tak mocno obecną w � lmach 
reżysera. Patrzymy też na Kieślowskiego 
jako czułego ojca, którego największym 

zmartwieniem jest to, czy jego córka zna-
jdzie prawdziwą miłość. 

Wśród tych, o  których przeczyta-
cie w „Dodaj do znajomych” znalazł się 
również Jerzy Skolimowski. W latach 70. 
zadawał szyku białym fordem mustan-
giem, w którym woził kasety z muzyką. 
Kolegował się z Czesławem Niemenem, 
któremu zresztą sprzedał wspomnia-
ny samochód. Łapicka pisze też sporo 
o Andrzeju Żuławskim, docenia jego lojal-
ność i opiekuńczość, zdradza jednak, że 
przez niektórych był nazywany „konwa-
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prawdziwe nazwisko brzmiało: Wąsik. 
Autorka książki przebywała w artystycz-
nym świecie od najmłodszych lat, a z cza-
sem intensywnie pogłębiała tę znajomość. 

Wśród wielu rozdziałów, które tworzą 
„Dodaj do znajomych”, znajdziemy część 
poświęconą czasom stanu wojennego. 

Zuzanna Łapicka przebywa wówczas na 
tymczasowej emigracji w Paryżu. Jak 
mawiał przytaczany przez nią Janusz 
Głowacki „na emigracji traci się wszystko 
oprócz akcentu”. Jednocześnie, jak wynika 
z książkowej narracji, coś się jednak zys-
kuje. W tym przypadku mocno skonso-

Zuzanna Łapicka i Andrzej Strzelecki, któremu jak pisze 
w książce zawdzięcza swoje zawodowe życie

MAGAZYN FILMOWY nr 86/październik 2018
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Po raz pierwszy zobaczyłem go na 
jednej z ulic Wrocławia, grał na 
gitarze akustycznej motyw prze-
wodni Trevora Jonesa i Randy’-

ego Edelmana z Ostatniego Mohikanina 
Michaela Manna. Później widywa-
łem go jeszcze na ulicach Katowic. 
Lubię słuchać ulicznych grajków. 
Kiedyś tak odkryłem w jednym 
z przejść podziemnych Berlina 
Zachodniego – Elżbietę Mielcza-
rek, autorkę słynnej „Poczekalni 
PKP”, kilka lat później okrzyk-
niętą pierwszą damą polskiego 
bluesa, czy – na ulicach Kra-
kowa – Stefana „Cororo” Dymi-
tera, niewidomego i beznogiego 
cygańskiego wirtuoza skrzypiec 
(zachwycił się nim sam Yehudi 
Menuhin), pochodzącego z Bia-
łorusi rockandrollowca Gienka 
Loskę, którego późniejsze odpad-
nięcie w ćwierć� nale telewizyj-
nego programu „Mam Talent!” 
spotkało się z licznymi protestami 
i powszechną dezaprobatą (póź-
niej wygrał pierwszą edycję „X 
Factora” – przyp. red.), Macieja 
Maleńczuka, wyśpiewującego 
wówczas przed Jamą Michalika 
nieopodal Bramy Floriańskiej 
o „bandzie zgredów i szpane-
rów w Piwnicy Pod Baranami”, 
a teraz zapełniającego najwięk-
sze sale w mieście na koncertach 
z piosenkami… Wojciecha Mły-

go spotkać głównie na ulicach Katowic, ale 
też w innych polskich, a także europejskich 
miastach. Choć nie tylko, ostatnio dał fan-
tastyczny gitarowy show na ulicach Aga-
diru w południowym Maroku, co można 
obejrzeć w internecie. Jego kawałki na 
YouTubie biją rekordy oglądalności, m.in. 
„Mariusz Goli »Improwizacja« Katowice 
Stawowa” – obejrzało blisko 11 mln, „Ama-
zing guitarist !!! from Poland (in Katowice) 
Mariusz Goli” – 2 mln.

„Kontakt z gitarą mam od czternastego 
roku życia. Wtedy mój starszy brat przy-
wiózł gitarę do domu. (…) I zakochałem się 
w niej bez pamięci” – wyznaje na łamach 
magazynu „Gitarzysta”. Busking (występy 
uliczne) to dla niego sposób na życie. Tak 
bliski kontakt z publicznością, jaki daje 
ulica, przynosi największą satysfakcję. Liczą 
się umiejętności, ale także spontaniczność, 
re� eks i umiejętności improwizatorskie. 
Jego granie to stop różnych stylów i poetyk – 

� amenco, folku, rocka, muzyki � l-
mowej. Z „Fade to Black” zespołu 
Metallica sąsiaduje muzyka Hansa 
Zimmera z Piratów z Karaibów, 
z „Another Brick in the Wall” 
Pink Floyd – motyw przewodni 
z Braveheart. Przed dwoma laty 
wydał pierwszą płytę autor-
ską „Road Into � e Unknown”, 
a ostatnio dzięki Beacie Dziano-
wicz zadebiutował jako kompo-
zytor � lmowy, pisząc muzykę do 
Odnajdę cię, jej pełnego suspensu 
i nieoczekiwanych zwrotów akcji 
sensacyjnego thrillera. 

„To nowe doświadczenie, które 
bardzo mnie wciąga i pozwala 
robić to, o czym kiedyś marzy-
łem. Choć jestem gitarzystą 
i ten instrument zawsze pozo-
stanie moją pierwszą miłością, 
to w ostatnim czasie zacząłem 
komponować utwory z wykorzy-
staniem różnych instrumentów. 
Chciałbym w ten sposób w przy-
szłości tworzyć muzykę do � lmów 
i gier. Mam mnóstwo pomysłów, 
a niektóre z nich można usłyszeć 
na moim kanale na YouTubie” – 
wyznaje artysta. Zaglądajcie tam 
od czasu do czasu.

Poznałem go jako fantastycznego ulicznego 
gitarzystę. Przy okazji premiery � lmu Beaty 
Dzianowicz Odnajdę cię, dowiedziałem 
się, że artysta nazywa się Mariusz Goli, 
a ta znana dokumentalistka powierzyła mu 
napisanie muzyki do swego fabularnego 
debiutu.
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Jerzy Armata
narskiego. Artystyczne oblicze tych wspa-
niałych muzyków kształtowała ulica. 

Podobnie jest z Mariuszem Goli, gitaro-
wym wirtuozem pochodzącym z Poznania, 
który kilka lat temu osiadł na Śląsku. Można 

MARIUSZ GOLI 
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OBIE STRONY MEDALU
Tomasz 
Raczek

Jacku, 
jesteś specem od marke-
tingu i znasz tysiące spo-
sobów na to, jak manipu-
lować uwagą klientów, by 
zauważyli to, co chcemy, aby 
zostało zauważone. Podczas 
festiwalu w Gdyni zastana-
wiałem się, jakie są dzisiaj 
związki między produkcją 
� lmów a marketingiem. Przy tym interesowało mnie nie tyle 
to, jak za pomocą działań marketingowych wywołać zainte-
resowanie nowym � lmem, bo to wydaje się już oczywiste, ale 
raczej, na czym polega używanie � lmów do zwrócenia uwagi 
na określone atrakcje turystyczne, dobra, a także problemy 
społeczne czy akcje polityczne. 

Czy ktoś zabrał się już za kody� kowanie zasad takich dzia-
łań? Nie chodzi mi o zwykły „product placement”, ale o dzia-
łania bardziej wysublimowane, złożone i o znacznie więk-
szej doniosłości skutków. Wszyscy wiemy, że swoistą agencją 
marketingową mianował się swego czasu Woody Allen, który 
zaczął produkować swoje kolejne � lmy na zamówienie władz 
różnych europejskich miast (Barcelona, Wenecja, Paryż), 
które płaciły mu potężne pieniądze, żeby wywołał u widzów 
chęć odwiedzenia tych miejsc, żyjących wszak w dużej mierze 
z turystów. Ciekawe, że publiczność świadoma tego swoistego 
przekupstwa nie miała nic przeciwko temu! Przyjmowała ten 
nowy rodzaj marketingu ze swego rodzaju rozbawieniem. 

Kino może jednak służyć także do promowania czegoś 
znacznie ważniejszego niż atrakcje turystyczne – choćby 
postawy życiowej, politycznej, światopoglądowej. Czy znasz 
przypadki, gdy jakaś partia, albo środowisko opiniotwór-
cze zamówiło sobie � lm, aby propagować ważne dla siebie 
poglądy i odniosło sukces na wielką skalę? Raz po raz słyszy 
się zarzuty, że jakiś obraz został s� nansowany po to, by „doło-
żyć” przeciwnikom politycznym albo np. Kościołowi katolic-
kiemu.

Mamy teraz na ekranach Kler Wojciecha Smarzowskiego, 
prezentujący w czarnych barwach nie tylko księży katolickich, 
ale także i przede wszystkim hierarchię tego Kościoła. Czy 
myślisz, że taki � lm może się stać, a może już jest, elementem 
marketingu politycznego? A jeśli tak, to jak to udowodnić i – 
w razie czego – zmierzyć, ile tego tam jest? Jeśli marketing to 
dzisiaj nauka, którą wykłada się na uniwersytetach, to muszą 
być chyba jakieś zasady, które pozwalają to określić…

Tomek

Jacek 
Kotarbiński 

Tomku,
zacznę od szokującego 
sprostowania: marke-
ting nie oszukuje ludzi. 
Oszukują ludzie, używa-
jąc narzędzi marketingu. 
Marketing nie jest nauką 
o manipulacji i wymaga 
zrozumienia etyki biznesu. 
Wyzwaniem dla branży � l-

mowej jest połączenie wartości � lmu i kasowości, co nazy-
wam „ambitną komercją”. Film stał się narzędziem w rękach 
polityków czy ideologów. Obrazy propagandowe zbudo-
wały przekonanie, że wojna jest wspaniałą, męską przygodą. 
Reni Riefenstahl tworzyła kamerą potęgę faszyzmu. Kino 
było łakomym kąskiem dla władzy czy narzędziem promocji 
przedsiębiorców i polem historii biogra� cznych m.in. Coco 
Chanel, � rmowych jak � e Social Network, opowieści o pasjo-
natach typu Jobs. Ekranizacje książek Dana Browna skut-
kują wycieczkami śladami bohaterów w Paryżu, Barcelonie 
czy Florencji. Skarb narodów był zbawieniem amerykańskich 
muzeów. Product placement, licencje, to źródła dodatkowych 
wpływów dla producenta tworzące rynek � lmu, książek, gier, 
produktów masowych czy miejsc. A aktorzy piszą bestselle-
rowe autobiogra� e. Przekaz polityczny też jest towarem. Ale 
dla mnie kreatorzy dzieł politycznych to raczej „� lmworke-
rzy”, a nie twórcy. Parafrazując Jana Jakuba Kolskiego, � lm 
robi się stojąc wyprostowanym, a nie na kolanach. Niemniej, 
jeśli ktoś położy pieniądze na produkcję „z tezą”, zaraz pojawi 
się producent, który je podniesie. Zauważ, że wpływ ideolo-
giczny dotyczy wielu tytułów stworzonych w różnych okre-
sach np. Anna i Wampir (1981) i Jestem mordercą (2016) czy 
Westerplatte (1967) i Tajemnica Westerplatte (2013). Kata-
strofa smoleńska moim zdaniem nie doczekała się jesz-
cze obiektywnej opowieści. Polityka jest w � lmie obecna, 
im mocniej zależy od niej � nansowanie projektu. To buduje 
mechanizm „klękania po środki”. Podstawowy klucz wery-
� kacji to kto � nansuje lub od czego uzależnia produkcję? 
Kolejna rzecz to stronniczość. Im bardziej jednostronny prze-
kaz, tym mocniej propagandowy. Podobnie jak przeinacze-
nia i ewidentne kłamstwa przemycane pod pozorem wolności 
artystycznej. Historia propagandy jest ich pełna. Nie widzia-
łem jeszcze Kleru, ale to ważny obraz. Styl narracji Wojciecha 
Smarzowskiego jest szczególny, to emocjonalne „shoty”. Czy 
będzie to polski Spotlight? Poczekajmy. 

Jacek 
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1.  Mateusz z Kamerdynera stoi 
w rozkroku między dwoma 
światami. Potra� ł pan wczuć 

się w jego sytuację? Zrozumieć dyle-
maty i wybory? 
To było szalenie interesujące, ponieważ, 
ku mojemu zaskoczeniu, na planie towa-
rzyszyło mi poczucie „bycia nie u siebie”, 
którego doświadcza nieustannie w � l-
mie Mateusz. Pochodzi ze wsi, ale po 
śmierci matki zostaje przygarnięty przez 
baronową von Krauss, która wycho-
wuje go na arystokratę. Im Mateusz 
jest starszy, tym bardziej jest świadomy 
swojego pochodzenia i czuje się w tym 
środowisku obco. Ja trzymałem się na 
planie z boku, towarzyszył mi jakiś 
dziwny dyskomfort. Nie było w tym 
żadnego lepszy/gorszy, raczej jakaś 
niekompatybilność. Nie wiem, skąd mi 
się to wzięło. Myślę, że to zbieżność kilku 
czynników.

2. Z Marianną Zydek, która 
zagrała Maritę von Krauss, 
czuł pan chyba jednak 

pewną kompatybilność? W końcu ją 

Zdecydowanie fortepian. Język kaszub-
ski był wyzwaniem, ale nie aż takim. 
W ogóle nauka mówienia pewnych 
fraz w innym języku jest dość łatwa, 
jeśli ma się słuch muzyczny. Wystarczy 
przyswoić dźwięki i melodię, a potem 
je powtórzyć. Można to zrobić ad hoc, 
na planie. Z fortepianem tak się nie da, 
trzeba wysiedzieć długie godziny, żeby 
się w ogóle zacząć uczyć. Muszę przy-
znać, że zafascynował mnie ten instru-
ment, zakochałem się w nim, chcia-
łem z nim nawet spać. (śmiech) Kiedy 
pierwszy raz poczułem, jak to jest grać 
na dwie ręce, mieć wpływ na brzmienie 
utworu, na długość każdego dźwięku – 
było to niemal meta� zyczne doświad-
czenie.

5. Gra pan Mateusza w wieku 
dwudziestu kilku i czter-
dziestu kilku lat. Jak pan 

„odnalazł” w sobie mentalność czło-
wieka znacznie starszego od siebie?
Granie kogoś starszego od siebie musi 
polegać na ufaniu własnym wyobraże-
niom tego, jak dany człowiek zacho-
wuje się w takim wieku. Zaufałem tym 
wyobrażeniom, intuicji i sercu. Nie inte-
resuje mnie efekciarstwo, nie chcę robić 
min i naśladować głosów. Staram się 
zajmować procesem „stawania się”, a nie 
lepszym czy gorszym odtwarzaniem 
własnych wyobrażeń czy koncepcji. Jeśli 
oddaję się temu procesowi, przychodzi 
taki moment, że wszystko się jakoś spo-
tyka – moja wrażliwość, suma przeżyć 
bohatera, mechanika jego ciała, która 
zaczyna stawać się moją mechaniką. 

i Mateusza łączy romantyczne uczu-
cie.
Na szczęście relacja � lmowa nie jest tak 
romantyczna i słodka. Marianna świet-
nie się ze wszystkimi dogadywała na pla-
nie. Czuła się jak ryba w wodzie, ema-
nowała jakimś poczuciem komfortu, a ja 
przeciwnie. Przełożyło się to na nasze 
relacje, które stały się, nazwijmy to, 
napięciowe. Był w nich pewien dyskom-
fort, jakaś mentalna bariera, dokładnie 
tak, jak w przypadku naszych postaci, 
które pochodzą z innych światów. Nie 
planowaliśmy tego. To zbieg okoliczno-
ści, który po prostu bardzo mi pomógł. 
Ja w ogóle uważam, że każde spotka-
nie na planie – aktora z aktorem, aktora 
z reżyserem czy aktora z operatorem – 
jest spotkaniem z pogranicza kon� iktu. 
Stają naprzeciwko siebie dwie siły twór-
cze, z własnymi wizjami. A co z tego 
wyniknie, to zależy od nich samych, 
a głównie od ich ego…

3. Mateusz zostaje w pewnym 
momencie kamerdynerem 
w rodzinnym domu. Jakie 

cechy powinien mieć kamerdyner? 
Sprawdziłby się pan w rzeczywistości 
w takiej roli?
Kamerdyner powinien być niewidoczny. 
W przypadku Mateusza funkcji tej towa-
rzyszy z jednej strony głęboka pokora 
i próba akceptacji nowych okoliczności, 
a z drugiej rodzaj cynizmu i złośliwości – 
w końcu facet zostaje kamerdynerem 
we własnym domu, więc musi być 
w tym coś umownego, co można okrasić 
ironią czy wręcz sarkazmem. Czy łatwo 
byłoby mi zostać kamerdynerem? Skoro 
jestem aktorem, to znaczy, że jest we 
mnie potrzeba bycia widzianym/podzi-
wianym, co kłóci się z naturą zawodu 
kamerdynera, więc pewnie nie byłoby mi 
łatwo. Mimo to miewam bardzo często 
zapędy ascetyczne i myślę, że bycie takim 
stojącym jak eksponat w muzeum, nie-
obecnym obserwatorem, mogłoby mi 
przynieść nawet spełnienie.

4. Na potrzeby roli musiał pan 
nauczyć się mówić w języku 
kaszubskim oraz grać na 

fortepianie. Co było trudniejsze?

I nagle się okazuje, że zanim się obej-
rzysz, to już jest i nie musisz nic grać, 
bo się tym wszystkim stałeś.

6. Jak się pan czuje, pod-
kładając głos pod innych 
aktorów w dubbingu? Był 

pan już Finnem w dwóch częściach 
Gwiezdnych wojen i Killmongerem 
w Czarnej Panterze.
To ciekawe, ale szalenie trudne wyzwa-
nie. Dubbingowanie � lmów aktorskich 
nie bez powodu budzi kontrowersje. 
Pamiętam, że czułem ambiwalentne 
emocje, gdy wyszedłem z Gwiezdnych 
wojen: Przebudzenia Mocy. Niby byłem 
szczęśliwy, że byłem częścią Gwiezdnych 
wojen, ale jednocześnie przybity faktem, 
że zostałem odarty z twarzy, a mój głos 
został nałożony na twarz kogoś innego. 
Dziwne uczucie. Mimo to dubbing jest 
fajną przygodą, lubię to robić. Mam 
tylko nadzieję, że uda mi się popraco-
wać kiedyś przy � lmie animowanym, to 
musi być fajna zabawa.

7. Gdyby miał pan wcie-
lić się w czarny charakter 
w hollywoodzkim � lmie, 

wolałby pan zagrać szaleńca, który 
pragnie władzy nad światem, czy 
kogoś bardziej rzeczywistego?
Myślę, że to się nie wyklucza. Jak 
w rozbudowanej psychologicznie try-
logii Christophera Nolana. Joker jest 
dla mnie w ogóle wzorem fascynują-
cego czarnego charakteru, bo można 
zagrać bohatera komiksowego, ale jed-
nocześnie przerażająco wiarygodnego. 

Kiedy mam do czynienia z najmrocz-
niejszą osobowością, której nie sposób 
obronić, szukam nie pozy, lecz czło-
wieka. Nie ma ludzi, którzy urodzili się 
źli do cna, są natomiast ludzie, którzy 
w wyniku jakichś traumatycznych prze-
żyć, mając cechy takie jak wrodzona 
socjopatia czy genetyczny brak empatii, 
rozpoczęli wędrówkę ku tzw. złu. Ale 
zawsze musiał być moment, kiedy to się 
zaczęło. Jako aktor powinienem zawsze 
ten moment znaleźć.

8. Gdyby miał pan przyrów-
nać siebie do bohaterów 
literackich lub � lmowych, 

kto by to był?
Trochę jest we mnie Raskolnikowa 
ze „Zbrodni i kary”, trochę Castorpa 
z „Czarodziejskiej góry”, trochę Tristana 
z Wichrów namiętności…

9. Najbardziej boję się 
w kinie…?
Pretensjonalności. Sztampy. 

Epatowania emocjami ku ekranowej 
efektowności. Jeśli robimy � lmy „po 
bandzie”, np. z werystycznymi sce-
nami mordów, powinniśmy być bardzo 
czujni i mieć pewność, w jakim celu to 
robimy. Zbyt często brutalne sceny są 
celem samym w sobie. Są oczywiście 
wyjątki, jak u Tarantino, gdzie preten-
sjonalnie, czasem wręcz karykaturalnie 
podana przemoc ma konkretną funk-
cję. Szokujmy jednak opowiadanymi 
historiami, małymi gestami, postawami, 
a nie jakimiś fajerwerkami.

10. Najbardziej lubię 
w kinie…?
Prawdę. Obojętnie 

w jakim wydaniu, czy komiksową, czy 
dramatyczną. Prawdę świata, o którym 
wiem na poziomie intelektualnym, że 
jest absolutnie niemożliwy, ale emocjo-
nalnie odbieram go jako wiarygodny. 
Ludzie śmieją się, płaczą, nienawidzą, 
oszukując samych siebie w ciemnym 
pomieszczeniu, płacąc za to trzydzie-
ści złotych. To mnie właśnie w kinie 
fascynuje, rodzaj umownego spotkania 
z pogranicza prawdy i � kcji, z którego 
może wiele wyniknąć. Filmy przecież 
potra� ą zmieniać życie. Sprawa jest bar-
dziej poważna, niż nam się wydaje.

Pytania zadawał
Darek Kuźma
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Sebastian Fabijański

 Sebastian Fabijański w fi lmie 
Kamerdyner, reż. Filip Bajon
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odwiedziny w lokalnych muze-
ach oraz prezentacje – wień-
czą wieczorne seanse. W tym 
roku upłynęły pod znakiem 
kultury ludowej. „Przed każdą 
edycją zaglądam do swojego 
katalogu niezrealizowanych 
wcześniej pomysłów. Wśród 
nich pojawiła się tradycja kul-
tury ludowej, która ze Święto-
krzyskiem rymuje się w spo-
sób naturalny. Znalazłem kilka 
niebanalnych � lmów z tema-
tem związanych” – przybliża 
Maciej Gil. Ściągnął praw-
dziwe skarby: zrekonstru-
owane Dziewcę z ciortem Pio-
tra Szulkina, Panny smutne 
Mariusza Grzegorzka, Kapelę 
ze wsi Warszawa w podróży 
Jana Sosińskiego oraz Kapel-

Mistrzów Tomasza Knittla. Do 
problematyki wprowadziła Ewa 
Grochowska, która nie tylko 
pracowała jako konsultantka 
przy � lmie Wołyń Wojciecha 
Smarzowskiego, ale i w nim 
śpiewała. „Jej etnomuzykolo-
giczny komentarz zbudował 
kontekst mało � lmoznawcom 
i historykom znany” – zauważa 
Maciej Gil i można mu tylko 
przytaknąć.

Kierunek przyszłorocz-
nej wyprawy nie został jesz-
cze obrany, ale ci, którzy raz 
w Kinobusie uczestniczyli, 
bilety rezerwują w ciemno. 
Wiadomo, że będzie wspaniale.

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA

Dl a  p o st ron nych 
o b s e r w a t o r ó w 
sprawa wyglądać 
może tajemniczo. 

Kinobusowicze są jak połą-
czenie biegającego od zabytku 
do zabytku turysty z kolonistą 
i wyjątkowo wścibskim � lmo-
znawcą na badaniach tereno-
wych. Sypiają po internatach, 
akademikach i  leśnych sza-
łasach, które ostatni remont 
widziały w latach 70. minio-
nego wieku, żeby potem od 
świtu do nocy zwiedzać kolejne 
kina, domy kultury i ruiny, szu-
kać śladów � lmowej przeszło-
ści, wypytywać o przyszłość 
i zachęcać lokalnych decyden-
tów do walki o nowe sale. Pięć-
dziesiąt osób, gdyż tylko tyle 
może wziąć udział w Kinobu-
sie ze względu na pojemność 
autokaru, którym festiwal 
się przemieszcza, zagląda do 
obiektów, które już dawno temu 
zamknięto i tych, którym udało 
się przetrwać zawieruchy lat 90. 
i pierwszej dekady XXI wieku: 
VHS-y, kablówkę, multipleksy 
i cyfrową rewolucję. „Gdy tylko 
pada hasło: »stare kino«, szybko 
ożywają wspomnienia i zaczy-
nają się dziać rzeczy zaskaku-
jące” – mówi pomysłodawca 
wypraw Maciej Gil. Kinobus 
przywraca pamięć i pozwala 
wysłuchać świadków historii, 
a także poznać tych, którzy 
dziś niosą kaganek filmowej 
i  regionalnej edukacji.Kie-
rownicy kin i domów kultury, 
lokalni historycy i przewodnicy 
wyciągają z zakurzonych archi-

wów zapiski, zdjęcia, repertuary 
i wycinki prasowe sprzed dekad. 
Potomkowie dawnych kiniarzy 
wygrzebują stare dokumenty, 
plakaty i fotosy. W lokalnych 
mediach pojawiają się arty-
kuły o miejscach bardzo dobrze 

właśnie przewodnik „Chełm-
skie kina”. Już wcześniej badał 
temat i podróżnikom przedsta-
wił pełen szczegółów i niespo-
dzianek portret kinowy miasta, 
ale – kinobusowicze na pewno 
dodatkowo go zmobilizowali do 

w sąsiedztwie znanych, a jed-
nak do odkrycia na nowo. Zda-
rza się i większa publikacja – 
jak ostatnio w Chełmie, gdzie 
Wojciech Zakrzewski, jeden 
z ubiegłorocznych przewod-
ników Kinobusu, opublikował 

474 kilometry trasy po Świętokrzyskiem, 13 miejscowości
i  niecałe 4 dni (23-26 sierpnia). W wyprawie Kinobusem 
jest coś pozytywnie szalonego i niepowtarzalnego.
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Polski Kinobus technice sprzed 
lat przygląda się z ciekawością, 
zawsze uczestnicy marszruty 
chętnie zajrzą do kabin projek-
cyjnych, niemniej najważniejsi 
są ludzie i rozmowy. Od nich 
ta przygoda się rozpoczyna i na 
nich kończy.

Każdego roku Kinobus 
odwiedza inny zakątek Polski. 
Był już na Podkarpaciu, Pomo-
rzu Zachodnim i Lubelszczyź-
nie. W wakacje 2018 odwiedził 
województwo świętokrzyskie. 
Trasa rozpoczęła się w Kielcach 
i prowadziła m.in. przez Skar-
żysko-Kamienną, Starachowice, 
Staszów, Busko-Zdrój, Pińczów, 
Włoszczowę i Końskie. „Każda 
edycja zawdzięcza wiele swoim 
lokalnym »ambasadorom«, któ-
rzy wspierają mnie w kweren-
dzie i badaniach terenowych, 
podpowiadając, kogo warto 
jeszcze spotkać, z kim poroz-
mawiać, jakie miejsce odwie-
dzić, gdzie spać i zjeść lokalne 
specjały. Program zawsze łączy 
sztukę � lmową, lokalną historię, 
edukację i turystykę” – podkre-
śla Maciej Gil. – „W tym roku 
wsparli nas m.in. Jarek Skul-
ski z kina Fenomen w Kielcach, 
Grzegorz Krzywonos z Muzy we 
Włoszczowie, Katarzyna Cie-
piela ze Staszowskiego Ośrodka 
Kultury czy Piotr Matyjaśkie-
wicz ze Stowarzyszenia Tak 
dla Końskich i wielu innych 
fantastycznych ludzi, którzy 
pomagają nam bezinteresow-
nie, z pasji”.

Wielu przygotowuje nie-
spodzianki, które angażują 
nie tylko kinobusowiczów, 
ale i  lokalną społeczność. 
Z czwartej wyprawy wszyscy 
zapamiętają spektakl „Kino” 
w reżyserii Bartłomieja Mier-
nika z aktorami amatorskiego 
Teatru Syrena, działającego przy 
Staszowskim Ośrodku Kul-
tury. Przedstawienie, w któ-
rym grają nastolatkowie, jak 
i seniorzy, upamiętnia nieist-
niejące już staszowskie kino – 
a anegdoty o nim padają nie 
tylko ze sceny, ale i ze strony 
żywo reagującej widowni. Sala 

była nabita po brzegi. „»Kino« 
zagrano dopiero po raz trzeci 
i po raz trzeci publiczność dopi-
sała. Obawiałem się nawet, 
czy dla nas starczy miejsca. 
Z sali głos zabrali dawni pra-
cownicy kina Syrena, którzy 
wcześniej nie chcieli powra-
cać do wspomnień, sądząc, że 
one już nikogo nie interesują. 
Po spektaklu nie kryli swo-
jego wzruszenia” – komentuje 
Maciej Gil. Wędrowcy ugosz-
czeni zostali nie tylko ciepłym 
słowem, barwną opowieścią, 
ale i daniami Koła Gospodyń 
Wiejskich!

Wiele kin i domów kultury 
z województwa świętokrzy-
skiego już wcześniej zaczęło 
badać swoją historię – zbierać 
materiały na jej temat oraz 
przygotowywać o niej krótkie 
filmiki i wystawy (m.in. kie-
lecka Moskwa, skarżyskie Cen-
trum, włoszczowska Muza czy 
jędrzejowskie Centrum Kul-
tury). Doskonale kinemato-
gra� czny rozwój regionu znają 
jedni z  tegorocznych prze-
wodników: dr Monika Bator, 
autorka książki „Życie � lmowe 
w województwie kieleckim do 
1939 roku”, a także (choć z innej 
strony) Krzysztof Myśliński, 
kierownik Działu Edukacji 
i Promocji Muzeum Historii 
Kielc. Spacer, który wspólnie 
przygotowali (w towarzystwie 
psa Liska) pokazał Kielce nie-
wielu osobom znane. Równie 
wciągające i intrygujące okazały 
się opowieści innych gości festi-
walu, w tym Grzegorza Jędrzej-
czyka, wnuka kinooperatora 
z Bliżyna oraz samych nesto-
rów tego zawodu, jak Adam 
Mazurek z Kurzelowa, który 
po 50 latach od momentu, gdy 
po raz ostatni zaprosił widzów 
na seans, doskonale pamiętał, 
jak obsługiwać stary wąsko-
taśmowy projektor AP 22. 
Zabrakło tylko narzędzi, żeby 
razem z uczestnikami Kinobusu 
naprawić nieużywany od tylu 
lat sprzęt.

Intensywne kinobusowe 
dni  – wypełniają jeszcze 

spisania swojej wiedzy. Sędziwi 
operatorzy wyciągają z kantor-
ków i piwnic zakurzone szpule 
i uruchamiają stare projektory. 
Znowu słychać ten charaktery-
styczny terkot. Drugiej takiej 
imprezy filmowej na świecie 
po prostu nie ma.

Owszem, organizatorzy – 
czyli krakowska Fundacja 
Wspierania Kultury Filmowej 
Cyrk Edison, rozpoczynając 
ten specy� czny festiwal w 2015 
roku – inspirowali się słowac-

kim Kinobusem, otrzymali 
nawet z tamtej strony zgodę 
na wykorzystanie nazwy, ale 
dziś projekt ma inny charakter 
i cel. Słowacy jeżdżą od kina do 
kina, żeby naprawiać pozosta-
wiony w nich archaiczny sprzęt. 

Dom Kultury w Kurzelowie – dawne wiejskie kino. 
Spotkanie z byłym kinooperatorem Adamem Mazurkiem 
i próba reanimacji starego projektora

FESTIWAL W DRODZE
KINOBUS
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Kinobus 
przywraca 
pamięć o 
dawnych kinach 
oraz świadkach 
ich historii



SWOICH NIE ZNACIE

W samych począt-
k a c h  k i n a 
dźwiękowego 
były utrapie-

niem ekip zdjęciowych. Nie-
doskonałe technicznie, żeby 
poprawnie uchwycić dźwięk, 
musiały cały czas znajdować 
się bardzo blisko jego źródeł, 
np. ust aktorów, co ograni-
czało swobodę twórczą ope-
ratorów obrazu. W Hollywood 
mawiano: King Mike – Król 
Mikrofon. Operator dźwięku, 
wespół z obsługującym „króla” 
mikrofoniarzem, mógł mieć 
więcej do powiedzenia w kwe-
st iach kompozycji  kadru 
i ruchu kamery od autora zdjęć 
czy nawet reżysera � lmu: jak 
król to król.

Technika jednak szybko 
poszła naprzód i pozbawiła 
„króla” wszechwładzy. Dziś, po 
niemal stu latach od narodzin 
� lmu dźwiękowego, bodaj jedy-
nym echem problemów, jakie 
niegdyś sprawiał King Mike – 
ukazanych zabawnie w  fil-
mie Deszczowa piosenka – są 
kompromisy zawierane między 
operatorami obrazu i dźwięku, 
z udziałem oświetlaczy i mikro-
foniarzy. Dzieje się tak np. Fo
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Pracując w ostatnich latach 
z trzema operatorami dźwięku: 
Tomaszem Wieczorkiem, 
Michałem Robaczewskim 
i Leszkiem Freundem (z tym 
ostatnim przy serialu Korona 
królów) zetknął się z nowocze-
snym sprzętem: jeszcze mniej-
szymi mikroportami, krótkimi 
mikrofonami kierunkowymi 
i  lekkimi tyczkami. „Takie 
wyposażenie odciąża mikro-
foniarza, co przy codziennej, 
wielogodzinnej pracy ma duże 
znaczenie” – podkreśla Lewan-
dowski.

KRZEPA I STRÓJ
Bohater artykułu wie, co mówi, 
ponieważ praca mikrofonia-
rza wymaga dobrej kondy-

ZAWÓD: 
MIKROFONIARZ
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JACEK LEWANDOWSKI

cji fizycznej. „Przy kręceniu 
długich ujęć trzymanie tyczki 
wysuniętej nieraz na odległość 
kilku metrów, z umocowanym 
na niej mikrofonem w osło-
nie przeciwwietrznej, staje się 
bardzo odczuwalne. Zwłasz-
cza, jeśli zdjęcia odbywają się 
w plenerze, przy złej pogo-
dzie. Kiedyś, podczas kręce-
nia na mrozie sceny do serialu 
Hotel 52, uchwyt od mikrofonu 
pękł i spadł tuż obok głowy 
aktorki” – opowiada pan Jacek.

W zeszłym roku osiągnął 
rekord życiowy, towarzysząc 
z mikrofonem nieprzerwanej 
rejestracji czterdziestopię-
ciominutowego ujęcia, które 
wypełniało spektakl Teatru 
Telewizji.

Bardzo ważny jest ubiór 
mikrofoniarza. „Na plan naj-
lepiej przychodzić w czar-
nym ubraniu, zakrywającym 
jak najwięcej ciała. Czerń nie 
odbija światła, tylko je pochła-
nia, więc nie wprowadzi zmian 
w oświetleniu kadru. Ponadto, 
jeśli mikrofoniarz ma na sobie 
czarny strój, jego postać nie 
odbije się w szybach grających 
w scenie samochodów, kreden-
sów itp.” – tłumaczy Lewan-
dowski. „Ubranie nie może krę-
pować ruchów mikrofoniarza, 
który podczas zdjęć zmienia 
pozycję ciała i znosi niewygody. 
Zdarzało mi się leżeć na pod-
łodze pod biurkiem, żeby być 
z mikrofonem jak najbliżej sie-
dzącego przy biurku aktora, 

a samemu pozostać poza zasię-
giem kamery” – dodaje. 

Bywa, że mikrofoniarz nie 
mieści się ze sprzętem w cia-
snym pomieszczeniu, w któ-
rym będzie kręcona scena. 
Wtedy znowu sięga po kla-
merki, przypinki, plastry etc. 
Mocuje nimi mikrofony, np. 
na meblach, oczywiście w taki 
sposób, by nie „zobaczyła” ich 
kamera. Bo mikrofon lub jego 
cień w kadrze demaskuje kino. 
A widz ma przecież „zapo-
mnieć” o tym, że ogląda � lm 
i poczuć się tak, jakby miał 
przed sobą rzeczywistość, a nie 
jej inscenizację.

Andrzej 
Bukowiecki

wtedy, gdy mikrofon jednak 
musi przybliżyć się do twarzy 
aktora, a nie może przecież 
rzucić na nią cienia. „Zawsze 
można poprosić autora zdjęć 
lub mistrza oświetlenia o prze-
stawienie lub częściowe zasło-
nięcie jakiegoś reflektora” – 
mówi to bohater naszego 
artykułu Jacek Lewandowski. 
Doświadczony mikrofoniarz 
pracował na planach takich � l-
mów, jak Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy Janusza 
Majewskiego, Plac zabaw Bar-
tosza M. Kowalskiego, Pokot 
Agnieszki Holland, Czuwaj 
Roberta Glińskiego, Niewinne 
Anne Fontaine. Jeden z naj-
nowszych z jego dorobku – 
Zabawa, zabawa Kingi Dęb-
skiej   – miał  premierę na 
festiwalu w Gdyni.

Z drugiej strony, za sprawą 
postępu technicznego, który 
poszerzył możliwości reje-
stracji dźwięku – m.in. dzięki 
„rozmnożeniu” rodzajów 
i marek mikrofonów, w tym 
mikroportów – mikrofoniarz 
pozostał bardzo ważną osobą 
w ekipie � lmowej. Toteż Jacek 
Lewandowski nie narzeka na 
brak zajęć (udziela się także 

w Teatrze Telewizji i przy � l-
mach z cyklu „Historia w oży-
wionych obrazach”), ale na 
swoją obecną pozycję praco-
wał długie lata.

Z DOMU NA PLAN
Urodził się w 1986 roku w War-
szawie. Zawód mikrofoniarza 
wyniósł z domu rodzinnego, 
gdyż jest synem operato-
rów dźwięku – Małgorzaty 
i Andrzeja Lewandowskich. 
„Od lat młodzieńczych pod-
patrywałem ich przy pracy na 
planie, gdzie dzięki nim pozna-
łem wielu reżyserów, operato-
rów obrazu, a przede wszyst-
kim dźwiękowców. Własną 
przygodę z kinem zacząłem 
w serialu Rodzina zastępcza, 
najpierw statystując, a potem 
pomagając ojcu, który był tam 
operatorem dźwięku. Pokazał 
mi, jak się prowadzi mikro-
fon śladem aktora. Przygoda 
miała być jednorazowa, żebym 
zarobił sobie na wakacje. Ale 
spodobała mi się i trwa już 
czternasty rok” – mówi Jacek 
Lewandowski.

Na planie Rodziny zastępczej 
spędził pięć lat. „Miałem szczę-
ście uczyć się od mikrofonia-

rzy z dużym doświadczeniem 
zawodowym. Arkadiusz Woś-
kowski, któremu towarzyszy-
łem przy Rodzinie zastępczej, 
nauczył mnie m.in. układa-
nia i zwijania kabli mikro-
fonow ych.  U  Krzysztofa 
Malińskiego, ps. Malin, współ-
pracując z nim na zdjęciach 
do serialu Czas honoru, gdzie 
operatorami dźwięku byli moi 
rodzice, podpatrzyłem sposoby 
instalowania mikroportów oraz 
nagrywania dodatkowych efek-
tów dźwiękowych mikrofo-
nami tak ukrytymi w kadrze, 
żeby nie były widoczne dla 
widza. Nauczyłem się tam 
również operowania mikro-
fonem w ujęciach kręconych 
Steadicamem. Ponieważ Czas 
honoru był serialem wojennym, 
pod stopami często miało się 
gruz. Pewnego razu potkną-
łem się o cegłę i przewróciłem, 
a operator i Steadicam runęli 
na mnie. Na szczęście dozna-
łem tylko lekkiego urazu ple-
ców” – wspomina pan Jacek.

Najmłodszy z dźwiękowego 
„klanu” Lewandowskich dołą-
czył także do ekipy serialu 
Ranczo, w której operatorem 
dźwięku był Krzysztof Jastrząb, 
a  mikrofoniarzem Łukasz 
Banach. Pierwszemu z nich 
zawdzięcza docenienie mikro-
fonów klasycznych kosztem 
tak modnych dziś mikropor-
tów, a także precyzji w manew-
rowaniu mikrofonami. Dru-
giemu – poznanie tajników 
współpracy mikrofoniarza 
z aktorami, którym przy dzi-
siejszym dużym tempie pracy 
na planie trzeba szybko, spraw-
nie, nieraz kilka razy dziennie, 
przypinać mikroporty. Czyn-
ność tę może utrudniać obcisły 
kostium aktora. Samo nagra-
nie zakłócają często szelesty 
i inne niepożądane dźwięki, 
wydawane samoistnie przez 
kostiumy. Aby temu zapo-
biec, mikrofoniarze doklejają 
do kostiumów różne plastry, 
opaski, taśmy itp. „Mam na nie 
specjalną skrzynkę” – zdradza 
Jacek Lewandowski.
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Jacek Lewandowski (po lewej) 

Zwisające nad planem zdjęciowym na 
długich tyczkach. Skrzętnie ukryte pośród 
rekwizytów. Przypięte do kostiumów 
aktorów. Kierunkowe, pojemnościowe, 
miniaturowe. To mikrofony: pierwsze 
ogniwa w procesie rejestracji dźwięku.



STUDIO MUNKA

KRÓTKIE FABUŁY NAGRODZONE 
W GDYNI!

W   t e g o r o c z -
nym konkur-
sie znalazło się 
aż sześć pro-

dukcji ze Studia Munka-SFP. 
Jury w składzie Maria Sadow-
ska, Norah McGettigan oraz 
Lech Starzyński nagrodziło 
trzy z nich. Nagrodę Specjalną 
Multimedia Polska otrzymały ex 
aequo Relax Agnieszki Elbanow-
skiej oraz Atlas Macieja Kawal-
skiego. W � lmie Elbanowskiej 
doceniono „lekkość w sposo-
bie opowiadania, powrót do 
tradycji polskiego kina kome-
diowego oraz poruszenie waż-
nych zagadnień społecznych”. 
Koproducentem oraz produ-
centem wykonawczym Relaxu 
jest Rozbrat Film. Z kolei Atlas – 
w którym tytułową rolę zagrał 

88

Trzy krótkometrażowe fabuły z programu 30 
Minut otrzymały nagrody w Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych podczas 43. FPFF w Gdyni.
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Tomasz Kot, a koproducentem 
i producentem wykonawczym 
jest Film Produkcja – wyróż-
niono za „doskonałą realizację 
i surrealistyczny dowcip”. 

Fabuła Users Jakuba Piątka 
z Mają Pankiewicz i Dobro-
mirem Dymeckim otrzymała 
z kolei Nagrodę Specjalną Jury 
za „trafną i bolesną diagnozę 
współczesnych relacji między-
ludzkich”. Do Rzeczy jest ko-
producentem oraz producentem 
wykonawczym � lmu. 

Poza nagrodzonymi tytu-
łami w konkursie znalazły się 
także takie obrazy, jak Chłopcy 
z motylkami Marcina Filipowi-
cza, Odbicie Emilii Zielonki oraz 
Ukołysz mnie Davida Tejera. 

Anna Kot

Fo
t. 

Ba
rto

sz
 W

ar
ze

ch
a,

 S
tu

di
o 

M
un

ka
-S

FP

Munkoteka.pl jest 
projektem zreali-
zowanym z okazji 
10. urodzin Studia 

Munka-SFP. „Dzięki Munkotece 
łatwiej znaleźć � lmy ze Studia, 

które są dostępne w internecie. 
Chcieliśmy, aby widzowie mie-
li możliwość oglądania naszych 
produkcji dostępnych z legalnego 
źródła dzięki jednej platformie” – 
mówi Jerzy Kapuściński, dyrek-

tor artystyczny Studia Munka. 
Na Munkotece znalazły się 

wszystkie krótkie metraże zre-
alizowane w latach 2008-2016. To 
ponad 100 tytułów, które zakoń-
czyły już swoją dystrybucję festi-

Munkoteka.pl to platforma, na której legalnie 
dostępne są � lmy wyprodukowane przez Studio 
Munka-SFP. 

RUSZYŁA MUNKOTEKA!

walową. Wszystkie � lmy z pro-
gramów: 30 Minut, Pierwszy Do-
kument oraz Młoda Animacja 
są dostępne bezpłatnie. Kolejne 
produkcje będą udostępniane 
raz na kwartał. A.K.

Relax 
reż. Agnieszka Elbanowska 

Atlas 
reż. Maciej Kawalski 



W ystawę przygotowała Dydo 
Galeria Plakatu, która gości 
w dawnym hotelu Cracovia 
w Krakowie. Dużym zasko-

czeniem jest fakt, że w książce wydanej przez 
wydawnictwo Rizzoli New York, w której 
znalazło się 600 grafik z całego świata, aż 
100 to plakaty polskich twórców, z czego 
ponad 20 to plakaty filmowe. Na krakow-
skiej wystawie, która potrwa do 14 paździer-
nika, zaprezentowano 50 prac wydanych 
w albumie. Wśród wybranych znalazły się 
m.in. projekty Franciszka Starowieyskiego, 
Jana Lenicy, Romana Kalarusa, Moniki Sta-
rowicz, Ryszarda Kai, Andrzeja Pągow-
skiego, Joanny Górskiej i Jerzego Skakuna, 
Lexa Drewińskiego, Sławomira Kosmynka, 
Leszka Żebrowskiego, Kai Renkas i wielu 
innych. Amerykańskie wydawnictwo trochę 
zaskakuje, ponieważ temat nagości i ero-
tyzmu w sztuce nie jest zbyt często u nas 
poruszany. Okazuje się jednak, że tylko 
plakatów filmowych o tej tematyce powstało 
w Polsce kilkaset.

Może warto zastanowić się nad tym feno-
menem w kontekście historycznym. Nurt 

GALERIA POLSKIEGO PLAKATU FILmOWEGO
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Polacy zdominowali 
amerykańską 
publikację
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erotyczny w sztuce obecny jest od począt-
ków jej istnienia, natomiast w sztuce pla-
katu pojawił się wraz z jej powstaniem 
w końcu XIX wieku. Jego pierwszymi 
twórcami byli Jules Chéret, Alfons Mucha 
i Henri de Toulouse-Lautrec. W Polsce za 
pioniera można uznać Franciszka Staro-
wieyskiego, który w 1956 roku zaprojek-
tował plakat do radzieckiego filmu Czter-
dziesty pierwszy, na którym odważył się 
przedstawić nagą kobietę z karabinem 
w ręce. Pod koniec lat 70. pojawiało się 
coraz więcej plakatów z elementami ero-
tycznymi, które wywoływały podobne 
poruszenie jak coroczne wystawy fotogra-
fii artystycznej „Venus” organizowane od 
lat 70. w Krakowie. Polscy artyści mieli 
stosunkowo dużą swobodę twórczą i była 
ona bliska, nawet w tamtych czasach, stan-
dardom europejskim. Co prawda plaka-
ciści nie zawsze mogli pokazywać swoje 
prace publicznie, podlegając cenzurze pań-
stwowej i opinii społeczeństwa. Krzysz-
tof Dydo, kolekcjoner i właściciel Galerii 
Plakatu w Krakowie, wspomina, że jako 
wydawca jeszcze w latach 80. był świad-
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Premiera najnowszej książki Mirko Ilića 
oraz Stevena Hellera „Head to Toe. The 
Nude in Graphic Design” / „Od stóp od 
głów. Nagość w projektowaniu graficznym” 
stała się okazją do otwarcia 20 września 
wystawy „Erotyzm w polskim plakacie”.

kiem sytuacji, kiedy plakaty reklamu-
jące galerię, autorstwa Wiktora Sadow-
skiego czy Romana Kalarusa, wyklejone 
na słupach reklamowych Krakowa, już 
pierwszej nocy były niszczone przez 
pruderyjnych obrońców moralności. Na 
znaczące zmiany musieliśmy poczekać 
do momentu zniesienia cenzury w 1989 
roku oraz pojawienia się w przestrzeni 
publicznej czasopism otwarcie poru-

szających tematy związane 
z seksem, nagością i eroty-
zmem. Pierwszym większym 
wydarzeniem poświęconym 
tej tematyce, pokazującym 
erotyzm w polskiej sztuce 
współczesnej, była otwarta 
w 1994 w Warszawie wystawa 
„Ars Erotica”. Nie zaprezen-
towano na niej plakatów, ale 
pojawiły się inne prace arty-
stów, którzy również projek-
towali plakaty, jak np. Franci-
szek Starowieyski, Eugeniusz 
Get-Stankiewicz, Adam Hoff-
man, Stasys Eidrigevičius. Na 
kolejne znaczące wydarzenie 
wywierające wpływ na pol-
ską obyczajowość trzeba było 
czekać 16 lat i stała się nim 
wystawa „Ars Homo Ero-
tica” w 2010 roku w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. 
Pierwsza zagraniczna i chyba 
jedyna do tej pory wystawa 
poświęcona erotyce w pol-
skim plakacie filmowym „La 
Erótica del cartel Polaco” 

odbyła się w Madrycie 
w   c z e r w c u  2 0 1 1 . 
Krzysztof Dydo w pro-
gramie do madryckiej 
wystawy tak scharakte-
ryzował cechy polskiego 
plakatu erotycznego: 
„To, co łączy te wszyst-
kie prace, to nieskrępo-
wane artystyczne podej-
śc ie ,  zróżnicowane 
i wyrafinowane sposoby 
interpretacji i widzenia 
namiętności, uczucia, 
piękna i  radości, ale 
i  dyskretnego świn-
tuszenia. Od żartu na 
wysokim poziomie do 
chytrze skonstruowa-
nych i zawoalowanych 
sprośności”. 

Polskie  podejście 
do erotyki w  sztuce 
plakatu jest jak widać 
na tyle oryginalne, że 
wciąż budzi zaintere-
sowanie zagranicznych 
odbiorców.

Cezary Kruk
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W tonacji scherzo

Nie ulega wątpliwości, że Boh-
dan Łazuka ma co wspominać. 
Karierę rozpoczął 60 lat temu 
(w tym roku Mistrz kończy 80 

lat) i jako aktor, piosenkarz, wykonawca 
kabaretowy zaliczał sukces za sukcesem, 
ciesząc się nieustającą sympatią widzów. 
Nigdy nie trafił na boczny tor – jeszcze 
w 2000 roku zagrał kultową rolę szefa, ojca 
niewydarzonego Bolca, w komedii Olafa 
Lubaszenki Chłopaki nie płaczą. Choć wspo-
mina ten występ z wielkim sentymentem, 
sercem pozostaje w latach 60. i 70., kiedy 
jego kariera sięgała apogeum. W wywiadzie-
rzece przeprowadzonym przez Karolinę 
Prewęcką wraca do tamtych czasów z takim 
samym entuzjazmem, z jakim Owen Wilson 
przenosił się w lata 20. w filmie Woody’ego 
Allena O północy w Paryżu. Życie było wów-
czas barwniejsze, ludzie bardziej wyrafino-
wani, artyści bardziej utalentowani. Można 
by powiedzieć, że to tęsknota za młodością 
nadaje ten ton, gdyby nie fakt, że przez życie 
Łazuki, to prywatne i zawodowe, przewi-
nęło się rzeczywiście mnóstwo niezwykłych 
postaci, dziś już nieobecnych. W dziesiąt-
kach anegdot, które opowiada, występują 
Zbigniew Cybulski, Elżbieta Czyżewska, 
Jeremi Przybora, Irena Kwiatkowska, Jerzy 
Dobrowolski i inni, których spotkał na pla-
nie filmowym, deskach teatru, estradzie 
i oczywiście w SPATiF-ie.

Bardzo ciekawym wątkiem są obszerne 
wspomnienia z początków pracy aktor-

skiej w Teatrze Syrena. Tam bowiem 
spotykał osoby, które – znów analogia 
do filmu O północy w Paryżu, w którym 
wszyscy tęsknią za przeszłością – za 
prawdziwie złote uważały czasy przed-
wojennego teatru i kabaretu. Opowie-
ści Ludwika Sempolińskiego, Antoniego 
Słonimskiego czy Adolfa Dymszy, choć 
z drugiej ręki, są obrazowe i, co najważ-
niejsze – brzmią bardzo autentycznie.

Autentyczność, szczerość to zresztą 
wielka zaleta tej książki. Aktor najwy-
raźniej uznał, że nie musi kreować w niej 
swojego wizerunku, że przemawia za nim 
wszystko, co zrobił, i dlatego bez opo-
rów, z ogromnym dystansem opowiada 

zarówno o swoich sukcesach, jak i poraż-
kach, oraz – a jakże – grzeszkach. Pro-
blemy z alkoholem, nieudane małżeństwa, 
nie stanowią dla niego tabu. Mówi o nich 
otwarcie, bez niepotrzebnej egzaltacji. Dla 
swoich dawnych i obecnych kolegów jest 
wyrozumiały, choć też ich nie oszczędza, 
jeśli na to zasłużyli.

„Przypuszczam, że wątpię” to wyjąt-
kowo pogodne, nieagresywne i bez-
pretensjonalne wspomnienia. Żadnych 
rozrachunków, animozji. Łazuka nic 
tą książką nie „załatwia”. Może dlatego 
czyta się ją z taką przyjemnością. Jednak 
ci, którzy zdecydują się po nią sięgnąć, 
powinni mieć świadomość, że rozmowa 
aktora i dziennikarki miała miejsce już 
osiem lat temu i od tego czasu pewne 
rzeczy uległy zmianie. Przede wszyst-
kim odeszło kilka osób, o których aktor 
wypowiada się w czasie teraźniejszym, 
np. Wojciech Młynarski, Andrzej Wajda 
czy Wojciech Pokora. 

Być może nieaktualne są już dziś sym-
patie polityczne, które wówczas dekla-
rował Łazuka, może jest mniej (lub bar-
dziej?) krytyczny wobec współczesnych 
produkcji filmowych i młodych aktorów, 
ale to, co powiedział Karolinie Prewęc-
kiej na zakończenie wywiadu, pozostało 
w mocy: „I wiesz, co? Dam ci radę. Nie 
patrz na życie po dziennikarsku, patrz 
z fantazją. Z pisania nie rób misterium, 
pisz po prostu. Przełóż tak tę moją papla-
ninę, to moje mędzenie, żeby to się czy-
tało w tonacji scherzo”.

I dokładnie tak się czyta.

Hanna Adamkowska

Wywiad-rzeka z wszechstronnie utalentowanym aktorem, 
uwielbianym przez publiczność Bohdanem Łazuką, który ze 
swadą, humorem i dystansem wspomina swoje artystyczne 
życie.
BoHdAN ŁAZukA, kARoliNA PREwęCkA
„PRZyPusZCZAm, żE wątPię”
PRósZyński i s-kA, 2018
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Kto pamięta czasy przełomu ustro-
jowego, ten pewnie z trudem 
uwierzy, że niedługo minie 30 
lat od tamtych wydarzeń. Nie-

którzy myśleli wtedy, że koniec komuni-
zmu oznacza też koniec historii – ta jed-
nak ani myśli się skończyć. 

Obecny kryzys demokracji w Polsce to 
dobry moment, by wrócić do przełomu 
lat 80. i 90. XX wieku. Przywołać tamte 
emocje, nadzieje i złudzenia, a przede 
wszystkim zastanowić się, gdzie popeł-
niliśmy błędy, jakich niebezpieczeństw nie 
dostrzegliśmy. Pomóc nam w tym mogą 
obrazy zapisane przez kino – dokumen-
talne i fabularne. Rejestrowane często na 
gorąco, bez dystansu i krytycznej refleksji.

Praca zbiorowa „Kino – postkomu-
nizm – polityka” pod redakcją Marty Brze-
zińskiej-Pająk przypomina filmy poświę-
cone transformacji ustrojowej. Powstałe 
nie tylko w Polsce, ale też w  innych 
krajach dawnego bloku wschodniego – 
w Czechach, na Słowacji (czyli – był taki 
kraj! – Czechosłowacji), na Węgrzech, 
Litwie, Ukrainie, w Serbii, Białorusi 
i Niemczech. 

Ten wybór jest tym ciekawszy, że wiele 
produkcji zrealizowanych u naszych sąsia-
dów nigdy do Polski nie dotarło. Zmiana 
systemu wiązała się także z kryzysem 
na rynku dystrybucji; upadł państwowy 
monopolista, a nowe, prywatne firmy 
sprowadzały do nas niemal wyłącznie 
obrazy amerykańskie. Teksty zamiesz-
czone w książce przynoszą więc sporo 
informacji cennych i nowych, nawet dla 
filmoznawców i osób profesjonalnie bada-
jących kino.

Ale także artykuły poświęcone kinu 
polskiemu czasów przełomu – Miko-
łaja Jazdona o filmach dokumentalnych 
i Michała Piepiórki o fabułach – przywo-
łują tytuły, które dawno już uleciały nam 
z pamięci. Zwłaszcza bowiem dla produk-
cji fabularnych nie były to z pewnością 
czasy chwały. Piepiórka wskazuje zresztą 
na nadmierny, delikatnie mówiąc, entu-
zjazm polskich twórców wobec zmian poli-
tycznych i ekonomicznych dokonujących 
się wówczas w naszym kraju. Entuzjazm 
z dzisiejszego punktu widzenia naiwny, 

może nawet zawstydzający. Z kolei tekst 
Jazdona uświadamia, jak szybko zmie-
niają się konteksty i konfiguracje w bie-
żącej polityce, jak prędko przemijają lide-
rzy, trybuni i politrucy. Nie powiem, jest 
w tym coś pocieszającego. 

Oprócz tekstów ujmujących całościowo 
jakiś segment narodowych kinematogra-
fii, mamy także dwa eseje prześwietlające 
poszczególne filmy – jeden poświęcony 
obrazowi Kret Rafała Lewandowskiego 
i drugi o Good Bye, Lenin! Wolfganga Bec-
kera. O ile wybór tego drugiego wydaje 
mi się jak najbardziej uzasadniony, o tyle 
wyróżnienie osobną analizą akurat dzieła 
Lewandowskiego budzi moje wątpliwości. 
Zresztą, jak to w pracy zbiorowej – znaj-
dziemy tutaj teksty lepsze i gorsze, napi-
sane z mniejszym lub większym talentem. 

Natomiast na pewno dobrym pomy-
słem było przełamanie na końcu nieco 
monotonnej narracji dynamicznym wywia-
dem Piotra Czerkawskiego z Januszem 
Gawrylukiem, filmowcem i dyrektorem 
Festiwalu Kina Białoruskiego „Bulba-  
movie”. Rozmowę o funkcjonowaniu kine-
matografii w warunkach trwającej już wiele 
lat dyktatury Łukaszenki można zresztą 
potraktować jako swoisty morał i memento. 
Historia nie tylko się nie skończyła, ale co 
gorsza, wciąż lubi się powtarzać. Wydanie 
książki „Kino – postkomunizm – polityka” 
to dobry powód, by zadać sobie pytanie, 
czy historia wcielona w „ruchome obrazy” 
potrafi nas także czegoś nauczyć?

Bartosz żurawiecki

To zbiór refleksji o kinie w rzeczywistości 
postkomunistycznej. Konteksty wydarzeń 
w Europie Środkowo-Wschodniej po 
roku 1989 ukazane w optyce filmu 
fabularnego i dokumentalnego.

„kiNo – PostkomuNiZm – PolitykA. 
Film w kRAJACH EuRoPy ŚRodkowo-
-wsCHodNiEJ woBEC PRoCEsów 
tRANsFoRmACJi PolityCZNEJ 
i koNsEkwENCJi Roku 1989”
Pod REd. mARty BRZEZińskiEJ-PAJąk
wydAwNiCtwo liBRoN, 2018
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OH KINO w dawnej 
fabryce Norblina

W ArtN – projekcie rewi-
talizacji terenów dawnej 

fabryki Norblina na warszaw-
skiej Woli (notabene w bar-
dzo bliskim sąsiedztwie sie-
dziby SFP przy ul. Pańskiej 85), 
pojawi się kino w odsłonie nie-
dostępnej do tej pory w Polsce 
(pod koniec 2020 roku). Grupa 
Capital Park, inwestor pro-
jektu, podpisała umowę z ope-
ratorem sieci OH KINO. To 
młoda sieć, która na razie ma 
trzy multipleksy: we Wrocła-
wiu, Oławie i Mysłowicach, ale 
ambitnie zapowiada budowę aż 
12 kolejnych do 2021. Przyszli 
widzowie będą mogli zetknąć 
się ze standardem niedostęp-
nym wcześniej w Polsce. Każda 
z sal ma sprzyjać kameralnemu 
podziwianiu fi lmów, a swoim 
standardem technicznym 
będzie wyznaczać nową jakość 
odbioru w multipleksach. Do 
projekcji będą wykorzysty-
wane najnowsze osiągnięcia 
emisji dźwięku oraz obrazu, 
a widownia zostanie zorga-
nizowana w sposób pozwala-
jący widzowi wybrać formułę 
oglądania w klasie comfort 
bądź premium. Dodatkowo 
sale wyposażone będą w spe-
cjalne sofy umożliwiające oglą-
danie fi lmu w pozycji półleżą-
cej. Wnętrza będą utrzymane 
w designerskim, artystycznym 
stylu, zachowującym ducha 
vintage, znanego ze złotej ery 
amerykańskich kin studyjnych. 
Operator zadba o oryginalne 
oświetlenie, dostosowane m.in. 
do pór dnia czy roku. Rów-
nież oferta gastronomiczna 
swoim standardem będzie 
wybiegać daleko poza to, co 
zastać można w klasycznych 
multipleksach. Kino zostanie 
przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – pojawią 
się dla nich specjalne, dedyko-
wane miejsca. Na seans będzie 
można także wejść z psem-
-przewodnikiem.

Plakat Camerimage 2018
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Filmowcy przeciw 
wojnie

ruszyła kampania Make 
Films Not War – fi lmowcy 

przeciw wojnie, zainicjowana 
przez dom produkcyjny Time-

code Film Production. Celem 
projektu jest wsparcie działań 
UNICEF w Syrii oraz zwróce-
nie uwagi na konieczność zaj-
mowania aktywnych postaw 
obywatelskich. Współczesny 
świat próbuje walczyć z nara-

stającą agresją, przemocą 
i brakiem poszanowania praw 
człowieka, ale efekty tej walki 
cały czas nie są wystarczające. 
Poziom terroryzmu nie maleje, 
podobnie jak liczba ofi ar dzia-
łań wojennych oraz uchodź-

ców. Środowisko filmowe 
wielokrotnie włączało się do 
dyskusji na temat sytuacji na 
świecie i opowiadało się za 
pokojem. Projekt Make Films 
Not War wspierają: Agata Kule-
sza, Maria Sadowska, Bartosz 

W tegorocznej edycji nagród 
Talenty Trójki, w kategorii 

Film zwycięzcą został Jakub Radej. 
Konkurs ten, organizowany od 2010 
roku przez Program III Polskiego 
Radia, stanowi formę realnej po-
mocy dla debiutantów na początku 
ich drogi artystycznej. Kandydatów 
do 30. roku życia zgłaszają uczel-
nie artystyczne, instytucje kultury 
i fundacje. Nagrody (w wysokości 10 
tys. złotych dla zwycięzców oraz po 
3 tys. dla fi nalistów) przyznawane 
są w trzech kategoriach: Teatr, Film 

i Sztuki Wizualne. Jury w składzie: 
Jowita Budnik, Zofi a Kowalewska, Je-
rzy Kapuściński, Piotr Domalewski, 
Ryszard Jaźwiński i Mariusz Cieślik 
nominowało w kategorii Film: Ju-
stynę Mytnik (Jak zostać papieżem?, 
Fasinatrix), Jakuba Radeja (Proch) 
i Paulinę Ziółkowską (O Matko!, Na 
zdrowie!). Nagroda trafi ła do Jakuba 
Radeja, za „artystyczną dojrzałość, 
wszechstronność i odwagę podejmo-
wania trudnych tematów. Za konse-
kwencję w kreowaniu formy, która 
nawiązuje dialog z najwybitniejszymi 

dokonaniami polskiej szkoły do-
kumentu”. Jakub Radej urodził się 
w 1991 roku w Cieszynie, mieszka 
w Warszawie. Jest absolwentem 
Przedszkola Filmowego w Mistrzow-
skiej Szkole Reżyserii Filmowej An-
drzeja Wajdy. Studiował na Wydziale 
Radia i Telewizji Uniwersytetu Ślą-
skiego. Miłośnik twórczości Krzysz-
tofa Kieślowskiego i Kim Ki-duka. 
Jest autorem realizacji wideo, fi lmów 
krótkometrażowych i dokumen-
talnych, w tym m.in. Prochu, Sweet 
Home Czyżewo czy Bóg zapłać.

Jakub Radej z Talentem Trójki
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Organizatorzy 26. edycji Międzynarodo-
wego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć 

Filmowych Camerimage zaprezentowali ofi -
cjalny plakat, zaprojektowany przez Rafała 
Olbińskiego. Artysta urodził się i studiował 
w Polsce, gdzie ukończył Wydział Archi-
tektury Politechniki Warszawskiej. W 1981 
roku wyemigrował do Stanów Zjednoczo-
nych i wkrótce stał się uznanym malarzem, 
ilustratorem i projektantem. Za swoje prace 
otrzymał ponad 150 nagród, w tym złote 
i srebrne medale przyznawane przez Klub 
Dyrektorów Artystycznych w Nowym Jorku 
oraz złote i srebrne medale od Towarzystwa 
Ilustratorów w Nowym Jorku i los Ange-
les. Prace Olbińskiego znajdują się w kolek-
cjach tak prestiżowych instytucji, jak Th e 
National Arts Club w Nowym Jorku, Th e 
library of Congress and Smithsonian Insti-

tute w Waszyngtonie, Muzeum Suntory 
w Osace oraz w wielu prywatnych i korpora-
cyjnych zbiorach w USA, Japonii i Europie. 
Olbiński był wieloletnim wykładowcą na 
Uniwersytecie Temple w Filadelfi i i w pre-
stiżowej School of Visual Arts w Nowym 
Jorku. W 1994 roku otrzymał międzynaro-
dowego „Oscara” za Najbardziej Znaczący 
Plakat Roku, Prix Savignac w Paryżu. Z kolei 
w 1995 jego plakat zwyciężył w konkursie 
„Nowy Jork stolicą świata” wybrany przez 
jury pod przewodnictwem burmistrza mia-
sta. Twórczości Olbińskiego poświęcono 
wiele artykułów w międzynarodowych cza-
sopismach, jak „Newsweek”, „Time”, „New 
york Times”, „Der Spiegel” itd., a jego prace 
często gościły na ich okładkach. Tegoroczny 
festiwal Camerimage odbędzie się w Byd-
goszczy w dniach 10-17 listopada.
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Nabór na 
Polish-Belgian 
Co-Production Forum 
2019

Krajowa Izba Producen-
tów Audiowizualnych, 

Brukselska Agencja Wsparcia 
Przedsiębiorczości (hub.brus-

doświadczyć żadne dziecko. 
Byłem w Syrii i widziałem, że 
tysiące dzieci nie zna innej 
rzeczywistości niż przemoc 
i strach. Jesteśmy na miejscu 
od początku konfliktu, zapew-
niając leki, odzież i najpilniej-
szą pomoc. Bardzo dziękujemy 
wszystkim artystom, którzy do 
tej pory włączyli się do akcji 

Make Films Not War i zachę-
camy do dalszych, aktywnych 
działań oraz wspierania pro-
gramów pomocy UNICEF” – 
podsumował Marek Krupiński, 
dyrektor generalny UNICEF 
Polska. Darowiznę na rzecz 
dzieci z Syrii można przeka-
zać m.in. poprzez stronę: www.
unicef.pl/makefilmsnotwar.Pr
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Konopka, Magdalena Popław-
ska, Dawid Ogrodnik, Michał 
Żurawski, Bodo Kox, Alek-
sandra Popławska, Jan Holo-
ubek, Radek Ładczuk oraz Ewa 
Błaszczyk. Zdjęcia filmowców 
pojawiły się na stronie kam-
panii: www.makefilmsnotwar.
pl. „To ponad siedem lat dra-
matu, jakiego nie powinno 

Plakaty Pągowskiego do filmów Kler i Eter
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sels) oraz Fundusz Filmowy 
Regionu Brukseli (screen.
brussels fund) ogłosiły nabór 
projektów na bezpłatne Pol-
sko-Belgijskie Forum Kopro-
dukcyjne, które odbędzie się 
w dniach 27-28 lutego 2019 roku 
w Warszawie. Celem inicjatywy 
jest zacieśnienie relacji i nawią-
zanie długofalowej współpracy 
pomiędzy polskimi i belgijskimi 
producentami, czego wynikiem 
będzie powstanie wysokiej jako-
ści europejskich projektów oraz 
wzmocnienie rynku między-
narodowych koprodukcji. Do 
udziału w forum mogą zgłaszać 
się producenci z projektami peł-
nometrażowych filmów fabular-
nych, animowanych, dokumen-
talnych, familijnych oraz seriali 
przeznaczonych do międzynaro-
dowej dystrybucji kinowej i tele-
wizyjnej. Warunkiem uczestnic-
twa jest przesłanie poprawnie 
wypełnionego formularza zgło-
szeniowego w języku angiel-
skim wraz z załącznikami (fotos 
z filmu, zdjęcie reżysera i pro-
ducenta, logo firmy) na adres 
aleksandra.kaplon@kipa.pl wraz 
z dopiskiem „Forum z Belgią” 
w temacie wiadomości. Spośród 
nadesłanych zgłoszeń organi-
zatorzy wybiorą 12 projektów 
z zaznaczeniem, że jeden pro-
ducent może zgłosić tylko dwa. 
Nabór trwa do 31 października.

Mikrobudżety PISF 
dla debiutantów

Jeszcze w tym roku rozpocz-
nie się nabór wniosków 

o dofinansowanie w ramach 
nowego priorytetu w progra-
mie Produkcja filmowa. Prio-
rytet VII – Produkcja Filmów 
Mikrobudżetowych „Pierwszy 
film” skierowany jest do mło-
dych, debiutujących twórców. 
Celem priorytetu jest wspie-
ranie debiutów absolwentów 
szkół filmowych oraz pozo-
stałych twórców, którzy nie 
są absolwentami szkół filmo-
wych, ale posiadają weryfi-
kowalny dorobek twórczy. 

Priorytet VII przeznaczony 
jest dla filmów pełnometrażo-
wych trwających minimum 72 
minuty. Przedsięwzięcia dofi-
nansowane w ramach „Pierw-
szego filmu” powstaną we 
współpracy z ogólnopolskim 
nadawcą telewizyjnym. Prio-
rytet zakłada brak możliwości 
udziału innych dodatkowych 
koproducentów lub inwesto-
rów filmu. W ramach nowego 
priorytetu realizowane będą 
filmy o stałym budżecie 700 
tys. złotych, w tym 85 proc. 
będzie pochodzić z dotacji 
PISF, 10 proc. od nadawcy i 5 
proc. wkładu własnego produ-
centa. Wszystkie dodatkowe 
warunki, które musi spełnić 
producent, zawarte są w Pro-
gramach Operacyjnych na rok 
2018 dostępnych na stronie 
www.pisf.pl.

Przyznano nagrody 
MISIE 2018

Popkulturowa Akademia 
Wszystkiego (PAW) przy-

znała po raz drugi nagrody 
MISIE dla najlepszych i naj-
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Jeden z najbardziej znanych pol-
skich plakacistów, autor wielu kul-

towych i nagradzanych na świecie 
grafik – Andrzej Pągowski – stworzył 
artystyczne plakaty do najnowszych 
filmów Wojciecha Smarzowskiego 
i Krzysztofa Zanussiego. Jeśli chodzi 
o Kler Smarzowskiego, to artysta przy-
znał: „Już od filmu Dom zły korciło 
mnie, by graficznie skomentować jego 
[Smarzowskiego] dzieła. (… ) Fabuła 

jest wielowątkowa i różnorodna, a ja 
musiałem znaleźć ten jeden wspólny 
symbol dla całości. Polecam wszyst-
kim ten film, bo to bardzo ważny 
głos w dyskusji o drodze, jaką zmie-
rza Kościół”. Natomiast w przypadku 
drugiego tytułu Pągowski powiedział: 
„Praca nad plakatem do filmu Eter 
Krzysztofa Zanussiego to moja czwarta 
artystyczna przygoda z twórczością 
tego reżysera. Pierwszy był Kontrakt 

w 1980 roku, potem Stan posiadania 
w 1989 oraz Dotknięcie ręki w 1992. 
Eter jest zupełnie innym filmem 
zarówno od strony plastycznej, jak 
i sposobu prowadzenia narracji, choć 
wciąż cechują go charakterystyczne 
dla całej twórczości reżysera dylematy 
moralne. Łączy w sobie emocje Milcze-
nia owiec oraz klimat filmu Pachnidło”. 
Kler wszedł do kin 28 września, a Eter 
pojawi się na ekranach 30 listopada.

W   dniach 20 kwietnia – 6 czerwca w Muzeum Często-
chowskim (w Ratuszu) odbyła się wystawa wyjątkowych 

fotografii Zdzisława Sowińskiego poświęconych Władysławowi 
Strzemińskiemu. Prace te powstały w latach 70. XX wieku, kiedy 
ich autor tworzył w Łodzi i miał bezpośredni kontakt z dzie-
łami łódzkiego awangardzisty. Sowiński zbudował niezwykły 
cykl oryginalnych fotografii, które oddają hołd artystycznemu 
spojrzeniu Strzemińskiego. Postać twórcy unizmu, jak i sam 
unizm stały się materią, z której fotograf zbudował spójną nar-
rację, łącząc zdjęcia, rzeczywiste przedmioty i realną postać. To 
udana próba uchwycenia chwil świata minionego i człowieka, 
który pozostał w pamięci wielu jako nowatorski artysta, orygi-
nalny nauczyciel i niezłomny bohater. Zdzisław Sowiński jest 
wieloletnim członkiem SFP.

Zdzisław Sowiński  
o Władysławie Strzemińskim
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ciekawszych produktów oraz 
postaci w szeroko pojętej kul-
turze popularnej. Nagrody 
przyznano w ośmiu katego-
riach: ROZBAWIŁO (wygrał 
krótkometrażowy film ani-
mowany Chrystus Narodu 
Ewy Drzewieckiej), WZRU-
SZyŁO (Zimna wojna Pawła 
Pawlikowskiego), WSTRZą-
SNęŁO (książka Mikołaja 
Grynberga „Księga wyjścia”), 
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16. Festiwal Opolskie Lamy
Opole, 3-13 października
www.opolskielamy.pl 

Montaż Film Festiwal 2018
Łódź, 5-7 października
www.montazfilmfestiwal.pl

ANIMARKT
Łódź, 8-13 października
www.animarkt.pl

5. WAMA Film Festival
Olsztyn, 9-13 października
www.wamafestival.pl

34. Warszawski Festiwal Filmowy
Warszawa, 12-21 października
www.wff.pl

1. New Earth IFF – MFF Nowa 
Ziemia
Kraków, 15-21 października
www.neiff.org

16. DSW Happy End Festiwal 
Filmów Optymistycznych 
Wrocław, 17-20 października
www.happyendfestiwal.pl

22. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Dokumentalnych  
Off Cinema
Poznań, 17-21 października
www.offcinema.ckzamek.pl

13. Plenery Film Spring Open
Kraków, 17-26 października
www.filmspringopen.eu

9. Festiwal Krytyków Sztuki 
Filmowej Kamera Akcja
Łódź, 18-21 października
www.kameraakcja.com.pl

7. Festiwal Filmów Frapujących
Gorzów Wielkopolski, 19-21 
października
www.mosart.pl

25. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Niezależnych im. Ireneusza 
Radzia PUBLICYSTYKA
Kędzierzyn-Koźle, 19-20 października
www.publicystyka.mok.com.pl

33. Międzynarodowy Katolicki 
Festiwal Filmów i Multimediów 
KSF Niepokalana
Warszawa, 19-26 października
www.ksfniepokalana.pl

16. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Tofifest
Toruń, 20-28 października
www.tofifest.pl

9. Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Historycznych  
i Wojskowych
Warszawa, 22-26 października 
www.militaryfilmfestival.pl

9. American Film Festival
Wrocław, 23-28 października
www.americanfilmfestival.pl

13. Szczecin European Film Festival
Szczecin, 24-29 października
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl

Ukraina. 3 Festiwal Filmowy
Warszawa, 25-28 października
www.ukrainaff.com

6. Festiwal Filmów Emigracyjnych 
EMIGRA
Warszawa, 26-28 października
www.emigra.com.pl 

Oprac. Marcin radomski

KALeNdArZ IMpreZ 
październik 2018

DZIAŁO SIę (Atak paniki 
Pawła Maślony), NAJlEP-
SZy BOHATER (Pan Żarówka 
z komiksu „Pan Żarówka” Woj-
ciecha Wawszczyka), NAJlEP-
SZA BOHATERKA (Zula 
z filmu Zimna wojna Pawła 
Pawlikowskiego), NAJlEP-
SZy CZARNy CHARAK-
TER (lech Kaczmarek z filmu 
Zimna wojna), NAJlEPSZy 
TWóRCA (Paweł Pawlikowski 

za Zimną wojnę). Pod uwagę 
brane były utwory, które miały 
premierę między 1 lipca 2017 
a 30 czerwca 2018. Gala drugiej 
edycji nagród MISIE odbyła 
się 14 września w ramach 29. 
Międzynarodowego Festiwalu 
Komiksów i Gier w Łodzi. 
Większość laureatów odebrała 
nagrody osobiście, bądź przy-
słała swoich przedstawicieli. 
W skład Popkulturowej Akade-

mii Wszystkiego (PAW) wcho-
dzi blisko 200 osób działają-
cych zawodowo w obszarze 
szeroko pojmowanej polskiej 
kultury. Są to dziennikarze, 
krytycy, osoby wielu arty-
stycznych zawodów, anima-
torzy kultury itp.

Oprac. Julia 
Michałowska
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WIDZOWIE WRACAJĄ DO KIN
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To było upalne lato, które kina 
w  Polsce (i  całej Europie) będą 
zapewne wspominały dość chłod-
no. Spadek frekwencji był od-

czuwalny. Sytuacja zaczęła się poprawiać 
dopiero wraz ze zbliżającym się końcem 
wakacji. Na najpopularniejsze dwa-
dzieścia � lmów w  polskim box o�  ce’ie 
w  sierpniu 2018 roku sprzedano do kin 
blisko 800 tys. więcej biletów niż to miało 
miejsce w roku poprzednim. Frekwencja 
sierpniowa na � lmach z Top 20 polskiego 
box o�  ce’u wyniosła w sumie nieco po-
nad 3,9 mln osób.

Czołówka polskiego box o�  ce’u w dru-
gim miesiącu wakacji należała zde-
cydowanie do � lmów z  Hollywood 
i  to w  większości sequeli/prequeli oraz 
różnych przeróbek. Swoją mocną pozycję 
w  kinach potwierdził musical Mamma 
Mia!, którego druga część tylko w sierp-

niu przyciągnęła ponad 577 tys. widzów, 
a od premiery � lm zgromadził nieznacz-
nie ponad milion kinomanów. W Polsce 
można więc mówić o utrzymaniu zainte-
resowania tematem, ale wynik globalny 
obu tytułów to różnica ponad 200 mln 
dolarów, na niekorzyść części drugiej.

Dobrze w  polskich kinach zaprezen-
towała się kolejna z  komiksowych pro-
dukcji Studia Marvel. Obraz Ant-Man 
i  Osa zainteresował w  sierpniu 434 tys. 
widzów. Na całym świecie druga część 
przygód człowieka-mrówki poradziła 
sobie lepiej o  100 mln dolarów od czę-
ści pierwszej. Trzecie miejsce przypadło 
� lmowym przygodom Kubusia Puchat-
ka. Studio Disney kręci co roku fabuły, 
które wykorzystują potencjał kasowy 
swoich animowanych przebojów. Krzy-
siu, gdzie jesteś? to hybryda � lmu aktor-
skiego z elementami efektów cyfrowych 

oraz wariacja na temat słynnych postaci 
ze Stumilowego Lasu. Obraz bardzo się 
spodobał na świecie, a w Polsce przycią-
gnął ponad 400 tys. widzów. Na miej-
scach czwartym i  piątym znalazły się 
popularne sequele z  Hollywood. Lepiej 
w sierpniu w naszym kraju poradzili so-
bie Iniemamocni 2, na których wybrało 
się do kin ponad 350 tys. osób, a od pre-
miery ponad milion. Nie tak imponują-
co sprzedał się w Polsce kolejny odcinek 
Mission: Impossible, który obejrzało nie-
co ponad 310 tys. widzów.

Na kolejnych pozycjach polskiego box 
o�  ce’u w sierpniu znalazły się dwie pro-
dukcje o Dywizjonie 303. To był bardzo 
ciekawy kinowy pojedynek tych tytu-
łów. Najpierw 17 sierpnia na ekranach 
pojawił się � lm 303. Bitwa o  Anglię, 
produkcja głównie brytyjska, z niewiel-
kim polskim udziałem, którą obejrzało 
w  sierpniu 332 tys. widzów. Dwa tygo-
dnie później w  kinach zadebiutował 
rodzimy Dywizjon 303. Historia praw-
dziwa i  wydawało się, że może mieć 
w kinach kłopoty. Obawy były bezpod-
stawne, obraz z  Piotrem Adamczykiem 
w  ostatnich dniach sierpnia zaintereso-
wał 255 tys. kinomanów i  będzie osta-
tecznie znacznie większym przebojem 
od swojego brytyjskiego konkurenta. Na 
koniec września polski Dywizjon 303, 
inspirowany książką Arkadego Fiedlera, 
dzielnie walczył o  milionowego widza, 
a  dobrej frekwencji sprzyjały zorgani-
zowane grupy szkolne. W  drugim mie-
siącu wakacji ciągle dobrze sprzedawała 
się Zimna wojna, którą zobaczyło 59 tys. 
osób, a pod koniec września ogólna fre-
kwencja na tym tytule przekroczyła 800 
tys. widzów. Z polskich � lmów w sierp-
niu zauważalny był też wynik thrillera 
Odnajdę cię, który obejrzało ponad 45 
tys. osób.

Krzysztof Spór
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BOX OFFICE

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 MAMMA MIA! HERE 
WE GO AGAIN

MAMMA MIA! HERE 
WE GO AGAIN

UIP WLK. BRYTANIA/USA 11 561 736 577 456 19 704 680 979 940 328 27.07.2018

2 ANT-MAN I OSA ANT-MAN AND THE 
WASP

DISNEY USA 8 796 219 434 083 8 796 219 434 083 286 03.08.2018

3 KRZYSIU, GDZIE 
JESTEŚ?

DISNEY'S CHRISTOPHER 
ROBIN

DISNEY USA 7 683 943 424 552 7 683 943 424 552 208 17.08.2018

4 INIEMAMOCNI 2 THE INCREDIBLES 2 DISNEY USA 6 800 378 353 367 26 378 274 1 394 457 403 13.07.2018

5 MISSION: IMPOSSIBLE -
FALLOUT

MISSION: IMPOSSIBLE - 
FALLOUT

UIP USA/CHINY 6 716 101 310 402 6 716 101 310 402 215 10.08.2018

6 303. BITWA O ANGLIĘ HURRICANE: SQUADRON 
303

KINO ŚWIAT WLK. BRYTANIA/
POLSKA

6 480 349 332 001 6 480 349 332 001 244 17.08.2018

7 DYWIZJON 303. 
HISTORIA PRAWDZIWA

DYWIZJON 303. 
HISTORIA PRAWDZIWA

MÓWI SERWIS POLSKA/WLK. 
BRYTANIA

4 945 992 255 055 4 945 992 255 055 255 31.08.2018

8 MŁODZI TYTANI: 
AKCJA! FILM

TEEN TITANS GO! WARNER USA 3 932 315 207 710 3 932 315 207 710 166 10.08.2018

9 THE MEG THE MEG WARNER CHINY/USA 3 662 334 171 314 3 662 334 171 314 168 24.08.2018

10 KSIĄŻĘ CZARUŚ CHARMING KINO ŚWIAT KANADA/USA 3 282 329 179 786 4 889 870 269 026 175 27.07.2018

63 861 696 3 245 726

11 JAK ZOSTAĆ 
CZARODZIEJEM

HERE COMES THE GRUMP MÓWI SERWIS WLK. BRYTANIA/
MEKSYK/USA

1 944 332 109 388 1 944 332 109 388 170 03.08.2018

12 PATRYK PATRICK MONOLITH WLK. BRYTANIA 1 810 631 96 652 1 810 631 96 652 133 10.08.2018

13 SLENDER MAN SLENDER MAN UIP USA 1 783 217 88 213 1 783 217 88 213 89 17.08.2018

14 SZPIEG, KTÓRY MNIE 
RZUCIŁ

THE SPY WHO DUMPED 
ME

MONOLITH USA/KANADA 1 262 539 64 390 1 262 539 64 390 126 17.08.2018

15 BEZ LITOŚCI 2 EQUALIZER 2 UIP USA 1 149 741 55 598 1 149 741 55 598 117 31.08.2018

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

1 140 114 59 167 15 048 161 789 205 265 08.06.2018

17 MROCZNE UMYSŁY THE DARKEST MINDS IMPERIAL 
CINEPIX

USA 1 077 174 56 950 1 077 174 56 950 128 24.08.2018

18 ODNAJDĘ CIĘ ODNAJDĘ CIĘ KINO ŚWIAT POLSKA 863 538 45 434 863 538 45 434 134 03.08.2018

19 RODZINY SIĘ NIE 
WYBIERA

LA CH'TITE FAMILLE KINO ŚWIAT FRANCJA 823 120 44 234 823 120 44 234 100 10.08.2018

20 JESTEM TAKA PIĘKNA! I FEEL PRETTY KINO ŚWIAT CHINY/USA 748 261 38 717 6 442 593 333 402 170 29.06.2018

12 602 667 658 743

TOP 20: 76 464 363 3 904 469

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA MÓWI SERWIS 4 945 992 255 055 4 945 992 255 055 255 31.08.2018

2 ZIMNA WOJNA KINO ŚWIAT 1 140 114 59 167 15 048 161 789 205 265 08.06.2018

3 ODNAJDĘ CIĘ KINO ŚWIAT 863 538 45 434 863 538 45 434 134 03.08.2018

4 TWARZ KINO ŚWIAT 46 284 4 767 3 365 298 188 671 253 06.04.2018

5 PITBULL. OSTATNI PIES KINO ŚWIAT 42 805 4 309 20 311 991 1 014 107 434 15.03.2018

6 KOBIETY MAFII KINO ŚWIAT 30 270 3 027 41 766 261 2 037 082 473 22.02.2018

7 SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ NEXT FILM 20 366 2 082 35 790 361 1 811 402 312 27.01.2017

8 TWÓJ VINCENT NEXT FILM 18 193 2 023 6 806 064 433 972 176 06.10.2017

9 SERCE, SERDUSZKO NEXT FILM 16 666 1 520 681 147 48 007 75 21.11.2014

10 KOBIETA SUKCESU NEXT FILM 15 623 1 577 7 330 264 389 981 284 08.03.2018

TOP 10: 7 139 851 378 961

BOX OFFICE SIERPIEŃ 2018

Dywizjon 303. Historia prawdziwa, 
reż. Denis Delić 

Wraz z kończącymi się wakacjami widzowie powrócili 
do sal kinowych. Oczy branży zwrócone były na kinowy 
pojedynek dwóch „Dywizjonów 303”.
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TA WIELKA ZBRODNIA
potężny głos zamilkłych chó-
rów / tylko guziki nieugięte / 
guziki z płaszczy i mundurów”.

Wajda nie zekranizował jed-
nak wiersza Herberta. Przeciw-
nie – zrobił � lm epicki, czytan-
kowy, klarownie i dokładnie 
ukazujący kontekst historyczny, 
okoliczności zbrodni i  sam 
mord. Jak twierdził – pierwsza 
fabularna produkcja o Katyniu 
inna być nie mogła. 

Scenariusz reżyser napisał 
razem z młodszymi od sie-
bie twórcami: Władysławem 
Pasikowskim i  Przemysła-
wem Nowakowskim (pierwo-

wzorem była zresztą nowela 
Andrzeja Mularczyka zatytu-
łowana „Post mortem”). Zdję-
cia zrobił stały współpracownik 
tak Wajdy, jak i Pasikowskiego 
oraz Polańskiego – Paweł Edel-
man. Jako muzykę wykorzystano 
fragmenty utworów Krzysztofa 
Pendereckiego nagranych przez 
chór męski, solistów i orkiestrę 
Filharmonii Narodowej w War-
szawie pod dyrekcją Antoniego 
Wita. 

Film zaczyna się 17 wrze-
śnia 1939 roku, gdy na moście 
granicznym spotykają się dwie 
fale uchodźców. Jedni uciekają 
z Zachodu na Wschód przed 
armią niemiecką, drudzy – ze 

Wschodu na Zachód przed 
armią radziecką. Rotmistrz 
Andrzej (Artur Żmijewski) 
z 8 Pułku Ułanów z Krakowa 
zostaje, wraz z wieloma innymi 
żołnierzami, internowany przez 
Sowietów w obozie jenieckim. 
Jego żona Anna (Maja Osta-
szewska) bezskutecznie błaga go, 
by zrzucił mundur i w cywilnym 
ubraniu spróbował z nią uciec. 
Andrzej powołuje się na honor 
i wojskową przysięgę. Wkrótce 
trafi do znacznie surowszego 
obozu w Kozielsku.

Anna tymczasem, po wielu 
niebezpiecznych perypetiach, 

przedostaje się z córeczką Niką 
do Krakowa. Zatrzymuje się 
u teściowej (granej przez Maję 
Komorowską), której mąż, pro-
fesor Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, został wywieziony przez 
Niemców do obozu w Sachsen-
hausen. Kobiety czekają na swo-
ich mężczyzn, którzy nigdy nie 
powrócą. 

W � lmie pojawia się też per-
spektywa żołnierzy – na czele 
z  odtwarzanym przez Jana 
Englerta generałem – zamknię-
tych w sowieckim obozie. Mamy 
również sceny rozgrywające się 
tuż po wojnie, ilustrujące dyle-
maty ideowe i życiowe, przed 
jakimi stają ludzie w obliczu 

nowego ustroju przyniesionego 
ze Wschodu. Jedni walczą i giną, 
inni okazują się konformistami, 
jeszcze inni nie wytrzymują cię-
żaru kłamstw, siły wywieranej 
na nich presji i strzelają sobie 
w łeb. 

W � lmie Wajdy niewiele jest 
miejsca na szarości, na półtony 
(choć pojawia się np. postać 
„dobrego Rosjanina”). Mamy 
do czynienia z wizją głównie 
czarno-białą, z opowieścią, 
w  której wyraźnie zostaje 
oddzielone dobro od zła, hero-
izm od oportunizmu, słusz-
ność moralna ofiar od prze-

mocy najeźdźców. Zresztą, 
czy w przypadku tak wielkiej 
zbrodni, tak ogromnej trage-
dii, pozostaje jakakolwiek prze-
strzeń na subtelności?

Największe wrażenie robi 
ostatnia sekwencja Katynia, 
czyli sam mord. Pokazany 
tu detalicznie, bez dialogów 
i retoryki, które ciążą na wcze-
śniejszych fragmentach � lmu. 
Wyprane z barw zdjęcia Edel-
mana, posępna muzyka Pen-
dereckiego, bezlitosny w swej 
regularności rytm montażu 
(dokonanego przez Milenię 
Fiedler i Rafała Listopada) 
działają na widza niemal 
paraliżująco. To kawał bardzo 

dobrego kina, w którym Wajda 
pokazuje swój pazur mistrza. 

Katyń miał premierę we 
wrześniu 2007, na festiwalu 
filmowym w  Gdyni, gdzie 
jednak na życzenie Andrzeja 
Wajdy został zaprezentowany 
poza konkursem. Zdobył nato-
miast szereg Orłów – Polskich 
Nagród Filmowych. Za najlep-
szy � lm, zdjęcia Pawła Edel-
mana, scenogra� ę Magdaleny 
Dipont, kostiumy Magdaleny 
Biedrzyckiej i Andrzeja Szenaj-
cha, muzykę Krzysztofa Pende-
reckiego, dźwięk Jacka Hameli 
i drugoplanową rolę kobiecą 
Danuty Stenki (wcielającej 
się w generałową Różę). Był 
też nominowany za reżyserię, 
montaż Milenii Fiedler i Rafała 
Listopada, główną i drugopla-
nową rolę męską (odpowied-
nio – Andrzeja Chyry jako 
porucznika Jerzego i Artura 
Żmijewskiego jako rotmi-
strza Andrzeja). Magdalena 
Biedrzycka otrzymała także 
Europejską Nagrodę Filmową, 
zaś � lm wyróżniono nomina-
cją do Oscara w kategorii Naj-
lepszy Film Nieanglojęzyczny 
(była to czwarta nominacja 
w tej kategorii dla zrealizo-
wanego przez Wajdę � lmu – 
po Ziemi obiecanej, Pannach 
z Wilka i Człowieku z żelaza). 
Ostatecznie jednak Katyń prze-
grał rywalizację z austriackimi 
Fałszerzami Stefana Ruzowitz-
ky’ego, także rozgrywającymi 
się w czasie drugiej wojny, opo-
wiadającymi jednak historię 
nieco mniej pomnikową, za 
to bardziej niejednoznaczną. 

Niewątpliwie jednak dzieło 
Andrzeja Wajdy przyczy-
niło się do tego, że o zbrodni 
w Katyniu usłyszała opinia 
publiczna na całym świecie. 
Sam zaś reżyser po produkcji 
wielowątkowej, epickiej zajął 
się – jak to często miał w zwy-
czaju – kinem kameralnym, 
wyciszonym. Po raz kolejny 
w swojej karierze sięgnął po 
opowiadania Jarosława Iwasz-
kiewicza, przenosząc na ekran 
Tatarak. 

Przez cały czas trwa-
nia PRL-u zbrodnia 
katyńska – zamordo-
wanie wiosną 1940 

roku tysięcy oficerów pol-
skiego wojska i policji przez 
radziecką policję polityczną 
NKWD – była najsurowiej 
strzeżonym tabu. Najmniej-
sza o niej wzmianka nie mogła 
się pojawić ani w książkach, ani 
w � lmach. Związek Radziecki 
zresztą konsekwentnie wypie-
rał się odpowiedzialności za 
zbrodnię, przypisując jej doko-
nanie Niemcom hitlerowskim. 

Przypomnijmy tutaj taki 
oto fakt z kinem i Katyniem 
związany. W 1974 roku pol-
ska aktorka i pieśniarka, miesz-
kająca już wówczas we Fran-
cji – Anna Prucnal – zagrała 
w filmie innego imigranta, 
Jugosłowianina, Dušana Maka-
vejewa zatytułowanym Sweet 
Movie. Nie dość że wcieliła 
się tam w „wyuzdaną prole-
tariuszkę”, kapitan Annę Pla-
netę, to jeszcze ekscesy rewo-
lucyjno-seksualne z udziałem 
jej i innych bohaterów zostały 
przez reżysera połączone 
z archiwalnymi zdjęciami poka-
zującymi zwłoki zamordowa-
nych w Katyniu Polaków. Film 
uznano w PRL-u za „pornogra-
� czny i antykomunistyczny”, 
na Prucnal ustanowiono zapis 
cenzorski, a jej samej odebrano 
polski paszport. 

KATYŃ

Sweet Movie był pierwszym 
filmem w historii kina, który 
przywoływał – w mocno awan-
gardowy sposób – sowiecką 
zbrodnię. W Polsce oficjal-
nie po ten temat sięgnięto 
dopiero po przełomie ustro-
jowym 1989 roku. Powstało 
kilka dokumentów o Katy-
niu, w tym m.in. Las katyń-
ski (1990) Marcela Łoziń-
skiego. Bardzo długo jednak 

światła dziennego nie mogła 
ujrzeć żadna fabuła na temat 
tamtych wydarzeń, choć do 
jej realizacji przymierzali się 
rozmaici reżyserzy, chociażby 
Robert Gliński. Pierwszy był 
jednak Andrzej Wajda, któ-
rego ojciec, kapitan Jakub 
Wajda, widnieje na liście ofiar 
zbrodni katyńskiej. Najpraw-
dopodobniej zginął w Staro-
bielsku. 

W którejś ze swoich ksią-
żek Wajda powiada, że ze 
wszystkich artystycznych hoł-
dów dla ofiar Katynia poru-
szył go jedynie krótki wiersz 
Zbigniewa Herberta „Guziki”:

„Tylko guziki nieugięte / 
przetrwały śmierć świadko-
wie zbrodni / z głębin wycho-
dzą na powierzchnię / jedyny 
pomnik na ich grobie / (…) 
/ tylko guziki nieugięte / 

Pierwszy fabularny � lm o Katyniu, epickie dzieło Andrzeja 
Wajdy nominowane do Oscara, które pokazało dramatyczną 
prawdę historyczną nie tylko widzom w Polsce, ale i na 
świecie, nie wyłączając Rosji.
Bartosz Żurawiecki

Katyń, reż. Andrzej Wajda

Danuta Stenka w fi lmie Katyń, 
reż. Andrzej Wajda
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