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FILM 
OOBRZE NAKRĘCONY MAGAZYN 

GULCZAS. ŚWIĄT 
NIE BĘDZIE 

Idą Swięta, a w naszych kinach, jak nigdy, naj
mniejszego ich śladu. Nie poszaleje więc tym razem w 
grudniu na ekranie Schwarzenegger w fikuśnej czerwo
nej czapeczce ani Grinch w gustownym futerku. No. 
chyba Ze Gulczas mechanicznie. tzn . z przyzwyczajenia, 
przebierze swój motorower za choinkę. Gruzą wieje .. 

Nie tylko zresztą u nas, również w Hollywood. 
Tam mają jednak poważniejsze problemy. Zwłaszcza 

z czasem. W Hollywood próbują bowiem zmienić przy
szłość, która ... już byla. i wymazać z filmów największy 
błąd ludzkości - (t)error. Ale czy komputerowy retusz 
świata wystarczy, by z Ery Wąglika znów powrócić 

do Ery Wodnika? W irtualne to życzenia . Ich spełnien ie 

jest moiliwe w telewizyjnym inkubatorze .Big Brothera· . 
ale , niestety, nie w rzeczywistości , która tak naprawdę 
bardziej przypomina tę z filmów braci Coen, gdzie ścież
ka strachu zawsze i bliziutko biegnie tuż obok szarej 
ścieżki codzienności [siostry syjamskie. czy co?]. Wy
starczy zrobić krok ... Może dlatego. gdy oglądam filmy 
Coenów, zawsze zastanawiam się, czy ten człowiek, któ
ry płakał- często ze śmiechu -jest tym samym człowie

kiem, którego nie było . 

Gulczas. a jak ty myślisz? 

A#-··~ 
Redaktor naczelny 

PS Poprawimy się : Święta będą . Teraz kolej na 
świat- niech też się poprawi . Czego wszystkim na Świę
ta życzę . 



LISTY 

ROBERT MIROWSKI 
POSZEDŁ NA AMELIĘ 

,.QUO VADIS" PO OSCARA? 

WEEKEND Z AMELIĄ 
Oto początek - druk całości roku. W Paryżu pracował kolej- Jej śmiech brzmia ł wysoko. 

ze względu na długość no jako sprzedawca popcornu , prawie piskliwie. Mógłby si ę 

tekstu nie był możliwy pomywacz w ma leńkim barze znależć w kolekcji śmiechów na 

- pracy, która zwyciężyła na peryferiach miasta, bileter kasecie , któ rą znalazł kiedyś w 

w konkursie ogłoszonym w amatorskim teatrze. Teraz jednym z naprawianych auto-

przez firmę Gutek Film naprawia automaty do zdjęć matów. Były na niej nagrane 

z okazji premiery ,.Amelii". Polaroidu. Jest godzina 24 .02 . śmiechy grube i cienkie, niskie 

Vladimir Pavlov skoriczył myć i wysokie, charczące, z bezde-

VLADIMIR zęby, teraz położy się spać , chem, kończące s ię atakiem 

J est 19 października 2001 ro- aby obudzić się o 6 .00 rano. czkawki , śpiewne i przerywane 

ku. dokładnie godzina 23.59. W międzyczasie będzie śn ił - długo by wymieniać, cóż każ-

VIadimir Pavlov myje zęby w o dziewczynie. którą kiedyś zo- dy był inny. jak ludzie . którzy 

łazience swojego mieszkania. baczył w automacie Polaroidu, s i ę tam śmiali. Potem śni ło 

Lubi. gdy pasta pieni mu się w a potem spotka ł w małym ba- mu się, że goni go młody męż -

ustach, dlatego zawsze nakła - rze na Montmar tre. Podawała czyzna przez t.unel metra, po 

da tej za dużo . Lubi też dłubać kawę i ciastka . Mia ła ciemne schodach, po jezdni i zatłoczo-

naostrzonym ołówkiem w uchu zabawnie ostrzyżone włosy, nym chodniku i kolo fontanny, 

i zostawiać kropkę z bitej ładne spojrzenie spod długich gdzie po dziewczynie pozostał 

śmietany na ciastku na ostatni rzęs i śmieszne niekobiece bu- tylko odgłos śmiechu . Biegł , aż 

kęs . Nie lubi zimy, zapachu ty. jakby podprowadzi ła je kole- brakowało mu tchu , podtrzy-

mięty, swojego sąsiada spod dze klownowi . We śnie Vladi- mywa ł się drzew, potykał , 

ósemki i pracy, którą wykonuje . mir widz i ał ją . jak biega wokół przewracał i szybko podnosił 

Jest rosyjskim emigrantem, fontanny, g łaszcząc paw1erzch- do swego samochodu. ! .. .l 
do Francji przyjechał w 1995 nię wody, i śmieje się głośno Graqna SlClepanek, todi 

W listopadowym numerze ~Filmu " znalazłam wiadomość, że ~Quo vadis" ma reprezentować Polskę w biegu po 

Oscara. Utości ! - cz:y nikt nie zdaje sobie sprawy, że film dostanie tęgie baty? Amerykanie - niestety - mają swa· 

jego "Gladiatora" i wystarczy zestawić ze sobą te dwa filmy, aby dostrzec wsz:ystkie wady i niedoróbki polskiego 

filmu. "Faraon", ~Matka Joanna od Aniołów", cz:y mój ulubiony film .. Austeria", to jest naprawdę kawał genialne· 

go kina, ale "Quo vadis" - państwo wybaczą, ale dobre aktorstwo Trel i, Majchrzaka i Undy to za mało ! Paweł 

Deląg , którego darzę sympatią ze względu na jego warunki zewnętrzne , ma trudności z mówieniem, a nawet 

niekiedy połyka końcówki , p. Mielcarz jest piękna i to wszystko, jeszcze Franciszek Pieczka wzrusza i porusza, 

owszem, wspaniała jest muzyka Jana A.P. Kaczmarka - niestety, czasami zbyt wyciszona, zdjęcia Andrzeja J. Ja

roszewicza nierówne (to na pewno nie "Czule słówka"), przyznam również , że zawiód ł mnie Michał Bajor, ale to 

już moje subiektywne odczucie. Zgadzam się. i ż wiele rzeczy w filmie. czytelnych dla Polaków, nie znajdzie zro

zumienia w Stanach. ( ... ) Ola mnie oczywiście w drodze po Oscara .. Quo vadis" ma się do "Cześć Tereska" jak 

NIE JESTEM POD WPŁYWEM 
Uznałem. nie będąc pod wpływem żadnych środ 

ków pobudzających. że polskie kino produkuje zde

cydowanie za mato superprodukcji. Tak naprawdę 
to chciałbym. żeby w ciągu roku pojawia ło s i ę ich 
przynajmniej pięć lub sześć . Teraz postaram s ię 

wytłumaczyć z tego, na pierwszy rzut oka. dzi
wactwa. L .l Jestem przedstawicielem kinoma
nów, który za możliwość obejrzenia polskiej su

perprodukcjimusiplacićprawiedwarazytyleco 

zwykle. [ .. .l Gdy Wj'bieralem s i ę na amerykańską 

superprodukcję taką jak .Hannibal". to zapłaciłem 
10zl, tylesamocozaniskobudżetową. niezaleZ
ną produkcję .Happy Texas" l to jest klucz do roz
wiązan ia problemu. Amerykanie produkują dużo 
superprodukcj i, awięcichfilmymusząkookuro

waćowidza . a nie zdzierać z niego pi eniądze 

"Majteczki w kropeczki" do "Czarodziejskiego fletu" Justyna Koczwara, Morawica 

Z ARCHIWUM 
Postanowitam do Was napisać , bo bieristw do zagranicznych gwiazd 

po pierwsze zainspirowała mnie ru- można się doszukać nie tylko na 

bryka "Z archiwum F", gdzie wyka· srebrnym ekranie, lecz także po-

zaliście Paristwo skończoność śród najbliższych , naszych znajo-

ludzkich typów. Przycz:yna druga mych cz:y ludzi przypadkowo spo-

wypiy'Na niejako z pierwszej . Otóż tkanych. Dlatego też zachęcam 

zaobserwowałam ostatnio, iż poda- Państwa do ogłoszenia konkursu 

na Jamach Waszego magazynu. Po 

prostu czytelnicy przysłaliby zdjęcia 

nieznanych, szarych zjadaczy chle

ba, wykazujących podobieństwo 

do aktora/aktorki ze Starego Kanty-

nentu lub zza Oceanu. 

Ania Prędka, Poznań 

FILMOSTRADA INTYMNOśC, AIMEE l JAGUAR, MORDERCZE LATO, WOJNY DQ. 

MOWE, HAPPY TEXAS, MALENA, PÓŁSERIO - to zestaw filmów fir

my SPI , który jako festiwal objazdowy wędruje po Polsce . W grudniu 

odwiedzi następujące miasta: 30.11-6.12 Września {kino Trójka), 

Opole (kino Kraków]; 7 .12- 13.12 Płock {Diana), Rzeszów (Rejs]: 14.12- 20.12 Kalisz (Centrum], 

Łowicz {Bzura] ; 26.12- 3.01 .2002 Słupca (Grażyna] , Konin (Oskard] . 
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Aby zdobyć widza . nie mogą podw{ższać cen bile

tów. to by było równe samobójstwu. przecież 

przykładawo w jednym tygodniu 'NChodzi .Pearl 

Harbor". a w następnym .Shrek". Natomiast w 

Polsce przenosi się premierę .Pana Tadeusza" z 

kwietllia na paźdz iernik z ob8'Ny. że lutowe 

.Ogniem i mieczem" odbierze wido~~~~nię . I..J Gdy 

w naszym kraju będzie więcej superprodukcji, to 

staną się czymś zwyczajnym, a przede wszystkim 

będą musiafy walczyć o widza. Zatem ceny będą 

normalne, bo zdzieranie z widza przestanie być 

opłaca lne . L .. l Serdecznie pozdrawiam. Aha . jesz

cze jedno - świetlly pomysł z n.J bryką .na 'N'(IJ'e
sie" Nie wiem dlaczego. ale zawsze interesawaty 

mnie cyferki. Ta n.Jbryka spełnia moje potrzeby w 

1 OD procentach. Jacek Bnniak, Skierniewice 
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OPERATORZV l DOKTORZY 

Od 1 do 8 grudnia trwać będzie w Łod z i Międzynarodo

wy Festiwal Autorów Zdjęć Fil mowych "Camerimage". Złotą Żabę 
za ca łokształt twórczości odbiera w tym roku Owen Roizman, na
groda specjalna dla du etu reżyser-<>perator tym razem trafi do rąk 
trzech osób, Joe la i Ethana Coenów oraz operatora większości ich 
filmów Roge ra Deakinsa. Wśród filmów konkursowych zna laz ły 

się m.in.: "Hearts in Atlantis" Scotta Hicksa, "Mulholland Drive" 
Davida Lyncha, .. Król tmlczy" Gerarda Corbiau , .. Angelus" Lecha 
Majewskiego. W jury zas iadają m.in. : David Wat kin, Carlo Di Pa l
ma, Robert Fraisse, Roger Deakins, Frederick El mes. 5 grudn ia od-

będ zie się konkurs etiud studenckich, z uczniami szkól fi lmowych 
na seminariach i warsztatach spotkają się m.in. Owen Roizman i 
Billy Williams. Poza wymienionymi osobami swoją obecność na fe
stiwalu zapowiedzieli m.in . Paul Mazursky, Luis Mandoki, 0\i ver 
Stapleton, Witold Sobocińsk i , Warren Beatty. 

PRZEPROWADZĄ SIĘ? 

Peter Weir, David 
lynch i Roland Joffe 
planują otwarcie studla fil

mowego w Łodzi - taka 
informacja pojawila się 

m.in. na stronach intemetO'IIi')'ch Australian Bro
adcasting Corporation. Conversation Film Pro
duction mialoby rozpocząć działalność w przy

szłym roku. Zajmowałoby się produkcją filmów 
(w Łodzi chce nakręcić swój kolejny lilm David 

Lynch), prowadziloby też wyklady i zajęcia dla 
studentów szkól filmO'IIi')'ch z Europy Środkowej 
i Wschodniej. -Jeśli chodzi o otwarcie nowego 

studia produkcyjnego Davida Lyncha, to, nieste
ty, nie mogę teraz potwierdzić tej informacji 
- skomentowal Jay Aaseng, agent lyncha (wy

powiedż uzyskana dzięki pornocy Gulek Film). 
Wspótzatożycielem studia ma być dotychczaso
wy szef festiwalu Camerimage Marek Żydowicz 
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W czasie trwania festiwalu łódzka PWSFTViT przyzna 
tytu l docto ra hono ris causa Vittorio Storaro, a na ulicy Piotrkow
skiej pojawi s ię kolejna gwiazda, tym razem dedykowana zmar
łemu w tym roku Piotrowi Sobocil'"lskiemu . Ca merimage o rga ni
zu je toruńska Fundacja TUMU LT. 

TO NIE JA 
Michał Szczerbie, sce
narzysta i producent wy
konawczy .,Wiedżmina" 

Nagle wycofaJ on swoje 
nazwisko z napisów 

i wszelkich materiałów dotyczących filmu. Tym 
samym całkowicie odciął się od produkcji, której 
by1 pomysłodawcą i rzecznikiem. Scenarzyści po
dejmowali już podobne decyzje, ale po raz pierw
szy w polskim kinie swego filmu wyparł się pro
ducent wykonawczy. - Michał Szczerbie nie czuje 

się autorem 3. wersji scenariusza .,Wiedźmina", 
którą 1a i Marek Brodzki uznaliśmy za najlepszą 
- powiedział .F ilrrtO'ł-li" producent lew- Rywin. 

- Doszedł do wniosku, że zbyt odbiega ona od 
jego scenariusza i poprosi! o wycofanie nazwiska 
z napisów filmu, na co się zgodziłem 
Sam Michał Szczerbie unika kontaktu z dzienni

karzami. Komentarza odmówił też Marek Brodzki 

ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI 

los recenzenta filmowego nie jest łatwy. Nie 
dość, że twórcy, producenci i dystrybutorzy ma
ją pretensje o jego oceny (zlośliwe, jednostron

ne), nie dość, że wszyscy analizują jego charak
ter Uest wredny, bo jest nieudacznikiem), to te

raz jeszcze uprzykrza mu się wstęp na pokazy 
prasowe filmów. Niektórzy dystrybutorzy każą 
mu np. stać przed kinem w gigantycznych kolej-

z dokumentacją personal
ną, a inni np. wpadli na 
pomysł, by na te pokazy 

zapraszać tylko wybranych 
(sprawdzonych?) krytyk&w. 
Cl:fŻ.t:Jy wychodzono z za
łożenia , że im mniej nega
tywnych recenzji w gaze
tach. tym więcej dobrych 

filmów na ekranach? 





WYDARZENIA TU 

SERIAL SPOD CELI 
Marian Terl ecki, producent i re.Zyser, pracuje nad komedią "Ryzyko jest twoje" 

Bohaterami są dwaj filmowcy, którzy spotykają się w ... więzieniu i postanawiają napisać 

scenariusz seria lu . Lutek (Mich ał Milowicz) i Emil (O laf Lubaszenko) mają zupełnie inne 
charaktery, ale łączy ich niechęć do kina ambitnego i marzenie o sławie. 

Autorami scenariusza do "Ryzyka ... " są Tomasz Solarewicz i Grzegorz Kempinsky. 
Operatorem filmu jest Andrzej Ramlau, scenografię zaprojektowała Dorota lgnacza k. W fil
mie zobaczymy także: Mirosława Zbrojewicza, Zbigniewa Boczkowskiego oraz telewizyj ne 
gwiazdki: Katarzynę Oowbor, Iwonę Kubicz, Hannę Smoktunowicz. "Ryzyko ... " kosztowało 
1,2 mln zł, film wyprodukowali: M. T. Art., Everest, AWR Wprost, Video Studio Gdatlsk. 

LATO W [TRÓJ]MIEŚCIE 
m.in. Tymona Tymaliskiego, 

pierwsza pełnometrażowa Michala Milewicza, Tomka 

produkcja trójmiejskiej grupy Upińskiego, Olafa Oerigla· 

Hamulec Bezpieczeństwa. soffa, Konja, Janusza Pana-

TytułO'N'y' segment to mebel. sewicza. Komedię wyre?yse-

obiekt marzeń wielu miesz- rowat Oskar Kaszyński , au-

kańców peerelu, w tym glów· 

piński) . /l-by zdobyć ów ciazrealizował Marek Woj

mebel, chłopak przemyca ko· ciechowski. "Segment 76" 

żuchy z Turcji, a c1uchy do wyprodukowali: Hamulec. 

ZSRR. Odważn ie ściera się z Klimawent, Towarzystwo Przy-

MO i celnikami. W czasie wal· taciól Sopotu, Klubok.awiar-

nym od kombinowania boha- nia. Biodro Records. 

ter czyści swojego jeepa i Grupa Hamulec działa od 
czeka na przyjazd uczącej się 1994 r. Zadebiutowała fil-

za granicą narzeczonej, Oli mem s. f.: .. Krwawa szmata 

(Ewa Andruszkiewicz) . Reali· 3" i później realizowała król-

zatorom udalo się namówić kometraźowe parodie holły-

do udziału w .. Segmencie" woodzkich produkcji 

KALENDARZ 
85 lat kończy Edward Oziewoński 

45 lat kończy Kr zysztof Pieczyński 
30 lat kończy Edyta Olszówka 
1 O lat temu miały premierę 

Rozmowy kontr olowane 

WŁOSI W ŁODZI 
Reżyser Gabriele lacovone 

realizuje w lodzi zdjęcia do 

swojego debiutu fabularne

go. \rVIosko-polskiego filmu 

.,To nie ja"" (Non sono io) . la

covone {rocznik 1962) odby

wał staż na Wydziale Reży

serii łódzkiej szkoły filmowej 

Byt też asystentem Jerzego 

Stuhra przy .. Tygodniu z ży

cia mężczyzny "" 

Bohaterem filmu jest Matteo. 

który przyJeżdża do Polski 

z Sycylii , uc iekając przed 

swoją tajemniczą przeszło

ścią. Znajduje schronienie 

u dawnego przyjaciela rodzi

ny, który prowadzi wioską 

restaurację w lodzi. Pewne

go dnia w l odzi pojawia się 

Giuseppe, sycylijski mafioso 

i dawny przyjaciel bohatera 

Ma zabić Matteo. 

Glówne role w filmie "To nie 

ja" grają wloscy aktorzy An

tonio Bernardinelli. Andrea 

Combi i Ubaldo Lo Pasti. 

Występują także Agnieszka 

Dulęba-Kasza i Mariusz Ja

kus . Scenariusz wraz z reży

serem napisał Franco De 

Pefla. Autorem zdjęć jest 

Sandro Grossi. Scenografię 

zaprojektowali Bogdan Sol

le i Marta Zanni, za kostiu

my odpowiedzialne są Mał

gorzata Zacharska i Ema-

nuela Pagliarini 

Anna świerkocka 
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WAJDA PROJEKTUJE 
Andrzej Wajda ma już na swoim koncie kilka pozafilmowych projektów, z jego inicja

tywy powstały m.in. Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej ,.Manggha" w Krakowie i Muzeum 
Socjalizmu w Nowej Hucie. Reżyser nie zamierza zrezygnować z parnysiu wybudowania ru
chomego pomnika Orla, wynurzającego się z morza, który ma stanąć w Gdyni. Kolej ne zamie
rzenie to stworzenie w Krakowie Miejskiego Ośrodka Informacji. Z kolei w stolicy Andrzej 
Wajda chciałby v.rybudować Panoramę Powstania Warszawskiego. Wybrano już lokalizację dla 
tego projektu- jedną z rotund na Woli, w których mieściła się miejska gazownia. Artysta za
prezentowa! już makietę panoramy. Wewnątrz rotundy ma zostać wzniesiona czteropiętrowa 
konstrukcja imitująca kamienicę. Na wewnętrznych ścianach rotundy umieszczone ma być 
malowidło przedstawiające widok całego miasta. Zvviedzający zobaczyliby, jak przebiegała 
obrona kamienicy: znaleźliby się obok stanowiska obserw·acyjnego, w sztabie powstańczej 

jednostkl, zobaczyliby granatnik, powstańczy szpital, barykadę, a dalej niemieckl czołg i mio
tacz płomieni. Mogliby obejrzeć fragment kana łów, którymi przemieszczali się powstańcy. 

By zwiększyć realizm oglądanych scen, twórcy panoramy chcą dodać jej oprawę 
dźwiękową: śv.ri st kul, odgłosy wystrzałów, wybuchy bomb, rozmowy telefoniczne z po
wstańczej radiostacji. Reżyser chce, by panoramę otwarto w 2004 r., w 60. rocznicę wybuchu 
powstania. Budowa ma pochłonąć ok. 60 mln złotych. Póki co na ziszczenie marzenia Andrze
ja Wajdy nie ma żadnych pieniędzy. 

Z WAJDĄ O WAJDZIE 
Andrzej Wajda był bohate- zorganizowała Katedra Teorii 

rem czterodniowej między· Literatury. Teatru i Filmu Uni· 
narodowej konferencji, którą wersytetu Łódzkiego. W kan-
w dniach 25-28 października ferencji .,Filmowa i teatralna 

twórczość Andrzeja Wajdy" 
wzięli udział krytycy m.in 
z USA, Australii, Francji. 
Wielkiej Brytanii, Rosji. Ukra

iny, Węgier i Polski. Wygło-

Anna Książczak 

MarzenieMistrza 

na. tożsamośc i narodowej 

i seksualnej w opowieściach 
filmov-,.ych Wajdy", Amery
kanka Lisa Di Bartolamea 

z uniwersytetu w Pittsburghu 
in t erpre towała .. Pana Tade
usza", Norweg Bj6rn Seren

sen - .. Człowieka z marmu
ru", a Anglik Paul Coates .. Pi· 

szono 38 referatów. l tak: lata i innych". Konfe rencję 

Aleksander Dundjerovic z Li- otworzył sam Wajda, który 

verpool Hope University Col- mówi! o .. Aktualności idei ki-
lege mówił o .,Teatralności ki- na narodowego" (AŚ) 
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WIEDŹMY 
OCENZUROWANE? 
1VP {Pr. 11) , producent doku· 

mentu .. Wiedżmy" , zdecydo
wała , że film ten nie zostanie 

przez nią v-,.yemitowany. 

W Kręgu 

Trzos.- Na kolaudacji doszło 

do ideologicznego ataku na 

"Wiedżmy''. Zamiast meryto· 
rycznych uwag usłyszałam. 

że zrobilam kryptoreklamę 
Kręgu, że montaż przyporni· 

.. Wiedżmy" Agnieszki Trzos na .. polityczne agitki filmowe", 
opowiadają o Kręgu - grupie że to atak na mężczyzn. Po-
kobiet, która spotyka się , by ruszanie spraw menstruacji 
pracować nad umysłem i cia· uznano za .. nietaktowne" . Za· 
Iem. W swoich praktykach bolało mnie, że próbuje się 

współczesne .. wiedżmy" od· zniszczyć ten film, jeden z 
wotują s ię do baśn i i rytuałów pierwszych o polskim ruchu 

Inicjacyjnych, związanych kobiecym, że kilka osób uwa-
m.in. z menstruacją - Film ża. że ma prawo decydować 
nie zastal dopuszczony do o tym, co innym wolno zoba· 

em1sji przede wszystkim dla- czyć , a co nie. (MS) 

tego. że to, co zobaczyliśmy 
na kolaudacji, całkowicie od~ 

b1ega od scenariusza, który 
przedstawila nam autorka 

- powiedziała .,Filmowi" Kry
styna Mokrosiriska zasiada· 
jąca w komisji kolaudacyjnej 

- Zamówiliśmy film o proble· 
mach kobiet - a uwaiam. że 

są to sprawy bardzo ważne i 
glębokie - a dostaliśmy coś . 

co moim zdaniem nie nadaje OSTATNI BLUES 
się do em1sj i. Dokument .lo tytuł filmu Petera Gar-

Agnieszki Trzos pokazuje wy- dosa - koprodukcji węgier-
cinek rzeczywistości . który nie sko-polsko-wloskiej, której 
jest ani prawdziwy, ani typawy realizację zakończono w paź

dla kobiet. Dotyczy niewielkiej dzierniku w Krakowie. Akcja 
grupy osób, moim zdaniem filmu toczy się w c iągu jedne-
biednych, schorowanych, po- go dnia i opowiada o męż· 
trzebujących pomocy psy· czyżnie w średnim wieku , któ· 

ch1atrycznej. ry prowadzi podwójne życie 
- Film wiemie oddaje ideę rozp ięte między Budapesz-
scenanusza. którą byto paka- Iem a Krakowem. Wśród v-,.y-
zanie, jak budzi się samo- konawców znależlis ię m. in. 
świadomość współczesnych Agnieszka Wagner i Jan 

kobiet - twierdzi Agnieszka Kidawa-Bioński . 



GDY PRZESTANIE CHODZIĆ, 
; ; 

SPRAWDZ, CZY NIE ODSZEDŁES 

Życie to ruch. Ruch to energia. 

Każde poruszenie Twojego ciała wytwarza energię napędzającą 

superprecyzyjny kwarcowy mechanizm zegarka Seiko. 

Kiedy wykazujesz nadmierne ożywienie , nadwyżki energii 

gromadzone są w kondensatorze na później , 

kiedy będziesz odpoczywał. 

Zobacz! Strona www.seiko.zibi.pl/premier/ 
Zadzwoń! lnfolinia O 801120110 
tcałkowlly koszt pot~czeni1 rllwny koszlowl jtdnego impulsu w rozmowie lokalnej) 



WYDARZENI A: TU 

TO NAJWIĘKSZV NIETAKT PUBLICYSTY "WYBORCZEJ", ŻE TRAKTUJE DZIEŁO SZTUKI JAK SOCJOLOGICZ
NY TRAKTAT l CHŁOSZCZE JE ZA FAŁSZVWY OBRAZ ŚWIATA, A GUŃSKI MÓWI GŁÓWNIE O SOBIE. 

SŁOWO O TERESCE 

R ozeźli ł mnie równie s~żn i s ty, co niesprawiedliwy i jakby na 
oślep spisany atak WoJciecha Cesarskiego z "Gazety Wybor
czej" wym ierzony w najnowsze dzieło Roberta GUńskiego 

,.Cześć Tereska" Przede wszystkim autor "Wyborczej" trafia zupeł
nie kulą w plot, zarzucając "Teresce" tendencyj ny pesymizm- to je
den z nielicznych polskich filmów ostatnich Jat, w którym kamera 
jest narzędziem poznania, a nie retoryczną tubą. Nie w tym sensie 
nawet, że wiele scen zostało na planie zaimprowizowanych Uak np. 
znakomita pijatyka na cmentarzu), ale dlatego, że autor filmu trak
tuje swych bohaterów z widocznym respektem. W przeciwierlstwie 

MATEUSZ WERNER 

"mechanizmy spolecznych zachowań", a także "metaforyzując opre
S)'\vne funkcje totalitarnego systemu", spowiadał się na ekranie 
z prywatnego lęku przed drugim człowiekiem. 

To jest bodaj największy nietakt publicysty "Wyborczej", że 
traktuje dzielo sztuki jak socjologic-.ltly traktat i chłoszcze je za fał
szywy obraz świata. Jakby nie wiedzi ał, że Glinski mówi nam 
przede wszystkim o sobie, a świat, który nam pokazuje, choćby był 
najbardziej prawdopodobny, jest przecież wykwitem jego wyobraź
ni i do niczego innego nie aspiruje. Dlatego możemy film Glińskie
go odrzucić jako obcą sobie wizję, ale nie sposób serio zarzucać mu 

do wiel u kolegów liczących na poklask szerokiej (czytaj: 
plebejskiej) widowni - nie heroizuje ma lych złodz iejasz

ków, żulików czy dresiarzy, ale też i nie pogardza nimi, 
nie wytyka mora lizatorsko palcem an i nie poklepuje 
z klasowym poczuciem wyższości. Rozterka między ty
mi właśnie postawami, charakterystyczna dla mrożkaw

skiego in teligenta wrzuconego w nędzę i chaos dzisiej
szych blokowisk czy postpegeerowskich kata kumb, ob
razuje myślową bezrad ność wobec rzeczywistości, w ja
ką popadla formacja onegdaj radząca innym, jak żyć. Tę 
bezradność widać było w niezbyt uda nym wcześniej
szym filmie Glińskiego o disco polo (" Kochaj i rób co 
chcesz"), gdzie autor wyraźnie nie mógł s ię zdecydować 

pomiędzy komedyjką dla wielbicieli "muzyki chodniko
wej", a farsą z "życia mas" przeznaczoną dla sfer wyższych. 

W "Teresce" od samego początku uderza czysty, szczery 
ton. Ani ś ladu tamtego wa hania podszytego producencką kalkulacją 
i brakiem osobistego stosunku do opowiadanej historii. Nie mylmy 
jednak artystycznej namiętności z fo rsowaniem kategorycznych S.1-
dów o świecie. Gliński niczego nie rozstrzyga, raczej próbuje zrozu
mieć. Dlaczego? Bo jest przerażony i, na szczęście, tego nie ukr)'\va. 
Właśnie to nazY'vam au torską szczerością, którą pamiętam jeszcze 
u tego reżysera z ,.Niedzielnych igraszek", gdzie analizując rozmaite 

fałszowania rzeczy
wistości. Przyganiał 

kocioł garnkowi ... 
Mam wrażenie jakby 
to nasz krytyk popeł 

n i ał grzech nagina
nia świata do z góry 
za łożonej tezy, które
go dopatruje się 

u twórcy ... 
Atak na ma r

ginesie: w tych chu
dych czasach, gdy 
ciekawych artystycz
nie propozycj i jak na 
lekarstwo, a dokola 
panoszy się bezczel
nie reklamowana 
przeciętność - fleko
wanie rzeczy ambit
nych i w dodatku 
udanych to zwyczaj
ne kulturobójstwo. t 

NASI GÓRĄ 
· Ryszard lenczewski otrzyma! 
gtówną nagrodę - Ztotą Kamerę 

- na XXII Festiwalu Operatorów w Ma
cedonii za zdjęcia do filmu Pawła 
Pawlikowskiego .,Last Resort" 

• "Szczęślivvy człowiek" Małgorzaty 

Szumowskiej jest nominowany do 
EuropejskieJ Nagrody Filmowej w 
kategoru .. Odkrycie roku". Wręczenie 
nagród 1 grudnia 2001 r. 

•Na Międzynarodowym Festiwalu Fil
movvym w Tibilisi Krzysztof zanussi 
uhonorowany zastal nagrodą 1m. Tu
maniszwili za catokszta!t pracy arty
stycznej. Przed nim laureatami tej 
nagrody byli Peter Brook i Vanessa 
Redgrave 

• Mirosław Przylipiak został laureatem 
dorocznej nagrody 1m. Bolestawa Mi
chatka ustanowionej przez mies1ęczn 1k 

,Kino". Wyróznien1e przyznawane JeSt 
autorom najlepszych książek o Iema· 
tyce filmowej. Miroslawa Przylipiaka 
nagrodzono za vvydaną w 20ClO r. 
"Poetykę kina dokumentalnego" 

•Aleksandra Gietner i Karolina Sob

czak. odtvvórczyn1e gtównych ról w fi l
mie Roberta Glinskiego "Cześć Tere
ska". zostaty vvyróżn1one przez jury 
MFF w Chicago . .. Tereska" otrzymała 
również nagrodę im. Kieś lowsk iego 

ści matego chłopca . nadal podbija 
św1at. Film zdoby1 Grand Pnx MF 
Szkół F1IITIO'v';)'Ch i Telewizyjnych .. Me· 
diaschool" w lodzi i MF Filmów Krót
kometrażowych w Teheranie. Na MF 
Et1ud Filmovvych w KiJOWie .,Męska 
sprawa" otrzymala az trzy nagrody 
Grand Pnx. Nagrodę Stowarzyszenia 
Międzynarodowych Klubów Filmowych 
i publiczności . Jest też nominowana 
do EuropejskieJ Nagrody Filmowej. 

OGŁOSZENIE : 
Od stycznia można nadsyłać filmy na 
XX Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
"Dozwolone do lat 21 ", który odbę
dzie s i ę w Warszawie na przełomie 
mata 1 czerwca. Filmy (do 30 m111ut, 
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za najlepszy fi lm europejski na MFF 
w Denver. 

• .. Męska sprawa" Sławomira Fabic
kiego, pólgodzinna etiuda o samotno-

nagrane na osobnych kasetach, te
matyka dowolna. wiek twórców - do 
21 roku zyc1a) należy nadsylać na ad

res: XX MFF .,Dozwolone do lat 21 ", 
Federacja Twórców Filmów Nieprofe
sjonalnych, ul. Puławska 61. Warsza

wa. WięceJ informacji: http://ft fn.can
pol.pl, e-mail : ftln@canpol.pl 

POPRAWIAMY SIĘ 
•Firma zajmUJ ąca s1ę dystrybuCJą I<Jnową 

w Polsce. a działająca od 2COJ roku pod 

nazwą UIP; Jest samodzi elną li l i ą firmy UIP 

(JOint wntu~ Paramount P'cu.J~s. Umver-
sa l P1ctu~s 1 MGM l S1edz 1 bą w Londyn1e] 

I Jal<.ojedynareprezentu)eUniVersaiP•ctures 

1 Paramount P1ctures w Polsce 
•Przy artykule .Sezon na p•ekto" (.Film" 

11/2001)zabraklo naZWiska auwrlo. Jest 
mą MałgOI'zata Sadowska 



Nowość w POPie! Coś dla ucha i coś dla oka! 
Wejdź na stronę www.idea.pl lub www.mtv.pl 
i otwórz stronę z muzyką do Twojego POPa. Wybierz 

melodię z listy przebojów MTV, którą Twój telefon 
zagra zamiast zwykłego dzwonka. Znajdziesz tam 
również nowe przebojowe logo na wyświetlacz. 

Wyślij SMSa pod numer 7468 i niech melodia 
będzie z Tobą! 

www.idea.pf 
infolinia: O 801234567 

Koszt połączen ia: 1 jednostka taryfikacyj na wg cennika TP SA 

łączy z ludŻmi 

(przebojowo) 



Ingmar Bergman 

ZYCIE MAŁZEŃSKIE 
BERGMANA 

Ingmar Bergman ma ponownie stanąć za kamerą! We wrześniu 

przysz łego roku najprawdopodobniej rozpoczną się zdjęcia do sequelu 
,.Scen z życia małże!lskiego" - fi lmu, który szwedzki reżyser nakręcił na 
początku lat 70. Kontynuacja ma nosić podtytuł ,,Trzydzieści lat później", 

a dotyczyć będzie tych samych bohaterów, granych ponownie przez Liv 
Ulimann i Erlanda Josephsona. 

Przypomnij my, że "Sceny z życia malżel'tskiego" by ły pierwotnie 
prezentowane w telewizj i jako serial, potem - w przemontowanej wersji 
- trafiły także na ekrany kin . jak..:1 formę przyjmie sequel, wciąż nie wiader 
mo. Na razie Bergman kończy pisanie scenariusza. 

Od czasu "Fanny i Aleksa ndra" z 1982 roku Mistrz pracował w te
atrze, na kręcil parę fi lmów telewizyj nych (m.in. "W obecności klauna") 
i podarował kilka scenariuszy zaprzyjaźnionym hvórcom ("Dobre chęci" 
Bille' ego Augusta, "Prywa tne zwierzenia", "Wiarołomni" Liv Ullmann). 

DWUDZIESTKA W PARYŻU 
Do końca roku 2003 ma być gotowy film .. Paris Je 
t'aime", realizowany przez dwudziestu reżyserów z całego 

świata , m.in. Woody Allena, Wałtera Sallesa, Sally Pot
ter, Toma Tykwera, Jean-Luca Godarda. Pracę nad swo
ją częścią zakończyła już Agnes Varda . Każda z opowieści 
ma się rozgrywać w jednej z dwudziestu dzielnic Paryża . 
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NAGRODY, NAGRODY. . 
Rozpaczą! się sezon nagród. Swa- uznano Kale Ashfield ( .. Late Ni-

je 'W)' różnienia przyznało brytyjskie ght Shopping" Sau la Metzsteina). 
kino niezależne. Główne trofea Najlepszym filmem zagranicznym 
zgarnął znany z polskich ekranów anglojęzycznym obwołano .. Me-

film ,.Sexy Beast" Jonathana Gla- mento" Christophera Nalana , 

Laureaci Emmy za serlat .. Seks w wielkim mieście" 

TYKWER 
NA BERLINALE 
2002 
"Heaven" najnowszy film 
Toma Tykwera ["Biegnij 
Lala , biegnij!") otworzy 
przyszłoroczny festiwal 
filmowy w Berlinie. Film 
powstał według ostat
niego wspólnego scena
riusza Krzysztofa Kie
ślowskiego i Krzysztofa 
Piesiewicza, a główne 

role zagrali Cate Blan
chett i Giovanni Ribisi. 
Tykwer znany jest z fa
scynacji filmami Kie
ślowskiego - jego slyn
na "Lola" inspirowana 
byla .. Przypadkiem". 

nia 11 września, uroczystość wrę
czenia nagród amerykańskiej Aka

demii Sztuk i Nauk Telewizyjnych 
- Emmy. Nagrodę w kategorii .. se
rial komedio'NY" otrzymał .. Seks 

w wielkim mieście" Serialem dra
matycznym roku zastal .. Prezy
dencki poker"' Najlepszy film tele

wizyjny to .. Wit" Mike'a Nicholsa, 
miniserial - ,.Anne Frank" Nagrody 
za główne role przypadły: Ericowi 

McCormackowi (,.Will & Grace"), 
Jamesowi Gandolfiniemu 

i Edie Falco { .. Rodzina Soprano"), 
Kennethowi Branaghowi ( .. Con
spiracy"). Patricii Heaton ( .. Wszy
scy kochają Raymonda") i Judy 

Davis ("Life with Judy 
Garland: Me and My Shadows"") 
Rozdano także Annie Awards, 

przyznawane twórcom kina animo
wanego. Zgodnie z przewidywa
niami bezapelacyjnie 'W)'grał 

.. Shrek" (m.in. najlepszy film, naj
lepsza reżyseria - Andrew Adam
san i Vicky Jenson). Trzy statuet

ki otrzymały .. Nowe szaty króla" 
(animacja postaci, piosenka Stin
ga, głos kobiecy - Eartha Kitt) 



OSCARY. OSCARY. . 
Znana jest już większość filmów, 
które kandydować będą do Oscara 

w kategorii .. najlepszy film nieanglo
języczny" Francja VII)'Stawila 
.. Amelię" Jean-Pierre'a Jeuneta, Da

nia- .. Włoski dla początkujących" 

Lane Scherfig , Czechy- .,Ciemno

niebieski świat" Jana Sveraka, Bo

śnia i Hercegowina- .,No Man's 

Land" Oanisa Tanovica (nagroda 

w Cannes za scenariusz). Niemcy 
- .,Das Experiment" Olivera Hirsch

biegela, Wiochy- .. Pokój syna" 

Nanniego Morettiego (Złota Palma 

w Cannes), Kolumbia- .,La Virgen 

de los Sicarios" Barbeta Schroede

ra (nagrodzony w Wenecji). Z Polski 
kandyduje "Quo vadis" Jerzego 

Kawalerowicza. 

Emma Thompson i Antonio Banderas zagrają główne 
role w dramacie "lmagining Argentina". Scenar iusz fil
mu powstaje na podstawie powieści Lawrence'a 
Thorntona . a jego autorem jest Christopher Hemp
ton (.. Całkowite zaćmienie "]. On także wyreżyseruje 

fi lm , którego akcja rozgrywać się będzie w Argentynie 
w czasach reżimu wojskowego. Banderaszagra dyrek
tora teatru dla dzieci , którego żona [Emma Thomp
son] zostaje uprowadzona przez tajną policję. 
Zdjęcia do "lmagining Argentina" rozpoczną się na po
czątku przyszłego roku w Hiszpanii. 

FESTIWALE, 
FESTIWALE .. 
• ,.Włoski dla początkujących" 
Lane Scherfig , który możemy 

w1aśnie oglądać na naszych 

ekranach, v,.ygral 46. Międzynaro

dowy Festiwal Filmowy w Vallado

lid. Nagrodę aktorską otrzymał 

także grający w nim Jedną 

z głóvvnych ról Peter Gantzler 

(wśród aktorek triumfowała 

Emma Thompson za .. Wit" 

Mike'a Nicholsa) . 

•Natomiast główne nagrody 

Międzynarodowego Festiwalu Fil

mowego w Tokio i Festiwalu Fil

mów z Europy Wschodniej w Cott

bus zgarnął albański film Gjergi 

Xhuvaniego .. Siogans"' 

ZMARLI : 
Grigorij 

Czuchraj 

(1. 80)- rosyjski 

reżyser, czoło

wy przedstawi

ciel tzw. odwilży 

w kinie radzieckim po 1956 roku 

Jego nagrodzony w Cannes 

,.Czterdziesty pierwszy" (1956) po

kazywał uczucie między czerwono

gwardzistką i białym porucznikiem 

w czasie wojny domowej . Wielką 

sławę (nagroda w Cannes, nomi

nacja do Oscara) przyn iosła reży

serowi liryczna .. Ballada o żołnie

rzu" (1959). Z kolei .,Czyste niebo" 

(1961) byto odważnym rozrachun

kiem z czasami stalinowskimi . 

WYDARZENIA: TAM 

AMELIA 
IDZIE NA WOJNĘ 

Aud rey Tautou znana z fi lmu "Amelia" zagra u boku Gerarda 
Depardieu i Sophie Ma rceau w dramacie wojennym "Bon voyage" 
w reżyserii Jean-Paul a Rappeneau ("Cyrano de Bergerac"). Akcja "Bon 
voyage" toczyć s ię będzie w czasie Ił wojny światowej. Gerard Depar· 
dieu zagra dowódcę francuskiego ruchu oporu, a Tau tou wcieli s ię 

w postać jego ukochanej kobiety. 
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ZYC l E TOWARZYSKIE l UCZUCIOWE 

Z teJ Heleny Bankam Carter to mezłe Ziółko. NaJpierw rozbiła mal
zeństwo Kemetha Bramagila i Ermw Thompson, teraz zaś dopi"'Cr 
wadz1ła do rozstama Tima EUtona 1 L1sy Mani, którzy byli parą 

przez B lat. Tim straci! głowę dla Heleny podczas zdjęć do .Pianety 
małp" Nie przeszkadzała mu f"laVolet 1ei małpia charakteryzaqa ... 
Aichiinl Harris n1e m1ałby szans na karierę w dyplomacji. Znany 
z mewyparzonego języka uwielbia szokow-ać Hollywood. OstaUlio 
skfvtykował Toma CrUise'a za jego manię wielkości .• Ten facet 
przecenia swoje znaczeme. lJV'Iaia się za nie wiadomo kogo" 
Nazwał Cruise'a karzełkiem. któl)' uwielbia otaczać się armią ro
słych ochromarzy. A swoją krytykę zakończył pełnym zadumy py
taniem: .Kto za dz1esięć lat będzie pam i ętał o nim CI'/ o mnie?" 
Russell CI"'we, Nowozelandczyk od lat mieszkający w Australii, 
chce wystąpić o australiJSkie obywatelstwo. Nie zamierza jednak 
oddawać nowozelandzkiego paszportu !na co pozwalają mu 
austra!i1skie przepisy l. - Pochodzę z Nowej Zelandii. jestem 
częściowo MaOI)'Sem i 1estem z tego dumny - mówi. 

71 -letni Gene Had.man nie traci wtgoru. Niedawno 
wdał się w uhczną bójkę . Wszystko zaczęło się 
od megrożnej stłuczki na Bulwarze Zachodzącego 
Słońca . Hackman 1 kierowca drugiego samocho· 
dunajpierw wym1eniłi klika ostrych słów, 

a następole przeszli do ~koczyrló'N. Hackman 

finiego do sądu za złamanie urn~. 

Gandolfini mtal bowiem kupić od Urny 
i jej męża Ethana Hawke"a zabytko· 

wy dom w Greenwich Village. Kiedy 
jednak okazało się. że nie będzie 

mógł tego domu przebudować. 
chciał się z transakcji wycofać 
i zażądał zwrotu 260 tySięcy 
dolarów zaliczki. Urna oddawać 
piemędzy me zamierza, domaga 
stę także odszkodowania. 

Dziewczyny, Benfarnin Bratt szuka 
żony! Olce bowiem jak najszybciej 
zostać Ojcem, a marzy mu stę spora 
trzódka. Na razie kupił 'hj'gOdny i du· 

ż.! dom w Beverły Hills. Są chętne? 
O szybkim powiększeniu rodziny 

marzy także Christin Applegan 

I.Swiat według Bundych"J 
WłaśniewyszłazamążzaJona· 

thona Schaecha i teraz jak 
najprędzej chciałaby doczekać 

s i ę dzieci. Byle tylko nie przypo

minały potomstwa Bundych! 

irlandzko-szkoccy przodkowie !ze strony 
matkil byli ... piratami. Okazałostę 
bcJv.ltem, ze Oouglas ma na Bahamach 

sporo krewnych, których przodkowie osie· 
dh tam 450 lat temu. A właśme wtedy re
lon wysp słynął z piractwa ... 

Uma bardzo liczyła na zaliczkę 
i zrezygnować nie zamierza 
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BIZNES 

USA BOX·OFFICE 8.10-11.11 .2001 

LP. TYTUŁ STUDIO ;fi~'[;)'$ TYGODNIE 
NA EKRANIE 

Buena VISta 122,8 2 

Warner 49,9 6 

40,3 3 

Warner 34,0 3 

32,4 6 

SONY 31 ,9 2 

Cenb.Jry Fox 29,2 4 

8. FilOING IN CARS WITH BOYS SONY 27 ,8 4 

9. OOMESTJC DISTURBANCE Paramount 26,0 2 

10. SHALLOWHAL 2Cll1 Century Fox 23,3 

-. - . . . = 
LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WIDZOWIE WPŁYWY 

W ZŁOTYCH 

l 1 QUOVADIS Syrena 1 672 457 26 095 B42,0 

2 . AMERICAN PIE 2 * UIP 177215 2 727 568,0 -
3. SHREK * UIP 165 872 2 084 253.0 

4 . PLANETA MAtP Syrena 157 592 2 342 032 ,0 

5 . AMELIA Gutek Film 150 619 2 402 125,0 

6. A.l. SZTUCZNA INTEUGENCJA Warner 122 1 03 1 777 572,0 

7 . MOUUNROUGE Syrena 114 488 1 796 621 ,O 

B. BLDW Kino Świat 51 186 806 262 ,0 

9 . SZVBCY l WściEKU " UIP 48 994 756 612,0 

10. JURASSIC PARK III * UIP 41 731 529 285.0 

WPŁYWY W MLN $ 

Kino w Ameryce lapie oddech po zamachu 

na Manhattanie i powoli wraca do równowa
gi . Ludzie znów zaczęl i oglądać filmy OD PREMIERY 

122,8 W uderzeniu jest Disney ze swoimi potwora
mi nie całkiem milusimi. Wzięcie mają (choć 
daleko mniejsze niż najnowsza produkcja 

Disneya) różne gatunki filmowe. byle ich 
bohaterami nie byli te rroryści. Przewagę 

72 .5 

40,3 

34.0 

45,7 

31 ,9 

29,2 

27 ,8 

26,0 

2 3 .3 

. . 

w zestawieniu zdobyty komedie: familijne 
( .. K-Pax" z Kevinem Spacey w roli pacjenta 
szpitala psychiatrycznego podającego się 
za przybysza z innej planety i Jeffem Bridge
sem grającym jego lekarza). romantyczne 

( .. Serendipity" z Johnem Cusackiem i Kate 
Beck1nsale). obyczajowe (.,Aiding in Cars 

W1th Boys") i całk iem zwariowane ("Shallow 
Hal" braci Farrelly} 

LICZBA WIOZOWIE WPŁYWY TYG. NA 
EKRANIE KOPU 00 PREMIERY OD PREMIERY 

133 3 650 993 58 626 014,0 B l 
43 177 215 2 727 568,0 5 

52 1 313 923 18115 715.0 17 

80 157 592 2 342 032 ,0 2 

24 150 619 2 402 125,0 3 

60 122 103 1 777 572,0 4 

35 114 488 1 796 621,0 5 

36 51 186 806 262,0 3 

35 118 291 1 83B 291.0 7 

73 218 237 3 026 299,0 10 

" ) Dane UIP podajemy dzięki Agencji Apropos lnfo 

WIEOŻMIN na otwarcie - w pierwszym weekendzie rozpowszechniania fi lm Marka Brodzkiego {71 kopi i) 
obejrzalo 183 814 widzów, a wpływy wyniosly 2 851 472 PLN. 
,.Quo vadis" ma już poważną konkurencję po premierze "W iedżm ina" i o wiele trudniej będzie mu zbierać 

kolejnych widzów. Choć nie z najlepszym wynikiem. to jednak .. Shrek" wyrasta na wydarzenie kinowe tego 
roku. Trzeba też zauważyć ś'Nietny wynik niekomercyjnej "Amelii" zaledwie przy 24 kopiach. 
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Na pierwszy rzut oka widać. że w takiej 
Wielkiej Brytanii "Arnerican Pie 2" przez 
miesiąc zarobił prawie dwa raz.t tyle. 

co u nas "Quo vadis" przez dwa miesią~ 

ce. Widać też, że w ogóle w Wielkiej 
Brytanii i we Francji więcej ludzi chodzi 
do kina. a te same filmy przynoszą 
wielokrotnie większe zyski niż u nas 

N. takich różnic nie usprawiedliwia to, że 
Brytyjczyków i Francuzów jest więcej niż 

nas i że bilety do kina u nich są droższe 

!· · 
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FILMFYN ubiegać się o dotacje KOSZTOWNI większych i najkosztow-

FUNDUJE z Unii Europejskiej. TERRORYŚCI niejszych w historii RPA 

Duńczycymają swój Funduszprzeznaczy Skutki wrześniowego ata- filmów telewizyjnych. 

pierwszyrodzimyfundusz swoje środki na ku terrorystycznego od- dwuczęściowego .The 

filmowy. F1lmFyn dysponu- cztery produkcje czuwane są również Red Phone" muszą więk-

je pieniędzmi w wysokości - k1nowe i telewizyj- w Afryce Poludniowej sześć scen nakręcić od 

1 mln$, będzieteż ne- roczn1e Producenci jednego z naj- nowa. Kosztujący aż 

10 mln$ film 

opowiada bowiem 
o specjalnej jednostce 

antyterrorystycznej i, jak 
twierdzą jego realizato

rzy, w obecnym kształcie 
jest nie do zaakceptowa
niadla widzów, którzy 

problem terrozryzmu 
traktują teraz niezwykle 
poważnie. 

MOŻEMY BRAĆ' 
Unia Europejska zdecydo

wała się rozszerzyć swój 
program Media Plus rów
nież na 9 krajów ubiegają

cych się o członkostwo 
w UE. Od 2002 r. Esto
nia, Bułgaria. Cypr. Cze
chy i. oczywiście. Polska 
będąmogłystarać się 

o część z 340 mln $ 
budżetu, którymdysponu
je Media Plus. Ootaqe 
można będzie przezna
czyć na dystrybucję, pro
dukcję, szkolenia itp. Przy 
okazjiministrowiekultury 
państw Unii podkreślili , że 

konieczna jest specjalna 
ochrona europejskre1 pro
dukcji filmowej iże będą 
o nią zabiegać w negacja. 
cjach ze Światową Drga. 
nizacją Handlu (WTOJ 
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g GNIEWNYCH LUDZI 

i redni1 

CzeSt: Tereska 4,86 

Schyłeklata 4,40 

Pieini z drugiego piętra 4,33 

Włoskidlapoczątkujących 4,33 

Człowiek, któregoniebyło 4,33 

Pianistb 4,14 

Drobnecwaniaczki 4,14 

Rozgrywka 4,00 

101 Reykjavik 3,75 

Kroplasłońca 3,75 

Amores perros 3,71 

Obietnica 3.67 

OziewięC iywotOw Tomasa Katza 3,67 

Zbuntowana 

Angelus 

Portretpodwójny 

A.l. Sztuczna inteligencja 

Maliagenci 

UlubieilcyAmer,ki 

Blow 

Planeta małp 

Człowiek, którypłakał 

Bandyci 

Oczyaniata 

Psy i koty 

Wiedimin 

3,67 

3,63 

3,38 

3,29 

3,11 

3,00 

3,00 

2,89 

2,75 

2,33 

2,00 

2,00 

1,75 

Skala ocen: 1-6 ijak w szkole) 

Twoja Książka Twoja Wiedza Jerzy Płażewski 

Historia filmu 
Poznaj sekrety najlepszych reżyserów, kariery i najgłośniejsze role gwiazd kina . Odkryj tajem
nice związane z produkcją największych hitów filmowych. Encyklopedia sztuki filmowej. pol· 
skiej i zagranicznej, piąte wydanie uzupełnione przez autora o dzieje filmu w ostatnich ośmiu 
latach. Książka bogato ilustrowana, zawiera indeksy tytułów wszystkich wymienionych filmów, 
w wersji oryginalnej i polskiej . 
Miłośnicy kina często zadają sobie pytanie: co dziś obejrzeć? Co nagrać do domowej 
filmoteki? Ta książka ułatwi im wybór. Cena det. 84 zł 

Prowadzimy sprzedaż wysyłkową. 
Wystarczy zadzwonić lub napisać. 

Koszt przesyłki pocztowej 
pokrywa Wydawnictwo. 

Wydawnictwo " Książka i Wiedza" ®~· , -
ul. Smolna 13,00-375 Warszawa 

t eł. (022) 827-94- 17 fax (022) 827-94-14 
e-mail : promocja@kiw.com.pl 

http ://www.kiw.com.p l 
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ucieczka z hollywood 

Na razie nie 
zobaczymy "Collateral 
Damage", filmu o 
strażaku (Arnold 
Schwarzenegger) 
chcącympomścić 

śmierć żony i córki, 
które zginęlyw 
zamachu bombowym 

CZY OBECNA SYTUACJA HOLLYWOODZKIEGO KINA UPODOBNI SIĘ DO TEJ Z POCZĄTKU LAT 40., KIEDY 
KINO BYLO RODZAJEM UCIECZKI OD WOJENNYCH WYDARZEŃ? 

W filmie "Spider Man" usunięto odbiJające się 
w oczach wieże WTC (zdjęcie górne) 

28 FILM grudzień 2001 

P o zniszcze. ni u T win Towers większość ame
rykańskich wytwórni podjęła decyzję 

o wycięau wszystkich kadrów ukazują
cych World Trade Center z fi lmów, które miały 
wejść na ekra ny. Uruchomiono więc machinę pro
mocyj ną filmu "Spider Man", ale niektóre sceny 
zostaną poddane retuszom. Mówi si ę, że Colum
bię będzie to kosz tować 22 miliony dolarów. Para
mount Classics, dystrybutor nowego filmu Edwar
da Bernsa "Sidewalks of New York" zdecydował 

s i ę jednak na pozostawienie wizerunku wież. 

Rzecznik firmy powiedział: - Kiedy obserwowali
śmy, jak publiczność wstaje i oklaskuje zwiastun 
filmu, postanowiliśmy nie usuwać ujęć z World 
Tracle Center. Bo nawet ta migawka okaza lasię po
wodem do dumy dla wielu widzów. 

Po terrorystycznych atakach problemem 
będą zmiany dotyczące tematyki filmów. Wes 
Craven, autor .,Krzyku", zapowiada koniec posta
ci superherosa.- To, co chyba musi s ię zmienić, to 
sama idea prostych rozwiązaft, stanowiących dzie
lo samotnych bohaterów. Powinniśmy obecnie po
kazywać, jak złożone i splą tane są sytuacje, w któ
rych przychodzi dzia łać ekranowym postaciom. 

MATHIEU CARRATlER 
N iewątpliwi e narodzi s ię w ięc kino 

post-World Tracle Center. - Nie można dać s ię 

spa ra liżować obawom i lękom - mówi David J. 
Schow, scenarzysta "Kruka".- Nie powin niśmy 

ulegać fa łszywemu przewrażliwien iu w me
diach jako reakcji na przerażające obrazy zn isz
czen ia, którymi ponad miarę nas karmiono. 
Ostrzegalbym przed sprzedawa niem u ła d zone

go i płytkiego patriotyzmu. 
Jak sobie w tej nowej sytuacji porad zą 

au torzy futurystycznych, ka tastroficznych wi
zj i? John Carpenter, którego "Ucieczka z Nowe
go Jorku" wydaje s ię dzisiaj jak najbardziej aktu
alna, zam ierza zrezygnować. - W jakimś sensie 
kończy się pew na epoka kina. Ludzie nie mają 
ochoty, aby ich straszono, bo zby t dużo horroru 
jest w rzeczywistości. Sądzę, że to właśc iwy mo
ment, abym wzią ł sobie dobry długi urlop. 

0 \i ver Stane, nigdy nienarzekający na 
brak pomysłów, widzi wszystko od mien ni e: 
-Chciałabym zrob ić film, który byłby jak pocisk, 
film o terroryzmie i jego mechanizmach. Mógł
by to być fascyn ujący thri ller, zdolny zaintereso
wać naprawdę szeroką publiczność. Nie padzie-



lam opinii tych, którzy twierdzą, że widzowie 

chcą tera z oglądać tylko słodkie historyjki. 
Zróbmy sobie wielki film o terroryzmie i zrób

my go dobrze. 
Tom Poltock, były dyrektor generalny 

Universalu, uważa ł jednak, że obemie dziesię

ciokrotnie trudniej będzie przekonać wytwórn ie, 
aby wyłożyły pieniądze na takie właśnie fi lmy, 

bo ich komercyjny potencja ł jest jeszcze bardzo 
niepewny. A z kolei redaktor naczelny pisma "Va

ni ty Fair" wręcz wieści "kres wieku ironii" 
Ba rdziej prawdopodobne jest to, że 

obecna sytuacja hollywoodzka kina upodobni się 
do tej z począt ku lat 40., kiedy kino było rodza
jem ucieczki od wojennych wydarzeń. Peter 

Hyams, reżyser "D'Artagnana" jest przekonany, 
że: - Ogląda n ie Spider Mana krą:l...ącego i koły

szącego się wokół World Trade Center byłoby jak 
sypanie soli na otwartą ranę. Publiczność, podob

nie jak w la tach 11 wojny światowej, życzy sobie, 
aby niegodziwcom wymierzono na leżne cięgi, 

aby p iękne kobiety pozwala ły s ię całować i aby 

bohaterowie opowiadali dowcipy. 
Tak więc pod kon iec roku naj lepszą roz

rywk.1 i przebojem w USA może stać się pierw
sza część tryiO!:,>ii "Władca pierścieni" w reżyserii 

Petera Jacksona. - To historia równie aktua lna jak 
wówczas, gdy napisa ł ją John Ronald Reuel Tol
kien - wyjaśnia Jon Favreau, aktor i scenarzysta 

filmu "Swingers".- To właśn ie ten typ kina, jakie
go nam potrzeba. Chcę zobaczyć bobbitów i or

ków, a nie szpiegów czy terrorystów. Pokażcie mi 
dobro i z ło w taki sposób, abym mógł je przyjąć . 

Odgadnę, czym jest pierścień i kim jest Saruman, 
zaprzedany si lom zła i ciem ności. Sądzę, że mó
wię w imieniu wszystkich, kiedy twierdzę, że 

w tej chwili czujt; się jak zagubiony bobbit wkra
czający do Mordoru. 

Skoro wierny, a przecież miłośników 

Talkicna liczy się na całym świec ie w milionach, 
że drugi tom trylogii nosi tytu ł "Dwie wieże", 

trudno byłoby zna leźć lepszy drogowskaz dla 

dzisiejszego kina. • 

Sztandar z plakatu filmu "Ostatni bastion" 
zbyt przypominał tragedię WTC 

tu zaszła zmiana 
Filmy w postprodukcji 

COLLATERAL 
DAMAGE 
Ten film Andrew Davisa 
to historia strażaka 
(Arnold Schwarzeneg

ger) , który postanawia 
sam pomścić swoją 

żonę i córkę, które zginęły w zamachu bom

bQ'v'lym. Premiera została od łożona na czas 
nieokreślony 

BAD COMPANY 
Komediowy film akcji. 

w którym agent CIA 
(Anthony Hopkins) re

krutuje bliżniaczego 
brata (Chris Rock) 
agenta. który zginął 

podczas jednej z taj
nych operacji . W fil

mie. zgodnie ze scenariuszem. byty także 
postacie terrorystów. Premiera ustalona 
w USA na Boże Narodzenie została odsu

nięta na czas nieokreślony. 
BIG TROUBLE 
Komedia Barry'ego 
Sonnenfelda o tym, 
jak zmien i ło się dzie

s ięcioro ludzi za spra
wą walizeczki , w której 

umieszczono bombę . 

l ta premiera na razie się nie odbędzie 
WINDTALKERS 
Najnowszy film Johna 
Woo z Nicolasem 

Filmy w okresie zdjęć 
FACECI 
W CZERNI 
Sceny finałowe, 
które miaty się 
rozgry.vać u podnóża 

Bliżniaczych Wież 

{a nie przy Chrysler 

Buitding, jak planowa-
no początkowo) 

nie zostały jeszcze nakręcone. Zostaną 
zrealizowane w innym charakterystycznym dla 

Nowego Jorku miejscu. 
nCK-TOCK 
Zdjęcia do nowego filmu Stephena 

Norringtona (., Blade") m1aty się rozpocząć 
w grudniu. Columbia przesunęła je 
na czerwiec 2002 roku, aby dać scenarzy

stom i reżyserowi czas na przerobienie 
scenariusza. Tekst w obecnej sytuacji 

by1by co najmniej niestosowny. Opowiada 
bowiem o człowieku dotkniętym amnezją 

i aresztowanym przez FBI jako główny 
podejrzany o dokonanie serii zamachów 
bombowych w Los Angeles. Kiedy bohater 

stopniowo odzyskuje pamięć i stara się 
sam ustalić, czy to on jest sprawcą zama

chów, agentka FBI {Jennifer Lopez) 
sktania go do wędrówek po catym 
mieście w poszukiwaniu ukrytych 

i jeszcze nieaktywnych bomb. 
NDSEBLEED 
Jackie Chan mial zagrać pomywacza 
glazurowanych powierzchni w World 
Trade Center, zmagającego się 

Cage'em m1ał wejść z terrorystami, którzy wyznaczyli 

na amerykańsk ie ekra- sobie zadanie zniszczenia Statui 
ny 9 listopada. Szelo- Wolności. Scenariusz zostanie przerobiony. 
wie MGM uznali. że WAR OF THE WORLD 

s tosown iejszą datą premiery tego filmu, (czyli .. Wojna światów") 
którego akcja rozgrywa się w czasie Kolejna adaptacja stynnej powieści 
11 wojny św1atowej będz1e dzień Herberta George'a Wellsa z 1898 roku 
14 czerwca 2002. miała rozgrywać się w czasach nam 
THE SUM OF All FEARS wspólczesnych. Jej realizacja została 

W tym najnowszym filmie Jacka Ryana ter
roryści podkładają bombę wybuchającą 

obok stadionu, gdzie setki ludzi oglądają 
mecz Superbowl. Zaczęły krążyć plotki, że 
film zostanie wycofany. Paramount uciął je 
krótko i stanowczo. Tak jak było zaplanowa
ne. film wejdzie do k1n latem 2002 roku . 

odłożona na rok i będzie wierna realiom 

z końca XIX wieku. Część wykonanych już 
dekoracji i rekwizytów spocznie więc 
w magazynach. 
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sen mara 
K RZYSZTOF K tOPOTOWSKI 

D 
Jaczego Spielberg nakręci ł serię filmów 
o dinozaurach jako reżyser i producent? 
Nie pytam: po co?- to wiadomo, głównie 

dla p ieniędzy. Ale dlaczego, co nim kierowa ło, 

o czym może sam dobrze nie wiedział? Albo inna 
zagadka: dlaczego ludzie chcą oglądać w kinie ka
tastrofy? Nie pytam: po co? - wiadomo, żeby się 
rozerwać. Ale czemu w ten sposób? Czego szuka
ją, może nie zdając sobie z tego sprawy? 

Kino jest snem. W trakcie snu otwiera się 
przed nami podświadomość, aby powiedzieć coś 
bardzo ważnego. Nie chcemy jej jednak s łuchać, 

ponieważ ma do powiedzenia rzeczy nazbyt groZ
ne. Właśnie dlatego, że się ich boimy, trzymamy je 
poniżej progu świadomości. Podświadomość uży
wa więc wybiegu. Pr.t:ekazuje informację okrężną 
drogą prq pomocy symboli. Mówi nam: "Masz, 
obejrzyj sobie, pomyśl, co znaczy ta dziwna postać, 
ten obraz, wydarzenie. Tylko nie daj się zwieść po
zorom, unikaj banału, śmia lo kojarz fakty". 

Weźmy dinozaury Spielberga. Co wyraża
ją te kolosalne bestie? Stanowią symbol wielkich 
form życia, których czas przeminął. Filmy powsta
ły w latach 90., kiedy upadło jed no supermocar
stwo. Skoro upadło jedno, to może upaść drugie, 
bo już nie jest potrzebne do obrony przed "impe
rium zła" Tym sposobem patriotyczny artysta 
amerykański przeczul zmierzch potęgi Stanów 
Zjednoczonych u szczytu "Pax Americana", może 
sam o tym nie wiedząc. Pomysl zmierzchu Amery
ki jest niewiarygodny. Wtedy był wręcz śmieszny 
i nieprzyzwoity, przecież nic na to nie wskazywa
lo! Lecz podświadomość wie, że jednostronna do
minacja zakłóca równowagę świata, więc taki stan 
nie może długo s ię utrzymać. 

Kiedy dinozaury królowały na ziemi, mię
dzy ich nogami, grubymi jak pnie, biegały zwie
rzątka o rozmiarach myszy. To noasi przodkowie, 
ssaki. Jakim sposobem takie maleństwa objęły pa
nowa nie nad globem? Nagle zmieni! się klimat na 
gorszy dla dinozaurów, ale lepszy dla ssaków. Szu
kajmy więc podobieństvva faktów w naszych cza
sach. Otóż cykl o parku Jurajskim rodził s ię w la
tach, kiedy Internet stawał się powszechnie do
stępny. Ułatwienie łączności wywołało zmianę 

"klimatu", osłabiając kontrolę pańshva oraz korpo
racji. Klimat naszej cywilizacji zaczą ł sprzyjać ma
łym formom żyda: doraźnym grupom dyskusyj-
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John Carpenter, reżyser "Ucieczki z Nowego Jorku": - To właściwy moment, abym wzi<lł sobie dobry długi urlop 

nym, kilkuosobowym firmom, a także terrory
storn, innymi słowy- decentralizacji. 

Zaryzykujmy szaloną prognozę. Jeś l i woj
na wydana Z1chodowi przez islamskich radyka
łów potrwa długo, to odmieni świat. Wieżowce 
wyjdą z mody. Korporacje odeślą pracowników do 
domu i posadzą pr.ted komputerami. Miasta rozle
ją się w przedmieścia. MoZe przestaniemy też cho
dzić do kina. Jest już technologia potrzebna, by 
rozproszyć ludzi: wirtualna rzeczyvvistość dostar
czana do domu przez Internet. W rezu ltacie 
wszystko zrobi się mniejsze, lokalne, przejściowe. 

Jakkolwiek brzmi to dziwnie, obrazy zniszczenia 
pr.lyjmujemy z ulgą. Ich twórcy wyrażają niena
wiść do cywilizacji w jej obecnym kształcie. Jest to 
pomysl równie zaskakujący jak ten, że Spielberg 
niejasno przeczuwal zmierzch Ameryki, tworL.qc 
dinozaury. PrzedeZ cywilizacja techniczna stwarza 
nam bezpieczne środowisko i daje potęgę! To 
prawda, ale za bardzo dławi naturę człowieka. 

Spójrzmy prawdzie w oczy. Zwierzę 

w nas domaga się krwi, strachu i rozkoszy. Przy 
pewnej kreatywności seks pozwala zaspokoić te 
trzy pragnienia zwlaszcza w odmianie sadomaso-

KINO JEST SNEM. W TRAKCIE SNU OTWIERA SIĘ PRZED NAMI PODŚWIADO
MOŚĆ, ABY POWIEDZIEĆ COŚ BARDZO WAŻNEGO. NIE CHCEMY JEJ JEDNAK 
SŁUCHAĆ , PONIEWAŻ MA DO POWIEDZENIA RZECZV NAZBYT GROŹNE . 

Tak..:1 przyszłość wywoJuje w nas lęk. Kto chistycznej, ostatnio widocznej w pop kulturze. 
jednak czyta filmowe sny, dojdzie do innego wnio- Seks staje się jedyną enklawą, gdzie możemy 
sku. Uważny obserwator zastanowi się bowiem, w pełn i zanurzyć się w naturę. lm bardziej sztucz-
dlaczego ludzie lubią oglądać katastrofy technicz- ne jest nasze środowisko, tym bardziej ciągn ie nas 
ne? Jakie jest glębsze znaczenie p lonących wie- do cielesnej żądzy. W zdrowym odruchu chcemy 
żowców, tonących titaniców, ruin Nowego Jorku? przywrócić równowagę między rozumem i in-



winne? niewinne? inne? 
Twórcom i wytwórcom z branży filmowej zadaliśmy dwa pytania: 
1 . Czy można powiedzieć, że kino na swój sposób przyczyniło się do tragedii w Nowym 

Jorku , podpowiadając terrorystom pewne "scenariuszowe" rozwiązania 
lub też antycypując to wydarzenie? 
Czy kino po katastrofie się zmieni? 

Oto odpowiedzi: 

JULIUSZ ludzi. Jednak zło nie jest tworzone To, co się stało , jest jednak tak 

MACHULSKI przez kino . Kino może tylko podpo- niepowstrzymywalne, że nie 
1 . Nie. Najbardziej wiedzieć pewne pomysły, pewien możemy się temu przeciwstawić . 

chcący szokować sce- rodzaj metod. Natomiast jeżeli ki- Agresja , wojna i terror są wpisane 

no idzie na pasku najgorszych in- w naturę człowieka . Nasza 

stynktów publiczności, a to, myślę, historia to historia wojen 

stu mieli za dużo moralnych skru- w ostatnich latach ma miejsce, to Ewolucja człowieka nieuchronnie 

pułów. by v.ymyślić coś podobnie w pewnym sensie staje s i ę współ- prowadziła do agresji, zagłady . 

przerażającego, nawet dla potrzeb odpowiedzialne. Staje się współod- Kino zawiniło tu w takim samym 

najbardziej komercyjnego scenariu- powiedzielne dlatego, że tworzy stopniu jak książki czo.; telewizja, 

sza. A gdyby nawet v.ymyśl il i , to się sprzężenie zwrotne . Świat jest która pokazuje tylko złe wiadomo-

widzowie ani przez moment nie paskudny, a ludzie lubią oglądać ści. Nie interesuje nikogo, że ktoś 

wątpiliby. że na końcu Bruce Wił l is paskudne rzeczy, więc kino to po- kogoś nakarmił , ale to. 

i tak zapobiegnie zagładzie kazuje . Pokazując. pobudza zło że ktoś komuS głowę odrąbal 

Winą scenarzystów i nas , widzów, Dlatego v.ydaje mi się , że pewien 2 . Kino już się zmieniło . choć 

było dotąd to, że wierzo.;liśmy, że kto etyczny namysł przy robieniu filmu może tego jeszcze nie widać . 

jak kto. ale specjaliści ze Stanów nie jest od rzeczy. Zresztą dotyczy Zmieniło się w myśleniu tych, 

Zjednoczonych mają przo.;goto'Wany to każdej twórczości artystycznej , którzy je robią . Ja sam odczułem . 

sposób obrony przed każdym zagro- szczególnie tej, która ma zasięg że kilka z moich projektów traci na 

żeniem. Życie okrutnie zadrwiło 
z naszego dobrego samopoczucia 

2 . Katastroficznie kino akcji na 

długi czas może odejść w zapo-

masov.y. znaczeniu, a inne nabierają mocy ... 

LEW RYWIN W USA wstrzo.;mano produkcję 

1 . Nie . Ten problem filmów o przemocy i katastrofach . 

jestglębszo.;. Wszo.;st- Pocosię straszo.;ć?Nastak 

mnienie jako naiwne i przestarzałe . kie wojny mają nastraszono. że nigdy tego nie 

Z drugieJ strony jest w nas tak w mniejszo.;m lub większo.;m stopniu zapomnimy. Chciałbym zrobić filmy 

wielka potrzeba igrzysk za wszelką tło religijne . W im ię dobra czyni się ciepłe i dobre. Takie, które pokażą, 

cenę , że ten czas może nie będzie 

stynktem. Najbardziej popularny film fi lozoficzny aż tak długi. Po 11 września nie 

ostatniej dekady, "Matrix", mówi wręcz, że techno- ma miejsc potencjalnie niezagrożo -

logia i rozum szykują nam zagładę. Zaś ocalenie nych. Dlaczego kina miałyby być 

znajdziemy w intuicji i mądrości cia ła. bardziej zagrożone niż na przykład 

Symbole senne trzeba czytać z fantaz ją, nasz własny dom ... 

bez lęku przed śmiesznością. Podobnie jest w ki- AGNIESZKA 

nie. Artysta strzela, krytyk kule nosi. Odkrywa HOLLAND 

rzeczy, których twórca nie pojmuje, kiedy tworzy. ' 1 . Wszyscy jesteśmy 

Gdyby je pojmował, nie śmiałby wypowiedzieć. odpowiedzialni za to, 

Czemu więc potrafimy zdobyć się na odwagę ro- jak świat wygląda . Alba wszyscy, 

zumienia, której czasem brak a rtyście w momen- albo nikt 

de tworzenia? Chodzi o podzia ł pracy. Od kryty- 2 . Na pewno, choć nie wiem. jak 

kamniej zależy. Wyłaniająca się z interpretacji gro- długo filmowcy będą pozostawać 

za albo wstyd nie przeszkodzi kreacji; film już po- pod jej wpływem . Już teraz wyraż -

wsta l. Można próbować rozmaitych ujęć bez lęku, nie to widać w Hollywood. lorien-

że się zniszczy dzieło - bijące źród ło znaczeń, lub towano się tam, że pewne filmy, 

że zamknie s i ę drogę innym odczytaniom. w których na przykład płoną wie-

Mógłbyś spytać, jaki jest pożytek z te- żowce albo terroryści doprowadza-

go nurkowania pod powierzchnię ekranu? Czy ją do wybuchów, silnie działają na 

nie jest zbyt odlegle od świata, który widać? v.yobrażn i ę widzów. Filmowcy po-

To jakby wątpić w pożytek rozumienia snów. czuli się w jakimś sensie odpowie-

Sny zapowiadają przysz łość, dają przestrogi. dzielni. Zgadzam się , że takie sce-

Zupelnie jak filmy. ~ ny rozpalają v.yobrażnię pewnych 

zło. Zabrania się ludziom żyć we- że ludzie jakoś sobie jednak radzą . 

dług własnych wzorów. Bo komuś Myślę, że takie filmy są teraz 

to przeszkadza. Nie widzę jednak jeszcze bardziej potrzebne. 

podstaw, by kino miało wziąć na KRZYSZTOF 

siebie winę za to, co się sta ł o . ZANUSSI 

2 . Na j aki ś czas z pewnością zmie- 1 . Cechą sztuki od 

ni się kino amerykarlskie. Cały świat wieków jest zdolność 

s1ę zm ienił. Myślę , że przez najbliż - antycypowania rzeczywistości . Ki-

szo.; czas będą powstawały w USA no z całą pewnością tę zdolność 
fi lmy patriotyczne. narodowe. Ja posiada, a ostatnie v.ydarzenia są 

sam miałem robić film z .pstrycz- według mnie tego dowodem. 

kiem' w stronę Ameryki, ale wy- 2 . Ewentualne zmiany w kinie 

twómia amerykańska natychmiast zależą . oczyw i ście , od tego, czy 

go wycofała . Studia reagują na tę zmieni się nasz świat. Nie wiemy 

rzeczywistość . Zapewne przez jakiś jeszcze. jaki łańcuch wydarzeń za-

czas nie będą powsr.awały za oce- początkowała nowojorska tragedia. 

anem produkcje .ambitniejsze·. Trzeba pamiętać , że była ona prze-

Stworzo.; s ię więc pewna luka . My- życiem egzystencjalnym tylko dla 

ślę , że jest to bardzo dużaszansa części Manhattanu. Reszta świata 

dla kina europejskiego. odbiera ją w kategoriach zdarzenia 

DARIUSZ wirtualnego. l to zjawisko jest chy-

JABŁOŃSKI ba najbardziej zagadkowe, zagadką 
1 . Tak, oczyw iśc ie za- też są wnioski. jakie z tego do-

winiło swoimi wizjami . świadczenia ludzkość wyciągnie . 
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~o..,.>Cili!l<u pojawiali się na ekranie sporadycznie. Wraz ze schyłkiem zimnej wojny za
częli zastępować tępogłowych komunistów. Pochodzili głównie z Europy i mówili z silnym 
niemieckim lub irlandzkim akcentem. W latach 90. terToryści stali się już etatowymi 
czarnymi bohaterami kina hollywoodzkiego, jednak zamiast Europejczyków grozę siali już 
przede wszystkim fanatycy z Bliskiego Wschodu, wymyśleni bądź wzorowani na posta
ciach rzeczywistych. Oto dwudziestu najgroźniejszych terTorystów srebrnego ekranu. 

Jonathan Pryce, 
.,Jutro nie umiera 

l 

były agent komórki 
CIA - IMF (lmpossible Missions Force), 
mistrz kamuflażu i przebieranek. 
CEL: chce doprowadzić do ogólnoświatowej 
epidemii zabójczej grypy i zbić fortunę 
na produkcji antygrypowego lekarstwa. 
METODY DZIAŁANIA: wykradł sztucznie 
stworzony wirus grypy, która zabija 
w ciągu 40 godzin. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: wybiera niewłaściwe 
kobiety . 

z kompleksami. 
CEL: marzy mu się władza 
nieograniczona, chce decydować 
o losach całego świata . 

METODY DZIAŁANIA: zamierza 
wywołać trzecią wojnę światową, 

prowokując konflikt zbrojny pomiędzy 
Wielką Brytanią i Chinami. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: lubi wymyślać 
nagłówki prasowe i otaczać się 
pięknymi kobietami (zupełnie jak nasz 
Redaktor Naczelny ... ). 
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CHARAKTERYSlYKA: skrajny fundamentalista islamski, założycie l 

frakcji Karmazynowy Dżihad . 

CEL: zmusić Amerykanów do wycofania się z rejonu 
Zatoki Perskiej . 
METODY DZIAŁANIA: jeżeli Amerykanie nie spełnią jego żądań , 

grozi, że zdetonuje ładunki nuklearne (przeszmuglowane 
z Kazachstanu} w największych miastach USA. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: nie wybacza błędów. 

CHARAKTERYSTYKA: 
producent mydła, przystojny 
mięśniak rozładowujący 

emocje w walkach na gołe 
pięści. 

CEL: totalna destrukcja 
i anarchia. 
METODY DZIAŁANIA: akty 
wandalizmu i terroryzmu, 
wielkie bum na końcu . 

ZNAKI SZCZEGÓLNE: 
tak naprawdę jest tylko 
wymysłem chorego umysłu . 



~ 

Y SCI 
opracowała ELZBIETA CIAPAFIA 

specjalista od bomb. 
CEL: po nieudanej akcji (zamiast ciężarówki 

Mlckey 
Rourke, 
"Modlitwa za 
konających" 

Mike'a 
H od ges a 

mistrz pirotechniki - szaleniec, ale i artysta. 
CEL: chce się zemścić na byłym towarzyszu broni, 
przez którego trafił do więzienia. 
METODY DZIAŁANIA : seria eksplozji w Bostonie, 
których ofiarami padają policyjni pirotechnicy. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: słabość do dziwacznych 
nakryć głowy i irlandzkiej whisky. 

wysadził szkolny autobus z dziećmi] chce się wycofać, 
musi jednak przedtem zabić pewnego gangstera. 
METODY DZIAŁANIA: ładunki wybuchowe, kula w łeb. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: miewa wyrzuty sumienia. 

CHARAKTERYSTYKA: elegancki, zimny, 
bezwzględny, ale z poczuciem humoru. 
CEL: polityczne żądania są tylko zasłoną 
dymną, tak naprawdę chodzi o 600 milionów 

w obligacjach na okaziciela. 
DZIAŁANIA: by zdobyć obligacje, 

wysadzić biurowiec w los Angeles 
(wraz z kilkudziesięcioma zakładnikami). 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: lubi drogie garnitury 

CHARAKTERYSTYKA: wrażliwy 
miłośnik muzyki klasycznej. 
CEL: chce zemścić się za śmierć 
swojej żony i córeczki (zginęły 
od kul snajpera) i ukarać świat 
za to, że bezczynnie przyglądał się 
agonii Sarajewa. 
METODY DZIAŁANIA: zamierza 
zdetonować ładunek nuklearny 
w samym centrum Manhattanu. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: niezdrowa 
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CHARAKTERYSTYKA: 
były wojskowy z NRD, 
młodszy brat Hansa, 
podobnie jak on pazer
ny i bezwzględny. 
CEL: zagarnięc ie 90% 
federalnych rezerw zło
ta Stanów Zjednoczo
nych, spoczywających 
w podziemiach banku 
w Nowym Jorku. 
METODY OZIAtANIA: 
dla odwrócenia uwagi 
policji detonuje ładunki 
wybuchowe w sklepie 
i w metrze, grozi eks
plozją w jednej ze szkół 
na Manhattanie. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: 
zamiłowanie 

do wojskowej musztry. 

Gary Oldman, ,,Ałr Foree 
One" Wolfganga 

Petersena 
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islamski fundamentalista 
i fanatyk. 
CEL: żąda uwolnienia lidera islamskiej organizacji 
terrorystycznej, który ma być deportowany 
do USA. 
METODY DZIAŁANIA : porywa boeinga 747 z 
400 osobami na pokładzie , zamierza zaatakować 
Waszyngton przy użyciu gazu bojowego. 
ZNAKI SZCZEGOLNE: niepozorny wygląd . 

CHARAKTERYSTYKA: 
generał sil specjalnych 
w amerykańskiej armii , 
zasłużony i odznaczony. 
CEL: wymuszenie na 
rządzie USA 1 00 
milionów dolarów 
odszkodowania dla 
rodzin żołnierzy, 
którzy polegli w ściśle 

tajnych akcjach. 
METODY OZIAtANIA: 
opanowuje Alcatraz, 
grozi zagładą San 
Francisco przy użyciu 
broni chemicznej. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: 

CHARAKTERYSTYKA: inteligentny 
fanatyk . 
CEL: uwolnienie generała
-nacjonalisty, obalenie 
demokratycznego rządu w Rosji 
i odbudowanie ZSRR. 
METODY OZIAtANIA: porywa 
prezydencki samolot Air Force One 
z prezydentem USA na pokładzie. 
ZNAKI SZCZEGOLNE: człowiek o 
stu twarzach (był już m.in. 
Drakutą, Oswaldem i Sidem 



psychicznie niezrównoważony pilot, 
który wspomaga terrorystów 
z Czarnego Września. 

CEL: sprawa palestyńska . 

METODY DZIAŁANIA: zamierza 
zdetonować bombę na stadionie w 
Miami podczas meczu finałowego 
Superbowl. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: okropny 
wyszczerz. 

CHARAKTERYSTYKA: 
diaboliczny, fanatyczny 
i, oczywiście, mocno stukn ięty. 

CEL: zastraszenie Stanów 
Zjednoczonych. 
METODY DZIAŁANIA: wysadza 
w powietrze kino w los Angeles, 
grozi eksplozją w zakładach 
chemicznych. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: dobrze 

terrorysta ze skr ajnej 
bojówki IRA. 
CEL: najpierw czysto 
polityczny, potem już tylko 
prywatny - chce pomścić 

śmierć młodszego brata. 
METODY DZIAŁANIA: seria 
zamachów na kuzyna królowej 
Anglii i jego rodzinę . 

ZNAKI SZCZEGÓLNE: 
w gorącej wodzie kąpany. 

CHARAKTERYSTYKA: była miss piękności , teraz organizuje 
kolejne edycje konkursu i lubi zgrywać wielką damę. 
CEL: nie zamierza pozwolić, by odebrano jej kierowanie 
konkursem. 
METODY DZIAŁANIA: zamierza zdetonować koronę na głowie 
nowo wybranej królowej piękności. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: nie lubi babochłopów i feministek. 
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CHARAKTERYSTYKA: pozbawiony 
emocji płatny zabójca. 
CEL: wynajęty przez OAS do 

CHARAKTERYSTYKA: zimny, okrutny, nie 
bez powodu uważany za najgroźniejszego 
terrorystę europejskiego. 
CEL: lubi zabijać, zwłaszcza wysadzając 
w powietrze zatłoczone sklepy. 
METODY DZIAŁANIA: seria eksplozji 
w Nowym Jorku. 
ZNAKI SZCZEGÓLNE: lodowato zimne 
spojrzenie błękitnych oczu. 
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CHARAKTERYSTYKA: były 
policjant z brygady 
antyterrorystycznej, mistrz w 
konstruowaniu zdalnie 
sterowanych bomb. 
CEL: okup w wysokości kilku 
milionów dolarów - za swoją 
służbę dla społeczeństwa. 
METODY DZIAŁANIA : najpierw 
podkłada bombę w windzie w 

Bruce Payne, 
"Pasażer 57" Kevina 
Hooksa 

Edward Fox, 
,.Szakal" F reda 
Zlnnemanna 

przestępca, zabijanie sprawia mu przyjemnoSć . 

CEL: wyłącznie prywatny - zemsta i chęć 
wzbogacenia się. 
METODY DZIAŁANIA: porywa i wysadza 
w powietrze samoloty pasażerskie . 

ZNAKI SZCZEGÓLNE: masochista, lubi czuć ból. 
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KRÓL TAŃCZV 
Muzyczny. Belgia- Francja- Niemcy 2000. 

Reż.: Gerard Corbiau. 115'. s. 56 

CZŁOWIEK, KTÓREGO NIE BYŁO 
Komedia sensacyjna . USA 2001 . 
Reż .: Joel Coen. 115'. s. 42 

t , 

llliJI o. 
PUCHAR HIMALAJÓW 

Komedia. Bhutan- Australia 1999. 
Reż.: Khyentse Norbu. 94'. s.49 

OSTATNI BASTION 
Sensacyjny. USA 2001 

Reż .: Rod Lurie. 130'. s . 47 
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PIEŚNI Z DRUGIEGO PIĘTRA 

Psychologiczny. Dania- Norwegia- Szwecja 
2000. Reż . : Aoy Andersson. 98'. s. 52 

GULCZAS, A JAK MYŚLISZ .. 
Komedia. Polska 2001 . 

Reż.: Jerzy Gruza. 1 00'. S. 49 

Komedia sensacyjna. Francja 2000. 
Reż .: Jean-Louis Daniel. 97 '. 
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NA SAMYM DNIE 
Psychologiczno-obyczajowy. USA 2001 
Reż.: Scott McGehee, David Siegel. 100'. 

s. 50 

PREMIERY 

CIEŃ WAMPIRA 
Horror. Wielka Brytania-USA-Luksemburg 

2000. Reż .: E. Elias Merhige. 93'. 
Patrz "Film" 11 /2001 

NIKOMU ANI SŁOWA 
Thriller. USA 2001 . 

Reż .: Gary Fleder. 115'. S. 46 
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GOOZILLA KONTRA MEGAGUIRUS 

Thriller. Japonia 2000 
Reż .: MasaakiTezuka. 105'. s . 48 

ZOOLANOER 
Komedia. USA 2001 

Reż. : Ben Stiller. 89'. s . 49 

grudzień 2001 FILM 41 







PRE MIERY: 

Od góry: znudzona 
żona w wannie 
(Frances McDormand), 
obok jej mąż (Billy 
Bob Thornton) i jej 
kochanek (James 
Gandolfini) 
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lJTr • 6 Bracia Coen zdążyli nas już przy-
11 ll.JYJ. zwyczaić , że w swoich filmach 
RECENZJA niemal niczego nie traktują serio, 

że każdy dramat jest u nich podszyty groteską. 
a nawet najbardziej ponura intryga może zna

leżć puentę w makabrycznym żarcie. Prawdą 

jest, że nie zawsze tak by1o, jednak od ~Bartona 
Finka H i ., Ścieżki strachuH minęlo już sporo cza
su, i nawet jeśli ktoś pamięta te filmy, to śledząc 
sukcesy komediowych poczynań braci, mógl 

zwątp ić , czy powrócą oni jeszcze kiedyś do sty
listyki swoich dawnych dokonań. 

A jednak - bracia Coen po raz kolejny 

udowodnili, że swoją karierę traktują bez 

szczególnego nabożeństwa i że wciąż mają 
chęć angażować się w projekty obarczone ryzy
kiem. Więcej nawet - w swoim najnowszym fil

mie prowadzą dość przewrotną grę z własnym 

TOMASZ TtURYN 

ją ludzkich cech, stają się żyjącymi bohaterami dramatu. Okazuje 

się , że wina jest tu prawdziwą winą , klęska prawdziwą klęską , a w 

obliczu śmierci każdy musi przemyśleć swoje życie najzupełniej 

serio - na to nie wystarczy żaden gatunkowy schemat. 

Magloby się co prawda wydawać , że sytuacja jest tu w 

gruncie rzeczy taka sama jak w ~Fargo" : bohaterowie nie umie

ją przewidzieć konsekwencji swoich czynów, padają ofiarą wła

snego braku wyobrażni. Jednak o jakościowej różnicy decyduje 

przesunięcie perspektywy - tam znajdowaliśmy się calkowicie 

na zewnątrz rozgrywających się wydarzeń, z chłodnym zaintere

sowaniem obserwatora przyglądaliśmy się dziwacznym posta

ciom, które nie są w stanie zapanować nad swoim losem. W 

.Człowieku , którego nie było" narratorem jest sam główny boha

ter (znów trop z klasycznego filmu czarnego, i znów mylący) i z 

czasem jesteśmy zmuszeni do przyjęcia jego punktu widzenia. 

Orientujemy się , że ten oschły i początkowo niewzbudzający 

sympatii człowiek jest postacią tragiczną - jest kimś. kto ponosi 

porażkę tylko dlatego, że na chwilę zapragnął zmienić swoje ży-

wizerunkiem. łudzą. że wszystko jest po stare- cie, że zechciał przez moment zagrać inną rolę niż dotychczas. 

mu, ale tylko po to , by ostatecznie pokazać , że Ten wątek tragizmu przenikającego nowy film Coenów 

tym razem chodzi im o coś zupełnie innego. I le gry - trochę w jest bardzo interesujący, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, 

stylu Hitchcocka z .. Psychozy"- nie są już sposobem na zaba- pokazuje, że choć bracia z typową dla siebie dezynwolturą od-

wę w kino. W miarę obcowania z pokazaną w tilmie mroczną hi- żegnują się od dziedzictwa kultury klasycznej (Joel przy okazji 

storią winy i kary przekonujemy się coraz wyrażniej, że w tym ., Bracie, gdzie jesteś?" stwierdził , że ,.Odysei" nigdy nie czytał , a 

przypadku sprawa jest naprawdę poważna. tabulę eposu zna z tilmów) , to jednak powracają, być może bez-

W SWOIM NAJNOWSZYM FILMIE BRACIA COEN ŁUDZĄ , ZE WSZYSTKO JEST PO 
STAREMU , BY OSTATECZNIE POKAZAĆ, ZE CHODZI IM O COŚ ZUPEŁN I E INNEGO . 

Początek filmu może sugerować , że w świecie braci Co

en nic się nie zmieniło - pięknie skomponowane czarno-białe ka

dry, jakby wyjęte z dawnego film noir; intryga wprost z klasycz

nych pozycji gatunku - znudzona żona wplątuje się w romans z 

szefem, a mąż, który domyśla się wszystkiego, postanawia szan

tażem wyłudzić od nich trochę grosza. Występujące tu postacie to 

wciąż ta sama galeria Coenowskich typów: nakreślone zaledwie 

kilkoma kreskami, ale i tak wystarczająco sugestywne, bo prze

cież znamy je już z dziesiątków innych filmów. Jednak w miarę 

rozwoju akcji również te skonwencjonalizowane sylwetki nabiera-

wiednie, do wizji świata przekazanej przez antyczną tragedię - z 

jej czarnym fatalizmem , z przekonaniem, że człowiek , który usi

łuje wznieść się ponad swoje status quo, jest skazany na klęskę . 

Druga sprawa to kontrast, który dzięki temu wątko

wi wkrada się pomiędzy najnowszy film a wcześniejsze do

konania braci: oznacza on, że w ich twórczości zaczyna się 

coś nowego, że po raz pierwszy spróbowali zrezygnować 

z błazeńskich sztuczek i ukrywania się za parawanem ironii. 

Czy to możliwe. by bracia Coen, obaj dobrze po czterdziestce, 

zaczynali dojrzewać? t 
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PRE MIERY NIKOMU ANI SŁOWA 

(Oon't Say a Word). USA 

2001 . Reż . : Gary Fleder. 

Scen. : Anthony Peckham, 

Patrick Smith Kelly. Zdj.: 

A mir Mokri. Muz.: M ark 

lsham. Scenogr.: Nelson 

Coates. Wyk.: Michael 

Oouglas, Sean Bean, Srit

tany Murphy, Famke 

Janssen, Skye McCole 

Bartusiak. 11 S'. Syrena . 

Dr Nathan Conrad 
(Michael Oouglas) 
w przeddzień Święta 
Dziękczyn ienia zostaje 
wezwany do szpitala 
przez kolegę, Lou isa 
Sachsa (Ol iver Platt), 
by, jako autorytet w 
dziedzinie psychiatrii, 
zajął się przypadkiem 
agresywnej wobec oto
czenia kataleptyczki 
(Britta ny Murphy). Na
zajutrz znika jego córka. 
Dr Conrad dostaje wia
domość od jej porywa
czy, że nie zwrócą mu 
dziecka, dopóki nie wy
dobędzie od swojej no
wej pacjentki pewnego 
numeru, który zna tylko 
ona. Doktor ma to zała
twić do godziny 17.00 

tego samego dnia. 

Sean Bean 

Jego żona (Famke )ans
sen) leżąca w łóżku ze 

złamaną nogą jest przez 
cały czas obserwowana 

przez porywaczy. 

46 FILM grudzień 2001 

Dr Conrad (Michael Douglas) i jego cenna pacjentka (Brinany Murphy) 

CZY WARTO BYŁO? 
MANANA CHYB 

Un '1. • Film Gary' ego Fledera powstal według wielo· Pojawia się tylko jedno pytanie, które chciałoby się po· 
ł

1

ll.JVJ. krotnie powielanej matrycy lilmu sensacyjnego. wtórzyć za Michaelem Oouglasem rzucającym retorycznie do 
RECENZJA Sielska atmosfera, w jakiej żyje szczęśliwa rodzi- głównego porywacza, kiedy ten już nie ma szans na przemyśle-
na - kochający się rodzice i ich inteligentna, pomysłowa có- nie sprawy: H Czy warto było?". Czy warto inwestować w scena· 
reczka - zostaje gwattownie zakłócona przez wtargnięcie ak- riusz będący karykaturą tzw. profesjonalizmu scenariopisar-

tywnego zła. Dziecko zostaje porwane przez bezwzględnych skiego, wykonany według znanych wszystkim, powtarzanych 
bandziorów, a tatuś musi się wykazać (i to szybko, prędko, w nieskończoność schematów, czy warto .,rozpętywać H wokół 

czas jak zwykle goni, by zwiększyć napięcie u widza) swoimi tego scenariusza tak wielkie przedsięwzięcie, angażować ak-

rozlicznymi cnotami: opanowaniem, błyskotliwością, ojcowską torskie stawy, świetnych fachowców z różnych dziedzin filmo· 
mitością oraz odwagą. No i się wykazuje. Nawiasem mówiąc, wych? Widocznie warto ... Nikomu ani słowa" znalazło się na 
Michael Douglas nie potrzebuje przy tym wykazywać się aktor· czele amerykańskiego box-office'u, choć jest to box-office po 
skim kunsztem, by nam te starania tatusia przedstawić. 11 września mocno odchudzony. Tysiące ludzi zatrudnionych 

Wprowadzenie wątku klinicznej psychiatrii, stwarza- w amerykańskim przemyśle filmowym mają z czego żyć dzięki 
jące pozory głębokiego psychologizmu, też widzieliśmy już 

tyle razy, że w tym wypadku można mówić tylko o nadużyciu. 
Tym bardziej że kluczowa dla całej akcji postać, poprzez któ

takim sprawnie wykonanym standardowym produkcjom. 

Z drugiej jednak strony właśnie takie mnożące się 
ponad miarę produkcje sprawiają, że Hollywood zaczyna go-

rą następuje kontakt między zło-

czyńcami a głównym bohaterem, 
z bardzo chorej, g rożnej dla otocze
nia kataleptyczki podejrzanie szyb-

ko przekształca się w nieszczęśli

MOŻNA BY TU WYMIENIC WIELE CHWYTÓW, KTÓRYCH NAM 
W FILMIE NIE OSZCZĘDZONO, A KTÓRE W KINIE SENSA
CYJNYM WYKORZYSTYWANE BYŁY JUŻ Z TYSIĄC RAZY. 

wą, wymagającą fachowej pomocy dziewczynę, która aż się 
rwie do współpracy, żeby tylko porwanej dziewczynce nie 

stała się jakaś krzywda. 
Można by wymienić jeszcze wiele chwytów, których 

nam tu nie zaoszczędzono, wykorzystywanych tysiące razy 

do tworzenia napięcia w kinie sensacyjnym, jak na przykład 
unieruchomioną w łóżku z nogą w gipsie zrozpaczoną matkę 
czy monitorowanie przez bandę porywaczy mieszkania głów-

nego bohatera. Ale po co? 

nić w piętkę, coraz większych nakładów potrzebuje na pro
mocję i reklamę, z coraz większą intensywnością poszukuje 
dla swoich szemranych .,produktów" rynków zbytu poza gra

nicami Ameryki. Komercjalizacja kina stanęła już chyba 
przed ścianą i zaczyna zjadać samą siebie. 

Zgodnie z naczelną zasadą Hollywood Jhe show 
musi go on H, czyli widowisko musi toczyć się dalej, a nie, jak 
to się dzieje ostatnio, dreptać w miejscu albo, co gorsza, się 

cofać. Czyż nie, panowie producenci? • 

• 
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[The Last Castle). USA 

2001. Reż.: Rod Lurie. 

Scen.: Graham Yost, Da· 
vid Scorpa. Zdj.: SheUy 

J ohnson. Muz.: J err y 

Goldsmith. Scenogr.: Kirl< 

M . Petrucce lłi . Wyk.: Ro

bert Redford , James Gan

dolfini, Mark Ruffalo, Del

roy Linde, Steve Burton. 

130'. UIP. 

Genera ł lrwin (Robert 
Red ford) jest legendą 
amerykal'tskiej armii. Bo
hater wojny w Wietna
mie i w Zatoce. Błąd na 
polu walki przypłaca jed
nak degradacją i więzien
iem. Trafia do zakładu 
o zaostrzonym rygorze 

dla wojskowych. Począt
kowo zamierza tylko 
spokojnie odsiedzieć wy
rok, a po wyjściu na wol
ność u łożyć sobie na no
wo życie osobiste, nawią

zując kontakt z córką 
i wnukiem, których nie 
widział od kilku lat. Jed
nak dyrektor więzienia, 
płk Winter Oames Gcm
dolfini), jest wyjątkowym 
sadystą, który lubuje s ię 
w upokarzaniu więź

niów. Irwin postanawia 
odebrać mu władzę 

Wznieca więc bunt... 

PR EMIERY: OSTATNI BASTION 

HONOROWY POMNIK 
ThT 11. 6 Sadystyczny dyrektor więzienia. Szlachetny skar lLlVl zaniec, który przeciwstawia się tyranii. Bunt 
RECENZJA więżniów w słusznej sprawie. To wszystko już 

w kinie było ... Ostatni bastion" Roda Luriego jest tradycyjnym 

dramatem więziennym . Nie ma jednak nic nowego do dodania, 

ELŻBIETA CtAPARA 

niana gra odbija się ze szkodą na całym filmie, który z za leże

nia mial być przecież pojedynkiem dwóch osobowości. 

Czarny charakter także został nakreślony grubymi kre-

skami - sadysta, któremu największą przyjemność sprawia drę

czenie i upokarzanie słabszych. Szczytem podłości okaże się 

ograniczając się do czysto mechanicznego przetwarzania tego, doprowadzenie do śmierci jąkającego się prostaczka. Dyrektor 

co wcześniej wymyślono. jest więc superłajdakiem , ale na szczęście grający go James 

Dyrektor, płk Winter, jest skończonym łotrem . Z kolei Gandolfini oparł się pokusie demonizowania swojego bahale-

jego adwersarz, generał lrwin, to chodząca szlachetność. Trafil ra. Postarał się natomiast wycisnąć ze swojej roli wszystko, co 

do więzienia nie za przestępstwo , ale za błąd. który kosztowal się dało. Jego bohater jest lotrem jednowymiarowym, ale też 

życie jego podwładnych. lrwin ma poczucie winy, którego nie ciekawym. Można zrozumieć niektóre motywy nim kierujące. 

są w stanie zmazać nawet więzienna odsiadka i degradacja. To Zainteresowanie budzą jego reakcje. 

rola mocno przerysowana, a odpowiedzialność za to w równym Ciekawa gra Gandolfiniego i kilka dobrze zainscenizo-

stopniu ponoszą scenarzyści i sam Redford, który z upływem wanych scen z więziennego buntu pewnie nie wystarczyłoby, by 

lat coraz chętniej popada w patos. ~Ostatni bastion~ wyróżniał się z popcornowej masówki. Jednak 

W "Ostatnim bastionie" nie tyle gra żywego człowieka film wstrzelił się w amerykańskie nastroje społeczne. Sprawia 

- z którym można byłoby się utożsamiać, a więc któremu maż- wręcz wrażenie filmu na zamówienie, choć powstał przed trage-

na byłoby kibicować - co raczej chodzący pomnik. Jest tak dią 1 1 września. Akty terroru i wojna w Afganistanie sprawiły, że 

AMERYKANIE POTRZEBUJĄ DZIŚ KRZEPIĄCEJ W IARY W SWOJĄ ARMIĘ . CHCĄ BYĆ 
Z NIEJ DUMNI. A TĘ DUMĘ MOGĄ ZNALEŹĆ WŁAŚNIE W .. OSTATNIM BASTIONIE". 

szlachetny, wspaniały, pełen godności, że aż bezbarwny i nud- Amerykanie potrzebują dziś krzepiącej wiary w swoją armię . 

ny, a chwilami nawet w sposób niezamierzony - komiczny. Chcą być z niej dumni. A tę dumę mogą znależć w "Bastionie" 

W scenie, w której lrwin zostaje zmuszony do przeniesienia Można podejrzewać, że Winter jest łajdakiem, bo nigdy nie był 

stosu ciężkich kamieni, Redford tak pompatycznie się nady- na polu walki. Tymczasem więżniowie, nawet ci skazani za naj-

ma, z taką godnością kroczy, że po kilku minutach (a scena cięższe przestępstwa , okazują się być prawdziwymi patriotami. 

jest dłuuuga) tego ~ reality show" na widowni rozlega się chi- Choć zdegradowani nadal czują się żołnierzami gotowymi wal-

chot (niestety usprawiedliwiony). O tym braku dystansu Red- czyć w obronie gwiażdzistego sztandaru. "Nie oddamy naszej 

forda do rol i (a może i do samego siebie) piszę z żalem . Wciąż flagi! ~, ten okrzyk wystarczy, by banda przestępców przypo-

bowiem uważam Redforda za świetnego aktora. Tym trudniej mniała sobie o honorze i obowiązkach amerykańskiego żołnie-

jednak zrozumieć i wybaczyć jego ostatnie potknięcia. Drew- rza. Bardzo to budujące. Ale nam co do tego? • 
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GUMIŚ 
Tak naprawdę Godzilla 
to ... tyranozaur z pletwa
mi stegozaura. Budową 
właśnie tych prehistorycz
nych gadów inspirowali 

się twórcy gumowego 

kostiumu potwora ważą

cego niemal 1 DO kg. 
Nosili go na sobie akro
baci, dublerzy albo ka

skaderzy (w ostatnich 
dwóch częściach T suto

mu Kitagawa). Oczywi
ście z każdym filmem 
strój byl ulepszany i po

prawiany, ale i tak kolejni 
aktorzy narzekali na jego 

ciężar i ktopoty z oddy
chaniem. Kilka razy zmie

niano Godzilli wzrost 
- na początku mierzyła 
ok. 50 metrów, potem 

urosła aż do 100. Twórcy 
ostatniego filmu ... Powrót 
Godzilli ", postanowili jed

nak zmniejszyć mon
strum do rozmiarów z 

1954 r. Fanom Godzilli 
zapewne do dziś brzmi 
w uszach ten straszny 

ryk, który wydawata z sie
bie w pierwszym filmie. 

A powstal on w 'ł;)'niku 
pocierania strun kontra
basu skórzaną rękawicz

ką pokrytą żyNicą .. 

.:_·.;_- . . ~-
·"t . - •. ' ' . -
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PANI DEMOLKA 
(Gojira tai Megagirasu: Jii Shometsu Sa

kusen). Japonia 2000. Reż .: Masaaki Te

zuka. Scen.: Hiroshi Kashiwabara, Wata

ru Mimura. Zdj. : Masahiro Kishimoto 

Muz. : Michiru Dshima. Wyk.: Tsutomu Ki

tagawa, Misato Tanaka, Shosuke Taniha

ra, Masato lbu, Yuriko Hoshi. 105'. SPI. 

ponowne narod ziny przyspieszy! 
zresztą sukces amerykańskiej wersji fil
mu w reżyseri i Rolanda Emmericha. 

Skąd właściwie wzięła się Go
dzilla? Nie jest to pewne, ale najpraw
dopodobniej z glębokiego snu na dnie 
Pacyfiku wybudzily ją eksperymenty z 
bronią jądrową. Krytycy o pierwszych 
filmach serii mówili, że ich przerażająca 
bohaterka nie jest niczym innym, tylko 
pe rsonifikacją lęków Japończyków 

Ostatniestarcie 

ty z nowym sprzę tem okazują się peł

nym sukcesem - niestety, nikt nie wie, 
że podczas prób otwarte zostaly wrota 
czasu i na Ziemię przyplątała się niejaka 
Meganula, która zostawiła tu jajko ... 
Gdy jajo trafia do miejskiej kanalizacji, 
zaczyna dzielić się na setki mniejszych, 
a te potrzebują dużo wody i niszczą bie
gnące pod ziemią rury, za tapiając mia
sto Shibuya ... Wylęga się mnóshvo wiel
kich krwiożerczych ważek potrLebu-

GUMOWY POTWÓR l WAŻKA Z LATEKSU WALCZĄ W TEKTU
ROWYCH DEKORACJACH .. l JAK TU NIE KOCHAĆ GODZILLI? 

Ten film przypomina starocie z 
lat 70., takie jak "UFO" albo ,.Kosmos 
1999'' -wybrzydzali po obejrzeniu no
wego filmu japońskiej wytwórni 
TOHO Amerykan ie. Ale czy 
d la prawdziwych wielbicieli 
Godzilli może istnieć większy 

komplement? W końcu sila 
słynnego pohvora polega wlaśnie na 
tym, że mając niemal 50 lat, prawie się 
nie zmienia. Pierwszy film serii, mrocz
ny, czarno-bialy "Godzilla, King of the 
Monsters", powstał w 1954 r. Od tego 
czasu zrealizowano jeszcze 23 historie o 
japońskim gigancie, m.in. "Godzilla 
Rai d s Again", "Terror Mechagodzilli", 
"Godzilla kontra Gigan", "Syn Godził
li". W 1995 r. wydawało się, że nadszedł 

koniec cyklu. W filmie "Godzilla vs De
stroyah" potwór zastal zgladzony. Jed
nak okazało się, że Japonia nie może 
żyć bez swojej gwiazdy i monstrum 
triumfalnie powróciło na ekrany -jej 

przed nuklearnym zagrożeniem, które
go doświadczyli. Z czasem Godzilla ła
godniała i choć z lubością demolowała 

miasta, porty i fabryki, to jednocześnie 
pomagała ludziom. 

Tak jest i teraz: aby raz na za
wsze uniceshvić drzemiącego w oce
anie potwora, specjalna jednostka 
G-G raspers pracuje w swoich laborato
riach nad nową tajną bron ią zwaną 

czarną dziurą, w której \")'korzystano 
p lazmę. Wystarczy tylko wywabić Go
dzillę na odludną wyspę i dzięki 

umieszczonej na satelicie broni znisz
czyć monstrum. Pierwsze eksperymen-

jących energii, by wyżywić jeszcze 
większą i straszniejszą królową matkę. 
Energięczerpią z biednej Godzilli, a gdy 
przekazują ją leżącej na dnie zatopione
go Shibuya królowej, umierają. L"l to 
ona ożywa, i oczom zdumionych ludzi 
ukazuje się straszliwy Megaguirus. Za
nim weźmie się za mieszkai'J.Ców Japo
nii, musi zniszczyć Godzillę ... Spora 
część filmu to scena walki między po
hvorami. Na tle udających miasto deko
racj i, przewracających s ię pośród sypią

cych się iskier, Megaguirus i Godzilla to
czą krwawy pojedynek, który sprowo
kowali bezmyślni ludzie... (MS) 

l 

• 



ZOOLANDER 

Billy Zane 
(grany przez tegoż) 

l jego kumpel Derek 
ZooJander 

(Ben Stiller 
-z prawej) 

USA 2001. Reż.: Ben Stiller. Scen. : Ben Stiller, John Hamburg, Drake Sather. 

Zdj.: Ban-v Per.erson. Muz.: David Arnold. Scenogr.: Rabin Standefer. Wyk.: 

PREMIERY 

, 
Ben Stiller, Ovo.len Wilson, Will Ferrell, Christine Taylor, Milla Jovovich. 89'. UJP. 

Kilku ślicznych chłopców tankujących benzynę na stacj i benzynowej z głośnym śmie

chem polewa s ię paliwem z dystrybutorów. jeden z nich wyciąga od niechcenia zapal
niczkę, by pr~.:ypalić papierosa. W następnym ujęciu widzimy trzy eleganckie trumny 
na cmentarzu. Czwarty, najbystrzejszy z nich, pr.teżyl, teraz żegna swych przjaciól we 
wzruszającej mowie pogrzebowej. Jest to d la niego równieZ okazja, by ogłosić światu 

swoje pożegnanie z karierą modela. To Derek Zootander (Ben Stiller), trq razy z rzę* 
d u zdobywca zaszczytnego tytu łu Modela Roku. 

Niestety międzynarodowy spisek ciemnych sil chce wykorzystać poczciwego 
Derekado swoich niecnych celów. Derek, nie całkiem w ciemię bity, sprzymierza się 
z dotychczasowym rywalem w świecie mody, Hanselem (Owen Wilson), i choć chło

pakom nie udaje się rozgryźć tajemniczego urządzenia zwanego komputerem, to 
swoje sposoby na "z łych" jednak mają ... 

_jł; .. ' ~ t-• ~~ 

J. ···: · .. 4'' :1'! 
Znany aktor komediowy Ben Stiller ("Zakazany owoc", "Poznaj mojego ta

tę") debiutował jako reżyser w 1994 roku "Orbitowaniem bez cukru". W "Zoolan
derze" postanowił podjąć tradycję takich przebojów komediowych jak ,,Głupi i 
głupszy", które zabawiają publiczność na ca łym świecie przygodami ludzi "myślą

cych inaczej" W fi lmie wystąpiła prawie ca ła rodzi na reżysera: rodzice Anne Me
ara i Jerry Stiller (para aktorów komed iowych), siostra Amy Stiller i żona Christine 
Taylor (w roli dziennika rki "Time'a"). (MCH) 

. . . . .. . . :· 
c: . ' ~ 
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PUCHAR HIMALAJÓW 
(P~orpaJ . Bhutan-Australia 1999. Rei: . i scen .: Khyentse Norbu. 

Zdj .: Paul Warren. Muz.: Douglas Mills. Scenogr.: Raymond 

Steiner. Wyk .: Orgyen Tobgyal, Neten Chokling, Jamyang lodro, 

lama Chonjor. 94'. Monolith Films. 

To film podwójnie niezwykły. Po pierwsze, d latego że jego autorem jest... ty
betański lama (według tradycji buddyjskiej) Khyentse Norbu. A po drugie, 
fabuła opowiada o fascynacj i młodych mnichów piłką nożną. 

Khyentse Norbu związał się z kinem już w wieku 19 łat, gdy Bernar
do Bertolucci realizowal "Ostatniego cesarza". Inspiracją do nakręcenia 
"Pucharu Himalajów", debiutu fabu larnego Norbu, były jego wspomnienia 
z klasztoru. Dorastając w klasztorze, zauważył, że wielu mnichów interesu
je s ię futbolem, a część z nich brala udział w amatorskich rozgrywkach . 

., Puchar Himalajów" jest opowieścią o klasztornych początkach 
dwóch tybetańskich nastolatków, Paldena i Nyima. Chłopcy z powagą od
dają s ię nauce i ćwiczeniom duchowym, ale mają powód do zmartwie
nia: zaczynają s ię mistrzostwa świata w piłce nożnej, które muszą obej
rzeć w telewizji. Mlodzi mnisi decydują się na "wycieczki'' do pobliskiej 
wioski, gdzie w kawiarni jest telewizor. Mogą za to zapłacić usunięciem 
z klasztoru. I tak pew nie by się sta ło, gdyby nie ich opiekun Geko ... (KD) 

GULCZAS,, 
A JAK MYSLISZ ... 

Polska 2001 . Reż .. : J erzy Gruza. Scen.: Jerzy Gruza , Miko ła j 

Korzyr'lski , Jacek Zelezik. Zdj .: Grzegorz Kuczeriszka. M uz.: 

Jerry Smith. Scenogr.: Sławomir Witczak . Wyk.: Janusz Re

wir'lski , Audi Schubert , Radosław Razura, Piotr Gulczyr'lski , Kar olina 

Pachniewicz. 10 0 '. ITI Cinema. 

Z popularności programu "Big Brother" postanowił skorqstać też 
Jerq Gruza i zrobi! z nowymi "idolami" film. Rzec-.t dzieje się latem, w ośrod
ku wczasowym na Mazurach. Pewien Reżyser (Radoslaw Pazura) kręci tu 

swój nowy film, którego gwiazdą jest kapryśna aktorka, Monika (Monika Se
wioło). Kolo planu (i Reżysera) kręci się też spragniona sławy Karolina (Ka
rolina Pachn iewicz)- ją nad jezioro Łękotka pr.tywiodła m iłość do Grzesia 
(Gr.tegor.t Mielec). Uczuda między młodymi nie akceph1je ojciec dziewczy
ny, Karol Oanusz Rewillski), więc Karolina i Gr.teś razem uciekli. Ta tuś nie 
ustaje w poszukiwaniach, a pomagają mu detektyw i rosyjski jasnowidz. 

Tytu łowy Gulczas 
(Piotr Gulczyński), cz łonek 

motocyklowej bandy, pr;.eśla
dowany jest przez gangstera 
Karkówkę (Rud i Schubert), na 
którego usługach pozostaje 
Alicja (Alicja Walczak). Zresztą 
d la każdego z uczestników 
"Big Brothera" wymyślono ja
kąś "rolę" - Manuela Michalak 
gra dziennikarkę, Jan usz 
Dzięcioł miejskiego strażnika, 
Małgor.tata Maier pielęgniar
kę, Sebastian Florek turystę, 

a Klaudiusz Sevkovic kucha
r.ta na wakacjach. (MS) 



PREMIERY NA SAMYM DNIE 

Margaret (Tilda Swlnton), matka nastolatka, który ma kłopoty 

IMITACJE ZYCIA 
BARTOSZ ŻURAWIECKI 

"'':'n • • Szczerze mówiąc, nie wiem, w jakiej intencji ~o- kład Margaret o ciężkiej doli kobiety obarczonej obowiązka-
ł1ll.JY.l stal zrob1ony film Scona McGehee i Davida S1e- mi domowymi, po którym Alek nie tylko się nawraca, ale 

RECENZJA gela. początkowe sceny zapowiadają duszny ro- wręcz zostaje sprzymierzeńcem bohaterki w rozgrywce z 

dzinny dramat, którego podstawą jest trójkąt: matka Margaret, drugim szantażystą, swoim wspólnikiem. Ba! Między ofiarą a 

jej nastoletni syn Beau i jego cyniczny kochanek Darby. Gra o niedoszłym oprawcą rodzi się jakby uczucie. Oboje aktorów 

ciało i duszę młodego chłopaka, zdolnego kompozytora (w bez- wkłada dużo wysi łku (widać go na ich twarzach), by wykrze-

barwnym wykonaniu Jonathana Tuckera), nie może się jednak sać choćby odrobinę prawdy z nieprawdziwych zachowań, 

rozwinąć. Z dwóch powodów. Gdy wyrazumiata i kochająca reakcji, dialogów- na próżno . 

matka - która chce uchronić swoje dziecko przed "złym i wply- Skąd ten fałsz? Odpowiedzi być może należy szukać 

wami", tak jednak, by nie urazić jego uczuć - nieśmiało próbuje w fakcie, że scenariusz powstał w oparciu o powieść Eliza-

rozpocząć rozmowę z synem o sprawach zasadniczych, ten beth Sanxay Holding. Wcześniej na jej podstawie Max 

szybko zmienia temat lub zgoła ucieka, nie na

potykając na opór swej rodzicielki. Metoda uni

ków nikomu nie ułatwia zrozumienia złożonych 

relacji międzyludzkich. Ani bohaterom, ani wi

NIE WYSTARCZY ZAMIENIĆ HETERO- NA HOMOSEK
SUALIZM. BY UZYSKAĆ "AKTUALNY WYDŹWIĘK" 

dzom. Trzeci protagonista w ogóle niewiele ma do gadania, bo 

szybko ginie w przypadkowy sposób. Podobnie jak trup, film 

osiada na mieliżnie malowniczego jeziora Tahoe. 

Twórcy rzucają więc w diabły mocno, choć subtelnie 

spleciony węzeł uczuciowy i dryfują w zupełnie inne rejony. 

Po zapatrzonej na Hitchcocka scenie usuwania przez Marga

ret zwłok synowskiego fagasa pojawia się złowieszczy wątek 

szantażu. Kruczoczarny Alek przynosi do pani Hall kasetę, na 

której Darby i Beau wykonują coś, co wygląda na imitację 

seksu męsko-męskiego. W zamian żąda 50 tysięcy dolarów. 

Ophuls zrealizował film • The Reckless Moment" Wcześniej, 

tj ... 62 lata temu. l właśnie poddana liftingowi sta roświeckość 

jest przyczyną klęski . Na samym dnie". Charakterystyczne 

dla kina amerykańskiego łat 40. lączenie erotyzmu z ciemny

mi stronami życia, melodramatyczne rozwiązania, fatalizm 

prześladujący bohaterów przeniesione .na żywca" we współ

czesne realia obnażają mechaniczność takiego zabiegu, któ

rego efektem jest wyłącznie niezamierzony anachronizm. Nie 

wystarczy zamienić hetero- na homoseksualizm, by uzyskać 

.aktualny wydżwięk". Dzieło McGehee i Siegela jest, niestety, 

l tu zaczyna się prawdziwe nieszczęście. Wcale nie mozolnym i nieudanym ćwiczeniem stylistycznym. 

dlatego, że Margaret nie jest w stanie zebrać odpowiedniej Ale tak krytykuję i krytykuję, a przecież z samego 

kwoty. Dzieje się coś znacznie gorszego. Twórcy każą Swin- dna tego fi lmu da się wyciągnąć pewną mądrość. Taką mia-

ton i Visnjicowi brnąć w i rytująco fałszywe sytuacje psycholo- nowicie, że można mieć seks analny i mimo to być porząd-

giczne i emocjonalne. Ich początkiem jest umoralniający wy- nym człowiekiem. Odetchnąlem z ulgą. • 

50 FILM grudzień 2001 

[]!] 
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(The Oeep End). USA 

2001 . Scen. [na podst& 

wie powieśc i Elizabeth 

Sanxay Holding • The Blank 

Walł1 i reż.: Scott McGe

hee, """"'Siegel. Zdj. , Gi

les Nuttgens. Muz.: Peter 

NasheL Scen ag r.: Kelty 

McGehee, Christopher 

Tandon. Wył< .: Tilda Swin-

ton, Goran VISiljic, Jona

than Tucker, Peter Denat, 

Josh lucas. 100'. Syrena. 

Margaret Hall (Swinton) 

odwiedza w klubie ge

jowskim Darby'ego Ree· 

se'a (Lucas). Domaga się, 

by zostawił w spokoju jej 

syna, 17-\etniego Beau 

(fucker), który jest jego 

kochankiem. W zamian 

p roponuje mu kilka ty

sięcy dolarów. Wieczo

rem Darby odwiedza po 

kryjomu Beau, opowiada 

mu o wizyde Margaret i 

sugeruje, że przyjmie od 
niej pieniądze. Między 

kochankami dochodzi do 

bójki. Rano Margaret 

znajduje zwłoki Dar

by~go. Wrzuca je do je· 
ziora. Pani Hall składa 

wizytę niejaki Alek (Visn

jic). Ma dowód na lo, że 

Beau i Darby' ego łączy ły 

intymne stosunki, i chce 

go przedstawić policji. 

TIIda Swinlon, 

G_~r~n- ~i~nj~7 
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PREMIERY PIEŚNI Z DRUGIEGO PIĘTRA 

BEZ KOŃCA 
Un "l • W zakończeniu _ft Próżny~h ludzi" T S. Eliola pada 
f 1 

łLlfl słynne zdanie, ze oto śWiat kończy się .,nie z trza
RECENZJA skiem, lecz ze skomleniem" Ściszcie odbiorniki, 

a usłyszycie. Albo idźcie do kina, bo ono - nie od dziś zresztą, 

przyjmijmy, że od czasów Antonioniego - rejestruje, czasami 
pisk, czasami skowyt świata, który osiągnął kres. i tak sobie do
gorywa. Ile to już lat? Cronenberg, Haneke, Aronofsky, von Trier, 
Egoyan etc. są - każdy na swój sposób - kronikarzami tego 

B ARTOSZ ŻURAWIECKI 
Stuletni komendant krzyczy cichutko "Ratunku!", po

trząsając kratkami dziecinnego lóżka. domaga się wyjścia z wię

zienia starczej demencji. Ciało i dusza zostały odseparowane i 
zdegradowane. Rzeczywistość pogrąża się w katatonii, jak ów 

pacjent szpitala psychiatrycznego, który " pisał wiersze, aż zwa
riował". Bohaterowie nie tylko między sobą nie potrafią nawią

zać kontaktu, ale też sami nie mogą zebrać się do kupy. Bezrad
ni wobec prześladujących ich obsesji, fobii , wspomnień. Kallego 
- nieszczęsnego podpalacza - nawiedza duch zmarłego kolegi, umierania bez śmierci. Śmiem nawet twierdzić, że podstawowa 

różnica między kinem hollywoodzkim a nieholly-
SMIEM TWIERDZIĆ , ŻE PODSTAWDWA RÓZNICA 
MIĘDZY KINEM HOLLYWOODZKIM A NIEHOLLY
WOODZKIM TKWI WŁASNIE W OBRAZACH ZAGŁADY 

woodzkim tkwi właśnie w obrazach zagłady. Wyso
konakładowe produkcje oferują katastrofy totalne, 

przebiegające szybko i bez ceregiel i. Tak, by znęka
na czekaniem ludzkość poczuła ulgę, że wreszcie 

się dokonało, i mogla zacząć budować nowe, lepsze jutro. któremu kiedyś nie oddal pieniędzy. Gdy jednak dołącza do nie-
Odwrotnie w filmach reżyserów wymienionych powy- go powieszony w czasie wojny Rosjanin, staje się jasne, że je-

żej. U nich wirus zagłady nigdy nie znajduje się w podrzuconej steśmy wypadkową nie tylko indywidualnych rojeń. Brzemię 

przez obcych przesyłce z białym proszkiem, lecz jest organicz- przeszłości. nieodkupionego i niezniszczonego zła spada na 

ną częścią świata. Żyje wewnątrz nas, mutuje, niszczy, ale też każdego z nas, coraz głębiej paraliżując naszą wolę. Jedyną 
tworzy własne formy i przetrwalniki. Istnieje, bo my istniejemy. szansą ocalenia jest dla Anderssona poezja - współczująca, 

W nPieśniach ... " nic się nie skończyło. Przeciwnie bezinteresowna .• Pieśni z drugiego piętra " zostały zainspirowa-

- działają solaria. szpitale i taksówki, ludzie uprawiają seks. kor- ne twórczością peruwiańskiego poety cesara Vallejo. Jego 
ki uliczne rosną. Gdzieniegdzie widać tylko przyklady ludzkiej wiersz - pełen kruchego milosierdzia dla całej ludzkości - kilka-
desperacji i anarchii rzeczy. Ulicami ciągną procesje biczowni

ków w garniturach, grupka panikarzy próbuje uciekać z miasta. 
ciągnąc ze sobą góry bagażu . Magikowi nie udal się numer z 

przecinaniem delikwenta pitą, sprzedawca mebli podpalił swoją 
firmę, teraz wraca do domu obsypany popiołem. 

Anderssan odtwórców głównych ról spotkał w sklepie, 
restauracji. Trudno więc powiedzieć, że oni grają. Raczej próbu

ją być , odnaleźć się w szerokich kadrach, których znaczną 
część wypełniają ściany, korytarze, przedmioty, inni ludzie. 

krotnie powraca w filmie. 
"Nie powinieneś tutaj być, gdy nastąpi krach" - takie 

ostrzeżenie pada już na początku filmu. Któź zresztą nie chciał

by być wtedy gdzie indziej? Ale przecież to my jesteśmy swoją 
własną zagladą. Dokona się razem z nami. Na to proszę jednak 
tak szybko nie liczyć. Ostatnie ujęcie filmu to Kalle kolo stosu 

krucyfiksów otoczony widmami wyrzutów sumienia. Przyjdzie 
nam trwać wśród szczątków idei, bóstw, wartości, marzeń, pra

gnień i mnóstwa innych śmieci. Jeszcze sobie pożyjemy. • 

IDsl 
[][] 

{S8nger friin andra vlmin

gen) . Szwecja- Francja

-Dania-Norwegia 2000. 

Scen. i reż . : Roy Ander&

son. Zdj.: tstvan Borbas, 

Jesper Klevenas. Muz.: 

Benny Andersson . Wyk.: 

Lars Nordh, Stefan lars

son, Bengt C. W. Carls

son , Torbjtirn Fahfstrtim, 

Sten Andersson. 98'. Gu

tek Film. 

46 ujęć składa się na tę 
surrealistyczną wizję ży

da w anonimowej metro

polii pogrążającej się w 
chaosie. W galerii postaci 

przewijających się przez 
ten film główną rolę gra 

zrozpaczony sprzedawca 
mebli, Kalle (Norh). Po
znajemy też m.in. urzęd

nika wyrzuconego z pra
cy, pechowego magika, 
nieszczęśliwie zakocha

nego taksówkarza, pa
cjentów szpitala psychia
trycznego, którzy twier

dzą, że .,jezus został 
ukrzyżowany, bo był mi
łym facetem". "Pieśni. .. " 

powstawały przez cztery 
lata. Nakręcone zostały 

bez scenariusza, wylącz

nie w studio. To pierwszy 
po 25latach przerwy i 
dopiero trzeri film fabu
larny w dorobku szwedz

kiego reżysera Roya An
derssona. Dostał za niego 

nagrodę specjalną jury 
na festiwalu w Cannes 

w roku 2000. 



ŚMIERTELNY CIOS 
1irr "l • - To pewnie coś znaczy, ale nie wiem co - mówi w jed-
1' llJVł n ej ze scen Geralt i jego słowa mogłyby posłużyć za 
RECENZJA motto .. Wiedżm ina tt Ta myśl towarzyszy widzom 

- zwłaszcza tym, którzy nie mieli w ręku książek Andrzeja Sapkow
skiego - od pierwszej do ostatniej sceny filmu . • WiedżminH okazał 

się bowiem fabułą bez scenariusza, bez dramaturgii i zamiast opo
wiedzianej od początku do końca historii otrzymaliśmy zlepek scen 

pełen niewyjaśnionych wątków i niejasnych relacji między rozliczny
mi bohaterami. Konia z rzędem temu, kto rozwikła zagadkę nienawi

ści Rentri do czarodzieja Siregobora albo pojmie, co mial na myśl i 

wiedżmin , a czego nie mógł spełnić Borch Trzy Kawki. Trudno prze

jąć się losami skomplikowanego związku Yennefer i Geralta, skoro 

MAŁGORZATA SADOWSKA 

ba że za jej wersję .. sotr uznać eksponowane w nadmiarze nagie 

damskie biusty). l 'Niaśnie brak wyobraźni jest mi najtrudniej wybaczyć 

realizatorom filmu, zwlaszcza że jego efekty są. niestety, widoczne nie

mal w każdej scenie. Jak można , mając do dyspozycji wspaniałe , 

ogromne zamki, w ogóle ich nie wykorzystać? Większość scen we 

wnętrzach kręcona jest w bliskim planie i można mieć wrażenie, że do

stojnicy mieszkają w małych piwnicach, a nie w wielkich zamczys

kach. Scena uczty zalotników wygląda więc jak podwieczorek w izbie 

czeladnej, a nie jak zlot koronowanych głów. Nie zostają w pamięci ba

nalne. siermiężne kostiumy. ów brak wyobraźni dotyczy również spo

sobu reżyserowania - pozostaje nam wierzyć na słowo Taillesowi, gdy 

zapewnia, że Renfri, "potwór w ludzkim ciele", i jej banda to najstrasz-

wiadomo o nim tyle, że ... się skończy! . Nie razu-

miem, po co porusza się w filmie problemy czaro

dziejki. pragnącej za wszelką cenę mieć dziecko, 

skoro ta znika z ekranu chwilę po tym, jak na nim 

SAPKOWSKI PDTRAFIŁ WYKREOWAĆ MAGICZNĄ l JEDNO
CZEŚNIE SPÓJNĄ RZECZYWISTOŚĆ. TWÓRCY FILMU - NIE. 

zaistniała. Rzekoma wielka przyjaźń Jaskra i wiedźmina sprowadza 

się do kilku przypadkowych spotkań i namiętnych uścisków. Domy

ślam się, że klamrą dla filmowej opowieści o wiedźminie miała być 

historia Geralta i jego dziecka-niespodzianki, Ciri. Tyte że wątek 

dziewczynki pojawia się dopiero w jakieś jednej trzeciej filmu ... Po

dobne przykłady scenariuszowych potknięć można mnożyć. Najgor

sze, że wiele wątpliwości budzi sama postać wiedźmina - bo choć 

Michał Zebrowski zrobi ł wszystko, co mógł, by uwiarygodnić swoje

go bohatera, zagra! brawurowo i z wdziękiem , jego wysiłek poszedł 

na marne. Kogo mogą obchodzić dylematy Geralta, jego wahanie 

między byciem wiedźminem a człowiekiem , skoro nieznający opo

wiadań widzowie filmu raczej nie zgadną. że w wyniku ile przepro

wadzonych mutacji nasz Geralt jest inny niż jego koledzy po fachu, 

i że w ogóle przeżywa jakieś nietypowe dla wiedźminów rozterki. 

niejsi i najbardziej demoniczni mordercy wszech czasów. Grozą nie 

napełnia bowiem ani widok ich przejazdu przez jesienny lasek, ani tym 

bardziej popijawa w knajpie w Blaviken. Spotkanie ze starcem, który 

wieszczy Geraltowi rychłe odnalezienie Ciri, wydawaloby się bardzo 

znaczące wydarzenie, sprawia wrażenie nieistotnej pogawędki. A przy 

okazji - na czym polegać ma przemiana wiedźmina, która pozwoli mu 

spotkać się z dziewczynką, skoro bohater w ogóle się nie zmienia? l to 

od początku do końca filmu ... Podstawowe zadanie Geralta, zabijanie 

potworów, w filmie Marka Brodzkiego sprowadza się do paru przypad

kowych potyczek z gumowymi maszkarami (zdecydowanie lepiej wy

padły te wykreowane przez komputer) 

Zarzuty w stosunku do tego filmu można wymieniać niemal 

w nieskończoność, poprzestanę więc na krótkim ich podsumowaniu: 

. .Wiedźmin" Marka Brodzkiego jest filmem nieudanym, ile skonstru-

Wprawdzie scenarzysta (wycofał nazwisko) i reżyser podkre- cwanym i źle wyreżyserowanym . 

ś lali. że robią film tylko .,na motywach" opowiadań Andrzeja Sapkow- Przede wszystkim zaś śmiertelnie nudnym. 

skiego, nie sposób jednak uniknąć porównywania filmu i książek. Sap-

kawski potrafił wykreować magiczną. a jednocześnie spójną rzeczywi- Polska 2001 . Reż.: Marek Brodzki. Zdj.: Bogdan Stachurski. Muz.: 

stość i nawet przeciwnicy gatunku muszą przyznać , że jego książki na- Grzegorz Ciechowski . Scenogr.: Ewa i Andrzej Przybyłowie. Kast.: 

pisane są błyskotliwie i ze swadą. Jest w nich i dowcip, i subtelna iro- Małgorzata Stefaniak. Wyk.: Michał Żebrowski , Andrzej Chyra, 

nia, jest wreszcie kompletnie nieobecna w ,.Wiedżminie" erotyka (chy- Ewa Wiśniewska, Maciej Kozłowski, Marta Bitner. 130'. Vision . 
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PO PREMIERZE WŁOSKI OLA POCZĄTKU.JĄCVCH 

Od lewej: 
OJympia (Anette 
Stovelbeek), 
Andreas (Anders 
W. Berthelsen) 
i Karen (Ann 
Eleonora 
Jorgensen) 

ZŁE MIŁEGO POCZĄTKI 
B ARTOSZ ŻURAWIECK I 

Un "l • Gdy film Lane Scherfig pojawił się w programie tego

ł11L1Vł rocznego festiwalu w Berlinie. informacja, że otrzymał 
RECENZJA on certyfikat Dogmy, nie dla wszystkich stanowiła 
zachętę do jego obejrzenia. W kilku rozmowach słyszalem opinie, 

że może już dość tych nakręconych trzęsącą się kamerą produkcji 

udających samo życie. 

Ja sam podchodziłem do filmu Scherfig z pewnym sceptycy

zmem. głównie dlatego. że wcześniejsze propozycje sygnatariuszy 

Dogmy - Sorena Kragh-Jacobsena ("Mifune") i Krisliana Levringa 

("Król żyje")- pokazywały, moim zdaniem, jak szukając prawdy, moż

na wpaść w pułapkę wyświechtanych stereotypów. Ale "Włoski dla po

czątkujących" przyjęty został w Berlinie bardzo dobrze (Srebrny 

Niedżwiedż, nagroda jury ekumenicznego i nagroda FIPAESCI). Nie

dawno wygrat też plebistyt publiczności Warszawskiego Festiwalu Fil

mowego. Czym Lane Scherfig przekonała wątpiących? 

Oczywiście, że się uda, bowiem film Scherfig jest komedią. 

Reżyserka i jednocześnie autorka scenariusza (mająca dotąd na swo

im koncie dwie pełnometrażowe produkcje dla dzieci i sporo prac te

lewizyjnych) poszla odwrotną drogą niż jej dogmowi koledzy, którym 

manifest zabraniał robienia Mkina gatunków". Stworzyla konwencjonal

ną fabułę , w której aż nazbyt jednoznacznie pechowi bohaterowie, po 

licznych przeszkodach i zakrętach , wychodzą wreszcie na prostą. Nie 

ulękła się nawet chwytów godnych "Dynastii" - cudownie odnalezio

nych po latach sióstr i niespodziewanego spadku. Takich "komedii ro

mantycznych" na tony kręci się w Hollywood i wcale bym się nie zdzi

wił , gdyby tamtejsi bonzowie kupil i prawa do historii opowiedzianej we 

,,Włoskim dla początkujących", by przerobić ją po swojemu. 

Tyle że szaleństwo tkwi właśnie w metodzie. W tej, nieco już 

zgranej, metodzie z Dogmy się wywodzącej . Porządnie skonstruowa

ny scenariusz z odpowiednio skontrastowanymi postaciami i dobrze 

wygranym humorem słownym i sytuacyjnym (np. kelner krzyczący na 

klientów - dla Duńczyków musi to być czysty surrealizm!) znajduje 

dopełnienie w błyskotliwej , zwięzłej narracji. Lekkość ręcznej kamery 

przekłada się na lekkość końcowego efektu. Aktorzy czują się w ob

ranej przez autorkę poetyce swobodnie, "nie przeginaj<( w kierunku 

groteski czy satyry. Mnie szczególnie przypadł do gustu Hai-Finn, 

cham o złotym sercu, i jego blondwłosa ukochana, Karen. Obojgu nie 

brakuje charakteru, więc nie dają się łatwo jedno drugiemu. Gra mi

łosna. którą prowadzą, przybiera rozmaite formy - od nieco przycza

jonej obserwacji i demonstracyjnej obojętności , poprzez delikatny 

erotyzm (Karen myjąca włosy Hai-Finnowi, motyw jak z MMęża 

fryzjerki"), gwal1owny i niezgrabny akt seksualny na szkolnej !aw

ce, aż do typowych partnerskich nieporozumień . To właśnie ten wą

tek ma najwięcej wdzięku, który, jak ktoś zauważył na konferencji 

prasowej w Berlinie. jest bardziej francuski z ducha ("igraszki trafu i 

miłości " ) niż włoski czy duński. 

Można jednak zaryzykować twierdzenie, że koniec końców 

~Włoski dla początkujących M głosi, charakterystyczną dla kultur prote

stanckich. pochwałę Mprywatnej inicjatywyM Bohaterowie filmu to lu

dzie nieuchronnie zbliżający się do "smugi cienia", lecz wciąż niepo

zbierani i zagubieni w świecie. Pelni wahań i kompleksów. Gdy jednak 

znajdą w sobie silę , by przełamać bariery i wziąć los w swoje ręce. 

Film portretuje grupę sześciu osób, którym w życiu nie najle- opatrzność zacznie im sprzyjać. Pomóż sobie, a Pan Bóg cię nagra-

piej się wiedzie. Andreas (Anders W. Berthelsen), młody pastor, ma dzi! Co widać na przykładzie jego sługi , pastora Andreasa, któremu w 

tymczasowo poprowadzić parafię na przedmieściach Kopenhagi {po- końcu udaje się zdobyć przychylność parafian. 

przedni pastor został zawieszony w obowiązkach, bo zrzucił organi- Ci, którzy oczekiwali od Dogmy wyłączn ie dziel rzucających 

stę z balkonu). Nie chcą go jednak ani wierni, ani personel kościoła . ......yzwanie filmowej komercji, mogą poczuć się głęboko zawiedzeni. 

Na domiar złego Andreas wciąż nie może otrząsnąć się po śmierci M Wioski dla początkujących M niczego nikomu nie rzuca, a jego kaso-

żony. W hotelu, gdzie mieszka, poznaje sympatycz

nego, choć nieco gapowatego recepcjonistę J0fge

na Mortensena (Peter Gantzler). Ten natomiast cierpi 

z powodu ktopotów z potencją i pogardy, jaką żywi 

wobec niego szef. Z kolei bliski kolega Jmgena, 

KASOWY SUKCES FILMU W RODZINNEJ DANII ZDAJE SIĘ 
ŚWIADCZYĆ, ŻE .. REWOLUCYJNA METODA" DOGMY ZO
STAŁA JUŻ OSWOJONA PRZEZ SZEROKĄ PUBLICZNOŚĆ . 

Hai-Finn (l.ars Kaalund) , któremu załatwi! pracę w hotelowej restaura- wy sukces w rodzinnej Danii zdaje się raczej świadczyć o tym, że "re-

cj i, szybko ją traci, gdyż zajmuje się głównie strofowaniem gości. wolucyjna metoda" została już oswojona przez szeroką publiczność . 

Są też kobiety - fryzjerka Karen (Ann Eleonora Jorgensen), Cokolwiek jednak mówić, ogląda się film Scherfig z przyjemnością. 

niedająca sobie rady z matką alkoholiczką , niezdarna sprzedawczyni A to w dzisiejszych czasach wcale nie tak mało . t 
Olympia (Anette Stovelb~k), której wszystko leci z rąk , i Giulia (Sara 

Indrio Jensen), beznadziejnie zakochana w Jorgenie Mortensenie. Ca- (ITAUENSK FOR BEGYNOERE]. Dania 2000. Scen. i reż. : lone Scher-

!a szóstka spotka się na tytułowym kursie włoskiego dla początkują- fig . Zdj.: Jorgen Johansson. Wyk.: Anders W. BeMelsen, Anette 

cych, a uwaga widzów skupiać się będzie na tym, czy uda się odpo- Stovelbrek, Peter Gantzler, Ann Eleonora Jorgensen, Lars Kaalund, 

wiednie połączyć w pary trzech panów i trzy panie. Sara Indrio Jensen. 108'. Kino ŚWiat. 
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PO PREMIERZE PRZEKLEŃSTWA NIEWINNOŚCI 

SIOSTRY Z SĄSIEDZTWA 
'VTr '1.1' ~estto film o_tajemnicy, ale od razu po~iedzieć trzeba, 
ł

1

lł.J\'ł ze nrczego nre wy)aśnra . Buduje natomrast nastrój . Na· 
RECENZJA strój tak sugestywny, że chce się do tych obrazów 

- stylizowanych , miękkich , prześwietlonych dziwnym światłem - wra

cać w nadziei odkrycia rozwiązania . Ale próżna to nadzieja. Nie ma 

na ekranie dosłownego , logicznego ciągu przyczyn i skutków. Jest 

gwaNowna śmierć , ale nie ma przemocy. W gruncie rzeczy nie ma na
wet psychologii. Jest tylko zapis zachowań , uśmiechów, nastrojów. 

Można się domyślać , że ukryte tropy dramatu tkwią gdzieś w rytu

ałach amerykańskiego życia klasy średniej lat 70. Tego życia w mate
rialnym dobrobycie i szczęściu na pokaz, dostosowanym do koloro

wych wzorów z reklamy, a jednak od 

wewnątrz dziwnie dekadenckiego. 

W kinie amerykańskim nie jest 

to wątek nowy. Filmy o nastolatkach 

tworzą już specyficzny kierunek, poczy

nając od słodkawych historyjek w stylu 

"Cudownych lat" (to telewizja, ale wca

le nie jest czymś innym) po pełne gory

czy i gwattu dramaty w rodzaju ~Nie 

czas na łzy~ czy "American Beauty" 

Jednak debiut Sofii Coppoli jest jeszcze 

czymś innym. Oparty na powieści Jef

freya Eugenidesa nie zamienia się 

w studium charakterów wpisanych 

w wyrażnie zdefiniowane tło socjolo

giczne. Niby wszystko w nim jest, a jed

nak wydaje się dziwnie mato precyzyj

ny, może dzięki tonacji snu na jawie. 

Scenerią jest typowy zamożny 

dom na typowym amerykańskim osie

dlu podmiejskim w pobliżu Detroit. 

W tym sielskim otoczeniu pięć nastola

tek popełnia samobójstwo. Były sio

strami, były piękne, wydawało się , że 

wchodzą w dorosłość ze zwyczajnymi 

problemami swoich rówieśników. A jed

nak już na początku filmu dowiadujemy 

się , że jedna z nich próbowala podciąć sobie żyły. Psychiatra daje ra

dę: więcej towarzystwa chłopców. Więc rówieśnicy pojawiają się w do

mu, ale prowadzi to nieoczekiwanie do tragedii - w trakcie koleżeńskie

go przyjęcia najmłodsza z dziewcząt zabija się, skacząc z okna. Reak

cją , skądinąd zrozumiałą, jest izolacja rodziny od otoczenia. Siostry, ale 

ANDRZEJ KOŁODYŃSKI 
Sofia Cappola opowiada w pewnym sensie o własnej młodo

ści. Zna i potrafi z ogromną prawdą odtworzyć świat .amerykańskiego 

marzenia" Oczywiście, jej osobiste doświadczenie wykracza poza kla

sę średnią, w końcu jest córką jednego z czołowych reżyserów amery

kańskich. Ale ma w sobie niepokój charakteryzujący tamto pokolenie. 

Ciągle próbuje znależć dla siebie miejsce. Była aktorką u ojca, w kolej

nym "Ojcu chrzestnym~ . prowadziła modny butik, uprawiała fotografię 

artystyczną. Wszystko z sukcesem, nigdy jednak do końca . Czy będzie 

reżyserką? Debiut jest bardzo obiecujący, choć niczego nie przesądza . 

Dla filmu ważne jest, że miała do dyspozycji najlepszych aktorów i naj

lepsze warunki techniczne. Szczęśliwie nie zmarnowała szansy. Trudno 

byłoby wskazać na film, w którym po

dobny temat byłby równie subtelnie 

potraktowany. Cappola sama napisała 

scenariusz pełen niuansów, nasyciła 

go nieśmiałym humorem, odrzuciła 

wszelkie brutalne efekty. Swoich mło

dych aktorów ustawia czasami w styli

zowane grupy, niczym chór w greckiej 

tragedii , co wcale nie przeszkadza 

real izmowi opowiadania. Ci aktorzy 

są zresztą znakomici. Tajemniczy uś

miech ślicznej Kirsten Dunst wyraża ir

racjonalną tęsknotę i melancholię . 

W grupie pięc iu rówieśniczek to ona 

jest najbardziej wyrazista, nie znaczy to 

jednak, że można zrozumieć jej moty

wy. Tytko ona ma partnera (Josh Hart

net!) i utrzymuje z nim fizyczny stosu

nek. Wydaje się najbardziej dojrzała , 

a jednak wraz z siostrami odbiera so

bie życie. Dlaczego? Czy te dziewczę

ta uległy histerii towarzyszącej trudne

mu procesowi dojrzewania? To możli

we rozwiązanie , ale nie bardziej niż ja

kiekolwiek inne, bo żadne nie wydaje 

się pełne. Być może jednak histeria 

i rozczarowanie stanowią ukrytą pato

logię modelu wzorcowo uporządkowanego życia , jakie było ich losem. 

Jest w filmie sekwencja balu absolwentów, nieoczekiwanie utrzymana 

w klimacie ponurej groteski , co stanowi mocny kontrast z lirycznym, 

pocztówkowo-telewizyjnym stylem wprowadzenia w opowiadanie. 

Z wolna nastrój zagęszcza się , staje się wręcz opresyjny, to, co wyda-

także rodzice, pogrążają się w bezsilnej bierności , co 

sprawia, że chorobliwa atmosfera w domu tylko narasta, 

aby eksplodować w końcu nie-...ytłumaczalną katastrofą 

- zbiorowym samobójstwem. Nikogo nie można o nic 

TRUDNO BYŁOBY WSKAZAĆ FILM, W KTORYM PODOB
NY TEMAT BYŁBY RÓWNIE SUBTELNIE POTRAKTOWANY 

oskarżać. Owszem, rodzice bywają surowi i restrykcyjni, to nie jest jed- wało się romantycznym snem, przemienia się w koszmar. Sofia Coppo-

nak żaden domowy terror. Grający rolę ojca James Woods tworzy po- la nie potrafi dać krytycznej diagnozy, ale trafnie wskazuje na klimat 

stać zaskakująco wyciszoną i prawdziwą w swoich dobrych intencjach, wyobcowania zawarty w kulturowym modelu życia małej, zamknię-

Kathleen Turner jako matka nie budzi może sympatii przez swoją tej społeczności jako wyjaśnienie wielu współczesnych patologii. Na 

osch łość, ale też niczym nie odrzuca. Chłopcy z sąsiedztwa są VNIJ· tym polega wartość jej filmu. • 

czajnymi chłopcami w wieku dojrzewania, ciekawymi , łatwo podnieca-

jącymi się , ale nic więcej. To jeden z nich, po blisko 25 latach, opowia- (THE VIRGIN SUICIDESJ. USA 1999. Reż. i scen. Sofia Coppola. Zdt 

da całą tę historię , która rzuciła cień na jego dorastanie. Przekazuje jed- Edward lachman. Muz. Richard Beggs, Jean-Benolt Dunckel. Nicolas 

nak tylko fascynację nastolatka śledzącego rozkwitającą kobiecość Godin. Sccnog1· Jasna StcfanoVIc. Wyk.: James Woods, Kathlcen Tur-

i nawet z dystansu nie potrafi dotrzeć głębiej, niczego wyjaśnić . ner Ku-sten Dunst. Josh Hartnett, Michael Pare. 97' Best Film 
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PO PREMI ERZE KRÓL TAŃCZY 

PIRUET DESPOTY 
PtOTR WOJCIECHOWSKI 

Un "'• Tańczący mężczyzna jest piękny i śmieszny zarazem, promie
l ' ll.JY.ł. nieje pewnością siebie. Jego nag i tors błyszczy pozłotą, twarz 

RECENZJA zasłania maską w ksZ1ałcie tarczy słonecznej . symbole słońca 
zdobią klamrę pasa, nagolenniki, sprzączki trzewików. Tańczy sam na ogro
dowej estradzie otoczony sztuczkami wodotrysków i fajerwerków, oklaskiwa
ny przez krąg bogato ubranych widzów. Zwroty, wymachy, obroty mają w so

bie tyleż zręczności , co sztywnej rutyny - mężczyzna tańczy uczenie, ale jest 
w nim doskonalość nakręcanej mechanicznej marionety. 

Nieudany piruet, zloty tancerz potyka się , upada. Orkiestra zatrzymuje 
się w pół taktu. Widzowie odwracają wzrok. To nie tancerz upadł , upadł król Fran

cji. A król nie upada nigdy. Białe rumaki stają dęba , spłoszone rwą się do galopu. 
Skąd te konie? Kto na nich przyjechał? 

Nie wiemy. Konie pochodzą z montażu filmowego, 

Król jest samotny 
- mówi ludwik XIV 
(Benoit Maglmel) 

Król ma pewność. Jego dominacja jest wpisana w obyczaj i prawo. 
Jeśli potknie się w tańcu , to świat tego nie widzi , bo król nie może się pot

knąć. l jeszcze tak i król jak Król-Słońce , Ludwik XIV. - Król jest samotny - mó
wi Ludwik XIV. l jak echo, w innej scenie filmu , Molier mówi o swojej samot

ności. Czy jest możliwe spotkanie króla uwięzionego w swojej władzy i tego , 
kogo od reszty dzieli talent i pasja? 

Dwór ze swoimi intrygami jak w lustrze przegląda się w kłębow isku in
tryg wokół sceny i kulis. Gra wzniosłości i drwiny przenika obydwa światy. Film 
Gerarda Corbiau jest podwójnie artystyczny. Drąży związk i sztuki z pol ityką, a 

do tego opowiada swoją historię w wypracowanym, wyszukanym stylu 
Operator Gerard Simon osiąga osobliwe efekty - fi lm nie robi wraże

nia filmu barwnego, przypomina raczej ręcznie podmalowane ryciny, w któ
rych na gamę szarości tu i tam nałożone są poblaski zgaszonych, złamanych 
kolorów. Symetryczna kompozycja wielu kadrów wzmacnia wrażenie styliza

cji. W stosunku do zasad Dogmy - skrajne przeciwieństwo , drugi biegun. 
Byłby to więc fi lm piękny, ale oschły, przedobrzony w artystycznych 

zabiegach, gdyby nie błogosławiona niekonsekwencja, potrzeba złaman ia 

krystalicznych porządków tym, co jest błotem życia, gwałtownością , wrza

skiem, fizjologią choroby, połogu, seksu. Jest tu ciało dręczone kaszlem, skó
ra znaczona hieroglifami pijawek, strach i ból amputacji. Ciało w tańcu prze
ciwstawione ciału w agonii, ideał zderzony z nędzą konkretu. 

W podobnym logicznym porządku król ( niepokojąca , emocjonalnie za
grana rola Benoit Magimela) , który nie może być artystą, zestawiony jest z dwo

ma artystami, którzy są w jakiś sposób królewscy w swoim talencie i swojej pa
sji . Jednym jest znany jako Molier aktor, reżyser, autor fars i komedii (Tcheky Ka

ryo) , drugim - florentyńczyk , skrzypek, tancerz. dyrygent i kompozytor 
Jean-Baptiste Lully (demonicznie urodziwy, gwałtowny Boris Terral). Współpra

cują ze sobą i konkurują, razem jednak są twórcami tej epoki, tych wyjątkowych 
czasów. Bogactwo, długowieczność , usposobienie absolutnego władcy owo
cowało w tej epoce nie tylko fantastyczną obfitością dokonań w dziedzinie sztu

ki, filozofii , nauk. To panowanie przesądzi ło o dominacji, która tlwa do dziś. 
Obejrzeć ten film - to także zrozumieć upór, z jakim Francja promuje, dofinan-

zreżyserskiegoczyscenariuszowegopomyslu.Sąsymbo· PULSi<l WIDZ ZA MAŁO •VIE O HISTORII FRANCJI. Al Y .HVI'YCI( 
Iem o niejasnym, rozmytym znaczeniu, k1óry widza dotyka V c' L YS T KlE ODCIENI[ T~ ~o CC WIDZI N FILM!~ ~fJHBIA1 
w sferze jego podświadomości, jednocześnie przynoszą 

mu pewność, że ogląda film artystyczny. 
"Król tańczy" został stworzony z zamiarem zrobienia filmu z niemałymi 

ambicjami. Pojawiły się opinie, że Corbiau po sukcesie "Farinellego" chciał zrobić 

coś lepszego od "Wszystkich poranków świata", od ~Amadeusza" Formana.Czy 
się udało? Chyba Corbiau wziął rozmach zbyt wielki, chyba chciał za wiele. Pró

bował mówić i o władzy, i o sztuce, o przyjażni . samotności , kobietach, miłości, 
nawet religi i. Powstał film o wyszukanej urodzie plastycznej , dziwny, skrótowo 
przebiegający liczne wątki , dla myślącego widza otwierający wiele perspektyw. 

Wydaje się, że najdobitniej przeniósł na ekran główn ie pytanie. Czy 
władca może porzucić fotel mecenasa, stanąć na scenie? Król nie może być ar
tystą - odpowiada swoim filmem Corbiau - im więcej ma władzy, tym dalej mu 

do wielkości i sławy. O rozdarciu jest ten film. Artysta musi być zależny od wi-
downi , musi walczyć o poklask, szacunek, wiarygodność . Walczyć z ryzykiem 

sowuje swoją sztukę , także filmową , zrozumieć , dlaczego tak broni jej przed za
lewem kultury McDonald' sa i Hollywood. Gdy ma się takie korzenie ... 

Polski widz za mało wie o historii Francj i, aby uchwycić wszystkie od
cienie tego, co widzi w filmie "Król tańczy", tym bardziej że reżyserowi bar
dziej chodziło o emocje, o psychologiczne subtelności niż historyczną opo

wieść. Francji w tym filmie nie ma, jest dwór. l na dobrą sprawę jest tylko pa
semko spraw dotyczących artystycznych zamiłowań króla, dworskiego bale
tu , dworskiego teatru. Kto zechce, doczyta się reszty z ks iążek, epoka jest te

go warta. Dla wszystk ich jednak jest wizja świetnej przeszłośc i, wyzwanie do 
refleksji nad przemijaniem władzy królów i trwaniem władzy mistrzów. Stylo
wo wykonana muzyka lully'ego sprawia, że ten film jest nie tylko do ogląda
nia, warto go słuchać . ł 

przegranej. Sztuką jest zawładnąć ludżmi , nie mając za sobą ani prawa, ani si- {Le ro1 don• ~l 8dą1 FrarH 3-N1emcv 2000 At>/ Gerard Corll~<HI Scen 
ty, ani bogactwa - używając tylko narzędzi swojego rzemiosła. Zręcznością i ge- Andn!e Cor!J1<~u. Gc•·a d Co ·h. J D•d•cr Dec Jlll Eve du c,, ti"O ZdJ Go•r;wd s, 

niuszem musi zmusić ludzi do śmiechu i płaczu , tylko tymi narzędziam i działa- mon Muz Je.m Bilpt" ,te lu v Scenogr Hubert. Pallllle Wyk s,~ m r Mag1m 

jąc , sprawić , aby wzruszyli się, przyjęli do głowy nowe myśli . Bons Te1-ral Tt:hcky Karyt1 Cr lcttc Emm<~nL ~ue Ccc Bo• 11"i V• o1 
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przez twórcę Jurajskich Parków. 

AMORES PERROS reZ. Alejandro Gonziilez liii rritu 
Trzy opowieści połączone jednym v.rypadkiem. Wystrzałowy debiut 

amoralistycznym zacięciu. 

ANGELUS reż. Lech Majewski 
Mistyczna prostota, przaśna subtelność. Śląskamito log ia 

DROBNE CWANIACZKI ,.;. Woodv Allen 
Możetojużnie .AnnieHall"ani.Manhattan " , 

ale AIIenwc iążtrzymaklasę. 

NA EKRANACH 

w 
2 
N 
u 
W DZIEWIĘĆ ż:fwOTÓW z TOMASA KATZA 
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rei. Ben Hopkins Nie mróżcie bytów po
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W rei. Robert Rodriguez Zabawa gadżeta-
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mi z familijnym przes łaniem. Dla tych, 

conudząsięwniedzie lęiwczasie 

deszczu 

O rei. 1im81ake Nelson 

Otello i Jagonjakokoledzyze szkolnej 

drużyny koszykówki? Można i tak. tylko 
właściwie po co? 

PORTRET PODWÓJNY 
reż. Mariusz Front Wspaniale momenty, 
nie dozniesieniakwadranse-jakmawla

noooperachWagnera. 
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SZKOŁA OZIEWIC 
re ż. Patricia Mazuv Uczonebialoglovvy 
w kleszczach kultury patriarchalnej . 
Byłobyleszcze ciekawiej, gdybyzostało 
zrobione z większą finezją . 

r edaguje BARTOSZ ZURAWIECKI 

ULUBIEŃCY AMERYKI 
Mli. Joe Roth Aoberts, Crystal, Cusack, 
Zeta-Jones. Ja tam ichtakbardzo nie 
polubiłem ... 

ZBUNTOWANA 
rei. KarynKusama Walkaplcinarmgu 

zakończona rozejmem. Do czasu? 

-u CZŁOWIEK , KTÓRY 
PŁAKAŁ 

<1: rei. Sally Potter To o mi łośni-

3: ku poprzednichfilmów Potter. 

o BANDYCI 
II rei. les Mayfield Piff-paf! 
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o BLOW 

w rei. Ted Demme 
Handlowanienarkotykami 

iii możeż lesięskończyć. 

o Cowiadomoi bezpośrednic· 
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twaJohnny'egoDeppa 

w GRZESZNA MIŁOŚĆ 

u rei.MichaeiCristofer 
Mialobyćgrzesznie.a jest w tandetnie i nudno. lECI 
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billy bob thornton 
tekst: ELŻBIETA C IAPARA 

zdjęcia: CHRIS 8 UCK, SENNI V ALSSON 

W itam! - do stolika zbliZa się niepozorny mężczyzna w krzykli
wym T-shircie i znoszonej czapeczce baseballowej. W pierw
szej chwili go nie poz naję. Jest niższy, niż s ię wydaje na ekra

nie, i przeraźliw ie chud y. W niczym nie przypomina Jacoba z "Prostego pla
nu" Raim iego czy Richarda Jemmonsa z "Barw kampan ii" Mi ke'a Nicholsa. 
Siada przy stoliku i natychmiast zapa la papierosa. Wypa li ich dużo podczas 
naszej rozmowy, ale- jak mówi z przepraszającym uśmiechem - to jego je
dyny na łóg od czasu, kiedy wreszcie udało mu s ię odstawić alkohol. 

Thornton ma ujmujący styl bycia. Sprawia wrażenie osoby nie
śm iałe j , szczerze zaskoczonej medialnym szumem, jaki od czasu sukcesu 
.. Siing Blade" towarqszy jego życiu zawodowemu i prywatnemu. A jedno
cześnie to urodzony gawędziarz. C hętnie od powiada na każde pytanie. 
Pretekstem dla naszej rozmowy jest, oczywiście, premiera "Człowieka, któ
rego nie było" joela Coena, filmu, z którego Thornton jest szczególnie dum
ny:- To a rcyd z ie ło. J eżeli ktoś będzie pamiętać o mnie za pięćd z ies ią t lat, to 
właśn ie d z ięki temu filmowi. Wiem, że znajdą się tacy, którym .,Cz ło

wiek. .. " s ię nie spodoba. Ale to dobrze. To dobrze, kiedy film budzi różne 
reakcje. jes teś w poważnych tarapatach, kiedy film podoba się wszystkim, 
bo to znaczy, że zrobileś film nijaki, dla nikogo. 

Coenowi e od początku myśle li , żeby rolę ma łomównego Eda Cra
ne'a powierzyć Thorntonowi.- Znamy go z Ethanem od dawna i bardzo 
lubim y go jako aktora - jest jednym z tych aktorów-kameleonów, którzy 
zmien ia ją s ię radykalnie z roli na ro lę . Byliśmy ciekawi, co zrobi z ro lą Eda , 
który jest osobą niezwykle pasywną. 

Kiedy powtarzam mu słowa Joela Coena, uśmiecha s ię szeroko.- Lu
bię być ka meleonem, lubię zmieniać się nawet nie do poznania w zależności 

od roli. Chcę, by oglądając moje filmy, publ iczność widziała moich bohaterów, 
a nie mnie, aktora Billy' ego Boba Thorntona. Nie interesuje mnie kariera w sty
lu jakiegoś cholernego gwiazdora, o którym widzmvie mówią: "0 , teraz jest 
prawnikiem, a przedtem gra! lekarza". Chcę, żeby publiczność oglądając moje 
film y, od rywala s ię od rZCCl.)'\Vi stości, przenosiła się do innego świa ta. .,. 

LUB IĘ BYĆ KAMELEONEM, ZMIENIAĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI 





Czy trudno było zagrać kogoś, kto niewiele w filmie się odzywa 
i niczym Bu ster Keaton nie okazuje żadnych emocji?- O tak! Kamienna 
twarz nie jest w cen ie ani u publiczności, ani u krytyków. A każdy aktor 
lubi być zauważany, chce się wyróżn iać. W końcu Oscara dostaje się za 
role, które wymagają okazywania silnych emocji. 

Jako aktor Thornton był o krok od Oscara w 1997 roku. Dostał 
wtedy nominację za główną ro lę w "Sling Blade", do którego sam napi

uczyć się przed czasem wszystkich swoich kwestii. Już 
na planie filmowym, każdego dnia tuż przed rozpoczę
ciem zdjęć czytam tylko te sceny, które danego dnia 
mamy kręcić. W końcu w prawdziwym życiu nigdy nie 
wiesz, co cię spotka, więc czym mniej wiem o tym, co 
zgodnie ze scenariuszem przydarzy się mojemu boha· 
terowi, tym lepiej dla mojej roli. Na przyk.lad w przy
padku "Człowieka, którego nie było" nie czytałem 

w ogóle komentarzy z offu. Ograniczalem się tylko do 
opisu scen, bo komentarz jest refleksją Eda na temat te
go, co się już wydarzyło. A ja nie chciałem, grając tę czy 
inną scenę, myśleć o tym, jak "potem" będę ją komen
tował. Jeże l i uważnie się przysłuchać, okaże si ę, że mój 
glos z offu zupełnie nie pasuje do zachowania Eda 
w danej scenie- a to dlatego, że Ed nabrał do tych wy
darzeń dystansu i tym samym więcej pewności siebie. 
To głos faceta, który wie, że wkrótce odejdzie. Nie wie 
jeszcze dokąd, ale ma nadzieję, że wreszcie znajdzie s ię 

we właściwym dla siebie miejscu. Bo Ed nie wie, gdzie 
jest jego miejsce w życiu- zupełnie jak ja. 

Czyżby więc rola Eda była mu szczególnie bli-
ska? Thornton zastanawia się chwilę.- Nie do końca. 

Ale nigdy nie gram postaci, w których nie byłoby czegoś ze mnie same
go. Mam kilka osobowości, wykorzystuję je w zależności od potrzeb. 
Z pewnością niełatwo ze mną wytrzymać na planie. Nigdy nie należa· 

Iem do grona tych aktorów, którzy po zdjęciach idą na piwo z ekipą. Nie 
można mnie nazwać duszą towarzystwa. Grając jakąś rolę, koncentruję 
się wyłącznie na niej. Pozostaję w skórze mojego bohatera dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. Staram się więc un ikać gównianych filmów 

sał scenariusz i który sam wyreżyserował. Była to 
opowieść o mężczyźn ie, który spędziwszy 25 lat 
w zak.ladzie zamkniętym za podwójne morderstwo, 
próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Niespodziewa
ny sukces filmu odmienil życie także samego Thorn

OD LOS ANGELES PRZVBYŁ W WIEKU 26 LAT PRZEDTEM BYŁ DOZOR
CĄ, SANITARIUSZEM, PAROBKIEM. STUDIOWAŁ PSYCHOLOGIĘ. PIERW
SZĄ ROLĘ DOSTAŁ W 1987 ROKU, W SZEŚĆ: LAT PO PRZEPROWADZCE 

tona. Co prawda nie dostał Osca ra za grę, ale Amerykańska Akademia 
Filmowa nagrodzi ła jego scenariusz. Hollywood natychmiast zareago
wało lawi ną propozycji nowych ról, a Harvey Weinstein i wytwórnia 
Miramax zgodzili się wyprodukować kolejną reżyserską próbę Thornto
na- ekranizację powieści "Rącze konie" Ta współpraca nie układała się 

jednak dobrze, bo Weinstein skrócił "Konie" o połowę. - Serce wciąż 
krwawi mi na myśl o tym- mówi Thornton.- Zrobili z tego his torię mi
łosną dla nastolatków, a nie takie były moje intencje. 

Znowu wracamy do "Człowieka, którego nie było". Thornlon 
sam zaczyna opowiadać o sposobie, w jaki pracuje nad swoimi rolami: 
-Mam zasadę, że scenariusz w calości czytam tylko jeden raz. Nie lubię 
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-choć po "Armageddonie" niektórzy myśleli inaczej- Thornton wybu
cha śmiechem.- Staralem się unikać ich i w zamierzchłej przeszłości, ale 
nie zawsze mi się to udawało. 

Thornton ma z pewnością na myśl i swoje role w takich gniotach 
jak "Rozkuty" Daniela Manna, "Na zabójczej ziemi" Stevena Seagala czy 
"Chopper Ch iks in Zombietown" Dana Hoskinsa. Przyjmowal je, bo nie 
mial innego wyboru. Na karierę aktorską zdecydował się dość późno 
-miał dwadzieścia sześć lat, kiedy z pięciuset dolarami w kieszeni przy
jechał do Los Angeles. Przedtem był dozorcą i sanitariuszem w domu 
opieki społecznej, pomagał jako parobek na farmie i przez dwa semestry 
studiował psychologię. W Kalifornii nie znał nikogo, kto mógłby mu po· 



móc w filmowej karierze. Przez pierwsze lata chwyta ł 

się różnych dorywczych zajęć. Odżywiał się głównie 
pomidorami, przez co wylądowal w szpitalu w stanie 
skrajnego osłabienia. Pierwszą rolę dostal dopiero 
w 1987 roku, sześć la t po przeprowadzce do Los Ange
les. Nic dziwnego, że nie był wybredny ... 

Ucieczką od niepowodzeń w kinie była dla 
niego zawsze muzyka. Zaczynał jako perkusista w ze
społach rockowych. Potem zaczął komponować. 

W sierpniu wydał swoją pierwszą płytę "Private Ra
dio". Kiedy zaczyna mówić o swojej muzyce, wyraźnie 

się ożywia. Widać, że to jego pasja, być może nawet 
większa niż film. - Jestem strasznie dumny z mojej 
płyty. Wzoruję się na Johnie Lennonie. Wiem, że nigdy 
mu nie dorównam, ale jego muzyka była zawsze 
szczera, płynęła prosto z trzewi. Moja muzyka też taka 
jest. Pochodzi prosto z mojego serca. To nie żadne pop 
ani country (które zresztą z prawdziwym country 
dawno nie ma już nic wspólnego). W ogóle trudno 
moją muzykę sklasyfikować. Strasznie to denerwowa
ło speców od marketingu. Pytali mnie: "Komu mamy 
ją, do d iabła, sprzedawać? Nie wiemy, do kogo ją ad-
resujesz". l właśn ie o to mi chodziło. 

Na chwilę na hvarzy Thorntona pojawia się szelmowski uśmiech. 
Bardzo chce opowiedzieć anegdotę związaną z okładką jego płyty. - Mój 
przyjadeł opowiedzia ł mi o pewnym ludowym artyście nazwiskiem Alvin 
Baptiste, który choć skończy ł 39 lat, wciąż ma mentalność dziecka. Poje
chalem obejrzeć jego prace. Spodobały mi się. Były niesamowite, choć bar
dzo proste, wręcz prymitywne. Opowiedziałem Alvinowi o swojej muzy

LUDZIE 

No właśnie, Angelina Jolie to pią ta żona Thorntona, młodsza od 
niego o dwadzieścia lat. Poznali się na planie "Zmęczenia materiału" Mi
ke'a Newella, gdzie zagrali- nomen omen- małżeństwo. To dla niej 
Thornton rzucił Laurę Dern, z którą był zaręczony (czego ona i jej mat
ka Diane Ladd długo nie mogły mu darować). Na początku związku 
z Angeliną prasa chętnie przytaczała wspomnienia pani Thornton nu
mer 4, Pietry, o brutalnym sposobie bycia Billy' ego Boba (podobno ją 

ce i poprosiłem o obraz na okładkę, który byłby nieja
ko esencją mnie samego- najlepiej, żeby to był chudy 
facet w basebatlówce siedzący na krześle i słuchający 
staromodnego odbiornika radiowego. Pierwszy obraz, 
który dostalem od Alvina, przedstawiał dwie starsze 

GRAJĄC JAKĄŚ ROLĘ , POZOSTAJĘ W SKÓRZE MOJEGO BOHATERA 
24 GODZINY NA DOBĘ . STARAM SIĘ WIĘC UNIKAĆ GÓWNIANYCH FIL
MÓW - CHOĆ PO "ARMAGEDDONIE" NIEKTÓRZY MYŚLELl INACZEJ. 

białe par, siedzące po dwóch różnych końcach stołu. W niczym nie przy
pominało to tego, o co prosiłem. Nie chdalem go jednak zrażać, powie
dzia łem więc: ,.Alvin, to jest świetne, kupuję obraz, ale czy mógłbyś nama
lować coś jeszcze, np. chudego faceta w baseballówce siedzącego na krze
śle i słuchającego staromodnego odbiornika radiowego?". Alvin powie
dzia ł , że tak, oczyw-iście, i namalował kolejny obraz. Tym razem były to 
dwie starsze czarne pary siedzące po dwóch różnych końcach stołu. W su
mie kupiłem od niego osiem obrazów. To, czego potrzebowałem, znala
złem przypadkiem w starym sklepie, w którym robiłem zakupy jeszcze ja
ko dziecko. Czas mnie strasznie gonił, bo chdalem ofiarować moją płytę 
Angelinie jako prezent na rocznicę naszego ś lubu. 

często bił) i sugerowa ła, że Angelinę czeka to samo. Kiedy wreszcie da
no małżonkom spokój, okazało się, że państwo Thorntonowie prowa
dzą spokojny, normalny (no prawie ... ) tryb żyda.- Najchętniej siedzimy 
w domu i oglądamy filmy- mówi Thornton. Przyznaje jednak, że ofia
rowa l Angelinie fiolkę ze swoją krwią. Napisał dla niej także dwie pio
senki- ,.Angelina" i "Your Blue Shadow" Billy Bob wyznaje:- Nigdy ni
kogo tak nie kochałem. Kiedyś Angeli na pokazała mi wycinek z gazety, 
z którego wynikało, że własną krwią podpisalem zobowiązanie, że ni
gdy jej nie opuszczę. Zapytała, czy to prawda. Zobowiązania nie podpi
sałem, ale obiecałem jej, że naprawdę nigdy jej nie opuszczę. Jesteśmy 
przecież dla siebie stworzeni. t 
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NA CO DZIEŃ ŻYJĘ . ODZYWA SIĘ MONOSYLABAMI . JEST PRAWDZIWYM W RZODEM 
l NIŻ PDŁDWĘ ŁÓŻKA l ZGARNIA WIĘCEJ NIŻ PDŁDWĘ KOŁDRY. POWIEDZ IAŁAM 

v c:,oon'"'1• .. ZRÓB COŚ. PROSZĘ . Z TAMTYM FACETEM . BO WOLĘ CIEBIE". 

trances mcdormand 
moje gusty, moje biusty 

,.Człowiek , którego nie było" to czwarty film 
braci Coen, w którym pani zagrała . W życiu 
prywatnym jest pani związana z Joelem. Czy 
dzięki tym rodzinnym koneksjom ma pani ja
kiS wpływ na scenariusze braci? 

Czy mam jakiś wpływ? Piorę, gotuję 

i sprzątam- oto mój wpływ. (śmiech) Zresz tą na
wet bym się nie ośmieliła wtrącać swoich trzech 
groszy. Oczywiście, jeże l i o coś mnie w związku ze 
scenariuszem zapytają, staram się pomóc. Ale nie 
mam żadnych literackich inklinacji ani uzdol nień. 

Kiedy więc czyta m jakąś powieść, mogę robić to 
dla czystej przyjemności, a nie po to, by sprawdzić, 
czy da się ją przerobić na film albo czy przypad
kiem nie ma w niej dobrej roli dla mnie. Ocz)'\vi
ście, kiedy gram u innych reżyserów, zdarL.a s i ę, że 

jestem proszona o przerabianie scenariusza lub 
improwizowanie na planie. Uważam to jednak za 
ryzykowne. Aktor jest odtwórcą, a nie twórcą. 
Czyli szuka pani scenariuszy, które nie wy
magają żadnych poprawek? 

Tak, choć różnie z tym bywa. Zdarza mi 
się prqjąć nieukończony scenariusz, bo chcę za
grać u tego czy innego reżysera albo chcę zobaczyć 
to czy inne miejsce, albo po prostu potr.tebuję pie
niędzy. Ale preferuję scenariusze gotowe - takie 
jakCoenów. 
A jakie role panią interesują? 

Szukam takich, które mają coś ciekawe
go do powiedzenia o pozycji kobiety w naszym 
świecie. Na przykład rola w "Cudownych ch lop
cach" nie była dla mnie łatwa - to nawet nie jest 
postać, to tylko "przyjaciólka gvviazdora filmo
wego". Przyjęłam tę ro l ę, bo jest to kobieta 
w ś rednim wieku, c iężarna, stojąca przed trud
nym wyborem. To właśnie mnie w niej zaintere
sowało i tym właśnie próbowalam zaintereso
wać widzów. Moja bohaterka rozwi ja s ię we
wnętrznie, przechodzi przemianę, a ten aspekt 
ról l ubię chyba najbardziej. Jestem feministką. 
Nie mogę powiedzieć, że wybiera m role, kieru-

rozmawia ELŻBIETA CtAPARA 

jąc się osobistymi przekonaniami i poglądam i. 

To luksus, na jaki nie może sobie pozwol ić żaden 

aktor. Kiedy jednak nadarza się okazja, że mogę 
swoje poglądy wyrazić poprzez rolę, chętn ie 

z tego korzystam. 
Czy grając u męża, może pani wybierać so
bie role? 

Wybór jest zawsze taki sam: czy chcę za
grać w tym filmie, cq nie? Rola jest mi narzuca
na ... J akieś sześć-siedem lat temu uświadomilam 

sobie, że mogę spokojnie ograniczyć karierę filmo
wą do udziału w filmach Coenów. Mam bowiem 
satysfakcjonującą karierę teatralną, która pozwala 
mi rozwijać się zawodowo. Jestem związana z 
Wooster Group. To awangardowy teatr z Nowego 
Jorku. Współpracu je z nim także Wiłlem Oafoe. 
Woli więc pani teatr od kina? 

To niezupełnie tak. Po prostu teatr pozwa
la mi się spełniać zawodowo, a jednocześnie 

współgra z moim żydem pr)"vatnym - nie prze
szkadza mi w zajmowa niu się domem, dzieckiem. 
Kręcenie filmów wymaga ode mnie dopasowywa
nia się, kompromisów. To dlatego wolę grać u mę
ża - jest to dla mnie wygodniejsze. (śmiech) 

A jak się wam razem pracuje? 
Znakom icie. Praca z Joelem to zawsze 

ekscytujące przeżycie. W końcu poznal iśmy s ię 

także na planie fi lmowym. Podobalo mi się 

zwłaszcza kręcenie "Człowieka, którego nie by
lo'' - Joel-reżyser dużo ze mną rozmawiał, na 
plan ie pożerał mnie wzrokiem, a potem często 
odwiedza! mnie w garderobie ... (śmiech) Tym
czasem mężczyzna, z którym na co dzień żyję, 
odzywa się wylącznie monosylabami, jest p raw
dziwym wrzodem na tyłku , za jmuje więcej niż 
polowę lóżka i zgarnia d la siebie więcej n iż po
lawę kołdry. Powiedzia łam więc mojemu reży
serowi: "Zrób coś, proszę, z face tem, z którym 
mieszkam na co dzień, bo wolę ciebie" 
Czy cztery wspólne filmy świadczą o podob
nym filmowym guście? 
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Mamy z Joelem podobny gust w wielu 
sprawach, ale j eś l i chodzi o filmy, to ja jestem 
bardziej sentymen talna od męża . Zresztą ostat
nio rzadko możemy na ten temat porozmawiać, 

bo oglądam wyłącznie filmy dla dzieci - towa
rzyszę w wyprawach do kina naszemu sześcio
letniemu synkowi. 
Za główną rolę w "Fargo" Coenów dostała 
pani Oscara. Czy uważa pani ten fi lm za 
przełomowy w swojej filmowej karierze? 

Z pewnością. Do ,,Fargo" byłam kojarzona 
wyłącznie z ich filmami. Z jednej strony nie pr.le
szkadzalo mi to, bo byłam dumna ze wszystkiego, 
co razem zrobiliśmy. Ale j ednocześnie bylam prze
czulona na punkcie nepotyzmu. Chciałam zrobić 

własną karierę. Bylam wtedy znacznie trudniejsza 
we współpracy i nieźle im obu zalazłam za skórę. 
Po "Fargo" to się zmienilo. Zaczęto interesować się 
także moimi nie-Coenowskimi rolami. 
Czy Oscar zmienił pani życie zawodowe? 

Na pewno utrudni! robienie zakupów 
w pobliskim spożywczym. Oscar wiąże się nie ty
le z uznaniem, co z tzw. );'-Viazdorstwem. Sprawił 
więc, że zrobilo się wokól mnie trochę szumu. 
Dzięki O scarowi reżyserom łatwiej jest przekonać 
producentów, by mnie zaangażowali. Ale jedno
cześn ie nie miał wpływu na moje życie zawodo
we- nie proponują mi wcale więcej ról. Nie mam 

na swoim koncie zbyt wielu kasowych filmów, 
więc z finansowego punktu widzenia angażowa
nie mnie wciąż jest połączone z ryzykiem i Oscar 
tego nie zmieni ł. 

Ma pani jakąś wymarzoną rolę? 
Bardzo bym chcia ła zagrać w filmie akcji. 

Wprost marzę o tym. Ale wiem, że nikt mi takiej 
roli nie zaproponuje, bo nie mam odpowiednich 
warunków. 
Hollywood wymaga od kobiet, by były zmy
słowe i fizycznie atrakcyjne. Nie przeszkadza 
pani takie przedmiotowe podejście? 

No cóż, grając w filmach, często pos luguję 

się na przyklad sztucznym biustem. Mam ich kil
ka, w różnych rozmiarach. Korzystalam z nich, 
kręcąc "Człowieka, którego nie było" Chciałam 

bowiem, żeby Ooris miała imponujące piersi. 
W końcu to taki sam rekwizyt jak sztuczny nosczy 
kapelusz. Potr.lebny do zbudowania roli, stworze
nia określonego typu kobiety. Biust odgrywa waż
ną rolę w kinie amerykańskim - w scenariuszach 
pełno jest zdań typu: ,,Szla, a jej duży biust ko lysał 

si ę", "Miała piękne, ogromne piersi" ... 
Nie przeszkadza to pani jako zdeklarowanej 
feministce? 

Ależ ja lubię sceny rozbierane. Interesują 

mnie o wiele bardziej niż wtedy, gdy miaiam dwa
dzieścia kilka lat. A mam teraz 44 lata. 

Większość amerykańskich aktorek ukrywa 
swój wiek, a pani się z nim niemal afiszuje .. 

Bo wreszcie siebie akcep tuję, czuję s ię 

znakomicie w swojej skórze i nie zamierza m do
stosowywać się do stereotypowych poglądów 

na temat kobiecej u rod y. Interesuje mnie poka
zywanie różnych aspektów żyda kobiety dojrza
łej, świadomej swojej kobiecości. Traktuję to jako 
swoiste wyzwanie. 
A co na to mąż? 

Rozumie m nie, choć może nie we 
wszystkim ... Oprócz kina akcji marzę także o za
gran iu w prawdziwym musical u. Joe! tego zu
pełn ie nie rozumie. Mam nawet wrażenie, że to 
moje marzenie niepokoi go o wiele bardziej niż 
moje zainteresowanie scenami rozbieranymi. 
Mówiła pani, że nie zamierza ulegać stereo
typom .. 

Niedawno spot kałam się z pewną ak
torką , moją rówieśniczką. Rozmawiałyśmy o 
naszych zna jomych, którzy za fundowali j uż 

sobie operacje plastyczne. Pow iedziałam jej: "Za 
dziesięć lat będziemy przebierać w rolach. Bę

d ziemy mieć pięćdziesiąt kilka lat i na tyle 
będziemy wyglądać. Kiedy więc będą szukać 

aktorek do ról pięćdziesięciolatek, tylko my 
będziemy pasować idealnie, bo reszta będzie 

już po liftingu ... ". t 

GRAJĄC W FILMACH , CZĘSTO POSŁUGUJĘ SIĘ SZTUCZNYM BIUSTEM. MAM ICH KILKA, W RÓŻNYCH 
ROZMIARACH . W KOŃCU TO TAKI SAM REKWIZYT JAK SZTUCZNY NOS CZY KAPELUSZ. 
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LUDZIE 

NAGABYWANI PRZEZ DZIENNIKARZY, JAKI JEST FAKTYCZNY PODZIAŁ RÓL MIĘDZY NIMI, MÓWIĄ 
- TO JEST TAK JAK Z KAWĄ Z M LEKIEM , NIE W IADOMO, GDZIE KOŃCZY S IĘ KAWA, A ZACZYNA MLEKO. 

joel ethan coen big brothers 

S woje filmy podpisują niezmiennie od lat: 
reżyseria - Joe] Coen, produ kcja- Ethan 
Coen, sce na riusz - Ethan i Joe] Coen. Jed

na k ju ż niemal od ich pie rwszego wspólnego 
przeds ięwzięcia wiadomo, że tak na prawdę nad 
wszystkim pracują razem. Nagabywa ni przez 
dziennika rzy, jaki jest fak tycz ny podzia ł ró l, 
uciekają s ię do wyjaśnie tl w rodza ju: .,To tak jak 
z kawą z mlekiem, nie wiadomo, gdzie s ię koń

czy kawa, a zaczy na mleko" . Z ich s łów wynika, 
że razem piszą scenariusz, razem wymyślają 

ba rd zo szczegó łowy sce no pis, któ ry potem na 
pl anie jest krok po kroku rea lizowany. Gdy pyta 
s ię ich o róż n ice artystyczne, odpowiadają krót

ko: "Nie ma takich, bo podobają s ię nam doklad 
nie te sa me rzeczy" (najlepszym świadectwem 

może być fakt , że od ki lkunastu lat zgodnie pra
cu ją nad montażem swoich fil mów pod pseudo
nime m ., Roderick Jay nes") . 

SMIHITELNIE SMIESZNE 

Wedłu g s łów sa mych braci ich d rogi ze
szły się dopiero po studiach- w pewnym momen
cie odkryli s ię na nowo, dostrzegając, że mają po
dobne poczucie humoru, że podobają im się te sa
me filmy i że mogliby wykorzystać swoje pomys ły, 

pisząc wspólnie scenariusze. Starszy o trzy lata Jo
e! (ur. 1954 r.) by ł już wtedy po szkole filmowej 
i mial za sobą udzia ł w kilku niskobudżetowych 

produkcjach (w tym w horrorze Sa ma Raimi .,Evil 
Dead"), choć, jak sa m mówi, w szkole nie nauczyli 
go zbyt wiele. Ethan ukm'tczył co prawda filozofię 
na un iwersytecie w Princeton, ale, jak sa m później 

shvierdzil, zrob i ł to tylko dla zabawy, więc równie 
dobrze mógł zająć s ię kręceniem fil mów. 

Komentu jąc swoje odejśc ie od filozofii , 
Et ha n zasygnalizował jednak przy okazj i - chy
ba ca ł kiem serio - poczucie swoistego rozdarcia. 
Powied z ia ł : .,Jest coś absurdalnego w byciu in te
l ektua li s tą w ramach ku ltury tak tandetnej jak 
nasza". l właśn ie owo rozdarcie między ., filozo
fią" a .,zabawą", między kulturą wysoką a kultu 
rą masową, sta ło s ię znakiem firmowym ca ł ej 

twórczości Coenów. A rów nież i źród łem licz
nych nieporozumiel't ... 
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Kiedy debiutanckie, zrobione za półtora 

miliona dolarów "Śmiertelnie proste" (1983) od
nios ło zaskakujący sukces (tygod nik ,.li me" um ie
ści ł film na l i ście dz iesięciu najciekawszych tytu 
łów roku), jednym z głównych wątków w artyku
łach poświęconych temu niezwykłemu zjawisku 
by ły próby przeformu łowania dotychczaso
wej definicji kina n ieza leżnego . Bywalcom ar! 
house'ów oraz dziennikarzom, którzy tradycyjnie 
kibicowali ambitnym przeds ięwz ięciom w amery
ka ńskim kinie, po prostu nie mieści ło s ię w gło

wie, że a rtyści określa n i mianem artystów nieza
l eżnych mogą otwarcie deklarować, że interesuje 
ich wyłączn ie dobra rozrywka. 

Sami zainteresowa ni wydawali s i ę chyba 
dosyć rozbawieni całą sytuacją, bowiem już przy 
nas tępnym projekcie ogłosili , że postanowili s ię za
przedać i nakręcić wesołą komed i ę, która zarobi 
furę pieniędzy. "Arizona Junior" (1987) rzeczywi
ście s tał się kasowym przebojem (był to ich naj
większy finansowy su kces aż do czasu "Fargo" 
z 1996 roku ), natomiast ameryka !l.ska publiczność, 
jak również specjalistyczna prasa filmowa, zaa k
ceptowały nietuzinkowy styl braci Coen, godz.:1c 
się z fa ktem, że choć ich twórczość wyrasta z du
cha kina nieza leżnego, to jej przeznaczeniem jest 
stać się częścią jego głównego nurtu . 

NO TO "FARGO" 

A jednak - choć Coenowie wielokrotnie 
deklarowa li, że ich podstawową troską jest bawie
nie widza - ła two było nabrać podejrze!l., że nie 
wyczerpuje ona wszystkich aspiracji braci. W ich 
filmach, zwłaszcza tych z początku hvórczości, 

wyraźn ie przewija się konflikt pomięd zy fascyna
cją zużytymi schema tami ku ltury masowej a po
nurym opisem świa ta, gdzie schematy te wcielane 
są w życie. Próba spełn ien ia na jawie zgranych 
pr.t:ez t e lewizję i przez Hollywood scenariuszy 
k01lczy s ię dla bohaterów filmów Coenów zawsze 
tak samo: spiętrzeniem prawdziwego absurdu. 
Często groźnym, częściej - groteskowym ... 

"Śmierte l n ie proste", klasyczny cza rny 
krym ina ł, który z historii trójkąta ma łżeńskiego 

zmienia się w ,. tragedię pomyłek", oraz "Arizona 

TOMASZ TIURYN 

Junior", komedia o parze, która nie mogąc docze
kać się własnych dzieci, porywa cudze, były 

w gruncie rzeczy filmami o ludzkiej głupocie 

- w czasie kręcen ia "Juniora'' Coenowie ża rtobli 

wie uznali, że będą to dwie pierwsze pozycje ich 
,.Hayseed Trilogy" ("Trylogii z żyda prostaczków"). 
Po latach trzecią i najbardziej sugestywną częścią 

cyklu s ta ło s ię .,Fargo", historia nieudanego porw
ania, które prowadzi do krwawej jatki - wszystkie 
te filmy po ląc-ąło miejsce akcji (głucha prowincja, 
która wygląda jak kraina ze zlowrogiego snu), bo
haterowie (ludzie pozbawieni wyobraźni , którzy 
nie umieją pr.t:ewidz ieć konsekwencji własnych 

czynów) oraz ponury finał historii. Czarnego fina
lu udało s ię uniknąć tylko w "Arizona Junior", sta
ł o się to jednak za cenę ucieczki w rzeczywis tość 

bajki, potra ktowa nej zresz tą dość ironicznie. 
Zastana wiające, że to właśn ie "Fargo" 

- obok "Śmiertelnie prostego" najbardziej chyba 
ponury film braci Coen- stal się ich na j większym 

sukcesem i do dziś pozostaje tytułem najc.t:ęściej 

z nimi kojarzonym. Być może zdecydowała o tym 
niesa mowita atmosfera zasypanej śniegiem, nie
rzeczywistej Minnesoty, może połączenie nastroju 
grozy z typowym dla braci makabrycznym humo
rem. Niektórym taka mieszanka wydała się mało 

stosowna, jednak Akademia doceniła wreszcie 
twórczość Coenów, przyznając "Fargo" sześć no
minacji do Oscara, z czego dwie - dla Frances 
McDonnand oraz za scenariusz dla braci - prze
micniły się w statuetki. Po kilku chudych latach, 
a zwłaszcza po porażce "Hudsucker Proxy", ten 
fi lm był czymś w rodzaju come backu Coenów 
i ugruntował ich pozycję, która pozostaje silna do 
dziś - sprawił, że nie tracąc własnego stylu, bracia 
zna leź l i wreszcie d rogę do wielomilionowej pu
bliczności na ca łym świeci e. 

KRĘTE ŚCIEŻKI 

,.Fargo" nie było, oczywiście, pierwszym 
tak spektakularnym sukcesem braci, jednak te 
wcześniejsze mia ły zupe łnie inny charakter - były 

bardziej prestiżowe niż komercyjne, bardziej też 

widoczne z perspektywy europejskiej niż w nasta
wionym na box-offi ce kin ie amerykańskim . 





LUDZIE 

GDY W CANNES DOBIERALI NAGRODĘ ZA "BARTONA FINKA". WYPYTYWANO BRACI O WPŁYW NA ICH FILM TWÓRCZOŚCI 
NIU JOEL OŚWIADCZYŁ WTEDY. ŻE TAK NAPRAWDĘ TO O KAFCE ZBYT DUŻO NIE WIEDZĄ. PON IEWAŻ NIGDY NIE 

Fil my, które przyszły po ,,Arizona Junior" 
-"Ścieżka strachu" (1990) i "Barton Fink" (1991) 
- przyniosły swoiste przeformu łowanie starego 
tematu, jakim był konflikt między wysokim i ni
skim w ku lturze, ale przede wszystkim potwier
d zi ły artystyczną dojrzałość Cocnów. Podczas 
gdy wcześniejsze filmy tkwiły wciąż w anarchicz
nej atmosferze p rodukcj i n ieza leżnych, a ich za
sadą twórczą był techniczny popis, to w przypad
ku "Bartona Finka" i .,Ścieżki strachu" kluczo
wym elementem kreacj i sta ła się atmosfera. Jej 
właśn ie zosta ł podporządkowany wybór kon
wencji, odpowied nie decyzje inscenizacyj ne; to 
na stworzeniu odpowiedniej atmosfery skupiały 

s ię wskazówki d la wspóltworzących film - dla 
operatorów, autorów muzyki, scenografów. Prze
niesienie uwagi z fragmentu na ca łość spowodo-

wało, że filmy Coenów zaczęły nabierać tajemni
czości - najbardziej charakterystyczną cechą od
bioru obu filmów stało się poczucie, że w gru ncie 
rzeczy nie jest jasne, jaki był g łówny zamysł twór
ców. Tu właśn ie ma początek specyficzna metoda 
Coenów polegająca na tym, by mnożąc znaczące 

rekwizyty, gesty i sytuacje, dawać do zrozu mie
nia, że pod warstwą pozornie zrozumia lej intrygi 
może znajdować s ię jakiś ukryty sens. 

Drugą ważną zmianą było przyjęc ie no
wej perspektywy w wyborze głównego bohate
ra. W "Bartonie Finku" i "Śc ieżce strach u" na 
pierwszym planie znalazły s ię postacie, z który
mi Coenowie mogli się o wiele ł atwiej utożsamić 

niż z bohaterami "Hayseed Trilogy". Jeś l i w ogó
le można by sądz i ć, że bracia stworzyli kiedykol
wiek bohatera, do którego mieli osobisty stosu

nek, to na pewno byłby to Bar
ton Fink albo Tom Reaga n ze 
"Ścieżki strachu" 

KAWKA Z MLECZKIEM 

OLA FINKA 

Barlon lo żydowski in
telektualista, i mimo że stosu
nek autorów do niego jest zde
cydowanie ironiczny, łatwo 

jest, szczególnie nie znając 

wcześniejszych filmów braci, 
uznać tę postać za próbę auto
portretu . Porlobnie można wi
dzieć postać Toma Reagana, 
który na etapie scenariusza no
sił pieszczotliwe przezwisko 
"Bighead" - Reagan jest jedy
nym myślącym czlowiekiem 
w świecie bezmyślnej przemo
cy, a wlaściwą przyczyną jego 
porażki jest ,,uwiąd woli" oraz 
przewaga refl eksji nad działa
niem. Dzięki tym dwu posta
ciom problematyka, która prze
wija la s ię gdzieś w tle również 
wcześniejszych filmów Co
enów, a podskórnym moty
wem ca ł ej ich twórczości pozo
sta ł a do dzisiaj, zyskała wresz
cie pełny wyraz. W szczególno
ści dotyczy to "Bartona Finka", 
gd zie cen tralnym motywem 

jest spotkanie lew icującego nowojorskiego dra
maturga z tzw. szarym cz łowiekiem, który dla pi
sarza jest literacki m ideałem. W wyniku tej kon
frontacji okazuje s i ę, że marzenie intelektualistów 
o moral nej krzepie "szarego człowieka" jest nie 
tylko zwykłą mrzonką, ale i groteskowym niepo
rozum ien iem - "szary człow iek" może być bo
wiem bardziej sza lony niż sarni idealizujący go 
artyści. Choć na powierzchni jest to tylko dzi
waczna komedia o niezbyt utalentowanym pisa
rzu, dz ięki aluzjom do historycznych wydarzetl 
(akcja rozgrywa się w czasie, gdy Europę za lewa 
akurat fa la faszyzmu) fil m wkracza w rejony zna
ne z ponurych historiozoficznych wizji Witkace
go czy z medytacji Gombrowicza nad d ziw nym 
związkiem inteligenta z proletariuszem. 

Zmiana perspektywy spra wila, że gdy fil
my Coenów zaczęły robić furorę w Europie, o ni 
sami zostali uznani na Starym Kontynencie za in
telektualistów kina, a to w efekcie doprowadziło 

do identycznych nieporozumień jak kilka lat 
wcześniej w USA. Najbardziej pamiętnym epizo
dem z can neńskiego trium fu braci Uury pod prze
wodnictwem Romana Polańskiego przyznało 

.,Bartonowi Fin kowi" trzy najważniejsze nagrody 
festiwalu, w tym Zlotą Palmę i nagrodę za reżyse
rię) była wymiana zdań na temat wpływu twór
czości Franza Kafki na ich film. Bracia byli dosyć 
zaskoczen i sugestiami dziennikarzy, wskazując 
jako źród lo swoich inspiracji raczej filmy Polań
skiego, ewen tualnie ,, Lśnien ie" Kubricka. Wresz
cie Joe! oświadczył, że tak naprawdę, to o Kafce 
zbyt dużo nie wiedzą, pon ieważ nigdy nie czyta
li żadnej z jego powieści. Francuscy krytycy, któ
rzy "Barlonowi Finkowi" poświęcili cały specjal
ny numer "Cahiers du Cinema" byli bardzo za
wiedzeni, natomiast zamieszanie wokół Kafki 
sprawi ło, że Coenom przypadło zaszczytne mia
no enfants terribles współczesnego kina. 

BRACIA, GDZIE JESTEŚCIE? 

Na jakim etapie swojej twórczej drogi 
znajdują się obecn ie bracia Coen? Druga polowa 
lat dziewięćdziesiątych sta Ja przede wszystkim 
pod znakiem komedii - wylączając .,Fargo", 
wszystkie zrobione przez nich w tym okresie fi l
my wydają się w zestawieniu z ich pozostałymi 
dokonaniami czystą zabawą w kino, rozrywką 
pozbawioną znaczen iowej podszewki. Co praw
da "Hudsucker Proxy" (1994), opowiastka o ka-



FRANZA KAFKI. KU OGÓLNEMU ZOZIWIE
CZYTALI ŻADNEJ Z JEGO POWIEŚCI. 

rierze prostaczka w branży zabawkarskiej, był 
finansową porażką, ale prawdopodobnie wynik
nęła ona z b łędnego przekonania braci, że jeśli 
chcą osiągnąć masowy sukces, muszą wyzbyć 
się ekscentrycznego poczucia humoru oraz za
m iłowania do dziwacznych postaci. Da lsze filmy 
-późniejsze o dwa lata "Fa rgo", a przede wszyst
kim kolejne dwie komedie "Big Lebowski" (1998) 
i "Bracie, gdzie jesteś?" (2000)- dowiodły, że Co
enowie największe uznanie zyskują sobie, gdy 

nie rezygnują z charakterystycznych cech swoje
go kina, że to właśnie element zaskoczenia w po
sługiwaniu s ię filmowymi schematami wydaje 
się najbardziej interesować widzów. 

Po tych ostatnich filmach mogłoby się 

wydawać, że bracia znajdują s ię u szczytu powo
dzenia - nie tylko mają liczną publ iczność, ale 
największe gwiazdy, takie jak George Clooney, 
uważają, że praca z nimi to nobilitacja. Jednak 
Coenowie nie byliby sobą, gdyby nie wykonali 
kolejnej wolty- "Człowiek, którego nie było", ich 
najnowszy film, wraca do stylistyki bliskiej fil
mom z początku lat dziewięćdziesiątych, ucieka 
od komediowych atrakcji, których pe ł ne były ich 
ostatnie projekty. Film zdążył już otrzymać na
grodę za reżyserię w Cannes, co jest dość znaczą
ce. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wszystkie ich 
najciekawsze dokonania niezmiennie zyskiwały 
uznanie jurorów na tym najbardziej prestiżo

wym festiwa lu świata. W przypadku "Bartona 
Finka" Złota Palma nie oznacza ła jeszcze sukcesu 
w ojczystym kraju braci, jednak już przy "Fargo" 
nagroda za reżyserię była zwiastunem Oł;,'TOmne
go powodzenia filmu w USA. 

Jedno w każdym ra zie widać gołym 

okiem - mimo że bracia osiągnęli już tak wiele, 
mimo że mają na swoi m koncie niemal wszystkie 
najważniejsze nagrody, a na ca lym świecie tysią

ce fanów, ich kariera wciąż nabiera tempa. Po 
udanej premierze w Cannes bracia zabrali się 

ostro do pracy, szykując na przyszly rok kolejny 
film- tym razem z Bradem Pittem (!)w roli głów
nej. Dokladnie w tym samym czasie Jonathan 
Demme przygotowuje swój pierwszy od czasu 
"Filadelfii" film, a na swój powrót wybrał wlaśnie 
scenariusz napisany przez Coenów. 

Te wszystkie zapowiedzi mogą oznaczać, 
że epoka triumfu braci Coen, nazywanych, nie 
bez słuszności, "braćmi Grimm z Minnesoty", jest 
jeszcze di)gle przed nami. t 

FILMOGRAFIA 



LUDZIE 

SOLO W DUECIE pyta: AGNIESZKA PROKOPOW ICZ 

zdjęcia: KRZVSZTOF 0PAUI'i.ISKI 

ZASADA JEST PROSTA: ZADAJEMY IDENTYCZNE PYTANIA DW U OSOBOM , KTÓRE ŁĄCZY ZE SOBĄ TYLKO TO, 
ŻE UPRAWIAJĄ TEN SAM ZAWÓD. OT, TAKI WYWIADOWY DW UTAKT. DZIŚ MÓWIĄ PRODUCENCI. 

L1czy s1ę puede 'A'Szystknn sccnanusz 1 rezyser, ale bywa tak. ze w pierw
szym czytaniu scencmusz zn1echęca A póżn1eJ poJaWia s1ę Jaka$ 1ntu1qa 
1 pomysł rnoze okuzaC s11; bard71P.J lnteresutąC)' n1z na początku Istotną rolę 

odgry,va tu tez sfera usob1sta To na tym etap1e zadaję sob1e pytan1e. cLy 
Lr'Ob1en1e akurat teqo f1lrl1LJ sprawi 1111 pr'l'{]emność. dostarczy radoSo JLu 

dawno wypcl'Nledli<Jłf:rn WOJnę .. przerab1an1u f1lmu" - choalbym raczeJ twor·LyĆ 
pr'Odukt godny pokazan1a. <l iednoczeSn1e poruszaJąD{ oekm'ł)l temat 

DARIUSZ .JABŁOŃSKI 

Decyduje to, CZ'/ chciałbym taki film obejrzeć. Zajmuję się filmem, bo lubię fil
my oglądać. W dzieciństwie byłem samotnikiem. Miałem swoje książki i fi lmy. 
Świat filmu był moim światem IN(!TlYSionym. Żyłem w nim. Kiedy więc zaczą
łem robić filmy, rob~em je dla siebie, aby st'INOrl'yt coś, czego jeszcze nie zo
baczyłem. dośnić te v.oszystkie historie ... Kiedy czytam scenariusz, muszę 
chcieć zobaczyć to w kinie. ŁatvJo W)'CZLM'am fałsz . Kiedy ktoś mnie tak po
pro.vadzi przez tekst, że się wciągnę, wtedy wiem- to może łJI,ot dobre kino. 

Dobry producent to 

To jest tak JUk z mną Jaka Lona jest dobra? Zalezy dla kogo Podst:'lW<Ju 

pmducenta pow1nna byt wszechstronnaSt Producent musr mreC vvruzhwoSć 

r talent orguntlUCYJilY PDIN'rnten maC prawo. językt Dobrze. kredy rncJ zdoiner 

Ser psychospołeczne r potrafi pracowat z ludżrm Bardzo wazne są r-elaqe 

rntędzy rezyserem a pmducentem. Ostamre duze pmdukqe pokazaty. ze jeSIJ 

t eden domrrluje nad clrt.rQrm, to n1czego dobrego n1e mo zna srę spodzrewaC 

loo 

Czy ma pan jak leś nawyk• zw1ązane 
ze swo1m zawodem? 

Ocl'{'NIScJe Pr-zy~..LilJ8111 stę do pewnych układów. ludz1. śCJezek Nawykr 

są 1 dobr-e, 1 1łe Z rm~kt.Oryllll muSLę s1ę chowa(: Na przfrdad staram s1ę lUZ 

n1e palrC cygar· puiJitcznte. pontewaz odbierano to tako rnantfestaqę r WfWY/· 
szan1e StG Przestałem vllęc to mbrC Tera/ palę faJkę 1 n1kornu to n1e pue
szkadza Nawyk1 generalrue wynrkaj<J l W·;gody Lub1ę prucovvaC l ludim1 kt;.ó. 

rzy s1ę spmvvdz1lt. kt.órty gw<wantu]ą llll powagę r jakoSć A takle- dotrzyma· 

nre tenT11nOw Za tym1 słDIN'anH kl)1ą s1ę konkreUlr ludzte_ do których jeStem 

prl'f'Nlązany JeSit mam I'Ob1C ftlm z M1chalem Szczerb1cem lwonq Ztulkow

ską. Allanem Sta1'SkiTn. to w1ern. ze pewne problemy mogę skr-eSltc 

Moje naWy'ki wiąią się z okresem szkoły filmowej - czyli czasami. kiedy cztery 
raz..J v.oyrzucano mnie z relyserii. Kiedy już miałem 'NSZ'(Stkie zaliczenia, cały 
miny czas spędzałem w rnontaż<JM'li. l.Jvvielbiałem to. Dzisiaj jestem jednym 
z najlepszych montażystów w kraju. (Smiech) NCIW)'kiem jest to, że daję reży
serowi miną rękę podczas zdjęć. Mam pełne zaufanie. A&Mlież dlatego. że 
wiem, iż w trakcie montażu mogę mu pomóc. W poz~h sprawach vvła
ściwie nie mam naWI/t<(Nv, bo to przecież ciągła irnprt)'Nizacja ... Uważam, że 
rutyna może zgubić . Dobry producent tD cziD'Niek, który wciąż szuka nc:JIIoiYCh 

Komu zawdzięcza pan naJwięCeJ? 

MySię, ze 10r11e. Zakazdym facetem sto1 jakaS kob1eta Tak naprawdę teko

bte!.)t narnt sterują To . Le czyta łem te ks1ązkt, a n1e 1nne. og lądatern te f1imy 

a n1e 1nne. to WSl)IStkO 1e1 zasługa Zawsze po przeczytantu scemmusza daję 

go zo111e Bardzo w1ele cennych uwag od n1e1 usłyszałem Myślę. ze gdyby n1e 

ona. n1e skoriczylbym nilwet sl:l.Jd1ÓW [chyba bytem Jeszcze mało powaznyrn 

facete111] - czuwała p1·zy rnn1e 1 Ciągnęła za uSLy do góry. A w spr·uwach La 

wuclo'N'{Ch taką trampoltną była dla rnnre vvspółpraca ze Sp1elber-gtem Do dz1· 

sra1 mam tam otwa1·te drZWI Poza tym wszystk1m - mtalern du10 szczęSCJa 

.,, l .. , 

l • 

l: .• 
l •• 

Myslał pan k1edys o em1grac]r? 

Nte ja zawsze powtarzam 1e leptej byt p1erwszym na wst n1z dru~jllll Do 1989 roku codziennie. Tyłe że przez 8 lat nie miałem paszportu. Mój ta
ta przekupił }akiegoS urzędnika, który miał załatwić paszport. kup~ mi bilet na 
samolot. Objechałem te miejsca w Polsce, które IYyiy dla mnie ważne. Był 

1986 rok. 1 wtedy się okazało. że paSZJX)I"tU nie będzie. Potem. w czef'INC:u 
1989 roku. spacerowałem z psem, kiedy ogłosili Wy'lliki Wojborf:Nv. Pomyśla
łem : .Bogu dzięki! Już nie muszę v.;ieidżać-





Pomysł przyszedł w 1900 roku. gdy skończ'yiem reżyserię i pomyślałem, że 
nie chcę wystawać przed srudiami filmCJ'NYfTli i czekać . Myślałem. że sam so
bie będę produkował filmy. Kiedy miałem 16 lat, robiłem filmy w amatorskim 
klubie filmCJ'NYfTl - w tym samym klubie filmy roba Mariusz Trełiriski . Angażo

wał on do SINOich filmów mnóstwo ludzi. nawet sprzątaczki dostawały role. 
a potem się to z wielką pompą oglądało. [śmiech] Ja zaś bratem kamerę, ta
śmę i znikałem na 3 miesiące. Potem wstydziłem się pokazy.vać te swoje fil
my ... W 1986 roku zrobaem film za swoje pieniądze. nielegalnie, bo wtedy fil
my na 35 mm b~ monopolem państwa. PO'NStala &minutowa .Wiz..p star
szej panr. Historia ludzi z małej wioski. którzy oczekują na cud. \JVyslałem li
st-{ za granicę. że mam pierwszy niezależny film w Europie Wschodniej. Posy
paty się zaproszenia na festiwale. Cud się zrealizował naprawdę. Założenie 
lfolłasnego srudia było tylko konsekwencją tamtych doświadczeń. 

Czasami jestem szczęśliwy. Nie oczekuję wiele. Każdy okruszek, który 
dostaję, bardzo mnie cieszy! Każda minuta z moimi synami jest czymś 
takim, czego nie potrafię nachwytać na zapas. Kiedy moi bliscy są 
szczęśliwi ... Nigdy szczęście nie leżało dla mnie w sferze materialnej. 
Tylko w ludziach. 





LUDZIE 



DRAPIEŻNOŚĆ: ŁĄCZY Z LIRYZM EM, HISTERIĘ Z WRAŻLIWOŚC IĄ, DEMONICZNOŚĆ Z SUBTELNOŚCIĄ. RAZ 
JEST UWODZICIELSKA, ZDOBYWCZA l PEW NA SIEBIE, RAZ KRUCHA l ZAGUBIONA. 

ewa kasprzyk kolejność przeczuć 

N iedawno, próbując dostać się do jednej z 
ekskluzywnych agencji aktorskich- mówi 
Ewa Kasprzyk - usłysza łam: "Nie mo.Ze

my pani przyjąć, bo na pani nie zarobimy. Średni 
wiek jest najgorszy. Interesujące jesteście dopiero 
po pięćdziesiątce" . Na szczęście nie dla Artura 
Urbańskiego, który zaproponował mi rolę w "Bel
lissimie" Po raz pienvszy przez zewnętrzność mu
sia łam dotrzeć do psychiki postaci. Na początek re
Zyser zafundował mi długie do pasa blond włosy 

a la Violetta Villas. Za tym poszły krzykliwe kostiu
my, charakteryzacja ... i zobaczyłam E l ę, moją bo
haterkę. Zależy jej już wyłącznie na szczęściu i ka
rierze córki. Sama ma nadzieję, że coś ważnego w 

sprawach uczuć i dla niej się jeszcze wydarzy, kie
dy poznaje Andrzeja, młodego chłopaka mającego 
wpłyvvy w świecie mody. Przynosi to, niestety, ko
lejne rozczarowanie i tragiczny koniec. 

Uznana za najlepszy debiu t na ostatnim 
gdyńskim festiwalu "Bellissima" Artura Urbań

skiego to odważny krok w stronę kina psycholo
gicznego serio. Film o emocjonalnej więzi, która 
jest przekleństwem i ocaleniem. O Zydu, niemo
gącym sprostać pragnieniom, i o pragnieniach, 
których spe łnienie prowadzi do klęski. 

- Dla mnie to także film o włosach - żartu-

mon.iczność z subtelnością. Raz jest uwodzidelska, 
zdobywcza i pewna siebie, raz krucha i zagubiona. 

Wystarczy prqpomnieć - szczególnie w 
kontekście "Bellissimy" - film "Jemioła" Wandy 
Różyckiej-Zborowskiej także poruszający temat 
trudnych związków matki i córki. Zagrała w nim 
Ewa Kasprzyk córkę właśnie, osaczoną zaborczą 

matczyną miłością. Piękna rola, zupełnie inna niż 
u Urbańskiego. Na pewno nie tak błyskotliwa, ale 
przecież to portret intymny w najlepszym stylu. 

Marzenia Ewy Kasprzyk o aktorstwie za
częły się w liceum. Niełatwo było je zrealizować. 

- Pochodzę z małego miasteczka, Staro
gardu Szczedńskiego - opowiada aktorka. - W li
ceum recytowałam z przyjadółką wiersze Stachu
ry, Bursy, Baudelaire'a, przyprawiając moją polo
nistkę o rumieńce. Po maturze złoży lam papiery 
do warszawskiej PWST. Nikomu nawet nie przy
znalam się do moich planów. Wyśmiano by mnie 
przede.Z. Przyjechałam do stolicy ... No i nie zda
lam. Na egzaminie dosta łam wszelkie możl iwe 

dwóje: za warunki, za glos, za emisję ... za wszyst
ko. Zaczęłam studiować pedagogikę kulturalno
-oświatową w Słupsku. Wytrzymalam trzy lata, po 
czym zdecydowałam się jeszcze raz zdawać do 
szkoły aktorskiej, tym razem w Krakowie. W koń-

MACIEJ MANtEWSKI 
wu pojawiła się na ekranie, przy lgnęła do niej ety
kietka aktorki komediowej. l nie ma w tym nic de
precjonującego, choć z pewnością podobne zasze
regowanie wyraźnie ją ogranicza ł o. Tę twarz Ewy 
Kasprzyk odkrył dla kina Roman Załuski, mimo Ze 
pierwszym ich filmem był kameralny drama t psy
chologiczny "G łód serca". Ale zaraz potem przy
szedł "Kogel-mogel" (i jego kontynuacja "Galima
tias") z zarysowaną w przekornie ironiczny spo
sób, porażającą wulkanicznym temperamentem 
pasladą pani Wolańskiej. Później reżyser i aktorka 
spotkali się na planie "Komedii mał.Zeńskiej", za
bawnej historii przemiany zahukanej kury domo
wej w olśniewającą kobietę interesu. We wszyst
kich tych filmach aktorka twor.l)'ła postade rów
nie zabawne i dynamiczne, co bezpretensjonalne, 
w których rodzajowość sąsiadowała z lekko grote
skową deformacją. 

Potem były " Pajęczarki" Barbary Sass, 
"Czterdziestolatek. 20 lat później" Jerzego Gruzy, 
"0 dwóch takich co nic nie ukradli" Łukasza Wylę

ża lka. Ale prL.ede wszystkim "Kolejność uczuć" Ra
dosława Piwowarskiego z arcyzabawną rolą ko
chanki Mistrza i "Kochaj i rób co chcesz" Roberta 
Glińskiego ze świetnie uchwyconym typem pro
wincjonalnej elegantki, pani Sabci. 

je Ewa Kasprzyk, której praca nad fryzu
rą zajmowała codziennie kilka godzin. 

Brawurowo zagrana rola Elżb ie

ty - kobiety próbującej niespełnione am

POCIĄGA JĄ RYZVKO. JEDNOCZEŚNIE WIERZV W DOBRE W RÓZBY A KIEDYŚ USŁY
SZAŁA OD WRÓŻKI, ZE NAJWIĘKSZE SUKCESY CZEKAJĄ JĄ PO CZTERDZIESTCE. 

bicje i marzenia zrealizować poprzez osobę córki 
-niosła ze sobą niemale niebezpieczeństwo. Opar
ta na emocjach o temperaturze wrzenia, sięgają
cych chwilami histerii, wymagała od aktorki nie
ustannego balansowania na krawędzi . Wystarczyl
by jeden niebaczny krok, by z bohaterki uczynić 
karykaturalne monstrum. Ewa Kasprzyk nie 
ośmiesza swej bohaterki, ale też nie zabiega o sym
patię dla niej. Nie oszczędza ani jej, ani siebie. Ale 
jednocześnie stopniowo przelamuje zewnętrzną 
jaskrawość dosadnie charakteryzującą bohaterkę. 
Pozwala zrozumieć tę postać. Fascynujące okazało 
się wydobywanie ludzkiej twarzy EI.Zbiety, ukaza
nie narastającej niemal do granic szaleństwa psy
chicznej szamotaniny kobiety rozpaczliwie szuka
jącej chociaż namiastki szczęścia. 

Rola w "Bellissimie" wychodziła idealnie 
naprzedw dyspozycjom aktorki, która drapież

ność łączy z liryzmem, histerię z wrażliwością, de-

cu się udało. W czasie stud iów zetknęlam się z nie
żyjącą już wielką aktorką Ewą Lassek. Wiele go
dzin rozmawiałyśmy o literaturze i teatrL.e, anali
zując konkretne teksty. Uczelnia dala mi solidne 
podstawy warsztatowe, ale na moim myśleniu o 
zawodzie najbardziej zaważyła właśnie jej osoba. 

Kwiryna w "Dziewczętach z Nowolipek" i 
"Rajskiej jabłoni" Barbary Sass to było mocne wej
ście dokina-rola zagrana z pasją, z zaskakującą u 
debiutantki dojrzałością i przenikliwością. Jakby 
przeniesiona wprost z kart powieści Gojawiczyń
skiej. l szkoda, że dość długo przyszło czekać ak
torce na postać podobnego formatu. Zresztą sama 
nie zdecydowała się, by pójść za dosem. 

Wyjechala do Gdańska, związała się z te
atrem Wybrze.Ze (dziś jest aktorką warszawskiego 
teatru Kwadrat). Na początku ważniejsze, niż pro
pozycje filmowe, pozostawało dla niej Zyde ro
dzinne: mai.Zeństwo, macierzyńshvo. A kiedy zno-

Ciągle pozostawała Ewa Kasprzyk kre
atorką wnikliwych rysunków ludzkiego wnętrza, 
jak w spektaklu telewizyjnym "Szklana klatka" Mi
rosława Sorka czy w filmie Grzegorza Królikiewi
cza "Drzewa". Od pewnego jednak czasu filmowe 
role Ewy Kasprzyk sprawiały wrażenie coraz bar
dziej przypadkowych, coraz bardziej błahych. Tak 
jak błahe w grunde rzeczy pozostaje jej popularne 
telewizyjne wcielenie: piękna i majętna nona w 
"Złotopolskich" Ale nawet tu odniosła małe zwy
cięstwo. Nie pozwoliła zdominować się postaci. 

Ewa Kasprzyk do życia i zawodu pod
chodzi z niezmienną pasją. Jest wcią.Z ciekawa 
świata, ludzi, siebie. Pociąga ją ryzyko. Ale jedno
cześnie wierzy w dobre znaki i pomyślne wróż
by. A kiedyś usłysza ła od wró.Zki, Ze największe 
sukcesy czekają ją po czterdziestce. Nagroda 
w Gdyni za rolę w "Bellissimie" sugeruje, że 
wróżba zaczyna się spełniać... t 
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HISTORIA M IAŁA W IELKI WPŁYW NA MÓJ LOS. WSZYSTKO, CO ZŁE W MOIM ŻYCI U , M IAŁO PRZYCZYNĘ 
W POLITYCE. JUŻ JAKO DZIECKO SŁYSZAŁEM TO 00 MAMY. 

istvan szabó mój elementarz 
W "Kropli słońca" porusza pan tematy obecne 
we wcześniejszych pana filmach ... 

Każdy człowiek, w tym artysta, ma jeden 

problem, jeden temat, który zwykle wiąże się z je· 
go osobistym doświadczeniem. Drąży go i próbu
jąc go wyjaśnić, opowiada o nim wciąż na nowo. 

W "Kropli słońca" poznajemy losy trzech po
koleń Zydowskiej rodziny Sannanseheinów 
ukazane na t le historii Węgier. 

Tak, choć szczególnie ważny jest dla mnie 
wiek XX, z dwóch powodów. Po pierwsze, w Euro
pie Środkowej był to czas ideologii: narodowego 
socjalizmu, nazizmu, bolszewizmu. Drugi powód 

to zmiany w świecie wartości i marzeń. Interesuje 
mnie, jak nędzna polityka małej burżuazji dopro
wadziła do tego, że świat wartości zaginął, a do 

głosu doszli Hitler i Stalin. W swoich filmach obser
wowałem, jak zmienia ła s i ę mentalność i język, 

a także relacje międzyludzkie: mężczyzna-kobie
ta, dzieci-rodzice, szefowie-podwładni , polity
cy-masy. Interesuje mnie ewolucja świata od 

upadku XIX-wiecznego porządku, poprzez dwie 
wojny, aż do współczesności. 
Dlaczego czuje się pan tak związany z historią? 

Bo wywarła sil ny wpływ na mój los. 
Wszystko, co złe w moim życi u, miało przyczynę 

w polityce. Już jako dziecko słyszalem to od mamy. 
Takie stwierdzenie może dotyczyć każdego. 

Nie jestem pewien. Dziś, na progu XXI 
wieku, to zdanie może brzmieć uniwersa lnie, jed
nak doświadczenie ludzi żyjących na Węgrzech 

czy w Polsce jest bardzo "środkowoeuropejskie" 

Jeśli świat otworzy s ię na tyle, by wysłuchać środ
kowoeuropejskiej opowieści i zrozumieć, co nam 
w duszy gra, może czegoś się od nas nauczy. 
Czuje się pan Środkowoeuropejczykiem . Co 

to znaczy? 
Właśnie to, że nasze życie jest uzależnione 

od polityki, że nie umiemy się od niej uwolnić, 

a wszystkie nasze wysiłki wkładamy w to, by od
naleźć poczucie bezpieczeńshva, o co w tej części 
Europy niezmiernie trudno. Na WęgrLech właści

wie nigdy go nie mieliśmy. 
Dlaczego z taką uwagą traktuje pan pro
blem tożsamoSci Z:ydów? 

Ponieważ każda mniejszość chce się zasy

milować i zawsze wiąże się z tym jedno bardzo 
trudne pytanie: jak to zrobić? Zrezygnować z toż-
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samości czy też nie? J eśli nagle czujemy, że kogoś 
kochamy, nawet jeśli ten ktoś jest innej wiary, rzu

camy dla niego wszystko. l nagle zdajemy sobie 
sprawę, że za traciliśmy s ię w tej miłości, że to nie 
my. Wtedy odczuwamy potrzebę rozmowy z mat

ką, z ojcem, chcemy wrócić do własnych korzeni, 
poczuć na nowo zapach własnego ogrodu. Czuje

my się nieszczęśliw i , choC kochamy! Co robić? Sam 
w różnych sytuacjach zadaję sobie to pytanie. Jed
no z ważniejszych pytań, jakie musimy sobie zada

wać, to: jak zna leźć swoje miejsce w życiu? 

Podkreśla pan, Ze w filmach zawsze starał się 
zawrzeć prawdę a swoim pokoleniu .. 

Tak. Już przy rea lizacji mojego debi utu 
pe ł nometrażowego, "Wieku marzeń", przyświeca
ła mi taka myśl. Zdalem sobie sprawę, że głów

nym problemem ludzi mojej generacji jest wojen
ne dzieciństwo. Ponad polowa moich szkolnych 
kolegów, tak jak ja, wychowywała się bez ojca. 

Później poczułem potrzebę zrobienia fi lmu o na
szych wzajemnych relacjach. Powsta l "Film o mi

łości". Dużo było w nim też tęsknoty za dzieciń
shvem. Kolejny fi lm, "Ulica strażacka 25", poświę

ci łem rodzicom. I tak, krok po kroku, z każdym 

następnym filmem cofałem się w czasie, by dojść 
do sedna prawdy o człowieku. Wiele problemów 
wspólczesnych Węgrów ma swoje korzenie w cza

sach monarchii austro-węgierskiej. 

Pana fi lmy z lat 80.: "Mefisto", , ,Pułkownik 

Redl" i .. Hanussen" opowiadają o ludziach chcą

cych za wszelką cenę udowadnić swą wartoSć. 

Wszyscy trzej bohaterowie to bardzo uta

lentowani ludzie. Jednak wyzwania, jakie stawia 
im społeczei''lstwo, są tak trudne, a ich charaktery 
tak słabe, że w rezultacie każdy z nich przegrywa. 

Mefisto to wybitny aktor świadom swego talentu. 
Stoi przed nim pytanie: co zrobić? Zrezygnować 
z marzenia o roli życia w imię szlachetności czy też 

zaakceptować reżim, ustąpić miernotom i zagrać 
Hamleta? To jest sprawa charakteru. Jeden zły 
kompromis i łatwo można zacząć spadać na dno. 
Podobnie pułkownik Redl - najbardziej utalen to

wany uczeń szkoły wojskowej. Pochodzi z bardzo 
malej i biednej wioski. Monarchia płaci za jego 

edukację, oferuje wspania łą karierę, Redl staje się 
drugą po cesarzu osob istością w państwie. Jest za 
to wszystko bardzo wdzięczny. I nagle ta wdzięcz
ność sprawia, że Redl ginie. Trzeci prqpadek: ja-

rozmawia JOANNA POGORZELSKA 

snowidz Hanussen twierdzi: "Znam przyszłość". 
Ludzie mówią mu: "Nie mów prawdy, powiedz 
coś innego". Co zrobić? Ugiąć się pod naciskami? 
Powiedział pan, że ludzie utalentowani są 

bardziej zagrożeni.. 
. .. a jednocześnie bardziej niebezpieczni. 

Dziesięć lat temu nakręcił pan "Spotkanie 
z Wenus" Skąd pomysł wykorzystania w fi l
mie wątków .,Tannhausera" Wagnera? 

Wagner by ł fan tastycznym kompozyto

rem, ale czasem jego idee bywały kontrowersyjne. 
On także był wykorzystywany w brudnych poli
tycwych grach. Wagner był 7..awsze problemem 

w Eu ropie, zwłaszcza po li wojnie światowej. Był 

postacią ambiwalentną, a ja chciałem w filmie po
kazać właśnie ambiwalencję. 

Kino węgierskie , jako całoSć, przez lata była 
w dobrej kondycji . Jak jest dziS? 

Znacznie gorzej. Mieliśmy bardzo dobry 
okres w latach 60., kiedy ostra dyktatura komuni
styczna złagodniała. Decydenci patrqli wtedy ła

skawie na filmowców, posta nowili wykazać się 
przed światem , że wspierają kulturę. To wtedy Mi

klas Jancso zrealizowa ł .,Desperatów" i inne waż
ne filmy. To samo Zoltan F<ibri, Andras Kovacs czy 
Sandor Sara. Wytworzyła się szczególna twórcza 
atmosfera. Poroku 1968 węgierska polityka kultu

ralna nie była już tak prqjazna filmowcom. Poza 
tym widzowie zaczęli oglądać więcej filmów z Za
chodu, filmy węgierskie straci ły na popularności. 
Nasi reżyserq popełnia l i błędy - nie liczyli się 

z publicznością. Po zmianach politycznych z lat 

1989-90 nasz przemysł filmowy w zasadzie prze
sta ł i stnieć, ale ostatnio widziałem kilka p ięknych 

fi lmów, więc chyba coś zaczyna się odradzać. 

ByvoJał pan także aktorem, na przykład 

w "Piacu Vend6me" Nicole Garcii. Jak się 
pan czul przed kamerą? 

Przyjadele poprosili mnie. Zgodziłem się, 
aby dowiedzieć się, jak czuje s i ę aktor na planie, 
o co mogę pytać jako reżyser. Zawsze gra łem leka

rzy. Wygląda na to, że jestem uosobieniem węgier
skiego pana doktora ... 
W mładoSci marzył pan, by zostać lekarzem .. 

To były takie młodzieńcze idea ły. Ale 

jeśli w polskim kinie będzie potrzebny lekarz 
z węgierskim akcentem, proszę o mnie pam ię

tać... Będę świetny... t 





LUDZIE : NA ŻYCZENIE 

james gandolfini 
soprano 1 1nn1 

J ako Tony Soprano, przywódca ma
fijnej organ izacj i, mawia o sobie, że 
jest zaprzeczeniem króla Midasa 

- .,Wszystko, czego dotknę, obraca się 

w gówno" G łówny bohater serialu "Ro
dzina Soprano" ma nie tylko problemy 
"zawodowe", ale także domowe, typowe 
dla ojca dorastających dzieci. Pornocy szu
ka u atrakcyjnej pan i psycholog. I choć 
Tony to bezwzględny przestępCa, budzi 
sympa ti ę. W Internecie peł no jest stron 
poświęconych serialowi i jego głównemu 

bohaterowi. 
"Rodzina Soprano" zrobiła z Gan

dolfiniego bogatego człowieka- przez dwa 
sezony zarobił dziesięć milionów dolarów. 
Przyniosla mu Zloty Glob i nagrodę Emmy. 
Ale przede wszystkim wyrwała go z kręgu 
anonimowości. Wielu wielbicieli serialu by
ło zaskoczonych, odkr)"vając, że Tony So
prano wcale nie jest debiutem Gandolfinie
go, że aktor może pochwal i ć się solidnym 
filmowym dorobkiem. 

Występuje od ponad dzies ięciu lat. 
Grywał już policjantów (,,Noc na Manhat

tanie" Sidneya Lu meta, "W sieci zla" Grego
ry'ego Hoblita), gangsterów ("Pod presją" 

Briana Gibsona, "Na granicy ryzyka" Dera
na Sarafina) i wojskowych ("Karmazynowy 
przypl)"v" Tony'ego Scotta). B)"val suro

wym robotnikiem z doków ("Money for 
Nothing" Ramona Menendeza), pecho

wym zalotnikiem ("Szczęściarz" Antho-

ny'ego Minghelli) i sędzią przysięgłym (te
lewizyjna wersja "Dwunastu gniewnych 
ludzi" Williama Friedkina). 

Aktorstwem zai nteresowa ł się za 
radą kolegi. Wybrał się na zajęcia kółka te
atralnego. Po pólgodzinie uznał, że to za

wód d la sza leńców. Ale ponieważ nie miał 
pomysłu na życie, postanowił spróbować: 

" Potraktowałem to jako sprawdzian: na ile 
mnie tak naprawdę stać?". Zbliża ł się wtedy 
do trzydziestki. 
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Gandolfini (ur. 18 wr..:eśn ia 1%1 ro

ku w Westwood w stanie New Jersey) dora
sta ł w okolicach, w których rozgrY"va się 

"Rodzina Soprano" .Jego rodzice przyjecha
li do Stanów Zjednoczonych z Włoch, 
z okolic Mediolanu. Ojciec był dozorcą 

w szkole, matka pracowala w s tołówce. 

Krótko trzymała Jamesa i jego dwie siostry. 

A ponieważ jako dziecko Gandolfini nie był 
aniołkiem (uwielbiał np. udawać gangstera, 

cytując Roberta De Niro z "Ojca chrzestne
go 11"), często obrywał od matki lanie.- To 
dzięki niej nie zszed łem na z łą d rogę 

-wspomina dziś tamte lata. 
Poszedł na studia, bo zażądała tego 

matka, pragnąca dla swoich dzieci lepszego 
żyda. Za jej radą wybrał metody komuni

kacj i i język angielski na Rutgers University. 
Ale trzy spędzone tam lata niewiele mu po
noć da ł y. - Zapewne coś tam z literatury 

przeczytałem, ale zupełnie nie pamiętam, 

co to było- żartuje. 

Po ukończeniu stud iów, w 1983 ro

ku, wyjechał do Nowego Jorku. Zanim za
ją ł s i ę wreszcie aktorstwem, chwytał się 

różnych prac - był barmanem, prowadził 
wypożyczalnię kaset wideo, kierował noc
nym klubem. Na scenie zadebiutowa ł 

w sztuce "Big El ' s Best Friend" Grał w niej 
obsesyjnego wielbiciela Elvisa Presleya. 

W kostiumie i z fryzu rą a la Presley Gan
dolfini czul się idiotycznie. Nie narzekał 

jednak, bo wreszcie był na scenie. Potem 

objechał Skandynawię z "Tra mwajem zwa
nym pożądaniem" wed ług Tennessee Wil
liamsa. Grał Steve'a . 

Po powrocie do Nowego Jorku 
znowu musiał chwytać się dorywczych 
prac - zajmował się ogrodem we francu

skiej restau racji, jeździ! ciężarówką do
stawczą. Zdesperowany napisa łli st do Sid

neya Lurneta - w efekcie dosta ł epizod 
w jego dramacie sensacyj nym "Obcy 
wśród nas" (1992). W tym samym czasie za-

KASIA NDEL 

sta ł zaangażowany do broadwayowskiej 
inscenizacji "Tramwaju zwanego pożąda

niem" Grał razem z Jessicą Lange i Ale

kiem Baldwinem. l choć cieszyła go możli

wość występowania u boku takich sław, 

jednocześn ie czul się sfrustrowany. W jed
nej ze scen mial do opowiedzenia dowcip. 

Za każdym razem wkładał w to maksimum 
sił , ale ... - Nigdy, po prostu nigdy, nie do
czeka łem się śmiechu na widowni. 

Szybko sta ł się cenionym pr..:ez re
żyserów drugoplanowym aktorem charak

terystycznym. Zwrócił na siebie uwagę jako 
filozofujący zawodowy morderca w "Praw
dziwym romansie" Tony' ego Scotta (1993). 

Smakowity, dowcipny epizod stworzył 

w "Dorwać małego" Barry'ego Son nen fel
da (1997), grając ekskaskadera, który pracu
je dla gangsterów. By ł znakomity w "Potęż

nym i szlachetnym" Petera Chelsoma (1998) 
jako kryminalista niezdarnie próbujący od
zyskać miłość syna. Budził autentyczną 

grozę jako cyniczny twórca pornosów w 

"8 mm" Joela Schumachera (1999). 
Ale to dzięki "Rodzinie Soprano" 

Gandolfini mógł wreszcie s ięgnąć po role 
p ierwszopla nowe w wysokobudżetowych 

filmach. W "The Mexica n" Gore' a Verbin
skiego (2001) zagrał platoego mordercę, 

który jest gejem, i nadal tej postaci niemal 
tragiczny rys. W "Ostatnim bastion ie" Ra
da Luriego (2001) z jednowymiarowej roli 

sadystycznego dyrektora więzienia uczy-

ni l aktorską perełkę. I wreszcie "Człowiek, 

którego nie by ło" CoenÓ\'•.' - rola niewiel

ka, ale możliwość pracy z braćm i to w Hol
lywood nobilitacja. 

Mówi się, że Gandolfini ma duże 

szanse na nominację do przyszlorocznego 
Oscara. Może nawet w obu aktorskich kate
goriach. Czy tak się stanie, przekonamy s ię 

w lu tym. Ale jedno jest pewne- James Gan

dolfini zadomowił się w kinie na dobre. 
Dziś znają go już wszyscy. t 







JUŻ PO TYM . JAK .. PORTRET PODW ÓJNY" BYŁ GOTÓW, KTOŚ ZADZWONIŁ l USŁYSZAŁAM. ŻE MAM 
PRZYJŚĆ NA CASTING . POMYŚLAŁAM .. BOŻE , TO SIĘ NIGDY NIE SKOŃCZY?". 

elżbieta piekacz jej portret 
W jedneJ ze scen ,.Pol'tretu podwojnego" 
oglądamy casting, na którym dziewczyny 

(aktorki) mają zd1ąt: bluzki i pokazać plecy. 
Kilka z nich nie chce s1ę rozebrac . .nne są 
zawstydzone i zakłopotane. A przecież ciało 
jest zwykłym narzędziem pracy aktora. Skąd 
więc ten wstyd? 

Dziewczyny biorące udział w tej scenie 
broniły się nie tyle przed pokazaniem dala, co 
przed okolicznościami, w jakich to się odbywało. 
Nie zapewniono im odrobiny intymności, a w koń

cu żądano, by się obnażyły. Ta scena napisana zo
sta ł a na podstawie moich doświadczeń, uczestni
czylam w podobnym castingu. Wszystko dzia ło się 

późnym wieczorem w bloku, w mieszka niu prze
robionym na studio. W czasie, gdy rozbiera łyśmy 

się, wdąż ktoś wchodzi ł, zaglądai.Jakiś mężczyzna 

przez cały czas rozmawiał przez telefon i widzia
łam, że nie obchodzę go ani ja, ani moje plecy. Kie
dy stamtąd wyszłam, czułam się ba rdzo źle, 

zwłaszcza że był to mój kolejny casting tego dnia. 
Byłam naprawdę zmęczona. Sta łam na przystanku 
i myśla łam: "Minął dzień mojego życia, który ni
gdy już nie wróci, i co ja dziś zrobiłam?". 

Czy wszystkie sceny z castingów w filmie to 
efekt twoich doSw1adczeń? 

l moich, i znajomych. Castingi bywają 
różne, czasem, choć nie dostaję roli, wiem, że reży
ser poświęcił mi d użo czasu, pozwolił się zapre
zentować. Niektórzy robią to pobieżnie. Chcieli
śmy pokazać, że jest to trudne dla obu stron. Po kil
ku godzinach przesłuchań nikt nie chce już wie
dzieć, jak się nazywasz. Nie sposób traktować 
wszystkich indywidualnie. Zrozum ia łam to do
brze, kiedy sama znalazłam się po drugiej stronie. 
Razem z Arturem Tyszkiewiczem prowadziliśmy 
nabór do "Portretu ... " Przychodzili moi koledzy, 
bałam s ię o wiele bardziej niż przed własnym 

castingiem. Nie wiedzia łam nawet, jak się ubrać. 
W k01lcu założylam białą koszulę. Przeczytalam 
kiedyś wypowiedź Tomasza Tomaszewskiego, któ
ry mówił, że zawsze bierze na zdjęcia kilka bia łych 

koszul. To budzi zaufanie i szacunek. 
Szykując się na casting, zastanawiasz się, 

w co się ubrac? 

Oczywiście. Na początku przebieralam się 

za moje wyobrażenie o atrakcyjnej aktorce z duży-

mi możliwościam i . Chciałam być bardzo kobieca, 
nosiłam długie włosy, zakłada lam sukienki, buty 
na obcasie. Dopiero po castingu do naszego filmu 
zrozumiałam, że nie o to chodzi. Przez nasz pokój 
przewinęły się dziesiątki ubranych na czarno osób. 
W pewnym momencie wszedł chłopa k, który mial 
rude długie włosy i postrzępione spodnie. Widzia
łam, że dobrze się czuje w tym swoim "postrzępie
niu", że nikogo nie udaje. Mnie też zdarzyło się 

wejść na casting właściw ie z ulicy- to były prze
słuchania do "Egoistów" Mariusza Tre l i ńskiego. 

Przyszłam bez makijażu, w swoim zwykłym ubra
niu- szerokich spodniach, w butach na koturnach. 
Na korytarzu stal t łum "kobiecych" kandydatek. 
Po rozmowie reżyser powiedział, że inaczej wy
obraża sobie postać, którą chciałam zagrać. Ale 
okazało się, że się spodobalam i dostanę inną rolę. 
MySiisz. że po .,Portrecie ... " będzie ci łatwiej 

zaistn ieć w zawodzie? 

Już po tym, jak zrealizowaliśmy "Por
tret...", zadzwonił telefon i usłyszałam, że mam 
przyjść na casting. Szukano ręki do reklamy ... Po
myślałam: "Boże, to się nigdy nie skończy?". Wy
obrażałam sobie, że kiedy zrobimy film, nie będę 
musia ła tam chodzić. Zmienilam agencję i poprosi
lam, żeby nie zapraszano mnie na castingi do re
klam czy telenowel. Pokazując twarzą uczucie, 
czułabym, że jestem karykaturą Ewy z "Portretu ... ". 
Próbowałaś starać się o role inaczej, niż tyl
ko chodząc na przesłuchania? 

Pewnego lata w ogóle nie miałam pracy. 
Postanowilam, że zrobię sobie zdjęcia i będę je roz
nosiła po wyhvórni. Przedstawialam się, mówi
łam, kim jestem, zostawiałam życiorys i zdjęcia. 

Nawet ktoś s ię potem odezwa ł , chodzi ło o epizod, 
mia łam być w Warszawie następnego dnia. Nie 
mogłam. Trochę było mi smutno, że tak naprawdę 
nie chodzi o mnie, tylko ktoś się rozchorował i po
trzebne jest zastępshvo. Bardzo trudno było mi 
czasem zn ieść myśl, że nikomu nie jestem potrt.eb
na. Po doświadczeniu z ,,Portretem ... " widzę, że 
dużo latwiej być po tej drugiej stronie, reżyser czy 
operator są o wiele bardziej swobodni i niezależni. 
Aktorka i reżyser z .,Portretu podwójnego" 
zarabiają na życie, pracując w supermarke
Cie. Czy to też wasze - twoje i Mariusza 

Franta - doswiadczenie? 

rozmawia MAŁGORZATA SADOWSKA 

Nie, ale w supermarkecie pracowat nasz 
kolega, który jest scenarzystą i studentem psycho
logii. Historia Ewy utkana została z opowieści 
zaprzyjaźnionej aktorki, która pracuje przy rozma
itych promocjach. Mnie też wiele razy propono
wano pracę hostessy, ostatnio dwa tygodnie temu 
-ale akurat byłam na grzybach ... 
Czy tobie zdarzyło się robiC ceS niezwiązane· 
go z zawodem? 

Nie przypominam sobie teraz takich sytu
acji, ale kiedy pracowałam w Łodzi, jeździłam z te
atrem objazdowym. To był taki "okrutny" teatr, 
graliśmy, bez prób, jakąś bajkę w różnych szko łach, 

na obrzeżach miast. Czułam się tam okropnie, to 
była zwyczajna chałtura. Dzieciaki spragnione by
ły prawdziwego teatru, a my przyjeżdżaliśmy 

z mikrofonami i okropną scenografią ... Wstawali
śmy o 4 rano, graliśmy w jakichś zimnych salach 
gimnastycznych. Wspominam to jako koszmar. Na 
szczęście \")'Cofa łam się z pracy w tym teatrze. Póź
niej, kiedy przyjechaliśmy z Mariuszem do War
szawy i nie mieliśmy w ogóle pieniędzy, chodzilam 
na wszelkie możliwe castingi do filmów, seriali, re· 
klam. Teraz pewnych rt.eczy nie chcę robić. 
Co więc chcesz robiC? 

Myślimy z Mariuszem o kolejnym projek· 
cie, chcemy zrobić go maksymalnie niezależnie 

- zamierzamy wykorzystać kamerę cyfrową. Za
uważyłam, że aktorstwo już mi nie wystarcza, że 
ważniejszy staje się fi lm jako całość. Myślę teraz 
o zrobieniu dokumentu. Bo skoro samo życie pel· 
ne jest tylu niezwyklych zdarzeń, po co wymyślać 
nieprawdziwe, uproszczone historyjki? 
Czy aktorka zachwalająca dokument nie 
podcina gałęzi. na ktoreJ siedzi? 

Możliwe ... Ale tak wiele rzeczy mnie inte
resuje, zachwyca, nie mam przed sobą jasno wyty
czonej drogi, tylko pozwalam, by życie mnie 
zaskakiwało. Jest chyba jednak sposób, żeby połą

czyć aktorstwo i dokument. Myślę o filmie o kuli
sach teatru. Tam dzieją się fascynujące rzeczy- ta
kie choćby jak rozmowy w garderobie przy pudro
waniu ... Ktoś wychodzi na scenę, mówi swoją 

kwestię, ale tak naprawdę ma w sobie jakiś pro
blem, o którym zaraz opowie przy garderobianym 
lustrL.e. Takie pomieszanie życia i gry, rzeczywisto
ści i fikcji. To jest chyba coś dla mnie. • 
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LUDZIE NIEŚMI E RTELNI 

JEDNI REŻYSERZY W IOZIELI W NIM WZÓR LUDZKIEJ SZLACHETNOŚCI. INNI UWAŻALI , 
ŻE JEST IDEALNYM KANDYDATEM DO RÓL PEŁNYCH MROKU . A ON SAM POTRAFIŁ ZAGRAĆ 
W .. CONANIE , BARBARZYŃCY". 

max von sydow 
na ogół zwycięzca 

T
warz jakby wykuta przez rzeźbiarza, 
który szukał nie idealnej harmonii 
rysów, ale wyrazu psychicznej głębi i 

mocy. Max von Sydow od dawna ma pozy
cję wyjątkowej indywidua lności, nieskrę

powanej etykietkami. Jedni reżyserzy wi

dzieli w nim wzór ludzkiej szlachetności, 

inni uważali, że jest idealnym kandydatem 
do ról pe łnych mroku. 

W rozmowie z d ziennikarzem 
"Svenska Oagbladet" mówił : - Zaraz po 
studiach w Królewskiej Dramatycznej 
Szkole Teatralnej przeżywałem kryzys wia
ry we własne możliwości. Wyjście na scenę 
było dla mnie torturą. Wydawało mi się, 

że ani fizycznie, ani duchowo nie pasuję 

do tego zawodu. 
Ale stal się specjalistą od postaci 

nietuzinkowych, walczących, uwiklanych 
w konflikty ze światem albo samym sobą. 
- Kino było dla mnie łaskawe - powiedzia ł 

von Sydow, gdy pr.tyznano mu Feliksa '89, 
europejską nagrodę filmową, za fenome
nalną rolę w filmie "Pel\e zwycięzca" Bil
le' ego Augusta. Ta kreacja jest największym 
osiągnięciem Maksa von Sydowa z ostat
nich kilkunastu Jat. Dla ujrzenia aktorskiego 
bogactwa von Sydowa warto przedstawić 
ją na tle zupełnie innej, świe tnej roli końca 
łat 80. w filmie Johna Powersa "Ojciec" 

W epickim filmie Augusta (na pod
stawie powieści Martina Andersena NexO) 
von Sydow s tworzył wspaniały portret 
szwedzkiego, podstarzałego emigranta Las
sego, który pod koniec XIX w. wraz z ki łku

nastoletnim synem przybywa do bogatej 
Da nii w poszukiwaniu pracy. Opowieści o 
straconych złudzeniach, nędzy i poniżen iu 

najczęściej odpychają naiwnym sentymen
talizmem albo naturalistyczną dosadnością. 
Sukces filmu Augusta jest w ogromnej 
mier.te zasługą głębokiej kreacji von Sydo
wa. Jego Lasse codziennie narażony na 
upokorzenia, z powodu sytuacji żydowej 
musi tłumić poczucie krzywdy i gniew. Von 
Sydow nadał prostym życiowym prawdom 
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formę imponująco subte lną i sugestywną. 
Jego spojrzenia i oszczędna mimika mówią 
wszystko o heroizmie człowieka walczące
go o zachowanie godności i nadziei. 

Bohater "Ojca" to przeciwie!lstwo 
postaci z filmu Augusta - szanowany oby
watel, który pewnego dnia zostaje zdema
skowany jako hitlerowski zbrodniarz. Trze
ba widzieć tę genialną lapidarność, z jak.c1 
von Sydow gra silnego człowieka, który 
stopniowo traci przekonanie, że uda mu się 
ocalić "nowy świat", który zbudowa l sobie 
po przyjeździe do Australii. Rola von Sydo
wa nie jest jedynie obrazem zakamuflowa
nego nikczemnika. 

Max von Sydow, a właści,vie Carl 
Adolf von Sydow (ur. w 1929 r.), W)'\Vodził 
się z zamożnej rodziny o niemieckich ko
rzeniach. Jego ojciec był profesorem uni
wersytetu w Lund. Rodzina p lanowała dla 

KRZVSZTOF DEMIDOWICZ 

stawmy te najciekawsze. Scenerią "Jak w 
zwierciadle" (1961) jest skalista wyspa, na 
której w letnim domu spotyka się pewna 
rodzina. Postać lekarza Martina jest kre
owana przez von Sydowa z nadzwyczajną 
wrażliwością. Stopniowo odkrywa przed 
nami, iż jego bohater żyje żydem pozor
nym. Nie potrafi kochać chorej psychicmie 
żony i dać jej szansy na rozjaśnienie żyda. 
W "Gościach Wieczerzy Patlskiej" {1963) i 
"Godzinie wilków" Bergman inaczej wy
korzystał intensywność aktorshva von Sy
dowa. W tym pierwszym filmie wcielił się 
on w postać ,.nawiedzonego" rybaka Pers
sona, który ostatecznie zwątpił w Boga i lu
dzi. W "Godzinie wilków" (1968) Bergman i 
von Sydow ukazali odwieczny d ramat arty
sty skazanego na samotne zmagania z we
wnętrznymi demonami, co w tym wypad
ku kończy się szaleństwem. 

CZY MUSIAŁ HANDLOWAĆ SWOIM TALENTEM, WYSTĘPUJĄC 
W POORZĘONYCH THRILLERACH? MAX VON SYDOW: - WYSO
KOŚĆ GAŻ JEST. .. WIELKIM ATUTEM AMERYKAŃSKIEGO KINA. 

niego jak.c1ś so lidną profesję, lecz jego mi
l ość do aktorstwa okazała s i ę nie do poko
na nia. Dziś nazwisko von Sydowa nieroz
dzielnie związane jest z hvórczością Ingma
ra Bergmana. Wielki reżyser byt jego od
krywcą i miał duży wpływ na ekranową ka
rierę aktora. Pierwszą rolę u Bergmana za
grał w "Siódmej p ieczęd"(1957). W alego
rycznej historii rozgrywającej się w ś rednio
wieczu von Sydow pojawi! się jako rycerz 
Antonius Block wracający z wyprawy krzy
żowej. Przemierzając kraj dotknięty zarazą, 
bohater dąży do poznania prawd najważ
niejszych dotyczących tajem nicy istnienia. 
Dręczony niepokojami bliski jest zwrócenia 
się ku szatanowi, ale to tylko chwila słabo
ści. Von Sydow ze swoim "metafizycznym" 
obliczem i dobrą teatralną edukacją był ide
alnym wykonawcą poetyckiej roli poszuki
wacza sensu życi a. Spośród następnych 

Bergmanawskich ról von Sydowa przed-

Wiele lat później Ingmar Bergman 
powiedział o "swoim" akton:e: - Czasem 
był jak muzyk, potrafi ł wyrazić to, co nie
wyrażalne. Ja, zapatrzony w moje aktorki, 
nie dałem mu wszystkiego, co powinienem 
dać. Szkoda tych kilku ról i filmów, które 
nigdy nie powstał y. 

Bergman zna lazl w nim wyrazi
ciela metafizycznych i zwyklych, ziem
skich udręk związanych z brakiem więzi 
uczuciowych i z barierami między ludźmi. 
U innych reżyserów von Sydow współ
tworzył niekiedy brutalne obrazy życio
wej prawdy o ludziach poddanych naj
trud niejszym próbom, obc iążonych mo
ralną odpowiedzialnością za swoje decy
zje. Najważniejszym efektem współpracy 
Maksa von Sydowa z Janem Troellem jest 
wspaniała rola w "Emigrantach". Von Sy
dow zagrał Karla Oskara, głowę chłopskiej 
rodziny Nilssenów żyjącej w nędzy, bez .,. 





szans na poprawę losu. By uchronić rodzi
nę przed tragedią głodu, postanawia wraz z 
innymi wyruszyć do Ameryki. Jak w 
przypadku wielu innych ról gra von Sydo
wa jest surowa, wręcz ascetyczna, ale pelna 
wewnętrznej intensywności. Jego bohater 
wyrasta na lidera gru py ziomków. 

Motyw przywódcy w różnych 

wersjach i układach jest jednym z elemen
tów aktorskiej sylwetki Maksa von Sydowa. 
Przy tym aktor równie autentycznie pre
zentuje się w rolach bohaterów plebejskich 
jak we wcieleniach artystów, naukowców, 
ludzi z elity społecznej. Mówiąc o wizerun
ku przywódcy w wykonaniu Maksa von 
Sydowa, trzeba przywołać inny film Jana 
Traella- "Lot orla" (1982). Traell bez waha
nia powierzył mu główną rolę szwedzkiego 
badacza polarnego z XIX w. Salomona Au
gusta Andr€e, który zorganizował wypra
wę bałonową na biegun północny. Andree 
w interpretacji von Sydowa to urodzony li
der, a jednocześnie typ "monarchy absolut
nego" Aktor stworzył postać fascynującą 
i przerażającą zarazem. To z jednej strony 
portret wizjonera, człowieka kierowanego 
pasją odkrywczą, a z drugiej - szaleńca, 

który manipuluje innymi i gotów jest po
święcić wszystko, by dopiąć celu. 

Szczególnie ważne miejsce w gale
rii postaci prz}'\vódczych zagranych przez 
von Sydowa zajmuje Knut Hamsun, w któ
rego wcielil się w filmie ,,Hamsun" także Ja-
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na Traella (1996). Rolę noblisty (za "Głód"), 

duchowego przewodnika wielu Norwe
gów, który później popar! hitleryzm i kola
boracyjne rządy Vidkuna Quislinga, von 
Sydow gra w myś l zasady: "po pierwsze, 
zrozumieć". Aktor z nieodpartą sugestyw
nością, a jednocześnie rozwagą buduje por
tret wielkiego artysty uwikłanego w fa nta
zje i obsesje, które okazały się groźne i do
prowadziły go do moralnej klęski. Taki o
braz jest zaprzeczeniem wyobrażenia Ham
suna jako konformisty i cynika. 

Sukcesy w filmach Bergmana i Tra
ella uczyniły von Sydowa międzynarodo
wym gwiazdorem. Skutki tego bywały róż
ne. Chętnie powierzano mu role postaci 
o najwyższej charyzmie i mistycznej aurze 
jak Chrystus w filmie George' a Stevensa 
"Opowieść wszech czasów" (1965) czy 
święty Piotr w serialu "Quo vadis" France
sco Rossiego. Trudno wszakże oprzeć się 

wrażeniu, że von Sydow dostawał te pro
pozycje niejako "z rozdzielnika", a ich zna
czenie artystyczne nie było duże. W podob
nie mechaniczny sposób starano się wyko
rzystać jego rys niepokojącej tajemniczości. 
W ,,Soldier's TaJe" R.O. Blechmana, opar
tym na powieści Stephena Kinga, von Sy
dow pojawił się jako szatan. W "Egzorcy
ście" Williama Friedkina bohater von Sydo
wa walczył z siłami szatana. Wśród wielu 
występów von Sydowa poza Szwecją zwra
cają uwagę role w "Pustyni Tatarów" Vale-

MAX VON SYDOW 
z filmografii : 
Siódma pieczęć 11957), 
r.: IngmarBergman 
Tam, gdzie rosn11 poziomki 119571, 
r.: IngmarBergman 
Twarz 1195Bl, r.: Ingmar Bergman 
Jak w zwierciadle 119611, 
r.: IngmarBergman 

rio Zurliniego (1976) i "Trzech GoScie Wieczerzy Pailskiej 119631. 
dniach Kondora" Sydneya r.: Ingmar Bergman 
Pollacka (1975). W znakami- Opowieić wszech czasów (19651, 
tym filmie Zurliniego von Sy- r.: George Stevens 
dow stworzył postać nie- Godzina wilkOw 11 96Bl. 
złomnego oficera, który w na- r. : Ingmar Bergman 
rastającej kafkowsklej ahnos- Emigranci (19711, r.: Jan Troell 
ferze staje się ostoją zdrowe- Egzorcysta 11 973). 
go rozsądku i wiary w zasady. r.: William Friedkin 
Najemny morderca, którego Trzy dni Kondora 119751, 
von Sydow zagrał u Pol.lacka, r.: Sydney Pollack 
jest postacią diaboliczną, la- Pustynia Tatariłw 119761, 
miącą schematy, jakich pe łno r.: Valerio Zurlini 
w sensacyjnym kinie. Flash Gordon (19801, 

Szansą na ważną rolę r.: Michael Hodges 
był dla von Sydowa udział w Lot orła (19821, r.: Jan Troell 
filmie Krzysztofa Zanussiego Hannah i jej siostry 11 9B61 , 
.,Dotknięde ręki" (1992). Nie- r. : Woody Allen 
stety, faustowski motyw wiei- Pelle zwycięzca 119871, 
kiego "milczącego" od lat r.: Bille August 
kompozytora, który dzięki Ojciec (19B9l, r.: John Powers 
zetknięciu z młodym studen- Przebudzenie 119901, 
tern muzykologii przeżywa r. : Penny Marshall 
artystyczne oż}"vienie, spla- Dobre chęci 119911, 
szczany zasta l przez mło- r.: Bille August 
dychautorów scenariusza. Hamsun (19961, r.: Jan Troell 

Prawdziwie przykre Cedrv pod iniegiem 11999), 
dla wielbicieli Maksa von Sy- r.: Scott Hicks 
dowa były jego komercyjne 
sza leństwa. Czy nie mógł darować sobie 
występów w takich filmach jak .,Conan, 
barbarzyńca" (1981) Johna Miliusa i .,Flash 
Gordon" (1980) Michaela Hodgesa albo po
śledniej klasy thrillery? Czy musiał handlo
wać swoim talentem? Na podobne pytania 
odpowiedział kiedyś dziennikarce ., Le 
Monde": -To źle, że traktuję kino i jako 
dziedzinę sztuki, i jako świat rozrY'vki? 
Zresztą można też powiedzieć, iż podział 

na kino intelektualne i zabawowe jest 
sztuczny i bałamutny. Bergman, najwyższy 
autorytet w świecie kina artystycznego, 
uważał, że jego filmy są w grunde rzeczy 
rozrywkowe. Ciekawość pchała mnie w 
różne strony. Bytbym obłudny, gdybym nie 
dodał, że wysokość gaż w Holl}"vood jest... 
wielkim atutem amerykańskiego kina. • 





tekst: AGNIESZKA PROKOPOWICZ 

=~~:d;~a;~;. ~~dych ludzi , którzy zaczynają. Zrobil:~:~~nA~~z~bG~~~~:~ 
nie siebie. O~~~wia~~[ąe~s~:owa~~~o to dla nich jedyny sposób na wyraże
jupiterów- uznani, kochani lub :nawidz~~·i k;~rt~k~:w'uozl.stypo drugieJ stronie 
zysera" S · b . . · "egzam1n na re
nego pyta~~~.s~ór~g~gz:m~~uJą rezyh· serzy, których poprosiłam o zadanie jed-

. , e ug nic , na takim egzamlme zabraknąć nie o-
Winno. W tym numerze odpowiada MACIEJ PIEPRZYCA. p 

EGZAMIN NA REŻYSERA KWESTIONARIUSZ IDEALNY 

Olaczego teraz, kiedy możesz 

reżyserować w każdym innym 

kraju, chcesz być akurat pol· 

skim reżyserem? 

OOPOWIADA' MACIE.J 
PIEPRZVCA 

Bo tylko w tym kraju mam szansę na zrobienie 
swojej lektury szkolnej. A właśnie o tym marzę. 

Maciej Pieprzyca 
ur. 5 maja 1965 r. w Kato
wicach. Absolwent nauk po
litycznych i dziennikarstwa 

i---==------'-------___;1-----"-------------ł na UŚI w Katowicach, 
Powiedz jednym słowem, O miłości. Trochę szerzej - o razdiwlęku parnię- Studium Scenariuszowego 
0 czym chCesz zrobić film. dzy tym, jaką rolę narzuca człowiekowi otoczenie, w PWSFTViT w Łodzi oraz 

w którym żyje, a tym, jakim jest się naprawdę. reżyserii na Wydziale Radia 

i Telewizji UŚI . Za filmy do
rtfl. iii.~c'_~j,_<_:P,JiJo;:-, zzcC."';,miikcko;jlj;any~cCiiSisię~sSłcloW:wo<l---jlzty;;;:~i)iG;;QjiliejiWi;iiQWOjii; 'MnasZVciil---l kumentalne, m.in.: .Inną", 

sprawach można mówić z dystansem i ironią, .Przez nokaut", .Jestem 

a nie z romantycznym patosem i zadęciem. mordercą ... ", otrzymał kil-
kanaście nagród i wyróż

i-c:c::.:::==::::::====-:-----c,-:---,---11-::--:----,:-;--,-."---,---,-,--,--,---1 nień w kraju i za granicą 
Przede wszystkim strukturę, rytm, odwołanie się (m.in.: w Turynie, Tel 
do emocji. Lubię też, kiedy w muzyce i filmie idzie Awiwie, Krakowie, Łodzi, 

się w sam środek rzeczy, prawo bycia otrzymuje Szczecinie. tagowie). .lnfer-
wylącznie nuta mówiąca coś istotnego. no", które powstało 

I----'='-'=-----Co-""'-."""'-"--~--P-.,-..,-kad-,.--1-N-ie-lu_b_ię-.-.p-yc_h_ot-ech-ni-ki-",-dl-at-eg_o_p_e<_esz-kod-y --ł w cyklu .Pokolenie 2CXXr, 

w zrobieniu filmu? Zrób .ra- widzę we własnych ograniczeniach. Niełatwo jest jest jego debiutem fabular-
chunek sumienia" i nie uźy- być .kapralem z duszą poety" (cokolwiek ma to nym. Sprawia wrażenie bar-
waj słowa .talenr. oznaczać). dzo uprzejmego człowieka. 

Wtedy, kiedy przyjęto mu scenariusz, obiecano 

film , a potem przesunięto realizację. Najpierw 

o miesiąc, potem o pół roku, potem o dwa lata, 

potem ... 

Czy masz cierpliwość? Ue Od kilku lat żyję z pracy w tzw. polskim biznesie 

wytrzymasz w stresie, bez filmowym i jakoś się psychicznie trzymam. 

jedzenia i na mrozie? Czyli z moją cierpliwością nie jest chyba najgorzej. 

Na pewno nie dla piętnastoletniego Murzyna 

analfabety, który jest podobno adresatem więk

szości powstających na świecie filmów. 

Czy po otrzymaniu Oscara Chciałbym robić filmy, dopóki będę mial coś do 

za swój film znajdziesz powiedzenia i tyle energii, by walczyć o środki na 

jeszcze powód, realizację i godne warunki pracy. Nagrody nie 

by robić następne? wiążą się z powodami, dla których chcę 

Jakie pytanie dorzuciłbyś do tego Dlaczego w tym kraju pierwszorzędny artysta jest 
kwestionariusza od siebie? mniej ważny od czwartorzędnego polityka? 

Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. 









J ulia (w tej roli Miranda Otto) zwraca się o pomoc 
do rosyjskiego uzdrowiciela Alexisa (Lothaire 
8\uteau). Z Kanady, gdzie mieszka, jedzie z sy

nem do Polski, by tam spotkać się z Alexisem. W wielo
tysięcznym tłumie chorych Alexls dostrzega Julię dźwi
gającą na rękach nieprzytomnego chłopca. Prosi asy
stenta, Piotra (Madej Stuhr), by wyłowił ich z tłumu. 
Spotkanie Julii i Alexisa przynosi wzajemną fascynację, 
która przeradza się w miłość. To, OCZ)"Viście, tylko jeden 
z kilku ważnych wątków tej historii. 

W Dębówce pod Warszawą, w malowniczym 
zakolu Wisły, trwają przygotowania do wieczornych 
zdjęć. Zaczyna zapadać zmierzch, ognisko już plonie. 
Rozstawione dookoła namioty czekają na aktorów, 
którzy zagrają ekipę uzdrowiciela. Zaraz będą tu też 
Agnieszka Holland, Miranda i Lothaire, którzy kilka
naście kilometrów da lej kręcą jeszcze scenę jazdy sa
mochodem przez wieś. 

Tymczasem pojawia się Maciek Stuhr. 
- Piotr jest łączn ikiem między parą głównych bohate
rów - mówi.- Dla mnie najważniejszy jest sam fakt, że 
tu jestem. Panią Agnieszkę poznałem, kiedy bylem jesz
cze dzieckiem. O filmie "Julia wraca do domu" pierwszy 
raz usłyszalem dwa lata temu; już wtedy dostalem pro
pozycję zagrania roli Piotra. Bylem bardzo szczęś liwy, 

kiedy miesiąc temu telefon znów zadzwoni!. 
Oprócz Piotra Alexis ma jeszcze dwoje asysten

tów. Grają ich Maria Seweryn i Rafał Mohr. Oboje C"".le

kają w autobusie z kostiumami, szybko przełykając póź

ny obiad. - Nie mamy konkretnych aktorskich zadań, 
dostosowujemy wszystko do Lothaire'a- mówi Mary
sia. -Ale to wielkie dla nas szczęście, że pani Holland 
zaprosiła nas do udziału w filmie. Pierwszy raz widzia
łam na oczy tylu statystów. Ponad tysiąc chorych ludzi, 
na wózkach, o kulach, to było niezwykłe przeżycie. 

Robi się ciemno. l coraz zimniej. Na planie, który przypo
mina cygański obóz, pojawiają się reżyserka i wykonawcy głów

nych ról. Agnieszka Holland znajduje chwilę czasu na rozmowę 
z "Filmem".- To historia o tym, że życie jest bardzo skomplikowa
ne i trzeba akceptować jego ciemne strony, a jednocześnie wal
czyć, by była jakaś nadzieja. Ale nie jest to zbyt 

Dzisiejsza scena przy ognisku jest bardzo ważna dla 
bohaterów, bo jest to ich pierwsze spotkanie w sytuacji nie pa
cjent-uzdrowiciel, lecz kobieta-mężczyzna. Piotr przy ognisku 
gra na gi tarze i śpiewa rosyjską piosenkę. Julia zmierza w jego 
stronę. Dostrzega synka, Nicolasa, siada obok niego. Nicolas 
namawia ją, by sama zaśpiewała. W oddali, w ciemnościach, 

optymistyczny film- mówi Holland. Pytana o ak- PIERWOWZOREM POSTACI GRANEJ PRZEZ LOTHAl RE' A 
toców, reżyserka zapewnia, że Miranda Otto ma BLUTEAU BYl ZNANY W PDLSCE UZDROWICIEL HARRIS. 
w sobie uczuciowość bez sentymentalizmu, a ona 
tego właśnie zawsze szuka. Lothaire Bluteau zaś to według niej 
człowiek jakby z innej planety.- Ma w sobie jakąś czystość, przy 
tym mieszaninę słabości i siły- mówi Holland.- Mieszaninę, któ
ra do postaci uzdrowiciela była bardzo potrzebna, by nadać jej 
złożone światło, by budził zarazem współczucie i podziw. 

Pierwowzorem postaci Alexisa był zna ny w Polsce 
uzdrowiciel Harris. Postać Julii to wytwór wyobraźni, ale 
Agnieszka Holland spotkała kobietę o nieco podobnych losach. 
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stoi Alexis. Śpiew Julii sprawia, że zbliża się do ogniska ... 
Agnieszka Holland jest zadowolona, choć nie obywa się bez 
kilku dubli.- Patrz na Lothaire'a tak, jakbyś widziała aniola 
- mówi Holland do Mirandy. 

34-letnia Otto, z pochodzenia Austra lijka, znana m.in. ze 
"Studni" i "Cienkiej czerwonej linii" (wkrótce zobaczymy ją we 
,,Władcy pierścieni") jest świeża i dziewczęca, ma d ługie rozpusz
czone blond włosy.- Oboje, Julia i Alexis, czują w tej scenie- mó-

U góry po 
lewej: Lothałre 

Bluteau w 
" indyjskiej" 

scenie 



wi Miranda- że są dla siebie wyjątkowi.- To, co do tej pory Alexis 
odbierał instynktownie - dodaje Bluteau (,.jezus z Montrealu", 

,,Dotknięcie ręki")- teraz staje się dla niego jasne, namacalne. Nie 
wiem, dlaczego to właśnie ją wyławiam z tłumu. A co sprawia, że 

zakochujemy się w tej, a nie innej osobie? Że rozpoznajemy w tym 
kimś coś, czego nam brak? To chemia, metafizyka, duchowość ... 

Nocne zdjęcia plenerowe to wyzwanie dla operatora. Ja

cek Petrycki pracuje spokojnie. Z Agnieszkt1 Holland rozumieją się 

perfekcyj nie, to już ich siódmy wspólny film. Na czym polega fe
nomen tego duetu?- Między naszymi da tami urodzin jest róZnica 

tylko trzech dni - mówi Agn ieszka Holland - więc jesteśmy w ja
kimś sensie bliźniętami astralnymi. Jacek wie, jak i po co fo tografo
wać. Daje mi pewność, że w obrazie nie będzie kłamstwa. 

Agnieszka Holland jest precyzyjna, bardzo zwraca uwa
gę na pracę kamery, z góry wie, jak dana sytuacja będzie wyglą

dać w obiektywie. Bliski kon takt z aktorem sprawia jej wyraźną 

przyjemność.- Lubi chwycić za rękę, dotknąć- mówi Miranda. 
- Jes t w tym coś matczynego. 

Powyżej: przy 
samochodzie 
Miranda Otto 

MAGAZYN PLAN FILMOWY 

Podobno bywa ostra, ale tylko, kiedy ma powód. Dziś naj
wyraźniej nie ma. - Dużo zmieniło się na lepsze- mówi Ho\land. 

- Nie ma już pijańshva w ekipach ... Aż mi tego czasem brak. .. 
-żartuje.- Mamy catering, nawet smaczniejszy niż na Zachodzie. 
A ludziom bardziej zależy na pracy. Poza tym jest mi miło, bo pra

cuję z przyjaciółmi , w swoim języku. 
Za dwa dni ekipa przenosi się do Kanady. Polska część fil

mu bardzo różni się od kanadyjskiej. - Ma to swój wyraz także 

w scenografii- mówi scenograf Ewa Skoczkowska.- Część kana
dyjska jest jasna, klarowna, geometryczna. Tworzy ją osobna kana

dyjska ekipa. Polska ma być chaotyczna, trochę dziwna. 
To przedostatni dzień zdjęć w Polsce. Ju tro jeszcze Blu

teau kręci scenę w Modlinie, który będzie udawać Indie.- Ma m na 

tę scenę pewien pomysł, ale go nie zdradzę ... - mówi scenograf. ~ 

JUUA WRACA DO DOMU. Rei:.: Agnieszka Hoiiand . Prod.: Art Oko 

Film Gmbh (Niemcy), Film W orle. s (Kanada), SF Tor (Poiska). Koprod. : 

TVP SA, Canai+ Polska, Apollo Film . Budi:et: 4 ,4 mln PLN. 
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NIKOS, CZYLI KTOS 

N lenawidzę cieplej wódki. Żeby tak się 
st_a lo, żebym już nie musiał nigdy ciepłej 
p1ć ... -były grabarz i mówca pogrzebowy, 

awansowany na prezesa agencji rządowej "Cu kier 
Polski", ma dziś poważniejsze problemy. Spieszy 
na konferencję prasową. Rządowa lancia z pi
skiem opon hamuje przed biurowcem. Prezes 
Dyzma podwija po ły eleganckiego płaszcza. 

- Ozie!l. dobry! jestem pana asystentem. 
Nazywam s ię Poraziński. Pani Wanda będzie pana 
sekre tarką. Dziennika rLe czekają. Pan pozwoli, że 
poprowadzę- mężczyzna w garniturze i kobieta 
w b iałej bluzce zapraszają Dyzmę do budynku. 

-Stop! Za dużo dołu !- krzyczy znad mo
nitora reżyser Jacek Bromski Operator Arkadiusz 
Tomiak zmienia ustawienie kamery. Lancia ma 
wyjechać zza krzaków. Wózkarze muszą przemon
tować szyny. Chwila przerwy. Małgorzata Flegel, 
grająca sekretarkę, narzuca płaszcz. Jest zimno. Ce
zary Pazura vel Nikoś Dyzma rozgrzewa się kawą. 

W r abianicach koło Łodzi Jacek Bromski 
realizuje swój najnowszy fi lm pt. "Kariera Nikosia 
Dyzmy" Reżyser zapewnia, że scenariusz Toma
sza Kępskiego, na podstawie którego fi lm powsta
je, dość lużno związany jest ze słynną powieścią 

Tadeusza Dołęgi-Mostowicza oraz z filmem, a po
tem serialem Jana Rybkowskiego. 

- .. Kariera Nikodema Dyzmy" Dołęgi-Mo
stowicza opowiadała o awansie społecznym pro
staka w czasach, kiedy krajem rządziły eli ty, a ich 
głupota stwarza la doskonale warunki do takich 
przypadkowych karier. Rzeczywistość Trzeciej 
Rzeczypospolitej przerosła fantazję pisarza. Oka
zuje się, że rL<1dzić może dziś naprawdę każdy. 
Traktowanie mandatu poselskiego jako przepustki 
do własnej kariery- finansowej, medialnej, towa
rzyskiej - sta ło się ogólnie znanym procederem. 
Etos poli tyka w służbie narodu odchodzi do pra·
sz ł ości. Ludzie coraz częściej postrzegają przedsta
wicieli władzy jako złodzie i , oszustów i krętaczy. 

W powieści Dołęgi-Mostowicza Dyzma jest for
danserem, zaś służbowy frak umożliwia mu wej
ście na raut, od którego zaczyna się jego blyska
wiczna kariera. Nasz Nikoś jest grabarzem. Z 
ks iążkowym Dyzmą lączy go jedynie .. galowy" 
strój i skłonność do publicznych wystąpień. Serial 
Rybkowsklego byl satyrą na rzeczywistość lat 80., 
a nasz film zmierza w stronę groteski i komedii. 
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JAN DĘBOWSKI 

- Nie chodzi tylko o konkret
nych polityków i wynik ostatnich wybo
rów parlamentarnych - dodaje Cezary 
Pazura, odtwórca roli Nikosia Dyzmy. 
- Parniętamy czasy, gdy najwyższe sta
nowiska w państwie piastowały osoby 
mające trudności w posługiwaniu się 

polszczyzną. To, co się dzieje obecnie, 
jest kolejnym etapem procesu, który na
zywam dyzmizmem. Chcemy pokazać 
to zjawisko. Ma być śmiesznie, ale śmie
chem, który czasem więźnie w gard le. 

Charakteryzato rka Liliana Ga
łązka podbiega z grzebien iem. Ruda, 
stara nni e przycięta fryzura Nikosia 
Dyzmy musi byś nienaganna. Jeszcze 
tylko puder i za moment kolejne ujęcie. 

-To nie jest trudny film pod względem 
operatorskim - mówi Tomiak. - Kręcimy reali
styczne sceny. N ie ma tutaj, jak np. w "Daleko 
od okna" Jan a Ja kuba Kolskiego [Tomiak 
realizował tam zdjęcia - red.], wysmakowanych 
artystycznie ujęć. Jedna k mimo to staram się coś 
wymyślać, by nie popaść w banał. 

Cezary Pazu ra zatrzym uje s ię przed moni
torem. Wygląda na rozbawionego. Pytam go o nie
uniknione porównania z Romanem Wi\helmim. 

- Z pa nem Wilhelmim nikt nie wytrzy
ma łby konkurencji. Na szczęście my robimy inny 
film w innych realiach. Nie ukrywam jednak, że 
podczas budowania postaci Nikosia sugerowa lem 
się wielką kreacją Wilhelmiego. Wszyscy pamięta
my to jego słynne "no" i grożenie palcem. Grany 
przeze mnie bohater ma z kolei swoje "a jak". 

Jacek Bromski nie rozumie, o co chodzi 
scenarzyście serialu z 1980 r. Witoldowi Orzechow
skiemu, który pozwał do s.1du producenta .. Karie
ry Nikosia ... ", zarzucając mu zawłaszczenie pomy
słu :- Z tego co wiem, pan Orzechowski zamierza 
przedstawić losy wnuka Nikodema Dyzmy, a więc 
będzie to zupełnie inny od naszego film. Poza tym 
producent ,,Kariery Nikosia ... " pan Michał Balce
rzak ma wykupione od spadkobierców Dołęgi

-Mostowicza prawa do sfilmowa nia powieści. Jeśli 

więc ktoś komuś coś zawłaszcza, to raczej nie my. 
Jnspicjentka przerywa nam. Będzie scena 

zamachu na Dyzmę. Pirotechn icy przygotowali 
już samochód-pu lapkę. Obiektywy dwóch kamer 

Powyżej: Cezary Pazura 
z charakteryzatorką; 

Pazura-Nikoś w gabine
tach. Obok: Nikoś pełn i 

obowiązki grabarza, 
zgodnie ze swoim 

zawodem wyuczonym. 

celują w lancię. Ostatnie przygotowania. Strażacy 
z Pabianic w pełnej gotowości. Maksymalne sku 
pienie. O dublu mowy nie ma. Huk i ogień. 

-Super! - szepcze ktoś z ekipy. 
-A gdzie tam! Za dużo ogn ia. Miało być 

tylko zadym ienie- irytuje się Brom ski. 
Wśród gapiów ruda czupryna Pazury. 

Nietkn ięta. O n sam - jak spod igły. Niedoszła 

ofia ra ma się świ etn i e. Razem z reżyse rem już 

omawiają kolej ne sceny. t 

KARIERA NIKOSIA OVZMY. Reż.: Jacek Brom ski. 

Scen.: Tomasz Kępski . Zdj. : Arkadiusz Tomiak. Sce

nogr.: Bogdan Soelle, Ewa Tamowska. W'(r<..: Cezary 

Pazura, Krzysztof Pieczyński , Ewa Kasprzyk, Katarzy

na Figura, Krzysztof Globisz, Bogusław Linda , Andrzej 

Grabowski, lew Ryv..'in. Produkcja: Vision i Kasa BaJ.. 

cerzak. Budżet: 4 mln PL.N. Zdjęcia realizowano w 

Łodzi i w okolicach. Premiera: marzec 2002. 
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1. SIGNS 

Reż . : M. Night Shyamalan. w.(r<.: Mel Gibson, J oaqu
in Phoenix, Rory Culkin, Nelson M achado. 

Planowana premiera w USA: jesień 2002 
Trzeci dreszczowiec Shyamalana. ..Szósty zmysł" 

był rewelacją, .,Niezniszczalny'' - rozczarowaniem. 

.. Signs" zapowiada się interesująco - rodzina farme

rów znajduje na swoim polu ogromne kręgi Wy?alone 

w zbożu. Czy są dziełem przybysz.j z innej planety? Ta
kie kręgi to wcale nie jest INY!ll'y'SI Shyamalana. Od 

kotica lat 70. odnotowano ponad 1 O tysięcy takich 

przypadków, największy z kręgów miał ponad 200 ty
sięcy stóp kwadrato\.o\oyeh. Zaskoczeniem może być 
brak w obsadzie Bruce'a Willisa . 
W Internecie: WNW. signsmovie.co.uk/ 

3. AOAPTATION 
Reż . : Spike Jonze. Wyk. : Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris 

Cooper, Tilda Swinton, Stephen Tobolowsky. 
Planowana premiera w USA: 2002 
Kolejny film twórców .. Być jak John Malkovich" Tym razem to 
opowieść; o perypetiach Charliego Kaufmana, który męczy się 

nad scenariuszem według powieści "The Orchid Thief'. Książka 
opisuje przygody mężczyzny, który próbował klonować orchidee. 
Film zapowiadany jest jako satyra na Hollywood, siebie samych 

grają w nim m.in. John Cusack i Cat:.herine Keener. 

Reż.: Peter Kosminsky. Wyk. : Mi
che li e Pfeiffer, Alison Lohman, 

Renile Zełlweger, Noah Wyte, Ro
bin Wright-Penn. 

Planowana premiera w USA: 
10.2002 
Dramat obyczajovvy z akcentami 

feministycznymi. Matka dorasta
jącej dziewczyny zabija w afekcie 
kochanka, który ją porzucił . Trafia 

za kratki z 'N'y'I"'Okiem doż:ywocia . 

Jej córka wędruje do rodzin za
stępczych. Jednak regulamie pi

sze listy do matki. Ekranizacja po
wieści Janet Finch. Reżyseruje 

Peter Kosminsky, twórca niedo

cenionej ekranizacji "Wichrovvych 
Wzgórz" z 1992 roku. 

Reż.: Robert Rodriguez. Wyk.: Antonio Banderas, Carla Gugino, Alan Cumming, Dary! Sabara, Alexa Vega. 
Planowana premiera w USA: 7.08.2002 
Należało się tego spodziewać - skoro pierwsza część "Małych agentów" tylko w USA przyniosła ponad 120 mi
lionów dolarów, dlaczego nie nakręcić dalszego ciągu? Rodzina Cortezów [oczy'Niście w komplecie) musi zmie

r-zyć się z. noo"vym podstępnym wrogiem. Tym razem mają jednak sojusznika w Feganie Floopie. 
W lntemeae: WNW. spykids2.com/ 
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2. SPIOER 

Reż.: David Cronenberg. Wyk. : 
Ralph Fiennes, Gabriel Byrne, Mi

randa Richardson, Lynn Redgrave, 
John Neviłle . 

Planowana premiera w Wielkiej 

Brytanii: 2002 
Ekranizacja powieści Patricka 

McGratha. Trzydziestokilkuletni 
mężczyzna cierpi na schizofre
nię. W zakładzie dla umysłowo 

chorych przebywa od dziecka. 
Nagle jego życie gwałtownie się 

zmienia. Scenariusz napisał sam 
McGrath. Parniętając dotychcza

sowe dokonania Cronenberga 
[ostatnio "eXistenZ"], można 



S. ABANDON 
Reż.: Stephen Gaghan. Wyk. : Katie 
Holmes, Benjarnin Bratt, Gabriel 
Mann, Fred Wani. 
Planowana premiera w USA: 
29.03.2002 
Dreszczowiec. Studentkę, której na
rzeczony zniknął w tajemniczych oko
licznościach, zaczynają dręczyć ma
kabryczne wizje. Benjarnin Bratt gra 
policjanta-alkoholika, który prowadzi 
śledztwo w sprawie owego zaginię

cia. Scenariusz napisał Stephen Ga
ghan, autor "Regulaminu zabijania" 
i "Traffic" [dostał za niego Oscara). 
Początkowo film miał reżyserować Ed 
Zwick, zastąpił go Gaghan, dla które
go jest to reżyserski debiut 

Reż.: Gore Verbinski. Wyk. : Yancey 
Arias, Guy Pearce, Jeremy lrons, Phi
lip Bosco, Phy1lida Law, Mark Addy. 
Planowana premiera 
w USA: 1.03.2002 
Kolejna, chyba raczej mocno swo
bodna, adaptacja powieści H.G. 
Wellsa. Wynalazca [Guy Pearce) bu· 
duje wehikuł czasu, dzięki któremu 
przenosi się 800 tysięcy lat w przy· 
szłość . Mieszkańcy Ziemi dzielić się 
będą wówczas na klasę panów i ży· 
jących pod powierzchnią niewolni
ków. Obsada interesująca, ale nie· 
pokoi nas osoba reżysera. To ten fa· 
cetnakręcił "The Mexican". 
Wlntemecie: 
www. spielberg-dreamworks. 
com/timemachine/ 
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6. I'M WITH LUCY 
Reż. : Jon Sherman. Wyk.: Monica Potter, David Bo
reanaz, John Hannah, Henry Thomas, Julie Christie, 
Harold Ramis. 
Planowana premiera w USA: lato 2002 
Komedia obyczajowa. Porzucona przez narzeczo
nego młoda kobieta zaczyna umawiać się na 
"randki w ciemno" [nie oglądała filmu Blake'a 
Edwardsa?), próbując znaleźć mężczyznę ideal
nego. Oczvwiście zadanie okazuje się znacznie 
trudniejsze niż przypuszczała, bo, powiedzmy so
bie szczerze, tacy mężczyźni rzadko się trafiają. 
W głównej roli nowa nadzieja Holl'fi'IOOd - M oni
ca Potter (..W sieci pająka"). 
W Internecie: www.johnhannah.net/ 

B. SCOOBY·DOD 
Reż. : Raja Gosnell. Wyk. : Matthev.t Li llarcł, Freddie Prinze Jr. , 
Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini. 
Planowana premiera w USA: 14.06.2002 
Dla niezorientowanych - Scooby-Doo to wielkie psisko z animo
wanego serialu, którego pierwsze odcinki poiNStały w 1969 
roku . Scooby-Doo wraz z kilkoma przyjaciółmi (rodzaju ludzkie
go) ma szczęście do nawiedzonych domów, zamków, zamiesz
kiwanych przez monstra, etc. Powstający film łączyć będzie 
sceny aktorskie z elementami animacji komputerowej. Dla 
wielbicielek Freddiego mamy sensacyjną wiadomość - dla po
trzeb roli ufarbował włosy na blond. 
W Internecie: upcomingmovies. com/scoobydoo.html 

10. MAX 
Reż.: Menno Meyjes. Wyk.: 
John Cusack, Noah Taylor, Mai
ły Parker, Leelee Sobieski, 
Ulrich Thomsen. 
Planowana premiera w USA: 
jesień 2002 
Historia przyjaźni nauczyciela 
sztuki, Hoffmana, i jego stu
denta, Adolfa Hitlera. Zdjęcia 
kręcono w Amst.erdamie i Bu
dapeszcie Poprzedni tytuł : 

"Hoffman" 
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DRUGA REWOLUCJA 
FRANCUSKA 

O g~l ne podniecenie w świecie filmową tech
mką udzieliło się nawet ojczyźnie kina au
torskiego, Francji. Właśnie postanowiła 

ona zmierzyć się z potęgą HoiiY'vood i udowod
nić, że stać ją zarówno na ambitne kino intelektu
alne, jak i na superprodukcje zrealizowane przy 
użyciu najnowszych technologii. Na początku je
siennego sezonu weszły tu na ekrany dwa filmy 
zrea lizowane za pomocą techniki cyfrowej - "Vi
docq" Pitofa, pierwszy film na świecie tego typu, 
oraz "Angielka i książę" ("LAnglaise et Ie Duc") 
w reżyserii Erica Rohmera, autora niezapomnia
nych cykJi "Sześć opowieści moralnych", "Kome
die i przysłowia" oraz "Cztery pory roku". 

Koncepcja "Vidocqa" narodziła się ponad 
cztery lata tem u - chodziło o zrealizowanie rema
ke'u (poprzedn ie realizacje pochodzą z 1947 
i 1967 roku) popularnej we Francji historii o czło
wieku bez hvarzy, wpisującej się w tradycję po
pularnego kina fan tastycznego w stylu "Belfego
ra". Rozpoczęło się poszukiwanie realizatora fil
mu - tema t zaproponowano kolejno kilku mniej 
lub ba rdziej znanym postaciom francuskiej kine
matografii. Dopiero jednak z pojawieniem się 

kandydatury Pitofa, specjalisty od efektów spe
cjalnych, początkowa idea XIX-wiecznego thri lle
ra ustąpiła miejsca eksperymentowi techniczne
mu na ska lę światową o ogromnym budżecie (bli
sko 200 milionów franków). Pitof, który pracował 
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uprzedn io między innymi nad "Delicatessen" 
Jeuneta i Caro, "Joanną d'Arc" Bessona i osta
tnimi "Obcymi", pragnął , jak sam przyznaje, po
łączyć "klima t gry wideo z czysto malarskim 
podejściem do kadru". - Chdalem zrealizować 

XIX-wieczny film science fiction- mówił. 
Jego olbrzymim sprzymierzeńcem stała 

się technika cyfrowa otwierająca wprost nieograni
czone możliwości na etapie realizacji, postproduk
cji, montażu i komputerowego wprowadzania 
efektów specjalnych. Nagle okazało się, że wszyst
ko jest możliwe. 120-osobowa armia informaty
ków pracowala przez cztery lata nad pejzażami 
XIX-wiecznego Paryża i najmniejszymi szczegóła

mi tła. Dekoracje, szalenie kosztowne i czasochłon

ne w przypadku filmów z epoki, zastąpione zosta-
ły komputerowymi rycinami, na które nakładano znaje się do fascynacj i malarshvem fowisty Gusta-
postaci aktorów. Pitof, wierny tradycj i "Delicates- ve'a Moreau, uzyskane prL.ez niego efekty pla-
sen" i "Świata zagubionych dzieci", uwielbia ope- styczne przywodzą raczej na myśl koszmarny 
rować detalem- jego fi lm jest w zasadzie wizual- świat Hieronima Boscha. Nowa kamera cyfrowa 

WE FRANCUSKIEJ REWOLUCJI KOMPUTEROWEJ KINA BIORĄ UDZIAŁ 
NIE TYLKO MŁODZI : PIERWSZY FILM W TECHNICE CYFROWEJ ZREALIZO
WAŁ DEBIUTANT PITOF, A DRUGI -SŁYNNY WETERAN ERIC ROHMER. 

nym ciągiem zbliżeń, sfilmowanych pod najbar- Sony High Definition okazała się być niezastąpio-

dziej wymyślnymi, zdeformowanymi kątami, za- na- jej konstrukcja pozwala na oddzielenie palą-

pożyczonymi wprost z poetyki wideoklipów czonego kablem obiektywu od trzonu urządzenia 

i ekranowych gier. Choć więc reżyser chętnie przy- i tym samym umożliwia filmowanie najbardziej 
nawet skomplikowanych planów. Proces realiza
cji cyfrowej ma jednak pewne wady - uzyskany 
obraz jest praktycznie pozbawiony ziarna, posia
da nienaturalną giębię ostrości i wymaga silnego 
oświetlenia. Atrakcyjność nowej techniki wydaje 
się w pewnych przypadkach dosyć dyskusyjna ... 

Sam ,Yidocq" pozostaje jednak bez wą t 

pienia wydarzeniem w historii kinematografii. 
Jak głosi środowiskowa plotka, francuski projekt 
wywołał wściekłość George' a Lucasa, zamierzają

cego wykorzystać po raz pierwszy nową technikę 
przy realizacji kolejnego epizodu "Gwiezdnych 
wojen". Lucas miał nawet podobno wywrzeć pre
sję na dyrekcję Sony. Faktycznie, zamówiona 
przez Pitofa kamera została dostarczona zaledwie 
kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć. 

Sukces filmu jest, niestety, połowiczny. 

Wprawdzie n iezwykłe nasycenie efekta mi wizual-

Bohaterowie filmu Erica Rohmera 
,,Angielka l książę" zostali komputerowo 
wgrani w !lo XVIli-wiecznych sztychów 



nymi zadowala mlodą publiczność, zaś doborowa 
obsada (Gerard Depardieu, Guillaume Ca net, lnes 
Sastre) przyciąga do kin milośników aktorskich ta
lentów, całość wywołuje jednak mieszane uczucia. 
Rozgrywające się podczas paryskiej rewolucji 1830 
roku ś ledztwo mające na celu \")'jaśnienie zagadki 
seryjnych morderstw i tajemniczego zniknięcia 
slynnego detektywa Vidocqa doslawnie rozmywa 
się pod ciężarem obrazów. Tytolawy bohater, za
gra ny z charyzmą przez Gerarda Depardieu, poja
wia się zbyt r.t.adko, by rozproszyć uczucie drama
tycznej niespójności, zaś pozostali wykonawcy 
najwyraźniej nie potrafią się zdecydować na jedną 
obowiązującą konwencję gry aktorskiej. Najslabiej 
wypada Guillaume Canet (okrzyczany swego cza
su "francuskim Marlonem Brando") w podwójnej 
roli dziennikarza i wcielenia zla. 

Francuska krytyka, nieufnie odnosząca s ię 

do wszelkich nowinek technicznych, zarzuciła Pi
tofowi "zbytnie epatowanie estetyzmem" ("Les ln
corruptibles") i brawurowe poświęcenie intrygi na 
rzecz obrazu i muzyki ("Le Point"). Dopatrzyla s i ę 

też slabości w scenari uszu Jean-Christophe'a 
Grange'a ("Purpurowe rzeki") "sprzedającego" 

przy każdej okazji własne obsesje. Sama publicz
ność zareagowala z rezerwą: wprawdzie w ciągu 
2 tygodni ,,Vldocqa" obejrzało ponad 1,3 mln wi
dzów, biorąc jednak pod uwagę budżet filmu i sze
roką akcję reklamową, nie jest to dobry rezultat. 

"Angielka i książę"- najnowszy film Erica 
Rohmera należy zdecydowanie do innej kategorii 
dziel filmowych. Wykorzystanie techniki cyfrowej 
sprowadza si ę tu do wgrania postaci aktorów 

Nad projektem "Vidocqa" pracowala przez 4 lata 120-osobowa armia informatyków 

w dekoracje pędzla Jean-Baptiste'a Marot inspiro
wane XVIli-wiecznymi sztycha mi. Paradoks tego 
zabiegu polega na tym, iż uzyskany w ten sposób 
efekt sztucznego tła odsyła widzów bezpośrednio 

do ... początków sztuki filmowej i złotej epoki Hol
lywood, kiedy to akcja kręconych filmów rozgry
wa la s ię obowiązkowo w stud io. Niektóre sceny 
zbiorowe z filmu Rohmera mogłyby pochodzić 

z "Narodzin narodu" Griffitha, bądź też, sięgając 

do bardziej współczesnych wzorców, z Brechtow
skich inscenizacj i teatralnych z ich osiawianym 
"efektem obcości". Jak przyznaje sam reżyser, zdję
cia do "Angielki i księcia" były dla niego źródłem 
frustracji: dla potrzeb wytworzonych komputero
wo dekoracji trzeba było prLewidzieć i rozrysować 

wierności - idea łom politycznym, ukochanemu 
mężczyźnie, marzeniom młodości, wreszcie samej 
sobie. Rohmer zrealizowa ł film poli tyczny - kla
syczne pod względem fo rmalnym, świetnie zagra
ne studiu m władzy i ludzkiej natury, l ączącej w so
bie małość i wielkość, dobro i zlo. Statyczny cha
rakter filmu staje się niespodziewanie jego atutem 
-efekt teatralności nadaje opowieści wymiar filo
zoficznego moralitetu. 

Czy takie \")'korzystanie techniki cyfrowej 
oznacza jednak postęp? Odpowiedź na tak sfor
mułowane pytanie nie jest łatwa- \vybór środków 
artystycznych należy przecież ostatecznie do reży
sera i jest funkcją jego wizji hvórczej. Być może 
z tego wlaśnie powodu francuscy krytycy bardzo 

REALIZACJA "VIOOCQA" WYWOŁAŁA WŚCIEKŁOŚĆ GEORGE'A LUCASA, 
KTÓRY CHCIAŁ JAKO PIERWSZY WYKORZYSTAĆ NOWĄ TECHNIKĘ 
PRZY REALIZACJI KOLEJNEGO EPIZODU "GWIEZDNYCH WOJEN". 

każdy, najmniejszy nawet ruch, co wykluczało ja
kąkolwiek możliwość improwizacji. 

Scenariusz "Angielki i księcia" powstal 
w oparciu o wspomnienia Grace Elliot, ekskochan
ki księcia Orleanu, brata Ludwika XVIl, który 
w trakcie Wielkiej Rewolucji Francuskiej opowie
dział się po stronie zwolenników republiki i głoso
wał za karą śmierci dla uwięzionego monarchy. 
Elliot, zagorzała rojalistka, darzyła go jednak do 
końca życia (książę zosta ł zgilotynowany na roz
kaz Robespierre'a) głęboką przyjaźnią i prawdzi
wie matczynym uczuciem. Bohaterska Angielka 
(Lucy Russel) jest w fi lmie Rohmera symbolem 

ciepło przyjęli "Angie lkę i ks ięcia" , zgodnie za
chwycając s ię typo\vym dla Rohmera wyczuciem 
przesirLeni i dialogów. 

,,Vldocq" i "Angielka i ks iążę" syruują się 

na antypodach sztuki filmowej. W obu wypad
kach konsekwentne zastosowa nie techniki cyfro
wej (dotychczas posługiwano się nią przede 
wszystkim przy retuszowaniu poszczegól nych 
ujęć i na poziomie efektów specjalnych, jak choćby 
w "Amelii" Jean-Pierre'a Jeuneta) przyniosło 

wprawdzie krańcowo różne, ale bardzo obiecujące 
rezultaty. Współczesna rewolucja w świecie kina 
dokonuje się na ekranie komputera. t 
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GATUNKOWY CIĘZAR 

P amiętam była zima, a na ekrany polskich 
kin wchodził film .,Gra o miłość" W mate
rialach promocyjnych stało napisane, że 

jest to "komedia romantyczna". Obejrzeliśmy i po
czuliśmy się skonfundowani. Cóż jest zabawnego 
w love story, której początek dała ... katastrofa lot
nicza? Gdzie romantyzm w mozolnym docieraniu 
s i ę Gwyneth Paltrow i Bena Afflecka? A scenarzy
sta i reżyser filmu Don Ross dekla ruje:- Chdalem 
opowiedzieć his torię miłosną, która nie przypomi
nałaby tych wszystkich komed ii romantycznych. 

Więc? Skąd to zamieszanie? Czyżby cho
dziło po prostu o sprzedanie produ ktu pod mod
ną etykietką? Albo też nieważne są okoliczności i li
czy się tylko pewność happy endu, jaką daje na
główek "komedia romantyczna"? Jakakolwiek jest 
odpowiedź, przykład z "Grą o miłość" pokazuje 
istotne znaczenie kwestii gatunkowej w relacjach 
między handlarzami X Muzy a ich klientami. 

Wiara w gatunek to podstawa religii kina. 
Widzowie dzie lą się nie tyle na wielbicieli jakiegoś 
reżysera czy nawet aktora, lecz raczej na miłośni
ków fantasy, science fiction, filmów akcji, thrille
rów itd. Pewne gatunki mają większe wzięcie, inne 
mniejsze -łatwiej "Grę o miłość" opchnąć jako ko
medię romantyczną niż jako dramat psychologicz
no-obyczajowy (z tego też powodu np. kaseta z 
filmem ,.Na skróty" Roberta Altmana opatr.wna 
jest napisem ... ~komedia satyryczna"). Zaintereso
wanie poszczególnymi gatunkami to zresztą rzecz 
historycznie zmienna, stymulowana rozmaitymi 
czynnikami. Po sukcesie ,.Tańczącego z Wilkami" 
wrócił do ł ask western, choć nie odzyska ł czołowej 

pozycji, jaką niegdyś zajmował. ,.Tańcząc w ciem
nościach" i "Moulin Rouge" zwróciły ponownie 
uwagę widowni na musical, który mimo pojedyn
czych błysków ("Dirty Dancing", "Roztańczony 

buntownik") nie miał od kilku nastu ł at najlepszej 

rzy zaczęli kręcić filmy bardziej konwencjonalne, 
ga tunkowe właśnie. Wtedy Saura zrobił swoją try
l ogię baletową, a Bertolucci "Ostatniego cesarza" 

W latach 80. miały miejsce dwa inne istot
ne zjawiska. Pierwsze lo ekspansja wideo, zalew 
kaset z filmami do prywatnego oglądania. Porzą
dek, jaki w tej masie wprowadzili dystrybutorzy 
i właściciele wypożyczalni, był porządkiem gatun
kowym i to najprostszym z możliwych. Pod.zielo
no półki na ,.komedie", "obyczaj", "erotykę" itd., 
sprowadzając do najniższego wspólnego mianow
nika dokonania różne pod wieloma względami. To 

kryterium obowiązuje zresztą do dziś, dobr.le 
przynajmniej, że w niektórych wypożycza lniach 

pojawił s ię osobny regał na "kino artystyczne". 
Innym ważnym wydarzeniem był szybki 

rozwój kina tzw. Nowej Przygody, czyli po prostu 

B ARTOSZ ŻURAWIECKI 
się do mrugania i wręcz nie wypada dzisiaj pytać 
o sens i znaczenie tego, co widzimy. Czy ktoś np. 
może mi wyjaśnić, o co chodzi w "Mission lmpos
sible" albo ,,Tomb RaiderLe"? Nawet rekonstrukcja 
faktów na poziomie fabuły jest zajęciem darem
nym, bo nie układają się one w żaden logiczny ciąg 
(i pomyśleć, że "Zeszłego roku w Marienbadzie" 
uznano kiedyś za dzieło awangardowe!). "Matrix" 
na przykład, doczekał się wielu egzegez, ale, szcze
rze mówiąc, żadnej nie daję wiary. 

Wróćmy jednak do lat 80. Debiu tujący 

wtedy hvórcy nieza leżni, jak Pedro Almodóvar, 

David Lynch, Jim Jarmusch, bracia Coen czy Lars 
von Trier, też zajęli się gatunkami. Penetrowali jed
nak ich pogranicza, obr.leża i zakamarki. Poprzez 
przejaskrawienie, s tylistyczną niekonsekwencję, 

odslanianie mechanizmów hvor.lenia fikcji ujaw-

MIKSOWANIE GATUNKÓW, PUSZCZANIE OCZKA DO WIDZA. BRANIE FABUŁY W CUOZVSŁÓW MA UŁATWIĆ ŻONGLOWANIE 
passy. "Gladiator" wywołał modę na widowiska 
historyczne o czasach starożytnych- gatunek, wy
dawać by się mogło, dawno zapomniany. Na swój 
wielki com e ba ck czeka horror, 'tV)'faźnie niedoma
gający mimo kolejnych filmów z księciem Drakulą. 

Przywiązanie do gatunków jest dzisiaj sil
niejsze niż chociażby w latach 70., gdy ton kinu 
nadawali autorzy i mistrzowie. Problem, jakiego 
gatunku są dzieła Felliniego, Herzoga czy Saury, 
wydawał się absolutnie drugorzędny i czysto aka
demicki. Traf chciał, że dekadę później sami auto-
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kina akcji. Wchłonęło ono elementy rozmaitych 
gatunków, po to, by sporządzić z nich jak najbar
dziej spektakularny "szor'. Pozbawiło ich styli
stycznej czystości i jednolitości, zabiło prawdę 

i prawdopodobieństwo d la efektu. Głośn iej, wię

cej, szybciej - te przykazania nakręcają fabuły fil
mów akcji. Widza zdobywa się przez oszołomienie 
go, by nie miał czasu ani ochoty na refleksję. 

Bodaj od czasów przygód Indiany Jonesa 
nieustannie mruga się do nas z ekranu- wicie, ro
zumicie, to takie kosmiczne jaja. Przyzwyczailiśmy 

niali kl isze kulturowe, którym podlega człowiek 

wraz ze swoją psychologią i obyczajowością. 
W filmach akcji gatunek jest matrycą, 

w fi lmach wyżej wymienionych autorów warto
ścią kwestionowaną - choć i tu, i tu niezbędną. 
Świat według kina lat 80. i 90. okazał s ię zbiorem 
niestabilnych, wymiennych konwencj i. Niektór.ly 
nazywają to postmodernizmem. 

Jednak w kinie popularnym wizja rzeczy
wistości, mimo fabularnych zawiłości, jest OCZ}'\Vi

sta. Są dzielni herosi i źli złoczyńcy, a koniec koń-



ców triumfują wartości sentymen talne, którym nie 
oprą się najwięks i twardziele. Wciąż obowiązuje 

zasada Cecila B. de Mille'a: "Sto minut rozpusty, 
pięć minut poku ty" Szczytem obłudy jest np. za. 
kończenie "Desperado" Roberta Rodriqueza - fil
mu będącego połączeniem komedii, westernu, 
krwawej jatki i czego tam jeszcze. Banderas wy
mordowawszy najpierw w wyrafinowany sposób 
setki osób, stwierdza w epilogu refleksyjnie, że 
przecież wszyscy ci zabici byli mężam i , ojcami, sy
nami, etc. Miksowanie ga tunków, puszczanie 
oczka do widza, branie fabuły w cudzysłów ma 

Pragnienie, by przynajmniej kino było sta
le w niestalym świecie, nie jest cechą tylko Amery
kanów. Dziennikarze dodatku "Co jest grane" za
czynają swoje recenzje od określenia gatu nkowej 
przynależności filmu, irytu jąc się, gdy sprawia im 
to kłopot. My sami w "Filmie" uprawiamy podob
ną działalność, też nie zawsze trafiając w sedno. 
Przez pryzmat gatu nków, pojmowanych niekiedy 
w dość ograniczony sposób, patrzą także sami 
twórcy. Przykładem wypowiedź Piotra Wereśnia
ka w październikowym numerze naszego pisma. 
Krytykując krytyków za krytykę "Poranka kojota" 

MAGAZYN 

Trier szukający mrocznych stron musical u ("Tań
cząc w ciemnościach"), Almodóvar gruntownie 
weryfikujący wzorzec melodramatu ("Wszystko 
o mojej matce") ... 

Opowiadam s i ę za błądzeniem i poszuki
waniem. Za niepewnością i przekraczaniem gra
nic, ale jak podróżnik, nie jak turysta. Ci, którzy 
oburzają się na żywe, gołe i aktywne cia ła w "In
tymności" czy "Pianistce'' (dlaczego nie oburzają 
ich stosy cial wymyślnie ubitych w filmach akcji?), 
nie chcą dostrzec, że chodzi tutaj o penetrację or
ganizmu świata, a nie pojedynczej waginy. 

"Tańcząc w ciemnościach" -von Trier szuka ciemnych stron w musicalu "Wszystko o mojej matce" - Almodóvar weryfikuje wzorzec melod ramatu 

więc ulahvić żonglowanie kwestiami etycznymi. 
Powstaje jednak nieprzyjemny kontrast między 
beztroską rozryvJką a deklarowaną moralności ą. 

Cynizm byv.'a cen ny, ale cynizm ubrany w szaty 
cnoty to najobrzydliwsza rzecz na świecie. 

Lubaszenki, twierdzi on, że wie mniej więcej, jaki 
to gatunek "komedia". Ale może nie wie, że kome
diami naz)"A'amy też filmy Jacquesa Tatiego? Nikt 
nie wymaga od Lubaszenki, żeby był Fellinim. Wy
starczy, że będzie mniejszym Woody Allenem. 

Przekornie chciałbym jednak zakończyć 
przykładem filmu ... mistrza schematu, Stevena 
Spielberga. Lech Kurplewski w swej recenzj i ze 
,.Sztucznej inteligencji" pisał o opozycji między 
oczywistością poprzednich dokonań reżysera 

KWESTIAMI ETYCZNYMI. ALE CYNIZM UBRANY W SZATY CNOTY TO NAJOBRZYDLIWSZA RZECZ NA ŚWIECIE. 

Nie tyle jednak figle nadają ton Holly
wood, co - zwłaszcza ostatnio - solidne, sieriozne 
widowiska. Quentin Tarantino gdzieś się schował, 

a Oscary zagarniają "titaniki" i "gladiatorzy" Sil
niej dochodzi do głosu tęsknota za dawną czysto
ścią i gatunkową wspaniałością. A także potrzeba 
pewności i bezpieczeństwa tak w formie, jak i w 
treści. Widowisk zamkniętych w gatunkowych 
granicach poznania będzie pewnie teraz więcej 
i więcej. Gatunki filmowe to przecież amerykań

skie speciałit€ de la maison, potrawa patriotyczna. 

Sprzeciwiam się apodyktyczności gatun
ków - estetycznej i ideowej. Konrad Swinarski 
powiedział kiedyś, że "prawdziwe arcydzieła 
obejmują całego człowieka od małego palca do 
czubka głowy" Tymczasem gatunki ograniczają 
się do fragmentu cz łowieka: pornografia- genita
liów, melodramat - serca, filmy grozy - spoco
nych rąk i zaciśn iętego ga rdła, etc. A przede 
wszystkim przynoszą zmumifikowaną, jedno· 
stron ną prawdę o świeci e. Dopiero wysiłek rozbi
jania tych zakrzep łych form wart jest uwagi- von 

"E. T" a nieprzej rzystością jego najnowszego dzie
ła. Rozchwianie stylistyczne, które zarzucili Spiel
bergowi inni krytycy, wydaje mi się logiczne 
i konsekwentne w swej niekonsekwencj i. 
"Sztuczna inteligencja" pokazuje bowiem ża łosną 

bezradność kryteriów gatunkowych wobec cyvJi
lizacji w trakcie przemiany, która, być może, bę

dzie przemianą w śmierć. Fakt, że tej dezil uzji do
konuje najwyższy kapłan najpopularniejszej reli
gii gatu nku ludzkiego - kina, jest aktem iście 

świętokradczym. 
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Kiedyś to były czasy. 
Do kina się nie 
chodziło , bo kino 
samo do człowieka .. 
przyjeżdżało. A potem 
odjeżdżało. To było 
kino przyjazdowo
-odjazdowe. Słowem: 
objazdowe. Ale to se 
ne wrati, jak mawiają 
kiniarze z Pomorza 
Zachodniego. 
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MAGAZYN PIĄTY WYMIAR 

AMELIA, CZYLI FILM 
PRZEZROCZYSTY 

Ptom WoJCIECHOWSKI 

S to lat kina wystarczyło, aby wyprodukować nieprawdopodobną 
masę filmów, ilość taśmy zapełnionej obrazkami tak wielką, że 
można by rozpiąć ją w sieć ratunkową zawieszoną na wszystkich 

planetach Układu Słonecznego. jest wśród tej taśmy taka ilość arcydzieł 

wybornych, że każdy widz, każdy zagorzały kinoman ma już czym ży
wić się caJe życie. To tylko ułomność dystrybucji, pazerne prawa rynku 
sprawiają, że zamiast bogacić się duchowo przez kontakt z arcydziełam i , 

z wiecznie żywą klasyką, siadamy prLedekranami i konsumujemy nowe 
filmy, przeważnie miałkie, wtórne artystycznie, często ogłupiające lub de
moralizujące. Liczą się nowe . .,Jaki nowy film trzeba zobaczyć?"- pytamy. 

Nowość nie jest wartością prawdziwą. Tak jak wolność przestaje 
być wartością, gdy ją zdobędziemy, i staje się tylko przestrzenią do wy
pełnienia innymi wartościami, tak nowość jest wartością, dopóki jest za
powiedzią, wtedy podtrzymuje nadzieję na spotkanie z wartościami. 

Czy tylko chciwość producentów i pycha reżyserów sprawiają, 
że powstają nowe filmy? Nie. My, widzowie, gotowi jesteśmy czcić arcy
dzieła, ale chcemy nowych filmów. Nie tylko dlatego, że wiecznie potrze
bujemy nadziei. Również d latego, że przeżywamy nasz świat jako nowy, 
stawiający nowe pytania, prowokujący nowe kłopoty. Chcemy widzieć, 

TAK JAK WOLNOŚĆ PRZESTAJE BYĆ WARTOŚCIĄ. 
GDY JĄ ZDOBĘDZIEMY. TAK NOWOŚĆ JEST WAR
TOŚCIĄ . TYLKO DOPÓKI JEST ZAPOWIEDZIĄ . 

jak filmowy bohater się broni, kiedy wszystko osacza go naraz- kryzys 
gospodarczy, upadek autorytetów i rodziny, rewolucja obyczaj u erotycz
nego, wielokulturowość, zagrożenie nowymi formami terroryzmu. 

Myślę, że sukces ,.Amelii" bierze się właśn ie stąd . Jean-Pierre jeu
net nakręcił film, który nawiązuje do oświeceniowej tradycji powiastki fi
lozoficznej. Idąc w ślady Roussea u, Diderota i Woltera skonstruował opo
wieść, która wykłada pewną dokrynę, a jednocześnie nurL.a się w ch mu
rze ironii godzącej w przedstawiane prawdy i w tych, co naiwnie w nie 
uwierzą, w tego, który opowiada. Tylko sama fizyczność, jedyność niosą
cej histroryjkę bohaterki zostaje przed ironią ocalona. Konwencja wyma
ga, aby wartości były tu nie ukryte, ale obnażone, akcentowane, grubą 
krechą podkreślone, dlatego ten film ma formę, która wydaje się krysta
licznie przezroczysta. Nie pytamy- arcydzieło to czy nie, bo ciekawi nas 
kultowe przedstawien ie twarzy, ikony człowieka, przedwstawione han
dlowi dałem i seksem. 

Chłopak, którego tytu łowa Amelia wybrała, na kolanach ocala 
wyrzucone i podarte zdjęcia z automatów fotograficznych. Ale ten sam 
chłopak zarabia na życie w sex-shopie z kabinami tańca erotycznego. 

Podobnie przez opozycje opisana jest wartość rodziny - Amelii 
udaje się pogodzić nieznajomego z odtrąconym, zapomnianym synem, 
to jest pokazane jako ważne zwycięstwo. Sama jednak bohaterka jest cór
ką toksycznych, karykaturalnie opisanych rodziców, z własnym ojcem 
porozumiewa się z trudem za pośrednictw·em skomplikowanego kodu. 
Podobnie prowadzony jest obrazkowy wykład o godności niepełno

sprawnych, o wartości sztuki w życiu. 
Nowy, ładny, aktualny film. Ale on nie syci, przypomina o gło

dzie, o tęsknocie za zapomnianymi arcydz iełami widywanymi rzadko al
bo wcale. Kto mi przypomni ukraiński "Kamienny krzyż" Leonida Osy
ki, "Twarl' Bergmana, "Harfę birmańską" Kona lchikawy? Kto mi opowie 
o wiecznych tajem nicach? • 





Z TAMTYCH LAT? 
MY CZĘSTO SAMYCH SIEBIE, PATRZĄC NA ZDJĘCIE 
ZE SZCZEGóŁOWYM OPISEM, CZVU Z LEGENDĄ .. 



Tradycyjna i łagodna w tonie komedia Mike'a 

Newella odniosła ogromny sukces w roku, 

w którym na ekranach świata triumf święciły 

sarkastyczne .Pulp Fiction" Quentina Tarantino 

i brutalni .Urodzeni mordercy" Olivera Stone'a, 

Brytyjczyk Neil Jordan nakręcił postmoderni

styczny .Wywiad z wampirem", a w Anglii i poza 

nią widzowie bulwersowali się .Księdzem" Anto

nii Bird. O powodzeniu .Czterech wesel i pogrze

bu" decydować musiała zarówno tematyczna 

i nastrojowa odmienność , jak i sam scenariusz, 

posiadający klasyczne cechy najbardziej uda

nych komedii obyczajowych: umiejętne podjęcie 

żywotnego tematu (zwłaszcza w epoce kryzysu 

rodziny i tradycyjnych wartości) , wprowadzenie 

tonów poważnych pomiędzy komediowe (nie na 

tyle, by psuć widzom dobry nastrój. ale też uni· 

kając głupawej beztroski), rezygnacja ze stereo

typów i umiejętność zaskakiwania publiczności, 

a wreszcie wykreowanie sympatycznych bohate

rów, z którymi widz bardzo szybko nawiązywał 

kontakt. Szczególnie .czarująca " i przyjemna au

ra .Czterech wesel i pogrzebu" była w równej 

mierze zasługą sprawnej reżyserii Newella. 

Reżyser ma na swoim koncie zarówno przejmu

jący dramat .Taniec z nieznajomym" (1985) z Mi

randą Richardsen grającą Ruth Ellis - ostatnią 

kobietę, na której wykonano wyrok śmierci 

w Wielkiej Brytanii - jak i pogodny .Zaczarowany 

kwiecień" (1992) i intrygujący gangsterski film 

.Donnie Brasco" (1997) zJohnnym Deppem. 

Podobne cechy jak . Cztery wesela .. ." posiadał 

scenariusz zrealizowanego kilka lat później .Not

ting Hill" (1999), również autorstwa Curtisa 

i z udziałem Hugh Granta, dzieła niemal dorów

nującego popularnością filmowi Newella. Nie

trudno byto przewidzieć , że renomowanego 

współtwórcę tych dwóch kasowych przebojów, 

a także telewizyjnych serii i filmu kinowego 

o .Jasiu Fasoli", zatrudni ekipa adaptująca świa

towy bestseller Helen Fielding .Dziennik Bridget 

Jones". Również tu, tym razem bawiąc się rolą 

cynicznego amanta. wystąpił Hugh Grant, które

go międzynarodowa stawa ugruntowała się sie

dem lat wcześniej właśnie dzięki .czterem 

weselom . ." - przebojowi Newella 

CZTERY WESELA 
l POGRZEB 

B ARBARA KOSECKA 

Anglia, lata 90. Charlie i jego przyjaciółka Scar- znaje przystojnego Amerykanina, Hemietta udająca 
let spóźniają się na ś lub Angusa i Laury. przed Charliem zadowolenie ze związku z nowym 
Charlie - świadek ~ zapomina obrączek narzeczonym, głuchoniemy brat Charliego, David, 

i w ostatniej chwili prqjaciele wypożyczają młodej spędzający czas z zauroczoną nim Sereną, przyjaciel 
parze ekstrawaganckie pierścionki. Na ślub spóźnia Tom, jak zwykle bezskutecznie usilujący poznać "ko
się także Amerykanka Carrie, z którą Charlie w trak- bietę swojego życia", para homoseksualistów Gareth 
cie wesela próbuje nawiązać rozmowę. Wieczorem i Matthiew, a wreszcie przyjaciółka Fiona, która nie
zjawia się w hotelu "Pod Szczęśliwym Żeglarzem", oczekiwanie wyznaje Charliemu, że to on, nawet 
gdzie Carrie nocuje. Spędzają razem noc. Rano o tym nie wiedząc, złamał jej serce. Po wyczerpują
Amerykanka odlatuje do kraj u. Para spotyka się trzy cych weselnych tańcach Gareth umiera na zawal 
miesiące później na weselu jednej z druhen Angusa serca. Kolej ne spotkanie ma miejsce podczas jego 
i Laury. Ku rozczarowaniu Charliego Carrie jest jed- pogrzebu. Po uroczystości przygnębieni Charlie 
nak zaręczona ze szkockim milionerem Hamishem. i Tom podsumowują swoje życie osobiste i ze scepty
Czarę goryczy Charliego przepełn ia spotkanie z by- cyzmem myślą o przyszłości. Jednak za dziesięć mie
lą narzeczoną, p łacz liwą Henriettą, która wciąż ma- sięcy odbywa się ślub Char\iego i Henrietty, na któ
rzy o ślubie z nim. Wieczorem znów spotyka Carrie, ry pan młody nie spóźnia się tylko dzięki przebiegło
już bez towarzyshva Hamisha- Amerykanka po raz ści przyjaciół. W kościele zjawia się także Carrie, in-
drugi zachęca go do spędzen ia wspólnej nocy. Mie- formując Charliego, że rozstała się z mężem kilka 
siąc później Charlie dostaje zaproszenie na jej ślub i miesięcy wc-.Leśniej. Charlie z przerażeniem uświa-
listę upominków. Spotyka Carrie w sklepie z prezen· damia sobie, że decyzja o ślubie z Henriettą była po
tami i spędza z nią popołudnie. Już po rozstaniu bie- chopna. David, widząc rozterki brata, przerywa za
gnie za kobietą , by wyznać jej miłość, lecz zaraz po- ś łubiny, a Charlie wyznaje księdzu i rozwścieczonej 
tern zakłopotany odchodzi. Wszyscy znów spotyka- Henrietcie, że kocha inną kobietę. Tego samego dnia 
ją się na weselu Carrie i Hamisha: Scarlet, która po- oświadcza się Carrie. t 



; 

l jak tu wyznać jej miłość , 

kiedy ona wychodzi za 
mąż-Charlie 

(Hugh Grant) l Carrie 
(Andie MacOowelł ) 

S lub - bodaj najstarszy z rytualów - chyba 
nigdy nie przestanie być jednym z ulubio
nych filmowych motywów. Jako publiczny 

spektakl, odgrywany ku satysfakcji i z przyzwole
niem społeczeńshva, i glębokie osobiste przeżycie 
dwojga ludzi; jako realizowa na naprędce fo rmal
ność lub au tentyczny religijny akt; radosne święto 
albo niechciana konieczność- ślub ze wszystkimi 
swoimi paradoksami jest tematem na tyle atrakcyj
nym, że sakramentalne "tak'' słyszymy z ekranu 
o wiele częściej niż w życiu codziennym. Z reguły 
słowo to pada w finale, zamykającym opowieść 
o dwojgu ludzi w punkcie, w którym wszystko się 
przecież zaczyna, a nie kmlczy. 

Romantyczna komedia Mike'a Newella 
nie posuwa się ani o krok dalej. Być może w tym 
tkwi sekret jej powodzenia - film "Cztery wesela 
i pogrzeb" nie opowiada o latach trudów i rozcza
rowań małżeństwa, lecz jedynie o jednym jedy
nym dniu, kiedy s ię je zawiera. Rutyna i kłopoty 
dnia codziennego całkowicie us tępują miejsca uro
czystościom -a te dostarczają aż nadto okazji, by 
lekko i bez prLesadnej dociekliwości zażartować 
z rytua łu, księdza, panny młodej i pana mlodego, 

MAGAZYN: NAJSŁYNNIEJSZE FILMY 

CZTERY WESELA l POGRZEB (Four W eddings and a Funeral) , Wielka Brytania 1994 
Reżyseria: Mike NewelL Scenariusz: Richard Curtis. Zdjęcia : Michael Coulter. Muzyka: Richard Rodney Ben
nett. Montai: Jon Gregory. Kostiumy: Lindy Hemming. Występują: Hugh Grant. Andie MacOowell, Kristin Scott 
Thomas , Simon Callow, Charlotte Coleman, James Fleet. John Hannah, David Bower, Carin Redgrave , Rowan 

Atkinson. Rabin McCaffrey, Sophie Thompson , David Haig. Czas: 117' 

nocy poślubnej oraz zachowań gości. Inteligentny 
dowcip w .. Czterech weselach i pogrzebie": słow

ny, sytuacyjny, a nawet "niemy" (wypowiedzi Da
vida tłumaczone są w napisach), nie ma na celu 
doprowadzać do spazmów śmiechu, ale też nigdy 
nie żenuje. Porlobnie wyważona jest konstrukcja 
filmu, puentowana kolejnymi uroczystościam i : po 
trzech weselach, dla dramatycznej równowagi, 
pojawia się pogrzeb, by w finale znów ustąpić 
miejsca pogodnemu nastrojowi ślubu. Pary 
"śmieszne" tra fi ają, oczywiście, na śm iesznego 

księdza i takąż ceremonię (nieco przeszarżowane 
gagi gwiazdy angielskiej komedii Rowana Atkin
sona); pary "poważne" - na poważnego duchow
nego, który w porę ostrzeże Charlesa przed groź
bą zmarnowania życia. Bodaj najbardziej prze
wrotny żart scenarzysty Richarda Curtisa polega 
na tym, że finałowe .,tak", wypowiedziane wobec
ności kaznodziei i wniebowziętej jeszcze przed 
chwilą wybranki, oznacza w gruncie rzeczy ., nie" ... 

Ale Cu rtis i Newell nie chcą i nie próbują 
polemizować z instytucją małżeńshva. Czasem 
tylko ich iron ia i błahy z pozoru komediowy ton 
wykazują typowo brytyjską zgryźliwość albo 
sceptycyzm. Na przykład ukochana Charliego, 
z listą swoich trqdziestu trzech roma nsów, wyda
walaby s ię raczej znakomi tą kandydatką na ko
chankę niż na pa nnę m lodą (właściwie autorzy 
pozostawiają do naszej decyzji to, czy bohaterka 
grana przez Andie MacDowe\1, bez wahania na
wiązu jąca romanse, zaw ierająca ma łżeństwa 

i przerywająca ś luby, jest osobą nierozsądną czy 
po prostu wyrachowaną). Z kolei poprzez postać 
pechowej Henrietty Newell i Curtis dość okrutnie 
parodiują typ kobiety spe ł niającej się poprzez 

Bohaterów poznajemy jako uczestników 
kolejnych uroczystości- nic nie wiedząc o ich ży
ciu czy zawodach, które wykonują- a także jako 
dobrze zżytą grupę przyjaciól, dziwnym trafem 
zapraszanych na te same wesela. Uroczy Charlie, 
grany przez Hugh Gra nia - lubianego brytyjskie
go aktora o powierzchowności milego chłopca -
jako klasyczny kawaler 
w wieku nieco już prze
kraczającym przeciętny 

okres "żeniaczki" z co
raz większym rozgory
czeniem przygląda s ię 

ślubom swoich przyja
ciół, ale też boi się mal
żeństwa. Niepokój ten, 
podskórnie wyrażany 
serią mniej lub bardziej 
skandalicznych gaf (po- Aowan Atkinson 

cząwszy od regularnych spóźnień i fatalnie ad re
sowanych dowcipów, skończywszy na anu lowa
niu własnego ślu bu), wynika tak naprawdę 

z przeświadczenia, że małżeństwo jest czymś 
okropnie poważnym. A Charlesa nie stać na po
ważne decyzje. Życie karze go za to, zmuszając do 
podjęcia zasadniczego kroku w najbardziej nie
sprzyjającym i trudnym momencie. Można sobie 
wyobrazić, że w "prawdziwym życiu" bohater nie 
zdobyłby się na podobny postępek; autorom uda
je się zresztą przybliżyć powagę i niemal grozę sy
tuacji, w której trzeba wystąpić przeciw oczekiwa
niom wszystkich i z lamać rytuał. Charlie podej
muje ten niebezpieczny wysiłek, przypłacając to 
podbitym okiem (rezu lta t zrozumia lej furi i panny 
młodej) i zaręczynami z Carrie. Najważniejsza na-

RUTYNA l KŁOPOTY DNIA CODZIENNEGO USTĘPUJĄ TU MIEJSCA URO
CZYSTOŚCIOM , A TE DOSTARCZAJĄ AŻ NADTO OKAZJI DO ŻARTÓW. 

małżeństwo, ustępując nie zawsze sprawiedli
wym regu lom komedii - Hen jest osobą, która 
chce przede wszystkim m ieć Chadiego i zagwa
rantować to sobie uroczystym ś lubem wobec setki 
świadków, za co zostaje, oczywiście, ukarana. 
Gdzieś w drugim planie opowieści sm utno wy
brzmiewa fakt, że najbardziej udanym "małżeń
skim" pożyciem mogą poszczycić się ci, którzy 
z za łożen ia do instytucji maiżeńsiwa nie mają do
stępu - sympatyczna para homoseksualistów. 

uka, p lynąca z filmu Newe\la, brzmi więc nastę
pująco: ślub jest decyzją na cale życie i na leży do
kład nie wybrać osobę, z którą się go zawiera, nic 
jednak nie stoi na przeszkodzie, by zawierać mał
żeństwa z tym i, których kochamy. Przed napisami 
końcowymi Cu rtis i Newell pokazują nam jeszcze 
ślubne zdjęcia pozostałych bohaterów filmu, by 
ostatecznie przekonać nas, że .,wszystko dobrLe 
się skończyło". A w każdym razie na pewno skoń

czylo s ię ślubem. • 
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ZA, A NAWET [S)PRZECIW 
przygotowała ELŻBIETA CIAPARA 

"Wiedźmin" na ekran.ach, wszyscy się przyzwyczaili i pewnie już nikt nie pamięta o protestach, jakie wywołało 
obsadzenie Michała Zebrowskiego w tytułowej roli. "Dyrdymały" są jednak pamiętliwe (bo wredne] i, korzy
stając z okazji, postanowiły przypomnieć kilka innych głośnych protestów w sprawie obsady. 

Kiedy Jerzy Hoffman 
w "Potopie" powierzył 
Danielowi Olbrychskiemu 
rolę Kmicica, zawrzało. 
Doszło do ogólnopolskiej 
polemiki. Czytelnicy 
"Expressu Wieczornego" 
grozili: "Na taki »Potop« 
nie pójdziemy'"· Ktoś 
nawet zaproponował , 

żeby Kmicica zagrał 
niejaki Lopek Krukowski , 
"bo był pod Monte Casi
no" A po premierze? 
Wszyscy przyznali, 
że Olbrychski to 
wymarzony Kmicic. 

108 FILM grudz ień 2001 

Fani komiksów o Batma
nie posinieli ze złośc i , 

kiedy okazało się, że Bat
mana zagra Michael 
Keaton , aktor komedio
wy przeci ętn ej postury. 
Pisali do gazet: "Obsa
dzając klauna , Tim Bur
ton i wytwórnia Warner 
Bras. skalali legendę 
Batmana" Proponowali, 
żeby rolę powierzyć Ar
noldowi Schwarzeneg
gerowi. Protesty prote
stami, a "Batman" tylko 
w USA zgarnął blisko 
200 milionów dolarów. 

Na wieść o tym, że naj
poważn iejszym kandyda
tem do roli Anakina Sky
walkera w następnej 
części "Gwiezdnych wo
jen" jest Leonardo DiCa
prio , w Internecie za
wrzało. Ktoś nawet za
grozi ł: "Rzucę się na mój 
miecz świetlny'" Na 
szczęście George Lucas 
zaangażował Haydena 
Christensena. A że nikt 
go nie zna, ewentualne 
świetlne harakiri zostało 
wstrzymane do czasu 
premiery filmu. 

Twórca musicalu "Phan
tom of the Opera" Andrew 
Lloyd Webber chce, by 
w filmowej adaptacji rolę 
upiora zagrał Antonio 
Banderas. Wielbiciele mu
sicalu obstają zaś przy Mi
chaelu Crawfordzie , zna
nym z wersji scenicznej . 
Grożą, że zbojkotują film 
z Banderasem. Ale o 
Crawfordzie - mniej przy
stojnym i mniej kasowym 
od Banderasa - nie chcą 
słyszeć producenci. Reali
zację filmu odłożono więc 
na nie wiadomo kiedy. 



I ndiańskie organizacje 
protestowały przeciwko 
powierzeniu Lou 
Diamondowi Phillipso
wi rol i Indianina
-policjanta w "Dark 
Wind" Errata M orrisa. 
Uważały, że aktor ma 
za mały procent 
indiańskiej krwi. 
Producent Robert 
Redford jednak si ę 
uparł, ale film na swoją 
amerykańską premierę 

czekał aż trzy lata 
i zrobił straszliwą 
klapę. 

Tyle o udokumentowa
nych i bardzo głośnych 
protestach. Nie r ozu
miemy natomiast, dla
czego absolutnie nikt 
nie protestowal prze
ciwko obsadzeniu: 

mona Westa - czy oni 
tam w Hollywood na
prawdę myślą, że kupimy 
każdą bzdurę , nawet Ca
ge'a jako superherosa?l 

Stevena Seagała w każ
dym filmie - uważamy 
bowiem, że ekran jest za 
mały dla jego osobowo
ści , a widzowie i tak nie 
docen ią jego wybit nych 
aktor skich zdol ności. 

TEST 
Zastanawiasz się, czy nadajesz się na aktora? Pomożemy 

ci! Sprawdż, czy potrafisz zachować powagę, mówiąc: 
• W rządzie USA istnieje szeroko zakrojona konspiracja 

mająca na celu pomóc kosmitom w skolonizowaniu 
Ziemi . 

• Postaram się, ale czy tymczasem nie wymrze 
catv świat? 

• On w piekle czuje się jak w domu. 

• Pa co używać skalpela , skoro mamy siekierę? 
l co? Udało się? Pakujcie walizki, kariera przed wami. 
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KONKURS 
Mamy dla was dużo muzyki filmowej. 
20 osób, które poprawnie odpowiedzą 

na zamieszczone poniżej pytania, dosta nie 
po dwa dwupłytowe albumy z najlepszą 
muzyką filmową. Nagrody zosta ły ufundowane 
przez Warner Musie. Odpowiedzi 
na ka rtach pocztowych prosimy przesyłać do 
końca grudnia pod adresem redakcji "Filmu" 

1 • Kogo gra John Travolta 
w "Fenomenie"? 

3. Kto gra główną rolę męską 
w filmie .. Dirty Dancing" Emile 
Ardolino? 

5. Kto napisał scenariusz filmu 
"Doktor Żywago" Davida Leana? 

PÓŁPRZEWODNIK 

2. Kto wykonuje utwór "Baby D id 
a Bad Thing" na ścieżce dźwię
kowej filmu Stanleya Kubricka 
"Oczy szeroko zamknięte"? 

4. W .Amerykaninie w Paryżu " Me 
nellego styszyrny piosenki słynnej 
braterskiej, kompozytorsko-tek
ściarskiej spółki. O kogo chodzi? 

B. Kto wykonuje tytułową piosenkę 
w "Gigi" Vincente Minellego 
z Leslie Caron w r oli głównej? 

D. 
<1: 
l!l 
w 
N 
II 
D. 
w 
z 

NA SWii(TA BoŻEGo NAROD2ENil' 

fR2YDAW BY S i{ CHOC iAŻ TROC~f SNieGt.i 

NIE PRZEGAP 
ŚWIĄT 
W TEL.EWIZ.JI 

Patrz wyżej. 

14 grudnia (piątek) w programie 

Radiostacji "Mikrofilm" (godz. 
16.30) rozmowa o braciach Co

en l ich najnowszym filmie 

"Człowiek , którego nie było" 

(Warszawa 101 ,5, Kraków 93,7, 

Poznań 101 ,6, Gdańsk 92,0, 
Gdynia 101 ,1, Wrocław 106,9, 
Rzeszów 96,4 FM) 
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SMAK WIŚNI 
.!( Niedziela, 9 XII , 20.00 

BARTOSZ ŻURAWIECKI 

S amobójstwo w wielu kulturach stanowi wciąż temat tabu, obło
żony na dodatek religijną anatemą. Kino też raczej niechętnie i 
ostrożn ie podejmuje tę kwestię, być może dlatego, że jest ona 

zbyt delikatna i złożona jak na jego ciężką maszynerię. Godzi się jednak 
wspomnieć znakomity film sprzed lat Louisa Malle'a "Błędny ognik". 
Nagrodzony Złotą Palmą w Cannes "Smak wiśni" Abbasa Kiarostamie
go jest z pewnością dziełem równie wybitnym, wykraczającym daleko 
poza opis pojedynczego przypadku. 

Bohater filmu krąży samochodem wokół kamieniołomów, szuka
jąc osoby, która za odpowiednim wynagrodzeniem dopełni rytuału jego 
śmierci. Chce położyć się w przygotowanym wcześniej dole i po p rostu 
umrzeć. Potrzebuje kogoś, kto zasypie grób lub ... pomoże mu z niego 

wstać, jeśli nie zdecyduje się na odejście z tego świata. N ie znamy moty

wacji bohatera ani żadnych faktów z jego żyda. Ludzie, z którymi rozma

wia, próbują odwieść go od samobójczego czynu, wysuwając argumenty 

natury religijnej, p raktycznej, zmysłowej ... Przecież umierając, rezygnuje

my ze "smaku wiśn i ", kończą się dla nas pory roku. Film nie jest jednak 

prostym hymnem ku czci żyda. Kiarostami - bez patosu, bez egzaltacji 

-ukazuje heroiczną samotność jednostki wychodzącej naprzeciw śmierci, 

która budzi lęk i która kusi. Odzywają się tutaj echa egzystencjalizmu, nie 

dziwi więc uznanie, jakim irański reżyser cieszy się we Francji. W epilogu 

pozbawia nas pocieszenia, jakie może dać sztuka. 

Choć Kiarostami unika poli tycznego zaangażowania, akcentując 

indywidualną wolność wybor u śmierci, staje w opozycji wobec panują

cego w I ranie reżimu, k tóry rości sobie prawo do decydowania o wszel 

kich przejawach egzystencji swoich obyvvateli. ,.Smak wiśni" to piękny 

protest przeciwko ,.deter minacjom", jakim podlega człowiek. Tym do

czesnym i tym ostatecznym. ~ 

Ta'm e guitass. Iran 1997. 95'. R. : Abbas Kiarostami. W.: Homa

yon Ershadi, Abdolrahman Bagheri, Afshin Khorshid Bakhtiari, Safar 
Ali Moradi. 
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ORBITOWANIE 
BEZ CUKRU 
Niedzie la, 9 XII, 22.00 

Scenarzystka Helen Childres pier

wowzory ekranov-.ych postaci znala

zła we własnej , studenckiej prze

szlości. Dla grupy młodych bohate

rów filmu wchodzenie w dojrzale 

życie jest znacznie trudniejsze niż 

dla ich rodziców. Nie ma już ta

twych przepustek do życiowego 

powodzenia. A przegrać w świecie 

bezlitosnej rywalizacji, gdzie sukces 

otoczony jest kultem, to podwójna 

klęska. Tak v-.ynika z obiegov-Jych 

v-.yobrażeń o udanym i nieudanym 

życiu. Lełaina (Winona Ryder), 

dziewczyna inteligentna i ambitna, 

wkrótce po studiach trafia do lokal

nej stacji telewizyjnej w Houston. 

Jednak możliwości awansu są tu 

niewielkie, jeśli chce się zachować 

swe dążenia i odrobinę niezależno

ści. Przykłady przyjaciół Lelainy 

także wskazują. że ogromnie trudno 

pogodzić świat wewnętrznych po

trzeb, pragnień z regularni, jakie 

narzuca rzeczywistość. Troy (Ethan 

Hawke), chłopak wszechstronnie 

utalentowany, z góry rezygnuje z 

.dorabiania się", by rozwijać się ja

ko muzyk i poeta. Vickie, przyjaciół

ka Lelainy, ukończyła wprawdzie 

studia, lecz uznała, że nie sprosta 

konkurencji na rynku pracy i zosta

ła sprzedawczynią w butiku. Auto

rzy prowokacyjnie, w konwencji 

na poły poważnej, na poły kome

diowej, zestawiają ,.Amerykę sukce

su" ze środowiskiem ludzi zagubio

nych, niezdolnych do walki albo 

nieakceptujących jej zasad. Mimo 

uproszczeń założenia film umiejęt

nie pokazuje absurdalność i hipo

kryzję postaw lansowanych dzisiaj 

jako droga do .ziemskiego raju". 

Nie tylko w Ameryce. tKDJ 

Reality Bltes. USA 1995. 11 2'. R.: 

Ben Stiller. W.: Winona Ryder, Ethan 

Hawke, Ben Stiller. 

MAGNOLIA l3'.imilD 
Niedzie la, 23 XII, 15.30 

Autorzy . Magnolii" mieszają tona

cje emocjonalne i obiekty zaintere

sowania. Film ma mozaikową kon

strukcję, która v-Jymaga skupienia. 

Widzowie, którzy podejmą ten 

trud, zostaną nagrodzeni .• Magno

lia" Paula Thomasa Andersona to 

kino inteligentne i pełne refleksyj

nej siły. Rzecz rozgrywa się w cią

gu jednego dnia w okolicach Los 

Angeles. Bohaterowie różnych wąt

ków to najczęściej ludzie związani 

ze światem telewizji. Earl Patridge, 

sędziv-.y prominent telewizyjny, 

skazany już na śmierć z powodu 

raka, dokonuje rozliczenia z ży-

Jason Robards l Tom Crulse 

ciem. Jego znacznie młodsza żona 

jest bezradna wobec cierpień mę

ża. Ten szczególny moment przy

pomina jej z całą bolesną dobitno

ścią, że odchodzi czlowiek, przed 

którym przez długi czas udawała 

miłość, skuszona jego bogac· 

twem. Syn Earla, Frank, to modelo

v-.y, zadufany w sobie tzw. człowiek 
sukcesu, hołubiony przez telewizję. 

Nieuleczalna choroba ojca, z któ

rym był w złych stosunkach, to wy

zwanie dla .zdobywcy" nieznające

go pokory. Wśród postaci mamy 

jeszcze fenomenalnego 15-latka, 

Stanleya, który jest championem 

telewizyjnych teleturniejów. Stan

ley to dziecko zaprogramowane 

przez wyrachowanych rodziców 

na zdobycie słav-.y i majątku. Paul 

Thomas Anderson pomysłowo 

i wnikliwie ukazuje ludzi uksztal1o

wanych przez telewizję i ksztal1ują
cych . telewizyjne ideały" powo

dzenia i szczęścia. Niektórzy do

piero w konfrontacji z cierpieniem 

albo niespełnieniem zaczynają ina

czej patrzeć na życie. (KDJ 

USA 1999. 191 '. R.: Paul Thomas 

Anderson. W.: Jason Robards, Ju

lianne Moore, Tom Cruise, Jeremy 

Blackman. 



POCZTÓWKI ~ 
ZNAD PRZEPASCI 
Niedziela, 23 XII, 22.25 

Na początku dramatyczna scena 

pełna przemocy. Policjanci biją ko
bietę, nie żałując sobie. Ratuje ją 
z opresji okrzyk: .Kamera, stop! " 
Ulegliśmy iluzji powstającego wła
śnie filmu. Ale scena Jilmu w filmie" 
to nie tylko pokaz reżyserskiej 
sprawności. To pomysłowe wpro

wadzenie w najważniejsze proble
my .Pocztówek ... ". Aktorka Suzan

ne Vale (Mery! Streep) potrafi bar

dzo umiejętnie "oszukiwać", by 
osiągnąć pełnię szczerości. Przed 
kamerą, w świecie fikcji czuje się 
pewnie. W życiu realnym jest go
rzej. Suzanne często uciekała od 

prawdy i odpowiedzialności. Życie 
traktowala jak grę, w której samą 
siebie można po aktorsku oszukać. 

Scenariusz filmu napisała aktorka 
Carrie Fisher na podstawie swej 
autobiograficznej powieści. Historia 

Mery! Streep l Shlrley MacLalne 

jest barwnie i sugestywnie opowie
dziana. jednak w ocenie mężczyzn 

Fisher popadla w totalną negację. 
Mery! Streep stanęła przed proble
mem, jak stworzyć przejmującą 
sylwetkę aktorki-narkomanki na tle 

przerysowanych męskich postaci. 
Pokonala tę barierę dzięki swej 

fenomenalnej intuicji aktorskiej 
i finezji. .Uratowany" został motyw 
dramatu aktorki, która karierę po
stawiła ponad sprawami osobisty
mi. Suzanne zabrakło odporności 

psychicznej w ostrej rywalizacji za
wodowej. a pustka życia prywatne
go stała się trudna do zniesienia. 

Swój los Suzanne .odziedziczyła" 

po matce, także aktorce, której go
rycz przyjmuje dziś postać sadoma-

sochistyczną. 

Postcards łrom the Edge. USA 

1990. 101 '. R.: Mlke Nichołs. W.: 

(KO) 

Mery! Streep, Shirley MacLaine, 

Dennls Quaid, Gene Hackman, Rl· 

chard Dreyfuss. 

UCZTA BABETTE 
Niedziela, 30 XII, 23.40 

Pierwsze kadry zachwycają (zdjęcia 

mistrza Henninga Kristiansena) su
rowym pięknem skandynawskiego 

krajobrazu. Obraz ascetycznej 
architektury nadmorskiej wioski pro
wadzi nas do prawdy o jej miesz
kańcach. Ludzie w tej rybackiej 

osadzie codziennie zmagają się z 
naturą, prowadzą życie trudne, ure

gulowane i powściągliwe. Stronią 
od przyjemności życia, mając silne 
poczucie związku z Bogiem. W wio

sce tej ważną postacią jest nawie

dzony pastor Paul , kszta"ujący 
życie swych dwóch córek zgodnie 
z najsurowszymi zasadami. W ten 

Stephane Audran, Bodli K]er, 
Blrgine Federspiel 

zamknięty świat wkracza Francuzka 

Babette. Już samo jej przybycie 
ukazane jest jako wydarzenie sym

boliczne. Babelle pochodzi z prze
ciwnego bieguna świata, z .króle· 
stwa rozpusty", Paryża. Duński re
żyser Gabriel Axel prowadzi tę ka

meralną opowieść z wyczuciem 
stylu i delikatną ironią, wychwytując 

psychologiczne i obyczajowe kon
trasty między Babette a rodziną 

pastora, w której została służącą. 
l oto Babette, wygrawszy na loterii 
1 O tys. franków, postanawia całą 

sumę przeznaczyć na przyjęcie. 

by uczcić setne urodziny pastora. 
Uczestnikami przyjęcia są także 

członkowie ortodoksyjnej sekty, któ
rej on przewodzi, i generał Lorens, 

dawny wielbiciel córki Marliny. 
Uczta. którą ze zmysłową maestrią 
pokazuje Axel, staje się sukcesem 

Babette. Przy stole otwierają się ser
ca i umysty biesiadników. To triumf 
artystki, która zbliżyła do siebie lu

dzi, wprowadzając w ich życie jas-
ność, swobodę i radość. (KD) 

Babenes Gmstebud. Dania 1987. 

102'. R. : Gabriel Axel. W.: Stephane 

Audran, Bodil Kjer, Bibl Andersson, 

Birgine Federspiel, Jarl Kułle. 
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AMERICAN BEAUTY 
~ Niedziela, 23 XII, 20.05 

KRZVSZTOF DEMIOOWICZ 

F Hm Sama Mendesa był już głośny przed wejściem na ekrany. Za
chwyty przedpremierowych widzów sprawiły, że publiczność ocze
kiwała artystycznego wydarzenia. I nie zawiodła się. Angielski reży

ser Sam Mendes, wsławiony osiągnięciam i nie filmowymi, lecz teatralny
mi, wszedł do amerykańskiego kina w wielkim stylu. 

Mendes lubi ryzyko, ale tym razem jego odwadze towarzyszyło 
szczęści e. Dostał do ręki świetny scenariusz młodego scenarzysty i drama
turga AJ a na Balia. Historia, którą ułożył Ba U, jest doskonale osadzona w re
aliach egzystencjalno-obyczajowych amerykańskiej klasy średniej i z iro
niczną swadą kreśli portret typowej rodziny z tej kategorii społecznej . 

G łówna postać to czterdziestoletni Lesler Burnham. Lesler pa
trzy na swe życie jak na karykaturę jego dawnych pragnień i wyobra
żeń o życiu. Małżeńshvo z Carolyn od dawna trwa w kryzysie. W pra
cy zawodowej boha ter czuje s ię zupełnie wyjałowiony. Z córką Lester 
nie potrafi nawiązać kontaktu, gdyż przechodzi ona okres .,obowiązko

wych" szaleństw pan ienki z dobrego domu. Żony Lestera, dominującej 
w domu, nie niepokoi pustka życia rodzinnego. Carolyn chcia łaby po 
prostu, by w oczach przyjaciół i znajomych Burnhamowie spełniali 

amerykański mit życiowego sukcesu. 
Autorzy filmu z komediową błyskotliwością ukazują wysiłek, ja

kiego wymaga od Burnhamów rola szczęśliwej rodziny. Obraz świata ob
łudy, w jakim żyją bohaterowie, jest efektowny, precyzyjny psychologicz
nie i znacznie ostrzejszy, niż to zazwyczaj bywało w kinie amerykańskim 
ostatnich lat. AJe "American Beauty" jest czymś więcej niż prześmieszną, 
a zarazem gorzką drwiną z podwójnego żyda, jakie prowadzi wielu Ame
rykanów, a także przedstawicieli innych nacji. Lester zdobywa się na psy
chiczny i moralny sprzeciw wobec sposobu życia, który go tłamsi i nisz
czy. Kibicujemy jego wyzwoleniu, lecz wkrótce przeżywamy szok. Tu 
twórcy filmu są wręcz okrutni. Bo wprawdzie Lester może teraz wszyst
ko, zrywa z dotychczasową pracą , a nawet rusza do męskiej szarży, by 
zdobyć modelową "american beauty", czyli młodziutką blond seksbom
bę, lecz to także jest gra, tyle że "odwrócona" Po latach zniewolenia bo
hater nie ma pomysłu na życie. Jego żona także. Jej wysilki, by wyleczyć 
swój kompleks niższości wobec świata sukcesu, kończą się klęską. • 
USA 1999. 121'. R.: Sam Mendes. W.: Kevin Spacey, Annette Be

ning, Thora Birch, Mena Suvari. 
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SPRAGNIENI MIŁOŚCI 
***** Obyczajowy, 97' ELŻBIETA CIAPARA 

W ong Kar-wai powraca do Hongkongu. Ma do tego miasta sentyment, potrafi od
malować go jako miejsce wyjątkowe, wręcz magiczne. Powraca także do tematu 

niespełn ionej miłości i samotności jako nieodłącznych elementów życia w wiel
kim, zatłoczonym mieśc i e. "Spragnieni ... " to historia m iłosna, rozegrana w rytmie zmysłowej 

muzyki MichaelaGalasso i starych przebojów Nat King Cole' a. 
On i ona są sąsiadami. Oboje tkwią w nieudanych związkach. Kiedy odkrywają, że 

ich życiowi partnerzy są kochankami, zaczynają się spotykać. Stopniowo narasta między ni

mi nić intymnego porozumienia, jakie jest możliwe tylko między zakochanymi. Lecz to uczu
cie nie ma prawa doczekać się spełnienia . I on, i ona boją s ię prawdziwej bl iskości, 

cych z niej zobowiązań względem tej drugiej osoby, ale także i samego siebie. 
Kar-wai snuje tę opowieść niespiesznie, narzuca jej kołyszący, 

mu trudno się nie poddać. Buduje nastrój erotycznego napięcia , nastrój nieo;oelnionvch 
gnień i niezrealizowanych marzeń. Pokazuje rodzenie się i pogłębianie fizycznej 
Tworzy ten romans z ukradkowych spojrzeń, muśnięć dłoni. A wszystko spowi te 

lekką mgiełką. Przez dwie trzecie filmu zdjęcia wydają s ię rozmyte, przytłumione. 
je przyciemniona czerwień. To przecież kolor miłości. 
In the Mood for Love. Hongkong-Francja 2000. R. : Wong Kar-wai. W.: Maggie Cheung, 

Tony leung, Lai Chin , Rebeces Pan. Gutek Film. 

SHAEK **** 
Animowany, 95' 

Wreszcie antidotum na przesłodzo
ne, głęboko moralizujące produkcje 

wytwórni Disneya. "Shrek" to bajka 
dla dzieci, na której najlepiej bawią 
się ... dorośli. Pelno tu aluzji, parodii 

oraz cytatów z literatury i kina, m.in. 

z "Don Kichota" Cervantesa, baśni 
o Pięknej i Besti i, "Absolwenta" Ni
cholsa, "Matriksa" braci Wachow
skich. Są nawiązania do konkursów 

piękności , zapasów w blacie i freu
dowskich teorii. Nie zabrakło także 

kąśliwych aluzji do Disneyawskich 
produkcji. A 
wszystko zo

stało ujęte w 
żartobliwy na

wias, bo na
wet morałtej 
bajki jest prze

wrotny. Od 
strony drama

turgii ,.Shrek" 
to skrzyżowanie dwóch ulubionych 
przez Hollywood konwencji - kina 

drogi oraz filmu kumplowskiego. 
Dorzućmy jeszcze dowcipne dialogi 
i nieszablonowych bohaterów (mo

im absolutnym faworytem jest Cia
steczko), a otrzymamy jedną z naj
lepszych komedii ostatnich lat, któ
rą oglądać trzeba absolutnie z pol-
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skim dubbingiem - Jerzy Stuhr jako 
osiolek przechodzi sam siebie! (ECJ 

Shrek. USA 2001. R.: Andrew 

Adamson, Vlcky Jenson. Imperial. 

PRZEJAŻDŻKA Z DIABŁEM 

**** 
Kostiumowy, 139' 

Trwa wojna secesyjna, dwóch przy
jaciół przyłącza się do oddziału par

tyzantów z Poludnia. Tak z grubsza 
można streścić .Przejażdżkę ... ". 

Niech was nie zwiedzie historyczny 
kostium. Podobnie, jak większość 
filmów Anga Lee, tak i ten ma w so

bie wątki uniwersalne i ponadcza
sowe. "Przejażdżka ... " to w gruncie 

rzeczy opowieść o dojrzewaniu. Nie 
tyle jednak jest to dojrzewanie fi

zyczne i emocjonalne, co raczej 
dojrzewanie jako próba wzięcia ży
cia w swoje ręce, nauka podejmo

wania decyzji, a przede wszystkim 
ponoszenia za nie odpowiedzialno

ści, wreszcie 
jako nauka za. 

wierania kom
promisów i re

widowania 
młodzieńczych 

ideałów. Ten 

niełatwy pro
ces wchodze· 
nia w świat do-

rosłych pięknie odmalował na ekra
nie Tobey Maguire. To jeden z naj

ciekawszych młodych aktorów, jacy 
pojawili się ostatnio w Hollywood. 

Zapamiętajcie to nazwisko. (ECJ 

Rlde With the Devll. USA 1999. R.: 

Ang Lee. W. : Tobey Maguire, Skeet 

Ulrlch, Jewel Kitcher, Jonathan 

Rhys-Meyers, James Caviezel. SPI. 

CZEKOLADA *** 
Obyczajowy, 122' 

Zgoda, to nie jest najlepszy film 
Hallstróma. Daleko mu do "Wbrew 

regułom" czy "Co gryzie Gitberta 
Grape'a?". Ale 

tej bajce dla 
dorosłych trud

noodmówić 

wdzięku i sia
dyczy (dosłow

nie i w przeno
śni). Główna 

bohaterka, 
Vianne, ma w 

sobie coś z wróZki, która potrafi 
urzeczywistnić najskrytsze marzenia 
innych, ale i z westernowego .. przy
bysza znikąd", który pojawia się w 
miasteczku, by zaprowadzić porzą

dek i sprawiedliwość. Vianne przy
bywa więc na francuską prowincję, 
by walczyć z kołtuństwem, nietole
rancją, zakłamaniem, uosabianymi 
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przez lokalnego arystokratę {jak 
zwykle świetny Alfred Molina -to 

wstyd, Ze ten aktor wciąż jest niedo
ceniany). MoZna uznać .. Czekola· 
dę" za zbyt sentymentalną i naiwną, 

ale te wady z nawiązką rekompen· 
suje znakomita obsada oraz nastro

jowa muzyka Rachel Portman. Lo
jalnie jednak uprzedzam - nie pró

bujcie oglądać "Czekolady" bez 
czegoś słodkiego pod ręką (ECJ 

Chocolat. USA 2000. R.: Lasse Ha ll

strOm. W.: Juliette Binoche, Lena 

Olin, Judl Dench, Alfred Molina, 

Johnny Depp. Vision. 

HANNIBAL ** 
Thriller, 131 ' 

Rozczarowanie na całej linii. "Han· 
nibal" nie sprawdza się ani jako 
szokujący thriller, ani jako pojedy

nek dwóch osobowości i intelek
tów, ani jako dziwaczna historia 
miłosna. Jest tylko smętnym cie

niem "Milcze
nia owiec". 
Ale nic w tym 

dziwnego, bo 
trudno było 
nakręcić do
bry fil m we

dług bardzo 
złej książki. 

Do Ridleya 



Scotta można mieć jedynie żal o 
to, że nie znajdując oparcia w sce
nariuszu, skoncentrowal się wy
łącznie na stronie wizualnej. W 
efekcie ~Hannibal " jest równie 
nudny i pozbawiony napięcia , co 
dowolny odcinek "Życia na gorą
co" Stężenie makabry zamiast 
szokować śmieszy, a Julianne 
Moore nie potrafi dorównać Jodie 
Foster. Jedynie Hopkins wybija się 
z tej przeciętności , ale z takim gło
sem fascynowałby, nawet czytając 
HDzieła zebrane" Lenina. (EC) 

Hannibal. USA 2001 . R.: Rldley 

Scott. W.: Anthony Hopkins, Jullan

ne Moore, Gary Oldman, Ray Uotta, 

Glancario Glannlnł . Monollth. 

LARA CROFT: 1DMB RAIDER ** 
Przygodowy, 93' 

Przyznaję , jestem wielbicielką kom
puterowych gier z serii "Tomb Rai
der" Teoretycznie więc ich filmowa 
adaptacja powinna przypaść mi do 
gustu. Sporo w niej zapożyczeń z 
gier {zwłaszcza z trzeciej części). 
Problem w tym. że reżyser Simon 
West wyraźnie nie mógł się zdecy
dować, co właściwie kręci - kolej
ną edycję gry czy film przygodo

wy, próbujący nawiązać do "Po
szukiwaczy zaginionej arki~ Spiel
berga. Po obiecującym początku 
(potyczka Lary z robotem bojo
wym) napięcie gwa"ownie opada, 
bo film rozpada się na szereg epi

zodów, poz
bawionych 
wewnętrznej 

dramaturgii i 
inscenizowa
nych wyjątko
wo ciężką rę
ką. Z ekranu 
wieje nudą. 

Jedyny jasny 
punkt to Angelina Jołie , która jest 
wymarzoną odtwórczynią roli Lary, 
pani archeolog o awanturniczej na
turze. l właśnie dlatego zasługiwala 
na znacznie lepszy film. (EC) 

Lara Croft: Tomb Raider. USA 2001 . 

R. : Simon West. W.: Angełina JoUe, 

lain Glen, Daniel Craig, Noah Taylor, 

Jon Vołght. ITI. 

PURPUROWE RZEKI * * 
Thriller, 105' 

W Alpach zostaje znalezione ciało 
zadręczonego na śmierć studenta. 
W pobliskim miasteczku ktoś zbez
cześcił grób pewnej dziewczyny. 
Oczywiście te dwie sprawy mają ze 
sobą ścisły związek , a dwaj poli
cjanci. prowadzący początkowo od
dzielne śledztwa , będą musieli połą
czyć siły. "Rzeki" nakręcił Mathieu 
Kassovitz, reżyser, który potrafi ro
bić kino dynamiczne, problemowe 
("Nienawiść") , ale który za bardzo 
lubi epatować okrucieństwem i mę
czyć pseudointelektualnym bełko
tem tZabójcy"). Podobnie jest i z 
tym filmem. Klimat zagrożenia jest 
sugestywny, ale efekt psuje dosłow
ność efektów specjalnych rodem z 
horrorów gore. Czuć fascynację 
Kassovitza ,.Siedem" i .Kolekcjone
rem kości" . Jednak intryga skleco
na jest byle jak, a czym bliżej koń

ca. tym więcej 
w niej dziur. O 
finale litościwie 
przemilczmy. 
Dwaj policjanci 
zostali zapoży
czeni, oczywr
ście , z amery
kańskiego kina 
sensacyjnego 

- enigmatyczny, opanowany wyga 
(Rena) i impulsywny "niegrzeczny 
chłopiec" (Cassel). Choć zupełnie 
do siebie nie pasują, od razu wia
domo, że stworzą profesjonalny 
zespół , nie gorszy od Aiggsa 
i Murtaugha. (KN) 

The Crłmson Rivers. Francja 2000. 

R.: Mathieu Kassovitz. W.: Jean Re

no, Vincent Cassel, Nadia Fares, 

Jean-Pierre Casseł , Karim Belkha

dra. Columbia Tristar. 

SIŁA l HONOR * * 
Dramat, 128' 

"Historię tworzą ci, którzy łamią za
sady" - taki slogan na plakacie ni
gdy nie wróży nic dobrego dla po
tencjalnych widzów. Tę zapowieciż 
należy odczytywać jako ostrzeżenie 
przed nadmiarem łzawego patosu, 
powiewania amerykańskim sztan-
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darem i zaangażowanych przemó
wień . A szkoda. Bo historia Carla 
Brasheara, który jako pierwszy 
czarny został nurkiem w US Navy. 
zasługiwała na coś więcej n iż pom
patyczną laurkę. Tym bardziej że 
Brashear dwukrotnie toczył batalię 
z władzam i wojskowymi - najpierw 
z ich rasizmem, a potem z uprze
dzeniami w stosunku do niepełno
sprawnych (ktoś złośliwie napisał , 

że gdyby był 
jeszcze gejem, 
film trwałby 
godzinę dłu

żej). Na nie
wiele zdają się 
wysiłki Cuby 
Geodinga Jr. i 
Roberta De Ni
re (w roli sier

żanta-rasisty, który potem jednak 
pomaga Brashearowi). Nie mają 
szans w zderzeniu z zabójczą daw
ką patosu. (ECl 

Men of Honor. USA 2000. R.: Geor

ge Tlllman Jr. W. : Cuba Gooding Jr., 

Robert De Nlro, Michael Rapaport, 

Carl Lumbly. Imperial. 

NIEŚMIERTELNY. OSTATNIA 
ROZGRYWKA ** 
Fantasy, 90' 

.Nieśmiertelny" od początku nie 
mial szczęścia do sequeli i .Ostat
nia rozgrywka", czwarta już część , 

nie jest pod tym względem wyją!-
kiem. Na 
szczęście jest 
znacznie lep
sza od dwójki, 
a to już duży 
plus. Tym ra
zem Cennor 
Macleod 
(mocno, nie
stety, podsta

rzały Christopher Lambert) jedno
czy siły ze swoim krewnym (telewi
zyjny Nieśmiertelny, Adrian Paul) , a 
do intrygi wprowadzone zostały 
pewne elementy z pierwszej czę
ści. Chodzi jak zwykle o to samo 
- starcie dobrych nieśmiertelnych 
ze złymi. bo Hna końcu może zo
stać tylko jeden". Nie brak więc 

pojedynków na miecze, a że od 
czasu premiery jedynki sporo się w 
kinie zmieniło , więc nie dziwi wpro
wadzenie do scen watki akcentów 
w matriksowskim stylu. Nie wierzę 

jedynie, że to rozgrywka rzeczywi-
ście ostatnia. (EC) 

Highlander: Endgame. USA 2001. 

R.: Oouglas Aarnłokoski . W.: Chri

stopher Lambert, Adrian Paul, Bru

ce Payne. Vlsion. 

EWOLUCJA * 
Science fiction, 119' 

Uwaga: niewypał! W tej historii o 
trójce naukowców, którzy próbują 
powstrzymać inwazję kosmitów na 
Ziemię , zawiodło dosłownie 

wszystko: scenariusz, aktorzy, 
efekty specjalne, dowcipy, a 
przede wszystkim poczucie dobre
go smaku. Aż. trudno uwierzyć , że 

" Ewolucję" podpisalivan Aeitman, 
a w obsadzie znależli się David Du

chovny Uak 
widać wciąż 

nie może 
uwolnić się od 
ufoludków) i 
Dan Aykroyd. 
Intryga została 
zbudowana z 
samych cyta
tów i zapoży

czeń , niestety, topornych. Aktorzy 
grają jakby cały czas oddawali się 
radosnej improwizacji. Efekty spe
cjalne są wyjątkowo obrzydliwe 
(dlaczego kosmici muszą wygtą
dać jak powiększone gluty?), a naj
bardziej finezyjny dowcip to ten z 
przewracającą się co dwa kroki 
nerwową niewiastą. W finale zaś 
na to wszystko zwala się wielka ko
smiczna ... kupa - ale ~Ewolucja" 

zasłużyła sobie na to. (EC) 

Evolution. USA, 2001 . R.: Ivan Reit

man. W.: David Ouchovny, Julłanne 

Moore, Orlando Jones, Seann Wil

liam Scott, Ted Levine. Warner. 

***** znakomity **** bardzo dobry 
*** dobry ** średni * na własną odpowiedzialność 
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BEN HUR *** 
USA 1959. A. : Willlam Wyler. W.: 

Charlton Heston, Jack Hawkins, 

Stephen Boyd. Warner Bros. 

Monumentalne widowisko kostiu

mowe. Jedenaście Oscarów. w 
tym dla najlepszego filmu. Do kino
wego kanonu przeszła scena wy-
ścigu rydwanów. 

Dodatki **** : komentarz Charitona 

Hestona, "The Making of Ben Hur" 

...-...-....,=-, -Imponujący 
dokument o ku

lisach realizacji , 

zdjęcia próbne 

kandydatów do 

głównych ról 

(jednym z nich 

był Leslie Niel· 

sen) , galeria 

zdjęć i szkiców, skrócona czołówka, 

zwiastun kinowy, wykaz nagród . 

BLOKERSI * * * 
Polska 2001 . R.: Sylwester Latkow

ski. Sołopan . 

Film dokumentalny poświęcony kul
turze młodych ludzi z wielkomiej
skich blokowisk. Śpiewają hip hop, 
tańczą breakdance i malują graffiti 
na murach i wagonach kolejowych. 
Artystyczna ekspresja miesza się ze 

zwykłym chuligaństwem , ale reży

ser ukazuje ich jako autentycznych 

kronikarzy życia, najlepiej oddają

cych ducha naszych czasów. 

Dodatki** : Teledyski , zwiastun i 

scena, której tylko część znalazła 

się w filmie. Reżyser został przez 

nią oskarżony o manipulacje. 

CZTEREJ PANCERNI l PIES 

*** Polska 1965--66. A.: Konrad Nałęcki. 

116 FILM grudzień 2001 

DZIENNIK BRIDGET JONES **** 

(Bridget Jones's Diary) . Wielka Brytania 2001 . R.: Sharon Maguire. W .: Renee Zell

w eger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Embeth Davidtz. Columbia Tristar. 

Udana ekranizacja bestselleroweJ powieści Helen Fielding. Sercowo--dietetyczne perypetie 

Bridget nie przestają śmieszyć nawet. jeżeli znacie je na pamięć. Tercet aktorski Zellwe

ger-Firth-Grant wart każdych pieniędzy. No i jeszcze atrakcyjne dodatki * * * * : dowcip-

ny komentarz Sharon Maguire, os iem niewykorzystanych scen (w tym filmik z dzieciń

stwa Bridget i .,romantyczne chwile" Bridget z Danielem spędzone na oglądaniu . . 

transmisji sportowych) , dokument z planu filmowego (m.in. wypowiedzi Maguire, Fiel

ding, Zellweger, Granta i Firtha), dwa teledyski ( .. Killin ' Kind" Shelby Lynne, "Out of 

Reach" Gabrielle), .,Dziennik . . . " jako felietony z .,The Independent". 

W.: Janusz Gajos, Franciszek Płecz

ka, Włodzimierz Press. TVP. 

Kolejne cztery odcinki serialu 01-
- VIII): ., Rudy, miód i krzyże" , .,Most", 

.,Rozstajne drogi", .. Brzeg morza". 

Dodatki* : notki biograficzne (m.In. 

Janusza Gajosa, Franciszka Piecz

ki, Włodzimierza Pressa, Romana 

Wilhelmiego, Małgorzaty Niemlr· 

skiej), gra ,,zagraj na 102". 

DZIECKO ROSEMARY 

***** 
(Aosemary's Baby). USA 1968. A. : 

Roman Polańskl. W.: Mia Farrow, 

John Cassavetes, Ruth Gordon. ITI. 

Klasyka horroru. Mtoda mężatka 

podejrzewa, że spodziewa się 

dziecka, którego ojcem jest szatan. 

Mistrzowsko budowane napięcie, 

świetna Mia Farrow, no i ta ballada 

Krzysztofa Komedy. 

Dodatki**** : znakomite " Aosme

ry's Baby. A 

Aetrospecti

ve", czyli wy. 

wlady z Roma· 

nem Polań

sklm, produ· 

centem Rober

tem Evansem 

l scenograłem 

Richardem Sylbertem, film doku· 

mentalny o realizacji . 

GRINCH. SWIĄT NIE BĘDZIE 

*** (How !he Grinch Stole Chrlstmas). 

USA 2000. A.: Ron Howard. W.: Jim 

Carrey, Jeffrey Tambor, Taylor Mom-

sen. Warner Bras. 

Ekranizacja popularnej książki Dr. 

Seussa o dziwacznym Grinchu, któ

ry postanawia popsuć obchody 

Gwiazdki w Kto

siewie. Zielono

·wlochaty Car· 

rey szarżuje 

bez ograniczeń, 

ale można mu 

to wybaczyć, 

bo naprawdę 

jest śmieszny. 

Dodatki ***** : niewykorzystane 

sceny, montaż tzw. outakes, filmiki 

dokumentalne o scenach kaskader

sklch, efektach specjalnych, scena. 

grałii , charakteryzacji, film doku

mentalny z planu, kulinarne przepi

sy z Ktosiowa, zwiastun kinowy, 

"Grinch" w cyfrach (np. ile użyto 

słodyczy) , filmografie (m.in. Jima 

Carreya i Rana Howarda), zwiastun, 

gry, teledysk. 

KIEDY PARYŻ WRZE *** 
(Paris - When łt Sizzles) . USA 1964. 

R. : Richard Quine. W.: Willlam Hol· 

den, Audrey Hepburn, Noel Co

ward. ITI. 

Scenarzysta zakochuje się w swojej 

sekretarce, razem odgrywają sceny 

z jego nowego scenariusza. Znako

mita obsada (Hepburn i Holden po
wtarzają udany duet z .,Sabriny"), 

ale intryga, niestety. kuleje. 

Dodatki * : zwiastun kinowy. 

KSIĄŻĘ W NOWYM JORKU 

*** (Coming to Amerlca) . USA 1988. A.: 

John Landis. W.: Eddie Murphy, Ar

senie Hall, James Earl Jones. ITI. 

Komedia. Eddie Murphy jako na· 

stępca tronu pewnego afrykańskie

go państwa , który w Ameryce szu

ka kandydatki na żonę. 

Dodatki * : zwiastun kinowy. 

LĘK PIERWOTNY *** 
(Primal Fear). USA 1996. A.: Gregcr 

ry Hobllt. W.: Richard Gere, Laura 

Unney, Edward Norton. ITI. 

Sensacyjny . 

Wzięty adwokat 

podejmuje się 

obrony chłopa

ka oskarżone

go o zamordo

wanie arcybi

skupa. Ekrani

zacja powieści 

Williama Oahla. Pierwsza ważna ro-

la Edwarda Nortona. 

Dodatki * : zwiastun kinowy. 

NIEBIANSKIE ONI *** 
(Oays of Heaven). USA 1978. R.: 

Terrence Malick. W.: Richard Gere, 

Brooke Adams, Sam Shepard. ITI. 

Uczuciowy trójkąt w nastrojowej 

scenerii. Przepiękne, nagrodzone 

Oscarem zdjęcia Nestora Almen-

d rosa. 

Dodatki * : zwiastun kinowy. 

NIEBIOSA MOGĄ ZACZEKAC 

*** (Heaven Can Wait). USA 1978. A.: 

Warren Beatty, Buck Henry. W.: 

Warren Beatty, Julie Christie, Ja

mes Mason. ITI. 

Komedia, remake filmu Ernesta Lu

bitscha. Joe Pendleton ginie w wy
padku. Dostaje jednak jeszcze jed

ną szansę - powraca do świata ż:y

-.vych w ciele innego mężczyzny. 

Dodatki * : zwiastun kinowy. 

OSTATNI SEANS FILMOWY 

**** 
(The Last Picture Show). USA 1971. 

R.: Peter Bogdanovlch. W.: Jeff 



Brldges, Timothy Bonoms, Ellen 

Burstyn. Columbia Tristar. 

Ekranizacja powieści Larry 'ego 
McMurtry'ego. Ten pierwszy raz w 

sennym teksańskim miasteczku. 
Dodatki ... : dokument o realizacji, 

"The Last Picture Show: A Look 

Back", dokument o premierze filmu 

po latach, zwiastuny ("Ostatni seans 

filmowy'', "Gwiezdny przybysz", 

.,Wszystko jest możliwe") , filmografie 

(m.in. Petera Bogdanovicha, Timo

thy'ego Botlomsa, Jeffa Bridgesa, 

Ellen Burstyn, Bena Johnsona, Ran· 

dy'ego Ouaida, Cybill Shepherd). 

PRlYLĄDEK STRACHU * * * 
(Cape Fear) . USA 1991 . R.: 

Martin Scorsese. W. : Nlck Nolte, 

Robert De Niro, Jessica Lange. 

Columbia Tristar. 

Thriller, nowa wersja filmu J. Lee 
Thompsona. Po wyjściu z więzienia 

psychopatyczny kryminalista posta· 
nawia się zemścić na prawniku i je

go rodzinie. 
Znakomita rola 

De Niro. 

Dodatki**** : 

świetny doku

ment "The Ma

king of Cape 

Fear'' (czy wie· 

cie, że Scorse

se wcale nie chelał kręcić tego fil

mu, uległ namowom Spielberga i 

De Niro) , niewykorzystane sceny, 

dokumenty o realizacji sceny na 

łódce (pryska magia kina - łódka 

polewana z sikawek strażackich, a 

Scorsese krzyczy: .,Więcej wody!") l 

parady na 4 lipca, montaż fotosów i 

fragmentów filmu (,.Fizyczne prze. 

miany Roberta De Niro jako Maxa 

Cody", ,,Aktorzy »Przylądka stra-

chu«", "Martin Scorsese reżyseruje 

.. Przylądek strachu«") , o efektach 

specjalnych, oryginalna czołówka i 

nowa - obie zaprojektowane przez 

Saula Bassa, zwiastun kinowy, In

formacje o produkcji, filmografie 

(m.in. Martina Scorsese, Roberta 

De Niro, Nicka Nolte, Jesslki Lange, 

scenarzysty Wesleya Stricka), opcje 

DVD-ROM. 

PRZEDWioSNIE *** 
Polska 2001. R.: Filip Bajon. W.: Ma· 

teusz Damięckl , Krystyna Janda, 

p~~~:r:=J Daniel Olbrych· 
ski.TVP. 

Nieudana ekra

nizaCJa powie
ści Stefana Że
romskiego. Cie
kawe role Ma
teusza Damięc

kiego i Macieja 
Stuhra, gorzej z ich partnerkami 

Dodatki ••• : dwa dokumenty z pla

nu filmowego - "Jak przyszło 

»Przedwiośnie<<" l "Tajemnica Lau

ry", galeria fotosów, zwiastun kino· 

wy, teledysk Kayah, noty biograficz

ne (m.in. Mateusza Damięckiego , 

Daniela Olbrychskiego, Krystyny 

Jandy, Filipa Bajana , Bartka Proko

powicza, Michała Lorenca). 

PULA SMIERCI *** 
(The Dead Pool). USA 1988. R.: 

Buddy Van Horn. W.: Cllnt East

wood, Liam Neeson, Patricia Clark· 

son. Warner Bros. 

Sensacyjny. Piąta część cyklu o 
.,Brudnym Harrym~ . Tym razem in

spektor Callahan (jak zwykle uzbro
jony w magnum 44) prowadzi 
śledztwo w sprawie tajemniczych 

morderstw w światku filmowym. 

PÓŁPRZEWOONIK 

Dodatki * : zwiastun kinowy, skró

cona czołówka . 

STAWKA WIĘKSZA NIŻ lYCIE 

**** Polska 1967. R.: 

Janusz Morgen· 

stern, Andrzej 

Konie. W.: Sta

nisław Mikulski, 

Mieczysław 

Stoor, Lucyna 

Winnlcka. TVP. 

Wreszcie! J-23 zaczął działać także 

na DVD. Na początek cztery pierw

sze odcinki: .Wiem, kim jesteś ", 

.Hotel Excelsior", "ŚCiśle tajne", 

.Cale Aose" 
Dodatki • : notki biograficzne 

(m.in. Andrzeja Konlca, Janusza 

Morgensterna, Stanisława Mlkul· 

skłego, Lucyny Wlnnicklej, Mieczy

sława Karewicza). 

STRAŻNIK PRAWA *** 
(The Enforcer). USA 1976. R.: James 

Fargo. W.: Clint Eastwood, 'fYne Da

ty, Bradford Dlllman. Warner Bros. 

Sensacyjny, trzeci odcinek przygód 
.Brudnego Harry'ego ... Callahan i 
jego magnum mają tym razem po

mocnika - młodą policjantkę. Zde
rzenie męskiej brutalności i kobie

cej wrażliwości daje niezły efekt 
dramaturgiczny. 

Dodatki .. : dokument "Harry Calla· 

han/CIInt Eastwood: Something 

Special in Films" (zdjęcia z planu i 

komentarz typu "Reżyser zdaje się 

być wszędzie" ... ), zwiastun kinowy, 

skrócona czołówka. 

WRÓG U BRAM *** 
(Enemy at the Gates). Niemcy

-USA-Wielka Brytania 2001 . 

R. : Jean.Jacques Annaud. W.: Jude 

Law, Ed Harrls, Rachel Welsz. ITI. 

Prestiżowa porażka. Pojedynek 

dwóch snajperów, Zajcewa i mjr. 
Koniga, a w tle bitwa o Stalingrad. 
Znakomicie zainscenizowane sceny 

masowe (przeprawa przez Wołgę) i 
batalistyczne. Gorzej z psycholo

gicznym rysun· 
kiempostaci i 
glównym wąt

kiem. 
Dodatki •••• : 

dwa dokumenty 

z planu filmo· 

wego- "Thro

ugh the Cros· 

shalrs" i ., lnslde Enemy at the Ga

tes" (m.in. wypowiedzi Annauda, 

Josepha Fiennesa, Jude'a Law, Eda 

Harrłsa l Rachel Wełsz) , dziewięć 

niewykorzystanych scen (m.in. sce

na, w której Danlłow-Fiennes nama· 

wia Zajcewa·Law do zabicia Koni· 

ga) , zwiastun. 

ZAWÓD: DZIENNIKARZ * * * 
(The Paper). USA 1994. 

R.: Ron Howard. W.: Michael 

Keaton, Robert Duvall, Gtenn Close. 

Columbia Tristar. 

Komedia satyryczno-obyczajowa z 
życia redakcji gazety codziennej. 
Świetna Glenn Close jako wyjątko-

wawiedźma. 

Dodatki • : Informacje o produkcji, 

filmografie (Michael Keaton, Glenn 

Close, Robert Duvall, Ron Howard, 

Randy Ouaid, Marisa Tomel). 

***** znakomity **** bardzo dobry 
*** dobry ** średni * na własną odpowiedzialność 

STĄD DO WIECZNOŚCI ***** 
(From Here to Eternity]. USA 1959. R.: Fred Zinnemann. W. : Burt Lancaster, Montgome

ry Clift, Frank Sinatra. Columbia Tristar. 
Znakomita , nagrodzona kilkoma Oscarami, ekranizacja powieści Jamesa Jonesa- życie w ame
rykańskie j bazie wojskowej na Hawajach tuż przed japmiskim atakiem na Pearl Har bor. Scena 

miłosna na plaży to już filmowa klasyka. 
Dodatki • • * : komentarz Tima Zinnemanna i Alvina Sargenta, ,.The Making of .. . " - doku
ment o realizacji, .,Fred Zinnemann: As l See lt" (czyli wypowiedzi reżysera o realizacji fil· 

mu], zwiastuny ("Stąd do wieczności " , "Most na rzece Kwai" , "Na nabrzeżach"), filmografie 
(m.in. Freda Zinnemanna, Burta Lancastera, Montgomery Clifta i Deborah Kerr). 
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d ~ w. 
Print S.curity Stop 

FILMOWA PRZEGLĄDARKA 
Tradycyjnie polecamy królujące w Internecie i na dużym 
ekranie hity i wciąż czekamy na wasze pomysły. 

Po otrzymaniu Grand Prix na festiwa

lu ~ Młodzi i filmH znów są na ustach 
wszystkich . Ich strona jest w konser

wacji , ale strona dystrybutora ich fil

mu zachęca przyjazną grafiką i upo

rządkowaniem. Obowiązkowo zawie-

ra działy: historia grupy, treść filmu, 

galeria zdjęć. Strona zastąpiła daw

ną oficjalną poświęconą grupie Sky 
Piastowskie. Dlatego w wyszukiwar

ce pod hasłem ,.sky piastowskie" są 

informacje o konserwacji serwisu. 

CZYTELNICY 
OOWIEOZA.JĄ, 

.,FILM" TAKŻE ... 

.. Filmowi" czytelnicy nie tyl
ko czytają, ale i kręcą filmy. 
tworzą strony VI/VI/W po
święcone ich hobby filmo-
wemu. A my polecamy .. 

opracowała ł<ATARZVNA J AKUBOWSKA 

DLA SZPERACZY 
Strona poświęcona zdo

bywającym coraz więk

szą popularność fi lmom 

DVD. Serwis oprócz 

profesjonalnej wyszuki

warki posiada obszerną 

galerię zdjęć (ponad 

25 tysięcy fotosów) , co 

warto zobaczyć, nowin

ki , bestsellery i sma

czek: czarną listę filmów 

z uzasadnieniem - po

daniem zarzutów. 

http:/ / www.dvd.pl 

Tym razem stronę grupy 

działającej na terenie Slą- ~;;;~~~~~~~~~ 
ska i Podbeskidzia . Można ~ 

http:/ / VWNJ.interlog.com/ ~yka lee/nocache/ 

Wszyscy wielbiciele fantasy z niecierpliwością czekają 

na premierę "Władcy pierścieni ~. Podsycając tę atmos

ferę, podajemy stronę twórcy scenografii -Alana Lee. 

Dużo przydatnych informacji, ładna , zachęcająca grafi

ka, no i można zapytać samego twórcę o tajniki jego 

pracy. Wystarczy tylko raz zajrzeć ... 
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zobaczyć, jak niewiele 
trzeba, żeby zaistnieć w 
filmowym show-biznesie. 
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TOMASZ STAŃKO PAWEŁ S ZTOM PKE 

Filmowe drogi Tomasza Stańki tD temat na habilitację, a nie na krótką recenzję. Bo u Stariki wszystko jest 

osobiste i nowoczesne. Kiectyś powiedzielibyśmy .. awangardowe", ale boję się, że dziś już ten termin niewiele 

znaczy. Awangarda, jako coś co szokuje, odkryNa nowe brzmieniowe pola, nie oddaje pomysłu na muzyczne 

życie Stańki, który trwa w permanentnym stanie nowości. l wydawać by się mogło, że to my od czasu do 

czasu dorastamy do artystycznego poziomu Stańki, aby powrócić do banalnej codzienności i znów po jakimś 

czasie dać się unieść jego szamańskim brzmieniom. On właścilNie się nie zmienia. Skoncentrowany na 

dżwięku swej trąbki, wpisany w sonarystyczny świat ukształtowany w latach 60. poprzedniego wieku. 

My, zagubieni w dzisiejszej tandecie, 'Nłaśnie dzięki filmom z muzyką Stańki przypominamy sobie o dawnych 

pasjach, o studenckich klubach jazzowych, o świecie bez audiotele. reality show. z co najvolyżej czwartkową 

"Kobrą" w telewizji. Kiedyś było jeSii nie mądrzej, to na pewno pod względem umyslowyrn bardziej kolorowo. 

Dźwięki trąbki Stańki, jego pokrętna filozofia harmonii muzycznej zapisana w ścieżce dźwiękowej HCiszy" Rosy 

i ,,Egzekutora" Zylbera to coś, co nie zdarza się tak często w dzisiejszym kinie. Warto posłuchać. 

ULUBIEŃCY AMERYKI 
Bardzo przyjemna salatka muzyczna. Peł

na wdzięku i aktualnych przebojów. Bez 

wielkich hitów, ale na równym poziomie. 

Jest to, oczywiście, typowa ścieżka 

dźwiękowa, ale w tych banalnych piosen

kach jest coś. co przykuwa naszą uwagę 

nie tylko w kinie, ale i na płycie. Obok kil

kunastu piosenek znajduje się również 

trochę nudna, ale świetnie wtopiona w 

rytm filmu muzyka ilu

stracyjna. Skompono

wana przez jednego z 

najbardziej dziś zapra

cowanych kompozyto

rów w Hollywood Jame

sa Newtona Howarda. 

Takie to zgrabne, może 

nawet za bardzo. Od-

nieść można wrażenie, słuchając tych 

jak ulał pasujących do konwencji filmu 

nutek, że od czasu Czajkowskiego w mu

zyce nic nie drgnęło. Może jestem trochę 

złośliwy, ale co tu kryć. W komediach ro

mantycznych panuje muzyczny marazm, 

o czym warto pamiętać, kupując płytę 

"Ulubieńcy Ameryki". 

101 REYKJAVIK 
To jest dziwoląg jakich mało. Na pierw

szy rzut ucha można odnieść wrażenie, 

że są to wprawki mato pojętnego ucznia 

podczas pierwszej lekcji gry na instru

mencie klawiszowym. Po pewnym cza

sie, mniej więcej w dwudziestej minucie 

wsłuchiwania się w te 

dźwięki, zaczynamy 

wciągać się w ten po

krętny świat prostych 

elektronicznych 

brzmień. Nawet zaczyna 

nam się to na swój spo

sób podobać. Chociaż 

to może zbyt wielkie słowo, bo podobać 

się programowo w warstwie muzycznej 

nie ma co. Jeśli zatem nie umiemy okiet

znać tych dźwięków (trudno nazwać to 

muzyką) intelektualnie, pozostają nam 

wyłącznie emocje i świadomość, że jest 

to chyba najtańsza produkcja w historii 

ilustracji filmowych. Uwaga gniot, który 

może mieć swoich fanów. Rozumiem. 

Wybaczam. 

BECKY TAYLOR 
Uwaga, utalentowane dziecko! 

Zabrzmiało to jak groźba, ale rzeczywi

ście mamy tu do czynienia niewątpliwie 

ze sporymi zdolnościami, ładnym gło

sem i mimo młodego wieku pewnym 

obyciem mikrofonowym. Znana z dzie

cięcych ról w musicalach w teatrach lon

dyńskich nagrała płytę ze swoimi ulubio

nymi piosenkami familijnego kina mu

zycznego. Obok 

"Piotrusia PanaH, 

"Anastazji", 

"Czarnoksiężnika 

z Oz", "Mary Pop
pins" znalazra się 

również bliska na

szemu sercu sło

wiańska piosenka 

Zbigniewa Preisnera z "Tajemni-

czego ogrodu" Agnieszki Holland. Pa

nienka nazywa się Becky Taylor. Jest 

muzykalna, trochę już zmanierowana, 

co nie przeszkadza nam w słuchan iu 

tych dziewczęcych interpretacji standar

dów muzyki filmowej. To płyta dla 

panien z dobrego domu. 

LARA CROFT 
l to już nie jest dla grzecznych panien. 

Muzyka spod znaku .nie ma przebacz" 

Robi wrażenie. Idealnie podkreśla postać 

głównej bohaterki i jej skomputeryzowa

nego świata. Świetne U2. Nine lnch 

Nails, Chemical Brothers. Bez chwili od

dechu. Energia emanuje już nie tylko z 

poszczególnych 

piosenek. ale jest 

wpisana w każdy 

dźwięk wykorzy

stany w ilustracji 

HTomb Raidera". 

Po kilkunastu mi

nutach robi się 

zdecydowanie 

nudno i nijako, ale dla mi lośników 

tego rodzaju estetyki obcowanie z tą mu

zyką może być równie podniecające jak 

wirtualne spotkanie z Larą Croft. Nie dys

kutujemy o gustach. Polecam zatem wta

jemniczonym. Nie zawiodą się 

AMERICAN PIE 2 
Zdecydowanie więcej gitarowych, niemal 

klasycznych brzmień można usłyszeć w 

drugiej części filmu .American Pie". Wy

bór ciekawy, chociaż może zbyt jedno

rodny, wkrada się pewna monotonność. 

To właściwie trzeci garnitur- i muzyczny, 

i filmowy - więc trudno mówić tu o ja

kimś rozczarowaniu. A jednak trochę żal, 

że w powodzi tak wielu piosenek jest tak 

. niewiele muzyki. 

Czasami odno

szę wrażenie, że 

sieczka dźwięko

wa, która zdami

nowala przemysł 

muzyczny, na do

bre zagościła 

również w kinie, 

a więc w miejscu dotychczas 

szczególnie chronionym przed nijakością 

i chałą. A może to tylko taki przedświą

teczny spleen. 
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AMELIA 
To niezwykłe uczucie, gdy sie
dzisz na sali, oglądając ten 'Wła
śnie film, i myślisz o tym, aby 
obejrzeć go jeszcze raz. Jedno
cześnie chcesz, by trwał jak naj
dłużej, ale z niecierpliwością 
oczekujesz następnej projekcji 
Wytrzymatam bez niego trzy dni. 
Czwartego musiałam go znów 
zobaczyć. To taki świeży film, po 

nim oddycham nieskażonym po
wietrzem. Dusilam się już tymi 

dowaleni lub smutni wybierzcie 
się na .Amelię" i rozjaśnijcie 
choć na chwilę swe twarze w 
sympatycznym, pogodnym i 
optymistycznym uśmiechu! Ja 
wyszłam właśnie taka - ulepszo
na o niezwykły świat Amelii, za
skoczona wyobraźnią twórców. 
Żegnam się. Anna Weronika lu
bi zaczesywać długie włosy za 
uszy, mimo że wygląda jak hipi

ska z odzysku. Nie lubi. .. zbyt 
zanieczyszczeniami, tym brakiem krótkich nogawek dżinsów. Nie 

możliwości zaczerpnięcia właśnie lubi też ... swego geograficzne· 

takiego głębokiego, nasyconego go języka . 

świeżością oddechu - jak na Anna Weronika Grala, Poznań 

szczytach Tatr ( ... ). To opowieść 

snuta niezwykle płynnie, mogła· Powiew świeżości, tchnienia ra-

by trwać bez końca, tak bogate dości, potęga bliskości drugie-

wewnętrznie są postaci. Kocham go człowieka. Również tego, 

właśnie takie kino, które pozwala który właśnie siedzi obok nas w 

mi zapaść się w opowiadaną hi- kinie. Czując jego obecność, 

storię, a perypetie bohaterów po- ukochany zapach , delikatny i 
chlaniają mnie całkowicie. Można subtelny podążamy w prze-

by mnożyć zalety, rozpływać się dziwną podróż ulicami Paryża . 

w zachwycie. Nie chcę być ba· Jest w tym filmie przewrotna 

nalna, ~Amelia~ nie zasługuje na lekkość, dziwny stan świado· 

płaskie frazesy, powtarzane wie- mości sprawia, iż radują się nie 

łokrotnie . Ola mnie to film, kolej- tylko usta w uśmiechu, ale cie-

ny niezwykły, ciepły, wzruszający, szy się nasze serce, a dusza 

z niepowtarzalnym klimatem, któ- przepełnia się radością. Każdy 

ryzostanie ze mną na zawsze, kadr, każdy obraz odkrywa nie-

który już wchłonęlam pod skórę. zwykłe aspekty tej opowieści. 

To film, który, jak tylko ukaże się Przecinające się wątki, wpada-

na kasetach wideo, zakupię i jący na siebie ludzie, którzy 

włączę do mojej kolekcji. W prze- gdzieś pędzą w pośpiechu. Po-

ciwieństwie do Amelii uwielbiam 

patrzeć na ekran, szczególnie 

gdy dostarcza mi takich wrażeń 

jak jej przeżycia. Może jednak 

czas odwrócić się - być może 

dostrzegę coś równie pochłania

jącego. Wsryscy ponurzy, nieza-
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między nimi ukrywa się Amelia. 

Potrafi sprawić, że prawie każ

dy, kto się z nią zetknie, nagle 

czuje się lepiej i spogląda na 

szary świat w zupełnie inny 

sposób( ... ). 
Artur G. Kamiński 

DROBNE CWANIACZKI 
WS7)(5tJ<o w tym filmie doskonale do siebie nie pasuje. Zabawa jest więc znakomi

ta . Kiedy nie śmiejesz się z bohaterów, śmiejesz się z ich dowcipów, by, nie koń

cząc podśmiewać się z tych poprzednich, z równym zaangażowaniem śmiać się z 

sytuacji. W rezultacie - WSZoJSC'-1 się śmieją i śmieją przez cały seans, nawet gdy 

- patrząc na to z dystansu - akurat powodów do śmiechu brak. A kiedy Wy"Cho-

dzisz z kina, długo jeszcze nie możesz pozbyć się z twarzy wesołego grymasu. Nie 

poradzisz nic na to jednak, bo nie masz na to wpł'fMJ, a uświadamiają ci to tylko 

podejrzliwe spojrzenia przechodniów. Smutnych mieszkańców prawdziwego, przy-

gnębiającego świata . Paulina Górniewicz, Gniezno 

INTYMNOŚĆ 
O czym jest nowy film Patrice'a Che

reau? ( ... ) Może reżyser pokazał próby 

przezwyciężenia samotności, próby z 
góry skazane na niepowodzenie? Lub 

wręcz odwrotnie, powstal film o zgo

dzie na zaistniałą sytuację i o czerpa

niu jedynie firycznej przyjemności z 

faktu bycia z drugim człowiekiem? ( ... ) 

Nawet jeśli uczucie zrodziło się mimo 

woli mężcryzny, to tym więksry jego 

triumf. Patrice Chereau ( ... ) przypo-

mniał nam, że my nie mamy władry 

nad naszymi uczuciami. Nie możemy 

im nakazać, kiedy mają się pojawić, a 

kiedy im nie wolno. One zawsze znaj

dą furtkę nawet za nasrymi plecami. 

Dla mnie nlntymność" to film przede Czasami uczucie nie zostanie spełnio-

wszystkim o zwycięstwie uczucia. ne, a my się z tym pogodzimy, bo to 

Uczucia, które być może zrodziło się część naszej natury. Myślę, że to waż-

w dość dziwnym układzie, uczucia ny film, który odświeżył zapominany 

.środowego mężczyznyn do kobiety, truizm, że nbez milości trudno żyć". 

która stała się dla niego wsrystkim. Katarzyna Romanowska 

AMORES PERROS 
Połączenie stylu Larsa von Triera z .Przełamując fale" i Quentina Tarantino z ftPulp 

Fiction". Jest też coś z .Czerv.oonego" Krzysztofa Kieślowskiego. Opowieść o kilku 

bardzo różnych ludziach, któi)'Ch łączą trz.J nieoczywiste rzeczy: staczają się w 

przyspieszonym tempie w kierunku śmierci duchowej i fizycznej. Druga zaś sprawa. 

która ich łączy. to psy. l po trzecie. następuje pewne zdarzenie (a raczej zderzenie]. 

które jest zarówno punktem zwrotnym, jak i ~spinaczem" całej historii. NieZWy'kły to 
film, z początku trudny w odbiorze (zadawałem sobie pytanie: "Gdzie jest k ... ta po
ezja, o której pisali recenzenci?"], z czasem przybiera na klarowności, .wciąga", w 

końcu nabiera nawet cech biblijnej przypowieści. Nieprzebojowa muzyka (meksykań

ski rap, ujarzmione Jlamenco", .. brudne". gitarowe .podwiązki" i riffy] w połączeniu z 

obrazem. który po odjęciu niebieskawego filtru byłby w 100 proc. ,.dogmatyczny" 

(kamera się trzęsie, obraz jest ziamisty], podkreślają swoją suro'NOścią, równie 

mało romantyczną, ale przejmującą treść. Moralitet być może nawet na miarę 

.Dobennana". Ocena 5 (w skali 1-6] Jarostaw M. Czamecki, Poznań 

LAUREACI KONKURSU "PRZVCZAJONY TYGRYS, UKRYTY SMOK" 

Odtwarzacz DVD otrzymuje: 

Tadeusz Orlik, Dębica. 

Płyty DVD: Ewelina Szydlik, Gryfice; To

masz Ląkocy, Za
mość; Andrzej 

Orzas, Tuczna; 

Krzysztof Trznadel, 

Nowa Sól; Krystyna 

Jaworska, Poznari; 

Monika Pawlik, Dę

blin; Halina Pistor, 

Nowa Dęba; Iwona Szoprun, Strzelce 

Opolskie: Dorota Jabłońska, Kraków; 

Jolanta Wojnowska, Kraków. 

Kasety wideo: Izabela Paszczyk, l u

blin ; Tomasz Pawlik, Bytom; Katarzyna 

Czekala, Warszawa; Wanda Piłat , War

szawa; Józef Piątori , Wieliczka; Mag

dalena Rucka, Warszawa; Justyna Her

tel, Łódź ; Agnieszka Gązowska, Za

wiercie; Ewa Skalska, Sopot; Beata 

Molęcka, Marki. 



WIEDŹMIN 
Dziś są moje 23. urodziny. Postanowiłam je 
jakoś uczcić i poszłam na .Wiedżmina" To by! 
najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek sobie zro~ 

biłam. Jestem kompletnym laikiem. jeśli cho
dzi o pana Sapkowskiego i jego twórczość. O 

nim i o .Wiedźminie" dowiedzia łam się po raz 
pierwszy z Waszego pisma. Wtedy zdecydo

wałam. że zobaczę ten film. Poszłam na niego 
z moją przyjaciółką Natalią. która czytała opo

wiadania pana Sapkowskiego. Obie stwierdzi
łyśmy - za mało. Film był zdecydowanie za 

krótki. Czuję niedosyt. Po napisie KONIEC 
miałam ochotę na więcej. Te 130 minut mi
gnęło jak miecz wiedżmina. L .l Pan Zebrow

ski był wspaniały, jego wiedźmin zafascynował 
mnie i poruszył L. .l. Od Natalii wiem, że 

Jedyne, co może razić, to sztuczność potwo
rów (choć smok jest znakomity). To jednak 

można wybaczyć, jako że twórcy nie mieli ta· 
kich funduszy jak ekipa .Quo vadis". a szkoda. 
bo myślę, że nie zmarnowaliby tych pieniędzy 

jak pan Kawalerowicz .• Quo vadis" przy 
.Wiedżminie" to .pikuś" (tzn. płotka, chała, 

kwas. szmira, etc.l. 

* 
Micha! Żebrowski ma naleciałości po Skrze
tuskim i panu Tadeuszu. Wygląda świetnie 

-białe, długie w!osy, hipnotyzujące szkla 
kontaktowe. zarost. prawdziwy Geralt Sap
kowskiego. Równie świetnie posluguje się 

mieczem. Sceny walk są dopracowane i wi
zualnie ciekawe, rany wyglądają jak prawdzi

we. Niestety, czar pryska, gdy 
się odzywa. Słowa ptynące z jego 

ust brzmią sztucznie, czasem 
pompatycznie L..J. Obraz nie jest 
adekwatny do wypowiadanych 

słów. Zwroty .elfy, krasnoludy, 

smoki" śmieszą. gdyż ich nigdzie 
nie widać. Książki Sapkowsklego 
przyciągają magicznym i bajecz

nym światem, zamieszkanym 
przez czarodziejów i potwory. W 

filmie Brodzkiego tej magii nie 
ma. L..! Obraz nie wciąga. Wiel
kim plusem filmu jest muzyka 

Grzegorza Ciechowskiego, który 
połączyłelementyetniczne ze 

książkowy Jaskier był pięknym i wspaniałym śpiewem operowym i męskim chórem, co 
mężczyzną i po tym względem pan Zama
chowski (bez obrazy) w tej roli to pomyłka, ale 

zagrał Jaskra rewelacyjnie i był to strzał w 
dziesiątkę. Gra pani Dymnej to też mistrzo

stwo. Mogłabym tak W(fllieniać bez końca. 

pozwoliło oddać klimat prozy Sapkowsklego 
1. .. 1 Tak długo wyczekiwany .Wiedźmin" za

wiód ł mnie i trochę wynudził. Świetny mate
riał został niewykorzystany, a może nawet 

zniszczony. MutaR11żnitzak,.l6zef._ 
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KOSZMARKETING 

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC BAJKI 
- Szefie, straszna wiadomość. 

- Co, wpływy spadły o ćwierć promila? 
- Gorzej. Z badań marketingowych v.ryszło, że 
ludzie nie chcą już badań marketingowych. 
- Co? Nie chcą już mówić o swoich ulubio
nych mydełkach? A próbowaliście zastoso
wać Przesłuchanie Trzeciego Stopnia? 
- Żle się wyraziłem, szefie. Ludzie mają dosyć 
marketingu w kinie , nie chcą filmów opartych 
na badaniach. Chcą porządnie napisanych 
scenariuszy, ciekawych historii , rozwiniętych 
postaci , także drugoplanowych . 
-Tak jak kiedyś? Dobrze , zrobimy im 
taki film. 

- Nie damy rady, Szefie . 
- Spokojnie. W naszej ostatniej produkcji 
skrzyżowaliśmy "Małe kobietki" 
z "Martwicą mózgu". 
To nie będzie trudniejsze. 
- Ale potrzebny nam będzie scenarzysta .. 
- Podobno jest jeszcze jeden, gdzieś 
w Pasadenie, w jakimś domu starców. 
Jedż do niego i napakuj go red bullem, Zeby 
strzeiH nam taki sentymentalny tekścik 
w starym stylu . Ma być dużo piosenek, 
miłość , rozstanie, wiełka decydująca 
rozmowa i happy end. 
- Ale szefie ... Z badań marketingowych wyn~ 
ka , Ze do kina chodzą głównie licealiści .. 

122 FILM grudzień 2001 

To wszystko musi być ostro młodzieżowe . 

- To daj mu więcej red bulla. 
Efekt finalny nazywa s ię "Piękna i szalo

na". Piękny i szalony musiał być także zamysł 

marketingowy, który doprowadził do powsta nia 
tej produ kcji. Podczas oglądania, kiedy sam film 
stawał się nie do wytrzyma nia, odplywa łem na 
chwilę wyobraźn ią do Hollywood, do bi ura 
Zwa riowanego Marketera, który musiał być oj
cem duchowym ca łego projektu. 

Widzialem go, jak krzyczy: "Cha, cha, cha! 
Damy im Romea i Jul ię w wykonaniu licealistów. 
Ale nie, to już było. No to dodamy do tego historię 
o księżniczce i świniopasie! l opowieść o kobiecie 

fa talnej, która wciąga 
w olch lań poczciwe
go prostaczka! Wyko
rzystamy wszystkie 
baśnie, które tylko 
sprawdzily s ię w ba
daniach marketingo
wych późnego śre

dniowiecza. Będzie 

poczciwy czekolado
wy chłopiec z ludu. 
Będzie biała panien
ka zrozpaczona fa l
szem panującym 

w jej domu, oczyvvi
ście, dobrym domu. 
Będzie z ła macocha 
i słaby ojciec, oczywi
ście kongresman, bo 
on i są naprawdę 

słabi. Tłumy pójdą na 
ten film! Tłumy sen-
tymentalnych dziew

czynek, tłumy fanów mu zyki latino!". 
Przepraszam, rozpisałem si ę. Znowu jest 

tak, że historia filmu wydaje mi się o wiele cie
kawsza niż historia, którą opowiada film. Sam 
fi lm to bajka o niegrzecznej bogatej dziewczynce 
ocalonej przez prostą, ludową miłość niejakiego 
Carlosa. Dziewczynka piJa, ćpała i puszczała się 

w jacuzzi, a teraz zbiera się do kupy i dogaduje 
się ze zwiotczałym tatusiem. "Twórcy" filmu, 
dzieci amerykańskiej kultury psychoana litycznej, 
wierzą, że najbardziej drama tycznym momen
tem musi być Wielka Rozmowa. Rozmowa, po 
której natychmiast znikają nałogi, zwycięża ro
dzinna harmonia, wierność narzeczeńska oraz 
używanie prezerwatyw. 

TOMASZ PIĄTEK 
Prosta fabułka, prawda? Projekt marke

tingowy jest trochę bardziej skomplikowa ny. 
Dokładn ie rzecz biorąc, jest symptomem pewne
go zjawiska, nieco przerażającego. 

Kiedyś kino mogło być albo sztuką, albo 
rzemiosłem. Teraz jest inaczej. Sztuka nadal 
gdzieniegdzie się pojawia, ale rzemiosła już nie 
ma. Zjad ł je marketing. Zamiast porząd nie opo
wiedzianej bajki pojawiają się dziwaczne twory, 
które mają zaspokoić abstrakcyjnego " przecięt

nego wid za z danej grupy docelowej" Przez po
staci aktorów na ekranie prześwitują s łupki wy
kresów. "76 procent widzów zapamiętało scenę, 

w której facet w maj tkach uderza faceta w garni
turze za pomocą wielkiego czekoladowego liza
ka. Komputer sugeruje, żeby w następnym fil 
mie powtórzyć tę scenę trzy razy" 

Dlatego " Piękna i sza lona" rozczu la 
i wzrusza. Nie film, oczywiści e, ale operacja 
marketingowa. Jest ona tragicznym świad ec

twem tego, że marketing nie może z powrotem 
stać s ię rzemiosłem. Nawet kiedy bardzo chce 
i rozpaczliwie próbuje opowiedzieć nam coś 

w rodzaju starej dobrej bajki. 
A co z tłumami sentymen taln ych panie

nek? Uwaga, jesteśmy w mu ltipleksie Cinema 
City przy ulicy Powsińsk.iej w Warszawie. 

- Jeden na ,.Piękną i szaloną". 

- Ten film nie idzie. 
- Jak to? Ja muszę go obejrzeć! 
- Słucham?! [kasjerka chce dzwonić 
na pogotowie) 
- Muszę do jutra napisać recenzję , 

to moja ostatnia szansa! 
- Ale nikt nie kupił biletu. 
- Nikt? W tydzień po premierze? 
- Nikt. Jakoś tak jest z tym filmem. 

Ni niejszym dziękuję obsłud ze i ma
nagementowi multip leksu za to, że mimo 
wszystko pozwolili mi obejrzeć " Piękną i sza
loną". A ponieważ d z ię kuję im na łamach 

najchętn i ej czytanego polskiego pisma filmo
wego, wciąż s ię zastanawiam, co to było: grze
czność czy PR? ~ 
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