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TU l TERAZ 

ój przyjaciel, świetny warszawski 
prawnik W.O., poza talentami 
oratorskimi na sali sądowej, sły

nie jako bywalec trybun warszawskiej Legii. 

W mróz czy w skwar, zdrowy czy obłożnie 

chory, od 9. roku życia bywa na wszystkich 
meczach. Ta mania każe poważnemu praw

nikowi, który nie zdążył na czas wrócić 
z Barcelony do Warszawy, krążyć nerwowo 

wokół kiosków z prasą i sprawdzać wyniki 

meczu Legii. Na przedostatniej stronie 
po wynikach III ligi w Paragwaju. Z drugiej 

jednak strony to nie tylko "kibol", lecz czło

wiek wrażliwy na sztukę. Inwestuje we 
współczesne malarstwo, biega do filharmo

nii na Sophie Anne Mutter i Kronos Quartet, 

a co tydz ień bywa w kinie. No właśnie, co 

tydzień. Kolejka ligowa to tylko 26 spotkań. 

Seansów kinowych - 52. 
Więc kibic czy kinoman? l czy bywanie 

w kinie co tydzień to już mania? Skądże, 

norma. Ale jaka norma, skoro w Polsce 
sprzedaje się pół biletu rocznie na głowę 

mieszkańca! Nie wspominając już o tym, 

że na ten wynik pracuje i doktor Płażewski, 

który obejrzał 13 680 filmów, i Bartosz Żu
rawiecki, i słynni kinomaniacy państwo 
Kalinowscy, bohaterowie filmu "Co dzień 

bliżej kina". 
Kinomanii do obsesji w żadnym wy

padku bym nie zaliczyła . Miłość do kina to 

szlachetna pasja. Bywa jednak zaraźliwa. 

Tarantino zaraziła matka. Naoglądał się 
z nią nieodpowiednich dla dzieci filmów, 

nabawił obsesji (przeczytajcie o tym w tek

ście Eli Ciapary), a potem sam zaczął krę

cić. l zaraża innych. 
Co robić, kiedy i Ty czujesz, że ogarnia 

Cię filmowa gorączka? Kiedy nie wystarcza 
Ci już chodzenie do kina i kontemplowanie 
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• 

cudzych pomysłów? Kiedy w głowie natłok 

obrazów i dialogów, które cisną się i doma

gają, by świat o nich usłyszał, a Ty nie masz 
ani pieniędzy, ani kamery, ani gwiazd, które 

będą szeptać lub miotać się w rytm Twojej 

wyobraźni? Przeczytaj SZKOŁĘ FILMU. 
To nasz nowy cykl. Dowiesz się z niego, 

jak zaczynali producenci, reżyserzy, scena

rzyści, operatorzy- najwybitniejsi twórcy 

polskiego filmu. Opowiadają nam nie tylko 

o swoich pasjach, ale też o tym, co sądzą 

o amatorskich klubach filmowych i klasycz
nej edukacji filmowej. A przede wszystkim 

radzą, jak zrobić film. Krótki albo długi, 

za to bez pieniędzy, sprzętu i gwiazd. 
W tym numerze o swoim pierwszym fil

mie opowiada Dariusz Jabłoński, producent 

nie tylko superprodukcji "Przedwiośnie", 
ale i niskobudżetowych filmów debiutantów 

w cyklu "Pokolenie 2000": "Patrzę na ciebie 

Marysiu", "Bellissima" czy "Moje pieczone 
kurczaki". Sam wyreżyserował słynnego 
"Fotoamatora"- dokument, który powstał 

z fascynacji odnalezionym zbiorem zdjęć 

• 

z łódzkiego getta. Jabłońskiego bardziej niż 

to, co na tych zdjęciach było, interesowało 

jednak to, kto je robił i kiedy? Po co? 
O czym myślał, co czuł? Czego, a przede 
wszystkim kogo na jego zdjęciach zabrakło? 
Z takich pytań rodzi się film. Według 
Jabłońskiego producent to metaforyczny ka

pitan na okręcie, człowiek, który zdobywa 

i poświęca pieniądze dla idei. l ciągle przy
, pomina podstawową prawdę: film to roz

mowa z widzem, a nie monolog twórcy. 
Jeśli się o tym pamięta, to nie ma zna-

l czenia, czy film trwa trzy minuty czy trzy go

dziny; czy twórca spotyka się z widzem 
w czasie projekcji z magnetowidu, wrodaw

skiej OFFensivy czy w canneńskim Pałacu 
Festiwalowym. Tego ostatniego zresztą 
wszystkim - obecnym i przyszłym 
- filmowcom serdecznie życzę. 

Redaktor Naaelna 

l 
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Trwały zapis 
w doskonałym formacie DVD . 

Znagrywarką LG DR 4922V 
możesz ocalić od zapomnienia, 
co tylko chcesz. Nagrania z telewizji, 
wideo, DVD lub kamery cyfrowej 
utrwalisz z najwyższą jakości ą na 
płytach DVD. l nic Ci nie umknie! 
Wygodna funkcja Picture in Picture 
umożliwi oglądanie filmu DVD 
z jednoczesnym podglądem 
nadawanego programu TV. 

model DR 4922V 

• Formaty 1.apisu DVD+/-R oraz DVD+/-RW 

• Formaty odczytu DVD, DVD+/ -R 

oraz DVD+/-RW, Aud.io CD, VCD, SVCD, 

CD-R/RW, MP3, JPEC, Kodak Picture 

• Złącze Firc Wire 

-· LG 
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KDMERCHA l BRUKOWY CHARAKTER 

Przyznaję, że nie wytrzymałem i w 

połowie seansu uciekłem z kina. To za

pewne wystarczający powód, aby ewen

tualni adwersarze obdarzyli mnie niewy

brednymi epitetami. Trudno, jakoś to 

przeżyję. Ale uwierzcie, że nie przeżył

bym, gdybym musiał wysiedzieć na .,Pa

sji" do końca. Uważam bowiem, że film 

jest koszmarny, zaś Gibson nie wyciągnął 

żadnych wniosków z ofiary Jezusa. Czy 

PISANE Z PASJĄ 

po premierze .,Pasji" Chrystus będzie 

jeszcze kiedykolwiek w stanie zmar

twychwstać? Wątpię, ponieważ reżyser 

zrobił wszystko, aby Mesjasz przez wieki 

odradzający się w pysznych bizantyjskich 

mozaikach, gotyckich płótnach, renesan

sowych marmurach ... odszedł od nas na 

zawsze. To wrażenie jeszcze bardziej po

tęgują języki wykorzystane w trakcie 

kręcenia .,Pasji" -oba martwe dla współ-

czesnych stanowiące jedynie bezużytecz

ne relikty przeszłości. 

Zdumiewające, jak łatwo można za

przepaścić starania całej rzeszy artystów. 

Na koniec zagadka. Co się stanie, jeżeli 

Gibson weźmie na warsztat, dajmy na 

to ..... Romea i Julię"? Teresa Orlovsky 

przejdzie na wcześniejszą emeryturę. 

PRZEMYS&.AW LASKOWSKI, 

St.UPSK 

Zarezerwowałem bilety z tygodniowym wyprzedzeniem. Nadszedł dzień pre

miery. Odpowiednio nastrojony wraz z całą rodziną udałem się do jednego z łódz

kich kin. Zajęliśmy miejsca na sali. Do projekcji pozostawało jeszcze kilkanaście mi

nut Po raz pierwszy tego wieaoru zauważyłem, że coś jest nie tak! l głośników są

czy się wesoła muzyka. Widzom przybyłym do kina w ogóle to nie przeszkadza. My

ślę sobie- no cóż - takie są prawa kultury masowej. Na wszelki wypadek spraw· 

dzam bilet, czy na pewno nie pomyliłem sal. Rozpoczyna się projekcja, jednak weso

łe szepty nie ustają. W rzędzie przede mną jakaś para całuje się czule, w momencie 

gdy jezus modli się w Ogrójcu. jezus zostaje pojmany, grupa młodzieńców kilka rzę

dów przede mną spokojnie popija piwo. Chrystus jest sądzony, a następnie biczowa

ny, publianość w kinie spokojnie zajada popcorn z olbrzymich kubłów i siorbie colę. 

Jezus upada drugi raz - ci, którzy już wypili, wychodzą do toalety, by powrócić za 

kilka minut. Jezus doszedł na górę, zostaje przybity do krzyża, wydaje się. że nad

chodzi kulminacyjny moment filmu, gdy nagłe obraz znika z ekranu i rozlega się 

alarm. Okazuje się, że alarm był fałszywy. Po kilku minutach projekcja biegnie dalej. 

Film się skończył, widzowie pchają się do wyjścia! Nikogo już nie interesują napisy 

końcowe, nie mówiąc już nawet, żeby przez chwilę przemyśleć pierwsze wrażenia 

z widowiska. Po powrocie do domu zastanawiam się, co dzieje się ze współczesnym 

widzem, czy żądny jest tylko bezmyślnej rozrywki? Chyba nie - druga połowa wi

downi przeżywała film, poddając się jego nastrojowi. Czy winni są tylko widzowie? 

A kiniarze? Kino miało być rozrywką jarmarczną, jednak minęło już ponad sto lat 

i X Muza została znacznie uszlachetniona. MACIEK DOWGJAt. 

Mam małe pytanko: czy ktoś tam u Was czyta to, co piszecie, i ma świadomość, że FILM z miesiąca na miesiąc jest coraz gorszy?!? 

No bo po co te zdjęcia zajmujące 80% strony, a teksty- jak kot napłakał?! Przykład: druga część Bridget Jones. Co to miało być? 

Czemu nie ma omówionych dodatków na płytach DVD? A forum filmowe? l ta okładka: Kożuchowska najlepszą aktorką jest - tylko 

od kiedy? Wypociny pani Renaty B. to juź. skandal!!! Przecież ona nie ma nic do powiedzenia. l te kolczyki - o mój Boże. Dawniej nad 

lekturą pisma ślęczałam parę godzin. Teraz wystarcza pół. Na dodatek w piśmie dają jakieś pozytywne listy pisane chyba tylko 

w celu otrzymania nagrody. o której coś tam piszecie. A może sami je piszecie? Pismo schodzi na psy: kornercha i brukowy charak

ter. Ja nie chcę czytać o aktorkach z telenowel! Jak tak będzie dalej, to staniecie się gazetką typu .,Pani Domu" i dodatkiem do 

dodatku w postaci DVD. Uszanowanie BEATA ZYGMUNT 

NAGRODY DLA AUTORÓW LISTÓW 
Nagradzamy najciekawsze listy. W tym miesiącu autorzy 
opublikowanych tekstów otrzymują film na DVD - jeden 

z dwóch filmów Woody'ego Allena .. Drobne cwaniaaki" 

lub "Słodki drań ... Piszcie do nas. Czekają kolejne nagrody. 

AL' EN 
~te 

' 
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BALLADA D CZARNEJ MAMBIE W JEDNYM KAWAŁKU 
Piszę z prośbą o poparcie pewnej inicjatywy dotyczącej filmu .,Kil! Bill". Ponieważ ca~ materiał filmowy trwa trzy godziny 

i został podzielony na dwie części: pierwsza część trwała l godzinę i 50 minut, to na drugą część została tylko ł godzina i lO mi

nut, a to trochę za mało jak na film kinowy, za przyjemność którego obejrzenia trzeba dwa razy zapłacić. Dlatego proponuję, 

aby druga część była wyświetlana razem z częścią pierwszą, co byłoby jakąś formą wynagrodzenia wszystkim widzom pierwszej 

części długiego czasu oczekiwania na część drugą, a tych, którzy nie widzieli części pierwszej, skłoniłoby do zobaczenia obu czę

ści razem. Jestem pewien, że więcej widzów chętniej zobaczyłoby obie części razem niż tylko samą część drugą. A producent na 

pewno zarobiłby więcej, jeśli już postanowił na jednym filmie zarobić dwa razy. Kiedy wreszcie będzie premiera drugiej części 

(miała być 13 lutego w Połsce, a nie było jeszcze premiery w USA), co się dzieje z tym filmem, to oczekiwanie jest bardzo dener

wujące. Decyzja o podziale tego filmu na dwie części była błędna i powinna być naprawiona przez pokazanie całego filmu od po

czątku do końca. liczę, że z poparciem Redakcj i ..Filmu" i ewentualnie widzów uda się pozytywnie załatwić tę sprawę w interesie 

wszystkich zainteresowanych. Można i warto spróbować. Z poważaniem KRZYSZTOF ŚLESICKI 
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rzygotowania do filmu "Sylvia" 

zaczęły się w 1998 roku. 35 lat po 

samobójczej śmierci amerykań

skiej poetki Sylvii Plath producentka Ali

son Owen wpadła na pomysł zrobienia 

o niej filmu. Zebrała wokół projektu 

grono pasjonatów. Jedyną osobą, której 

pomysł się nie spodobał, była córka 

poetki Frieda Hughes. Jej protesty na nic 

się jednak zdały. 

POETYCKIE LOVE STORY 
- Plath interesowała mnie od zawsze 

- wspomina Owen. - Historia Sylvii i Teda 

to piękne love story. Plath chciała w życiu 

dwóch rzeczy: zdobyć uznanie za swoją 

pracę i być kochaną przez mężczyznę. 

Udało jej się- na krótko - tylko to drugie. 

Za życia jej poezja była prawie nieznana. 

Owen zaczęła szukać scenarzysty. Naj

odpowiedniejszym kandydatem okazał się 

autor, z którym już wcześniej pracowała 

Latem 2002 roku scenariusz był goto

wy i rozpoczęły się poszukiwania reżysera. 

Alison Owen wytypowała do tej roli po

czątkującą reżyserkę Christine Jeff. 

-Jej pierwszy film "Rain" zrobił 

na mnie duże wrażenie- przyznaje. 

Jeff scenariusz dostała pocztą pod

czas odpoczynku na ranczo. Nie zastana

wiając się długo, wsiadła do samolotu. 

- W jednej chwili byłam na wsi, wśród 

moich koni, w następnej już leciałam 

na spotkanie w sprawie pracy. Nie mia

łam jednak wątpliwości, że chcę robić ten 

ftlm- mówi reżyserka. 

Jesienią 2002 kontrakt był już pod

pisany i Jeff zaczęła rozglądać się za do

godnymi plenerami. Stanęło na tym, 

że zdjęcia kręcone będą w Londynie, 

Cambridge, Kornwalii i Nowej Zelandii. 

Poszukiwanie odtwórców głównych 

ról nie trwało długo. Owen dokładnie 

wiedziała, z kim chce pracować: z Gwy-

-John Brownlow. Jego do

datkowy atut: uwielbienie dla 

poezji Sylvii Plath. 
Była intelektualistką, 

- Brownlow zaczynał 

karierę jako dokumentalista, 

ma więc dużą wprawę 

artystką, 
e 

w gromadzeniu niezbędnych 

informacji- chwali go Owen. Zatrudnił 

researchera, który rozmawiał z przyjaciół

mi Hughesa i Plath. Gdy zebrał satysfak

cjonującą go ilość informacji, zaczął pisać 
. 

scenanusz . . 
- Miałem poczucie, jakby muza sie-

działa mi na ramieniu- wspomina 

Brownlow. Zdawał sobie jednak sprawę, 

że musi stworzyć historię uniwersalną, 

którą będą chcieli obejrzeć nie tylko fani 

poezji. Wraz z Owen postanowili skupić 

się jedynie na fragmencie życia Sylvii: jej 

związku z poetą Tedem Hughesem. Film 

początkowo nosił tytuł "Ted & Sylvia". 

a n , matką ... 
neth Paltrow. Aktorka natychmiast się 

zgodziła . Bardzo starannie przygotowy

wała się do roli. Rozmawiała z osobami, 

które znały Plath. Czytała jej poezję oraz 

powieść "Szklany klosz", w której sporo 

jest autobiograficznych wątków. Stworzy

ła swój własny obraz poetki. 

- Była artystką, intelektualistką, 

obiektem seksualnym, matką i kucharką 

- mówi o niej aktorka.- Starała się po

godzić wszystkie te role. 

Paltrow doszła do wniosku, że Plath 

była osobą pełną życia, ale i skompliko

waną. Miała problemy w kontaktach 
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z kobietami, nie należała do dobrych 

koleżanek, trudno się zaprzyjaźniała. 

I była bardzo zakochana w swoim mężu 

Tedzie Hughesie. 

Teda zagrał brytyjski aktor Daniel 

Craig- nawiasem mówiąc entuzjasta 

poezji swego bohatera. Ale jako jedyny 

z ekipy przyznaje si ę, że przed otrzyma

niem propozycji roli nie tylko n ie był fa

nem Plath, nawet nie czytał jej wierszy. 

- Uważałem, że jej twórczość to poezja 

dla dziewczyn. Chłopcy czytali Hughesa. 

Jednak przed przystąpieniem do realizacji 

filmu musiałem przejrzeć wiersze Plath. 

Spodobały mi się - dodaje. 

Rolę matki Sylvii zagrała prawdziwa 

mama Gwyneth Paltrow, Blythe Danner. 

-Chemia między nimi była idealna. 

A tego właśnie potrzebowaliśmy - mówi 

producentka. 

NIE WSZYSTKO RÓŻOWE 
Jak dotąd historia realizacji filmu 

brzmi jak bajka. Grono entuzjastów 

Sylvii Plath postanawia nakręcić o niej 

film. Mają zapał, czas i pieniądze. Sielan

ka, żadnych kłopotów. Jednak te pojawiły 

się jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. 

28 września Gwyneth Paltrow obchodzi

ła swoje 31. urodziny. 6 dni później, 

a 2 tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć 

do "Sylvii", zmarł jej ojciec.- Gdyby to 

był inny film, zrezygnowałabym - przy

znaje aktorka. - Ten bardzo chciałam 
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zrobić. Rzuciłam się w wir pracy. Nie 

miałam czasu ani siły roztrząsać wyda

rzeń z mojego osobistego życia . Było mi 

jednak ciężko, zwłaszcza gdy kręciliśmy 

scenę samobójstwa - dodaje. Paltrow 

uważa, że musiała zrobić ten ftlm dla oj

ca, który bardzo pozytywnie wyrażał się 

o projekcie i twierdził, że pozwoli on jego 

córce rozwinąć umiejętności aktorskie. 

Kolejnym kłopotem była wyraźna nie

chęć córki Plath i Hughesa do projektu. 

Oskarżała twórców o brak wrażliwości . 

Frieda w dzieciństwie przeżyła traumę, 

będąc świadkiem samobójczej śmierci 

matki, i n ie chciała, by kino w komercyjny 

PLATH 
Urodziła się w 1932 roku. Mieszkała w Winthrop, nieopo

dal Bostonu. Mama uczyła angielskiego i niemieckiego, ojciec 

był profesorem biologii. Zmarł, gdy Sylvia miała 9 lat. 

Już jako nastolatka pisała wiersze. Również wtedy pojawiły 

się u niej pierwsze problemy psychiczne. Cierpiała na depresję, 

próbowała popełnić samobójstwo. Udało jej się, gdy miała 

31 lat. Była już wówczas matką dwójki dzieci i żoną poety 

Teda Hughesa. W Polsce najbardziej znane są jej powieść 

.,Szklany klosz" oraz tomik wierszy .,Ariel" i .,Listy do domu". 

sposób wykorzystało tę historię. "Sylvia" 

koncentruje się jednak na burzliwym 

i toksycznym związku Plath i Teda. Hu

ghes zdradzał żonę. Zdaniem wielu osób, 

to on wpędził ją w depresję i doprowadził 
do tego, że się zabiła. 

W kilka lat później przyjaciółka 

Hughesa, ta dla której porzucił Sylvię, 

powtórzyła scenariusz jej śmierci. 

Popełniła samobójstwo, wkładając głowę 

do piecyka gazowego. 

Paltrow starała się jednak sportreto

wać Plath bez wygrywania pretensji do 

Hughesa. Uznała, że nie on był przyczyną 

jej depresji. Poetka próbowała targnąć się 

na życie, zanim go poznała. Frieda Hu

ghes nie dała się jednak przekonać. 

- Nigdy nie wybiorę się na ten film - po

wiedziała. Nie przyjechała też na plan. 

Realizatorów odwiedziła za to przyjaciół-

ka Plath: Elisabeth Sigmund, która przy

chylnym okiem przyglądała się realizacji. 

"Sylvia" miała już premierę m.in. 

w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Zbiera 

różnorakie recenzje. Krytyk "Guardiana" 

nazwał film pretensjonalnym i senty

mentalnym. "The Observer" napisał, 

że to najbardziej ponury obraz ostatnich 

miesięcy. A recenzent "Chicago Tribune" 

zarzucił filmowi, że bardziej skupia się 

na śmierci Plath niż na jej życiu. Zaś 

krytyk z "San Francisco Chronicie" do

szedł do wniosku, że Paltrow jest wyjąt

kowo źle dobrana do roli i że "równie 

dobrze mogłaby zagrać Hughesa': 

Jednak na portalach internetowych 

roi się od pochwał i dla filmu, i dla Gwy

neth Paltrow. 

Polska premiera "Sylvii" w aerwcu. 
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Nie dotyczy pojazdów z ESP 

Ostre zakręty, śliska nawierzchnia, niespodziewana przeszkoda na drodze ... takie sytuacje zdarzają się 

codziennie. Chciałbyś wtedy czuć się bezpiecznie i być pewnym, że cokolwiek stanie się na drodze, ryzyko 

utraty panowania nad pojazdem zostanie ograniczone lub wręcz wyeliminowane. ESP to inteligentny 

system aktywnego bezpieczeństwa, który w sposób ciągły analizuje i w razie potrzeby koryguje tor ruchu 

pojazdu. Najnowsze badania dowodzą, że ryzyko kolizji drogowych związanych z utratą panowania nad 

pojazdem ulega znacznemu zmniejszeniu w przypadku aut wyposażonych w ESP. Przyjdż i poznaj Citroena 

Xsara Picasso i C5 w limitowanej serii Control+ z ESP gratis. Citroen. Polubisz każdą drogę. 

~ 
CITROEN 
POLUBISZ KAŻDĄ DROGĘ 

Citroen Xsara Picasso ~0rc1r; .;L_:l::;J Citroen C5 ~Gr.rT~ JL_:l::;J 

z ESP GRATIS z ESP GRATIS 

Sprecyzowanie oferty w autoryzowanych salonach Citroena. Promocja dotyczy samochodów rok prod. 2004, zamówionych i odebranych od 22.03.2004. 

Ilość samochodów, modeli i wersji objętych ofertą ograniczona. Niniejsza promocja nie może fączyć się z żadnymi innymi ofertami promocyjnymi. 

CITRO~N poleca TOTAI.. As~t/1 K~ l~ 21ata gwarancJI 
b e z limit u l(m 

www.citroen.pl Informacja o sieci koncesjonerów: 0801 111 555 
(Koszt pofączenia: 1 impuls TP SA) 
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20, 27 
KWIETNIA 
Francuskie Rendez-Vous 

piękne". Film zdobył 
rok temu Cezara za naj
lepszy debiut. 

16 FILM kwiecień 2004 

He· lnrich 8611 

l KWIETNIA 

2 KWIETNIA 
.. Heinrich Boli 
- życie i twórczość" 
w warszawskim Ilu
zjonie. Prze g ląd fil
mów na podstawie 
prozy niemieckiego 
noblisty potrwa 

3 KWIETNIA 
Przegląd .. 55 Lat 
Polskiej Animacji" 
w kinie Malta 

V Międzynarodowe Dni Filmu 
Dokumentalnego .. Rozstaje 
Europy" w lubelskim Akade
mickim Centrum Kultury 
Chatka Żaka. W programie: 
projekcje filmów konkurso
wych, spotkania z twórcami 
oraz warsztaty filmowe. Po
prowadzą je Antoni Krauze 

do 6 kwietnia. w Poznaniu. Potrwa 
do 1 0.04. 

i Jacek Knopp. Impreza po
trwa do 4 kwietnia. 
www. rozstaje.ack.lu blin. p l 

Francuskie Rendez-Vous 
w warszawskim 
Kino.Lab. Pokaz 

15 KWIETNIA 
Przegląd .. 55 lat Pol
skiej Animacji" prze
nosi się do kina Ne
wa w Zielonej Górze. 
Potrwa do 25.04. 

17-18 KWIETNIA 
Weekend z filmami Nico
lasa Phi liberta w kinie 
M uranów w Warszawie. 
Więcej informacji: 
www.gutekfilm.pl 

.. Nad brzegiem morza". 
Debiut reżyserki Jul ie 
lopez-(:u rval zdobył 
Złotą Kamerę w Cannes 
dwa lata temu. 

Przegląd filmów 
rosyjskich w war
szawskim Iluzjonie. 

22 KWIETNIA 
Przegląd .. Androgyne" 
w Kino.lab. Filmy, 
których bohaterami są 
istoty androginiczne, 
oglądać będzie można 

do 25 kwietnia. 
Przegląd .. 55 lat Pol
skiej Animacji" we 
wroclawskiej lalce. 
Potrwa do 29.04. 

29 KWIETNIA 
Rozpoczyna się 
festiwal filmowy 
w Oberhausen. 
Zakończy się 4.05. 

Festiwal .. Ziemia 
przede wszystkim". 
Pokazy odbędą się 
w ramach Dnia Ziemi 
na warszawskim 
Polu Mokotowskim. 
Impreza potrwa 
w sobotę i niedzielę. 

li KWIETNIA 
Przegląd .. 55 lat 
Polskiej Animacji" 
przenosi się do kina 
Charlie w Łodzi. 
Potrwa do 18.04. 

Rusza Warszawski Mię
dzynarodowy Festiwal 
Filmów Żydowskich. Fil
my prezentowane będą 
w Muranowie i Feminie 
oraz w kinach w całej 
Polsce: m.in. w Gdańsku 

' 
Krakowie, lublinie, Łodzi, 
Płońsku, Płocku, Siedl
cach, Wrodawiu. Festi
wal potrwa do 27 .04. 
Więcej informacji: 
www.warsawjff.ant.pl 
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"Tato, kup mi dżinsy-spodnie. Tato, dżinsy są wygodne" 
-śpiewała w latach 60. Karin Stanek. Dzisiaj nikt już 
nie musi przekonywać rodziców do dżinsów. Para kla
sycznych levisów w szafie to standard. To również jedna 
z najbardziej rozpoznawalnych ikon popkultury. 

łękitne spodnie nie od razu 
wkroczyły na salony. Przez 
pierwsze 100 lat swego istnie

nia, ze względu na wytrzymałość, były 

popularne głównie wśród poszukiwa
czy złota i robotników budowlanych. 

Złote czasy dżinsów zaczęły się 

dopiero w połowie ubiegłego wieku, 
kiedy to w USA eksplodowała rewo
lucja kulturalna. Wtedy właśnie 
na ekranach kin pojawili się dwaj 
superamanci, którzy na zawsze zmienili 
świat mody. W 1954 Marlon Brando 

w " Dzikim" ujeżdżał w swoich blue 
jeans stalowego rumaka jako herszt 
motocyklowego gangu. Natychmiast 
stał się symbolem buntu, rebelii 
i niezależności. 

Rok później kolejny outsider za
władnął sercami młodego pokolenia. 
W "Buntowniku bez powodu" James 
Dean rzucił wyzwanie sztywnym miesz
czuchom z klasy śred niej, wciśniętym 

w odprasowane koszule i garnitury. 
Od tej pory każdy pragnął mieć na so
bie parę niebieskich levisów. W USA 
zanotowano nawet kilka przypadków, 
kiedy wielbiciele swoich ukochanych 
dżinsów kaza li się w nich chować! 

Dżinsy stały się symbolem nowych 
czasów. Jednak synonimowi niezależ
ności i buntu brakowało jednego 
- seksu. W latach 60. nikt nie koja
rzył się tak z tym słowem jak Marilyn 
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Monroe. Królowa seksapilu zapewniła 
nieśmiertelność dżinsom Levi's® , kiedy 

w 1961 roku pojawiła się w ciasno 
opiętych 501 -ach na planie "Skłóco

nych z życiem" . Marilyn 
w levisach wyglądała 

zjawiskowo, a "robot
nicze" spodnie przeszły 
zadziwiającą drogę od 
kalifornijskich poszukiwa
czy złota do kalifornij
skich studiów filmowych. 

Mimo iż od 

czasów "Dzikie-
go" i "Skłóco

nych z życiem" 

minęło prawie 
pół wieku, dżin

sy nadal cieszą 
się niesłabnącą 

popularnością. 

Zmieniają się tylko 
aktorzy. Jamesa 
Deana zastąpił 
Brad Pitt, który 
swoją karierę 

zaczynał od sek
sownej reklamy 
dżinsów Levi's®, 
a Marilyn Monroe 
ustąpiła miejsca 
Julii Roberts znanej 
ze swojego zamiło

wania do dżinsów. 
Brad Pitt - karierę zaczynał 
od reklam dżinsów 
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Do filmu "Monster"' 
się oszpeciła . 

rola przyniosła j 

filmie .,Monster" 
oskarżoną o mo 

przytyła 1 O kilogramów, 
szkła kontaktowe, OOZINOII' 

cerę i zlepić włosy w strąki. 
Oscar nie był zasl<ocz:er 

Theron dostała za tę rolę 
nego Niedźwiedzia w 
29-letnią aktorkę, 

Theron urodziła 

Afryki. 

byt ba letnicą . 12 lat 
Kontuzja kolana unie
karierę. Zaczęła więc 

modelka. Na afrykańskiej 
zbyt wielkich szans na kon

więc do Johannes
i Ameryki. W końcu na dobre 
Angeles. Po awanturze, jaką 

bankowym, podszedł 
wizytówkę. Ujęła go 

i temperament. Charlize 

żadnej Charlize 
podają, 

urodzona 

kwiecień 2004 FILM 19 
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KRONIKA FILMDWA 

, 

DCA OSCAROW 
N iespodzianek nie było. Triumfował "Wład

ca Pierścieni: Powrót Króla" Petera Jackso
na. Film dostał aż 11 Oscarów. Tym samym 
dołączył do grona oscarowych rekordzistów. 
Wcześniej tylko dwa filmy zdobyły 11 statuetek 
-w 1960 roku "Ben Hur" i w 1998 "Titank': 

"Powrót Króla" jest pierwszym przedsta
wicielem gatunku fantasy, który dostal Osca
ra dla najlepszego filmu. Jako jedyny został 
nagrodzony w każdej z 11 kategorii, w której 
był nominowany. Dotychczasowy rekord 

należał do "Gigi" i "Ostatniego cesarza" 
- 9 Oscarów na 9 nominacji. 

Nie było również niespodzianek w kate
goriach aktorskich. Charlize Theron za rolę 
w "Monster" zgarnęła już wszystkie możliwe 

laury, łącznie ze Złotym Globem i na
grodą BAFTA. Oscar stał się więc tylko 
dopełnieniem. 

Swoją wygraną nie była na pewno 
zaskoczona Renee Zellweger. Kilka dni 
przed oscarową gałą oświadczyła, że to 
właśnie ona najbardziej na Oscara zasłu
guje. Czego jak czego, tupetu Zellweger 
nie brakuje. Gorzej, moim zdaniem, z ak
torskimi umiejętnościami. We "Wzgórzu 
nadziei" potrafiła tylko wydymać usta 
i brać się pod boki. 

O porażce może mówić Bill Murray. 
Choć prowadził w sondażach, przegrał z Se
anem Pennem. Nie krył rozczarowania, chciał 
wyjść. Zatrzymał go prowadzący oscarową ga-
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Z lewej: Jim Carrey 
mógł potrzymać 
cenną statuetkę 

Blake'a Edwardsa. 
U góry: Ekipa 

.,Władcy Pierścieni" , 

przy mikrofonie 
reżyser. 

Na sąsiedniej stronie: 
Renee Zellweger 

i Charlize Theron, 
w tle tegoroczni 

laureaci Oscarów 
- zdjęcie rodzinne 

lę Billy Crystal. - Billy, 
zostań - prosił. - Ko
chamy cię, Bi!Jy. 

CrystaJ był gospodarzem ceremonii już 
po raz ósmy i jak zwykle wywiązał się ze swoje
go zadania znakomicie. }ego dowcipy nie śmie
szyły tylko Petera Weira. Honorową nagrodę 
dostal sędziwy Blake Edwards, autor cyklu 
o Różowej Panterze. Trudno w to uwierzyć, 
ale to jego pierwszy Oscar. Edwards był tylko 
raz nominowany- w 1982 roku za scenariusz 
"VictorNictoria'~ 

Tegoroczne rozdanie Oscarów uznano 
za imprezę nudną. Ale to nic nowego. Z takim 
zarzutem spotykają się oscarowe gale od czasu 
pierwszej telewizyjnej emisji w 1953 roku. (EC) 

Sean Penn chyli czoła 
przed Akademią. 

U góry: Sofia 
Coppola z ojcem. 

z lewej: Peter Jackson 
pozdrawia fanów. 

U dołu : Tim Robbins 
z żoną Susan 

Sarandon i Seanem 
Austinem 
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FRANCUSKI 
Wielkim zwycięzcą uroczystości rozdania Ceza

rów okazał się Kanadyjczyk Denys Arcand i je

go "Inwazja barbarzyńców" - wzruszająca opowieść 

o śmierci ideałów i odchodzeniu pokolenia 50-latków, 

dawnych dzieci-kwiatów, które walczyły o zmianę 
oblicza otaczającego ich świata. Film Arcanda, który 

mógł ubiegać się o paryskie wyróżnienia ze wzglę-

du na francuską wersję językową i koprodukcję 

z Canal +, otrzymał złote statuetki w trzech najważ
niejszych kategoriach: dla najlepszego filmu roku, 

najlepszego reżysera i za najlepszy scenariusz. 

Triumf Arcanda oznaczał porażkę dwóch wielkich fa

worytów wieczoru: Jean-Paula Rappeneau C,Bon 

voyage"/Szczęśliwej podróży - 11 nominacji) i 80-let

niego Alaina Resnais t,Pas sur la bouche"/Nie w usta 

Sensację wywołały nagrody w kategoriach "nadzieja" 

. i drugoplanowa rola żeńska. Obie przypadły w udziale 
' l Julie Depardieu, córce wielkiego Gerarda, za film ~ 
! w 

l "La petite Lili" (Mała Lili) w reżyserii Claude' a Millera. ~ 

l Aktorka powiedziała o swoim tatusiu: "moje brzemię". ~ 
j Rodzina Depardieu nie schodzi ostatnio z pierwszych i3-

stron brukowców. Konflikt między patriarchą rodu a je- ~ 
go dziećmi przybrał publiczny charakter i obie strony :i 

o 
wzajemnie obrzucają się wyzwiskami. ~ 

a> 

Najlepszym aktorem ubiegłego sezonu został... Egipcja-

nin Omar Sharif - wielki przyjaciel Francji i niezapo- ~ 
mniany odtwórca głównej roli w mitycznym "Doktorze 
Żywago" Davida Leana. Wydaje się, że Sharif został 
nagrodzony niejako za całość artystycznych dokonań, 

chociaż jego rola w bardzo "politycznie poprawnym" 

- 9 nominacji). Tragifarsa Rappe
neau z czasów niemieckiej oku
pacji we Francji została uhonoro
wana Cezarami dla najlepszego 
młodego aktora (Gregori Deran
gere), za zdjęcia i dekoracje. Reży
ser jednak nie krył zawodu. 

Nad Loarą 
najlepszy 

Kanadyjczyk 

filmie Fran~ois Dupeyrona "Mon
sieur Ibrahim et les fleurs du Co
ran" (Monsieur Ibrahim i kwiaty 
Koranu) zasługuje na uznanie. 
Tegoroczna Noc Cezarów po
twierdziła tendencję dominującą 

na francuskim rynku filmowym. 

Film Alaina Resnais, finezyjną adaptację operetki 

z lat 20., nagrodzono za najlepszą męską rolę drugo
planową (komik Darry Cowl jako wścibska służąca}, 

kostiumy i dźwięk. 
Za aktorkę roku 2003 uznano Sylvie Testud, odtwór

czynię głównej roli w "Stupeur et tremblements" w re
żyserii Alaina Corneau - adaptacji bestsellera Amelie 

Nothomb "Z pokorą i uniżeniem". Była to prawdziwa 
niespodzianka. Testud wygrała w konkurencji ze zna
komitą Nathalie Baye t,Sentiments"/Uczucia). 

Zainteresowanie wzbudzają tu nie wielkie, nasta
wione na dochód produkcje, ale kino rejestrujące 

okruchy życia. Jak lubią powtarzać kolejni ministro

wie kultury, słynny francuski "wyjątek kulturalny" 
opiera się na różnorodności i bogactwie kultur: 
do niego to odwoływały się wyrażnie Cezary dla 

Omara Sharifa i Denysa Arcanda oraz wyróżnienie 

dla najlepszego filmu krótkometrażowego przyznane 
Argentyńczykowi Juanowi Solanasowi. 
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POWRÓT MONTY PYTHONA 
Trwają przygotowania do filmu o latającym Cyrku 
Monty Pythona. Scenariusz powstanie na podstawie 
pamiętników Grahama Chapmana, jednego z członków 
trupy. Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w role Pytho
nów. Właśnie trwa casting. - Poszukujemy szóstki nie
zwykle utalentowanych ludzi, którzy będą charakteryzo
wać się podobnym geniuszem i jednocześnie niepoczy
talnością - powiedział producent David Eric Brenner. 

NAJPIERW CÓRKA, POTEM MAMA 
Laura Dern i jej mama Diane Ladd zagrają razem 
w "Hot Water Biscuits".- Laura zagra główną bohaterkę 
w pierwszej części filmu, w wieku od 17 do 38 lat 
-wyjaśnia Diane ladd. - Później ja wkraczam do akcji 
i zagram postać w wieku od 38 do 60 lat. 
Aktorki wystąpiły już razem w "Historii Rose" z 1991 ro
ku. Dostały wówaas nominacje do Oscara. To jedyny jak 
dotąd wypadek, żeby matka i córka dostały nominacje 
do tej nagrody w jednym roku za ten sam film . 

ZA DROGIE AKTORKI 
Sarah Jessica Parker i Kim Cattrall zażądały po 14,4 
miliona dolarów oraz udziałów w zyskach za role w fil
mie "Seks w wielkim mieście". losy fabularnej wersji 
popularnego serialu stanęły więc pod znakiem zapytania. 
- Parker i Cattrall stawiają warunki, których po prostu 
nie możemy spełnić, bo nie mamy budżetu jak Steven 
Spielberg - powiedział jeden z szefów sieci HBO . 
Aktorkom zaproponowano po 5,4 miliona dolarów plus 
tantiemy. Negocjacje trwają. Jeśli wypadną pozytywnie 
- prace nad filmem ruszą już w maju. 

~rzeciwności 
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ROLA ŻYCIA 
Jan Nowicki zag rał lm re Nagya w filmie Marty 
Meszaros. 

- Na takie propozycje czeka się całe zawodowe 
życie - mówi Jan Nowicki o roli lmre Nagya w filmie 
.,Niepochowany" w reżyserii Marty Meszaros. Zdjęcia 
do filmowej biografii jednego z najwybitniejszych wę
gierskich polityków zakończyły się w styczniu. lmre 
Nagy jako premier Węgier (1953- 1955) zreformował 
system polityczny, zarządził amnestię, odszedł od jed
nopartyjnego systemu władzy. Kiedy jednak wycofał 
Węgry z Paktu Warszawskiego i ogłosił je państwem 
neutralnym, wydał na siebie wyrok śmierci. 

- Biografia polityka i droga, która wiodła go od 
komunistycznej ortodoksji do antykomunistycznego 
sprzeciwu, pozostają nieznane większości Polaków 
- mówi Marta Meszaros. - Ciekawe, że pośmiertna 
legenda Nagya, mimo czarnej propagandy, zapisów 
cenzury i aktywności tajniaków była wciąż żywa 
wśród Węgrów. 

- Maltretowany w więzieniu, bity i upoka
rzany nigdy się nie ugiął - dodaje Jan Nowic
ki. - Kilka miesięcy wcześniej podziwiany 
i adorowany, w więzieniu był odcięty od 
świata, od rodziny, zabrano mu nawet okula
ry, a po jego celi grasowały szczury . .,Brzy-
dzę się wami" - mówił swoim oprawcom. 

28 FILM kwiecień 2004 

Tytuł filmu nawiązuje do legendy pogrzebów Na
gya. Po powieszeniu w 1958 roku jego ciało zostało 
wyrzucone do dołu z resztkami z więziennej stołówki. 
Potem grzebano Nagya jeszcze kilkakrotnie. W 1989 
roku ostatni pogrzeb był manifestacją opozycji antyko
munistycznej w przeddzień upadku systemu. 

Operatorem filmu Marty Meszarosjest syn inne
go węgierskiego reżysera Miklósa Jancsó- Nyika. 
Obok gwiazd kina węgierskiego i słowackiego poza 
Nowickim zobaczymy Ewę Telegę, grającą rumuńską 
agentkę służb specjalnych, oraz Jana Frycza w pierw-
szoplanowej roli więziennego oprawcy. 

- Po serii ról niewiele znaczących mam wra-. 
żenie, że dotknąłem czegoś ważnego. Ze znów 
stałem się aktorem. Aktorem, a może raczej 
lmre Nagyem?- mówi Nowicki. 

Premiera, także polska, filmu .,Niepocho
wany" planowana jest latem. 

LUKASZ MACIEJEWSKI 

KOCHANEK CZY KOCHANKA? 
,.Idola", .,Orlando", ,.Różowe lata" i .,Nie czas 
na łzy" będzie można zobaczyć na przeglą
dzie .,Androgyne". W warszawskim Kino.Lab 
pokazane zostaną filmy fabularne i dokumen
talne, których bohaterami (bohaterkami?) są 
istoty o trudnej do określenia płci. Projekcje 
odbędą się między 22 a 25 kwietnia. 

NOWE KINO ROSYJSKIE 
16 kwietnia w Iluzjonie Filmoteki Narodowej 
rozpocznie się przegląd najnowszych filmów 
rosyjskich. Zaprezentowanych zostanie 7 fil
mów z lat 2002-2003, w Polsce szerzej nie
znanych, a także, dla pełni obrazu, dwa filmy, 
które miały swą premierę w lutym i w marcu 
-.,Powrót" i .,Rosyjska arka". Przegląd otworzy 
film S. Goworuchina .,Pobłogosławcie kobie
cie". Reżyser filmu będzie gościem wieczoru. 
Imprezie towarzyszy wystawa .,Kino rosyjskie 
w plakacie polskim". Przegląd odbędzie się też 
w Lublinie i Poznaniu. 

PAPIEROSY l KONIE 
Hugh Grant zagra główną rolę w filmie, 
którego tytuł brzmiał będzie .,Cigarettes 
and Horses". Film ma być westernem, 
scenariusz pisze Brytyjczyk Ben Trebilcook, 
który ma na swoim koncie .,Mission: 
lmpossible 3". 

ADAMCZYK W KOMEDII 
Latem mają rozpocząć się zdjęcia do filmu 
"Jak się udała Pierwsza Komunia?". 
Akcja tej współczesnej komedii obyczajowej 
toczy się podczas przyjęcia po Pierwszej 
Komunii 9-letniego Kubusia. W jednej 
z ról wystąpi Piotr Adamczyk. Scenariusz 
napisała Beata Hyczko. Reżyseruje 
Tomasz Drozdowicz. Hyczko i Drozdowicz 
pracowali już razem przy serialu TVP 
.,Saga rodu Ganzegal". 
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Polskie Orły rozd 
Najwięcej nagród 
Polskiej Akademii 
Filmowej otrzymały 
,.Zm ruż oczy" i ,.Por
nografia". Wśród 
aktorów triumfowali 
Katarzyna Figura i Zbi
gniew Zamachowski. 

• Najlepszy film ZMRUZ OCZY 
• Najlepsza reżyseria 

Andrzej jakimewski 
.,Zmruż oczy" 

• Najlepsza główna 
rola męska 
Zbigniew Zamachowski 
..Zmruż oczy" 

• Najlepsza główna 
rola kobieca 

Katarzyna Figura . 
.. Z u rek" 

• Nagroda publiczności . 
ZMRUZ OCZY 

• Najlepsza drugoplanowa 
rola męska Jan Frycz 
,.Pornografia" 

• Najlepsza drugoplanowa 
rola kobieca Dominika 
Ostałowska ,.Warszawa" 

• Najlepsze zdjęcia Krzysztof 
Ptak .. Pornografia" 

• Najlepszy scenariusz 
Andrzej jakimewski 
..Zmruż oczy" 

Najlepsza muzyka 
Zygmunt Konieczny 
•• Pornografia" 

• Najlepsza scenografia 
Andrzej Przedworski 
,.Pornografia" 

• Najlepsze kostiumy 

Magdalena Tesławska. 
Paweł Grabarczyk 
,.Stara baśń- kiedy słońce 
było bogiem" 

• Najlepszy montai 
. 

jarosław Kamiński ,.Zurek" 
• Najlepszy dźwięk jacek 

Hamela, Bertrand Come. 
Katarzyna Dzida-Hamela 
,.Pornografia" 
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KONIEC lATA 
NA PLANIE FILMU SKRZYŻOWANIE W REŻYSERII MAŁGORZATY SZUMOWSKIEJ. 

Koniec świata znajduje się kilkadziesiąt 

kilometrów za Krakowem: w szczerym 

polu, z jednym, tonącym w mroku i w śnie

gu, krzyżem. Małgorzata Szumowska kręci 

film "Skrzyżowanie" w ramach nowelowego 

projektu firmy lentropa Larsa von Triera 

- pod wspólnym hasłem "Wizje Europy". 

Pomysł jest prosty. 25 krajów, 25 wizji 

uznanych reżyserów, które mają stworzyć 

nowy filmowy obraz Zjednoczonej Europy. 

W eksplikacji producenta czytamy: "Zada

niem każdego z reżyserów jest stworzenie 

osobistej impresji obecnego lub przyszłego 

życia w znajdującym się w stadium przemia

ny kulturowym tyglu. Zasady, sprawiedliwie 

obejmujące wszystkich, są proste: Absolut

na dowolność środków wyrazu". Z Polski do 

udziału zaproszono Małgorzatę Szumowską. 

- Zawdzięczam to mojemu najnowsze

mu filmowi "Ono" - mówi Szumowska. 

- Wprawdzie obraz nie jest jeszcze ukończo

ny. Za kilka dni wyjeżdżamy do Niemiec 

na ostateczne zgrywanie. Polska premiera 

filmu przewidziana jest dopiero na festiwalu 

w Gdyni. Jednak film w tej wersji, jaką ma

my obecnie, zachwycił ludzi z telewizji ARTE, 

którzy polecili mnie Zentropie i von Trierowi. 
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Koniec świata po polsku. Europa po 

polsku. W centrum świata stoi krzyż. Jezus 

Chrystus frasobliwy. Tak smutny, jak rzeczy

wistość dookoła. Cepeliowski krzyż, Chrys-

! tus z mitologii małych ojczyzn. Nadjeżdża 

; samochód, wysiada z niego dwóch chłopa
ków. W samych garniturach, chociaż wszy

scy marzniemy w kurtkach i szalikach. 

- To ma być film stricte formalny. 

Dlatego zaangażowałam tylko aktorów 

niezawodowych. Są, a nie grają - mówi 

Szumowska. 
Łukasz Kobus jest studentem ekonomii. 

Kiedyś zostawił swoje zdjęcia w banku twa

rzy, prawie zapomniał o tym. - Telefon od 

Maigorzała Szumewska wskazuje koniec świata 

ł' 

... SKRZVŻOWANIE 
Reżyseria : Malgorza· 
ta Szumowska 
Zdjęcia: 

Michal Englert 
Muzyka: 
Gabriel Yared 
Scenografia: 
Marek Zawierucha 
Obsada: Konrad 
Bugaj, Wojciech Szu· 
mowski, Adam Walic· 

ki. Jacek Drosio, 
Łukasz Kobus, Moni· 
ka Winiarczyk 
Produkcja: 
lentropa - Dania 
Arte - Francja 

Gosi był najpiękniejszą rzeczą, jaka spotkała 

mnie w życiu - mówi. 

Łukasz Kobus i Maciej Walicki, grający 

biznesmenów, ściągają Chrystusa z krzyża. 

Chrystus frasobliwy zostaje zamieniony na 

Chrystusa popkulturowego. Różowiutki jak 

niemowlak, z pięknymi- otwartymi! - ocza

mi i długimi rzęskami. -To maska pośmiert

na Modrzejewskiej - opowiada scenograf 

1 
filmu Marek Zawierucha. - Chrystus fraso

bliwy miał fizys Chopina. Taki był pomysł 

l zaproszonych do współpracy rzeźbiarzy, 
Krzysztofa Koncewicza i Macieja Pęcaka. 

Rzeczywiście , teraz dopiero zauważy

łem, że gipsowy nos Chrystusa frasobliwego 

wydał mi się dziwnie znajomy. - Wczoraj 

- opowiada Zawierucha - jedna z pań 

z pobliskiej wioski, przyglądając się Chrys

tusowi z otwartymi oczami, powiedziała: 

"Otworzył oczy! Teraz zobaczy wreszcie całą 

1 tę nasz~ biedę". . . . 
Zm1erzch dma oznacza komec zdjęć. Od-

jeżdżamy. W gustownych pudłach Chrystus 

z twarzą Modrzejewskiej (rzęsy!), Chrystus 

z twarzą Chopina (nos!). l tylko wiejski, pro

sty krzyż stoi, jak stał. l będzie stał zawsze. 

LUKASZ MACIEJEWSKI 



TELEWIZJA DD ZABAWY 
W lutym ruszyła 4fun.tv. Jej kampa

nia reklamowa "Nie bawisz się, nie 
żyjesz" wzbudziła sporo kontrowersji. 
Kanał skierowany jest do młodzieży 
i prezentuje reportaże, teledyski, progra
my muzyczne i sportowe, a także filmy 
amatorskie. Redakcje są w stałym kon
takcie z widzami, którzy mogą przesyłać 
swoje uwagi, komentarze, własne teksty 
i zdjęcia oraz zgłosić chęć udziału w pro
gramie. 4fun.tv na razie dostępna jest 
w Cyfrze+ oraz Polsacie Cyfrowym. 

NAJLEPSZE 
SCENARIUSZE 
Konkurs Hartley-Merrill 
rozstrzygnięty. Zwy
cięzcą tegoroanej edy
cji został Robert 
Krzempek. Jego "PIT" 
opowiada o bezrobot
nym Fazim, którego do 
tej pory utrzymywała 
matka. Kiedy ta wyjeż
dża do sanatorium, 
Fazi musi sam o siebie 
zadbać. Wyrusza na 
poszukiwanie legalne
go zarobku. Odwiedza 
biuro pracy, lombard, 
żebrze pod kościołem. 
Przy okazji poznaje 
różne ciekawe aspekty 
polskiej rzeaywistości. 
Krzempek za swój sce
nariusz dostanie 3 tys. 
dolarów. Drugie miej
sce (2 tys. dolarów) 
przypadło w udziale 
trzem autorom scena
riusza "Zandka wycie
rać buty": Maciejowi 
Sterło-Orlickiemu, Ma
riuszowi Gawrysiowi, 
Dariuszowi Glazerowi. 
Trzecie miejsce zdobył 
Gerwazy Reguła 
za "Pali się Czesiek". 

PD NAGRODĘ 
"Symetria" Konrada 
Niewolskiego będzie 
reprezentować polskie 
kino w głównym 
konkursie festiwalu 
w Karlowych Warach. 
Festiwal odbędzie się 
w dniach 2- 1 O lipca. 
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MATEUSZ RAKOWICZ 
dopiero co ukończył 
warszawską ASP, a już 
współpracuje z uznanymi 
filmowcami. Rysuje im 
filmy. Mówi, że to najlep
sza szkoła reżyserii. 

N iedawno narysował "Janosika" dla 

Agnieszki Holland i Katarzyny Adamik oraz 

"Hamleta", którego Łukasz Barczyk realizował 

dla Teatru Telewizji. Do "Gliny" Władysława 

Pasikowskiego zrobił w ciągu miesiąca ponad 

500 rysunków! Prawdopodobnie narysuje też 

"Vinci" - najnowszy film Juliusza Machulskiego. 

Na spotkanie z młodym artystą umówili

śmy się w jego dwupokojowej pracowni 

na Żoliborzu. Już od progu widać, że mieszka 

tu ktoś wyjątkowy - ściany obwieszone 

niesamowitymi szkicami i rysunkami, półki 

uginają się pod ciężarem komiksów i książek 

o malarstwie i kinie. 

o 
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Scenorys to mapa, szkic scen opisanych 

w scenariuszu. Taki film w obrazkach, "ko-

miksowa" wersja, zanim jeszae pójdzie 

w ruch kamera. Na świecie występuje pod 

nazwą storyboard. Spolszczyli ją specjaliści 

od reklamy, bo w tej branży najaęściej się 

go u nas wykorzystuje. Często wizja reżysera 

i operatora różni się od tej, która narodziła 

się w głowie scenarzysty. Wtedy właśnie 

do akcji wkraaają storyboardy. Są poligo-

nem, na którym toaą się dyskusje o kształcie 

filmu. Opróa postaci i głównych dekoracji 

planowanych w kadrze, każdy rysunek 

opatrzony jest komentarzami dotyaącymi 

np. ruchu kamery, zachowania postaci. 

- Chociaż w Polsce wielu reżyserów 

wciąż uważa, że szkice scen ograniczają ich 

kreatywność i swobodę na planie - ubolewa 

rysownik - na świecie scenorys jest natural-

nym "przedłużeniem" scenariusza. Francis 

Ford Coppola, Ridley Scott, Wim Wenders 

ay Lars von Trier nawet nie myślą o kręceniu, 

zanim nie zobaaą scenorysu. 

- To najlepsza szkoła filmowa pod słoń-

cem - ekscytuje się Rakowia. - Możliwość 

dyskusji z reżyserem, analizowanie każdej sce-

ny, tworzenie poszaególnych ujęć. Tak było 

przy "Janosiku". Dzięki Kasi Adamik (która za-

aynała od rysowania storyboardów dla swojej 

matki Agnieszki Holland) nauayłem się tak 

wiele, że powoli zaaynam dojrzewać do przy-

gody ze scenopisarstwem albo reżyserią. 
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KAMERA, START! 
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CHICAGO 
Pod koniec marca ru
szyły zdjęcia do "Iee 
Harvest". W obsadzie 
znaleźli się John 
Cusack, Billy Bob 
Thornton oraz 
Monica Bellucci. 
Dwóch głównych 
bohaterów oferuje 
ochronę klubów ze 
striptizem. Oczywi
ście za grube pienią
dze. Bellucci gra 
właścicielkę nocnego 

klubu. Reżyseruje 
Harold Ramis. 

LOS ANGELES 
Wiosna w pełni, ale filmowcy już myślą o 

Bożym Narodzeniu. Tim Allen i Jamie Lee Curtis 
spotkali się na planie komedii "Skipping 

Christmas". Jej bohaterem jest Luther Krank, 
który postanawia zlekceważyć świąteczne 
obyczaje i w grudniu wyjechać z żoną na 

wakacje. Jego plany pokrzyżuje przyjazd córki, stęsknio
nej za rodzinnym świętem. Film powstaje na podstawie 

powieści Johna Grishama. Scenariusz napisał 
Chris Columbus, reżyseruje Joe Roth. 
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LOS ANGELES, NOWY JORK 
Amanda Peet i Ashton Kutcher grają razem w filmie Nigela Cole'a 
"A Lot Like Love". To komedia romantyczna o parze 20-latków, 
którzy muszą pokonać mnóstwo trudności, zanim będą mogli być 
razem. Autorem scenariusza jest debiutujący Colin Patrick Lynch. 

AUSTIN 
Robert Rodriguez wyreżyseruje "Miasto grzechu" na podstawie 
serii powieści graficznych Franka Millera. Nakręcił już kilka scen 
z Joshem Hartnettern i Marley Shelton. Jeszcze w kwietniu rusza 

druga część zdjęć. - Po reali
zacji "Małych agentów" chciałem zrobić 
coś, co byłoby wyzwaniem dla twórców 
efektów specjalnych - wyznał Rodriguez. 
"Miasto grzechu" to jeden z najsłynniej
szych amerykańskich cykli sensacyjnych. 
Miller ma być drugim reżyserem. 

POL-E-KHUMRI 
Na północy Afganistanu, 
w prowincji Baglan 
chroniona przez armię 

afgańsko-francuska ekipa reali
zuje film "Terre et cendres" (Ziemia 

i popioły). Reżyserem filmu jest Atiq 
Rahimi, który powrócił do Afganistanu 

po 20 latach emigracji we Francji. Scena
riusz oparty na jego powieści opowiada 

o wędrówce starca z głuchym wnukiem, 
ocalałych cudem z bombardowania wioski. 

Budżet filmu, jednej z pierwszych koprodukcji 
w wyzwolonym spod panowania talibów Afganistanie, 

wynosi 3,2 miliona euro. 
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Rozpoczęły się już prace nad 
filmem "Harry Potter i Czara Ognia". 

Scenariusz na podstawie powi 
J.K. Rowling napisał Steven 
Kloves. Reżyserem jest Mike Newell, który będzie musiał sprostać 

nie lada wyzwaniu. Fani Harry'ego Pottera napisali petycję 
a: 
~ do wytwórni Warner, by nie pozbawiała widzów ani jednego 

~ wątku z książki. Tak wierny oryginałowi film musiałby trwać 

~ co najmniej 3,5 godziny. Premiera zapowiadana jest na listopad 
o a 2005 roku . W głównych rolach ponownie zobaczymy Daniela 
o 
2i Radcliffe'a, Emmę Watson i Ruperta Grinta. 
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LONDYN 
Emma Thompson, 
Coli n Firth i Angela 

Lansbury grają razem 
w filmie 

"Nanny McPhee". 
Scenariusz na podsta

wie serii książek dla 

dzieci "Nurse 
Matilda" napisała 
Emma Thompson. 

Reżyseruje Kirk Jones. 

~ WYSPA MAN 
a: 
6 Niezależny projekt "The Libertine" to oparta na faktach opowieść 
o 
o o lordzie Rochester Johnie Wilmocie, XVIl-wiecznym poecie 
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~ i kobieciarzu. Główną rolę gra Johnny Depp. W filmie zobaczymy 
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są na wyspie Man -ze względu na ko
rzystne dla filmowców podatki. 

"The Libertine" będzie debiutem 
brytyjskiego reżysera reklam 

Laurence'a Dunmore'a. 

• 
PARYZ 

Jean-Pierre Jeunet kończy 
pracę nad swoim najnow
szym filmem. Główną rolę 

powierzył Audrey 
Tautou. Akcja 

"Un long di
manche de fian

~ailles" dzieje się we 
Francji w czasie l wojny 
światowej. Narzeczona 

jednego z poległych 
na froncie żołnierzy 

ma wątpliwości, czy jej 
chłopak na pewno zginął. 

Rozpoczyna własne 
śledztwo. W filmie zoba

czymy też Jodie Foster. 

OLSZTYN 
Xawery Żuławski roz
poczyna ostatni etap 
zdjęć do "Chaosu". 

Film ma być manifestem 
pokolenia 30-latków. 

Będzie gotowy jesienią. 
Grają Marcin Brzozowski 

i Maria Strzelecka. 

NAIROBI 
Rachel Weisz wystąpi 

u boku Ralpha Fiennesa 
w "The Constant 

Gardener". To historia 
brytyjskiego dyplomaty 
w Kenii, którego żona 
zostaje zamordowana 

w tajemniczych okolicz
nościach . W trakcie 
śledztwa wychodzi 

na jaw, że go zdradzała. 
Reżyserem filmu jest 
Fernando Meirelles, 

twórca "Miasta Boga" . 

WARSZAWA 
Trwają prace na planie 
drugiej części 

serialu "Boża podszew
ka". Zdjęcia do sagi 
rodziny Jurewiczów 
potrwają do maja. 
W serialu zagrają Kinga 
Preis, Karolina Gruszka, 
Hanna Śleszyńska , Jan 
Peszek i Magdalena 
Cielecka. Nowe 
odcinki pojawią się 
w telewizji wiosną 
2005 roku. 
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• 
Z Y C l E TOWARZYSKIE 

Złote Globy, Oscary, Cezary za rok 2003 mają już swoich 
właścicieli. l my w warszawskim Teatrze Dramatycznym 
rozdaliśmy Złote Kaczki, nagrody przyznawane przez Czytelników 
FILMU. Na scenie stanęli obok siebie gwiazdy i debiutanci, 
twórcy największych przebojów kasowych i artyści nieza l eżni. 

W kuluarach rodziły się pomysły nowych filmów. Obok Złotych 
Kaczek była oczywiście kaczka pieczona. -Artysta nagrodzony 
nic nie traci na swoich właściwościach - powiedział kiedyś 

Zbigniew Zamachowski. Dopowiadamy: Może nawet zyskać. 

Zbigniew Zamachowski 
oraz laureaci Kaczki 

. Specjalnej Ewa 
r Andrzej Jakimowscy 

P=~=-
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Agnieszka Krukówna 
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. . Dominika 
PatryCJ~ ~ chowskie 

Woy-WOJCie 

Piotr Najsztub 

Beata Tyszkiewicz i Guillaume 
Devoud, Dyrektor Generalny 

Hachette Filipacchi Polska 

Agnieszka Grochowska 

Zuzanna t apicka 

• 

Lech Majewski 

Ewa Braun 
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• 
Z Y C l E TOWARZYSKIE/ZŁOTE KACZKI 

Wspaniale układy 
choreograficzne do 

muzyki filmowej 
zaprezentowała 

grupa VOLT 

Grzegorz Wójcik 
(INTERIA.PL) i Piotr 
Welc (RMF FM) ze 
Złotym Smokiem 

ostatnie poprawki. 
. yna szapalowska Graz . 

w rękach styhsty 

Goście raczyli się winem Galio 
oraz daniami przygotowanymi 
przez restaurację Venezia. 
Dziękujemy za pomoc firmom 
Shiseido oraz BMW Polska. 
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Ven~ia' 

.......... .2 

. towania 
ostatme przygo k' wicz 

l. Beata l'ysz Ie ' 
do ga 1. 
przemek Angerman 
i oorota Wróblewska 

Wlodzirnier~ 
Wróblewski 
i Andrzej 
SerdiukoW 

' 

. Mariusz Pujszo 
' Aleksandra Nieśpielak 

O błyskotliwą urodę Kaczki, jak co 
roku, zadbal Tadeusz Markiewicz 

NAGRODY DTRZYMWĄ 
JustJna Hoclur, ~ 
-kino domowe 

Piotr Białek, Hiel« - roczna 
prenumerata mies. ,.Film" 

Paweł Jakimiuk, Wola - roczna 
prenumerata mies. "Film" 
Krzysztof Kowalik, Kraków 

roczna prenumerata mies. "Film" 
:rzyl:ztof Osika, Gostwica - roczna 

prenumerata mies. "Film" 
Harcin Poznal\, Opole 

- roczna prenumerata mies. "Film" 
Temasz Sznajdtr, Olsztyn 
- roczna prenumerata mies. "Film" 
Dominik Undak, ~Górnicza 

- RICZII prenumerata mies. "Film" 
Hichal W'~atr, Rzeszów 
- roczna prenumerata mies. "Film" 

Hap Wołosz, Olsztyn 
- roana prenumerata mies. "Film" . 
Joanna Zydtk. Lublin 

- roczna prenumerata mies. "Film" 
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ŻYCIE l CAŁA RESZTA / W 

l z WOODYM ALLENEM 

l rozmawia MARIOLA WIKTOR ("Dziennik Lódzki") 

Woody Allen podszyty Czechowem. Taka myśl przyszła 

mi do głowy po obejrzeniu Pana najnowszej ... komedii 
. ' 

"Zycie i cała reszta" . Smiejemy się, ale śmiech więźnie 

nam w gardle. 
Zgadza się. Fostacie są dowcipne i przerysowane, jak w nor

malnej komedii, ale zarazem gdzieś pod spodem to bardzo smut
ni i zagubieni ludzie. Jason Biggs gra młodego pisarza nowojor

skiego. Jego bohater jest sfrustrowany, bezradny i przerażony. 

Niepewny siebie w roli nie tylko mężczyzny, ale i rozpoczynające

go karierę literata. Jego filmowa partnerka (Christina Ricci) wciąż 

go zdradza i też cierpi z tego powodu. Jej niedojrzałość emocjonal
na ma swoje korzenie w trudnej, skomplikowanej relacji z matką. 

Ja gram starszego, zdziwaczałego przyjaciela i doradcę pisarza. Nie 

muszę dodawać, że mój bohater również pełen jest lęków, obsesji 

i oczywiście z łatwością wpada w depresję. 
Pojawia się tu jeszcze inny rodzaj pesymizmu. Film sugeru

je, że życia nie da się uchwycić kamerą, opisać. Zawsze coś 

nam umknie. Jaki wobec tego jest sens robienia filmów? 

No właśnie, po co? Najwięksi filozofowie i pisarze, od Sokrate

sa poczynając, przez Tomasza z Akwinu, do Nietzschego, Dosto

jewskiego i Kafki, próbują mówić o smutku życia i wielkich egzy

stencjalnych problemach. Trwa to tysiące lat i nikt nie jest w stanie 

ogarnąć żywiołu życia i wyjść ponad utarte prawdy. Tym bardziej 

ja nigdy nie miałem takich ambicji. Robię moje fillny z prozaiczne

go powodu. Bo odciągają mnie od ... prawdziwego życia. 

Od czego Pan tak ucieka? 

WOODY ALLEN 
Od niepewności na przykład. Męczy mnie, 

że nie wiem i nigdy się nie dowiem, dlaczego się 
urodziłem i co oznacza życie. Jak zmierzyć tę 
"resztę': którą zasugerowałem w tytule filmu. 
Boję się też wojen, kataklizmów, chorób. No 

Ma 68 lat . Urodził się w Nowym Jorku. Reżyser, scenarzysta, aktor. Nakręcił blisko 40 fil-
mów, m.in.: .. Manhattan", .,Annie Hall", .,Hanna i jej siostry" i .,Koniec z Hollywood". 

Kilka lat temu stał się bohaterem skandalu, żeniąc się z młodszą o 35 lat Soon-Yi Previn, 

i starości. Nie tego nawet, że umrę, ale że znik
nę na zawsze. Nie wierzę w życie pozagrobowe. 
Te myśli mnie przerażają, uciekam od nich 
w pracę, ale one wracają. Wątpię, by moje filmy 
komukolwiek pomagały lepiej zrozumieć ten 
zwariowany świat. Jeśli jednak na chwilę 

za sprawą magii kina widzowie uwolnią się 
od swoich trosk, to nie mam większych marzeń. 

adoptowaną córką swojej byłej partnerki Mii Farrow. Znane są też jego liczne dziwactWa. 

N ie znosi w si, niechętnie opuszcza Manhattan, większość filmów nakręcił w Nowym 

Jorku, od lat korzysta z porad psychoterapeuty. W wolnych chwilach gra na klarnecie. 

Jest rekordzistą. jeśl i chodzi o Oscary za scenariusz: ma 13 nominacji w tym 2 zdobyte 

statuetki. Jako reżyser ma 6 nominacji i jednego Oscara; jako aktor - jedną nominację. 

A prywatnie co Pana przeraża? 

Kiedy widzę na skórze ciemną plamkę, natychmiast wyobra

żam sobie, że to rak. Tej nerwicy już się chyba nigdy nie pozbędę. 
Od razu biegnę wtedy do lekarza, robię prześwietlenie, a potem 

jeszcze dla pewności konsultuję wyniki z drugim specjalistą. Mar

twię się o wszystko na zapas. Mam też fioła na punkcie zapachów 

i czystości powietrza, jakim oddycham. Niepewnie czuję się 

w tJumie. Nie znoszę na przykład jazdy zatłoczonym metrem 

czy autobusem, tej wrogiej masy napierających na siebie ciał. 

Mam dziwaczne nawyki żywieniowe i dlatego tak niechętnie 

ruszam się z domu. Nie znoszę długich zagranicznych podróży, 
latania samolotami, ale także całej tej szopki zwanej festiwalami 
filmowymi. Mdli mnie na widok czerwonego dywanu i koniecz-

44 FILM kwiecień 2004 

ności wbijania się w garnitur. To by było chyba na tyle. Oceniam 

więc, że jestem paranoikiem w jakichś 25 procentach. 
Ale niepozbawionym krytycyzmu wobec siebie. Jak to 

wytłumaczyć? 

Gdybym mial siebie opisać najkrócej, to powiedziałbym, że jes

tem artystą, który ... zawiódł. Nawet nie aktorem. Marlon Brando, 

Jack Nicholson, Dustin Hoffman to są aktorzy. Ja nie. Nawet na klar
necie gram gorzej niż średnio. Gdybym nie był sławny, to nawet pies 

z kulawą nogą nie przyszedłby na mój koncert jazzowy. Moich fil
mów też nie lubię. Tylko ja wiem, ile każdy z nich kosztowal mnie 

kompromisów i jak dalece odbiega od moich wizji. 
Dlaczego ludzie utożsamiają Pana z paranoikami, jakich gry

wa Pan w kinie? 
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Widocznie według widzów robię to dostatecznie przekonują
co. Skoro cale życie gram takiego samego, zakompleksionego face
ta w grubych okularach, to pewnie muszę taki być prywatnie. 
Teraz po "Życiu i całej reszcie" wszyscy pomyślą pewnie, że trzy
mam w domu broń, bo gram znerwicowanego faceta, który biega 
ze strzelbą po pokojach. Prywatnie broni nie mam i nie jestem 
takim szaleńcem jak mój bohater. W ogóle to bardzo spokojny 
ze mnie człowiek. Codziennie rano, jak miliony ludzi, wstaję, gim
nastykuję się, razem z Soon-Yi Previn przygotowujemy śniada
nie dla naszych dziewczynek, a potem siadam przy maszynie do 
pisania (komputerów nie lubię) i zamykam się w pokoju na kilka 
godzin. Po lunchu ćwiczę na klarnecie, wieczorami lubię zajrzeć 
do kina lub skoczyć do ulubionej restauracji. W weekendy można 
mnie spotkać z dziećmi w Central Parku. Wiodę życie typowego 
nowojorskiego mieszczucha. 
l nie zamierza Pan zbić majątku na autobiografii? 

Chciałbym dostać za nią przyzwoite pieniądze. Chodzi 
o trzy miliony dolarów. l nie dlatego negocjuję tę sumę, że jestem 
chciwy. Po prostu na napisanie autobiografii potrzebuję od sześ
ciu miesięcy do roku. W tym okresie nie wyobrażam sobie jedno
czesnej pracy nad filmem czy reżyserowania w teatrze. A muszę 
z czegoś żyć. Jednak mam wątpliwości innego rodzaju. Wydawcom 
najbardziej zależy na rozbudowaniu wątku osobistego i za to goto
wi są słono płacić. Nie wiem, czy chcę o tym pisać. 

Pieniądze szczęścia nie dają, ale lubi Pan je mieć. Trzy 
miliony na rok życia to niezła sumka ... 

Wiele można kupić za pieniądze. Z wyjątkiem zdrowia, prze
szłości i miłości . 

Jest Pan szczęśliwym człowiekiem? 
Tak, jestem szczęściarzem. Po pierwsze dlatego, że płacą mi za 

to, co najlepiej umiem robić. I że w ogóle mam regularną pracę. 
Gdybym jej nie miał, musiałbym znaleźć sobie jakieś zajęcie, bo ina
czej wpadłbym w ciężką depresję. Może zostałbym gońcem. Może 
windziarzem. Praca daje mi psychiczną równowagę. Po drugie, two
rzymy z Soon-Yi szczęśliwy związek. 

Problem polega na tym, że dopóki nie wydarzy się jakaś wielka 
tragedia, na którą nie mamy wpływu, na ogół nawet nie wiemy, 
że jesteśmy szczęśliwi. Ludzie narzekają na swoich partnerów, że ich 
nie rozumieją, na głupią, źle płatną pracę, na dzieci, że przynoszą 
słabe stopnie, na sąsiadów, że za głośni, na ich psa, że obsikał nasze 
krzaki, i tak dalej. Chodzą do psychoanalityków, łykają proszki albo 
sięgają po kieliszek. Wszystko do momentu, gdy lekarz nie wykryje 
czegoś niepokojącego w ich organizmach. Wtedy dociera do nich, 
jak bardzo byli ... szczęśliwi. Bo szczęście to już sam fakt, że się żyje. 
Jak to jest z tym póżnym ojcostwem? Przed kilku laty 
zaadoptował Pan z Soon-Yi dwie dziewczynki. 

Wiek nie ma z tym nic wspólnego. Ważniejsza jest gotowość 
psychiczna i finansowe możliwości rodziców, związane z wychowy
waniem dziecka. Jestem teraz o wiele lepiej przygotowany do peł
nienia obowiązków ojca, niż kiedy miałem 20 lat. Fizycznie czuję się 
jeszcze silny. Pochodzę z długowiecznej rodziny, więc dlaczego nie? 
Dzieci nadają życiu nowy wymiar i sens. 
To może niedługo nakręci Pan jakąś historią dla dzieci? 

Może ... Nie lubię mówić o swoich planach, a potem o realiza
cjach. Nawet aktorzy, którzy u mnie grają, nie znają całego scena
riusza. To pozwala im zachować większą spontaniczność, a mnie 
komfort poprawek i większą swobodę. 
Tę wygodną dla artysty pozycję (stała umowa z wytwórnią 
DreamWorks) może Pan wkrótce stracić . Wytwórnia ta, 
reklamując " Życie i całą resztę" , nie umieściła Pana nazwi
ska. l nie przedłużyła z Panem kontraktu. Dlaczego? 

Bo nie jestem maszynką do robienia box-office'ów w Ameryce. 
Nie gwarantuję regularnych zysków. Moje ostatnie filmy "Klątwa 
skorpiona" i "Koniec z Hollywood" nie odniosły za oceanem oszała

miającego sukcesu, więc studio wydało na mnie wyrok. Dlatego mój 
następny film "Melinda i Melinda" powstał już dla Fox Searchlight. 
No, ale trudno. Rynek rządzi się swoimi prawami. Być może czeka 
mnie to samo, co wielu wybitnych twórców, jak np. Martina Scorse
se, który z gotowym scenariuszem latami pukał do drzwi różnych 
wytwórni. W tej sytuacji na pewno nie uda mi się tak jak do tej po
ry produkować jednego filmu rocznie, ale mam jeszcze teatr, auto
biografię i moją rodzinę. Czy to mało? F' 

Nie znoszę festiwali filmowych, 
czerwonego dywanu 
i wbijania się w garnitur 
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Z Y C l E l CAŁA RESZTA / CHRISTINA RICC 0 

, 

W jej drobnej twarzy uwagę przykuwają wielkie oczy i smutny uśmiech. 
Od lat fanem aktorki jest ... Woody Allen. 

odczas rozmowy na festiwalu w Cannes cały czas pije wodę 

mineralną z wielkiej butelki. Z przepraszającym grymasem 

tłumaczy, że robi to dla cery. Nie jestem hollywoodzką 

gwiazdą, cerą się nie przejmuję, więc- ku zgrozie Christiny 

- wybieram mocną herbatę. 

Publiczność kojarzy Ricci z mrocznymi, pełnymi sprzeczności, 

dziwacznymi bohaterkami. Pytam ją, czy nie jest zmęczona takim 

zaszufladkowaniem?- Nie. Widocznie jest we mnie coś takiego, 

co sprawia, że ludzie uważają mnie za osobę mroczną- odpowia

da. - Nie sądzę jednak, bym nadawała się wyłącznie do ponurych 

ról. Moje możliwości aktorskie są znacznie większe. Wiem, że mogę 

dobrze wypaść w różnorodnym repertuarze i próbuję to udowod

nić. Przekonałam się jednak, że cokolwiek bym zagrała, zawsze 

znajdzie się ktoś, kto sklasyfikuje moją rolę jako mroczną. 

Ten mroczny image tworzą nie tylko jej filmowe wcielenia. 

Także w życiu prywatnym Ricci daleka jest od stereotypu młodej 

-ELZBIETA CIAPARA 

dzieciństwa. Czymże bowiem ono jest? Przedzłalem czasu, kiedy 

jesteśmy dziećmi. A tego nikt mi przecież nie odbierał. Po prostu 

moje dzieci:J'tstwo było inne niż przeciętnego człowieka. Dzieci 

wojskowych też mają nietypowe dzieciństwo, ale nikt się nad nimi 

z tego powodu nie lituje. 
Ale Christina miała naprawdę nietypowe dzieciństwo. 

Jej ojciec był psychiatrą. Stosowal kurację polegającą na odreago

wywaniu negatywnych emocji wrzaskiem. A ponieważ swoich 

pacjentów przyjmowal w domu, mała Christina non stop słyszała 

gniewne krzyki. Podobno była mocno zdziwiona, kiedy odkryła, 

że w domach jej koleżanek nikt nie wrzeszczy. 

Dlaczego już jako dziecko chciała grać w filmach? - Nudziłam 

się i jak każde trudne dziecko potrzebowalam czegoś, co pozwoli 

mi wyrazić samą siebie - mówi Ricci.- Dla innych dzieci lekar

stwem staje się sport, muzyka, rysowanie. Dla mnie było nim 

aktorstwo. Od razu się uspokoiłam. Te wszystkie lata przed kamerą 

hollywoodzkiej gwiazdy. 
Ubiera się wyłącznie na czar

no. Uwielbia opowiadać sw
kujące historie na swój temat, 

na przykład, że jako nastolat

Jako nastolałka zadawała sobie ból, przy
palała się papierosami, dźgała widelcami 

ka lubiła zadawać sobie ból (przypalala się papierosami i dźgała wi

delcami), że o mało nie zagłodziła się na śmierć, że nie lubi przeglą

dać się w lustrze i w domu wszystkie lustra ma zasłonięte. 

Ricci może pochwalić się blisko 40 rolami. Wcześnie zaczęła 

karierę aktorską. Zadebiutowala jako 9-latka w "Syrenach" Richar

da Benjamina. Jej partnerkami byly Cher i Winona Ryder. Rok 

później odniosła sukces jako Wednesday Addams w pierwszej czę

ści "Rodziny Addamsów" Barry'ego Sonnenfelda. Na planie zaska

kiwała swoin1 profesjonalizmem. Sonnenfeld poprosił, by zagrała 

smutek. - Barry, domagasz się niemożliwego. Smutek to emocje, 

a Wednesday ich nie odczuwa -odrzekła rezolutnie. 

Kiedy przypominam jej tę historię, uśmiecha się.- Nigdy nie 

bylam normalnym dzieckiem, raczej tzw. trudnym. Wydawało mi 

się, że jestem mądrzejsza od moich rówieśników- mówi. 

Pytam, czy nie żal jej dzieciństwa, które spędziła na planie fil 

mowym, z dala od rówieśników? Czy nie ma poczucia, że wstała 

w ten sposób czegoś pozbawiona? - Nie mam poczucia utraconego 

46 FILM kwiecień 2004 

sporo mnie nauczyły, pozwoliły dojrzeć aktorsko. Dzięki temu 

wiem i umiem znacznie więcej od aktorek - moich rówieśniczek, 

które dopiero teraz zaczynają karierę. 

Samo granie jednak już jej nie wystarcza. W 1999 roku, mając 

19lat, zadebiutowała jako scenarzystka i reżyserka krótkometrażo

wym filinem "Asylum': Założyła też firmę produkcyjną. 

-Nie jestem pierwszą aktorką, która ma własną firmę. I na pewno 

nie zrobilam tego po to, by zdobywać ciekawsze role. Nigdy nie na

rzekałam na ich brak. Założyłam firmę, bo chciałam robić filmy. 

-Jestem jej fanem od lat- mówi o młodej aktorceWoody 

Allen. Udowodnił to, powierzając Ricci rolę Amandy w filmie 

"Życie i cala reszta': Dla aktorki ten fdm jest połączeniem ,,Annie 

Hall" i "Wspomnień gwiezdnego pyłu': jej ulubionego dzieła 

V> 
w .... 
z o 
~ 

reżysera. A swoją bohaterkę nazywa kwintesencją dziewczyn Allena. u o 
Tym razem Allen wykazał dużo mtełigencji, rezygnując z roli ~ 

w 
amanta. Jego bohater nie zabiega o względy młodszej o 45 lat t;; 

...,: 
Amandy, ustępując miejsca Jasonowi Biggsowi. p e 
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Zaczynał od seksu z ciastem w głupawej komedii dla nastolatków. Problemy 
łóżkowe ma też jako sfrustrowany intelektualista u Woody'ego Allen a. KASIA NOEL 

oody Allen nie przestanie zaskakiwać. Kto by się spo
dziewał, że do swojego filmu zaangażuje idola z kome
dii dla nastolatków? )ason Biggs, odtwórca głównej roli 

w "Zycie i cała reszta': zdobył rozgłos w serii ,,.American Pie': 
Filmy te opowiadają o czwórce pryszczatych nastolatków ma

rzących o podbojach miłosnych. W jednej ze scen bohater grany 
przez Biggsa próbuje nawet uprawiać seks z szarlotką. Ta kopulacja 
z ciastem przyniosła mu popularność wśród młodej publiczności 

i nominację do nagrody MTV. Znaleźli się podobno naśladowcy, 
którzy próbowali powtórzyć ekranowy "wyczyn" Biggsa. 

Zapytany, czy nie obawia się, że do końca życia będzie kojarzo
ny z tą sceną, aktor odpowiada:- Traktuję to jako komplement. 
Po prostu jestem kojarzony z pracą, z której jestem dumny. 

Dumny? To chyba lekka przesada. Niemniej to właśnie "Ameri
can Pie" Biggs zawdzięcza rolę w "Życie i cała reszta': A praca z Alle
nem może oznaczać zwrot w karierze. Allen ma nosa do młodych 
aktorów. To właśnie od jego filmów zaczynali swoje błyskotliwe ka
riery Mira Sorvino czy Tobey Maguire. Czy stanie się tak również 

się bardziej poszczęściło. Znany aktor Judd Hirsch ("Zwykli ludzie", 
"Dzień Niepodległości") wybrał 15-letniego wówczas Jasona 
na swojego scenicznego syna w sztuce "Conversations with My Fa
ther'~ Przedstawienie odniosło sukces, chwałono młodego aktora. 

Rozgłos pomógł mu zdobyć rolę zbuntowanego nastolatka 
w popularnej operze mydlanej "As the World Turns'~ Biggs wystę
powal w serialu przez dwa lata i został nominowany do prestiżowej 
nagrody Emmy. Z początku próbowalłączyć karierę aktorską z na
uką. Po skończeniu szkoły średniej w 1996 roku rozpoczął studia 
na New York University, ale po jednym semestrze doszedł do wnio
sku, że go to nie bawi. Fostanowił skoncentrować się na aktorstwie. 
Znowu przeprowadził się do Kalifornii i znowu dostał angaż do se
rialu ("Totał Security"), którego ekranowy żywot nie trwał długo. 

Po raz kolejny szczęście uśmiechnęło się do niego, kiedy bracia 
Chris i Faul Weitz powierzyli mu główną rolę w ,,.American Pie'~ 
Sukces kasowy (ponad 100 mln dolarów wpływów tylko w USA) 
pociągnął realizację dwóch kolejnych części. Biggs zarzeka się, że na 
tym koniec.- Wraz z "American Pie: Wesele" temat został wyczer-

w przypadku Biggsa? Współpraca obu panów układała się 
wzorowo. Allen nie szczędzi komplementów swojemu mło
demu aktorowi. A Biggs jest zachwycony reżyserem. - Jest 
wspaniały, pozwala improwizować, ale czasami potrafi być 
brutalnie szczery- opowiada.- Dostawalem od niego liściki 
typu: "Jason, usypiasz mnie w tej scenie': 

Allen był super, ale czasem 
wysyłał mi liściki typu: "Jason, 
usypiasz mnie w tej scenie" 

W przyszłym miesiącu Biggs kończy 26 lat, a występuje 
od 13. roku życia. Urodził się 12 maja 1978 roku w stanie New Jer
sey. Kiedy mial pięć lat, dzięki przedsiębiorczej matce zaczął karie
rę w świecie reklamy. Ślicznego chłopczyka o kręconych włosach 
i łobuzerskim uśmiechu chętnie angażowano do sesji zdjęciowych 
dla katalogów mody dziecięcej i do reklam telewizyjnych. )asano
wi ta praca bardzo się podobała, głównie z powodu podziwu, 
jaki budziła u jego rówieśników.- Koledzy strasznie mi zazdrościli, 
bo uważali, że jestem cool- m6wi. 

Kiedy mial 13 lat, zamarzył o karierze aktora. Razem z matką 
przeniósł się do Los Angeles, uważając, że tam latwiej będzie o an
gaż. l rzeczywiście wkrótce dostał rolę w sitcarnie "Drexell's Class': 
Jednak serial nie spodobał się i jego realizacja została wstrzymana 
już po jednym sezonie. Jason wrócił do Nowego Jorku, gdzie mu 

pany. Nie będzie "American Pie: Rozwód" - mówi. Jednak znając 
prawa rządzące Hollywood, niczego nie można przesądzać. 

Tym bardziej że poza ,,.American Pie" Biggs nie odniósł sukce
su. Klapą okazały się jego inne filmy - "Frajer': "Dziewczyny i chło
paki", "Twarda laska': Krytycy źle ocenili jego występ u boku Kath
leen Turner i Alicii Silverstone w teatralnej wersji ,,Absolwenta': 

Teraz wszystko zależy od tego, czy Biggs wykorzysta szansę, 
jaką dala mu rola u Allena. Na razie aktor zagrał razem z Benem 
Aftleckiem i Jennifer Lopez w "Jersey Gir!" Kevina Smitha. Cze
kając na kolejne propozycje, urządza się w nowo kupionym do
mu (który kiedyś należał do Olivii Newton-John) i robi za ozdo
bę hollywoodzkich przyjęć. O dziwo, słynie tu z dobrego gustu, 
trafiając na listy najlepiej ubranych aktorów Hollywood. F 
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CHARLES B ON ON 
Jeden z aktorów, którymi Tarantino fascynowal się za młodu. Wspomina o nim i to dwukrotnie 

we "Wściekłych psach': Pan Brązowy (sam Tarantino) przypomina scenę z "Wielkiej ucieczki': 

w której Bronson kopie tunel, by posłużyć się nią jako alegorycznym porównaniem pewnego 

kochanka. Z kolei pan Biały odwołuje się do Bronsona, opisując niebezpieczeńst\.va związane 

z napadem na sklep jubilerski. 
Nazwisko Bronsona pada też w "Prawdziwym romansie", nakręconym według scenariu

sza Tarantino. W jednej ze scen handlarz narkotyków imieniem Drexel (Gary Oldman), 

kpiąc sobie z głównego bohatera (Christian Slater), pyta:- I kogo tu mamy? P ... Charlesa 

Bronsona. Niby kim ty jesteś? Mr. Majestykiem? 

CYTATY FILMOWE 
Dosłowne zapożyczenia często narażają 

Tarantino na zarzut plagiatu. - Kradnę 

z każdego filmu, co się da. Przywłasz

czam sobie każdy pomysł, który mi się 

spodoba - wyznaje Tarantino z rozbraja

jącą szczerością. 

Kocha kino. Potrafi zaliczyć kilka 

filmów jednego dnia. Wiele obejrzał jako 

pracownik wypożyczalni kaset wideo. 

Także jako dziecko, bo matka zabierała go 

ze sobą zawsze, kiedy szła do kina, nie 
przejmując się, czy są to filmy odpowied

nie dla małego chłopca. Mając 9 lat, zo

baczył "Deliverance" (Wybawienie) z ma

kabryczną sceną gwałtu homoseksualne

go. Powtórzył tę scenę w "Pułp Fiction': 

"W ściekłe psy" to kalka z "Killin g" 
Stanleya Kubricka, a przede wszystkim 

z "City on Fire" Ringo Lama, z którego 

Tarantino wykorzystał nie tylko pomysł 
intrygi, ale skopiował całe sekwencje. 

Deklaruje się jako wielki fan Godar
da. Nazwę dla swojej firmy Bande A Parte 

zapożyczył z filmu Godarda (polski tytuł 

"Osobliwa szajka"). Z tego filmu wziął też 

scenę konkursu tańca {"Pułp Fiction"). 
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p 
Gwiazda kina spod znaku blaxpłoitation. Tym terminem na

zwano cykl ftlmów klasy B, które na przełomie lat 60. i 70. 

pojawiły się na amerykańskich ekranach. Zrodzone na fali ra

dykalizacji nastrojów czarnej społeczności i kręcone przede 
wszystkim dla niej, filmy te ukazywały heroiczne wyczyny 

czarnoskórych bohaterów. Epatowały realistyczną przemocą 

i ostrym seksem. Królową tego kina była Pam Grier. Zwłasz

cza dwie jej bohaterki- Coffy i Foxy Brown - stały się praw

dziwymi ikonami kina. Grier stworzyła prototyp dzisiejszej 
bohaterki kina akcji, która równie chętnie posługuje się bro

nią co swoim seksapilem. 
Tarantino sporo zapożycza ze stylistyki blaxploitation. 

A Pam Grier fascynował się jeszcze jako pracownik wypoży

czalni kaset wideo. O Pam wspomina pan Różowy w jednej 

ze scen "Wściekłych psów", zastanawiając s ię nad różnicami 

między kobietami białymi a czarnymi. Grier ubiegała się 

o rolę w "Pulp Fiction': którą ostatecznie dostała Rosanna 
Arquette. Tarantino obiecal Grier angaż do następnego filmu. 

Pam Grier -...-..; 

Z myślą o niej napisał scenariusz 

"Jackie Brown" według powieści 
"Rumowy poncz" Elmore'a 
Leonarda. Zmienił nie tylko imię 
bohaterki z Burke na Jackie (na
zwisko Brown zapożyczył oczywi
ście od Foxy Brown), ale przede 
wszystkim jej rasę. 

Wielbiciel kung-fu 
i stóp Urny Thurman. 
Nałogowy pożeracz 

filmów. Znawca 
rock and rolla. Laureat 
Złotej Palmy w Cltrtnes 
i Oscara. 
"Kill Bill vol. 2" 
Ouentina Taran 
to prawdziwa sz 
dla tropicieli jego 
perwersji. 
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DNA ooz· • 
Tarantino lubi, żeby jego filmy tworzyły zamknięty świat. Dla

tego chętnie wykorzystuje te same imiona lub nazw·iska boha

terów w różnych swoich filmach i scenariuszach. 

Marsellus to nie tylko przełożony ViiKenta i Julesa 

w "Pulp Fiction", ale także postać ze "Wściekłych psów': której 

co prawda nie widzimy, ale o której słyszymy. Alabama raz jest 
Pulp Fiction 

eks-wspólnikiem pana Białego ze "Wściekłych psów", raz pro-

stytutką o złotym sercu z "Prawdziwego romansu" (do którego Tarantino napisał sce

nariusz). Nazwisko Vega nosi nie tylko Vincent, bohater grany przez Johna Travoltę 

w "Pulp Fiction", ale także Vic (grany przez Michaela Madsena) ze "Wściekłych psów'~ 

Floyd to wiecznie zaćpany luzak (Brad Pitt) z "Prawdziwego romansu': lecz także bok

ser, z którym stacza walkę Butch-Bruce Willis w "Pulp Fiction". Długo można byłoby 

ciągnąć tę wyliczankę. 

Podobnie rzecz ma się z kompletowaniem przez Tarantino obsady do jego filmów. 

Quentin lubi angażować tych samych aktorów po kilka razy. Harvey Keitel zagrał pana 

Białego we "Wściekłych psach" i pana Wolfe'a w "Pulp Fiction". Nie przez przypadek 

dostał też jedną z głównych ról w "Od zmierzchu do świtu", filmie, którego Tarantino 

był współscenarzystą. Samuel L. Jackson był Julesem Winfieldem w "Pulp Fiction" i Or

dellem w "Jackie Brown". Pojawił się też w epizodzie w "Prawdziwym romansie'~ Steve 

Buscemi zagrał pana Różowego we "Wściekłych psach" i kelnera wyglądającego jak 

Buddy Holly w "Pulp Fiction" (żeby było śmieszniej, jego bohater ze "Wściekłych 

psów" ostro wypowiada się przeciwko dawaniu kelnerom napiwków ... ). Tim Roth był 

panem Pomarańczowym we "Wściekłych psach': drobnym złodziejaszkiem w prologu 

i zakończeniu "Pulp Fiction" oraz boyem hotelowym w "Czterech pokojach". Bruce 

Wiłlis pojawił się w niewielkiej roli w "Czterech pokojach" i zagrał Butcha w "Pulp 

Fiction". Michael Madsen, Vic ze "Wściekłych psów", jest teraz członkiem Plutonu 

Smiercionośnych Zmij z "Kill Bill". 

Sam Tarantino- wzorem Alfreda Hitchcocka - pojawia się niemal w każdym swo

im filmie. Był panem Brązowym we "Wściekłych psach': poczch·vym Jimmym w szlafro

ku w "Pulp Fiction" i Chesterem Rushem, reżyserem jednego jedynego filmu, w swojej 

noweli w "Czterech pokojach'~ 

LOLITKI 

KUNG-FU 
Uwielbia kino kung-fu, tak

że japońskie filmy gangsterskie 
i o samurajach. Z połączenia 
tych pasji zrodził się "Kill Bill'~ 
Tylko w pierwszej części roi się 
od cytatów. Film zaczyna się od 
logo Shaw Brothers, wytwórni 
z Hongkongu, znanej każdemu 
wielbicielowi kina kung-fu. Po
tem pojawia się dedykacja dla 
Kenjiego Fukasaku, japońskiego 
reżysera, twórcy klasycznych fil
mów gangsterskich. Urna Thur
man nosi żółty trykot, który jest 
kopią stroju Bruce'a Lee z "Game 
of Death': Za każdym razem, kie
dy przystępuje do akcji, z ekranu 
płynie motyw muzyczny z serialu 
"lronside" (autorstwa Quincy Jo
nesa). To z kolei ukłon w stronę 
"Five Fingers of Death~ produk
cji braci Shaw, gdzie wykorzysta
no tę melodię. Krwawym klima

tem "Kill Bill" kojarzy się z ,.Sho
gun Assassin" Kenjiego Misu
miego. W "Kill Bill" pojawiły się 
trzy legendy kina kung-fu. Gor
don Liu z Hongkongu, Sonny 
Chiba - gwiazda japońska, David 
Carradine, pamiętny z serialu 

"Legendy kung-fu'~ 

Kobiety w filmach Tarantino można z grubsza podzielić na 

dwie kategorie. Do pierwszej zaliczyć trzeba wszystkie niewia
- Lubię rock and rolla i potrafię odnaleźć jego elementy nawet w muzyce Morricone do spaghetti 

westernów - mówi Tarantino. Rock and ro!J jest dla niego tym, czym dla Allena klasyczny jazz. 

sty twarde psychicznie i fizycznie, 
niebezpieczne i zdecydowane na 
wszystko, godne przeciwniczki 
mężczyzn. Drugą kategorią Ta
rantinowskich kobiet są Lolitki 
o figurze kobiety i twarzy dziecka. 
Fabienne (Maria de Medeiros) 

Bridget Fonda z ,.Pulp Fiction~ Melanie (Bridget 

Fonda) z "Jackie Brown~ Go Go Yubari (Chiaki Kuriyama), 

dziewczyna z morgenstemem (zabójczą kulą na łańcuchu) , 

z "Kill Bill vol. l ·: 
Są równie niebezpieczne co twarde kobiety. Być może na

wet niebezpieczniejsze, bo ich niewinny wygląd może łatwo 

zmylić. Tymczasem Lolitki są źródłem poważnych kłopotów. 

Lekkomyślność, brak wyobraźni czy zwyczajna głupota Fa

bienne i Melanie omal nie doprowadzają do śmierci głów
nych bohaterów. Z kolei Go Go Yubari ubrana jak grzeczna 

licealistka w rzeczywistości jest bezwzględną morderczynią. 
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Tarantino to prawdziwa chodząca encyklopedia muzyki lat 50. i 60. 

Nieźle orientuje się także w muzyce popularnej lat 70. Wykorzystuje 

stare nagrania jako oprawę muzyczną do swoich filmów i nie zamierza 

korzystać z usług żadnego ho!Jywoodzkiego kompozytora. 

Kiedy pisze scenariusz, ma już w głowie gotowy podkład mu

Urna zyczny do każdej sceny. Piosenki pomagają mu określić osobowość 
Thurman 

i John każdego bohatera, zaakcentować jego indywidualne cechy. Znako-

Travolta mitym przykładem tej Tarantinowskiej metody jest choćby wyko

rzystanie "Girl, You'll Be A Woman Soon" Neiła Diamonda w "Pulp Fiction'~ To właśnie 

w rytm tej piosenki Mia (Urna Thurman) uwodzi Vincenta Vegę. 

RZEMDC 
- Dla mnie przemoc na ekranie jest zabawna i emocjonująca. To tylko jeszcze jeden ga

tunek filmowy - tak Tarantino kwituje pytania o przemoc w jego filmach. Mówi, że jest 

zmęczony oskarżeniami o epatowanie przemocą i okrucieństwem. Nie da się jednak 

ukryć, że przemoc w twórczości reżysera odgrywa szczególną rolę, a jednocześnie wyda

je się być czymś tak powszechnym i zwyczajnym, jak na przykład jedzenie. Zresztą akty 

przemocy często towarzyszą w jego filmach scenom, w których ktoś coś je. 
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ZEMSTA 
Ulubione tematy Tarantino to lojal
ność i zemsta. Lojalność wobec przyja
ciół i współpracowników. Zemsta za 
złamanie zasad lojalności. We" Wście

kłych psach" gang zostaje zdradzony 
przez jednego z jego członków. 

W "Pulp Fiction" bokser Butch nie da
je się znokautować, choć sprzedał wal
kę, ściąga więc na siebie gniew swojego 
szefa, pana Wallace' a. Vincent Vega 
walczy z pokusą romansu z żoną pana 
Wallace'a. Z kolei Jackie Brown musi 
ubiec swojego szefa (dla którego prze
myca narkotyki}, zanim on zabije ją. 

Zaś "Kill Bill" to już czysta zemsta 
- bohaterka grana przez Urnę Thur
man zabija po kolei swoich byłych 
współpracowników, bo wcześniej oni 
próbowali zabić ją, a więc naruszyli 
zasadę lojalności i przyjaźni. 

TWARDE KOBIETY 
Niebezpieczne, seksowne, sprytniejsze od facetów. 
Choć świat z jego filmów wydaje się zdominowany 
przez mężczyzn, Tarantino 
wyraźnie lubi kobiety, także te 
silne. Zapewne to wpływ jego 
matki, osoby niezależnej, 
o zdecydowanych, acz niesza
blonowych metodach wycho
wawczych, która trzymała 
swojego jedynaka w ryzach. Lucy Liu 

Niebezpieczne, twarde kobiety z jego kina to nie 
tylko Panna Młoda z "Kill Bill", ale także jej przeciw
niczki z Plutonu Śmiercionośnych Żmij- O-Ren 
Ishii, Vermita Green i Elle Driver. Są nimi także Ala
bama z "Prawdziwego romansu" i Jackie Brown. 

Tarantino jako widz uwielbia fUmy o kobietach
-mścicielkach. Dwa z nich, "Snowblood" i "Hannie 
Caulder", stały się źródłem inspiracji dla "Kill Bill". 

(*O twardych kobietach Tarantino patrz tekst 
Wojtka Kalużyńskiego, str. 54) 

• 

NOWE INTERPRETACJE 
Tarantino uwielbia doszukiwać się ukrytych 
znaczeń i podtekstów. We "Wściekłych 
psach" przedstawia swoją interpretację "Like 
a Virgin", przeboju Madonny z początku 
lat 80. Interpretację z mocnym słownictwem, 
sprowadzającą piosenkę do opowieści o roz
miarach pewnego męskiego organu. 

Kultowy stal się epizod Tarantino w ko
medii "Dwoje czy troje" Rory' ego Kelly' ego. 
W scenie tej słyszymy teorię na temat homo
seksualnego podtekstu "Top Gun': 

- O czym jest "Top Gun"? Myślisz, że 
jest to historia o grupie pilotów myśliwców? 
Nie. To opowieść o mężczyźnie zmagającym 
się ze swoim homoseksualizmem. Właśnie 

o tym jest "Top Gun", człowieku . Weźmy te
go Mavericka (bohatera granego przez Toma 
Cruise'a- od EC). To facet na krawędzi. Jest 
na pieprzonej granicy. I mamy Icemana 
(granego przez Vala Kilmera - od EC) i jego 
załogę. Oni są gejami, prawda? I mówią: 

"Zostań gejem, zostań gejem': Jest też Kelly 
McGillis, ona jest heteroseksualna. Mówi: 
"Nie, nie, nie, bądź normalny': A oni nama
wiają: "Zostań gejem': I tak przez cały film 
-wyjaśnia Tarantino. 

Co ciekawe, teorię tę potwierdza Val 
Kilmer. W wywiadzie dla "Details" aktor 
nazwał "Top Gun" najbardziej niezamierzo
nym fUrnem gejowskim wyprodukowanym 
przez wielką wytwórnię. 

STDPY 
W "Pulp Fiction" Vincent Vega (John Travolta) 
i Jules Wmnfield (Samuel L. Jackson) rozmawiają 
o masażu stóp żony szefa, który 
dla masującego skończył się niezbyt 
przyjemnie. Ową żonę gra Urna 
Thurman. Tarantino ma na punk
cie stóp tej aktorki autentyczną 
obsesję. Nazywa je najlepszymi sto
pami w filmowym biznesie. I chęt

Stopy Umy 
nie je pokazuje w swoich filmach. Thurman 

W "Pulp Fiction" Thurman tańczy na bosaka twista 
i oczywiście nie zabrakło najazdu kamery na stopy 
aktorki. Czarne spodnie kończące się przed kostką, 
w które ubrana jest Thurman i które podkreślają 
jej stopy, to pomysł reżysera. W efekcie właśnie 
stopy najbardziej kojarzą się z wizerunkiem Mii. 
Stopy Urny są także odpowiednio wyeksponowane 
w pierwszej części "Kilł Bill'~ w scenie, kiedy ucieka 
ze szpitala i walczy z bezwładem nóg. Jej stopy 
wypełniają niemal cały ekran. 
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Po obejrzeniu filmu KILL 
BILL określenie słaba 
płeć na dobre chyba 
odejdzie do lamusa. 
QuenHn TaranHno poka
zał gang tak twardych, 
silnych i bezwzględnych 
kobiet, jakich kino dotąd 
nie widziało. 

WOJCIECH KAł.UŻYŃSKI 

rzed "Kill Bill" twarde, okrutne 
i silne kobiety nie pojawiły się 
w świecie kina Tarantino. Ba, 

we wczesnym okresie twórczości reżyser 
uważany był za mizogina o seksistowskich 
poglądach. W debiutanckich "Wściekłych 
psach" kobiet nie było w ogóle, występo
wały jedynie w dialogach jako seksualne 
fetysze. Panie z krwi i kości oglądaliśmy 

dopiero w "Pulp Fiction': choć ich funkcja 
w męskim świecie była zredukowana do 
dekoracji i urozmaicenia tła. Żadna z nich 
nie żyła własnym życiem, były to figury, 
jak wszystkie elementy świata Tarantino. 
Przerażająca jest postać Mailory Knox 
(Juliette Lewis) z "Urodzonych morder
ców", filmu nakręconego na podstawie 
scenariusza Tarantino. Psychopatyczna 
morderczyni, molestowana seksualnie 
w dzieciństwie, wykorzystuje swą kobie
cość, by unicestwić męski świat i obnażyć 
kult samczej przemocy. 

NADCHODZĄ WOJOWNICZKI 
Właśnie Mailory Knox, choć niewąt

pliwie bardziej realna od kobiet-wojow
niczek z "Kill Bill': jest w gruncie rzeczy ich 
bliską krewną, tak samo jak one przejmu
jącą wzory zachowań zarezerwowanych 
tradycyjnie dla największych filmowych 

twardzieli. W azjatyckich produkcjach 

kung-fu, do których nawiązuje "Kill Bill" 
i na których Tarantino wzorował swoje 
bohaterki, nie jest niczym niezwykłym, 
że kobieta gra główną rolę i zwycięsko wy
chodzi ze wszystkich pojedynków. W la
tach 70. na przykład wielką gwiazdą tego 
typu produkcji była Angela Mau, której 
zdarzało się pokonywać kilkudziesięciu 

przeciwników naraz. Właśnie głównie na 
jej wyczynach i innych heroin kina akcji 
z Hongkongu oparł reżyser konstrukcję 

głównej bohaterki "Kill Bill"- Czarnej 
Mamby, granej przez Urnę Thurman. 
Tarantino niespecjalnie się przejął, że 
Thurman zupeŁnie nie wygląda na gwiazdę 
filmów akcji. To kobieta o urodzie raczej 
posągowej i trudno byłoby obsadzić ją 
w podobnej roli w konwencji serio. Jednak 
w odrealnionym, \\IZiętym w nawias, świe

cie "Kill Bill" jej kondycja superkobiety zu
pełnie nie budzi sprzeciwu. Urnieszcwna 
jako główna gwiazda w centrum akcji nie 

J 



Vivica A. Fox 

jest realną osobowością, lecz ikoną. Przez 
cały czas błyszczy, zniewala, rzuca na kola
na. Ale błyszczy światłem odbitym, bo 
wszystko, w co ją Tarantino wyposażył: 
tożsamość, wygląd, strój, a nawet historia, 
jest, jak zwykle zresztą, pożyczone. Począw
szy od pseudonimu wziętego od najbar
dziej jadowitego węża Afryki, a na zaklada
nym do walki żółtym kostiw11ie Bruce'a 
Lee skończywszy. Samo imię Beatrix (które 
zostaje w filmie wypikane i można je od
czytać jedynie z ruchu warg) jest znaczące. 
Jakby chciał z niej Tarantino uczynić prze
wodniczkę po piekle. Ocalała przecież jako 
jedyna z masakry na własnym ślubie 
i przez cztery lata znajdowała się w stanie 
śpiączki. Ta namiastka śmierci tak napraw
dę określa tę postać. Przedtem była płatną 
zabójczynią, należała do gangu DiVAS 
(Deadly Viper Assasination Squad). Posta
nowila jednak zerwać z przeszłością, a ślub 
miał być początkiem jej nowego życia. 
Umiera Panna Młoda, a rodzi się Mamba 

Daryl Hannah 

• 

/ 

6 o \~ ::rp 
V 

- ogarnięta jednym tylko pragnieniem 
krwawej i okrutnej zemsty na tajemniczym 
Billu- swoim eks-bossie z DiVAS. Oprócz 
niego na liście wrogów bohaterki są same 
kobiety, ałe to właśnie Bill jest najistotniej
szy. Przecież w chwili swej symbolicznej 
śmierci Czarna Mamba była w ciąży, a oj
cem dziecka jest właśnie Bill. To motyw 
powracający w drugiej części, bo okazuje 
się, że córka Mamby, uważana przez nią za 
zmarłą, czy też nigdy nienarodzoną, jednak 
żyje. Absurdalne splątanie tych wszystkich 
wątków czyni z Czarnej Mamby, jak i in

nych bohaterek "Kill Bill" postacie w grw1-
cie rzeczy umowne. Tarantino zaklął w ich 
losach swnmę fabularnych motywów, 
charakterystycznych dla konwencji azjatyc
kiego kina akcji, uczynil z nich medium 
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dla uprawianych z dziką rozkoszą gierek 
w cytaty i zapożyczenia. Ich kobiecość 
przestaje być tak naprawdę ważna. Tak jak 
w kinie kung-fu staje się tylko wybiegiem, 
chwytem, dzięki któremu obecność na 
ekranie walczących pań nie wymaga dal
szych usprawiedliwień. To, że Czarna 
Mamba jest kobietą, ma znaczenie tylko 
do momentu, w którym staje się ona bez
względną mścicielką. Wcześn iej Tarantino 
pokazuje ją także jako ofiarę seksualnej 
przemocy, gwałconą w stanie braku świa
domości. Pojawia się też motyw kastracji, 
w wydaniu dalekin1 może od feministycz
nej symboliki, ale coś jednak przecież zna
czącym. Z drugiej jednak strony cała sfera 
seksualna jest tu raczej maskowana niż 

eksponowana. Daleko bohaterkom "Kill 
Bill" do wzorców kobiecości utrwalonych 
w tradycji zachodniego kina, nawet tego 
klasy B, gdzie silne kobiety bardzo często 
używają seksualnych atrybutów do mani
festowania swej niezależności i dominacji 
nad mężczyznami. 

CZARNA MAMBA l INNE WĘŻE 
Zanim dojdzie do ostatecznej roz

grywki z Billem, Czarna Mamba dokonać 
musi najpierw zemsty na swoich eks-kom
pankach z gangu. Pierwsza na czarnej 
liście, Vernita Green (Vivica A. Fax), wzbu
dza być może najwięcej współczucia, oglą
dana w zaciszu domowego ogniska i zabita 
na oczach własnej córki. W świecie "Kill 
Bill" pełni w zasadzie rolę swoistego alter 
ego głównej bohaterki. Udało jej się to, 
co nie udało się Czarnej Mambie - zerwa
nie z przeszłością, bycie matką. Stąd 

zazdrość i swego rodzaju skrupuły, gdy 
w końcu Mamba pokonuje Vernitę, a jej 
córce daje możliwość rewanżu w przyszło

ści. Gdyby więc przyszlo kiedyś Tarantino 
do głowy nakręcić "Kill Bill vol. 3", Nikki 
mogłaby być główną bohaterką i to jej ze
msta byłaby tym razem słuszna. 

Ten sam motyw śmierci rodziców 
na oczach dziecka pojawia się w biografii 
0-Ren Ishii. Powtarza się także motyw jej 
zemsty na szefie japOI1skiej Yakuzy, co ujęte 
zostało w formę mangowej animacji. Bo też 
z komiksowej stylistyki ta postać się wywo
dzi, będąc zarazem żeńskim odpowiedni
kiem typowego bohatera japor1skiej od
miany kina gangsterskiego, w którym tlą i' 
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się jeszcze pozostalości romantycznej sa

murajskiej tradycji. Do finałowego poje

dynku z Mambą Ishii zakłada tradycyjne 

kimono i walczy wedlug prawideł kodeksu 

bushido. Nawet w chwili śmierci komple

mentując ostrze, które zadaje jej śmiertelny 

cios. W wykonaniu Lucy Li u - filigranowej 
i pięknej -jest 0 -Ren Ishii bezwzględną 

wojowniczką niejako zmuszoną do okru

cieństwa w brutalnym świecie rządzonym 

przez mężczyzn. Dodatkowy smaczek, 

który przemyca Tarantino do filmu, to jej 
lesbijskie skłonności wyczuwalne w rela

cjach z francuską asystentką Sophie Fatale 

(Julie Dreyfus), której rola w całej intrydze 

nie została jeszcze chyba zakończona. 

Zarówno Vivica A. Fox, jak i Lucy 
Li u różnią się od Urny Thurman i typem 

urody, i kolorem skóry. Reprezentują tak

że zupełnie odmienny seksapil. Inaczej 

sytuacja wygląda w przypadku ostatniej 

kobiety z listy, której Mamba nie zdążyła 
jeszcze zabić. Elle Driver w wykonaniu 

Dary! Hannah okazuje się najgroźniejszą 

przeciwniczką głównej bohaterki i jest 

jednocześnie najbardziej do niej podob
na. Obydwie są blondynkami o jasnej 

karnacji, a wygląd Hannah jest jakby za

powiedzią tego, co może stać się z boha
terką graną przez Urnę Thurman w przy

szłości. Ich pojedynek w drugiej części 

filmu pokazał Tarantino w konwencji 

starcia dwóch skandynawskich bogiń. 
Początkowo zamierzaJ nawet nakręcić tę 
scenę w konwencji filmów o Godzilli ro
dem z japońskiej wytwórni Toho. Thur-
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mani Hannah miały rozdeptywać bu

dynki z dykty, a obok nich, niczym 

uprzykrzone muchy, miały latać śmi

głowce. Ostatecznie zrezygnował z tego 
pomysłu, choć widzowie by to pewnie 

kupili. W końcu konwencja opowiadania 

jest na tyle umowna, że nic nie mogłoby 

wydać się w niej nie na miejscu. 

TARANTINO FEMINISTĄ'? 
Czy zatem, odwracając w "Kill Bill" 

tradycyjne role płci, Quentin Tarantino, 

sztandarowy twardziel Hollywood, został 

feministą? Nic z tych rzeczy. Choć zasu

gerował feministyczne tropy, po prostu 
znowu zagrał z nami w swą ulubioną grę, 

a bohaterki wykorzystał jako odsyłacze 

do antologii inspirujących go od dawna 

ulubionych kawałków z kina klasy B. 

Wszystkie cztery główne charaktery 
zlepione zostały z mniej lub bardziej ty

powych cech herosów tamtych filmów. 

Te same fakty i motywy, czasem ocierają

ce się o pomysły z telenoweli, powtarzają 
się w biografiach wszystkich bohaterek, 

obdarzonych na dodatek wężowymi 

pseudonimami, sugerującymi jadowitą, 

fałszywą naturę i mordercze skłonności, 
ale podkreślającymi też tandetny kicz 

wpisany w karykaturalne portrety. Nie 

ma więc sensu szukać jakiegoś klucza 

psychologicznego dla tych postaci. Funk
cjonują one poza granicami jakiegokol

wiek prawdopodobieństwa, poza kryte
riami dobra i zła. Ich monstrualne okru
cieństwo jest niejako bezinteresowne 

~~"' (Uma Thurman) 
Pseudonim: Czarna Mamba (Biack Mamba), zwana również Pan
ną Młodą. Płatna morderczyni, członkin i kobiecego gangu DiVAS 
(Deadly Viper Assasination Squad). Postanowiła zerwat z prze
szłością. Podczas swego ślubu w małym teksaskim kościółku, 

będąca w ciąży z szefem gangu imieniem Bill, Czarna Mamba 
zostaje niemal zatłuczona na śmierć. Po 4 latach śpiączki, z któ
rej zostaje wyrwana po ukłuciu przez komara, ma tylko jedno 
pragnienie - okrutnej zemsty na eks-bossie i eks-kompankach. 

· l · (Daryl Hannah) 
Pseudonim: Kalifornijski Wąż Górski (California Mountain Snake). 
Opaska na jej oku kryje wiele mrocznych tajemnic, z których 
niewielka część została ujawniona w pierwszej części. Wiemy, 
że była najlepszą przyjaciółką Czarnej Mamby, że została prawą 
ręką i kochanką Billa. Widzimy, jak nonszalancka i zblazowana, 
pogwizdując, przechadza się szpitalnym korytarzetn, tuż przed 
wykonaniem wyroku śmierci na Mambie. l jest nieco zawiedzio
na, gdy rozkaz zostaje w ostatniej chwili odwołany. 

(Lucy Uu) 
Pseudonim: Wschodni Mokasyn (Cottonmouth). 
lshii, będąca jako dziewięciolatka świadkiem śmierci rodziców, 
w wieku 11 lat, wykorzystując pedofilskie skłonności bossa 
Yakuzy, mści się na nim i sama zaczyna karierę w mafii. Jako 
urodzona w amerykańskiej bazie wojskowej w Tokio, pół Chinka 
i pół Japonka jest obca w tym świecie, a jednak dociera w koń

cu na sam szczyt i sama zostaje szefową tokijskiej Yakuzy. Pracu
je dla Billa, nie zdając sobie sprawy, że to on wykonał wyrok 
na jej ojcu, bo schowana pod łóżkiem nie widziała jego twarzy. 

(Vivica A. Fox) 
Pseudonim: Kobra (Copperheard). 
Czarna mistrzyni w walce na noże. Wychowana na ulicy, w murzyń

skim getcie, zmuszona do walki o przetrwanie, odkąd skończyła 
1 O lat Po latach wiemej służby Bill pozwolił jej odejść. Osiadła więc 

w Pasadenie i zajęła się wychowaniem swej córeczki Nikki. 

i przez to abstrakcyjne, choć szokujące. 

Niby wynika z wewnętrznych ran, ale tak 

naprawdę jest tylko pretekstem do stylis

tycznych popisów. Wojowniczki Tarantino 
bardziej przypominają figury rzucone 

przez swego stwórcę na szachownicę fa -

buły, niż realne osobowości. Najdziwniej-
sze jest jednak to, że tak przerysowane 

charaktery obdarzone zostały mimo 
wszystko olbrzymim potencjałem wzbu

dzania empatii, bo na losach bohaterek, 

choćby w perwersyjny sposób, naprawdę 
nam zależy. Każdy z nas chciałby się cza

sem zemścić. Czarna Mamba robi to za 
nas, więc jej kibicujemy, choć prawdę mó-
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wiąc, bałbym się zaprosić ją na kawę. F ~ 
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Inspirację czerpie z własnego życia - twierdzą znawcy. Według jego książek nakręcono już 
50 filmów. Głównie horrorów. Czy życie pisarza miliardera jest aż tak straszne? Na ekranach 
"Sekretne okno" - kolejna adaptacja i porcja grozy czającej się w zwykłym świecie. PIOnt ZAREMBA 

- hoć liczbą utworów Stephen King 
nie dorównuje naszemu Józefowi 

Ignacemu Kraszewskiemu, i tak 

uchodzi za twórcę wyjątkowo płodnego. 

Przez 40 lat wydał 43 powieści i 77 opowia

dań. Między rokiem 1976 i 2003 nakręcono 

aż 50 adaptacji prozy Stephena Kinga 

- średnio po kilka rocznie. Mikropowieść 

"Tajemnicze okno, tajemniczy ogród': we

dług którego David Koepp nakręcił film 

"Sekretne okno': to jedna z czterech części 

wydanego w 1990 roku pod wspólnym ty

tulem tomu "Czwarta po północy'~ 

DOLAR SZEśtDZ.IESIĄT ZA GODZINĘ 
Stephen King urodzil się przed 56 laty. 

Wychowywany wraz z bratem przez samot

ną matkę dorastał w biednym miasteczku 

w Maine. Amerykańska prowincja, pełna 

sennych barów, filozofujących mechaników 

samochodowych i gapiowatych szeryfów, 

jest scenerią większości utworów Kinga. 

King przeżył całe dorosłe życie z uko

chaną żoną Tabithą, która urodziła mu trój

kę dzieci. Ale skoro małżeństwo przeżywało 

trudne chwile wywołane skłonnościami 

l(jnga do alkoholu, musiało to znaleźć od

zwierciedlenie (oczywiście w drastyczniej

szej formie) w losach degenerującego się 

literata Jacka Torrance'a w "Lśnieniu'~ 
Po studiach utrzymywał się z doryw

czych prac, potem z pisania tekstów do ma

gazynów dla mężczyzn. Od początku jed

nak chciał być pisarzem. Pisarzami są też 

bohaterowie może polowy jego książek- od 

"Miasteczka Salem" po "Misery': od "Lśnie
nia" po "Worek kości'~ Fani doliczyli się 

w Internecie 42 takich postaci. W "Mrocz

nej połowie" bohater-pisarz ma nawet swo

je pisarskie alter ego i sam l(jng niektóre 

swoje utwory wydaje do dziś jako Richard 

Bachman. Także główna postać opowieści, 

która posłużyła za podstawę scenariusza 

"Sekretnego okna': to literat prześladowany 

przez tajemniczą postać, która oskarża go 

o plagiat własnej powieści. 

I chociaż jego pierwszą powieść "Car

rie" (później uznaną za jedną z najlepszych) 

odrzuciło kilka wydawnictw, już wkrótce 

odkuł się, żyjąc przez dziesiątki lat z hono

rariów i tantiem. 

"Cztery lata wcześniej przenosiłem 

szmaty w wielkiej pralni, dolar sześćdziesiąt 

za godzinę, i pisałem »Carrie« obok bojlera 

w przyczepie kempingowej. Moja córka 

mająca wówczas niespełna roczek była 

ubrana w wyproszone ciuszki" - tak wspo

mina w książce "Dance Macabre" czasy, gdy 

nie zaznał jeszcze powodzenia. Dziś Stephen 

l(jng jest ucieleśnieniem mitu tak cenione

go w Ameryce sukcesu. Pędzi spokojne życie 

miliardera, a za cztery ostatnie książki zain

kasowal32 mln dolarów. Za milion ufundo

wał młodzieży z miasta Bangor w stanie 

Maine stadion do baseballu. 

Na stronach internetowych fani Kinga 

spisują bohaterów wszystkich jego książek 

(tysiące nazwisk!), badają, jakie marki piwa 

Horror uwalnia emocje, 
które trzymamy w ukryciu 
pojawiają się na której stronie kolejnych 

utworów. Pewien link prowadzi do "cmen

tarzyska': czyli wykazu wszystkich postaci, 

które zginęły - wraz z opisem rodzaju ich 

śmierci. Publiczność spija z jego ust każde 

słowo. Niepokoi się, gdy pisarz ponosi po

rażkę, rezygnując z prób wydania powieści 
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internetowej "Plant': albo gdy rozchodzą się 

wieści, że ma poważne kłopoty ze wzro

kiem. Choć wielokrotnie zapowiadał prze

rwanie pisania, nigdy słowa nie dotrzymał. 

NA KOZETCE PSYCHOANALITYKA 
Skoro w jego książkach tak wiele z jego 

życia, skąd zatem horror? "Powieść grozy, 

nieważne jak prymitywna, jest alegorią" 

- wyjaśnia w "Dance Macabre': swoistym 

podręczniku straszenia. "Horror daje nam 

szansę uwolnienia emocji, które społeczeń

stwo nakazuje trzymać w ukryciu. Film gro

zy pozwala nam, pośrednio, na dewiacyjne 

zachowania. Dzięki niemu możemy popeł
niać gwałtowne czyny, ulegać najbardziej 

zakorzenionym lękom'~ 
King zawsze delektował się istotą stra

szenia. Przyznawał, że chętnie szuka jej O 
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SEKRETNE DKND/STEPHEN K l N Ci 

w tym, co najprostsze, bliskie człowieka. W 

"Christine" może to być samochód, w "Cu
jo" najzwyklejszy w świecie pies. W więk

szości utw·orów tym czymś szczególnie 

strasznym była atmosfera amerykańskiej 

prowincji, którą King nazywał "małomia

steczkową paranoją': W "Lśnieniu" źródłem 
lęku okazywała się instytucja rodziny- wza

jemna bliskość w izolacji od reszty świata 

stawała się katalizatorem koszmaru. 

Bawiący się straszeniem pisarz zawsze 

miał też pozahorrorowe ambicje. "Carrie" 

to nie tylko historia licealistki o nadnatural
nych zdolnościach, ale i lapidarny traktacik 

o ludzkim okrucieństwie. "Smętarz dla 
zwierzaków': osnuty na motywach nieja

snych indiańskich mitów, rozważa paradoks 

śmierci. "Christine" to nie tylko historyjka 
o nawiedzonym samochodzie, ale także 

o dojrzewaniu i o młodzieńczej przyjaźni. 

POWTÓRKA Z KOSZMARU 
Zresztą nie wszystkie książki Kinga to 

klasyczne horrory. W "Misery'' główny bo
hater, pisarz z połamanymi nogami, jest 

zdany na łaskę i niełaskę szalonej pielęgniar
ki, wielbicielki literatury, choć jawi mu się 

ona jako upiór. "Firestarter" to historia 
szpiegowska - niezwykłe zdolności małej 

dziewczynki są wygenerowane przez demo
niczne służby specjalne, które roszczą sobie 

prawo do decydowania o jej losie. 

Z biegiem lat King coraz bardziej od
chodził od horroru: w kierunku psycholo-
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gicznego kryminału ("Dolores Claiborne"), 

dramatu więziennego (opowiadanie "Ska
zani na Shawshank") czy bardzo oryginal

nego science fiction (opowiadanie "Lango

liery" także z cyklu "Czwarta po północy") . 

Innym kierunkiem jego poszukiwań stało 
się fantasy. Napisał wspólnie ze świetnym 

autorem powieści grozy Peterem Straubem 

cykl złożony z "Talizmanu" i "Czarnego 
Domu': czy też siedmiotomową epopeję 

"Mroczna wieża': 

I tak z latami i kolejnymi powieściami 
King zaczął się powtarzać. W książkach 

z ostatnich lat ("Bezsenność': "Worek kości" 
czy "Łowca snów") można rozpoznać wiele 

znajomych sytuacji i postaci. Główny boha

ter "Tajemniczego okna, tajemniczego ogro
du" prześladowany przez upiornego mania

ka ma bardzo podobne problemy jak głów

na postać z "Mrocznej połowy': 

l:iroza kryje się w tym, 
co bliskie człowiekowi 

Coraz wyrazistsze, ale w efekcie i coraz 

banalniejsze stały się wątki feministyczne. 

Od "To': poprzez "Dolores Claiborne': "Grę 
Geralda': po "Rosie Mad der" i "Bezsenność" 
kobieta zagrożona nie tylko przez złe moce, 

ale brutalnego mężczyznę, często molestu

jącego ojca lub skłonnego do przemocy 
partnera, to ulubiona, aż do znudzenia, bo

haterka. Podobnie jest z innymi wątkami, 

na przykład demonicznymi spiskującymi 

na zgubę obywateli służbami specjalnymi, 

bezwzględną armią czy politykami-podże-
. . . 

gaczam1 WOJennym!. 

W ROLl CMENTARNEGO STRÓŻA 
W roku 1980 King podsmnowywał trzy 

pierwsze adaptacje filmowe swojej literatu

ry. Stwierdził, że został nieźle potraktowany. 

"A przecież moin1 dominującym uczuciem 
jest nie zadowolenie, a ulga - pisał King. 

- W kontakcie z ameryka6skim przemy

słem filmowym, człowiek uważa, że wygrał, 
kiedy udało mu się nic nie stracić': 

King narzekał, ale równocześnie przy

znawał, że to dopiero film "Carrie" uczynił 
go tak naprawdę bogatym i sławnym. Książ

ka, uznana za zbyt krwawą (jakież to dawne 
czasy!), sprzedawała się średnio. Filn1 stał się 

przebojem 1976 roku. Pisarz, choć nie był 

nawet autorem scenariusza, zainkasował 

z tego tytułu ładny kawał grosza. 

Stosunek Kinga do dwóch pierwszych, 
skądinąd chyba najbardziej znanych ada

ptacji powieści- "Carrie ( 1976) i "Lśnienia" 
( 1980)- uwidacznia paradoksy relacji mię

dzy literaturą a kinem. 

Brian De Palma, twórca filmu "Carrie': 
wytrawny rzemieślnik, uprościł niektóre 
wątki, ale pozostał wierny zasadniczemu 

przesłaniu książki Kinga. "Tak powieść, jak 
i flłn1 mają przyjemny nastrój »High School 
Confidential« - cieszył się pisarz, nawiązu

jąc do amerykańskiego serialu mlodzieżo-
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wego. Podejście De Palmy do tematu nazy
wał co prawda lżejszym, ale równocześnie 
bardziej przesyconym artyzmem. 

Nawet to, co King uznawal za słabość, 
okazało się silą obrazu. Dokonane przez 
Carrie zniszczenia są w filmie mniejsze niż 
w książce, bo - według pisarza - na więcej 
zabrakło pieniędzy. Ale to właśnie nadało tej 
historii więcej szlachetnej powściągliwości. 
Prawie do końca ogląda się ją jak opowieść 
obyczajową. Horrorem staje się na chwilę. 

Straszną chwilę, której się nie zapomni. 
Stephen King kręcił nosem na "Lśnie

nie" Stanleya Kubricka. Upamiętnione 

niesamowitą kreacją Jacka Nicholsona sza
lejącego w pustym hotelu, wydało mu się 
nazbyt proste i wypaczające główną myśl. 
Powieść "Lśnienie" pokazuje, jak zwykły 
człowiek może stać się mordercą, a zwykła 
rodzina - widownią koszmaru. Nicholsan 
był postacią zbyt spójną i jednoznaczną, 
aby mogła zadowolić autora oryginału. 

Upraszczanie stanie się główną cechą 
wielu adaptacji jego prozy. Oto "Smętarz 
dla zwierzaków" (Pat Semetery) Mary 
Lambert z 1989 roku. W napisanej prawie 
l O lat wcześniej książce zmarli pochowani 
na indiańskim cmentarzu wracają, a naj
straszniejsze, co ze sobą przynoszą, są 

wypowiadane przez nich plugawe historie 
dotyczące żywych. W filmie tych historii, 
świadectwa strachu człowieka przed 
samym sobą nie znajdziemy. Mamy do 
czynienia ze zwykłymi śmiercionośnymi 
zombies. To, co w powieści było tajemnicą, 
staje się zwykłą jatką. 

A któż to był autorem zubażającego 
scenariusza? Ano sam King. Więcej, pisarz 
zagrał w "Pat Semetery" epizod pastora pro
wadzącego pogrzebowe uroczystości. Trud
no o wyraźniejszy dowód uznania dla prze
róbki własnej prozy w banał. 

King wystąpił na ekranie 
w l i! małych rólkach 

W ciągu ostatnich 20 lat King napisał 
(lub był współautorem) 15 scenariuszy, na 
ogół opartych na własnej literaturze. I wy
stąpił na ekranie w 12 małych rólkach- tak 
zabawnych jak stróż cmentarny w "Luna
tykach" (1992) czy aptekarz w "Thinner" 
( tłumaczonym u nas jako "Klątwa", 

z 1996). Stąd jego charakterystyczna fizjo
nomia stała się znakiem rozpoznawczym 
wielu filmów grozy. 

MAKABRA DALSZYCH CIĄGÓW 
King poszedł na niejeden kompromis. 

Mimo wszystko najwyższy poziom zacho
wały te adaptacje, które dochowały wier
ności jeśli nie literze, to w każdym razie 
duchowi jego książek. 

"Misery" z 1992 roku, film Roba Reine
ra, znów według scenariusza Kinga, nie był 
w stanie pokazać tego, co powieść- techno
logii budowania dzieła literackiego, które 
powstaje na oczach czytelników. Ale poka
zał grozę sytuacji bezbronnego człowieka 
(James Caan) w mocy wariatki (znakomita 
Kathy Bates). To się po prostu pamięta. 

Podobnie ftlm "Dolores" ( 1995) Taylo
ra Hackforda uronił nieco z tajemniczego 
klimatu otaczającego prostą, zbuntowaną 
przeciw regułom świata kobietę. Ale opo
wiedział historię tej kobiety (Kathy Bates) 
w sposób ciekawy, chwilami przejmujący. 
Odnajdujemy tu nieco innego Kinga. Bar
dziej znawcę ludzkiej duszy niż specjal istę 

od straszenia. 
Najlepiej zrozumiał to chyba Frank 

Darabont, autor dwóch adaptacji utworów 
Kinga "Skazanych na Shawshank" z 1994 

• 

oraz "Zielonej mili" z 2001. Pierwsza to 
historia o przyjaźni i nadziei, rozgrywająca 
się za murami ciężkiego więzienia. Druga 
- dziejący się w realiach więziennych dra
mat, którego stronami są czekający na wy
rok śmierci skazańcy i pokazani zdumiewa
jąco ciepło klawisze. 

Na drugin1 biegunie mamy te adapta
cje, w których chodzi o krew i ucinane gło
wy. Dotyczy to w szczególności przerabia
nych na filmy opowiadań Kinga. Krótkie 
i niejednoznaczne, wzięte na warsztat przez 
filmowców stają się rozbudowanymi ponad 
miarę historiami, do których dodawane są 
całe wątki i makabryczne sceny. Tak było 
z "Dziećmi kukurydzy': opowiastką o tym 

jak to pewne małżeństwo trafilo do mia
steczka opanowanego przez dzieci rządzące 
się interpretowanym dosłownie, krwawym 
prawem biblijnym. Od czasu "Dzieci kuku
rydzy l " Fritza Kirscha z 1984 roku docze
kaliśmy się pięciu wersji, coraz bardziej 
okrutnych i bzdurnych. 

Pamiętajmy, że i takie filmy pysznią się 
informacją: "Na podstawie opowiadania 
Stephena Kinga': Pisarz zresztą wyraził zgo
dę na nakręcenie, według cudzych scenariu

szy, "dalszych ciągów" swych najlepszych 
utworów. Powstały m.in. "Smętarz dla zwie
rzaków 2" ( 1992) i "Furia. Carrie 2" ( 1997). 

Brak tu głębszej myśli, wątki są wtórne 
i skrajnie banalne. Ale pisarz bierze pienią
dze także i za napis: "Z wykorzystaniem po
staci wymyślonych przez Stephena Kinga': 

NIEPOPRAWNY 
Tego typu "wypadki przy pracy" są bo

lesne dla entuzjastów twórczości Kinga. Ale 
na pocieszenie mają oni ambitniejsze fillny 
i niekończące się dyskusje, jak bardzo są one 
bliskie literackiemu oryginałowi. 

Filmowe adaptacje Kinga to kawał dzie
jów kina. Ale to również kawał dziejów 
Ameryki - przemian obyczajowych, kultu
rowych, czasem politycznych. Zagrany zna
komicie w polowie lat 90. przez Morgana 
Freemana pozytywny przyjaciel głównego 
bohatera w "Skazanych na Shawshank" jest 
Murzynem, choć opowiadanie Kinga nie 
daje ku temu podstaw. Zgodne to było z ów
czesną tendencją. W 2003 roku Murzynem, 
też granym przez Freemana, jest pułkownik 
Kurz. Postać negatywna! Trudno o lepszy 
symbol emancypacji czarnej rasy, ale także 
powolnego wychodzenia amerykańskiego 
kina, przynajmniej w tej jednej dziedzinie, 
z okowów politycznej poprawności. r 
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ie jadam tłustawych poetów". 
Takie wyznanie znalazłem na 
internetowym forum "Filmu". 

Poraziło mnie ono, a właściwie zwaliło 

• 

z nóg, ładunkiem zawartych w nim emocji. 
l skalą wyobraźni. Tak mógłby brzmieć 
tytuł którejś z powieści Borisa Viana. 
Albo akt kulinarnej wiary Hannibala 
Lectera. Jeśli chodzi o mnie, to ja poetów 
tłustawych akurat wchłaniam, bo lubię 
dania proste w formie i wyrafinowane 
w treści. Z reżyserami jest inaczej. 
U reżyserów bardziej niż tuszę 
cenię duszę. 

Lubię reżyserów przewrotnych. 
Takich, co to dosłowność obracają w para
doks niczym proch w perzynę. A więc 

V 

z łatwością. Jak choćby Martin Sulfk, który 
w "Pejzażu" kazał Dzikiemu Sibertowi do 
jazdy na motorowerze zakładać marynar
kę, jak to się mówi, tył na przód, żeby 
nieborakowi nie wiało przez dziurki 
od guzików, gdy z fantazją pruł powietrze 
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na swoim stalowym rumaku. Z tym pru
ciem to może lekka przesada, bo Sibert 
ledwo co ruszył spod chałupy, już się za
trzymywał pod gospodą, gdzie miał zwy
czaj przepijać wyciągnięty od starej matki 
ostatni grosz. Był chyba bardzo przywiąza

ny do swego wielce nagannego trybu 
życia, bo przez pięćdziesiąt bez mała lat 
nigdy nie udało mu się ujechać poza 
karczmę. A kiedy pewnego razu wreszcie 
ją minął, bo zebrał się w sobie, postana
wiając znaleźć jakąś robotę w mieście , 

by w dalszej perspektywie trafić za przy
kładne życie do nieba, to zaraz się wywalił 
na najbliższym zakręcie. Jeszcze dychał, 
gdy go znaleźli dzielni słowaccy milicjanci. 
Ci, widząc, że delikwent dziwnie jakoś 
leży, bo twarzą do dołu, a zapiętymi poła
mi marynarki do góry, i myśląc, że głowa 
mu się przekręciła, wzięli ją i odkręcili. 
Wtedy Dziki Sibert przestał oddychać . 

Tak trafił do nieba. Cóż, jak powiedział 
pewien francuski proboszcz, wszyscy albo 

• praw1e wszyscy umrzemy. 

LECH KURPIEWSKI 

Łatwo też przyswajam reżyserów 
markotnych. Takich jak Woody Allen, 
który w usta bohatera filmu "Życie i cała 
reszta", niejakiego Falka, wkłada takie 
oto zdanko: 

-Zamierzam popełnić samobójstwo, 
ale wiem, że to nic nie da. Za dużo mam 
problemów. 

Reszta jak reszta, ale życie, według 
Allena, typowego neurotyka, powinno, 
zdaje się, być opatrzone przez producenta 

Poetów tłustawych wchła
niam. U reżyserów bardziej 
niż tuszę cenię duszę 

stosownym ostrzeżeniem: "Przed użyciem 
zapoznaj się z ulotką dołączoną do opako
wania, bądź skonsultuj się z lekarzem albo 
farmaceutą". Kłopot w tym, że Allen nijak 
tego producenta nie może namierzyć, choć 
goni za nim po całym kosmosie. Gdyby 
znalazł, pewnie wytoczyłby mu proces. 
Albo zwrócił opakowanie ... 

Zaskakujących reżyserów także 

mogę jeść łyżkami. Przykład : Fellini, który 
zmyślał, ale nie kłamał, a o którym pewien 
włoski krytyk, po obejrzeniu "Białego 
szejka", jednego z pierwszych filmów 
mistrza, napisał: "0 panu Fellinim więcej 
nie usłyszymy". Zaskakujący twórca 
i zaskoczony krytyk to dla Felliniego 
duet typowy jak Ginger i Fred. 

Cenię sobie również reżyserów 
obiecujących. Vide: Dariusz Gajewski, 
który przy okazji plebiscytu na Złote Kaczki 
został uznany przez internautów za najbar
dziej obiecującego polskiego reżysera. 
We wspomnianym internetowym rankingu 
bardzo wysokie miejsce zajął też Andrzej 
Wajda. Jestem pewien, że o panu Wajdzie 
usłyszymy jeszcze nie raz. 

• 
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BDX-DFFICE LUTY 
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6 lutego - 4 marca 2004 

1. PASJA 
2. 50 FIRST DATES 91,7 

58,2 

91,7 
1 

3 
4 

4 

6 

5 

3. BARBERSHOP 2 58,2 ---4. MIRACLE 57,3 57,3 

5. THE BUTTERFLY EFFECT 21 l 1 
20,0 
18,3 

18,1 
17,8 
17,0 

55,9 

6. YOU GOT SERVED 
7. WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KROLA 
8. NADCHODZI POLLY 
9. CONFESSIONS OF TEENAGE ... 

==== 
10. RZEKA TAJEMNIC 

JEDYNY TAKI LUTY 

38,4 
365,2 
86,3 
17,8 

83,2 

11 

7 

2 
21 

• Podobnie jak styczeń, tegoroczny luty- z ponad 3,5-milio

nową frekwencją - był jednym z najlepszych w historii polskiego 

kina. Największa w tym zasługa polskiej komedii romantycznej 

.,Nigdy w życiu" wprowadzonej w walentynki. Miłosny 

nastrój udzielił się milionowi widzów. 

Animowany "Mój brat niedźwiedź" zbliźa się do miliona 

sprzedanych biletów. Pewnie spotkamy się z nim jeszcze 

w marcowym zestawieniu. ,Władca Pierścieni: Powrót Króla", 

zgodnie z oczekiwaniami, przekroczył granicę 2 mln widzów. 

Dobrym wynikiem mogą się pochwalić .,Mali agenci 3D". 

Pozostałe filmy zestawienia nie zebrały 200-tysięcznej widowni. 

Nawet ,Wzgórze nadziei", pomimo gwiazdorskiej obsady, kilku 

nominacji do Oscarów oraz Oscara dla Renee Zellweger. ledwie 

przekroczyło ISO tys. widzów. 

Za nami kolejn~ dobr~ miesiąc, a ,,Pasja" dopiero 
przed nami. l wiele inn~ch nlmów. na klóre warlo 
pójść do kina. Zalem bĘdzie jeszcze lepiej? 

• 

PASJDNIŚCI 
• W lutowym zestawieniu, po 9 dniach na ekranach, 

zatriumfowała "Pasja". Szum medialny najwyraźniej pomógł 

filmowi. "Pasja" w statystykach wygląda imponująco: 160 mln 

dolarów po pierwszym tygodniu wyświetlania i nowy rekord 

lutowych otwarć- 83 mln dolarów (o 25 mln więcej niż 

"Hannibal" w 200 l roku). 

Na drugim miejscu znalazła się komedia romantyczna z uwiel

bianym za oceanem Adamem Sandterem i Drew Barrymore 

"50 First Dates". Dalej druga część historii zakładu fryzjerskiego 

- "Barbershop 2" i opowieść o hokejowym cudzie- .,Miracle". 

Oba filmy zarobiły po 60 mln dolarów. Warto zwrócić uwagę na 

miejsce dziesiąte i "Rzekę tajemnic", która po trzech miesiącach 

wróciła do zestawienia najlepszych filmów. Szanse na "drugie 

życie" dał filmowi Oscar Seana Penna dla najlepszego aktora. 

1. NIGDY W ZVCIU 3 
6 

5 

9 
7 

3 
4 

3 
2 
4 

2. MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ 506,6 947,0 

3. OSTATNI SAMURAJ 328,9 513,6 
4. WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA 224,2 
~ 

5. MALI AGENCI 3D 249,6 639,5 
6. GOTHIKA 161,6 161,6 

7. WZGÓRZE NADZIEl 154,4 154,4 
8. NAWIEDZONY DWÓR 153,4 153,4 
9. MIĘDZV SŁOWAMI 128,1 128,1 

10. PIĘTNO 82,6 82,6 

Podział rynku kinowego w i!DD3 roku • Rok 2003 przyniósł znaczące zmiany na polskim rynku kino

wym. W listopadzie Syrena Entertainment Group wprowadziła 

na duży ekran swój ostatni film. Po 13 latach jedna z pierwszych 

firm dystrybucyjnych w Polsce i przez wiele lat lider na rynku za

kończyła działalność. Jej miejsce zajęły dwie nowe firmy: Forum 

Film (przejęła dystrybucję filmów Buena Vista) oraz CinePix 

(20th Century Fox i MGM). Warto wspomnieć jeszcze o dwóch 

dystrybutorach, którzy pojawili się w 2003 roku. 

27,59% l l ,38% l l ,li!% l 0,88% 5 

i!, li l% 

OPRACOWANIE: ES-MEDIA, WWW.ES.Pl, WWW.BOXOFFICE.Pl 

W październiku premierą "Zróbmy sobie wnuka" rozpoczęło 

swoją działalność Studio lnterfilm. W tym roku, dystrybuowana 

przez nich wspólnie z ITI Cinema, komedia ,.Nigdy w życiu" bije 

rekordy popularności. Firma Mayfly, zajmująca się do tej pory 

dystrybucją wideo, w grudniu zadebiutowała w kinach filmem 

,;Tam, gdzie żyją Eskimosi". Już dziś wiemy, że pierwsza trójka 

2004 na pewno będzie wyglądać inaczej .. . 
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g CiNIEWNYCH L U D Z l 

' POWROT ***** ***** 
MIĘDZV StOWAMI ***** 
NASZA AMERYKA ***** **** 
ROSYJSKA ARKA **** **** 
OGRÓD ROZKOSZV ZIEMSKICH **** 
HISTORIE KUCHENNE ***** 
KUMPLE 

21 GRAMÓW **** **** *** • 
PEJZAZ ***** 
DRÓŻNIK **** • 
DUZA RYBA *** **** 
DZIEWCZVNY Z KALENDARZA **** 
MARZVelELE *** ***** 
OSTATNI SAMURAJ *** ** • 
WZGORZE NADZIEl *** ** **** 
MALI AGENCI 3D *** . 
TATUAZ ** * *** 
PIĘTNO ** 
SZKOŁA ROCKA ** *** 
GOTHIKA *** 
ZAPŁATA *** ** • 
NIGDY W ZVCIU *** *** 
POZORY l ZŁUDZENIA * ** 

ZDZISŁAW PIETRASIK 

***** Sens "21 gramów" nie zawiera się w wyłoio-

nej wprost końcowej anegdocie o duszy, tyl

ko w następstwie wydarzeń zmuszających 

do zastanowienia się nad nieuchronnością 

losu i przeznaaenia. Że film jest dziwnie 

opowiedziany? Cói, jeśli komuś wyda;e się, 

ie "Obywatel Kane" ma zbyt skomplikowaną 

strukturę narracyjną, nie powinien wybierać 

się na ten film. lnarritu nie jest i raczej nie 

będzie Orsonem Wellesem, niemniej sztukę 

niekonwencjonalnego opowiadania opanował 

w sposób perfekcyjny. Ten wyrafinowany styl 

nie jest tu pustą formą, tylko czułym, wyma

gającym wrażliwości i inteligencji od widza, 

instrumentem do prowadzenia powainej 

rozmowy o powainych problemach. 
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ROBERT KONATOWICZ 

** Banal udający sztukę niczym Księga Hioba 

zrobiona dla potrzeb poludniowoamery-

kańskiej telenoweli. Twórcy epatują 

cierpieniami bohaterów, ale katharsis nie 

będzie. Aktorstwo - autopastisz. Hóglby 

być Oscar za montaż, za resztę - Haliny. 
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Od lat nie było polskiego filmu w konkursie festiwalu w Cannes. Nie zdobywamy Złotych Palm, 
ani Złotych Niedźwiedzi w Berlinie, ani Złotych Lwów w Wenecji. Dlaczego? MAClEI KARPIŃSKI 

brazek z ostatniego festiwalu 
filmowego w Berlinie: w filmie 
Richarda Linklatera "Przed zacho

dem słońca" jest scena, gdy Julie Delpy 
pyta Ethana Hawke, czy był kiedykolwiek 
w Europie Wschodniej. Ten, nieco zasko
czony, odpowiada, że nie. - Ja byłam 
w Warszawie - mówi Delpy i zaczyna opo
wiadać, jak to wizyta w szarym i nieprzyja
znym mieście, gdzie nie było żadnych roz
rywek i nie można było nic kupić (za "reżi
mu komunistycznego"), mimo wszystko 
była dla niej czymś w rodzaju duchowego 
przełomu. Pozwolila uświadomić sobie ist
nienie wartości innych niż konsumpcyjne. 

Nie jestem jednak pewien, czy treść 
tego monologu dociera do wszystkich wi
dzów berlińskiego pokazu, ponieważ już 
przy słowach "Byłam w Warszawie" przez 
salę przechodzi szmerek, śmieszek, może 
nawet chichot. I nie jest to śmiech przyja
zny ani radosny. 

Może odległe to skojarzenie, ale ten 
obrazek z Berlina staje mi przed oczami, 
kiedy zastanawiam się nad kwestią tak czę

sto dziś dyskutowaną: dlaczego polska 
obecność w filmowym świecie nie jest 
na miarę naszych ambicji i oczekiwań? 
Dlaczego przedmiotem największej dumy 
i świadectwem międzynarodowych trium
fów polskiego kina są wciąż filmy sprzed 
lat 30, a nie te powstałe w ostatniej deka
dzie, w demokratycznej Polsce? Dlaczego 
tak mało polskich produkcji w programach 
najważniejszych międzynarodowych festi
wali filmowych, a jeśli się już tam znajdą, 
dlaczego nie odnoszą sukcesów? Mamy po
czucie, że w naszym kinie pojawiło się kil
koro obiecujących twórców i kilka intere
sujących filmów, ale nasze przekonanie nie 
przekłada się na międzynarodowe triumfy. 

Z CZYM DO EUROPY 
Czy nasze filmy nie są tak dobre i prze

padają w międzynarodowej konfrontacji? 
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Czym różnią się od tych, które tę konku
rencję wygrywają? A może filmy są w po
rządku, tylko nie umiemy ich "sprzedać"? 
A zatem problem w promocji i marketin
gu? Nie potrafimy- poprzez rozmaite pro
mocyjne działania, tworzenie grup nacisku, 
zakulisową dyplomację- "wmusić" filmów 
tym, którzy rządzą na międzynarodowej 
festiwalowej giełdzie. A może - bo i takie 

teorie słychać- "oni" po prostu nas nie lu
bią. Istnieje jakiś międzynarodowy spisek 
niechęci i lekceważenia, sprawiający, że na
sze filiny stają do rywalizacji na z góry 
straconych pozycjach? 

Pytania te są szczególnie ważne 
w przededniu wejścia Polski do Unii Euro
pejskiej. Z ubogiego, nieco egzotycznego 
krewnego, takiego, co to mu się wiele 
wybacza, mamy stać się pełnoprawnym 
członkiem rodziny, zasiadającym przy 
wspólnym stole. Sarni chcielibyśmy się 
widzieć członkiem tej wspólnoty nie tylko 
"pełnoprawnym", ale docenianym, odgry
wającym rolę adekwatną do naszych geo-

Żeby skutecznie promować 
polskie kino w świecie, 
trzeba mieć pieniądze 
graficznych i demograficznych gabarytów, 
nie wspominając o szczytnych tradycjach. 

Zazwyczaj przy tej okazji pada pytanie 
o wiano, które do Europy wnosimy, i prze
ważnie odpowiedź (obok ran od wieków 
odnoszonych w walce o europejskie warto
ści) brzmi: kultura. A skoro kultura, to 
i flim. Ale jakże wnosić polski film w wia
nie do europejskiej skarbnicy, skoro go 
jakoś w Europie nie widać? Trzeba sobie 
powiedzieć jasno: ocena i wizerunek no
wych członków Unii zależeć będzie nie od 
dorobku przeszłości, ale od tego, co sobą 
reprezentują dziś. 

Ostatnio uczestniczyłem w kilku mię
dzynarodowych festiwalach, od Wenecji po 
Rotterdam i Berlin, nie licząc wielu mniej 
znanych. Próbowałem - oglądając filmy 
i porównując je z polskimi produkcjami, 
rozmawiając z wieloma ludźmi, liczącymi 
się na międzynarodowej festiwalowej sce
nie- odkryć rządzący selekcją mechanizm, 
zrozumieć filozofię doboru i oceny. 

TEORIA SPISKU 
Zacznijmy od końca, czyli od spisko

wej teorii dziejów, czyli koncepcji uprze
dzenia jako ukrytej przyczyny naszej festi
walowej nieobecności (nieobecność należy 
rozumieć nie całkiem dosłownie, lecz ra

czej jako brak spektakularnych sukcesów; 
nie można przecież zapominać o udziale 

"Pornografii" w weneckim konkursie, 
o pokazach "Nienasycenia" i "Dotknij 
mnie" w Berlinie, i trzech filmach w głów

nym programie w Rotterdamie). 
Teoria spiskowa ma to do siebie, że 

z góry traktujemy ją jako absurdalną, rów
nocześnie jednak dostrzegamy w niej jakieś 
racjonalne jądro. Tak jest i w tym wypad
ku. Weźmy dla przykładu Berlin. Jeżeli 
nowy (od ubiegłego roku) i bardzo sympa
tyczny dyrektor festiwalu Dieter Kosslick 
wielokrotnie zapowiada "nowe otwarcie" 
imprezy, zwrócone szczególnie ku Europie 
Wschodniej, i deklaruje życzliwość dla pol
skiego kina, po czym w berlińskim kon
kursie nie może zmieścić się ani jeden film 
z Polski, ale także- pamiętajmy o tym! 

-z Rosji, Węgier, Czech, Słowacji, to nasu
wa się pytanie, co o tym zadecydowało? 

Nie opowiadam się ani za "sprawiedli
wością społeczną': ani za taryfą ulgową, 
ani za urzędowo nakazaną równością re
gionów geograficznych. Niech ręka Boska 
broni! Ale żeby nie znalazł się ani jeden 
film nieodbiegający poziomem od tych 
przyjętych do konkursu, wydaje się dziwne. 
Aby było zabawniej: poprzednik Kosslicka 



w Berlinie, Moritz de Hadeln był oskarża
ny o konserwatyzm, faworywwanie kina 
amerykańskiego, a do tego niechęć do 
Europy Wschodniej w ogólności, a do Pol
ski w szczególności. Kiedy przeniósł się 
do Wenecji, przyjął do konkursu i "Porno
grafię': i "Powrót" rosyjskiego debiutanta 
Andrieja Zwiagincewa, który następnie 
otrzymał Grand Prix! 

Rozmawialem o tym sporo z moim 
dobrym znajomym, który koordynuje ber
lińską selekcję filmów właśnie z naszego re
gionu. Oczywiście jako główne kryterium 
selekcji wymieniał on "zbiorowy gust" 
(czyli wypadkową gustów) komitetu selek
cyjnego, ale przypierany do muru co do 
konkretnych tytułów wił się jak piskorz. 
Tymczasem od dawna nie udaje się nam 
doprosić, by festiwal berliński wysłał swego 
przedstawiciela do Gdyni, by zorientował 
się w calości aktualnego polskiego dorobku 

filmowego, jak to czyni co roku festiwal w 
Karlowych Warach i co sprawia, że polskie 
filmy są tam obecne i zdobywają nagrody. 

Jak w tych okolicznościach nie snuć 
domysłów o zakulisowych rozgrywkach, 
tajemniczych wpływach i zupełnie poza
merytorycznych kryteriach, które rządzą 
selekcją wielkich festiwali (bo może bar
dziej jeszcze niż Berlina dotyczy to np. 
Cannes)? Mówi się na przykład, jaką to 
wszechmocną rolę odgrywają w tych decy
zjach wpływy wielkich producentów i dys
trybutorów, dla których festiwalowe sukce
sy oznaczają większe dochody. Mówi się, 
szczególnie odnośnie Berlina, o względach 
politycznych. Istotnie, swoista "popraw
ność polityczna" (choć raczej a rebours) fe
stiwalowych filmów czasem po prostu bila 
w oczy. Dotyczy to zarówno doboru tema
tów, jak i ich interpretacji, czasem zaś - zu
pełnie po prostu- personaliów. Do tego 

• 

wszystkiego dochodzą mniej lub bardziej 
przelotne mody: a to kino chińskie, a to 
irańskie, a to poludniowoarnerykańskie. 

JAK ZMIENIĆ IMACiE 
Powiedzmy sobie jasno: nie mamy 

ani potężnych popleczników, polityczna 
poprawność - być może na szczęście - nie 
jest naszą najmocniejszą stroną, a nade 
wszystko nie jesteśmy w modzie. Nie łudź
my się: w obecnej, tak ważnej, chwili nie 
jesteśmy pieszczochami Europy, ani w po
lityce zagranicznej, ani wewnętrznej, ani 
w gospodarce, ani w kinie. To chyba o tym 

świadczył ów chichot podczas projekcji 
"Przed zachodem słońca': Ale czy robimy 
wystarczająco dużo, by to zmienić? 

W Berlinie dostałem od wydawcy opa

słe tomiszcze zatytułowane "International 
Film Guide 2004" firmowane przez pismo 
branżowe "Variety': zawierające - przynaj
mniej w zamyśle wydawcy- aktualne in
formacje o przemyśle filmowym 76 krajów 
świata. Pod hasłem "Poland" znajdujemy 
kilkustronicowy, mocno zdezaktualizowa
ny (jeśli chodzi o filmy) artykuł, którego 
mniej więcej jedną trzecią zajmuje historia 
o tym, jak to najpotężniejszy producent 
filmowy kraju udał się do najważniejszego 
redaktora, wszyscy wiemy po co i co z tego 

wynikło. To "aktualności" godne raczej 
pitawala niż poważnego filmowego infor
matora. I jak tu nie chichotać na słowa 
"Byłam w Warszawie"? 

Jaki kraj, takie kino. Jaki wizerunek 
kraju, taka skuteczność promocji jego fil
mów. I odwrotnie: filmy i ich promocja 
mogą znacząco wpływać na wizerunek 
kraju. Aby promować filiny w dzisiejszym 
zglobalizowanym, skomercjalizowanym 
i przepojonym konkurencyjnością świecie, 
potrzebne są pieniądze, im więcej, tym 
lepiej. Ale oprócz tego przekonanie o włas

nej wartości, manifestujące się profesjona
lizmem międzynarodowych poczynań. 
Zagraniczni partnerzy muszą mieć z kim 
rozmawiać, i to nie na zasadzie spotkań sil
niejszego ze słabszym, lecz kontaktów rów
norzędnych partnerów, jednakowo mocno 
osadzonych w filmowym świecie, znają
cych jego reguły i rozmawiających wspól
nym językiem. Potrzebna jest solidarność 
wszystkich sil, które mają w tej sprawie coś 
do powiedzenia. A odnoszę wrażenie, c> 
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że jak to zwykłe w Polsce bywa, każdy gra 
do własnej, nierzadko zupełnie prywatnej 
bramki. Obawiam się, niestety, że proble
mu tego nie rozwiąże komisja, z rozbrajają
cą naiwnością proponowana niedawno 
przez Jerzego Plażewskiego na lamach "Ga
zety Wyborcze( Mialaby ona doradzać 
międzynarodowym festiwalom, który to 
polski film zasługuje na ich zainteresowa
nie, a który nie. Rzecz nie w tym, by stwa
rzać jeszcze jeden mechanizm ocen, lecz 
by znaleźć przełożenie już istniejących 

na efekty międzynarodowe. Wysilki w tym 
kierunku powinny być zsynchronizowane, 
a nie chaotyczne i wzajemnie konkuren
cyjne (efekt: "wpadka" z festiwalową pro
mocją "Ediego': której można by uniknąć, 
gdyby nie partykularne ambicje). 

"festiwale': mając na myśli niemaJ wyłącz
nie te największe, jak Cannes czy Berlin. 
Ale festiwali filmowych jest na świecie bar
dzo wiele. W zapatrzonej na Zachód Polsce 
nie docenia się bardzo ważnego festiwalu 

PIENIĄDZE, PIENIĄDZE 

w Karlowych Warach, akurat bardzo życzli
wego polskim filmom. Trzeba pamiętać, 

Żeby skutecznie promować polskie 
kino w świecie, trzeba mieć pieniądze, lu
dzi potrafiących to robić, a przede wszyst
kim filmy, nadające się do promowania. 

że międzynarodowe kariery fumów "Duże 
zwierzę" Jerzego Stuhra i "Cześć, Tereska" 
Roberta Glińskiego zaczęły się od nagród 
na tym festiwalu. Inny przykład: "Szczęśli
wy człowiek", pierwszy film Małgorzaty 
Szumowskiej (w Polsce niedoceniony) 

I tu wracamy do trzeciego, bodaj najważ
niejszego pytania: czy nasze filmy rzeczywi
ście aż tak odbiegają poziomem od tego, 
co się dziś w świecie robi i pokazuje na fe
stiwalach, że można tym wytłumaczyć brak 
znaczących sukcesów? Mówi się ogólnie 

po nagrodzie na festiwalu debiutów w Sa
lonikach obszedł triumfalnie kilkanaście 
festiwali na całym świecie. "Zmruż oczy'' 
zdobył nagrodę w Mannheim. 

licząca się obecność polskich 

filmów w konkursach wielkich festi

wali za granicą skończyła się wraz 
ze śmiercią Krzysztofa Kieślowskie

go. Nie ma nas na świecie, bo nie 

ma w Polsce grupy twórców, która 

dorównałaby talentem zespołowi 

Kieślowski-Piesiewicz-Preisner. 

Jednak Kieślowski stał się zja
wiskiem światowym, dopiero kiedy 

trafił pod skrzydła jednego z naj

większych europejskich .. wydawców 
filmów" - Marina Karmitza. Za ta

lentem musi stać ktoś, kto ma mię

dzynarodowe doświadczenie i .. gra 

w najwyższej lidze". Bliski wejścia 

do europejskiej ekstraklasy był 
w pewnym momencie Jan Jakub 

Kolski. Jednak poza talentem i oso

bowością do osiągnięcia sukcesu 
potrzebne jest mocne i zgrane .. za-
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piecze", w którego skład wchodzą 

producent. dystrybutor, agent i na

rodowa organizacja promocyjna 

- a Kolski takiego zaplecza nie miał. 

Znam osobiście ludzi, którzy 

stoją za sukcesami Larsa von Triera, 

braci Kaurismaki, Anga Lee i wielu 

innych. Wiem, jaką ogromną pracę 

wykonywali, i to przez wiele lat, 
zanim ich podopieczni dostali się 

na szczyt. Budowanie nazwiska re

żysera może trwać dekadę lub dłu

żej, a w naszym kraju nie wybiega 

się myślą dalej niż koniec kadencji. 
Widzę dwa wyjścia : 

1. Zbudowanie w kraju systemu 

międzynarodowej promocji filmów, 
a więc wykształcenie grupy produ

centów, agentów, dystrybutorów. 

2. Zbudowanie mechanizmów 
stałej współpracy z zagranicznymi 

doświadczonymi producentami, 

agentami, dystrybutorami. 

Sami musimy zbudować naro

dową organizację promocyjną. która 

nie będzie przynosić nam wstydu. 
Na koniec trochę optymizmu. 

Gdyby mnie zapytano, czy w obec

nej - niewesołej - sytuacji ktoś 

z Polaków ma szansę odnieść mię

dzynarodowy sukces, wskazałbym 
na Małgorzatę Szumowską. Z kilku 

powodów: po znakomicie przyjętym 

na świecie debiucie, zrobiła bardzo 
dobry drugi film (świeżo ukończone 

.. Ono" jest dla mnie filmem roku), 

ma dobrego producenta (Karl Baum

gartner) i dobrego agenta (Bavaria 
Film International). Poza tym od kil

ku lat konsekwentnie pracuje nad 

swoją karierą. jest komunikatywna 
i lubiana. l ma odrobinę szczęścia. 

Wróćmy do Berlina. Widzialem tam 
filmy bardzo dobre, dobre, średnie, złe 

i bardzo złe. Nie ma co dyskutować o tych 
najlepszych. Dyskusję o kryteriach można 
by wszcząć na poziomie filmów średnich. 
Można zaakceptować tezę o "zbiorowym 
guście" komisji selekcyjnej (w końcu ja 
także mogę się mylić). Ale co począć z fu
mami naprawdę złymi? 

Niemiecki "Gegen die Wand" zdobył 
Zlotego Niedźwiedzia. Jednak drugi z fil
mów niemieckich był po prostu nieporo
zumieniem. W trakcie projekcji tej nudnej 
i nieudolnej adaptacji sztuki teatralnej pu
bliczność masowo opuszczała salę. Ci, któ
rzy pozostali, ryczeli ze śmiechu w najbar
dziej "podniosłych" momentach. A prze
cież ten film, w czyjejś opinii, okazał się 
"lepszy" od wszystkich filmów polskich ra
zem wziętych, a także czeskich, rosyjskich, 
litewskich. To zresztą przypadek skrajny, 
ale konia z rzędem oferuję każdemu, kto 
mi powie, czym takim wyróżniły się np. 
konkursowe filmy z Włoch czy Hiszpanii? 

Chociaż ... Pewne tendencje dadzą się 
wyśledzić, głównie w sferze "politycznie 
poprawnego': a zarazem aktualnie mod
nego doboru tematów. Już drugi sezon 
zdecydowanie prym wiodą imigranci 
i uchodźcy. Turcy w Niemczech ("Gegen 
die Wand") czy Pakistańczycy w Szkocji 
(,,Ae Fond Kiss" Kena Loacha) to absolut
ne festiwalowe pewniaki w całej Europie. 
Na drugim miejscu plasują się (uwaga: 
nareszcie dobra wiadomość dla SLD) lewi
cowe, wręcz może lewackie poglądy. 
Dla lepszego efektu można zresztą połą
czyć jedno z drugim. Nadal mile widziana 
tematyka gejowska. Na czarnej liście 
(tu zła wiadomość dla zwolenników LPR): 
rodzina i Kościół katolicki. 

Wnioski: lrzeba zacząć od rzetelnej 
analizy własnych błędów, obiektywnej oce
ny szans i możliwości, wskazania punktów 
słabych i mocnych. Od zerwania z mental
nością polskiego zaścianka, rządzącego się 
własnymi prawami, i spojrzenia na Europę, 
jako na pole działania, gdzie nie będziemy 
mieć żadnych szczególnych przywilejów, 
a jedynie - i aż tyle! -szanse z wszystkimi 
równe. I tylko od nas samych zależy, czy je 
wykorzystamy. Nie oczekujmy, że świat nas 
zrozumie, gdy przemawiamy do niego 
w lokalnym języku. Ale zarazem zadbajmy, 
by to, co mamy do powiedzenia, nie zostało 
nieodwracalnie utracone w tłumaczeniu. r 
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lązak z krwi i kości. Reżyser, senator. Wielbiciel kobiet. Choć 
kończył 75 lat, jest młody duchem. Nam opowiada o swych 
oczątkach w zawodzie i kultowym dziś filmie "Nikt nie woła". 

z KAZIMIERZEM KUTZEM 

rozmawia BARTOSZ MICHALAK 

Zaczynał Pan w "Pokoleniu" Wajdy ... 
Andrzej Wajda otoczył się rówieśnikami 

z roku. Ja jedyny bylem z młodszego rocznika. 

Dlaczego mnie wybrał? Może wpadłem mu 

w oko. Byłem w szkole widoczny. Działałem 
w ZMP, bo tylko tam można było coś zrobić. 

Rozpierała mnie radość takiego plebeja ze Ślą
ska, który dostał się do luksusowej szkoły. By

łem człowiekiem radosnym. I być może tym 

się różniłem od przeciętnego studenta szkoły, 

u którego dominowało przygnębienie, spowo

dowane ogromną ilością przedmiotów i reżi

mem politycznym na uczelni. 
Ponoć przygotował Pan samodzielnie 

kilka scen "Pokolenia"? 

KAZIMIERZ KUTZ 
' Ma 75 lat. Urodził się w Szopienicach na Sląsku. Reżyser filmo-

wy i teatralny, polityk, publicysta i wykładowca w szkole filmo

wej. Podczas 11 wojny światowej, po ukończeniu niemieckiej 

szkoły podstawowej, został przymusowo wysłany na roboty 

do Rzeszy. Po wyzwoleniu uczył się w polskim gimnazjum 

w Mysłowicach . Potem studiował reżyserię w Łodzi. Jako 

reżyser debiutował ,.Krzyżem Walecznych". Nakręcił ponad 

20 filmów, najsłynniejsze są te o Śląsku: ,.Sól ziemi czarnej", 
' 

,. Perła w koronie", "Paciorki jednego różańca", "Smierć jak 

kromka chleba". Od sześciu lat jest senatorem z ramienia 

Unii Wolności . Od 200 l roku- wicemarszałkiem Senatu. 

Ma żonę i czwórkę dzieci. 

• 

Andrzej kazał mi opracować scenę samo

bójczej śmierci Jasia Krone, który w klatce 

schodowej rzuca się z piątego piętra( Jasia grał 

Tadeusz Janczar. Kręciliśmy, w naturalnych 
wnętrzach. Puścić serię z karabinu po ścianie 

można tylko raz, bez dubla, bo trzeba by zmie

niać ścianę. Janczar był człowiekiem niepraw

dopodobnie odważnym. Przyszedł z wojska, 

świetnie strzelał. Mial skakać tylko z jednego 

piętra. Na pólpiętrze zawiesiliśmy płachtę, 

na którą upadał. Te zdjęcia łączyliśmy z inny

mi, w których spadała kukła. Mieliśmy sześć 
kukieł. Siedzący na piątym piętrze asystent 

na hasło żyletką przecinał sznurek i kukła le

ciała w dół. Na szczęście dwie się nie rozwaliły. 

Spadały i zatykały obiektyw. W przygotowaniu 

tego ujęcia miałem całkowitą wolność. 
Wrażenie robią też sceny strzelania. 

By uzyskać odpowiedni efekt, kiedy Kron e 

zostaje postrzelony, wiele godzin badaliśmy 

różne materiały wybuchowe i tekstylne, ćwi
czyliśmy synchronizację ruchów. Rękaw nie 

mógł rozszarpać się zbyt mocno, by nie uwi

docznić calego mechanizmu. I jeszcze musiała 

być krew. To śmiesznie wyglądało, bo ładunki 
wkładaliśmy w prezerwatywy wypełnione 

sokiem. Ćwiczyliśmy w tajerrmicy. W dzień 
ujęcia ekipa widzi na planie leżące wszędzie 

kondomy. Ja pakuję Janczara w jakieś ołowia
ne pancerze, pod ubraniem ciągnę jakieś 
sznurki. Za kamerą siedzi drugi operator, 
który przy głowie ma worek z piaskiem i kar
teczkę z czarnym punktem - cel, do którego 
Janczar strzela. Gdyby Tadeusz strzeli} pięć O 
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centymetrów dalej, zabi łby operatora. Za 
kamerą siedział powstaniec warszawski. Nie 
bał się, choć wyglądało to niebezpiecznie. 

"Pokolenie" wzbudziło kontrowersje. 
Wajda musiał radykalnie film przemonto
wać. Ale szybko rozeszła się fama, że to do
bry film, i już nie można było powiedzieć, 
że go w ogóle nie ma. 

W " Kanale" był Pan już 
drugim reżyserem . 

Andrzej zaangażowal mnie 
w charakterze swojej prawej 
ręki i pozwolił na poszerzone 
kompetencje na planie. Umó-. 
wiliśmy się, że samodziełnie 

zrobię 600 metrów filmu, czyli 
dwie rolki, i pokażę w szkole, 
jako mój dyplom. To był trud
ny film, robiony w błocie, 

z ogromną ilością pirotechniki. 
Przez dwa miesiące siedzie
liśmyw gównie. Andrzej, który 
jest człowiekiem delikatnym, 
bardzo źle znosił ten film 
z przyczyn... sensualnych. Jak 
weszliśmy w kanały, a kręciliśmy w Łodzi, 
była to po prostu ciężka praca wymagająca 
końskiego zdrowia. Październik, zimno, 
breja po kolana. Drugim operatorem był Ju
rek Wójcik. To my rozbieraliśmy się do ką
pielówek, wypijaliśmy po dwie sety i włazi 

liśmy w tę breję. I co godzinę trzeba było so
bie chlapnąć, bo inaczej byśmy tam zdechli. 
Zadebiutował Pan "Krzyżem Walecz
nych" i zabrał się Pan za realizację 

filmu, który narobił zamieszania .. . 

Już przy "Kanale" zmawialiśmy się 

z Jurkiem Wójcikiem, że trzeba by trzasnąć 
coś, co będzie inne niż dotychczasowe filmy 
polskie. Film "Nikt nie woła" wziął się z na
szej krytycznej oceny tego, co się w kinie 
polskim działo. Co prawda wtedy powsta
waly najlepsze dzieła Wajdy, Kawalerawicza 
i Munka, ale kino polskie było w sensie es te-
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tycznym wtórne. Zyło z inspiracji, po
życzek. Chcieliśmy stworzyć nową estetykę 

narracyjną, czysto filmową. 
Znów sięgnął Pan po twórczość 

Józefa Hena, z którym pracował Pan 

przy " Krzyżu Walecznych". 
Józek napisał dwutomową powieść, 

która została zatrzymana przez cenzurę. 

Dotyczyła Polaka na Syberii, który uciekł 
z łagru i stara się dostać do polskiej armii. 
Był tam rozbudowany wątek miłosny. Po
nieważ nie można było tej książki robić, 
postanowiliśmy wykorzystać wątek miło

sny i przenieść akcję na Ziemie Zachodnie. 
To był fenomen: masa ludzi przychodzi 
w obcy świat, obcą architekturę, puste 
miasta. Z jednej strony pojawia się pro
blem wyobcowania, z drugiej - anektowa
nia tego wszystkiego. Naiwnie myśleliśmy, 

a może nienaiwnie, że pierwsza skompli
kowana milość na takim terenie jest jakby 

pierwszym korzonkiem, który pozwoli się 
zapuścić w tę ziemię odzyskaną. W grun
cie rzeczy nasz pomysł był liryczny. I fi lm 
taki jest. A milość w tamtym czasie nie 
mogła być prosta, bo przecież sporo znisz
czyła wojna. "Nikt nie wola" miało być 
naszym dyskursem z "Popiołem i diamen
tem': Bożek jest podobnym do Chełmie

kiego chłopcem, który zabijał, zanim się 
"uszlachtowal", czyli po śląsku uszlachet
nił, emocjonalnie. Był roztrzaskany. Dla 
odmiany Lucyna przeżyła wojnę nietknię

ta. On wypalony, a ona pusta. Na tym 
opierał się psychologiczny dramat filmu. 
Gdzie były kręcone zdjęcia? 

W Bystrzycy Kłodzkiej. Miasteczko 
od średniowiecza nieremontowane, nie
tknięte. Olśniły nas pejzaże ścian. Było wi
dać 500-letni proces starzenia się miasta. 

Kręciliśmy w kontrapunkcie: te płaszczyzny, 
ściany, miejsca są odwróconym kontekstem 
tego, co dzieje się między bohaterami. Było 
nam ciężko, dlatego że musieliśmy naginać 
świat istniejący do naszych potrzeb. Jak An
tonioni robił "Czerwoną pustynię': to sobie 
przemalował pół Rawenny. Myśmy mogli 
przemalować co najwyżej dwie rynny. 

Forma filmu wywolala skandal. Ale 
nam chodzilo właśnie o rewolucję estetycz
ną. Wtedy to było szokujące i podejrzane. 
Również politycznie. Cenzura działała tak 
ostro, że nauczyliśmy się cyganić w estetyce, 
by mieli kłopoty z odszyfrowaniem. Do
kładnie nie wiedzieli, czy w "Nikt nie wola" 
nie ma jakiegoś zakalca. 
Jak duża była rola Jerzego Wójcika 
w powstawaniu filmu? 

Kombinowaliśmy razem z Jurkiem 
bardzo długo i wspólnie się uczyliśmy, 

odkrywając nowe rzeczy. Nawiązaliśmy 

do filozofii literackiej Stendhala o krystali
zacji uczuć i czasie miłości. Miłość, fascy
nacja, namiętność jak stopkłatka: świat 
przestaje istnieć, jest tylko obiekt uczuć. 
Ten, kto się miłości poświęci, przeżyje coś 

fantastycznego, choć związek może się 

skończyć katastrofą. To był nasz kanon 
psychologiczny: świat się przemienia i czas 
inaczej przebiega, bo to czas miłości. "Nikt 
nie woła" to film o prawiczkach, o inicjacji 
w strasznych warunkach. W tym sensie to 
była polemika z Wajdą . Zycie jest wojną, 
życie jest wartością, a nie ten polski gest 
hurrapatriotyczny. Takie przekonanie 
oczywiście wiąże się z moim pochodze-
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niem. Jestem człowiekiem kultury nieszla
checkiej i dla mnie wszystko to są dziwac
twa, których nie trawię i nie rozumiem. 
Jak zdefiniowałby Pan Lucynę, graną 
przez Zofię Marcinkowską? 

Jeśli powiedzieć, że Bożek wojnę prze
żył, to Lucyna w ogóle nie przeżyła. Ominę

ły ją wszystkie świństvva. Żaden Ruski jej nie 
dotknął, AK uszanowało. Dla niego ożywie
nie tej umarłej tkanki emocjonalnej było 
wielkim nieszczęśliwym pragnieniem, wiel
kim mozołem, a u niej dominowała chęć 

ale miała też pod spodem dramat, do które
go intuicyjnie dotarłem. Zofia poprzez ten 
film przeżywała swą pierwszą miłość. Ona 
z niej promieniowała dziwnym blaskiem. 
A Bożek - Boukołowski? 

Boukołowski był świeży, czysty, a grał 
człowieka pokaleczonego. Ten kontrast 
w graniu dotykał spraw bardziej dotyczą
cych osobowości . Dla postronnego obser
watora dawało to właśnie pewien auten
tyczny klimat, który jest trudny do zagrania. 
Zaiskrzyło między nimi na planie? 

Między nimi bezpośrednio nie iskrzyło. 
Ta iskra szla przeze mnie. Boukolowski był 
zafascynowany zawodem, miał już świetną 
technikę, a w sprawach miłosnych był jesz
cze całkowitym szczylem. Natomiast Mar
cinkawska miała bardzo ostrożny stosunek 
do mężczyzn. Była niesłychanie przyczajo
na. Byłem łącznikiem między nimi. Spędza
łem z nimi wiele godzin. 
Jak przebiegała kolaudacja? 

Nawet nie pamiętam kolaudacji. Spra
wa ciągnęła się miesiącami. Gdzieś mnie 
zapraszali i pluli na film. Myślę, że w tej 
sprawie chodziło o coś innego. Partia bru
talnie wzięła się za kasowanie Październi
ka. Nie bylem członkiem partii, za to 
bylem outsiderem ze Sląska, poręcznym 

gówniarzem do kopania. Srodowisko lad
nie się zachowało, zwłaszcza moi koledzy 
z zespołu Kadr. Konwicki wziął odpowie
dzialność na siebie za moje szaleństwa. 

Kino sporo zrobiło dla Polski, jakakol
wiek by łam wtedy ta Polska była ... 
zostania kobietą. Lucyna wybrała jego, dla
tego że był odmieńcem. Ale tak naprawdę 
dopiero po filmie zaczął się ich prawdziwy 
dramat. Ich milość spełniła się w sensie 
fizycznym, ale potem zaczęło się dopiero 
życie, związek, odpowiedzialność. 

Miał Pan możliwość zaangażowania 
aktorów o znanych nazwiskach, 
a wybrał debiutantów. Dlaczego? 

Na zdjęcia próbne przyszły wszystkie 
młode aktorki. Te zdjęcia były właściwie 

testem ... na niewinność. Wszystko zależało 
od uścisku dłoni, kiedy im dziękowałem. 

l Zofia Marcinkawska była jedyną dziew
czyną, która podając mi dłoń, niczego swo
im uściskiem nie proponowała. Zofia na 
pierwszym roku zagrala w debiucie Poręby, 
w okropnym filmie, za który wyrzucili ją 
ze szkoły teatralnej. Miała w sobie czystość, 

Kawalerawicz powiedział, że odkrył nowy 
talent. Dziś śmieszą mnie te awantury, 

bo to prosty liryczny film. 
Dziś uważany wręcz za kultowy ... 

Jest też jednym z filmów, na których 
uczą się studenci w łódzkiej Filmówce, 
szczególnie na wydziale operatorskim. 
Jako kompozytor muzyki filmowej 
w Pana filmie zadebiutował Woj
ciech Kilar. 

Pewnej zaprzyjaźnionej osobie opo
wiedziałem, że robimy film, który jest ro
dzajem eksperymentu, i szukamy kogoś, 
kto napisałby muzykę. Usłyszeliśmy, że jest 
w Katowicach taki młody zdolny. I w ten 
sposób właśnie przyczłapał się Wojtek. 
Fantastyczny kompozytor, wtedy właśnie 
z okresu awangardowego. Dlatego muzyka 
w "Nikt nie woła" jest nowoczesna, atonal-

• 

na, dwunastotonowa. Zrobiliśmy wiele fil
mów. Wtedy mimo istnienia reżimu poli
tycznego i cenzury było w twórcach dużo 
buntu i szaleństwa. 
To paradoks: dziś mamy wolność, 
a brakuje szaleństwa. 

Kinematografia rozwija się, gdy pozwa
la młodym na realizację ich szaleństw. Dziś 
mówi się, że tamta Folska była "be", bo to 
były "komuchy'~ W ten sposób skreśla się 
kilkadziesiąt lat calkiem przyzwoitych do
konań artystycznych. Kino sporo zrobiło 
dla Polski, jakakolwiek by tam ta Folska by
ła. Dziś nie można powiedzieć, że nie ma
my zdolnych ftlmowców. Tylko pies z kula
wą nogą im nie stwarza warunków. A to jest 
rola państwa. Państwo powinno się intere
sować sztuką. Ale musimy chcieć sztukę, 
nie? Przecież komercja se sama da radę. F' 
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Scooby-Doo 2. 
Potwory 

• • na g1ganc1e 
Druga część fabularnej wersji 

Zycie 
i cała reszta 

popularnej kresków

ki. Tym razem pies 

Scooby-Doo wraz 

Najlepsi z najlepszych Pociąg 
Luc Besson jako współscenarzy Film Zhou Suna. Młoda malarka 

(Gong Li) z chińskiej prowincji co 

weekend odbywa długą podróż 

pociągiem, by spotkać się ze swo

im kochankiem, poetą (Tony 

Leung). Podczas jednej z takich 

podróży poznaje beztroskiego 

weterynarza. 

Najnowszy film Woody'ego Allena. Młody nowo

jorski pisarz Jerry (Jason Biggs) nie może dojść 

z grupą przyjaciół sta i współproducent fi lmu 

do ładu ze swoim życiem uczuciowym. Wini za to 

Amandę (Christina Ricci), w której jest zakochany, 

a która bynajmniej nie jest mu wierna. Jerry radzi 

się swego mentora i kolegi po piórze, neurotyczne

go Davida (Woody Allen). 

musi stawić czoła 

zamaskowanemu prze

stępcy, który chce prze

jąć kontrolę nad mia

stem Coolsville. Reżyse

rował Raja Gosnell. 

w reżyserii Louise'a-Pascala 

Couvelaire'a. Oparta na serii popularnych we 

Francji komiksów opowieść o kierowcy raj

dowym Michelu Vaillant (Sagamore Stevenin) 

i jego rywalizacji na torze wyścigowym 

z ekipą mściwej Ruth Wong (Diane Kruger). 

Być i mieć 

Starsza pani musi 
zniknąć 
Alex (Ben Stiller) i Nancy (Drew 

Barrymore) przeprowadzają się 

do świetnego, dwupoziomowe

go mieszkania. Jedynym jego 

felerem jest zajmująca górę sta

ruszka Mrs. Connell (Eileen 

Essel), której na mocy przepisów 

nie można stamtąd usunąć. 

Komedia Danny'ego DeVito. 

Torque. 
Dokument. Przez ponad rok Nicolas 

Philibert rejestrowal życie uczniów wiej

skiej szkoły we francuskiej Owemii. 

Jazda na krawędzi 
Film Josepha Kahna dla miłośników po

ścigów na motocyklach. Cary (Dane Cook) 

wraca do rodzinnego miasta, by pogodzić 

się ze swoją dziewczyną. Zostaje oskarżo

ny o morderstwo, którego nie popełnił. 

Brat ofiary szuka na nim zemsty. 

Ich relacje z rodzicami i nauczycielem, 

Georges'em Lopezem, pierwsze małe dra

maty i problemy. W samej Francji film 

obejrzało ponad dwa miliony widzów. 

30 Mania. 
Tajemnice trze-

• • c1ego wym1aru 

Sekretne okno 
Thriller Davida Koeppa. Znany pisarz Mort Rainey 

(Johnny Depp) po rozstaniu z żoną przenosi się 

na prowincję. Jednak jego spokój zostaje zakłócony 

przez tajemniczego przybysza, który zarzuca mu pla

giat. Mort musi odnaleźć oryginał swojej powieści. 

Toaleta nieczynna; 
Oczywiście, że miłość 
Kolejne dwa tytuły (na jednym seansie) z cyklu 

-

El Cid 
Hiszpańska animacja w reżyserii 

Josego Pozo. Syn kastylijskiego 

Podróż po historii technik 

trójwymiarowych. Roztar

gniony Profesor i jego 

asystenci prezentację za

czynają od rysunków na-

KinOffala, prezentującego w kinach całej Polski szlachcica, Rodrigo, przyjaźni się 

polskie filmy niezależne. "Toaleta nieczynna" z Sanchem, najstarszym synem 

Mirona Bilskiego składa się z siedmu krótkich króla Hiszpanii, następcą hiszpań-

scen zrealizowanych w jednym miejscu - toale- skiego króla. Po śmierci króla 

cie. "Oczywiście, że miłość" Piotra Gralaka Ferdynanda Rodrigo zostaje wcią-

skalnych. Film Bena St] s- oparte jest na motywach opowiadań oświęcim- gnięty w spisek mający na celu 

sena w IMAX Kraków. skich Tadeusza Borowskiego. pozbawienie życia Sancha. 
----

Kill Bill vol. 2 
Ciąg dalszy historii zemsty w realizacji Quentina Tarantino. 
Członkini gangu (Urna Thurman), postrzelona w dniu swojego 
ślubu przez własnego szefa Billa, po czterech latach śpiączki 

postanawia wziąć odwet na tych, co ją skrzywdzili. Czas wreszcie 
na ostateczną rozgrywkę. 

Kociak 
, 

Smiertelna 
Nielegalny arabski emigrant, gorączka 
zwany Kociakiem (Gab Elma- Horror Elego 

leh) przyjeżdża do Marsylii, Rotha. Grupa 

gdzie trafia pod opiekę Ojca pięciu studen-

Leona (Claude Brasseur), tów spędza 

proboszcza jednej z pa- wakacje 

rafii. Kociak jest trans- w opuszczoneJ 

westytą, a podob- chacie w górach. 

nych sobie znajduje w klubie Wszyscy stają się 

Apokalipsa. Komedia ofiarami tajemni-

Merzaka Allouache'a. 
. 

czego w1rusa. 

i FILM 

polecają Filmy Tygodnia 
zawsze w piątek po 15:00 

w radiu RMF FM 
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Polscy himalaiści z uznaniem wy

powiedzieli się o tym dziele i to 

zarówno o jego warstwie tech

nicznej (dobrze pokazane wbija
nie haków), jak i psychologicznej. Znakomita reko
mendacja. Sądzę jednak arogancko, że prawdzi
wym sprawdzianem wartości filmu jest stosunek 
do niego osób mojego pokroju. Laików i leniw
ców, którzy przedkładają płaskie nad wzniosłe 
i nie za bardzo pojmują, dlaczego inni ludzie 

wspinają się na szczyty po stromych zboczach. 

Otóż, stosunek takich osób do "Czekając 
na Joe" jest - o ile wolno mi wypowiadać się 

w liczbie mnogiej - nieobojętny. A nawet inten
sywny. Wielka to zasługa twórców. 

"Czekając na Joe" ma prostą, funkcjonalną 
konstrukcję. Trzech panów- Simpson, Yates 
i Hawking - opowiada przed nieruchomą kame
rą, co im się zdarzyło w maju roku 1985 w pe
ruwiańskich Andach. Ponieważ nie istnieją żad
ne materiały archiwalne z tamtej wyprawy, rela
cji towarzyszy rekonstrukcja zdarzeń. Właśnie 
rekonstrukcja, a nie inscenizacja. Obraz jedynie 
ilustruje slowa. Nikt się tu nie sili, by perypetie 
bohaterów pokazać jak "reality show" czy gór
nolotne widowisko. Przeciwnie - ruchy i usta
wienia kamery są niewymyślne, aktorstwo 

zamarkowane, dialogi skąpe. Fabularyzowany 
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... Premiera: 26.03 
(TOUCHING 
THE VOJD) 
Wlk. Brytania 2003 
Reżyseria: Kevin 
Macdonald 
Scenariusz: 
na podstawie książki 
Joego Simpsona 
.. Dotknięcie pustki" 
Zdjęcia : Mike Eley 
Muzyka: Alex Helfes 
Scenografia: 
Patrick Bill 
Obsada: Joe Simpson, 
Simon Yates, Richard 
Hawking, Brendan 
Mackey, Nicholas 
Aaron, Oll ie Ryall 
Dystrybutor: Mayfly 
Czas: 1 07' 

dokument - nieco dzisiaj zapomniane określenie 
gatunku bardzo tutaj pasuje. 

Owszem, możemy zobaczyć, jak się stalo, co 
się stało, ale nasz odbiór polega nie tyle na przeży
waniu akcji, ile na wsłuchiwaniu się w wypowie
dzi. Ten dystans do prawdy, świadomość, że film 
Macdonalda to tylko odbicie książki Simpsona, 
która sama jest odbiciem rzeczywistości, pozwala 
nam lepiej zrozumieć złożoność zdarzeń. 

Co więceJ, uczestnicy dramatycznej wyprawy 
relacjonują ją sucho, bez emocji i komentarzy, 
mimo że przez te naście lat, które od niej upłynęły, 
zdążyła już obrosnąć w interpretacje i spory. 

Największe budziła decyzja, a raczej gest, Simona 
Yatesa, który przeciął linę łączącą go z kolegą. 

Film nie jest jednak próbą oceny czy zweryfikowa-

zakreśla horyzont filozoficzny dzieła. W ciemnej, 
lodowej otchłani Joe ze złamaną nogą zastanawia 
się, czy jest w stanie teraz uwierzyć. Nie, nie jest 
w stanie. l właśnie wtedy postanawia żyć. 

Jego heroiczne zmagania, beznadziejna droga 
do obozu, bliskie są postawie egzystencjalistów od
rzucających metafizyczne haki i liny zabezpieczające 
przed upadkiem w pustkę. Życie nie ma ani sensu, 
ani celu i dlatego właśnie tylko ono jest wartością. 
,.Dotknięcie pustki", tak w oryginale zatytułowane 
są książka i film - szkoda, że polski dystrybutor nie 
zachował tego tytułu . Nie decydując się na śmierć, 

Simpson zajął praktyczne stanowisko względem je
dynego Gak chce Albert Camus) istotnego problemu 
filozoficznego - samobójstwa. 

Interpretacyjna .. nadbudowa" powstaje w gło-

Sucha relacja z dramatycznej 
wyprawy i pytanie: Czy jest Bóg? 

wie widza. Film niczego mu nie na

rzuca, przeciwnie- odbiera. Nie 

chwycimy się ani słusznych prawd, 
ani wątków pobocznych, jakichś 

ukochanych czekających w domu 

nia tego gestu. Tak właśnie zrobił. Zapewne słusz
nie. Ale słuszność to kategoria ludzi w ciepłych 
bamboszach. Tam, wówczas, w ekstremalnych 
warunkach słuszność nie istnieje. 

Jak nie istnieje - według słów Joego Simpso
na - Bóg. To bodaj jedyna refleksja w tym filmie 
wybijająca się nad poziom relacji. Refleksja, która 

na powrót chłopców. Na ekranie jest tylko trzech 
facetów. Są trzy egzystencje. l góry. No i ta pustka, 
która przecież nieobca jest i tym, co na płaskim. 

BARTOSZ ŻURAWIECKI 

• 

J 



' 

' 

• • 
et e t ca a resz a **** 

-ł Premiera: 2.04 
(ANYTHING ELSE) 
USA 2003 
Scenariusz 
1 rezysena: 
Woody Allen 
Zdjęcia: 

Darius Khondji 
Scenografia: Santo 
Loquasto 
Obsada: Woody 
Allen, Jason Biggs, 
Fisher Stevens, 
Danny DeVito, 
Ch risti na Ricci 
Dystrybutor: SPinka 
Czas: 1 08' 

Niby jest tu to, co 

zawsze u Allena. 

Manhattan, świat 

bez sensu, miłość 

bez seksu, seks bez kompatybilności, 
jazz i naziści w tle, a na ulicach żółte 

nowojorskie taksówki. Ale widać 

i zmiany: Allen nie jest tu już w cen

trum wszechświata. Ustawia siebie 

jakby na marginesie opowiadanej 
historii, w roli starego zwariowanego 

neurotyka komentującego pokazywa

ne w filmie wydarzenia, ale i je po

niekąd wywołującego. 

Choć z tym marginesem to może 

i przesada. W końcu Allen gra Davida 

Dobela, mentora glównego bohatera, 
Jerry'ego Falka (Biggs), który w grun

cie rzeczy jest jakby młodocianym 
klonem (kiedyś powiedziałoby się: 

alter ego) reżysera. Chodzi tu oczywi

ście nie tyle o fizyczne podobieństwo 
- wysoki brunet Biggs w niczym nie 

przypomina chuderlawego okularnika 
z roztrzepanym włosem - ile o po
dobny poziom frustracji. Falk ma 
bowiem dokładnie te same problemy 
z kobietami, Bogiem i psychoanality-

kami co Allen w dziesiątkach swoich 

wcześniejszych filmowych wciel eń. 

Nawet zajęcie Jerry ma .. standardo

we": jest początkującym literatem, dla 

chleba piszącym humorystyczne ka
wałki, a do szuflady, dla zaspokojenia 

własnych ambicji, powieść o pustym 

wszechświecie i śmierci po życiu. 

Najwięcej kłopotów Jerry'emu 

przysparzają oczywiście kobiety, 
a zwłaszcza jedna, Amanda (Ricci), 

wszystkie wynurzenia pacjenta kwitu

je pytaniem: .. A co pan myśli o India
nach z Cleveland?", ani na swego 

agenta Harveya (DeVito), który myśli 

tylko o tym, jak ze swoim jedynym 

klientem przedłużyć kontrakt na kolej

nych siedem lat. 
Z Dobela też niby nie ma więk

szego pożytku, bo wciąga on Jer

ry'ego w krąg swoich strachów i fobii 

( .. Za każdą przemocą stoi faszyzm"), 

Dużo tu żartów, ale i goryczy 
wynikającej z utraty złudzeń 

którą chłopak kocha. Dziewczyna jest 

chorobliwie wręcz niestała w uczu
ciach i nie potrafi do nikogo na dłużej 

się przywiązać. Wprawdzie Amanda 

próbuje bagatelizować swoją przypa

dłość i gdy Jerry zarzuca jej kolejną 
zdradę, uspokaja go, mówiąc, że 

z tym czy z tamtym spała tylko .. prze
lotnie", ale nasz bohater mimo 

wszystko czuje się trochę zagubiony. 
Tym bardziej że nie może liczyć ani 
na swojego psychoanalityka, który 

każąc mu się zaopatrzyć w niezbęd

nik z przyborami do przetrwania 

i w kałasznikowa dla obrony, z zale

ceniem, że ma się nauczyć rozkładać 
karabin z zamkniętymi oczyma ... A co 

- pyta zdziwiony Jerry - spodziewasz 

się ataku nazistów i awarii prądu jed
nocześnie?". 

No ale ostatecznie to właśnie 
Dobel okaże się dobrym, choć pokrę
conym duchem młodego Falka. To 
trochę tak, jak gdyby Allen wyciągnął 

• 

rękę do samego siebie, wiedząc, że 
. . . . . . . ~ 

n1czego JUZ me moze zm1en1c. 
Film jest naprawdę śmieszny. 

Pełno tu zabawnych sytuacyjnych ga

gów, dowcipnych dialogów, błyskotli

wych żartów, odzywek, powiedzo
nek. Jest ich nawet za dużo. Jakby Al

len chciał odwrócić naszą uwagę od 

goryczy, którą jego film jest podszyty, 

goryczy wynikającej z utraty jakichkol

wiek już złudzeń. Jego bohater pozo

staje przecież taki sam, bo i .. urazo
genny" świat się nie zmienia. Co tyl

ko utwierdza Allena w podejrzeniach, 

że życie jest wyłącznie sprawą ciśnie
nia krwi, a miłość - feromonów. 

Tu niby wszyscy mówią kocham 

cię, ale nic z tego nie wynika. Najwy

żej od czasu do czasu trochę śmie
chu. Co i tak nie jest złe, bo, jak ma

wia Harvey, Junny is money". Czy to 

właśnie jest owa reszta z tytułu fil
mu? Możliwe. 

LECH KURPIEWSKI 

kwiecień 2004 FILM 83 



SEANS KINOWY 

-- - --- - -- -• ..... -

, . . , 

c 1 m1ec ***** 
Jedna z pierwszych scen filmu: 
po niewielkiej salce z ustawia· 

nymi na stołach krzesłami leni· 

wie przechadzają się żółwie. 

To znaczący obraz, bo w "Być i mieć" znany 

francuski dokumentalista Nicolas Philibert 

ostentacyjnie odżegnuje się od uwodzenia efek· 
towną formą - szybkim montażem, poszarpaną 

narracją i trikami rodem z wideoklipowej siecz· 

ki. Zamiast dokumentalnego voyeryzmu szuka 

przestrzeni, oddechu. l czegoś jeszcze: pierwot

nego, mitycznego wręcz czasu, w którym 
rodzą się podstawowe emocje, umiejętności, 

skrystalizowane sądy. 

W tym niezwykłym dokumencie obserwu

jemy zwykłą, wiejską szkołę we francuskiej 
OwerniL Starsze i młodsze dzieci, zdrowe i nie

pełnosprawne, o twarzach europejskich i orien

talnych uczą się w jednej klasie składania liter, 

ale i podrzucania naleśn ików na patelni. 
Nauczyciel robi dyktanda i każe uczniom l i czyć, 

choć potrafi też zapytać: "Po co chodzisz 
do szkoły?". Urządza zabawę na sankach w za
śnieżonym lesie, by za chwilę porozmawiać 

z kilkuletnim Olivierem o chorym ojcu. Przyg l ą

damy się temu wszystkiemu z niedowierza
niem: czy owa utopijnie wyglądająca szkoła 

może istnieć naprawdę? Skażenie dorosłością 
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-ł Premiera: 16.04 
(ETRE ET AVO IR) 
Francja 2002 
Scenariusz i reżyseria : 

Nicolas Philibert 
Zdjęcia : Katell Djian, 
Laurent Didier, Hugues 
Gemignani, Nicolas 
Philibert 
Muzyka: Philippe 
Hersant 
Obsada: Georges 
Lopez, Alize, Axel, Guil
laume, lessie, Johann, 
Julien, Laura, Letitia, 
Marie-Eiisabeth, 
Nathalie, Ol ivier 
Dystrybutor: 
Gutek Film 
Czas: 1 OS' 

i najgorszymi zwykle doświadczeniami z eduka
cyjnych instytucji każe nam w pierwszym odruchu 

traktować "Być i mieć" jak wyidealizowaną baśń. 

A przecież dzieci są w tym filmie naturalne. 

l naturalny jest Georges Lopez. 

Chciałbym takiego nauczyciela dla swojego 
dziecka, bo 60-letni Lopez przywraca na nowo 

wiarę w słowo: pedagog. Stanowczy i czuły zara

zem, szorstki i wrażliwy, uważny, autentycznie 

bliski, a zarazem zachowujący konieczny dystans 

relacji nauczyciel-uczeń. Zachwyca jego cierpli-

dwa miliony widzów!), a film uhonorowano 

nagrodą Europejskiej Akademii Filmowej i nomi

nacją do Cezara? 

"Być i mieć" nie jest jedynie kolejnym, tyle 

że pozbawionym famy skandalu dokumentem 

(m.in. po "Zabawach z bronią" Michaela Moore'a 

oraz "Nakręconych" i "Klatce" Sylwestra Latkow
skiego), który trafia do naszych kin w oficjalnej 

dystrybucji. Nicolas Philibert nonszalancko mówi 

o rzeczach najprostszych i prawdach najoczywist
szych, choć zapomnianych. Wystrzega si ę ckliwo-

Ten film oglądamy jak wyide
alizowaną baśń, a przecież 
dzieci są tu naturalne 

ści i moralizowania, unika 

manipulujących emocjami 
widza kontrastów, nawet 

jeśli gładko przechodzi 

od zbliżeń dziecięcych 
twarzy do filmowanych 

wość, życiowa bardziej niż psychologiczna mą

drość, przede wszystkim jednak traktowanie 

dzieci bez poczucia wyższości. Jak w scenie, 

gdy opowiada kilkulatkom o 35 latach swojej 
pracy i zbliżającej się emeryturze. 

Philibert mimowolnie obnaża więc patolo
g ię dzisiejszego szkolnictwa, zatraconą - także 

w rodzicach - zdolność autentycznego wychowy
wania, które jest niczym innym jak rodzajem 
twórczości. Ale czy tylko dlatego "Być i mieć" zro
biło we Francji tak oszałamiającą karierę (blisko 

z dalszego planu wiejskich krajobrazów. Przede 

wszystkim jednak to, co zwykłe i pozornie banal· 
ne, zamienia w metaforę, snując swoją bezpre

tensjonalną opowieść o naiwnie czystym odkry
waniu świata, poznawaniu siebie i pokonywaniu 

własnych ograniczeń . 

PAWEL T. FELIS 
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... Premiera: 05.03 

(BUGS!) 
Wielka Brytania 2003 
Reżyseria : Mike Slee 
Scenariusz: Abby 
Aron, Mike Slee 
Zdjęcia : Peter Parks, 
Sean Macleod Phillips 
Muzyka: John Lunn 
Dystrybutor: IMAX 
Czas: 40' 

Jeśli na widok 

wszelkich insektów 

wzdrygasz się 
z obrzydzenia, trzy

maj się od tego filmu z daleka. 

W .,Królestwie owadów" bowiem 

tłuste gąsi enice, upiorne modliszki 

i smukłonagie pająki zobaczyć moż

na z bliska. Z bardzo bliska. 
l to jest główna wada filmu, 

albo zaleta. Jak kto woli. Efekty wizu

alne są tu perfekcyjne. Owady 

ogromnej wielkości, w trzech wymia

rach, w soczystych kolorach, w ma

lowniczej scenerii tropikalnego lasu 

- to wszystko robi wrażen ie. 

.. Na powierzchni jednego metra 

kwadratowego żyje tyle owadów, ilu 

R e 

ludzi na naszej planecie"- dowiadu
jemy się na wstępie. Potem reżyser 

opowiada nam historię modliszki 

i pazia: głównych bohaterów filmu. 

Przyglądamy się, jak modliszki przy
chodzą na świat (200 za jednym za

machem!). Jak dojrzewają, polują, 

kochają się. Poznajemy ulubione zaję

cie gąsienicy pazia - objadanie się 
liśćmi cytrusów. Jesteśmy świadkami, 

jak zawija się w kokon, a potem 

wykluwa w postaci motyla. To fascy

nujące doświadczenie. 

Jeśli jednak ktoś spodziewa się 

czegoś więcej, będzie rozczarowany. 
Wartości edukacyjne filmu są bowiem 

niewielkie, komentarze skrótowe . 

Moim zdaniem to dobrze, zawsze 

K L A 

można zajrzeć do książki albo spytać 

panią od biologii. 

Na próżno też szukać jakiejś 

głębszej myśli. Bo to, że życie owa

dów jest czasem zaskakująco podob
ne do naszego, to banał. Znany co 

najmniej od czasów .,Mikrokosmosu" 

czy filmów przyrodniczych BBC. Po

dobnie jak ten o kruchości życia jed

nostki i ogromnej sile przetrwania ga-

M A 

tunku . Trochę więc irytujące jest to, 

że autorzy .,Królestwa owadów" po 

raz kolejny serwują nam te życiowe 

mądrości . Robią to jednak w tak ład
ny sposób, że można im wybaczyć. 

AGNIESZKA GORTATOWICZ 



*** 
To .. moje" kino: zamiast kla

rownej opowieści rozrzucone 

obrazy i słowa, sceny z prze

szłości i przyszłości odsłaniają-

-ł Premiera: 2.04 nad opiewanym w wierszu jeziorem: ou.ywisty to 

i przyciężkawy romantyczny ekwipunek. Mocno 

podejrzany jest też status postaci. Orientujemy się 

przecież, że ukochany Zhou Yu nie istnieje. Ich 

związek to tylko uporczywie podtrzymywane 

przez dziewu.ynę złudzenie. Zapewne nie istnieje 

też Zhou Yu. Kobieta żyje jedynie w romantycznej 

wyobraźni poety, który potrzebuje muzy niczym 

Petrarka Laury. Być może .,prawdziwa" jest tylko 

Xiu, być może fałszywy jest nawet trzymany 

ny w zmysłowe zdjęcia Wanga Yu (,.Suzhou") 

ce przewrotny sens, fabularne muśnięcia i psy

chologiu.ne ślady, z których nieprowadzony 

--- - za rączkę widz sam musi sobie ułożyć historię, 

a niekiedy i stworzyć. Dlaczego więc .. Pociąg", 

stworzony wyraźnie według powyższych 

.. reguł", tak mocno mnie rozu.arowal? 

To jasne, że odkrywana mozolnie w fabu

larnym labiryncie miłosna historia jest u Sun 

Zhou tylko powierzchnią. Obserwujemy więc 

najpierw namiętny romans malującej porcelanę 

Zhou Yu oraz nieśmiałego bibliotekarza i poety 

Chen Chingu. Dla mężczyzny związek staje się 

szybko kulą u nogi. Wyjeżdża więc do Tybetu, 

zakochuje w równie pięknej Xiu, a Zhou Yu 

leu.y samotność w ramionach poznanego 

w pociągu weterynarza Zhanga. Nowe związki 

dają jednak spełnienie połowiane i podsycają 

coraz bardziej tęsknotę za przeszłością. 

A raczej za iluzją. 

Dość banalne love story bardzo chce być 

w .. Pociągu" aymś więcej: mitem, legendą. 

archetypiczną baśnią. Tęskny wzrok bohaterki 

(Xiu i Zhou Yu gra Gong Li, Julia Roberts chiń

skiego kina), aerwień sukienki i róży, mgła 
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(ZHOU YU DE 
HUO CHE) 
Chiny- Hongkong 2002 
Reżyseria: Sun Zhou 
Scenariusz: Sun Zhou, 
Bei Cun, Zhang Mei 
Zdjęcia : Wang Yu 
Muzyka: Umebayashi 
Shigeru 
Montaż: William 
Chang 
Obsada: Gong Li, Tony 
Leung, Sun Honglei 
Dystrybutor: Vision 
Czas: 96' 

przez nią tomik wierszy ,.Pociąg Zhou Yu" Chen 

Chinga. Od piętrzenia cudzysłowów boli głowa. 

Zwłaszu.a że zabawa w metarzeu.ywistość oka

zuje się bezwstydnie jałowa. 

i doprawiony u.ułą, ale nie ckliwą muzyką Ume

bayashiego Shigeru ( .. Spragnieni miłości") poraża 

lodowatością. Nie wierzę ani w miłość bohate

rów, ani w ich namiętność, ani głębokie (metafi

zyczne?) tęsknoty, ani w pociąg, który nie ma nic 

z Schulzowskiego wehikułu w podświadomość. 

Wierzę w prestidigitatora. i rytującego iluzjo

nistę, który puszy się przed widzem nawet wtedy, 

gdy zakłada maskę jednego z bohaterów. Zhang

·weterynarz kilkakrotnie ujawnia swoją .,nad

świadomość"- wychodzi z roli i staje przed pięk

ną Xiu, ale też przed widzem w pozie demiurga. 

Wie za dużo, aranżuje spotkania, obserwuje 

aktorkę (filmową ukochaną) 

Historia miłosna, która chce być mitem, 
legendą, archetypiczną baśnią 

w telewizorze, rzuca złote my

śli (.,pamiętaj: prawdziwe jest 
tylko to, co masz w sercu") i 

szybko obraca je w żart. Tyle 

Pragnienie miłości jako tęsknota za złudze

niem i kiu.em? Uu.ucie jako podświadomie kre

owana, niezbędna do życia i autodestrukcyjna 

iluzja? Nie wiem, po co Su n Zhou, reżyser tzw. 

chińskiej Piątej Generacji (pierwsi absolwenci 

Pekińskiego Instytutu Filmowego założonego już 

po rewolucji kulturalnej, do których należy m.in. 

Zhang Yimou), tracił metry filmowej taśmy na tak 

banalne wnioski. Bo ekranowy świat, choć ubra-

że klęskę ponoszą nie tylko sterowani przez nie-

go bohaterowie, ale i on sam. Perfekcyjna nieu.u

lość mści się bezlitośnie. Na rozczarowanym po 

filmowym seansie widzu również. 
PAWEL T. FELIS 
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-ł Premiera: 16.04 

(SECRET WINDOW) 
USA 2004 
Reżyseria : David Koepp 
Scenariusz: David 
Koepp (na podstawie 
utworów Stephena 
Kinga) 
Zdjęcia: Fred Murphy 
Muzyka: Philip Glass 
Scenografia: Howard 
Cummings 
Obsada: Johnny Depp, 
John Turturro, Maria 
Bello, Timothy Hutton 
Dystrybutor: UIP 
Czas: 97' 

Kiedy w pierwszej 
scenie filmu poja
wia się sielski ob
razek położonego 

nad jeziorem domku, możemy 
przypuszczać, że czeka nas roman
tyczna idylla. Nic bardziej złudne
go. Scenariusz powstał na podsta
wie prozy Stephena Kinga, a zatem 
niejako z definicji ma on widza 
przestraszyć. 

Samotnym mieszkańcem ma
lowniczego domku jest niejaki 
Mort Rainey, sympatyczny pisarz 
grany ze swadą przez Johnny'ego 
Deppa. Rozwiany włos, nieład 
twórczy, napoczęta butelka alkoho
fu - krótko mówiąc, swój człowiek. 
Pewnego dnia u drzwi wejścio
wych pojawia się tajemniczy przy
bysz (John Turturro). Bezceremo
nialnie oskarża Morta o plagiat na
pisanego przez siebie opowiadania 
i domaga się zadośćuczynienia. 
Pisarz uważa zarzut za całkowicie 

bezpodstawny, ale zanim jest 
w stanie przedstawić jakikolwiek 
dowód na swoją obronę, intruz 
przeistacza się w prześladowcę. 

Na pierwsze efekty eskalacji 
konfliktu nie musimy długo czekać. 
Dom Morta nosi ślady włamania, 
jego pies ginie w tajemniczych 
okolicznościach. Przedstawiciele 

jest on akurat w trakcie rozwodu, 
a także o jej kochanka i kilku 
znajomych. 

Zasób środków filmowych, ja
kimi posługuje się reżyser dramatu 
David Koepp, jest mało imponują
cy. Potęgowanie napięcia następu
je głównie poprzez operowanie 
zbliżeniami wyrwanych z kontekstu 

Sielanka szybko zamienia 
się w grozę, czyli pisarz 

kontra tajemniczy przybyszl 
prawa okazują się bezradni. Roz
poczyna się faza swoistej szarady 
pomiędzy parą głównych bohate
rów - pojedynku o wysoką staw
kę, w którym główną bronią jest 
spryt i siła woli. Krąg łudzi wcią
gniętych w rozwój wydarzeń szyb
ko rozszerza się o postać żony 
pisarza Amy (Maria Bełlo). z którą 

przedmiotów bądź też części ciała. 
Siłę obrazu podsyca narzucająca 
się muzyka. Być może jednak 
w mało finezyjnym podejściu 
do warsztatu filmowego kryje się 
głębszy zamysł. W miarę upływu 
czasu widz otrzymuje bowiem 
coraz więcej przesłanek sugerują
cych, że interpretacja oglądanej 

• 

historii powinna być zupełnie inna, 
niż można było pierwotnie sądzić. 

Fundamentalną płaszczyzną 

umownej gry jest więc oś twórca 
- widz. lm bliżej końca, tym bar
dziej autor gra w otwarte karty. 
Można mieć wręcz pretensje, że je 
zbyt wcześnie i zbyt jednoznacznie 
odkrywa. Moment zasadniczego 
zwrotu akcji w drugiej części opo
wieści chyba nikogo nie zaskoczy. 
A powinien. Szkoda. 

Wprowadzony w końcówce 
pomysł zg łębi enia ścisłych zależno

ści między życiem pisarza, jego 
podświadomością oraz dziełem za
sługuje na rozwinięcie. Epilog fil
mu otwiera na szczęście możliwość 
kontynuacji. 

ZBIGNIEW BANAŚ 
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Toaleta 
• nieczynna 

-ł Premiera: 16.04 
Polska 2003 Reżyseria : Miron Bi lski 
Scenariusz: Miron Bilski (na podstawie 
eseju filozofianego "Świadomość i osobowość" 
Cevina Solinga) 
Zdjęcia: Magdalena Bachman, Piotr Muszyński 
Muzyka: Paweł Jankowski 
Obsada: Damien Alexander, Wojtek Biedroń, 

Magda Czerwińska, Magda Gnatowska 
Dystrybutor: Stowarzyszenie GIF Czas: 22' 

-ł Premiera: 2.04 

l • 

Kino offowe wchodzi na ekrany. l bardzo dobrze. 

Mimo że jasny przed laty podział na kino amator

skie i kino profesjonalne zaciera się coraz bardziej, 

wciąż istotne pozostaje pytanie, jaka jest różnica 

między twóraośdą a radosną twóraością? 

Z dwóch filmów, które pokazywane będą od kwietnia na jed

nym seansie, wybieram ten krótszy, Mirona Bilskiego. Opiera się on 

na pomyśle (wykorzystanym zresztą przed laty przez Romana Po

lańskiego w "Gdy spadają anioły'1, by pokazać świat z perspekty

wy toalety. Miejsca tyleż prywatnego, ileż publianego. Można nie 

bywać w kuchni, salonie, sypialni. Ale w toalecie bywa każdy. 

Tutaj jesteśmy sam na sam ze swoją fizjologią, ale tu też za

chowujemy się tak jak wszyscy. Toaleta to etap przejściowy między 

jedną grą społeaną a drugą. Ładnie puentuje to w filmie końcowy 

epizod z drag queen przebierającą się z rzeay damskich w męskie. 

"Toaleta nieaynna" składa się z krótkich scenek, w których 

postacie nie tyle przedstawiają jakąś historię, ile prezentują typy 

zachowań. Ktoś sika, ktoś kopuluje, ćpa, płaae ... Poza bełkotem 

po angielsku w jednej z aęści, nie ma dialogów -jest tylko dźwię

kowy kontrast aynności indywidualnych i zgiełku za ścianą. 

Trafne, zwięzłe, i ntrygujące. 

Niestety, film kolejny - "Oaywiście, że miłość" Piotra Gralaka 

- nie jest ani trafny, ani zwięzły, ani intrygujący. Z wątków opowia

dań oświęcimskich Tadeusza Borowskiego próbował reżyser zbu

dować alegorię upodlenia. Gdzieś wśród aarno-białych pól, kiedyś 

tam (szosą przejeżdża trabant) grupa więźniów kopie rowy, cier

piąc głód i poniżenie. Usunąwszy z prozy Borowskiego to, co naj

bardziej wstrząsające - chłodny, precyzyjny opis realiów obozo

wych - ograniaył się Gralak do zainscenizowania kilku etiudek na 

temat nędznej ludzkiej kondycji. Mało przekonujących, z wysiłkiem 

odegranych, dramaturgianie niezbornych. Kulminacyjną scenę, 

w której jeden z głównych bohaterów staje w obliau śmierci, 

mniej uważni widzowie mogą po prostu przeoczyć. 
BARTOSZ ŻURAWIECKI 

Oczywiście, 
że miłość ** 
-ł Premiera: 16.04 

Polska 2002 
Reżyseria : Piotr Gralak 
Scenariusz: Piotr Gralak 
(na motywach opowiadań 
Tadeusza Borowskiego) 
Zdjęcia : Rafał Wróblewski, 
Alexandre Jacquat 
Muzyka: Wojciech Lemański 
Scenografia: Wojciech Żogała 
Obsada: Agnieszka Greinert, 
Sławomir Federowicz, 
Dariusz Toczek, Bogusław Sochnacki 
Dystrybutor: Stowarzyszenie GIF 
Czas: 59' 

Scooby-Doo 2: Potwory 
• • na g1ganc1e ** 
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Należę do tych, którzy lubili kreskówkę o strachliwym psie Scooby-Doo i jego kompanii. 

Powtarzalność fabuł poszaególnych odcinków i schematyaność charakterów była jednak 

jakąś receptą na może i nie najmądrzejszą, ale jednak nie pozbawioną uroku rozrywkę. 

Aktorskiej wersji nakręconej przed dwoma laty polubić się nie dało. Nie dość, że była jesz

ae głupsza niż pierwowzór, to w dodatku proponowała dowcipy tak prymitywne. że film zupełnie nie nada

wał się do pokazywania dzieciom. Zdaje się, że ktoś poszedł po rozum do głowy i w drugiej aęśd takiego 

ryzykownego humoru jest mniej. Pod względem stylu .. Potwory na gigancie" w znaaniewiększym stopniu 

niż pierwszy film nawiązują do pomysłów animowanego pierwowzoru. 

(SCOOBY-DOO 2: MONSTERS UNLEASHED) USA 2003 Reżyseria : Raja Gosnell 
Scenariusz: James Gunn Zdjęcia : Oliver Wodo Muzyka: David Newman 

Fabuła oryginalnością nie grzeszy- chodzi o zdemaskowanie szaleńca terroryzującego miasto Coolsvil

le. W tym przypadku nie jest to jednak zarzut. bo sposób, w jaki kumulują się tutaj wątki i schematy znane 

z oryginału. jest interesujący. Na ekranie pojawiają się kopie stworów. z którymi piątka głównych bohaterów 

walayła w kreskówkach. Dzięki temu auje się tę samą wariacką energię. Film nadal jednak epatuje prostac

kimi gagami. Wygląda to tak, jakby ktoś miał niezły pomysł na ogólny kształt filmu, ale pogubił się w szae
gółach. przytłoaony durną konwencją narzuconą przez kasowy sukces pierwszej aęści. Ostateanie Scooby

-Doo nie całkiem zszedł na psy. a jego powrót na ekrany wypadł lepiej. niż można się było spodziewać. 

Obsada: Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gelłar. Matthew Lillard, Linda Cardelii ni, 
Ali cia Silverstone Dystrybutor: Warner Czas: 87' 
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(DUPLEX) USA 2003 Reżyseria: Danny DeVito Scenariusz: Larry Doyle 
Zdjęcia : Anastas N. Michos Muzyka: David Newman 
Scenografia: Stephen Alesch, Robin Standeter Obsada: Ben Stiller, Drew Barrymore, 
Eileen Essel, Harvey Fierstein, Justin Theroux Dystrybutor: SPI Czas: 97' 
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Sytuacja wyjściowa 

w filmie DeVito jest 

na tyle obiecująca, 
' l )> że człowiek chichocze, 

zaciera ręce i czeka na kaskadę wariacko 

pieniących się gagów. Czekanie jednak 

się przedłuża, ręce powoli opadają, a za

miast kaskady ciurka jedynie strumyczek. 
Para japiszonów, Alex (Ben Stiller) 

i Nancy (Drew Barrymore), zbrzydzona 

gnieżdżeniem się w klitce na nowojor

skim Manhattanie, trafia na świetną oka

zję w postaci dwupoziomowego miesz
kania po drugiej stronie brooklińskiego 

mostu. Jego felerem jest zajmująca górę 

staruszka M rs. Co n n e li (E i Iee n Essel), 

której na mocy przepisów do śmierci nie 
można stamtąd usunąć. Ta współlokator

ka tak mocno daje się młodym we znaki, 

że postanawiają ją zgładzić. 

Danny DeVito jako reżyser prze
ćwiczył fo rmułę makabreski w swoich 
wcześniejszych fi lmach. Ale w najnow
szym nie starcza mu inwencji i gazu. 
Konfrontacje zamiast wznosić się na co-

raz wyższy poziom diabolicznego wyrafi

nowania i makabrycznego przerysowa

nia, stają się coraz bardziej mechaniczne. 

Brak im werwy i pasji, które cechowały 
np ... Wojnę państwa Rose". Zamiast woj

ny mamy nieskładne potyczki. 

Filmowi szkodzi słabe skontrastowa

nie protagonistów- Alex i Nancy nie są 

aż tak sympatyczni, byśmy trzymali za 
nich kciuki, a Mrs. Connell, choć niezno

śna i irytująca, nie jest aż tak demonicz

na, by posłanie jej do wszystkich diabłów 

przyniosło i nam ulgę. Fabule brak emo
cjonalnej dynamiki, a morderczym intry

gom - psychologicznego uzasadnienia. 

Jakby tego było mało, filmowcy zda

ją się znajdować szczególne źródło ucie
chy nie w tym, co zdesperowany umysł 

może uknuć, ale w tym, co wydal i ć lub 

wydzielić potrafi ciało. 
ANDRZEJ ZWANIECKI 
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(TORQUE) USA 2003 Reżyseria: Joseph Kahn 
Scenariusz: Man Johnson Zdjęcia : Peter Levy 
Muzyka: Trevor Rabin Obsada: Martin Henderson, 
Iee Cube, Monet Mazur, Adam Scott, Man Schulze 
Dystrybutor: Warner Czas: 80' 

Kuriozum absolutne. Cierpiący na wyso

kooktanową manię producent Neal H. 

Moritz, który wyłożył kasę na .. Szybkich 
i wściekłych" i sfinansował sequel tego 

filmu, wymyślił, że zastąpi samochody motocyklami i jesz

ue raz ściągnie do kin podobnych sobie maniaków. 

Mimo że nie mam prawa jazdy, to nawet rozumiem 

tych zakutych w kaski kolesiów dostających ślinotoku 

na widok wszystkiego, co ma dwa koła i wyciąga 220 
na godzinę. ale uy opowiadanie o tym w kinie musi być 

tak żałosne? Motocyklowy melodramat, który miał być 

jeszue szybszy i jeszue bardziej wściekły od poprzednich 

• 
Zl * 

wprawek, okazał się tylko głupszy. Fabuła została nie

udolnie sklecona z tandetnych klisz wysupłanych z we
sternów, kina drogi i historyjek o wojnach gangów. 

Programowany na autopilocie bohater to samotny 

jeździ ec posądzony o zabójstwo. Mamy też dziewczynę. 
którą da się odzyskać, stawiając piwo, i czarny charakter 

wypożyczony z produkcji klasy nawet nie B, tylko Z. 

Najciekawszym punktem programu mialy być moto

cyklowe pościgi i popisy akrobacji, ale i to nawala. Tylko 

jedna scena jazdy po dachu pociągu może od biedy wy
wołać gwałtowny skok adrenaliny. Reszta to łamiące pra

wo ciążenia pokazówki. W kinie może i jeszue takich nie 

było, ale na Playstation widzialem lepsze. 

WOJTEK KALUŻYŃSKI 
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Miłe złego początki. Pierwsze sceny zapowiadają wy

borną komedię na temat niebłahy-czy można żyć bez 

tożsamości? Czy można być bez tożsamości? Z pociągu 
relacji Paryż - Marsylia wysiada dziwaczny stworek 

przebrany w indiański strój. Chce zamieszkać w ośrodku dla południowo

amerykańskich uchodźców i, choć ledwo duka po hiszpańsku, przedsta

wia się jako ofiara prześladowań Pinocheta. Jeszcze nie wie, że dyktatura 

generała skończyła się lata temu. 
Potem w czapce na głowie trafia do kościoła katolickiego. Nie rozpo

znaje jego świętych, nie zna jego zwyczajów. Zresztą po francusku też le

dwo mówi, co jest źródłem kolejnych nieporozumień. Wreszcie wychodzi 

na jaw sekret Kociaka - uwielbia być kobietą. Znajduje swoją przystań 

w modnym klubie, gdzie zbi erają się takie jak on barwne "motyle nocy", 

a drag queens w nieziemskich strojach kuszą miłosnymi piosenkami. 

Byłby więc Chouchou "dzikim dzieckiem", farsowym Kasparem Hau
serem, słodką ignorancją kompromitującym wytwory kultury, uważane 

za naturalne i niepodważalne. Niestety, Kociak ma tylko dwa marzenia 

- legalnie osiąść we Francji i bez przeszkód być sobą, czyli chłopcem 
w damskich ciuchach. Oba marzenia udaje mu się spełnić, ale tylko fana

tyczni miłośnicy happy endu mają obowiązek zostać w kinie do końca. 

Po błyskotliwym prologu film siada. Zamienia w bezkształtną breję. 

Wyłowić z niej można, co się chce: stereotypowe kpiny z psychoanalizy 

i macho-policjantów, sztywniacki wątek miłosny, ciężkie dzieciństwo, po
uczenia o tolerancji itd. Tapla się to wszystko ekumenicznie, by w epilogu 

katolicki obrządek rzucił si ę na szyję niekonwencjonalnej płciowości. 

Burżuazyjna norma triumfuje, bo przecież każdy - niezależnie od ra

sy, płci i innych orientacji - pragnie "stanąć z nim na ślubnym kobiercu", 
nieprawdaż? Fałsz tego morału polega na tym, że u podstaw wszelkich 

trans-formacji leży odmienne pragnienie. Zakwestionowania jednoznacz

nych ról społecznych i seksualnych. 

Najgorzej, że film nie jest śmieszny. Nie ma tempa, wątki i gagi skle

jone są ze sobą "na śli nę". Nawet koci wdzięk zabawnego Gada Ełma le

ha w roli głównej staje się w pewnym momencie już tylko nachalnym 

kabaretowym popisem. Komercyjnie skalkulowana, pełna "dobrych chęci" 
komedyjka Allouache'a kończy smętnie w czyśćcu filmów słabych. 

BARTOSZ ZURAWIECKI 

~ Premiera: 23.04 
(CHOUCHOU) 
Francja 2003 
Reżyseria: Merzak 
Allouache 
Scenariusz: Merzak 
Allouache, Gad 
Elmaleh 
Zdjęcia: Laurent 
Mach ue l 
Muzyka: Germinal 
Tenas, Gilles Tinayre 
Scenografia: Baba 
Coudanne, Laureat Ott 
Obsada: Gad Elmaleh, 
Alain Chabat, Claude 
Brasseur, Roschdy Zem 
Dystrybutor: SPinka 
Czas: 105' 

• • 
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~ Premiera: 2.04 

(MICHEL VAILLANT} Francja 2003 Reżyseria : Louis-Pascal Couvelaire 
Scenariusz: Luc Besson, Gilles Malen~on (na podstawie serii komiksów 
Jeana Gratona) Zdjęcia: Michel Abramowicz Muzyka: Danny Griffiths, 
Darius Keeler Scenografia: Martine Rapin Obsada: Sagamore Stevenin, 
Peter Youngblood Hills, Diane Kruger, Jean-Pierre Cassel, Philippe Bas 
Dystrybutor: Monolith Czas: 1 02' 

Nie wiem, co na

tchnęło Luca Besso

na (współproducenta 
i współscenarzystę 

filmu), że po trzech kursach przesiadł 

się z taksówki do wyścigowego boli

du. Chciał pewnie szybciej dojechać 

do kasy, no i niestety skończyło się to 

przykrą kraksą . 

Pomysł opiera ł się na popular

nym komiksowym cyklu (ukazującym 

się od 195 7 roku) o kierowcy wyści

gowym i jego rywalizacji z coraz 
to nowymi przeciwnikami. Te histo

ryjki, choć naiwne, miały ten walor, 

że ich autor Jean Graton - wielbiciel 

i znawca wyścigów samochodowych 
- potrafił wiarygodnie sportretować 

św iat kierowców Formuły 1 . 

Tymczasem Besson i spółka na

wet nie próbowali komiksu ekranizo

wać, tylko zafundowali widzom fa
bułkę, w porównaniu z którą nawet 

brazylijska telenoweła to szczyt 

wyrafinowania. 

Z tej sagi dwóch rywalizujących 
ze sobą samochodowych klanów 
ckliwy melodramatyzm leje si ę jak 
woda z dziurawej chłodnicy. Twórcy 
- chcąc przekalkować komiksowe 
dymki do kina - zaufali gatunko-

• 

wym uproszczeniom tam, gdzie na

leżałoby je przełamać. Trudno daro

wać wlepione tu na siłę morały, tym 
bardziej denerwujące, że wygłasza

ne przez drewnianego Sagamore 

Stevenina, obnoszącego po ekranie 

pozę sentymentalnego twardziela. 

Cała reszta też nie lepsza, łącz
nie z Jean-Pierre'em Cassełem roz

paczliwie i bez powodzenia usiłują

cym ratować papierową postać 

ojca-konstruktora. 

Fabuła to tylko pretekst do 

właściwego spektaklu, jakim miały 

być sekwencje wyścigowe. Dyna
micznie zmontowane sceny, z któ

rych część sfilmowano podczas 

prawdziwych zawodów w Le Mans, 

wizualnie prezentują się dość atrak
cyjnie. Ale nawet wideoklipu dla 

wielbicieli szybkich samochodów 

twórcy nie umieli zrobić porządnie, 
bo te techniczne celebracje jakoś 

niewiele mają w sobie adrenaliny. 
Same efekciarskie sztuczki to jednak 
za mało, nawet jak na teledysk. 

WOJTEK KAt.UŻYŃSKI 
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• DVD - emocJe 

pilotuj 

BEN lłRłCI 

Gig li 
(Gig li) 
reżyseria: Martin Brest 
obsada: Ben Affleck. 

Jenniter Lopez, 
Christopher W alken 

Dzikie żądze 2 
lWild Things 111 
reżyseria: Jack Perez 

l • 

nOWOSCI dvd 

liPil 

~ ····•• 

Jenniter Lopez i Ben Affleck razem na ekranie! 
Uroczy oszust Gigli ma za zadanie porwać 
brata gangstera. Do pomocy zostaje 
mu przydziełona Ricki - dziewczyna 
jego szefa. Gdy tych dwoje zaczyna 
współpracować, sytuacja natychmiast 
wymyka się spod kontroli! 

Motyw 
lMotivel 
reżyseria : Craig Ross, Jr. 

obsada: Susan Ward, leila Arcieri, lsaiah Washington obsada: Vivica A. Fox, Shemar Mo o re 

Przyjaciół miej zawsze blisko siebie. 
Wrogów jeszcze bliżeJ. 
Pełen napięc1a thriller. który pokazuje. 
do czego zdolne są dw1e p1ękne dziewczyny, 
ktedy czegoś bardzo pragną 1 gdy w grę 
wchodzą naprawdę duze pteniądze. 

Istnieje tylko wierność i zdrada. 
Pomiędzy nimi nie ma nic. 
Emery Simms zdradza swoją piękną zonę 
Censtance i jest pew1en, ze uda mu się 
utrzymać niewierność w tajemnicy. Jednak 
szybko stę przekonuje, ze to n1e takle łatwe. 

bez końca 

fatalna broń 
lMissing GunJ 
reżyseria: Chuan lu 
obsada: Wen Jiang. Shi Liang, Jing Ning 

W Chinach niebezpiecznie jest miec broń. 

A jeszcze niebezpieczniej jest ją stracić. 

) 

Małomtasteczkowy gliniarz budzt się po szalonej nocy 1 odkrywa, 
że skradziono mu broń. w której były trzy kule ... Ktedy okazuje s1ę, 
ze jego dziewczyna nie żyJe od kult wystrzelonej z jego ptstoletu. 
mus1 zrobić wszystko, aby udO'łv'odmć, ze to nte on 1est mordercą. 



nakomite kino maryni
styczne. Jest tu i męska 

przygoda, i fascynacja 

morzem jako żywiołem, który 
w równej mierze budzi podziw, 

co szacunek podszyty lękiem. 
Akcja filmu rozgrywa się 

na pokładzie brytyjskiego okrę

tu wojennego HMS .. Surprise" 
na początku XIX wieku. Trwa 

wojna z Napoleonem, a kon

flikt przenosi się także na odle

głe od Europy wody. Kto opa

nuje najważniejsze szlaki mor
skie, może przesądzić o wyniku 

całej WOJny. Nie dziwi więc 

zaciętość, z jaką załoga .. Sur

prise" ściga francuską fregatę, 
choć przeciwnik ma przewagę 

zarówno w ludziach, jak 
i w uzbrojeniu. 

c a: 
Załoga okrętu tworzy 

zamknięty świat rządzący się 

własnymi prawami i norma

mi. Najważniejszy w tym świe

cie jest oczywiście kapitan 
-Jack Aubrey zwany Szczęś

ciarzem. Ma autorytet i wła

dzę absolutną. Rzeczywiście 

jest panem i władcą. Może 
decydować nie tylko o życiu, 

ale także i o śmierci każdego 
ze swoich ludzi. 

Aubreya wymyślił pisarz 
Patrick O'Brian. Napisał o nim 

aż 20 powieści, w których 
miłość do morza i klimat przy

gody przeplatają się z drobiaz

gowym opisem real iów życia 

na okręcie i realiów samej 
epoki. Peter Weir znakomicie 

wydobył z powieści (film jest 

SEANS DOMOWY 

, , . 
rancu sw1a a ***** 

... MASTER AND COMMANDER: THE FAR 
SIDE OF THE WORLD. 
USA 2003. Reżyser: Peter Weir. 
Obsada: Russell Crowe, 
Paul Bettany, James D'Arby. 
Dystrybutor: Imperial. 
Wydanie jednoplytowe. 5.1 
Dolby Digital. 2.35:1,16:9 LBX. 

ekranizacją dwóch książek, 
pierwszej i dziesiątej z cyklu) 

to, co w nich najlepsze. Stwo

rzył kino porywające pod każ
dym względem - i jako wido

wisko, i jako opowieść o zma

ganiu się człowieka z żywiołem 

i ze swoją słabością. 
Nie zabrakło w filmie 

charakterystycznego dla twór

czości Weira tematu - człowiek 

kontra natura . Jest też jakże 

lubiane przez reżysera zderze
nie dwóch różnych światów 

oraz odmiennych postaw wo

bec życia i otaczającej nas rze
czywistości. Ważną osobą na 

okręcie wojennym jest lekarz. 
Na .. Surprise" funkcję tę pełni 
przyjaciel Aubreya, medyk 
i przyrodnik, który postrzega 

• 

świat w nieco inny sposób niż 

ludzie morza i który buntuje 

się przeciwko władzy absolut

nej kapitana. 

.. Pan i władca ... " dostał 

dwa Oscary- za efekty dźwię

kowe i genialne zdjęcia Russella 

Boyda, dzięki którym można 

poczuć klaustrofobiczną ciasno

tę pomieszczeń pod pokładem 
oraz atmosferę bitwy morskiej 

- kanonady dział oraz zaciętej 
walki wręcz. Szkoda, że nie wy

różniono także Russella Crowe. 

Jako Aubrey tworzy ciekawy 
portret twardego i niewzruszo
nego (jednak niepozbawionego 
wątpliwości) człowieka czynu, 
którego można zabić, ale nie 
można złamać. 

ELŻBIETA CIAPARA 
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DVD 

ARIZONA DREAM 

**** 
-ł USA-Francja 1992. 

Reżyseria: Emir Kusturica. 
Dystrybutor: Vision. 

Bohaterowie tego filmu żyją za
wieszeni między dwoma świata

mi: nierealnym i rzeczywistym. 

Kusturica mnoży symbole. Niekie

dy w sposób irytująco manierycz
ny. Przeplata konwencje, płynni e 

przechodząc od surrea lizmu i gro

teski do tonacji zupełnie serio. 

Sa m tytuł fil mu jest przewrotny. 
Amerykański sen to przeci eż sen 

o sukcesie materialnym, życio

wym powodzeniu. Tymczasem 
bohaterowie Kusturicy żyją ma

rzeniami. Ten nierealny świat to 

nie tylko forma ucieczki od rzeczy
wistości, ale i szansa na zacho

wanie swojej osobowości . Świet
ny Johnny Depp. (EC) 
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BASEN **** 
-łTHE SWIMMING POOL. Francja 

2003. Reżyseria: Fran~oi s Ozon. 
Dystrybutor: Gutek Film. 

Porządny, świetnie zagrany kry

minał. Charlotte Rampling jest 

pisarką poczytnych książek sen

sacyjnych, która przeżywa kryzys 

twórczy i wyjeżdża na wakacje 
do Prowansji. Tam poznaje córkę 

swojego wydawcy, młodą nimfo

mankę. Między kobietami do

chodzi do rywalizacji o względy 
miejscowego kelnera, co prowa

dzi do zbrodni. Ozona wyraźnie 

bawi gmatwanie tropów i zbija
nie widza z pantałyku - co w 

tym filmie dzieje się naprawdę, 

a co jest g rą wyobraźn i pisarki? 

Przewrotna odpowiedź pada w 
ostatniej scenie filmu, ale wcale 

nie wyjaśnia, o co Ozonowi tak 
naprawdę chodziło. (EC) 

Mistrzowie filmu. Alfred 
Hitchcock przedstawia **** 

39 KROKÓW, CZŁOWIEK. KTÓRY WIEDZIAŁ ZBYT DUŻO, NUMER 17, OBERŻA JAMAJKA, SABOTAŻ, STARSZA PANI 
ZNIKA, SZANTAŻ, TAJNY AGENT (THE 39 STEPS, BLACKMAIL, JAMAICA IN N, THE LADY VANISHES, THE MAN 
WHO KNEW TOO MUCH, NUMBER 17, SABOTAGE, SECRET AGENT) Wielka Brytania 1929-39. Reżyseria : Alfred 
Hitchcock. Dystrybutor: Carisma. 

Prawdziwa gratka. Osiem fil
mów Hitchcocka z lat 1929-1 939, 

kręconych jeszcze w Wielkiej Bry

tanii. Można zobaczyć, jak kształ

tował się reżyserski styl Hitchcoc

ka, wyłapać jego ulubione chwyty, 

obsesyjne tematy, sposób budo
wania napięcia i charakteryzowa

nia bohaterów. Są tu m.in.: .. Szan

taż" (1929) - pierwszy dźwiękowy 

film angielski. Młoda kobieta, któ

W 1956 Hitchcock nakręcił jego re

make . .. Sabotaż" (1936)- ekranizacja 

powieści Josepha Conrada. Niepozor

ny mężczyzna okazuje się sabotażystą . 

.,Starsza pani znika" (1938) - podczas 

podróży pociągiem znika sympatyczna 
staruszka, ale prawie nikt z pasażerów 

zdaje się jej nie pam i ętać . .. Oberża 

Jamajka" (1939)- pierwszy film Hitch

cocka nakręcony na podstawie powie
ści Daphne De Maurier (kolejne to 

ra zabiła swojego niedoszłego gwałciciela, staje się 
ofiarą szantażu . .,Człowiek, który wiedział zbyt dużo" 

(1934) - pierwszy thriller szpiegowski Hitchcocka. 

.. Rebeka" i .,Ptaki"), zarazem ostatni film, jaki nakręcił 

przed wyjazdem do Hollywood. Rabusie statków, 

ponura oberża i wątek miłosny. KASIA NOEL 

l:iDZIE JEST NEMO 

*** 
-ł FINDING NEMO. USA 2003. 

Reżyseria: Andre Stanton, Lee 
Unkrich. Dyst rybutor: l mperia l. 
Wydanie dwupłytowe. 

Przygody taty-ryby, który szuka 

swojego syna, zostały opowie

dziane z humorem i nerwem. 

Choć film nie dorównuje .. Potwo
rom i spółce", i tak jest to świetna 

komedia przygodowa. Nie zabra

kło galerii barwnych postaci dru
goplanowych (np. rekiny-jarosze), 

dowcipnych dialogów i perfek

cyjnej animacji. Dodatki adreso

wane są do młodych widzów. 
Można m.in. pozwiedzać rafę 

(przewodnikami są Jean-Michel 

Cousteau i bohaterowie filmu), 

zagrać w .. Rybozagadki" i zmien ić 

ekran telewizora w wirtualne 

akwarium. (EC) 

l:iDDD BYE, LENIN! 

**** 
-ł Niemcy 2003. 

Reżyseria : Wolfgang Becker. 
Dystrybutor: SPinka. 

Działaczka komunistyczna zapa

da w śpiączkę w 1989 roku. Bu

dzi się już w nowych, zjednoczo
nych, Niemczech. Nie jest jednak 

świadoma zmian, jakie się doko

nały. Syn dla jej dobra (szok był

by zabójczy) postanawia cofnąć 
' . . czas - na sC1an1e znowu w1s1 

portret Honeckera, w telewizorze 

wiadomości są odpowiednio 

socjalistycznie budujące etc. 
Taki punkt wyjścia zrodził wiele 

komediowych sytuacji. Jednocze
śnie pozwolił reżyserowi na 

skonfrontowanie dwóch rzeczy
wistości - tej sprzed zburzenia 
muru berl ińskiego i tej po nim. 

Świetne kino obyczajowe. (EC) 

LARA CRDFT TOMB 
RAIDER: KOLEBKA 
ŻYCIA *** 
-ł LARA CROFT TOMB RAI DER: 

THE CRADLE OF LIFE. USA 2003. 
Reżyseria : Ja n De Bont. 
Dystrybutor: ITI. 

Biedna Lara Croft. Dziewczyna 

nie ma szczęścia do kina. Choć 

trzeba przyznać, że druga część 

jej filmowych przygód jest lepsza 
od pierwszej. Jednak Angelina 

Jolie zasługuje na coś lepszego, 
bo wymarzona z niej Lara Croft. 

.. Kolebka życia" to mechaniczne 

kino rozrywkowe, bez wdzięku 
i inwencji . Jak na razie więc lara 

Croft lepiej czuje się jako bohater

ka gier komputerowych. W do

datkach ciekawy komentarz 
De Bonta, kilka krótkich filmów 

o kulisach filmu i test ekranowy 

Gerarda Butlera. (EC) 

• 



MINISTRANCI * 
THE DANGEROUS LIVES 
OF ALTAR BOYS. USA 2002. 
Reżyse ria : Peter Care. 
Dystrybutor: Vision. 

W życiu ministrantów Francisa 
(Emile Hirsch) i Tima (Kieran Cul

kin) oraz ich koleżanki Margie 

(Jena Malone) niebo miesza si ę 

z piekłem . Przeżywają burzliwy 
okres wchodzenia w dorosłość. 

Nie zagraża im demoniczna sio

stra Assumpta Uodie Foster), czy 

w ogóle Kościół, który symbolizu
je tu wychowawczą porażkę do

rosłych. To życie jest niebezpiecz-
. 

ne, groz1 e1erp1en1em 1 rozczaro-
waniami. A z emocjonalnej pustki 

wokół biorą się wariackie pomysły 

ministrantów. Kolejne szaleństwo 
- plan wpuszczenia kuguara do 

gabinetu siostry Assumpty 

- skończy si ę tragedią. (BOS) 

MY FAIR LADY 

USA 1964. 
Reżyseria: George Cukor. 
Dystrybutor: Warner Bros. 
Wydanie dwuplytowe. 

Musicalowa klasyka z popisową 

rolą Audrey Hepburn. Muzyczna 

wersja "Pigmaliona" George'a 
Bernarda Shawa. Hepbum gra 

londyńską kwiaciarkę o niewypa
rzonym języku . Znany filolog, 

profesor Higgins (wyborny Rex 
Harrison), zakłada się, że zrobi 

z n i ej damę. Była kwiaciarka 

szybko staje si ę sensacją londyń

skich salonów. Dodatki zajmują 
całą płytę, a znajdziecie wśród 

nich zestaw mateńałów na temat 

powstawania filmu oraz migawki 

z oscarowej gali, podczas której 

"My Fair Lady" zdobyło osiem 
statuetek. (EC) 

Zmruż oczy ***** 
Polska 2003. Reżyseria : Andrzej Jakimowski. Dystrybutor: Kino Świat. 

Film Jakimowskiego zgarnął niemal wszystkie 

możliwe nagrody, łącznie ze Specjalną Złotą Kaczką, 

Orłami i laurami festiwalu w Gdyni. To prawdziwy 
sukces i reżysera debiutanta, i polskiego kina nieza

leżnego. Bez wątpienia to jeden z najlepszych i naj

oryginalniejszych polskich filmów ostatnich lat. 

niż materializm i konsumpcja. Dziewczynka zafascy

nowana jest buntem nauczyciela, co jednak nie prze

szkadza jej drwić z niego. Życie tej dwójki biegnie 

nieśpiesznym rytmem. Składają się na nie leniwe 
dyskusje na podwórku przed domem i równie leni

we kontemplowanie urody otaczającej ich przyrody. 

Pozornie niewiele się w nim dzieje. Jakimewski 
pokazuje nam dwójkę outside

rów. Byłego nauczyciela, który 

został stróżem opuszczonego 

wiejskiego gospodarstwa, i 1 O

-letnią dziewczynkę, która ucie
kła z domu. Ich wzajemne rela

cje tworzą serce filmu. Mężczy

zna uświadamia dziewczynce, 

że istnieje inny świat od tego, 

jaki zna z rodzinnego domu. 
Oparty na innych wartościach 

"Zmruż oczy" urzeka swoim pięknem. To kino 

malownicze, zbudowane na nastroju. Nieśpieszny 

rytm narracji, uroda wiejskich krajobrazów, świetnie 

dobrana muzyka mają w sobie coś z narkotyku. 

Łatwo jest wejść w świat pokazywany przez Jaki
mowskiego, trudniej z niego wyjść. 

NACIĄGACZE 

MATCHSTICK MEN. USA 2003. 
Reżyseria: Ridley Scott. 
Dystrybutor: Warner Bros. 

Nicolas Cage popadł w nieznośną 

manierę gwiazdorskiego samo
uwielbienia. Na szczęście jako fal

szerz Roy Cage jest zabawny 

i budzi sympa ti ę. Jego bohater 

co prawda jest mistrzem przekrę
tów, ale słabo radzi sobie w życiu 

prywatnym. Cierpi na obsesję 

na tręctw i ma problemy z doras

tającą córką. Na tle ostatnich, 
widowiskowych, filmów Ridleya 

Scotta "Naciągacze" to kameralny 
komediodramat. Ale i w nim 

objawia się narracyjno-insceniza

cyjny talent reżysera. Zwraca 

uwagę strona wizualna filmu, 
przywiązanie do detalu i umiejęt

ne różnicowanie sekwencji za po
mocą tonacji i barw. (EC) 

Dwupłytowe wydanie DVD jest typowo kolek

cjonerskie i ma starannie dobrany zestaw dodat

ków. Jest wśród nich komentarz Jakimowskiego 
i dokument o filmie. Druga płyta zawiera piękną 

muzykę autorstwa Tomasza Gąssowskiego. 

NAGI INSTYNKT 

-ł BASIC INSTINCT. USA 1992. 
~ 

Reżyseria : Paul Verhoeven. 
Dystrybutor: Vision. 

Kłasyka thrillera erotycznego. 

Policjant po przejściach (Michael 

Douglas) próbuje rozwikłać 

zagadkę morderstwa gwiazdy 
rocka. Główną podejrzaną jest 

atrakcyjna pisarka (Sharon 

Stane), która nie dość, że spoty
kała się z rockmanem, to jeszcze 

napisała książkę, w której 

dokładnie opisuje identyczne 
morderstwo. Zaczyna się wyrafi

nowana gra ... Ciekawy zestaw 

dodatków zajął cały krążek . 

Oprócz standardowego "the ma
king of" i zabawnie ugrzecznio

nych telewizyjnych wersji co 

pikantniejszych scen możemy 

podziwiać storyboardy z kilku 
ciekawszych sekwencji. (MAS) 

• 

ELŻBIETA CAPARA 

NED KELLY ** 
Australia 2003. 
Reżyseria: Gregor Jordan. 
Dystrybutor: Universal. 

Ned Kelly to postać autentyczna. 

Jego banda siała popłoch w XIX

-wiecznej Australii. W 1970 roku 
Kelly'ego zagrał Mi ck Jagger (jak 

się domyślacie, z miernym artys
tycznie skutkiem). Reżyser Gregor 

Jordan (twórca "Buffalo Soldiers") 

próbuje odbudować legendę Kel

ly'ego jako australijskiego Rabin 

Hooda. Nastrój filmu budują 
ciekawie filmowane krajobrazy 

i muzyka Kłausa Badelta. Gorzej 

z pozyskaniem naszej sympatii 
dla gangu Kelly'ego, choć Jordan 

zgromadził świetną obsadę 

(Heath Ledger, Orlando Bloom). 
Wśród dodatków jest 15-minuto

wy dokument na temat Kelly'ego 
i galeria fotosów. (EC) 
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OKRUCIEŃSTWO NIE 
DO PRZYJĘCIA 

**** 
... INTOLERABLE CRUELTY. USA 
2003. Reżyseria : Joel Coen, Ethan 
Coen. Dystrybutor: Universa l. 

Bracia Coen bawią się formułą 

komedii romantycznej. Para głów
nych bohaterów toczy ze sobą 

bezlitosny pojedynek. Ona (wy

borna Catherine Ze ta-Jones) jest 

oszustką matrymonia l ną, on 

(George Clooney parodiujący sie
bie) prawnikiem od rozwodów, 

który nie przeg rał żadnej sprawy. 

Oboje są cynikami, oboje nie wie
rzą w prawdziwą miłość, oboje są 

diablo atrakcyjni. Czy można so

bie wymarzyć bardziej dobraną 
parę? W dodatkach zabrakło ko

mentarza Coenów, na pociechę 

jest tylko reportaż z planu i prze
gląd kostiumów Zety-Jones. (EC) 
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PEWNEGO RAZU 
W MEKSYKU: DESPE-

RADO 2 **** 
... ONCE UPON A TIME 

IN MEXICO. USA 2003. 
Reżyseria: Robert Rodriguez. 
Dystrybutor: Columbia Tristar. 

El Mariachi, tajemniczy gitarzy
sta-mściciel to najlepsza z ame

rykańskich ról Antonio Bandera

sa. Rodriguez potrafił wykorzy

stać wdzięk aktora i jego ironi

czny stosunek do samego siebie. 
Dobrze więc się stało, że El Ma

riachi-Banderas wrócił na ekrany. 

Tym razem musi zm ierzyć si ę 

z kartelem narkotykowym, który 
planuje pozbycie się prezydenta 

Meksyku. Wyborny jest też John

ny Depp. Natomiast występ 
Enrique lnglesiasa można trakto

wać wyłączn i e jako zabawną 
ciekawostkę. (EC) 

Matrix Rewolucje *** 
MATRIX REVOLUTIONS. USA 2003. Reżyseria : Andy i Larry Wachowski. Dystrybutor: Warner Bros. 
Dolby Digita15. 1. Szerokoekranowy (16:9) (2.40:1). Wydanie dwupłytowe . 

Trzecia, ostatnia, część .. Matriksa". Dla wielu także najsłabsza z całego cyklu. Bez przesady, nie jest gorsza 

od .. Matriksa Reaktywacji". Problem z cyklem polega na tym, że dwie pozostale części nie dorównują pierw

szej. Po trosze dlatego, że w jedynce bracia Wachowscy ustawili poprzeczkę niezwykle wysoko. Ich film 

można było potraktować zarówno jako nowatorskie kino science fiction z kluczem, jak i futurys
tyczny moralitet. Tymczasem druga i trzecia część to typowo hollywoodzkie widowisko, w którym 

spiętrzenie efektów specjalnych ma przesłonić niedociągnięcia scenariusza. Stąd uczucie rozcza

rowania. Nie mogę też oprzeć się wrażeniu, że tak naprawdę Wachowscy mieli pomysł tylko 

na pierwszy film i dopiero jego sukces kasowy sprawił, że na siłę dopisali dalszy ciąg . 

Jeśl i chodzi o dodatki, nastąpił wyraźny postęp w stosunku do tego, co miel iśmy na płycie 

z .. Reaktywacją" . Zestaw jest bogatszy i ciekawszy. Brakuje jednak komentarza Wachowskich lub 
chociaż wywiadu z nimi. Swoim zwyczajem bracia nie zabrali g łosu (nie mieli nic do powiedze

nia?!). W dodatkach znajdziecie niezły dokument zza kulis z licznymi wypowiedziami aktorów. 

Dużo miejsca zajmują materiały na temat efektów komputerowych. Kiedyś kino nie ujawniało 

sekretów, nie chcąc utracić nic ze swojej magii . Dziś chętn ie odsłania każdą tajemn icę. 

W dodatkach znajdziecie więc m.in. szczegółowy opis kręcenia bójki Neo i agenta Smitha. Najlepszy zaś 

moment dodatków to ujęcie z Hugo Weavingiem polewanym z konewki przez charakteryzato rkę . 

PDDWÓJNY BLEF *** 
... THE GOOD THIEF. Wlk. Brytania 

- Francja 2002. Reżyseria: Neil 
Jordan. Dystrybutor: Monolith. 

Bob (Nick Nolte) to były złodzi ej, 

obecnie narkoman i hazardzista. 

Postanawia wrócić do branży 

i wykonać jeszcze jeden skok. Je
go celem są obrazy zdobiące ka

syno w Monte Carlo. Niestety nie 

udał się Jordanowi ten film. Jego 

słabością jest scenariusz napisany 
przez reżysera . Brakuje mu auten

tyczności w dialogach i w rysun

ku postaci. Np. Bob przykuwa się 
kajdankami na trzy dni do łóżka 

i to mu wystarcza, by wyjść z na

łogu. Ta umowność powoduje, 

że wypełn iające cały film przygo

towania do skoku strasznie się 
dłużą, zamiast budować napięci e. 

Dlatego zaskakujące zakończenie 

ma niewiel ką siłę. (BOS) 

ELŻBIETA CIAPARA 

--------- -----

REKRUT *** 
... THE RECRUIT. USA 2003. 

Reżyseria: Roger Donaldson. 
Dystrybutor: ITI. 

Porządne kino sensacyjne. Colin 

Farrell gra świeżo zwerbowane

go agenta CIA. Jego mentorem 

jest Al Pacino i nie muszę chyba 
dodawać, że to właśnie on zdo

minował cały film. Choć Farrell 

dwoi si ę i troi, posyła uwodzi

cielskie uśm i echy, pręży musku

larny tors, i tak niknie przy swo
im partnerze. Pacino potrafi 

jednym gestem, jednym spojrze

niem stworzyć wokół siebie aurę 

takiego napi ęcia, że nic innego 
już się nie liczy- ani reszta 

obsady, ani intryga. Aż szkoda, 
że Pacino tak często rozmienia 

się na drobne, grając w nie naj
lepszych filmach. Na szczęści e 

.. Rekrut" do nich nie na l eży. (EC) 

SERPICO *** 
...USA 1973. 

Reżyseria : Sidey Lumet. 
Dystrybutor: Vision . 

Film oparty na prawdziwej histo

rii nowojorskiego policjanta, któ

ry w latach 60. o mało nie przy

płacił życiem swojej samotnej 

krucjaty przeciw skorumpowa
nym kolegom. Mimo iż historia 

ostatniego sprawiedliwego, wal

czącego ze .,zg niłym systemem" 

uważana jest za jeden z najlep
szych fi lmów poświęconych te

mu tematowi, to ponaddwugo
dzinny seans mógłby si ę spokoj

nie zakończyć po 90 minutach. 

Mimo wszystko zaprzyjaźn i eni 

policjanci z Nowego Jorku twier

dzą, że .. Serpico" to po dziś 

dzień .. biblia" każdego gliniarza. 

Ponoć to także ulubiony film 

Lecha Kaczyńskiego. (MAS) 

• 

• 



Chcesz wiedzieć, kogo słuchasz? 

uzyczna Linia R 
Słyszysz świetną piosenkę, ale nie wiesz, jaki ma tytuł i kto ją śpiewa. A może chcesz tę piosenkę komuś 

zadedykować? Gdziekolwiek ją usłyszysz- w radiu, na imprezie czy w pubie- zadzwot1 pod numer 
Muzycznej Linii RMF FM. Z każdej komórki: H7254. Koszt połączenia: 2 zł+ VAT 

Muzyczna Linia RMF FM: 

TO DELTA GOODREM! 
muzyczna 
linia 

Plyta "lnnocent Eyes" już w sprzedaży, a na niej tn.in. znany z RMF FM utwór pod tym samytn tytulen1 . 
• 
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RMAFM RADIO MUZYKA FAKTY 

Pierwszych 50 osób, które 
14 kwietnia zgłosi się 
z tym numerem FILMU 
do Multikina w poniższych 
miastach, otrzyma bezpłatne 
vvejściówki na pokaz filmu 
"Starsza pani musi zniknąć" 

BYDGOSZCZ 
(52) 325 78 78 

GDAŃSK 
(58) 340 30 99 

, 

KRAK OW 
(12) 617 63 99 

, 

POZNAN 
(061) 835 33 44 

SZCZECIN 
(91) 485 51 51 

WARSZAWA 
(22) 543 52 22 

Godziny projekcji prosimy 
sprawdzić pod wymienionymi 
numerami telefonóvv lub w prasie 
lokalnej. 

IIITEi'Utt:n~:lll.t.l 
POL::V.: 

WNW.spi.pl 

:·o 

o re 
Komedia dla wszystkich, którzy mają sąsiadów. 

' , 
_~~:i'): wp.pl ,'o/, 

w kinach od 16 kwietnia 

marle clalre 

.. 
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****** 
ALE KINO! Sobota 17.04. Godz. 20.00. PICNIC AT HANGING ROCK. Australia 1975. Reżyseria : Peter Weir. 
Obsada: Rachel Roberts, Vivien Gray, Helen Morse, Kirsty Child. Czas: 115' 

Nie sposób "obronić się" przed tą niezwykłą wizją, jakby z pogranicza rzeczywistości i fantazji . Opo
wieść Petera Weira działa hipnotycznie, budząc zachwyt, a jednocześnie narastający niepokój. Rzecz dzieje 

się w Australii na początku 1900 roku. Obserwujemy życie grupy rozkwitających nastolatek, uczennic elitar

nej szkoty pani Appleyard, położonej na południu kraju. Wśród dziewcząt największą sympatią, a nawet 

uwielbieniem koleżanek, cieszy się blondwłosa Miranda. Peter Weir dyskretnie wprowadza do portretu ma
łej społeczności elementy nap ięcia. Zjawiskowo p iękna i promieniująca dziewczęcym erotyzmem Miranda 

wydaje się zwiastunem gwałtownego, dramatycznego zwrotu akcji. W dniu św. Walentego grupa dziew

cząt z jedną z nauczycielek udaje się na wycieczkę pod Wiszącą Skałę, najbardziej malownicze miejsce 

w niedalekim górskim masywie. Podziwiamy urzekające plenery skąpane w ciepłych barwach, widzimy, 
jak w tym ziemskim raju rodzi si ę u nastolatek poczucie wolności i swoistej rozkoszy. Wycieczka kończy się 

zagadkowym zniknięciem kilku dziewcząt, wśród nich Mirandy. Co się z nimi stało? W swoim- by tak rzec 

- poetyckim thrillerze Weir wprowadza nas w sferę fantastyki i magii. "To, co widzimy, jest snem, snem 

we śnie" - takie słowa padają na początku filmu. Być może zatem spełn ione zostały najskrytsze marzenia 
dziewcząt o spotkaniu z tym, co nieznane i niedostępne naszym zmysłom . 

ABSOLWENT ***** CO KRYJE PRAWDA GORĄCZKA ZŁOTA 

~ TVP1 . Niedziela 4.04. Godz. **** ****** 
14.00. THE GRADUAlE. USA ~ POLSAT. Poniedziałek 5.04. ~ ALE KINO! Piątek 16.04. 
1967. Reżyseria: Mike Nichols. Godz. 20.45. WHAT LIES Godz. 20.00. THE GOLD RUSH. 
Obsada: Dustin Hoffman, USA 1925. Reżyseria: Charles BENEATH. USA 2000. 
Anne Bancroft, Katharine Ross, Reżyseria : Robert Zemeckis. Chaplin. Obsada: Charles Cha-
William Daniels. Czas: 1 02' Obsada: Harrison Ford, Michelle plin, Georgia Hale, Tom Murray, 

Ten film "przekazywany" jest Pfeiffer, Joe Morton. Czas: 126' Mack Swain. Czas: 96' 

z pokolenia na pokolenie jako Piękna kobieta (Michelle pfeiffer}, Nakręcona w 1925 roku "Go-

kultowa uniwersalna opowieść mieszkająca z mężem (Harrison rączka złota" ciągle fascynuje 

o potrzebie n i ezależności i pra- Ford) w wielkim i nieprzyjaznym komediowo-dramatyczną siłą . 

wie do swobodnych, indywi- domu, przeżywa tajemnicze nie- Chaplinowski "Charlie", mizerny 

dualnych wyborów. To historia pokoje, słyszy obce głosy. Boha- wędrowiec i marzyciel, trafił do 

absolwenta elitarnej uczelni terka liczy na wsparcie życiowego Klondike wraz z innymi poszuki-

(znakomita, przełomowa rola towarzysza, lecz bardzo myli się waczami magicznego kruszcu 

Dustina Hoffmana), który doj- w swych oczekiwaniach ... Robert i przygód. Mamy tu fantastycz-

rzewa do buntu wobec hipokry- Zemeckis stworzył z pozornie ne popisy komizmu Chaplina 

zji rodziców i manipulacji wyeksploatowanych wzorców fa- (zwłaszcza w sekwencjach burzy 

ze strony starszej atrakcyjnej są- bularnych emocjonujący thriller. śnieżnej i uczty pełnej takich 

siadki. Sukces "Absolwenta" Reżyser zna reguły gatunku, wie, przysmaków jak ... buty 

(1967) w Ameryce, n i ezależn i e jak budzić dreszcze wśród wi- i sznurowadła). a zarazem 

od wartości artystycznych filmu, dzów i jak wykorzystywać talenty portret człowieka desperacko 

związany był z atmosferą niepo- aktorów. pfeiffer i Ford przestali walczącego o przetrwanie 

kojów społecznych lat 60. być modni, ale zachowali klasę. i szukającego miłości. 

TV 

ULICA GRANICZNA ZNAKI **** 

**** ~ HBO. Sobota 24.04. 

~ TVP1. Poniedziałek 26.04. 
Godz. 22.35. SIGNS. USA 2000. 
Reżyseria : M. Night Shyamalan. 

Godz. 24.00. Polska 1949. Obsada: Mel Gibson, Joaquin 
Reżyseria: Aleksander Ford. Phoenix, Rory Culkin, Abigail 
Obsada: Maria Broniewska, Breslin. Czas: 1 06' 
Władysław Godik, Mieczysława 
• 
Cwiklińska, Tadeusz Fijewski. Ile to już razy oglądaliśmy 
Czas: 1 05' w amerykańskim kinie i nwazję 

Fabuła tego filmu (Złoty Medal kosmitów na Ziemię. 

w Wenecji '48) opowiada o lo- Ale M. Night Shyamalan przed-
sach kilku rodzin z symbolicznej stawił taką historię w wersji 
warszawskiej kamienicy, od jesie- zupełn i e innej, niż nakazują hol-
ni 1939 roku do wiosny 1943. lywoodzkie mody. Reżyser skup i ł 

Tytułowa ulica metaforycznie uwagę na przeżyciach jednej 
nazwana została Graniczną, rodziny zamieszkującej odciętą 

bo film sugestywnie ukazuje od świa ta fa rmę . Osiągnął 

granicę epok. Przedstawia różni- świetny efekt. p rzeplatając 

ce między wojenną sytuacją powagę i i ronię, m ieszając na-
Polaków i Żydów, a także kon- strój grozy z humorystycznymi 
trastawo odmienne postawy konceptami. Autorzy naiwnie 
mieszkańców kamienicy wobec patetycznych bajek o obronie 
żydowskich sąsiadów i ich póź- naszej planety przed obcymi 
niejszej tragedii. dostali w kość. 
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Autor: Gene Gutowski Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie 2004 

Autobiografia producenta ,.Pianisty". 

Dlaczego tak zatytu łowana? Gene Gu

towski urodził się w żydowskiej rodzinie. 
Miał 14 lat, gdy wybuchła wojna, w któ

rej zginęli jego bliscy. Ostatni film Roma

na Polańskiego był więc dla niego szue

gólnym doświadczeniem. N iewesołym, 

bo mimo licznych laurów, jakie film zdo

był, Gutowski powrót do okupacyjnej 

przeszłości nazywa ..katharsis". 

Książka nie jest jednak ponura. Prócz 

koszmaru wojny, Gutowski ze swadą 
opisuje swoje dzieciństwo. Obrazy z cza

sów okupacji przeplata pogodnymi aneg

dotami o rodzinie. Raczy nas barwnymi 

portretami swych dziadków, babć, wuj
ków i cioć . Maluje je z sympatią, ale nie 

bez złośliwości . 

Gutowski opisuje też pierwsze do
św iadczenia seksualne, które miał w wie

ku czterech lat w toalecie ze swoją o rok 

młodszą koleżanką. Potem wylicza 

kolejne miłostki. Gutowski lubuje się 

w bezpruderyjnych opisach swoich ero

tycznych przygód. Ze szuegółami opo

wiada o nocy spędzonej w łóżku niani 

oraz wspólnej kąpieli z Jerzym Skolimow

skim w towarzystwie ponętnej Holender
ki. Dzieli się z nami spostrzeżeniami na 

temat temperamentu Angielek i wspomi

na homoseksualny epizod, który mu si ę 

przytrafił w młodości . 

Na szuęście, nie wszystkie strony 

autobiografii producenta zajmują opisy 

jego miłosnych podbojów. Gutowski 

pisze też o fi lmach. 
Kiedy ponad pół wieku temu przybył 

do Ameryki, zaczynał jako projektant 

kostiumów. Szybko jednak znudziło go 

to zajęcie i zajął się produkcją filmową. 

Debiutował serialem .. 1 Spy". 
Ważnym wydarzeniem okazał się wy

jazd w latach sześćdziesiątych do Londy

nu. Miała to być krótka podróż służbo

wa. Gutowski pozostał jednak w Anglii 
na wiele lat. Tutaj w jednym z londyń

skich kin obejrzał ,.Nóż w wodzie". 

Zafascynowany filmem postanowił po
znać jego reżysera . Namówił Romana 

Polańskiego na przyjazd do Londynu. 
Był to początek ich wieloletniej przyjaźni 

i współpracy. (AG) 

l BRUCE LEE l INNI. LEKSYKON 
FILMÓW WSCHODNICH SZTUK WALKI 

Autor: Sławomir Zygmunt Wydawnictwo: MTJ 2003 

Coś dla fanatyków kina kopanego. Autor w jednej książce 
zgromadził wszystkie najważniejsze informacje dotyczące 

tego gatunku. Jest trochę historii (zarówno wschodnich 

sztuk walki, jak i kina), leksykon najważniejszych dla gatunku 
filmów oraz sylwetki czołowych twórców i wojowników. 

Do tego mnóstwo kolorowych zdjęć aktorów, plakatów i scen 

z filmów. Dla fanatyków dołączono słowniczek wyrażeń pozwa
lających w pełni rozkoszować się egzotycznymi dialogami. 

Na wszelki wypadek... (MAS) 

KSIĄŻKI 

ZA DUŻY BLASK. D KINIE WSPÓŁCZESNYM 
Autor: Tadeusz Sobolewski Wydawnictwo: Znak 2004 

ZAPŁATA 

Świetny krytyk filmowy przedstawia komp letną mapę 

współczesnego kina. Za pomocą opisów i analiz swoich 
ulubionych dzieł, autor prowadzi nas po najnowszej historii 

filmu. Pisze: .. Szukam w kinie nie tyle fabuł, anegdot, ile 

charakteru. O takich właśnie znaleziskach mówi ta książka". 

Oprócz .. znalezisk" są też znakomite wywiady, 
m.in. z Krzysztofem Kieślowskim, Tadeuszem Konwickim, 

Wojciechem Hasem i lstvanem Szabó. Jeżeli chcecie 

dowiedzieć się, co łączy Leśmiana z Peterem Weirem, 

biegnijcie po tę książkę. Powinna s ię znaleźć w zbiorze 
każdego szanującego się kinomana. (MAS) 

Autor: Philip K. Dick Tłumaaenie: Agnieszka Kyc i Janusz Margański 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literackie 2004 

Zbiór kilkunastu opowiadań jednego z najpopularniejszych autorów science fiction. 

Nic dziwnego. To dzięki niemu powstały takie filmy jak: .. Łowca 

androidów", .. Impostor", .. Raport mniejszości", a ostatnio 
.. Zapłata" z Benem Affieckiem i Urną Thurman. Ta seria krót

kich opowiadań nie różni się od innych dokonań Dicka. 

Dominują raczej ponure, sugestywne wizje przyszłości. 
Międzykontynentalne wojny, podróże w czasie, orwellowski 

świat totalnej inwigilacji. Charakterystyczna dla Dicka paranoja 
czai się niemal w każdym wersie. Nie jest wesoło, a będzie 
' ' Jeszue gorzeJ... (MAS) 

ZIMNA CiÓRA 
Autor: Charles Frazier Tłumaczenie : Zdzi sława Lewikowa Wydawnictwo: ~wiat Książki 2004 

• 

Nietrudno domyślić si ę, dlaczego powieść Fraziera tak bardzo 

spodobała się w Hollywood. Koszmar i okrucieństwo wojny domo

wej zostały w niej zderzone z motywem romantycznej, wyideali
zowanej miłości. Frazier w sugestywny sposób kreśli obrazy prze-

mocy, jakiej dopuszczają się obie strony walczące. Pokazuje mo

ralne spustoszenie, dokonywane przez wojnę w ludzkiej psychi
ce. Główny bohater, lnman, wędrując z frontu w rodzinne stro

ny, przechodzi jakby przez kolejne kręgi piekła. Jedynym, co 

trzyma go przy życiu, jest miłość do pięknej Ady. To uczucie 
uosabia tęsknotę lnmana za szczęśliwą przeszłością. Szkoda, 

że w filmowej adaptacji zabrakło siły i klimatu książki. (EC) 
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Tak świetnego soundtracku Hans Zimmer nie napisał od czasów .. Cienkiej czerwo

nej linii". Jego siłą jest autentyczność. Niemiecki kompozytor z wielkim wyczuciem 

połączył, jakże odrębne, tradycje muzyczne Wschodu i Zachodu. Zupełnie jak główny 

bohater filmu. Nathan Algren, który powoli nasiąka egzotyczną kulturą, by w końcu 

stać się jej częścią. Zachodnie pozostały aranżacje oraz ma
sywne. zwarte brzmienie smyczków. Sekcja rytmiczna to już 

rejony Orientu. Autor muzyki do .. Gladiatora" postawił na et

niczne intrumenty perkusyjne i bębny taiko, które przez wieki 

używane było podczas wojen jako narzędzie do wysyłania 

rozkazów na polu bitwy i dopiero na początku XX wieku zy

skały status .,normalnego" instrumentu muzycznego. Potężne 

brzmienie taiko wykorzystywano wcześniej w .,Matriksie", 

.. Mulan" i .,Pearl Harbor", jednak w żadnym z tych filmów 

nie brzmi ono tak dostojnie i energetycznie jak w .,Ostatnim 

samuraju". Rytm wybijany w utworze .. Spectres in the Fog" 

dosłownie wciska w fotel. Potężne bębny przewijają się przez całą ścieżkę, wtórując 

odgłosom oręża i krzykom dzielnych wojowników LRed Warrior''). To już jest klasyka . 

THE FIGHTING 
TEMPTATIDNS 

Tego filmu nie było jeszcze na ekranach 

polskich kin, ale na osłodę mamy chociaż 

soundtrack. A słodzi nie byle kto. Całą 

płytę zdominowała boska Beyonce Know

les. która wygląda tak. jak śpiewa - pięk

nie. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, niech 

posłucha pierwszego utworu rozpoczyna

jącego się ekwilibrystyczną wokalizą czar

noskórej Wenus. W tym samym utworze 

obok Beyonce występuje jej przeciwień
stwo, czyli zadziorna i wulgarna Missy 

Elliott. To połączenie wody i ognia zaowo

cowało całkiem ciekawym brzmieniem. 
Fanów .. hip-soulu" ucieszy również obec

ność P Diddy'ego (oczywiście w duecie 

z Beyonce) albo T-Bone'a. Ten ostatni 

wraz z Zanem i Montellem Jordanem jest 
autorem motorycznego kawalątka, przy 

którym nie sposób usiedzieć w miejscu. 

Nie zapomniano też o korzeniach: .,1 am 

Getting Ready" i ..The Stone" w wykona
niu Ann Nesby i Shirley Ceasar to kawał 

klasycznego, gospelowego grania. 

.,...,. .............. . 
So~nctJ1i \ !g 's 

oi!".~MC.< l (. IVC 

LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ 

Nie byłoby nic szczególnego w tym, 
że listę utworów do ścieżki z .. Lepiej póź

no niż póżniej" otwiera .,La Vie En Rose" 

w wersji Louisa Armstronga. Standardy 

tego kalibru pojawiają się na każdej 
płycie, na której da się je upchać. Nieco

dziennie zdarza się natomiast usłyszeć 

ten sam utwór w wykonaniu Jacka 
Nicholsona. Mimo że jego chrypa ma się 

do chrypy Armstronga tak jak Michał 

Wiśniewski do wiśniówki, to i tak brzmi 
tu uroczo. Nicholsona jak zwykle urato

wał szelmowski charakter. Król łajdaków 

nie próbuje ani nikogo udawać, ani 
oszukiwać. Uśmiecha się szpetnie i pusz

czając do nas oko, sprawia, że jego wer

sja może spokojnie konkurować z orygi
nałem. Ale to nie koniec atrakcji. Reszta 

utworów równie miło łechce bębenki 

słuchaczy. Sentymentalno-słoneczna 

Asrrud Gilberto podśpiewuje sobie roz

kosznie w .. So Nice", a Charles Trenet 
i Coralie element snują tęskne, francuskie 

melodie. Leniwie, sennie i wiosennie. 

e 

NASZA AMERYKA 

.. Wszyscy chcemy wierzyć, że kiedyś 

uda nam się obudzić we śnie", śpiewa 
anielsko Andrea Corr w utworze ..Time 

Enough For Tears". To idealny wybór 
na temat przewodni historii poświęconej 

.. poszukiwaczom szczęścia". Ma on coś 

z nieopisanej naiwności imigranta, pełne
go snów i nadziei, próbującego odnaleźć 

1 się na ziemi obiecanej . ..Time Enough 
For Tears" to kompozycja Bono, który 

mimo statusu legendy, wciąż trzyma po
ziom, nie pozwalając sobie na gwiazdor

skie rozleniwienie. Ale za całość ścieżki 
odpowiedzialny jest kto inny. David 

Friday i Maurice Seezer stworzyli piękny, 
spójny album. Serii dwuminutowych 

tematów, opartych na kilku prostych fra
zach, można słuchać w nieskończoność. 

Nie sposób oprzeć się magii figlarnego 
klarnetu, akordeonu, i bandżo opowia

dających o nowym, nieznanym świecie 
widzianym oczyma dzieci ( .. Ali Our 

Troubles Have Flown Away") czy prostej 
fortepianowej melodii z .. Bad Blood". 

• 

MUZYKA 

21 GRAMÓW 

Alejandra Gonzalez lnarritu współpraco

wał już wcześniej z Gustavem Santaalalią 

przy okazji .. Amores perros". Dobrze na 
tym wyszedł, więc i tym razem mu zaufał. 

Większość utworów opiera się na dłu

gich, wybrzmiewających akordach 

gitarowych, które otulają słuchacza 
cieplutkim, wibrującym brzmieniem. 

Dwa, trzy akordy. do tego kleista elektro

nika i .. podskórny" beat. W tę gęstą 

atmosferę trochę tlenu wprowadza funku
jący .. Cut Chemist Suite" wyrapawany 

przez niejakiego Ozomariiego oraz .. You're 

Losing Me" w ostrym, chropowatym 
wykonaniu Ann Sexton. Fanki Benido 

Dei Toro będą zapewne zachwycone 

melorecytacją ognistego Portorykańczy
ka. który swoim basem przyczynił się 

do powstania najbardziej narkotycznej 
wersji .. Shake Rattle And Roll", jaką kie

dykolwiek miałem okazję słyszeć . A na 

deser The Kronos Quartet w gitarowo
-smyczkowym .. When Our Wings Are Cut, 

, Can We Still Fly?". 
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laczego tak wiele uwagi poświęciłem 
kobietom? A zna pan jakiś ciekawszy 
temat? - mówił Federico Fellini w wy

wiadzie dla "Le Monde" po premierze filmu 
"Ginger i Fred'~- Całe moje życie jest niekoń

czącą się fascynacją kobietami, której towarzy
szyły często rozczarowania ... samym sobą. Gdy 
nazywają mnie znawcą kobiet, śmieję się do roz
puku. Ja tylko próbowałem zbliżyć się do tajem
nicy kobiety i kobiecości - wyjaśniał reżyser. 

-A poza tym jestem egoistą. Wprowadzając na 
ekran kobiety, stosowałem swoistą autoterapię. 

Fellini wypełnił zbiorową wyobraźnię wi
dzów wspaniałą galerią postaci kobiecych. 
Olśniewał bogactwem środków ekspresji od czy
stego liryzmu po satyrę i karykaturalną groteskę. 

PONIŻONE l SAMOTNE 
Fellini w postaciach kobiet lekceważonych, 

naznaczonych piętnem przegranej znajdował 
szlachetność i nieoczekiwane wewnętrzne bo
gactwo. Najdobitniejszym tego przykładem 
jest "La s tra da" ( 1953). Na ekranie przedziwna 
para: jarmarczny heros Zampano (Anthony 
Quinn) rozrywający siłą mięśni stalowe łańcu

chy i drobna, dziecięca w ruchach i reakcjach 
Gelsomina (Giulietta Masina). Jest po trosze 
klownem, asystentką siłacza i jego służącą. 
Gelsomina jest nieco upośledzona umysłowo, 
ale wyróżnia się niezwykłą wrażliwością, która 
pozwala jej rozumieć życie, widzieć, czym O 
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jest dobro i zło. 
Prymitywny Zampano 
traktuje ją z pogardą, 
często bywa brutalny. Spot
kanie z linoskoczkiem 
Szalonym, pełnym fantazji 
w swym fachu i w życiu, 
wprowadza Gelsominę 
w inny świat i przekonuje 
o sensie życia. Bunt ustępu
je miejsca pokorze. Gelso-

. . / 

mma zaczyna w1erzyc, 
że lekceważeniu i przemocy 

o o • , • 

mozna przec1wstaw1C w1arę 
we wzajemny szacunek 
i emocjonalną bliskość. 

K l N l e) 

Linia fabuły nie razi, bo Fellini nadał 
opowieści wymiar wielkiej poetyckiej wizji. 
Dramat samotności Gelsominy opowie
dziany został w sposób baśniowy, a jedno
cześnie surowy, pozbawiony czułostkowo

ści. Powstała historia "większa niż życie'~ 
Dzięki temu reżyser przebił się przez sko
rupę naszych konwencjonalnych reakcji. 
Poświęcenie Gelsominy, ułomnej, lecz 
delikatnej i zdolnej do cichego heroizmu, 
nie było nadaremne. Ten film to rodzaj 
głębokiego pokłonu złożonego kobiecie 

. . , . )) 

ratuJąCeJ "sw1at . 
Postacią, mimo wszelkich różnic, po

krewną Gełsominie jest tytułowa bohater

ka filmu "Noce Cabirii" ( 1957). Uprawia 
ona najstarszy zawód świata, lecz pragnie 
wyrwać się z kręgu poniżenia i zbudować 
sobie nowe życie. Cabiria (znowu Giułietta 
Masina) marzy o spotkaniu kogoś, kto 
dostrzegłby jej prawdziwe oblicze. Ale pada 
ofiarą łotrów, którzy pozorują oczarowanie 
dziewczyną, a w rzeczywistości polują 

na jej pieniądze. Ta opowieść o straconych 
złudzeniach nie jest sentymentalnym la
mentem. Fellini -tak jak w "La stradzie" 
-językiem poety ukazuje bolesne strony 
życia. Nie inutuje rzeczywistości. Bohater
ka przestaje naiwnie wierzyć w szczęście, 
ale zachowała instynkt życia. 

PRAWDZIWA WŁOSZKA, 

TYPOWY WŁOCH 
W kinie Felliniego znajdujemy posta

cie tworzące mentalny i moralny portret 
Włochów. Fellini ukazuje wzorce wynikają-
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ce z kułturowego dziedzictwa, pod presją 
których żyją rodacy, a z drugiej strony, tęs
knoty do ucieczki od norm i obowiązków. 

W "Giułietcie i duchach" (1965) reżyser, 

kreśląc portret bohaterki i jej otoczenia, 
zaprezentował ironiczno-dramatyczny 
temperament i plastyczną inwencję. Giu
lietta (Masina) żyje wraz z mężem Giorgio 
w zamożnym n1ieszczańskim domu. 
Częsta nieobecność męża w domu nasuwa 
bohaterce słuszne podejrzenie, że ma on 
kochankę. Popadłszy w depresję, Giulietta 
zmaga się z koszmarnymi przywidzeniami, 
które są projekcją jej lęków i erotycznych 
niepokojów. 

Giulietta, postać zabarwiona tragiko
micznie, miota się między samoudręcze
niem a zuchwałą myślą, by zdradzić męża. 
W widowisku pełnym barokowej dekora
cyjności Fellini prowokacyjnie konfrontuje 
bohaterkę z sąsiadką Suzy (Sandra Milo), 
która jest jej przeciwieństwem, kobietą 
swobodnie traktującą seks i związki z męż
czyznan1i. A wszystko po to, by zaatakować 
tradycyjne wychowanie i typowy model 
rodziny, który obciąża kobietę komplek
sem niewolnicy mężczyzny. 

Istnieje przewrotny Z\-viązek między 
"Giuliettą i duchami" a wcześniejszym ar
cydziełem Felliniego "Osiem i pół" ( 1963). 

Fellini także wtedy, gdy koncentruje uwagę 
na mężczyźnie, mówi wiele o kobiecie i ich 
wzajemnych relacjach. Bohater "Osiem 
i pół", reżyser filmowy, przeżywa kryzys 
twórczy i psychiczny. Jest osaczony przez 
tłum postaci symbolizujących jego kom
pleksy i marzenia. Podtytuł filmu mógłby 

brzmieć "Guido i duchy'~ Ale o ile Giułietta 
pragnie prawdziwej miłości w rówriOpraw
nym związku, to Guido lęka się takiego 
układu. Jest typowym Włochem i jak pisze 
Maria Kornatowska-o żonie (Anouk 
Aimee) myśli jak o instytucjonalnej świę
tości, a męskiej satysfakcji szuka wśród ko
biet o swobodnych obyczajach, takich jak 
zmysłowa kochanka Carla (Sandra Milo). 

WYBUCH SEKSBOMBY 
Po premierze "Słodkiego życia" ( 1960) 

zwłaszcza w kręgach katolickich oskarżono 
Felliniego o jawne lansowanie rozwiązłości. 
Nieliczni tylko zwracali uwagę, iż film nie 
jest bynajmniej apoteozą szalonego życia 
bez zasad i zobowiązań. Główna postać tej 
opowieści Marcello (Marcello Mastroian
ni) to dziennikarz polujący na skandale 
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wśród rzymskiej elity. Profesja dostarcza 
mu okazji do licznych romansów. 

Ten przesycony erotyzmem film to ob
raz rzeczywistości, w której panuje swoista 
harmonia oparta na cynizmie i egoizmie. 
Emma (Yvonne Fourneaux), stała partner

ka Marcella, nie pasuje do "słodkiego nic
ponia': bo ma do zaoferowania prawdziwą 
miłość. Dla Marcella znacznie bardziej in
teresujący jest flirt z milionerką Maddaleną 
(Anouk Aimee). Później przychodzi fascy
nacja słynną gwiazdą filmową Sylvią (Ani
ta Ekberg), która jako imponujący symbol 

~ seksu, sławy i bogactwa jest spełnieniem 
0:: 
o marzeń bohatera. u 

~ Fellini okiem kamery delektuje się 
<1: 
~ bujną kobiecością Anity Ekberg. Ale z sa ty
~ 
~ ryczną werwą demaskuje pustkę tego efek-
~ 2 townego, pozornie ekscytującego świata. 

KOBIETA GROŹNĄ JEST 
Włoch z krwi i kości nie mógł nie 

zwrócić swej uwagi na problem wojny płci. 
W 1962 roku w noweli "Kuszenie doktora 
Antoniego" (część filmu "Boccaccio 70") 
zakpił sobie pysznie z części rodaków uwię
zionych w pruderii, przeżywających męki 
związane z rewolucją obyczajową. Utrapie
niem doktora Antonio Mazzuolo, starego 
kawalera, jest... gigantyczna reklama mleka 
przedstawiająca mityczną seksbombę 

Anitę Ekberg w kuszącej pozie. Uporczywa 
walka o usunięcie reklamy, prowadzona 
w różnych urzędach, nie przynosi efektu. 
Antonio reaguje na widok ze swego 
okna irytacją pomieszaną z lękiem przed 
grzesznymi myślami. 

Po kilkunastu latach Fellini w inny 
sposób powrócił do motywu urazów i ob
sesji dotyczących kobiet. Tyle że bohater 
"Miasta kobiet" nie jest człowiekiem ogar
niętym obsesją grzechu. Jest wielbicielem 
płci przeciwnej, skrywającym strach przed 
jej tajemniczą, magiczną mocą. Całe życie 
Snaporaza (Mastroianni) było poszukiwa
niem kobiety, która wniosłaby w jego życie 
rozkosz namiętności, uczucie i oddanie. 
Jednak Fellini jest bezlitosny zarówno 
dla męskiej pychy bohatera, jak i dla kobiet 
wypełniających ekranowy świat. Snaporaz, 
wpadłszy w pułapkę pożądania, trafia do 
tytułowego miasta kobiet i tam przeżywa 
chwile grozy, obserwując kongres femini
stek, które w swoim anarchicznym szale 
i euforii wywołanej destrukcją ładu ustalo
nego przez mężczyzn przekraczają granice 
absurdu. Podróż bohatera przez miasto 

• 

kobiet to rodzaj słodko-gorzkiego snu. 
Spotyka w nim karykaturalne modele ko
biet, przy których czuł się bezpiecznie 
i które dawały mu poczucie męskiej warto
ści. Ale kończy się panowanie mężczyzny. 
"To maskulinizm- pisze Maria Kornatow
ska-ze swym kultem siły i niedojrzałością 
wyhodował feminizm'~ 

BYĆ SOBĄ 
Piękny portret kobiety znajdujemy 

w "Ginger i F redzie" ( 1986). Bohaterowie 
to para tancerzy, którzy przed laty z powo
dzeniem naśladowali duet Ginger Rogers 
i Fred Astaire. Fellini wyraźnie pokazuje, 
że tylko Ginger w ciągu 25 lat zachowała 
swą tożsamość i mocny charakter. Jest kry
tyczna wobec sztuczności, jaką przyniosły 
przemiany cywilizacyjne i obyczajowe. Wi
dzi, jak degraduje się świat międzyludzkich 
kontaktów. Jej artystyczny partner Pippo 
(Mastroianni) próbuje się dostosować 
do nowych czasów. W głównej roli, symbo
licznie odnoszącej się do wielu kobiecych 
postaci Felliniego, "musiała" wystąpić Giu
lietta Masina, żona reżysera. Była współ
twórczynią kilku arcydzieł męża, ale też nie 
byłoby wielkiej Masiny bez Felliniego. 

- Gdy poznałem ją, wydała mi się 
osóbką tak drobną, że drżałem, że zaraz 
porwie ją wiatr- powiedział o żonie Fel
lini. - Później odkryłem jej mocną indy
widualność. Była w niej zachwycająca mi
łość życia i szczerość. Pomyślałem, że ona 
zrozumie mnie i pokocha, mimo wszyst
kich szaleństw i perwersji wypełniających 
m~ą~owę. P 
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SZKOŁA FILMU 

11 

Rozpoczynamy nowy cykl: Szkoła FILMU. Naszymi nauczycielami będą 
wybitni przedstawiciele polskiego kina, którzy doradzą, jak zabrać się 
do robienia filmu. Dziś pierwsza lekcja: produkcja filmowa. 

Kim jest producent? 
To człowiek, który potrafi przeprowadzić pasjo

nującą ideę od jej powstania, poprzez realizację, do pre

miery na ekranie. Podstawową zdolnością producenta powin

na być pomoc innym twórcom w formułowaniu tej idei lub 

wręcz jej wymyślenie i zaproszenie twórców do współpracy. 

Drugą częścią tego zawodu jest komiwojażerka polegająca 
na tym, że producent w taki sposób przekazuje swoją ideę 

ludziom, którzy mogą ją sfinansować, że potrafi ich zapalić, 

a trudno jest zapalić do idei kogoś, kto zwykle zapala się do 

pieniądza. A tu musi poświęcić trochę pieniądza 
dla idei ... 
Jak widzisz jego pracę z ludźmi? 

Producent musi mieć cechy przywódcze, 
bo w grupie wybitnych indywidualności, jaką jest ekipa fil

mowa, jest co najmniej kilka osób, które mają swoje, 

często bardzo różniące się od siebie pomysły, jak zrobić dany film 
czy scenę. Rolą producenta jest spajanie tych pomysłów tak, 

żeby nikt się nie poczuł odrzucony. To producent pokazuje kierunek 

i przypomina: Idziemy w tamtą stronę! Producent jest jak przewodnik, 

ale taki, który potrafi się wycofać i dopuścić do głosu innych. 

Kiedyś spytałem Agnieszkę Holland, kim dla niej jest producent. 
Powiedziała, że to rodzaj superasystenta, człowiek, 
który wspiera, ale jednocześnie potrafi z pieniądza wycisnąć 

wartość potrójną. 

Jak Ty wspierasz reżysera? 
Reżyser na planie jest samotny. Wszyscy chcą 

od niego odpowiedzi na pytania. Reżyser często nie wie, 

co powiedzieć, ale nie może się z tym zdradzić. Wtedy wkraczam 

i przypominam wszystkim, że płyniemy tą samą łódką. Drugą ważną 
dla mnie teorię na temat produkcji fi lmowej przekazał Artur Brauner 

w filmie dokumentalnym, który zrobiłem w 1991 roku. Brauner, 

producent ponad 250 filmów fabularnych, w tym "Europa, Europa", 

"Ósmy dzień tygodnia" czy "Jest pan wolny, doktorze Korczak", 
powiedział: Producent to jest kapitan na okręcie, 
to człowiek, który stoi na mostku i uważa, by ten okręt prowadzony 

różnymi emocjami i talentami nie popłynął w złą stronę. 

Jak zaczynałeś swoją przygodę z produkcją? 

Klasycznie. W amatorskim klubie filmowym w Pałacu Kultury 

i Nauki w Warszawie. Mając lat 16, przyszedłem i powiedziałem, 

że chcę robić filmy. Dostałem kamerę, taśmę i ruszyłem w miasto. 

Byłeś producentem i reżyserem w jednym? 

Wszystkim naraz. Operatorem, reżyserem, producentem, montażystą. 

Obserwowałem działającego w tym klubie Mariusza Trelińskiego. Byliśmy 

dwiema skrajnościami. Mariusz natychmiast montował ogromną ekipę 
filmową i rozdzielał role. Ja natomiast brałem kamerę, mówiłem po cichu, 

co chcę zrobić, i znikałem. Wracałem ze zmontowanym już filmem i mia-

łem duże opory, żeby komukolwiek go pokazywać. 
Twój plan filmowy był jednoosobowy? 

Nie zawsze. Jeden z filmów zrobiłem z dwoma przyjaciółmi 

i narzeczoną. Pewnej mroźnej zimy nabraliśmy lamp i mój ojciec 

zawiózł nas do letniego domku w Serocku. Przez dwa dni robiliśmy 

zdjęcia. Ja byłem reżyserem, operatorem i producentem, a oni aktora
mi. Niestety, pod koniec zdjęć, już o świcie, strzeliły korki i nie wie

dzieliśmy, gdzie ich szukać. Położyliśmy się spać i rano obudziliśmy się 

zamarznięci, bo w nocy panował 7-stopniowy mróz. Była afera, 

bo oczywiście spaliliśmy instalację i zamarzła woda w rurach. 

Co się stało z tymi amatorskimi filmami z klubu? 

Utorowały mi później drogę do szkoły filmo-
• 

Wej. Pokazałem je na egzaminie i się spodobały. Już po tych moich 

pierwszych doświadczeniach widać, że producentem stajesz się, kiedy 

przezwyciężasz rozmaite trudności i w końcu udaje ci się zrobić film. 

Najciekawsze w tym zawodzie jest to, że można być chłopcem, który 
chce zrealizować jakiś pomysł. Ten pomysł za chwilę może się stać 

największym przebojem kraju . Czasami ktoś, kto ma pięć dola-
, 

row, wymyśla ideę, na którą z kolegami znajduje milion 

(patrz przypadek "Biair Witch Project"). 
Producent i reżyser w jednej osobie to dobry pomysł? 

Bardzo trudny. Robienie filmu to rozmowa z wi
dzem, nie monolog twórcy. Monologi mogą 
wygłaszać malarze i poeci. Film jest wspólnym dziełem 
wielu osób i kosztuje o wiele więcej niż pióro czy farby. Film 

powinien być zaproszeniem do rozmowy, musi być komunikatywny. 
Trudnością reżysera jest to, że podejmuje rozmowę z widzem, 

którego nie widzi i nie zna. Tu właśnie pojawia się bardzo ważna rola 

producenta- być pierwszym widzem swojego reży-
sera. Ja zawsze tak robię. Nigdy nie wtrącam się reżyserom na pla- t:J 
nie. Pracuję z nimi na poziomie scenariusza i zadaję podstawowe ~ 

z 
pytania: Dlaczego chcesz to pokazać, co chcesz przez to powiedzieć? ~ 

Dopytuję ich o rzeczy, których nie rozumiem, a potem dopiero na eta- := 
o 

pie montażu znów się wypowiadam. Chcę dla reżysera jak najlepiej, ~ 

ale jestem pierwszym wątpiącym i pytającym. Producent i reżyser 2 

.. 

.. 
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Wyjątkowo inspirująca. 
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w jednej osobie oznacza brak ta
kiej pomocy. 
Dlaczego nie wtrącasz się 
na planie? 

Wychodzę z założenia, że to 
jak z pilotem prowadzącym 
boeinga. Można z nim gadać 
przed lotem i po wylądowaniu, 
ale nigdy w trakcie lotu. Nie 
wyjmuje się mu wtedy steru 
z ręki, bo może się to skoń
czyć katastrofą. Trzeba 
dolecieć, żeby móc . , 
rozmaw1ac 
o błędach. 
Wyobraź sobie, że mam 18 lat i chcę 
zrobić film. l zdać do Filmówki. Co mi doradzisz 
jako producent? 

Przede wszystkim zastanów się, czy na pewno 
chcesz iść do szkoły filmowej? Jeśli masz czas i pienią
dze, to oczywiście każda rzecz związana z filmem -a tym bardziej 
szkoła - kształci. Nawet chodzenie po szkole i robienie ćwiczeń przez 
cztery lata. Ale pamiętaj, że właśnie o te cztery lata odsuwasz 
zrobienie filmu. Zanim poszedłem do szkoły filmowej, do której 
przez dwa lata nie mogłem się dostać, zaliczyłem studium policealne 
i mam papiery mistrza oświetlenia, operatora dźwięku i kinooperato
ra. Dzięki temu wiem, co naprawdę robią moi pracownicy i jak się 
wymienia żarówkę w reflektorze. Teraz wchodzę na plan i widzę, 
kto pracuje naprawdę, a kto ściemnia, kto nie lubi tego, co robi, 
a kto nie lubi reżysera. 
Doradź mi: jak nakręcić 10-minutowy film? 

Wszystko można zrobić samemu. Zacząć od zna
lezienia kolegów, którzy w tym filmie zagrają. Zresztą nawet najwięk
sze gwiazdy można namówić na fajny pomysł. Jak do nich dotrzeć? 
Spotkać przed premierą, napisać do nich list, wysłać scenariusz. 
Tak samo można namówić jakąś firmę na wypożyczenie sprzętu. 
Jeśli przyjdzie do mnie 18-latek i pokaże mi jakiś ciekawy pomysł, to 
może pożyczę mu na kilka dni kamerę cyfrową, którą mam i która 
akurat jest wolna. Jak taki człowiek pójdzie do firmy, która ma sprzęt 
oświetleniowy, i sensownie wyjaśni, o co chodzi, to może ta firma 

może mu i pożyczy jakieś lampy. Sposobów jest wiele. Trzeba tylko 
/.-::;::;::::>lo\V V \lAl 

rozważyć, czy twój pomysł jest do zre
alizowania w dany sposób. Słowem, nie 
zrobi się filmu akcji za 1 O złotych. 
Ale jeżeli ktoś ma pomysł na rozmowę 
dwójki ludzi w szafie, czy z szafą, to mo
że to zrobić i za złotówkę. Dalej: postpro
dukcja. Można montować na Avidzie, 
na komputerach, ale widziałem fajne 
rzeczy montowane na dwóch czy trzech 
magnetowidach. Trzeba chodzić 
i pytać. l nie zrażać się, tylko 
próbować. 
A jak dotrzeć z filmem do widzów? 

To największy problem. U nas nie ma 
undergroundowych kin, gdzie pokazuje się 
filmy ludzi z osiedla. Z drugiej strony są ma-

gnetowidy i można robić proste projekcje na 
zwykłym telewizorze. Jeś l i film jest dobry, wieść o nim i tak się rozej
dzie. Może nagle będą go chcieli zobaczyć najbardziej znani ludzie 
filmu. To tyle. Producent musi wierzyć, że nie ma 
rzeczy niemożliwych. 
Zrobiłeś film w czasach, kiedy niezależne filmowanie 
na taśmie 35-milimetrowej było zabronione ... 

Tak, w 1986 roku wydałem na to pieniądze moje i mojego 
taty. Wszystko załatwiłem na lewo i namówiłem zawodowców 
z kinematografii, żeby mi pomogli. Zrobiłem czarno-biały 
G-minutowy film we wsi Andrzejówek pod Łodzią. Nazywał się 
"Wizyta starszej pani". Rozesłałem go po wszystkich festiwalach 
i nagle ten filmik zrobił gigantyczną karierę międzynarodową. 
Pokazywano go jako pierwszy niezależny film z Europy Wschodniej. 
Był wyświetlany przed filmami Kieślowskiego . To otworzyło przede 
mną wiele drzwi. A wszystko opierało się na wierze, że nie 
ma rzeczy niemożliwych. 
Co niemożliwego załatwiłeś? 

Kiedy byłem asystentem Kieślowskiego, zajmowałem się najdziwniej
szymi sprawami. Na przykład na planie "Krótkiego filmu o zabijaniu" 
miały Wisłą płynąć śnięte ryby. A przecież w 1987 po ryby stało się w ko
lejkach i w dodatku były w sklepach dwa razy w tygodniu! Zadzwoniłem 
do Centrali Rybnej i tak porozmawiałem z paniami, że potem co kilka dni 
miałem telefon z Centrali: "Dzień dobry! Mam świeżo śnięte ryby dla 
pana!". To było potwierdzenie, że mogę być skutecznym oro~:luc~~nte!m 
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ziennikarze filmowi mają przewróco
ne w głowie. Też byście mieli, jakby 
wam kazano chodzić do kina rano. 

Do kina chodzi się wieczorem, gdy już gaśnie 
nadzieja, że ciemności nie nadejdą, a zapala 
się projektor i znowu jest prawie tak pięknie 
jak na obrazach De La Toura. Ale rano? 
Gdy ,.nad Wisłą wstaje warszawski dzień" 
i mkniesz tramwajem - nie ,.do szkół od no
wa", nie ,.do biur od nowa" - do dark-

SPDD FOTELA 

recenzję filmu, z którym właśnie odbyli 
szybki numerek. 

Drugą grupą są bywalcy z dawnych 
epok. Trzymają się razem lub zgoła osobno 
- zależy, jakie ich kiedyś połąayły antago
nizmy. Zdystansowani, lecz hałaśliwi. Głośno 
wyrażają niezadowolenie, gdy dystrybutor 
nie przygotuje kawy i z przekonaniem po
wtarzają, że najlepiej było w latach 70. 
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ino mnie kręci - duży ekran, muzy

ka, cisza, ciemność, inny świat. To się 

zaczęło we wczesnym dzieciństwie, 

kiedy z tatą chodziliśmy do nieistniejącego 

już częstochowskiego kina Relax. Puszczali 

tam głównie enerdowsko-jugosłowiańskie 

filmy o Indianach. 
Pod koniec podstawówki, jak każdy 

normaJny nastolatek, przechodziłem fascy

nację arcydziełami typu "Trzęsienie ziemi" 

czy "Płonący wieżowiec'~ Parniętam też his

terie związane z "Wejściem smoka': 

Później produkcje hollywoodzkie moc

no zeszły na margines, a zdecydowanie waż

niejsze stało się dla mnie kino polskie. 

W Częstochowie w DKF-ach oglądaliśmy 

"Barwy ochronne", "Ziemię obiecaną", 

"Rejs", "Zaklęte rewiry': filmy Kieślowskie-
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go, Kondratiuka. Licealistów zawsze takie 

rzeczy obchodzą. 
Kiedy już przyjechałem do Warszawy 

studiować polonistykę, brałem pilny udział 

w garażowym Warszawskim Tygodniu Fil

mowym Romka G utka, który zresztą miesz

kał ze mną w akademiku. To było wydarze-

ZVGMUNT 
STASZCZVK 
(Muniek, Ziggy) 

ur. 1963. Wokalista 
i założyciel T.Love. 

Pochodzi z Często-

chowy. Tematem je-

go pracy magister-
skiej na warszaw-

skiej polonistyce był 

zespół T.Love. 
W latach 90. udzie-

lał się też w innych 

formacjach, m.in.: 

w Szwagierkolasce 

i Paul Pavique Mo-

vement. Ma żonę 

Martę i dwójkę 
dzieci -Jasia i Ma-

rysię. Uwielbia grę 

w tenisa, jazdę na 

nartach, piłkę nożną 
i reggae. Notorycz-

nie gubi klucze, 

okulary i kolejne 

komórki. Nagminnie 
. , " . 

s1ę spozma, a nowo 
poznane osoby za-

wsze pyta o znak 

zodiaku. Sam jest 

Skorpionem. 

• 
• 

Dobry horror chętnie łyknę, 
ale nie lubię mielonki na twarzy 
nie naprawdę kultowe. Sprowadzali zajebi

ste filmy- światowe, aktualne, niekomercyj

ne. żadnej cenzury, mimo że to był 85 rok. 

Znalem kolesiów, którzy chodzili na pięć 

seansów dziennie, z przerwami na wino 

w knajpce na Chmielnej. Po raz pierwszy 

; 
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zobaczyłem wtedy Herzoga, Jarmuscha i ca

łą nową faJę kina amerykańskiego. Totalnie 

wymiękłem, w ogóle wcześniej nie wiedzia

łem, że można takie kino robić! 

W środowisku muzycznym ważnym 

polskim filmem był "Koncert" Michała Tar

kawskiego o pierwszej fałi polskiego rock 

and rolla lat 80.- Republice, Brygadzie Kry

zys. Potem karierę zrobiła "Wielka majów

ka" z Maanamem. Trochę to było "komer

sziaJ': ałe nie najgorsze. Powstało jeszcze 

wiele f1lmów podpartych muzyką, ałe my, 

czyli środowisko, je olewaliśmy. Większość 

to były straszne kiszki. W tamtych latach nie 

powstał żaden uczciwy f1lm, który by nasze 

środowisko opisał. Ani później. Ci najwięksi 

goście od filmu - Wajda czy Zanussi mieli 

swoje kino. Byli oderwani od życia. 

Teraz chodzę do kina, żeby się czegoś 

dowiedzieć, jakichś prawd nowych, albo się 

porządnie pobać. Dobry horror czy thriller 

zawsze chętnie łyknę. Nie lubię tylko takich 

akcji typu "mielonka z twarzy': jak Freddy 

Krueger. Na szczęście jestem już na tyle ku

matym kinomanem, że wiem, na co nie 

chodzić. Szerokim lukiem ornijam wszyst

kie familijne bzdety, krajowe superproduk

cje typu "Quo vadis" czy "Zemsta': no 

i oczywiście komedie romantyczne oparte 

na schemacie: ona z college'u, on z college'u 

i strasznie się kochają. 

Unikam też głupich filmów sensacyj

nych. Choć przyznaję, że miałem okres 

w swoim życiu, kiedy z kolegami wprowa

dzaliśmy się w odmienne stany i chodzili

śmy oglądać "Terminatora" czy "Psy'~ Celo

wo, trochę perwersyjnie wybieraliśmy filmy 

złe i równie źle się na nich zachowywaliśmy. 

Lata 90. w polskim kinie są wyjątkowo 

kiepskie. Rozumiem, że to niby tak, że się 

po latach komunizmu mierzymy z kinem 

bez obciążeń, ałe z reguły wychodzi z tego 

wiocha. No i ten stały, śniadaniowy zestaw 

aktorów- Lin da, Pazura, Lubaszenko. A fe! 

! Co innego nowe polskie kino - Gajew-
!. , skiego, Niewolskiego, Trzaskałskiego czy Ja-

kimowskiego. Cenię ich wizję, własny styl, 

świeżość. Poza tym wyciągnęli sporo fajnych 

młodych aktorów, np. Łukasza Garlickiego 

czy Borysa Szyca. Garlicki, jak nie poleci na 

seriale, może być kultową postacią. Przypo

mina mi trochę młodego Cybulskiego. 

Gdyby któryś z tych nowych reżyserów 

coś mi do zagrania zaproponował, tobym 

się zastanowił. Bo ze starymi pierdzielami 

raczej nie miałbym ochoty. 

notowała ALEKSANDRA MAJDA 
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:B.APORT Z. PRZ.ESLUCliANlA 
'ol dn. 20.02.2004 zatrzll'lllana została Kalllila :a. Po:dejrzana zacnawpala si~ 
agresy-wn:te i w;r.zy;wająco:. 'ol trakcie ko:ntro:li o:so:bistej o:kazalo: się. że 111a 
prz;w so:bie tajellllliCZ9. kartę. To: już druga z zatrzY"'any-cR o:sób! 

Po:dejrzana twierdzi. że nie 1110:że o:ddać kartY' do: ekspert:f.ZY'· panieważ jest 
jej o:na ko:niecznie po:trzebna w 111arcu. ab;wzebrać ko:lejne punktY' za 

następują.ce filmy.r: 

I . Pasja ... ..... .. ... .. .. . ... .... .. ... .... .. .... ..... ...... IO pkt 
a. Nadchodzi Polly ..... .... . .. .... . ... . . ... .. .. .. .. 10 pkt 
3. Lepiej póżno: niż później ...... ... ... ... ... .. IO pkt 
4. Dziewczyny. z kalendarza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 pkt 
5. Zagi•nio:ne ........... ... .... ... .... .... .. .... .... .... lO pkt 
6. Straszny; FilYil III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 pkt 
7. Lawa Przy;sięgly.rch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10pkt 
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