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TU l TERAZ 

ie chodzi ani o to, czy Brad Pitt miał 

zbyt chude jak na Achillesa łydki, ani 
z kim romansował na planie grający 

Vermeera Colin Firth, ani jak trzymały się 

wąsiki a la Nikifor pani Krystyny Feldman. 

Chodzi o prawdę historyaną. Dlaczego 

upadły królestwa Myken i Troi? O co tak 
naprawdę poszło w wojnie trojańskiej? 

Czy rzeczywiście toczono ją o wiarołomną 

żonę króla Sparty Menelaosa? 
l czy naprawdę Helena była tak piękna? 
A co z koniem trojańskim, istniał czy nie? 

Kim tak naprawdę był Achilles? 
Homerowi wierzymy nie do końca, 

bo poeta. Odkrywca ruin starożytnej Troi, 

Heinrich Schliemann, jak stwierdzili docie

kliwi badaae, też niezupełnie wiarygodny, 
choć naukowiec. Sprawą ustalenia faktów 

zajął się co prawda wnikliwie David 
Benioff, scenarzysta "Troi", ale on nawet 

nie kryje, że przedstawia nam własną 

wersję wydarzeń. OK. W końcu wszystko 
wydarzyło się trzy tysiące lat temu, więc 

nie aepiajmy się szczegółów. 
Z kolei przed ponad trzystu laty w Delft 

Jan Vermeer namalował dziewczynę w błę

kitnym zawoju, z kolczykiem z pertą. 
Obraz istnieje, wisi w haskim muzeum Mau

ritshuis, a jego reprodukcje w tysiącach 

domów. Ale kto byt modelką Vermeera? 

Jego córka Maria, tajemniaa ukochana 
mężayzny zamawiającego obraz ay zako

chana w malarzu służąca, jak chcą twórcy 

fi lmu? l znowu prawdy nie sposób dociec. 
A jak naprawdę wyglądało spotkanie 

sprzed pięćdziesięciu laty, które wpłynęło 

na całe życie malarza Mariana Włosińskie
go? Czy rzeaywiście przyszedł do jego pra

cowni Nikifor. mówiący o sobie w rodzaju 
żeńskim, i jak chce krynicka legenda powie-
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dział : "Będę tutaj malowała"? Krzysztof 

i Joanna Krauze napisali blisko dwadzieścia 

wersji scenariusza, z każdą kolejną dociera
jąc coraz bliżej prawdy o bohaterach. 

To znaczy swojej wizji prawdy. 
O tym, jak bardzo mogą się od siebie 

różnić wersje tych samych wydarzeń, 
i to całkiem świeżych, bo ledwie sprzed 

roku, przekonaliśmy się, oglądając serial 

Rywin kontra Agora. Wydawało się, że spra

wa jest jasna. Mamy przestępstwo , są 

świadkowie i dowody. A tymaasem otrzy
maliśmy X różniących się diametralnie 

od siebie raportów. X prawd. Jak w "Rasho- · 
monie" Kurosawy. Jeden z raportów zostaje 

w końcu przyjęty. Chwilę później zastąpiono 
go biegunowo różnym. Co za suspens, 

i to w amatorskim scenariuszu Anity Błocho

wiak! Jedna wersja prawdy zostaje zastą

piona drugą . Tyle tylko, że nieprawdy. 
Ale właściwie nie ma się aemu dziwić, 
skoro od dawna socjologowie powtarzają, 

że ludzie nie po to komunikują się między 
sobą, żeby mówić sobie prawdę. • 

o na ? • 

Przed nadmiarem naturalistycznej 

prawdy w scenariuszach przestrzega też 

Maciej Karpiński - prezes gildii polskich 

scenarzystów, który w tym miesiącu w na
szej Szkole Filmu radzi Wam, jak pisać. 

To jeden z najdowcipniejszych ludzi w Pol

sce, który stworzył między innymi scena-

riusz do jednego z najbardziej przejmują-

cych polskich filmów- "Kobiety samotnej" 
Agnieszki Holland. Pisząc jedną ze scen, 

zaznaczył dla dodania kolorytu, że bohater 
wychodzi z kubełkiem na śmieci. Potem by-

ła jednak kolejna scena i jeszcze następna. 

.1 w każdej z nich trzeba było decydować, 
co bohater zrobił z tym cholernym wiader

kiem. Zabrał ze sobą? Wyszedł? Zostawił? 
l całą dramaturgię diabli wzięli. 

Parniętajcie o tym, pisząc własne 
. 

scenanusze. -' w 
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TRZEBA MIEĆ ZNAJOMOŚCI 
( ... ) Zabawne spostrzeżenie nasunęło mi 
się po przeczytaniu artykułu o produkcji 
filmowej, który rozpoczynał nowy cykl 
na łamach Waszego miesięcznika. Pan 
Dariusz Jabłoński przekonuje, że film mo
że nakręcić każdy- wystarczy pomysł 
i symboliczna złotówka. Gdy konfrontuje 
się jego wypowiedź ze wspomnieniami 
Gutowskiego, pojawia się pewna roz
bieżność. Producent wielu filmów Roma
na Polańskiego twierdzi, że do produkcji 
przydają się znajomości na całym świe
cie, a przynajmniej w Hollywood, Mona
chium, londynie, Paryżu, Lwowie i War-

KINOMANI l KINOMANIACY 

szawie. Do tego niezbędna jest 
znajomość przynajmniej 4 języ
ków - najbardziej wskazane są: 
angielski, niemiecki, rosyjski 
i polski. Wskazana jest również 
twarda głowa, zamiłowanie 
do alkoholi i ... umiejętność jazdy 
na nartach! Jednak każdy nie za
czyna od samego szczytu! Rozu
miem, że Szkoła Filmu to porad
nik, jak stawiać pierwsze kroki 
na drodze do kariery filmowej. 
Mam nadzieję, że nowy cykl 
artykułów pomoże młodym lu
dziom w podjęciu decyzji o od
daniu się sztuce, a nasza rodzi
ma kinematografia zyska wspa

niałych twórców ze świeżymi pomysłami. 
MACIEK DOWGIEL 

ŻURAWIECKI, BACZNOŚĆ 
Bardzo lubię Waszą gazetę. Boję się, że 
ostatnie jej zmiany wpłyną negatywnie 
na, jak dotąd, pozytywny odbiór. Droga 
Pani Różycka, czemu za wszelką cenę 
stara się Pani ugrzecznić "Film"? Kogo 
chce Pani ugłaskać? Brakuje mi Piątka . 

Brakuje mi Kłopotowskiego . Może ten 
ostatni sprawiał za duże kłopoty? 
Czyżby jego felietony były za ostre? 

Moim nieskromnym zdaniem, macie . 
problem z Zurawieckim. Inni recenzenci 
są OK. Natomiast teksty Pana Bartosza 

wołają o pomstę do nieba. Jego ewi
dentne przewinienia wypunktuję, tak jak 
On niedociągnięcia bardzo dobrych "21 
gramów". Po pierwsze, kreowanie lite
rackiego show. ( ... ) Po drugie, Żurawiecki 
pisze, że Davide mógł ocalić swego uko
chanego. Recenzent zapomniał jednak 
o empatii, oddziaływaniu chwili i pra
gnieniu akceptacji. Gdyby znalazł się na 
miejscu Davide, to pewnie egoistycznie 
zlekceważyłby innych ludzi, m.in. kobiety 
i dzieci .. . l po trzecie, Żurawiecki sugeru
je, że Giovanna powinna się rozejrzeć 
za nowym kochankiem. Jest mężatką. 
Ma dwójkę dzieci. Giovanna jest po pro
stu odpowiedzialna. ( ... ) Żurawiecki nie 
zrozumiał, że poprzez zaburzenie chro
nologii wypadków lnarritu chce nam 
coś przekazać. Napisał o tym Michał 
Chaciński, którego recenzja powinna 
być dla Żurawieckiego wzorem. ( ... ) 
Gra aktorów jest wyśmienita. Naomi 
Wattszagra każdą rolę. Świetnie uka
zuje zmiany nastroju. Widzieliśmy to 
już w "Mulholland Drive" Davida lyn
cha. Żurawiecki widać zazdrości. 

MARCEL 

LIST A ŻYCZEŃ 
Czy na łamy "Filmu" wróci konkurs 

maiłowy Warnera, bo od kiedy nastą
piły zmiany, więcej się nie pojawił. 
Dobrym pomysłem była również "Krzy-

UROK MAŁYCH KIN 

żówka-Fi l mówka", apeluję, aby znala
zła się przynajmniej w co drugim nu
merze. Szkoda, że już od dawna 
(a konkretnie od prawie 2 lat) nie poja
wiają się "bilety do kina", które 
uwzględniałyby także kina lubelskie. 
Dobrze by było w końcu pomyśleć 
o wydaniu, przynajmniej raz na jakiś 
czas, filmu na DVD, niekoniecznie ja
kiegoś bardzo znanego szlagieru, ale 
wręcz przeciwnie, może np. z gatunku 
off, by filmy takie trafiały do szerszego 
kręgu odbiorców. Na koniec uwaga 
dotycząca informacji o laureatach po
szczególnych konkursów. Życzyłbym 
sobie, aby pojawiały się one na łamach 
"Filmu", nie tylko w Internecie ( ... ). 
Pozdrawiam Redakcję i życzę jak naj
więcej dobrych pomysłów, które przy
czynią się do rozwoju magazynu. 

ARTUR K. Z LUBLINA 

Od redakcji: lista życzeń jest 
długa. Dziś odpowiadamy na kilka 
z nich. Płyta z fi lmami na DVD już 
w przyszłym miesiącu (więcej o tym 
piszemy przy spisie treści). Nad 
"biletem do kina" dostępnym także 
w kinach Lublina wytrwale pracuje
my. Z konkursu mailowego Warner 
się wycofał i nic na to nie możemy 

poradzić. 

NAGRODY DLA AUTOROW LISTOW Jestem pod wielkim wrażeniem artykułu pana Witolda Górki 
Nagradzamy najciekawsze listy. W tym miesiącu autorzy 
opublikowanych tekstów otrzymują film na DVD - jeden 
z dwóch "Absolwenta" lub "Zmruż oa.y". 
Piszcie do nas. Czekają kolejne nagrody. 

Oustin Hoffman 

ABSOLWENT 

1 
" 1 

,_",_ .......... ,.....",..,_ 
_."....,...~ 
_,..,.__ 

o•• .:NII'ool"-_.., 

z marcowego numeru "Filmu". Przybliża on nam- młodym ado
ratorom X Muzy- kinową rzeczywistość starszych kolegów. Dzię
ki bijącej z tekstu niesamowitej atmosferze, odczuć można "ma
gię kina". Szkoda tylko, że w zalewie multipleksów ta magia 
stopniowo gdzieś znika. Chociaż... mając do wyboru wygodny 
fotel w jednej z 1 O sal czy ciasne siedzenie w zakurzonym starym 
kinie, zazwyczaj wybieram to drugie. REMIQQ 

SUPER RENATA BEGER • 

Dawno tak się nie uśmiałem, jak wtedy, gdy czytałem wypowiedź Renaty Beger z rubryki 
"Filmy mojego życia". Cóż tam znalazłem? Stwierdzenie, że "Czterej pancerni i pies" to serial, 
"który kształci człowieka" i ma wpływ na jego osobowość. Pozostawię to bez komentarza ( ... ). 

To było niesamowite doświadczenie metafizyczne - czytanie wypowiedzi Beger. Śmiałem 
się- przyznaję . Boję się tylko, że spełni się wizja Juliusza Machuiskiego z "Południka 19" 
i Samoobrona dojdzie do władzy. Wyniki sondaży brzmią jak wyrok (śmierci) . 

. -~ 
~ 

ŁUKASZ MUSZYŃSKI Ul 
~ 

Simon & Gatfunkel 
p1onn1u 
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Cieszę się bardzo, że podobała się Panu wypowiedź Renaty Beger. Mam tylko 
nadzieję, że to nie ona spowodowała wzrost notowań Samoobrony Agnieszka Różycka . 
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Dzięki zaawansowanej technologii Twój aparat poradzi sobie z każdym ujęciem. Musisz 

mu tylko zaufać. EOS 30V posiada najszybszy autofocus w swojej klasie* i odporną 

obudowę, która sprosta najtrudniejszym warunkom. Do wyjątkowych zalet zaliczyć 

można nową automatykę pomiaru błysku E·TIL 11, sterowanie okiem i ?-punktowy 

obszar ustawienia ostrości. Oto cały EOS 30V Da te. z nim zapomnisz o wymówkach! 
Więcej informacji na www.canon.pl 

Równiez dostępny EOS 33V (bez funkcji sterowama okiem i datownika) 
•stan na scyCień 2004 r 

EOS30~ 
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To będzie film o geniuszu i szaleństwie, wolności 

i tajemnicy - mówi reżyser Krzysztof Krauze. 
LUKASZ MACIEJEWSKI 

-



PROSTO z PLANU/NIKIFOR J 

o będzie film o spotkaniu 
Nikifora, pogardzanego 
przez ludzi malarza pry

mitywisty, samouka, z młod
szym od niego o 28 lat Maria
nem Wlosińskim, absolwentem 
ASP, dekoratorem w krynickim 
uzdrowisku. Spotkaniu, które 
zmieniło życie obydwu- mówi 
reżyser Krzysztof Krauze. 

W centrum Krynicy, perle 
polskich uzdrowisk, pustawo. 
Tymczasem słynny krynicki 
Deptak zmienia oblicze. Na 
frontonie muszli koncertowej, 

w której kiedyś "brunetki, blon
dynki" uwodzi] śpiewem Kiepu
ra, zawisł wielki portret Włodzi
mierza Iłicza Lenina. Czerwone, 
z rzadka także biało-czerwone szturmówki 
odbijają się na tle śnieżnej bieli. Narciarze 
fotografują się pod propagandowymi na

pisami: "Lenin znami-pokój zwycięży" 
i "Uzdrowisko Krynica - zdrowie narodu 
i partii': Starsi mieszkańcy zatrzymują się, 
przecierają oczy ze zdumienia. - Stare 
wróciło, czy co? - pyta kobieta, która 

,, . . . 
"stare pamtęta z autopSJI. 

Oglądam pierwsze sceny filmu. 
Nikifor przybywa na krynicki Deptak. 
Patrzy z zainteresowaniem na portret 
Lenina- z zainteresowaniem, z niedo
wierzaniem, wreszcie z obojętnością. 
Przenosi wzrok na arkusze kartonu, któ
re robotnik (Łukasz Żurek) zamalowuje 
czerwoną farbą. Czyste ryzy wzbudzają 
w przybyszu znacznie większy podziw 
niż radziecki miłośnik X Muzy.- Masz 
- wręcza Nikiforowi kartkę papieru akty
wista.- Partia nie zbiednieje - dodaje. 

Wielu starszych bywalców i kuracjuszy 
kurortu pamięta jeszcze niskiego, wiecznie 
niedogolanego mężczyznę, który pod po
mnikiem Adama Mickiewicza, opodal 
Deptaku, malował akwarelowe pamiątki 
z Krynicy i wręczał je przechodniom za 

14 FILM maj 2004 

symboliczną złotówkę, 

nakłaniając do kupna 
słowami, które- z racji 
na jego wadę wymowy 
- trudno było zrozu
mieć. To ikifor, zwany 
Krynickim. Obrazki 
Nikifora powstawały na 
resztkach kartonowych 
pudeł, kawalkach dykty. 

Krzysztof Krauze 
i operator Krzysz
tof Ptak przy pracy. 
Krystyna Feldman 
jako Nikifor, 
obok siedzi 
Joanna Kos-Krauze 
(zdj. z lewej) 

Kartka białego brystolu trafiała się rzadko. 
Tylko wtedy, gdy ktoś ją Nikiforowi poda
rował. Na rysuneczkach widać było kry
nickie pejzaże, budynki, podpisywane 
mieszaniną liter bez znaczenia - polskich, 
rosyjskich i wyrazem Nikifor. 

Nikifora w fi lmie gra Krystyna Feld
man! To pierwsza główna rola mistrzyni 
drugiego planu, która ma na swoim kon
cie ponad setkę pysznych filmowych 

UWAGAI KONKURSIII 
Napisz krótki esej (maksimum 3 str.) o twóraości Krzysztofa 
Krauze i prześlij mailem (film@film.com.pl) lub pocztą 

na adres redakcji do końca maja. Autora najlepszej pracy 
zaprosimy na kolację z Krzysztofem Krauze! Regulamin 

konkursu na stronie www.film.com.pl 

epizodów (debiut w 1954 roku w "Celu
łozie" Kawałerowicza). Feldman ma dzi
siaj 84 ł ata i energię nastolatki. Na planie 
jest Nikiforem, fizycznie wręcz nie do 
odróżnienia. Zaprzyjaźniony z Maria
nem Włosińskim fotograf pokazuje nam 
- pani Feldman i mnie- zestawienie 
dwóch fotografii. Na jednej z nich 
Nikifor Krynicki, na drugiej Krystyna 
Fełdman.- Są jak dwie krople wody 
- mówi. Fełdman podobnie jak Nikifor 
jest niziutka, szczuplu tka, jak on tryska 
humorem. Aktorka pije herbatę przez 
rurkę, żeby nie uszkodzić wąsika. By się 
rozgrzać, rusza w taniec z garderobianą 
Anną Janowską. - Tylko uważaj na wąsik 
i włosy w uszach. Nikifor musi mieć 
dobre włosy w uszach!- woła. 

- Na plan zadzwonił popularny dzien
nikarz, żeby zaprosić Krysię-Nikifora 
do swojego talk-show - opowiada Jerzy 
Pasieczny, drugi reżyser.- Odpowiedziala, 
żeby pocałował ją w d ... - Nikifor też mial 
niewyparzony język. 

Mariana Wlosińskiego gra w filmie 
Roman Gancarczyk. To pierwsza tak du
ża filmowa rola znakomitego aktora kra
kowskiego Teatru Starego, który ostatnio 
błysnął jako WoJand w "Mistrzu i Małgo-
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rzacie" Bułhakowa NIKIFOR 
w reżyserii Krystiana 
Lupy. - Pan Marian 
jest piękną postacią, 
choć nie bez wad. Bo 
w człowieczeństwo 
wpisane są i lęki, 

Łemko , malarz samouk, jeden z najwybit

niejszych twórców tzw. sztuki naiwnej. 

prymitywistycznej. Na obrazkach, które 

tworzył, m.in. na krynickich ulicach, często 

podpisywał się Matejko. Długie lata żył 

-Jest genialna. 
Porusza się i gesty
kuluje jak on, wy
gląda identycznie. 

Pan Marian 
trzyma w ręku 
obraz, panoramę 
Krynicy z wyraźnie 
zaznaczoną górą 

Jaworzyną.- Nama
lowalem go 50 lat 

i zwątpienia . Nikifor 
też nie miał łatwego 
charakteru, ale ta ich 
niezwykła i nieocze
kiwana przyjaźń 

w nędzy, schorowany. Kilkakrotnie odkry

wany, m.in. przez Elżb i etę i Andrzeja Bana

chów, doczekał się wystaw w kraju i za 

granicą. Dziś jego dzieła znane są na całym 

świecie . Spoczywa na cmentarzu w Krynicy. 

okazała się najsilniejszym fragmentem 
jego biografii - mówi Gancarczyk. 

Kiedy Nikifor, przegryzając bułkę, za
pukał do pracowni Mariana Włosińskiego 
w Domu Zdrojowym - ani on, ani pan 
Marian nie domyślali się, że ten dzień od
mieni ich życie. Scenie przygląda się praw
dziwy Marian Włosiński. Ma łzy w oczach. 
- Patrzę na pukającą do drzwi mojej pra
cowni Krysię i czuję się tak, jakbym oglą
dał swoje życie po raz drugi- mówi wzru
szony.- Dokladnie tak było! Nikifor zapu
kał i powiedział: "Będę tutaj malowała': 

Pozwolilem. Myślałem, że zostanie dzień, 
może dwa, a on przychodził codziennie, 
niemal do ko11ca życia - opowiada 
Wlosiński. O Krystynie Feldman mówi: 

temu, na krótko 
przed poznaniem Nikifora. Przez lata leżał 
w szafie. Przyniosłem go, bo chyba powi
nien zagrać w·filrnie- dodaje. 

-Przyjęłam tę rolę głównie ze względu 
na niezwykłego reżysera - mówi Feldman. 
-Od trzech lat dostawałam kolejne, coraz 
lepsze, wersje scenariusza. Pod wpływem 
rozmów z Krzysztofem Krauze, z Maria
nem Włosińskim stawałam się Nikiforem 
-mówi aktorka. Okazało się, że raz wi
działa prawdziwego Nikifora. -Jako pa
nienka przyjechałam z mamą do Krynicy. 
Ale kiedy go zobaczyłam, uciekłam w po
płochu, przestraszyłam się. Głupia byłrun 

i tyle - komentuje. 
Wybitna charakteryzatorka Maria 

Dziewulska wjeżdża ze swoim bogatym 

Krystynę Feldman 
w Nikifora przeobrazi
ła charakteryzatorka 
Maria Dziewulska 
(tyłem). Charakteryza
cja trwa około godzi
ny. Kilka zestawów 
wąsików zawsze cze
ka w rezerwie, jest 
specjalna szczecinka 
na brodę oraz włoski , 
które wystają z uszu 
bohatera. Po lewej 
- Anna Janowska 

-+NIKIFOR 
Reżyseria: 

Krzysztof Krauze 
Scenariusz: 
Krzysztof Krauze 
i Joanna Kos-Krauze 
Zdjęcia : 

Krzysztof Ptak 
Kostiumy: 
Dorota Roq ueplo 
Scenografia: 
Magdalena Dipont 
Charakteryzacja: 
Maria Dziewulska 
Obsada: Krystyna 
Feldman (Nikifor), 
Roman Gancarczyk 
(Marian Włosiński), 
Lucyna Malec 
(Hania Włosi ńska), 

Jerzy Gudejko 
(Stefan Nowak), 
Jowita Miondlikow· 
ska (Kowalska), 
Marian Dziędziel 
(Ferek), Magda 
Cwenówna 
(gospodyni 
Nikifora) i inni 
Produkcja: Zespół 
Filmowy Zebra i APF 
(53% budżetu 
filmu), TVP (47% 
budżetu filmu) 

instrumentarium: pędzelkami, tuszami, 
błyszczykami i schowanymi głębiej sztucz
nymi zmarszczkami, siwymi włosami, rzę
sami. - Podkłeimy ci, Krysiu, wąsik, wargi 
podmalujemy na niebiesko i będziesz cud 
miód - mówi Dziewulska. 

- Krystyna Feldman jest "siostrą bliź

niaczką", powiedziałbym raczej "bratem 
bliźniakiem" Nikifora- wspomina Krau
ze. - Spotkaliśmy się w Krynicy, gdzie 
grała w filmie "Boże skrawki" Jurka Bo
gajewicza i tu też mieszkała. Przedstawi
łem ją panu Marianowi Włosińskiemu, 
który był wręcz olśniony. Przyszliśmy 

z panią Krystyną do Muzeum Nikifora. 
Stanęła koło wielkiej fotografii artysty. 
Podobieństwo jest zdumiewające. 

Oficjalne biografie podają, że Nikifor 
namalował akwarelą ponad dwa tysiące 
skatalogowanych obrazów. Jednak ci, 
którzy znali Nikifora, twierdzą, że mogło 
ich być nawet kilkadziesiąt tysięcy. 
- To ogromna ilość, ale on nic innego 
nie robił w życiu, tylko malował. Jego 
profesja nie jest jednak naczelnym tema
tem filmu- podkreśla reżyser. - Na pew
no nie będzie to biografia. Najważniejszą 
sprawą dla mnie i dla Joanny jest ... 
talent. To wielka zagadka. Czym jest ta
lent? W jakich warunkach możemy go 
stracić, w jakich odzyskać na nowo? 

Przed przerwą obiadową pytam Joru1-
nę Krauze o ... zmianę nazwiska.- Skrom
ny ślub wzięliśmy z Krzysztofem tuż przed 
rozpoczęciem zdjęć. Były wprawdzie plany, 
że urządzimy wielkie wesele w staryn1 
krynickim skansenie, ale zrezygnowaliśmy. 
-Jesteśmy z Joanną już od sześciu lat. 
Pracujemy zawsze razem - dodaje Krauze. 
Decyzja o ślubie była dla nas zupełnie 
naturalna. -Nikifor czuwał? - pytam. 
- Czuwa - odpowiadają razem. P 
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KALENDARIUM 

5 MAJA 
Rusza 9. Europejski Festiwal 
Filmowy. Kino polskie repre
zentować będzie najnowszy 
film Radosława Piwowarskie
go .. Królowa chmur". Pokazy 
odbywać się będą w war
szawskim Silver Screenie. Im
preza zakońay się 13 maja. 

13 MAJA 

7 MAJA 
Inauguracja Tygodnia Kina 
Austriackiego w warszaw
skim Muranowie. W ramach 
imprezy, która nosi tytuł 
.. w lustrach prowokacji" po
kazanych zostanie 7 współ
aesnych filmów austriac
kich, w tym .. Jezu. ty wiesz" 
Ulricha Seidla i .. Czas wab" 

Michaela Haneke. 

l MAJA 
Otwarcie Tribeca Film Festival 
w Nowym Jorku. Na trzeciej 
edycji imprezy, której pomy
słodawcą jest Robert De Ni
ro, pokazanych zostanie bli
sko 200 filmów fabularnych, 
krótkometrażowych i doku
mentalnych z calego świata. 
Jednym z nich będzie debiut 
reżyserski Davida Duchovne
go .. House of D". Zakończe

nie festiwalu: 9 maja. 
Więcej informacji: 
www.tribecafilmfestival.org 

Otwarcie retrospektywy filmów Piera Paola Paso-

ID MAJA 
W kinie Rejs Przegląd 
Filmów Rumuńskich. 
Gośćmi specjalnymi 
będą: reżyser filmu 
.. Egzamin" Titus 
Munteanu i aktor 
Marius Stanescu. 
Zakońaenie: 14 maja 

16 FILM maj 2004 

li, 18 MAJA 
Francuskie Rendez
-Vous w warszawskim 
Kino. Labie. Pokaz fil
mu .. Mon Idole" Guil
laume'a Caneta. 

l i! MAJA 
Rusza Międzynarodowy Festi
wal Filmowy w Cannes. 
W konkursie najnowsze dzieła 

Wima Wendersa, Emira Kustu
ricy, Spike'a Lee i Carlosa Saury . 

• Rusza Krakowski Festiwal 
Filmowy: jeden z najsłyn
niejszych festiwali filmu 
krótkometrażowego w Euro
pie. Zgłoszono ponad 1,2 
tys. tytułów polskich i zagra
nianych. Zobaczymy blisko 
120. Więcej informacji na 
www.cracowfilmfestival.pl 
Zakońaenie: 1 aerwca. 

• Tydzień Kina Austriackiego 
przenosi się do wrodaw
skiego Atomu. 

Austriackiego prze
nosi się do łódzkiego 
kina Charlie. 

Jq MAJA 
• Rozpoczyna się Przegląd Świato
wego Filmu Dokumentalnego. 
Pokazane 22 fil Pu-

najlepszy. Projekcje odbędą się 
w warszawskiej Kinotece. Festiwal 
zakończy się 26 maja. Więcej in
formacji na www.docreview.pl 

• Tydzień Kina Austriackiego prze-

• Polska i amerykańska premiera 
.. Troi". Dwa dni waeśniej film 
obejrzą Francuzi i Belgowie. 
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BEN STILLER 
OWEN WILSON 

PSY DWA 
Brunet i blondyn, nerwus 
i stoik. Znają się jak łyse 
konie. Od 8 lat przyjaźnią 
się i razem pracują. Ostatnio 
zagrali gliniarzy w komedii 
"Starsky i Hutch". 

ilm jest kinową wersją serialu o poli-
·~:.:.:ntach. Po pierwszych pokazach Wil

podobał się widzom. - Nie 
IK>Qf tego zrozumieć - oburza się choro

bJiwie ambitny Stiller. - Jestem po prostu 
sympatyczniejszy - łinieje się Wilson. 

Zna się od dawna. tAają różne życio-
rysy i ale łą ich poczucie hu-
moru i · rozśmieszania pub lj czności. 

Ben Stiller: 1 3 cm wzro tU, brunet 
o lekko odstających ~e . Pochodzi z No

Jorku, z ro_.9Jiny komików. Pracoho-
. Już jak~zrfcko grał Szekspira: w do-
, ~a(stopach swojej siostry Amy. Miał 

1 Ó !at, kiedy zaczął kręcić amatorskiefil my. 
S udiował w szkole filmo ej. Sławę zyskał 
w .~Sposobie--n: londynkę", rubasznej 

1 

komefu Carneron Diaz. - Kiedy kręcili- l 

śmy s nę onanizowania się w łazience, 
czułem, że tworzymy historię kina - mó'W 

Owen Wilson: postawny blondyn, 
180 cm i trochę krzywy nos - po dwóch 
złamaniach. Urodził się w Dallas w Teksasie 
w rodzinie fotog_rafki i specjalisty od rekla
my. luzak. Wieldkrotnie zmieniał Iderunek 
studiów. Karierę fllmową zaczął w wieku 
26 lat. Napisał scerariusz .,Bottle Rodcet" 
l wyruszył z nim nł podbój Hollywood. 

StilJer ma 40 l t, sporo siwych wło

sów, żonę, 2 -letnią córeczkę i ponad 50 fil
mów na koncie. Wilson ma 36 lat i zaled
wie 20 ról w dorobku. Nie chce się ustat
kować. Często zmienia narzeczone. Głośno 
było o jego romansie z Sheryl Crowe. 

Mimo różnicy temperamentów, pano
wie świetnie się dogadują. Pozrali się na 
planie "Telemaniaka" w 1996 roku. Razem 
zagrali w "Zoolanderze", "Poznaj mojego 
tatę", "Genialnym klanie". Krytycy ich nie 
l ubią za dowcipy na granicy dobrego sma
\U· Publicznośt, za to samo, uw1@ 
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ANGELINA JOLIE 
EKSTREMALNA 

MAMUSIA 
Ma 29 lat, Oscara, 3 Złote Glo
by i 7 tatuaży. W "Złodzieju 
życia" gra panią detektyw. 
Niebawem zobaczymy ją jako 
matkę Aleksandra Macedoń
skiego i carycę Katarzynę. 

a swój pierwszy ślub (z Johnnym Lee 
Millerem) przyszła w skórzanych 

spodniach i w koszulce, na której krwią napi
sała imię ukochanego. Miała 20 lat i bujne 
życie za sobą. 

Angelina Jolie Voight urodz~a się 4 czerwca 
1975 roku w los Angeles. Jest córką aktora Jona 
Voighta oraz aktorki i modelki Marcheline 
Bertrand. Sprawiała im wiele kłopotów. Zamiast 
chodzić do szkoły, wagarowała z paczką znajo
mych - punków. Zaniepokojeni rodzice postano
wili zainteresować ją aktorstwem i zapisali 
do Lee Strasberg Theatre lnstitute. Potem Angeli
na zaczęła zarabiać jako modelka. Grywała też 

w teledyskach. 
W "Złodzieju życia", który właśnie trafił 

na nasze ekrany, gra agentkę FBI. Ma schwytać 
seryjnego mordercę. Trudne zadanie, ale An
gelina Jolie już nie z takimi sobie radziła. Grała 

cyborga, wariatkę, narkomankę. Kradła samo
chody, walczyła ze śmiertelną chorobą i ratowa
ła świat przed zakusami szalonego naukowca. 

Na dużym ekranie pojawiła się już jako 
siedmiolatka - u boku ojca, w filmie Hala Ash
by'ego "lookin' to Get Out". Prawdziwą karie
rę filmową zaczęła 13 lat później, gdy zagrała 
główną rolę w "Hakerach" laina Softleya. 
Potem wystąpiła w "Przerwanej lekcji muzyki", 
"60 sekundach" i dwóch częściach ekranizacji 
gry komputerowej ,,lara Croft: Tomb Raider". 
W trzeciej części już nie chce zagrać. W listo
padzie zobaczymy ją w roli matki Aleksandra 
Wielkiego. Zagra też carycę Katarzynę 
w "love and Honor". Zdjęcia już wkrótce. 

Ustatkowała się. Wolny czas poświęca 
działalności charytatywnej i macierzyństwu. 
Jolie, dwukrotna rozwódka (drugim jej mężem 
był Billy Bob Thornton, twierdziła, że to jego 
przez całe życie szukała), sama wychowuje 
adoptowanego Maddoksa, który pocho
dzi z Kambodży. Myśli o kolejnej adopcji. 

AGNIESZKA GORTATOWICZ 
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PODROZ NINY 

DROGA ZE SZWECJI DO POLSKI 
Wytwórnia wódek na warszawskiej Pradze. 

Niski budynek starej fabryki. W środku szara, 
obdrapana sala wypełniona około setką statystów. 
Słychać odgłosy nalewanej zupy, brzdęk uderzanych 
o talerze łyżek, kawałki rwanego chleba spadają 
na drewniane stoły. Momenty maksymalnego skupie
nia, kiedy trwa ujęcie, przeplatane chwilami rozpręże
nia, krótkich rozmów i nieśmiałych uśmiechów. Akto
rzy, statyści wyczekują charakterystycznego "cisza 
na planie", by móc znów przenieść się w wojenną 
rzeczywistość . Rzeczywistość getta i trzech języków: 
polskiego, niemieckiego i jidysz. 

Film szwedzkiej reżyserki Leny Einhorn "Podróż Ni
ny" opowiada o autentycznych wydarzeniach - losach 
rodziny Rajmiców, polskich Żydów. Centralną postacią 
filmu jest Nina Einhorn - prywatnie matka reżyserki. 

jej proces dorastania. To bardzo dobry materiał. Jest 
nad czym pracować. Wspomnienia Niny Einhorn zosta
ły w całości zarejestrowane na taśmie Super 16 mm 
i mają odegrać w filmie wraz z materiałami archiwalny
mi istotną rolę. Twórcy filmu zastrzegają jednak, że nie 
interesuje ich pokazanie heroiczno-patetycznego wy
miaru wojny. - Nikt w żadnym filmie o Holocauście 
nie widział, że kartki na żywność były pomarańczowe 
- przekonuje producentka filmu Katarzyna Krasny. 
- Nikt getta nie kojarzy z pierwszym biustonoszem 
i z pierwszą miłością, nikt też nie przypuszcza, że moż
na było zorganizować udaną prywatkę sylwestrową 
w 1942 roku. Producentom filmu zależy szczególnie 
na tym, by dotrzeć do młodej widowni. Chcą pokazać, 
że dylematy, problemy, odczucia ludzi żyjących w get
cie niewiele się różniły od tych dzisiejszych. Pomimo 

To ona opowiedziała córce 
o swoich przeżyciach. Kie
dy wybuchła wojna, Nina 
była dzieckiem. - Dobrze 
się gra postaci, o których 

Córka kręci film o wo
jennych losach matki 

trudnego czasu starano 
się żyć na tyle normalnie, 
na ile to było możliwe. 
- Film jest o tym, że dzie
ci próbowały pójść na 

się dużo wie i które są bogate wewnętrznie -mówi 
Agnieszka Grochowska, odtwórczyni roli Niny. - Mam 
do zagrania osobę, która na początku filmu ma lat 13, 
a na końcu 20, czyli z nieświadomego, dość radosnego 
dziecka zmienia się w dorosłą kobietę. Obserwujemy 
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podwórko i się pobawić. Miały co prawda tylko patyk, 
żeby móc sobie w kałuży podłubać, ale chodziły na to 
podwórko - dodaje producentka. - Jest to film o tym, 
że w momencie kiedy była klasówka z fizyki, stres był 
dokładnie taki sam jak teraz. 

W filmie grają wyłącznie polscy aktorzy 
z Agnieszką Grochowską i Marią Chwalibóg na cze
le. -To polska historia, dzieje się w polskim getcie, 
wśród Polaków, gdzie miałabym więc kręcić ten 
film, jak nie tutaj - twierdzi Lena Einhorn. - Polski 

! jest najbardziej odpowiednim językiem do opowie
dzenia tej historii, dlatego polscy aktorzy, dlatego 
Warszawa. ~ 

·Z 
Lena Einhorn ostateczną decyzję o robieniu fil- ~ 

{) 

mu podjęła w 2001 . Jej matka jeszcze wtedy żyła. o 
<( 

Pytana o to, kiedy po raz pierwszy pomyślała o tym, ~ 
<( 

by sfilmować losy swojej matki i rodziny, odpowiada o 
~ 

z przekonaniem: - Żyję z tym, odkąd się urodziłam. ~ 
1-' 

ANNA SERDIUKOW f2 
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POLSKIE FILMY W NOWYM JORKU 

- Polskie kino ma się nieźle - mówi Richard 
Pena, dyrektor programowy nowojorskiego Film 
Society i organizator pokazu polskich filmów. 
Przegląd w Lincoln Center (16 IV - 4 V) zorganizo
wany był przez nowojorskie Film Society przy współ
udziale Filmu Polskiego. Pod hasłem Nowe Polskie 
Kino zaprezentowano 21 filmów wyprodukowanych 
po 1989 roku. - Musiało minąć kilka lat, by w Pol
sce stary system mógł umrzeć, a narodził s ię nowy 
- powiedział mi Richard Pefia. - Po 15 latach od 
upadku komunizmu można powiedzieć, że polskie 
kino ma się nieźle , a tegoroczny nowojorski prze
gląd jest tego najlepszym dowodem. 

W Lincoln Center pokazano przede wszystkim fil
my młodego pokolenia, m.in.: "Torowisko" Urszuli 
Urbaniak, "Dotknij mnie" Anny Jadowskiej i Ewy Stan
kiewicz, "Szczęśliwy człowiek" Małgorzaty Szumow
skiej, "Zmruż oczy" Andrzeja Jakimowskiego. 

24 FILM maj 2004 

l Ich filmy, według Pefi i, odnotowują trudny 

1 proces transformacji, jaka wciąż odbywa się w Pol-, 
' sce, kiedy bezrobocie, przestępczość, trudności 
: w relacjach między ludźmi stały się niespodziewa

nymi konsekwencjami zmian. 
Specjalne miejsce w przeglądzie zajmuje 

retrospektywa twórczości Jana Jakuba Kolskiego, 
będącego, według Pefii, jednym z najbardziej inte
resujących polskich reżyserów. 

W Lincoln Center polskie kino jest prezentowa
ne od dawna. Wielkie retrospektywy mieli tu Woj-

1 ciech Jerzy Has, Andrzej Wajda, ostatnio, na przeło

mie stycznia i lutego, Jerzy Kawalerowicz. Wielką 
retrospektywę filmu polskiego zorganizowało Film 

1 Society w 1996 roku. Pokazano wówczas nowojor
l skiej publiczności około 50 polskich filmów powsta
l łych m iędzy 1930 a 1996 rokiem. 
l HANNA KOSIŃSKA·HARTOWICZ 

POLACY W PARVŻU 
Paryski Festiwal Filmowy odbył s ię w tym 
roku po raz 19. Zaprezentowano ponad 
80 tytułów, w większości nieznanych fran
cuskiemu widzowi. Festiwal rozpoczął się 
premierą nowego kryminału Frederica 
Schoendoerffera "Tajni agenci" (Agents se
crets) z piękną Monicą Bellucci i jej mężem 
Vincentem Casselem w rolach głównych. 

Filmy rywalizowały w kilku konkursowych 
kategoriach. Po raz pierwszy od paru lat 
w selekcji festiwalu zna lazły się aż trzy filmy 
polskich realizatorów: "Pogoda na jutro" 
Jerzego Stuhra (w konkursie o Nagrodę 
Prasy}, "Polisz Kicz Projekt" Mariusza Pujszo 
- (konkurs Strefy Francuskojęzycznej), 

zaś "Moje miasto" Marka l echkiego zostało 
zakwalifikowane do pozakonkursowej sekcji 
"Dzisiejsze kino". Film Pujszo 
ma już francuskiego dystrybu
tora i w październiku wejdzie 
na ekrany we francuskiej 
wersji językowej. .t.o. 

AKTORKA MA GŁOS 
Sharon Stone zamierza wydać 
płytę . Prowadzi już rozmowy 
na temat kontraktu z jedną 
z wytwórni muzycznych. 
- Wiem, że jestem dobra, 
w przeciwnym razie nie by
łabym taką wielką gwiazdą ! 

- twierdzi aktorka. - Jeżeli 

wytwórnia nie odrzuci mnie 
z powodu wieku, to będę 
świetna . - 46-letnia Stone 
nagrała ostatnio kilka piose
nek napisanych z Bruce'em 
Robertsem, a miesiąc temu 
wystąpiła ze swoim zespo
łem Hell's Kitchenette 
w klubie Pig N' Whistle 
w los Angeles. A.G. 

SPRZĄTACZKI 

PRZY FORSIE 
Diane Keaton zagra 
główną rolę w "Mad 
Money". Film jest holly
woodzką wersją brytyjskie
go kryminału telewizyjnego 
"Hot Money" z 2001 roku. 
Reżyseruje Callie Khouri, 
która pracuje jeszcze, 
wraz z Glennem Gersem, 

\ 
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SMOKI, LAJKONIKI CZEKAJĄ ... 
Jeżeli w światowym kinie jest jeszcze miejsce dla ki
na z założenia niekomercyjnego, to jest nim film do
kumentalny i krótki metraż - a zatem także fabuły, 
artystyana animacja, wideo art i wideoklip. Takie 
filmy prezentuje krakowski festiwal, który w tym ro
ku odbędzie się już po raz 44. O randze festiwalu 
świadczy także ilość (i jakość) nadesłanych prac: 
w tym roku pracująca ponad dwa miesiące komisja 
selekcyjna obejrzała 1230 filmów. W konkursie mię

dzynarodowym o Złotego Smoka walczą 72 tytuły, 
w konkursie polskich produkcji o Złotego Lajkonika 
ubiegają się 44 filmy. 
Honorowe wyróżnienie - Smoka Smoków - przy
znawane za osiągnięcia życia, otrzyma w tym roku 
Albert Maysles, autor kultowych amerykańskich do
kumentów muzycznych ("Gimme Shelter" o The Rol
ling Stones, "The Beatles: The First U.S. Visit") 
i odkrywczych filmowych portretów ("Meet Marlon 
Brando"). W osobnej sekcji pokazane zostaną filmy 
o muzyce współczesnej . Wydarzeniem cyklu Sztuka 
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l Współczesna będzie polska premiera g łośnego "Ara-
, kimentari", portretu Nobuyoshi Arakiego, skandalizu
jącego fotografa, w którego pracach - na podobnych 
prawach -funkcjonują nagość, seks na pograniczu 
pornografii, kobiety na granicy załamania nerwowe
go, praktyki sadomasochistyczne, kwiatki, kotki i rybki. 
W trakcie festiwalu odbędzie się także przegląd etiud 
studenckich, trzecia edycja festiwalu filmów interneto
wych 3 Net Film Fest, noc teledysków, pokazy filmów 
nagrodzonych na najważniejszych festiwalach filmów 
krótkometrażowych- od Oberhausen po Tampere. 
W większym stopniu dorosłych n iż dzieci ucieszy też 
przegląd klasycznych radzieckich kreskówek dla naj
młodszych . Na legendarne "Zając ! Ja ci jeszcze po
każę!" nie tylko ja nie mogę się już doczekać. 

LUKASZ MACIEJEWSKI 

Krakowski Festiwal Filmowy, Kraków, kino Kijów 
28 maja - 1 czerwca, www.cracowfilmfestival.pl 

ROSSELLINI KAPŁANKĄ 
Powstanie miniserial na podstawie "Ziemio
morza" Ursuli LeGuin. Jedną z głównych ról 
- Najwyższą Kapłankę Bliźniaczych Bóstw 
- zagra lsabella Rossellini. W obsadzie zna-
leźli się też Robert Halmi Jr., Lawrence 
Bender i Kevin Brown. Reżyseruje Robert 
Lieberman. Prace na planie mają rozpocząć 
się w maju w Vancouver. 

KROTKIHARRY 
W czwartym filmie o Harrym Potterze nie 
pojawi się rodzina Dursleyów. Mike Newell 
musiał zrezygnować z kilku wątków książki, 
bo nie chciał, by film trwał dłużej niż 2,5 go
dziny. Odtwórca roli Vernona Dursleya - Ri
chard Griffiths -jest rozczarowany. 

TANIEC KOBIET 
"Wirujący seks" wygrał w rankingu na naj
lepszy film dla kobiet. Dalsze pozycje zajęły: 
"Dziennik Bridget Jones", "Thelma i Louise" 
i "Stalowe magnolie". W plebiscycie, zorga
nizowanym przez brytyjskie strony interne
towe supermarketów Tesco, wybrano też 
najlepsze męskie kino. Zwyciężyły "Gwiezd
ne wojny" przed "Wielką ucieczką", "Ojcem 
chrzestnym" i "Człowiekiem z blizną". 

NOWA ROLA MONSTRUM 
Charlize Theron zaproponowano rolę 
w nowej wersji "Kto się boi Virginii Woolf?". 
W obsadzie znaleźli się też Bette Midler 
i John Lightow. W ekranizacji sztuki Edwarda 
Albee zrealizowanej przez Mike'a Nicholsa 
w 1966 roku główne role zagrali Elizabeth 
Taylor i Richard Burton oraz George Segal 
i Sandy Dennis. W planowanym trzy lata 
temu remake'u mieli wystąpić Glenn Close 
i Michael Caine. 

NIENASYCENIE W LOS ANGELES 
"Nienasycenie" wg powieści Witkacego 
z Cezarym Pazurą w potrójnej roli pokazy
wano na festiwalu kina niezależnego w Los 
Angeles. Wiktor Grodecki, twórca filmu, 
został uhonorowany nagrodą za reżyserię. 
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rzata Kożuchowska 
·lllle.-zaaktDru 

Czat odbył się 3 marca 2004 roku. 

Małgoruta Kotuchowska: Dzień dobry, witam wszystkich 
serdecznie. 

olusla1891990: Jak pani się czuła, gdy odbierała nagrodę 
Złotej Kaczki i Teleksmery 2003? 

M. Kożuchowska: Czułam się 
wspaniale. T o bardzo miłe uczucie 
wiedzieć, że nasza praca jest 
doceniona i że komuś jest potrzebna. 
Ta świadomość nadaje sens mojej 
pracy. Bardzo wzruszające momenty. 

_NIVEAsoft: Która z granych przez panią postaci jest pani 
najbliższa, którą najbardziej pani polubija? 
M. Kotuchowska. Staram się obdarzać sympatią postaci, 
które gram. Na pewno jestem związana z Hanką 
z "M jak miłość". pewnie dlatego, że gram ją już od paru lat. 
Lubiłam swoją Ewę Szańską z "Kilera• i postać Candy 
z "Niezidentyfikowanych szczątków ludzkich". którą grałam 
w teatrze. 

Napoleonka_24: Czy chciałaby zagrać pani w filmie 
zagranicznym? 
M. Kożuchowska: Na pewno jest to jakieś wyzwanie. Kusi 
mnie, żeby gdzieś wyjechać l zacząć wszystko od początku. 
3 łata temu miałam okazję sprawdzić swoje siły grając 
w teatrze w Dublinie w Irlandii. Praca była bardzo ciężka, 
t~ardzo tęskniłam za Połską. ale po premierze satysfakcja 
6yta ogromna. Nie miałabym nic przeciwko temu, żeby to 

wtórzyć. 

TOMASZ_ t ORY: W jakiej sztuce w najbliższym czasie 
- ... będzie peni grała? 

,'M~. Jllt'ożu~Qwskll· Jestem w trakcie prób do sztuki 
-...... ertl prof. Jerzego Jarockiego "Błądzenie po 

ach" na podstawie tekstów Gombrowicza w Teatrze 
arOOcw{ym, premiera w kwietniu. 

doiiiii..OQ: Czy pani zdaniem są takie role czy sceny, 
wld6rydl aktol" nie powinien zagrać, czy też może 

M tsk.al Uważam, że powinien grać to, co mu się 
st rp,u bardzo bliskie albo skrajnie dalekie. 
róf. ldóre są mu obojętne. nie budzą 

Ja wyzwania, trudne rzeczy. Lubię, 
sama sobą. 

lit p11r11 czula, gdy pierwszy raz weszła na 

~===~~ogromną tremę , ale taką 
[lti mieć to już za sobą. 

~;a IlelOra wlllie siQ z jakimiś 

uczcłwle traktuje się swoją pracę, 
III'Ciłlo malo cz...., d la siebie, dla 

od trybu pracy 
sił wtedy, kiedy ma 
~sobót, niedziel, 

dolzaeoś. 

,u r z~llldln. DziiiiCift za 
prAihlll..., Was alfdei =miel 

c 
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Pazura 
• DIJIIIISZV aktor 

Czat odbył się 9 marca 2004 roku. 

Cezary Pazura: Proszę o interesujące pytania. Nie ma tabu, 
ale bez przesady ... 

_adwokat_ diabła: Nie boi się pan, że w końcu nadejdzie 
czas i trzeba będzie ustąpić miejsca jakiemuś młodemu 
aktorowi, każda gwiazda kiedyś gaśnie .. 
Cezary Pazura: Czekam na ten moment. Sam go chętnie 
wypromuję . 

opołe@opole. pl : Telewidzowie znają pana głównie z serialu 
"13 posterunek". Zgodzi się pan, że został 
zaszufladkowany? 
Cezary Pazura. Telewidzowie tak. Ale jest jeszcze kino. 
Nie słyszał pan o "Kilerze", "Chłopaki nie płaczą"? 
W dzisiejszych czasach nie ma czegoś takiego jak szuflada. 
Chyba, że gra się siódmy rok w tej samej reklamie. 

OJ_PRIVO: Co pan sądzi o nowych filmach polskich? 
Cezary Pazura; Cieszę się z sukcesu "Nigdy w życiu". 
Wiem co to znaczy, zrobiłem przecież "Kil era". Sam liczę na 
przychylność inwestorów - przygotowuję projekt "Bank" 
Macieja Slesickiego, w którym zagrałbym razem 
z Bogusławem Lindą. 

opole@opo le.pl: Jerzy Stuhr podjął się reżyserii i zbiera 
laury. Czy to nie jest pomysł na sukces? 
Cezary Pazura: Mnie bardziej interesuje produkcja. 
Aktorstwo jest dla mnie etapem w życiu. W przyszłości 
chciałbym produkować filmy młodym, zdolnym ludziom. 

bziumbzium: Jakiego rodzaju filmy pan by chciał 
produkować? 

Cezary Pazura: Dzielę filmy na dwie 
grupy: dobre i dla wyspanych. 
Chciałbym produkować te pierwsze. 

kocham_clel&ł: Wyglądasz o 10 lat młodziej niż masz. 
jak ty to robisz? 
Cezary Pazura: tycie to ruch. Odkryłem, że jak ciągle się 
spieszysz, kochasz to co robisz i wszystko cię śmieszy, nie 
masz czasu się zestarzeć. Musisz o pół kroku wyprzedzać 
starość. Prawda jest taka, że i tak cię dorwie. 

_kfgkfdjfjkfk: Oglądałem "Nienasycenie", bardzo dobry 
film. 
Cezary Pazura: Dlatego zaproszono nas na festiwal 
do Berlina. W Polsce był przyjęty "chłodno". Ciekawe 
dlaczego? 

@Łukasz17@: Czemu ludzie nie lubią pana za rolę 
Cezarego w "13 posterunku"? 
Cezary Pazura: Mam nadzieję, że tych, co lubią. jest 
więcej. Aktor, to taki zawód, że codziennie musisz 
udowadniać. że nie jesteś wielbłądem. Myślę , ze każdy -
zwłaszcza w naszym kraju - choć raz doświadczył tego 
uczucia. 

JAMaNkA AJ: Mój wychowawca odchodząc ze szkoły 
stwierdził, że "szkoła od jakiegoś czasu zamiast uczyć 
- ogłupia". Zgadzasz się z tym? 
Cezary Pazura: Jest w tym dużo gorzkiej prawdy. Uważam , 
że szkoła jest od szkolenia. Uczyć ludzie się będą na 
uczelniach. Do tego momentu powinna obowiązywać 
zasada kija i marchewki. Za dobre nagrodzić, za złe skarcić. 
tadnych dyskusji. Pozdrawiam, Cezary. 

• 
• • • 



Andrzej Jakimowski 
SpecJalna Złota laczka 

• 

Czat odbył się 29 marca 2004 roku. 

Andrzej Jakimowski: Serdecznie witam uczestników czatu. 

dziewczyna*22: Dzień dobry! Czy uważa pan, że polska 
publiczność kinowa jest na tyle wrażliwa, by warto było 
zrobić dla niej dobry film, który jest nie tylko papką 
komercyjną? 
Andrzej Jakimowski: Tak, tak uważam. Nie zawiodłem 
się na publiczności. 

Anita: Czy nadal pozostanie pan przy tego typu kinie, 
jak "Zmruz oczy", tzn. wyciszone niezalezne autorskie kino, 
czy moze zaskoczy nas pan np. filmem akcji lub reżyserią 
serialu? 
Andrzej Jakimowskł: Nie zamierzam razysercwać seriali. 
Nie pociąga mnie kino akcji. Następny mój film, jeśli 
powstanie, będzie trochę podobny do "Zmruz oczy". 
Bohaterami będą 17-letnia dziewczyna, 21-latek i kilkuletnie 
dziecko. 

dziewczyna*22: Czy to, jaki jest film zalezy bardziej od 
reżysera czy aktorów? Czy wybierając do filmu popularnych, 
znanych aktorów mamy większą szansę na to, że film 
zostanie zauważony? 
Andrzej Jaklmowski: Popularność aktorów nie jest az tak 
ważna. Powstaje wiele filmów z wybitnymi aktorami, które 
są obojętne publiczności i z trudem przedostają się na 
ekran. Widzowie nie dają się zwieść tak powierzchownej 
sprawie jak popularność aktora. Kształt filmu zależy nie tylko 
od reżysera i aktorów, ale również od wielu innych osób 
tworzących film. To dzieło zbiorowe. 

zielona_sowa: Co by pan polecił młodemu twórcy, który 
chce zrobić film i ma niezły scenariusz? Gdzie szukać 
pomocy, a może ma liczyć tylko na siebie ... 

Andrzej Jakimowski: Można liczyć 
tylko na siebie. To dużo. Nie należy 
lekceważyć własnych możliwości, 
pomocy przyjaciół. Dzisiaj właściwie 
każdy może zrobić film. Jeśli inni 
ludzie będą chcieli go oglądać, może 
trafić na ekrany nawet multipleksów. 
Umożliwia to dzisiejsza technika. 

Neoner: Czy uwaza pan ze polskie filmy mają szansę 
konkurować z zagranicznymi, lepiej opłacanymi? 
Andrzej Jakimowski : Mają, ale wymaga to 
zainteresowania widzów polskim kinem i zainteresowania 
reżyserów polską widownią. Rzadko się to zdarza. 
Lekceważymy się często. 

maciek_11111111: Czy film powinien w pełn i odzwierciedlać 
zło, chodzi mi o brutalność? 
Andrzej Jakimowskl: Nie. Filmy trafiają przed oczy dzieci. 
Sprawiają też czasem przykrość dorosłym. Osobiście nie 
cierpię epatowania brutalnością. A jednak jest to 
podstawowa forma przyciągnięcia zainteresowania 
publiczności. Uważam, że jest to objaw prymitywizmu 
naszych czasów. 

Moderator: Dziękuję za udział w rozmowie. 

Andrzej Jakimowski: Pozdrawiam. 

--• • • 

To Konecki 

• • • 

Andrzej Sara nowicz 
• twórcv naJlepszego ftlmu 

Czat odbył się 1 kwietnia, w prima 
aprilis. 

T. Konecki i A.Saramonowicz: Cześć. 

drugie_ciało: Czy następny film także panowie nakręcicie 
wspólnie? Co to będzie? 
T.Konecki l A.Saramonowicz: Nie, następny film 
reżyseruje Konecki. Będzie miał tytuł "Krzyż". 

BETA_k9000: Hej! Mam rację, że "Ciało" podobne jest 
trochę do twórczości Allena? 
T.Koneckll A.Saramonowicz: Wszystkie komedie, które 
powstają, trochę do siebie nawiązują. Woody Allen jest 
jednym z naszych ulubionych autorów filmowych. Taki wzór 
to nie wstyd. To porównanie nas nobilituje. 

,---[pawel]: Czy macie jakieś pomysły na następne 
komedie, ta była ciekawa. 
T.Konecki i A.Saramonowicz: Mamy, tylko boimy się 
podzielić teraz naszymi pomysłami. 

Wiolka@!@: Skąd wzięliście nazwę "Ciało"? 
T.Koneckl i A.Saramonowlcz: Film jest o przewożeniu 
zwłok. "Ciało" to najcieplejsze z określeń tego człowieczego 
stanu. 

szczechura_:): Czy w Polsce da się utrzymać z robienia 
filmów fabularnych czy jednak trzeba robić reklamówki? 
T.Konecki i A.Saramonowicz: Oczywiście, że się nie da. 
Za rok pracy zarabia się tyle, co za zrobienie jednej 
reklamówki - TK. Szukamy zdolnego prawnika, który nam 
ułoży bardzo dobre umowy, dzięki którym będziemy 
zarabiać - AS. 

BETA_k9000: Może by w końcu ktoś pokusił się na 
realizację filmu pochwalającego dobre uczynki, uduchowienie ... 
Może byście pomyśleli o tym? 
T.Konecki l A.Saramonowicz: Od lat zabiegamy o taki film. 
Ale producenci odmawiają. Czyzby byli w służbie szatana? 

mika:): W pewnym sensie robienie sobie z ludzi żartów 
to część waszej pracy. Jak więc (i czy) wykorzystujecie takie 
okazje jak 1 kwietnia (prima aprilis)? 

T .Konecki i A.Saramonowicz: Dla nas 
1 kwietnia trwa cały rok, dzisiaj mamy 
wolne. 

BETA_k9000: Dlaczego w polskich komediach lansuje się 
postacie głupawe? Większość bohaterów komedii raczej 
nie grzeszy inteligencją, czy więc Polacy lubią głupotę? 
T.Konecki i A.Saramonowicz: Z tym typem bohaterów 
spotykamy się na co dzień. A na poważnie - inteligencki 
bohater wywołuje wysypkę i torsje u producentów. 
Chcielibyśmy zrobić film o takim bohaterze, ale musicie 
obiecać, ze na niego przyjdziecie, inteligenci! 

Misieczek_katowi: Cześć! Czy nie nudzi wam się już ta 
kariera i tyle sławy? 
T.Konecki l A.Saramonowicz: Nigdy nie była interesująca, 
więc nie mogła się znudzić. Fajne jest tylko robienie filmu, 
a wszystko inne to niepotrzebna otoczka. Te pieniądze, 
baseny, dziewczyny o urodzie modelek, jakie to męczące ... 

Moderator: Dziękuję za udziai w rozmowie. 

T.Koneckl l A.Saramonowicz: Pozdrawiamy wszystkich. 

INTERIA ~L 

Gajewski 
Ztotv Smok nagreda INHRIA.Pll RMF FM 

Czat odbył się 2 kwietnia 2004 roku. 

Dariusz Gajewski: Dzień dobry wszystkim. 

Moderator: Jak pan sądzi dlaczego film "Warszawa" tak 
podziel~ krytyków i środowisko filmowe na festiwalu w Gdyni? 

Dariusz Gajewski: "Warszawa" 
była jedynym filmem na festiwalu 
bez plakatu, bez żadnej promocji. 
Na dodatek w 2003 roku było bardzo 
dużo dobrych polskich filmów. Jury 
polubiło "Warszawę" i bardzo się 
z tego cieszę. 

Olka_17*: Dlaczego film wywołał tak wielkie poruszenie 
wśród widzów? 
Dariusz Gajewski: Wśród widzów festiwalu, czy wśród 
widzów w kinach? 

perezo: A jest różnica między widzami festiwalu , a kina? 
Dariusz Gajewski: Zasadnicza. Na festiwalu widzami jest 
branża filmowa, w kinach jest prawdziwa publiczność. 

Kraków_NowaHuta: Czy ma pan już pomysł na nowy film? 
Dariusz Gajewski: Tak, mam oczywiście pomysł i w tej 
chwili piszę scenariusz. Ale cały czas szukam nowych 
historii. Może coś macie? 

mrowa_zla: Czy pisał pan scenariusz "Warszawy" opierając 
się na własnych doświadczeniach? 
Dariusz Gajewski: Tak. Sam jestem przyjezdnym 
warszawiakiem i to doświadczenie dzieli ze mną bardzo 
wielu ludzi. 

DZki_@Bill : Co zainspirowało pana do stworzenia 
"Aiarm'u"? 
Dariusz Gajewski: Najpierw zrobiłem tę historię w teatrze. 
Potem pomyślałem, ze fajnie byłoby ją sfilmować. "Aiar'm" 
jest o bardzo waznej sprawie - o utracie kontaktu z 
rzeczywistością i przebywaniu w wirtualnym świecie. 

Olka_17*: Olaczego pan nadał filmowi tytuł "Warszawa"? 
Dariusz Gajewski: Ponieważ to jest najbardziej 
zmitologizowane miasto w Polsce. 

. l · C · fil "W " ? w1e .......... zy 1 m arszawa poucza. 
Dariusz Gajewski: Broniłem się przed tym rękami i nogami. 
Najważniejsze w tej historii wydawało mi się to, żeby 
zostawić widzowi dużo wolnej przestrzeni i wolność 
interpretacji. 

gaz_musztardowy_: Co pan chciał przekazać widzom 
pisząc scenariusz do "Warszawy"? 
Dariusz Gajewski: Odmitologizować troszkę to miasto 
i powiedzieć, że miejsca nie spełniają marzeń. Trzeba się 
bardzo starać i walczyć o ich spełnienie. 

Kraków_NowaHuta: Dlaczego polscy twórcy debiutują 
w coraz pó2:niejszym wieku? A po drodze ginie niekiedy 
potencjał... 

Dariusz Gajewski: Robienie filmów jest skomplikowane 
i wszędzie na świecie tak jest, że 20-latkowie są rzadkością 
w tym zawodzie. W Polsce wszystko się zmienia jeśli chodzi 
o robienie filmów, więc może nie będzie trzeba czekać tak 
długo. 

Mycha_:)_: Dlaczego warto zobaczyć "Warszawę"? 
Dariusz Gajewski: Ponieważ jest to film o nas. 

Dariusz Gajewski: Dziękuję za fajne pytania. Cześć. 



ZDDM 

Studiował kompozycję 

u Krzysztofa Pendereckie
go. Pisze i utwory symfo
niczne, i muzykę filmową 
["Anioł w Krakowie", 
"Duże zwierzę", "Pogoda 
na jutro"). Niedawno prze
kroczył trzydziestkę i chce 
spróbować szczęścia 

w Ameryce. 

J ego mama jest wiolonczelistką w krakowskiej 
operze. Dlatego większość czasu spędzał 

wśród muzyków. Zdarzało mu się nawet zasy

piać w czasie prób orkiestry. Jego pierwszym 

instrumentem była oczywiście wiolonczela. 
Trzy lata temu Korzeniowski wraz z żoną 

przeprowadz i ł się do Warszawy. - W Krakowie 

zrobiło się ciasno, a mnie napędza ruch, zmia
ny i związane z nimi ryzyko. Chciałem ruszyć 

się z bezpiecznego miejsca i trochę powalczyć. 
Lubię wyzwania - deklaruje kompozytor. 

l coś w tym musi być. bo pisania muzyki 

do niemego "Metro polis" Fritza Langa igrasz

ką nazwać nie można . Korzeniowski od mie
sięcy nie wychodzi z domu. Zaangażował się 

w gigantyczny projekt. - To będzie coś wyjąt

kowego. Potężny skład orkiestrowy, chór, so
liści - ponad 160-osobowy zespół - tłumaczy. 

- Do tego projekcje multimedialne i teksty, 

które ukazują .. Metropolis" w zupełnie nowym 
współczesnym świetle . 
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Premiera filmu z muzyką Korzeniowskiego 
odbędzie się podczas lipcowego festiwalu Era 

Nowe Horyzonty w Cieszynie. 

Ta wielka wizja powstaje w zaciszu całkiem 

niewielkiego mieszkanka na Śródmieściu, 
w którym znajduje się jeszcze mniejsze studio 

kompozytora. Biurko, komputer, niewielka 

klawiatura fortepianowa, głośniki. Wszystko 

mieści się na zaledwie czterech metrach 

kwadratowych. 
- Uwielbiam pisać muzykę filmową. Za jej 

pośrednictwem mogę wpływać na interpretację 
samego obrazu. To fascynujące. Nie wystarczy 

tylko napisać czegoś, co dobrze zabrzmi. Trzeba 

jeszcze sprawić. żeby muzyka oddychała razem 

z. obrazem, dopełniała go - tłumaczy Korze
niowski. - Niestety w Polsce muzyka filmowa 

często jest traktowana po macoszemu. Bywa, 

że zajmują się nią amatorzy. Reżyserowi muzy
kę do filmu robi .. kolega z gitarą" . No i skutki 

są opłakane . Dlatego marzy mi się praca i stu

dia w Los Angeles. 

Na pytanie, czy zamierza na stałe wyemi

grować z Polski, Abel Korzeniowski milknie 
na chwilę i wykręca się od odpowiedzi ... 

MARCIN STANISZEWSKI 
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KTO, CO, GDZIE l Z KIM KR 

WROCŁAW 

Słynny ko
miks "Kajko 
i Kokosz" 
ma szansę 

pojawić się 

na ekranie. Nad 
animowanym filmem 

pracują Daniel Zduńczyk 
i Marcin Męczkowski. 

Scenariusz napisali wspól
nie z Januszem Sadzą. 
Głosów rysunkowym po

staciom użyczą 
Maciej Stuhr 
i Cezary Żak. 

LOS ANGELES 
• Eugene Levy i Samuel L 

Jackson spotkają się w komedii 
"The Man". Levy zagra niepo
radnego komiwojażera. Jackson 
jego partnera w interesach. 
Wspólnie będą próbowali wy
tropić szefa narkotykowej mafii, 
którego zagra Luke Goss. Za ka
merą stanął Les Mayfield. 

• Trwają prace na planie dramatu 
"Down in the Valley". Grają : 

Edward Norton, Evan Rachel 
Wood i David Morse. Główna 
bohaterka, młoda dziewczyna, 
zakochuje się w starszym 
od siebie, chorym psychicznie 
mężczyżnie, któremu wydaje 
się, że jest kowbojem. Autorem 
scenariusza i jednocześn ie reży

serem jest David Jacobson. 

PARYŻ, MONTREAL 

ASTORIA 
Hideo Nakata debiutuje w Holly
wood. Japoński reżyser właśnie 
pracuje nad amerykańskim rema
kiem własnego thrillera "The Ring 
- Krąg 2". Scenariusz napisał Eh
ren Kruger. W roli głównej wystąpi 
Naomi Watts. Zdjęcia rozpoczną 
się w maju. Film ma się sporo róż
nić od japońskiego pierwowzoru. 

Akcja filmu "Barbacoa" rozgrywa się w 1871 roku w Paryżu, po przejściu wojsk 
pruskich. To kolejny projekt, nad którym pracuje Sylvain Chomet, 
twórca "Tria z Belleville". Weterynarz z ogrodu zoolog icznego stara 
się uratować zwierzęta przed wygłodniałymi dziećmi. Film jest koprod~:~k
cją kanadyjsko-francuską. Premiera - w przyszłym roku . 

PARYŻ, NOWY JORK 
W maju ruszają zdjęcia do kolejnego filmu o inspektorze Clou
seau. Główną rolę gra Steve Martin. W roli szofera Pontona 

wystąpi Jean Reno. Kevin Kline pojawi się jako inspektor 
Dreyfus. W epizodach ponoć zobaczymy też Davida Beckha

ma i Beyonce Knowles. W filmie, który na razie nosi robo
czy tytuł "The Pink Panther", słynny detektyw będzie tropić 
złodz iei diamentów. Reżyserują Shawn Levy i Ivan Reitman. 

WINNIPEG, MANITOBA, 
JUKONA 
Na Alasce na planie czarnej 
komedii "The Big White" spotka li 
się Robin Williams i Holly Hun
ter. Główny bohater chce wyje
chać z żoną na wycieczkę po 
ciepłych krajach. Nie ma jednak 
pien iędzy. Planuje więc oszukać 
towarzystwo ubezpieczeniowe. 
Kradnie ciało z kostnicy. Twier
dząc, że to zwłoki dawno zaginio
nego brata, domaga się wypłaty 
odszkodowania. W filmie grają 
też James Woods i Giovanni Ribi
si, a reżyseruje Mark Mylod, 
twórca "Ali G l ndahouse". 
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MADRYT 
20 hisżpańskich reżyserów wspólnie pracuje nad 
filmem "Madrid 11M: We Were Ali in That Tra in" 
na cześć ofiar zamachu terrorystycznego. Doku
ment będzie się składał z 20 kil kuminutowych fil
mów o ludziach, którzy ucierpieli w czasie ataku. 
Jego produkcję sfinansują sami reżyserzy. Wśród 
autorów znaleźli się: Jaime Chavarri, Jorge lgle
sias, Miguel Angel Nieto i Sergio Cabrera. 

UJ 
er:: 
u.. 

Randali Wallace - scenarzysta, reżyser i producent "Byliśmy żołnie

g rzami"- kręci kolejny dramat wojenny "Love and Honor". Akcja 
6 rozgrywa się w XVIli-wiecznej Rosji. Amerykański posłaniec chce 
VI 

~ przekonać Katarzynę Wielką, by zrezygnowała z poparcia dla Bry-
~ tyjczyków w rewolucji amerykańskiej. Będzie też wątek miłosny. 
Q 

o Carycę gra Angelina Jolie. Film ma być gotowy jesienią tego roku. 

~ 

PIETERMARITZBURQ 
Dobiegają końca zdjęcia do "Man to 
Manv. To historia dwójki antropolo
gów, którzy podróżują po Południo

wej Afryce. Wśród plemion tubylców 
szukają brakującego ogniwa teorii 
ewolucji człowieka . Grają: Kristin 
Scott Thomas, Joseph Fiennes i Hugh 
Bonneville. Reżyseruje twórca "Indo
chin" Regis Wargnier. 

WYSPA MAN, FIDŻI 
Al Pacino zagra Napoleona. Partnerować mu będzie Juliette Binoche 
w filmie Patrice'a Chereau "The Monster of Longwood" opartym na his
torii ostatnich lat życia cesarza na wyspie św. Heleny. Film opowie o fik
cyjnym związku Napoleona z żoną jednego ze strażników więziennych. 
Podobny projekt ze Scarlett Johansson ma powstać w Hollywood . 

LONDYN 

WIELKA BRYTANIA, 
MAROKO, HISZPANIA 
Północna Afryka, a może 
i cała Ziemia stają przed nie
bezpieczeństwem klęski eko
logicznej. Wszystko za spra
wą zanieczyszczającej środo

wisko naturalne tajemniczej 
substancji. Skąd się wzięła? 
Tego spróbuje dociec Dirk Pitt 
(Matthew McConaughey) 

w filmie "Sahara". Reżyserem 
projektu jest Breck Eisner. 
W filmie zobaczymy też Pene
lope Cruz i Steve'a Zahna. 

Rozpoczęły się zdjęcia do "Hooligans". Główną 
rolę w filmie gra Elijah Wood. Jego bohater 
zostaje niesłusznie wyrzucony z elitarnej uczel
ni. Wyrusza do Londynu i tam poznaje świat 
pseudokibiców piłki nożnej. W pozo
stałych rolach: Charlie Hun
nam, Claire Forlani 

i Marc Warren. Za reży
serię odpowiada Lexi 
Alexander. 

maj 2004 FILM 35 
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Chłopiec czy 
dziewczynka? 
Jolanta Fraszyńska (35 1.) wkrótce 
urodzi drugie dziecko. Ojcem jest dru
gi mąż aktorki operator filmowy 
Grzegorz Kuczeriszka. Przyszli rodzice 
utrzymują w tajemnicy płeć dziecka. 
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Aktorka ma już córkę 
Nastkę z pierw-

. szym męzem 
Robertem 
Gonerą. 

Ciekawe, 
że pan Robert 
właśnie po 
raz drugi 

zostal tatą . 

Jego obecna 
żona urodziła 

syna. Nowy Gonera 
nosi imiona 

Teodor Józef. 

-... 

ZAWRÓT GŁOWY 
Willem Dafoe (49 1.) rozstał się 
ze swoją długoletnią partnerką 
Elizabeth LeCompte, reżyserką 
teatralną i aktorką . A uchodzili 
za wzorową parę, którą łączy nie 
tylko miłość, ale pasja zawodo
wa. Ich związek trwał 27 lat. 
Mają 22-letniego syna Jacka. 
Willemowi zawróciła w głowie 
29-letnia włoska modelka. 

DO TRZECH RAZY SZTUKA 
Jeff Goldblum (51 1.) nie miał do tej pory szczęścia w małżeństwie. 
Był już dwukrotnie żonaty- z Patricią Gaul, a potem z Geeną Davis. 
Oba związki zakończyły się fiaskiem. Nie zraziło to aktora. Postanowił 
spróbować po raz trzeci. Niedawno oświadczył się 23-letniej 
kanadyjskiej aktorce i tancerce Catherine Wreford . Poznali się 
w 2003 roku. Narzeczeni zgadzają się niemal we wszystkim. 
Jest jeden wyjątek. Catherine uwielbia hokej na lodzie 
i sporo czasu spędza na meczach. Jeff nie cierpi tej 
dyscypliny sportu. 

Debiut w rali mamy 
Włoska aktorka Monica Bellucd (36 l.) jest w ciąży. 
Na przełomie października i listopada urodzi swe 
pierwsze dziecko. Ojcem jest francuski aktor Vincent 
Cassel - partner Moniki od pięciu lat. Bellucci 
marzyła, by zostać matką. - Będę spędzała 
z dziećmi dużo czasu i dawała im tyle opieki, 
ile będą wymagały - mówiła w jednym z wy
wiadów. Ze względu na ciążę aktorka już musia
ła zrezygnować z udziału w czarnej komedii 
"The Iee Harvest" i zrobiła to bez żalu . 

ROSIE MA ŻONĘ 
Rosie O'Donnell (41 1.) poślubiła w urzędzie stanu cywilnego w San 
Francisco ... swoją partnerkę Kelli Carpenter. Rosie i Kelli wybrały się 
do San Francisco wkrótce po tym, jak prokurator generalny stanu Kali
fornia zapowiedział, że wniesie pozew sądowy, którego skutkiem może 
być zakaz zawierania małżeństw homoseksualnych. Zaraz po wyjściu 
z urzędu stanu cywilnego Rosie przedstawiła Kelli, mówiąc: "Oto moja 
nowa żona". Para nowożeńców nie wybrała się w podróż poślubną, 
gdyż nie pozwalają jej na to obowiązki macierzyńskie. Rosie i Kelli wy
chowują trójkę adoptowanych dzieci i jedno dziecko, które Kelli urodzi
ła w wyniku sztucznego zapłodnienia . 
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JULIA W MALIBU 
Od przybytku głowa nie boli. Z takiego założenia wychodzi Julia 

Roberts (36 1.). Gwiazda, która jest już właścicielką kilku nierucho
mości, kupiła niedawno nową posiadłość. Za 6,4 mln dolarów na
była dom w Malibu, w Kalifornii, w którym wkrótce zamieszka ra
zem z mężem Dannym Moderem. Roberts opuści tym samym dom 

w Venice. Najbardziej ubolewają z tego powodu dotychczasowi 
sąsiedzi gwiazdy, którzy lubili podpatrywać aktorkę i jej męża pod
czas prac w ogrodzie. Teraz sąsiadami Julii będą koledzy po fachu. 

DUMA RPA 
Nie tylko rodzina i przyjaciele cieszyli się, że 

śliczna Charlize Theron (29 1.) dostała Oscara 
za rolę w filmie "Monster". Radość tę podzie
lali niemal wszyscy mieszkańcy Republiki Połu

dniowej Afryki, z której aktorka pochodzi. 
Charlize witana była jak królowa. Sam były 
prezydent kraju Nelson Mandela podziękował 
jej za zaszczyty, które częściowo spadły też na 
RPA.- Dzięki niej Afryka Południowa zagościła 
na mapie świata. Widząc ją na scenie, wszyscy 
dowiedzieli się , że takie państwo istn ieje - po
wiedział Mandela. Aktorka była tak wzruszona 
jego słowami, że aż s ię popłakała. 

38 FILM maj 2004 

Maminsynek 
Leonarda 
Leonardo DiCaprio (29 1.) wraz ze swą mamą 
lrmalin spędzał czas w Nowym Jorku i przekonywał 
ją, że bardzo chce poślubić swoją ukochaną Gisele 
Biindchen (24 1). Zarówno matka narzeczonej, jak i pa
ni lrmalin mają poważne wątpliwości i zgodnie uwa
żają, że młodzi powinni trochę poczekać, zanim staną 
na ślubnym kobiercu. Leonardo towarzyszył mamie 
przy robieniu zakupów, potem zjedli razem lunch 
w Cafe Gitane na Manhattanie. By ukryć się przed 
agresywnymi paparazzi, gwiazdor coraz bardziej zanu
rzał się w puchową kurtkę. 

1--

------'1 g 
• • 

KŁDPDTY TO JEtiD SPEC:JALNDSC: 
Christian Slater (34 1.) ma wyjątkowy talent do wplątywa

nia się w kłopoty. Właściwie nie ma miesiąca, by prasa nie 
donosiła o jakimś nowym skandalu. Wszystkiemu winien 
dość rozrywkowy styl życia gwiazdora. Niedawno policja 
była wzywana do jego pokoju w Las Vegas, gdzie tak po
kłócił się z żoną Ryan Haddon, że skończyło się to bójką . 

Żona rzuciła w niego butelką i rozbiła mu głowę. Ostatnio 
policja zatrzymała Christiana za szybką jazdę samocho
dem. Tym razem zaliczył tylko pouczenie i mandat. 

Machuiski i wywiad rzeka 
- To najszczersza prawda, że najwięcej witaminy mają polskie dziewczy

ny- tak mówH Jan Machuiski w czasie promocji książki "Bene
fis" napisanej przez niego wspólnie z Markiem Pająkiem. 

Nie jest to tradycyjne podsumowanie artystycznego 
dorobku aktora. Książka w formie wywiadu rzeki po

wstała ... z rozmów toczonych przez obu panów 
w pociągu Warszawa - Łódź. - W związku z "Be
nefisem" zrobiłem przegląd życia - mówi Jan Ma

chulski. - Jak się oglądam wstecz, to wydaje mi się, 
że nic nie przegapiłem . Może nie zagrałem jakichś ról, 

ale pozostawię po sobie choćby warszawski Teatr Ochoty. 
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Dwie potężne 
armie toczą wal 
na śmierć i życie 
z powodu 
jednej kobiety. 
Ale za nią war 
umierać. Bo to 
najpiękniejsza 

kobieta wszech 
• czasow. 

ELŻBIETA CIAPARA 



TROJA) 

o jeden z najdroższych filmów w hi
storii kina. Kosztował blisko 200 mi
lionów dolarów. Do głównych ról 

zaangażowano gwiazdy. Wybudowano jed
ne z największych w dziejach Hollywood 
dekoracje. Na meksykańskiej plaży walczy
ło dwa tysiące statystów. Komputer wielo
krotnie pomnożył tę liczbę, dodając jesz
cze 98 tysięcy wirtualnych wojowników. 
A wszystko po to, by oszołomić widza 
i przypomnieć stary mit o wojnie dwóch 
światów, wojnie, stoczonej w imię miłości 
do najpiękniejszej kobiety świata. 

Dawno, dawno temu ... grecka bogini 
niezgody, Eris, rzuciła na weselny stół 
złote jabłko przeznaczone dla "najpięk-

• • 

f 
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niejszej". Rywalizowały o nie trzy boginie- Atena, Hera i Afrodyta. Na sędziego w tym 
sporze Zeus wyznaczył Parysa, królewicza z Troi. Parys wybrał Afrodytę, bo obiecała 
mu miłość najpiękniejszej z kobiet - Heleny. 

Piękna Helena była córką Zeusa i Ledy. Jej uroda oczarowała wielu. Wielu też się 
o nią starało. Z grona licznych zalotników wybrała Menelaosa, króla Sparty. Oczarowa
ny Heleną Parys porwal ją do swojego miasta. Rozwścieczony Menelaos zwołał pozosta

W Troi Pełersena światem 
nie rządzą już bogawie 

łych adoratorów i w tysiąc okrętów wyru-
szył przeciwko Troi. Oblężenie miasta trwało 
dziesięć lat. O pierwszych dziewięciu mit 
milczy. Homer w "Iliadzie" opisuje 50 decy
dujących dni ostatniego roku oblężenia. 

Troja na plaży w Cabo 
San Lucas w Meksyku 

Kino nie raz już ożywiało mit o wojnie trojańskiej. Jednak dopiero teraz zrobiło 
to w tak efektownym stylu. Scenariusz wyszedł spod pióra Davida Benioffa, scenarzysty 
i pisarza ("25 godzina"). Benioff sięgnął nie tylko po "Iliadę'~ -Homer zaczyna od spo
ru Achillesa i Agamemnona, który u mnie przypada gdzieś w połowie scenariusza. 
Kończy zaś powrotem Priama od Achillesa, co u mnie wydarza się jakieś 20 stron przed 

ostatnią sceną -wyjaśnia. Benioff wykorzystał 
także "Odyseję" Homera, "Eneidę" Wergiliusza, 
"Przemiany" Owidiusza, "Mity greckie" Roberta 
Gravesa oraz wstęp Bernarda Knoksa do angiel
skiego przekładu "Iliady". 

Benioff postawił na realizm opowieści. Nie 
wprowadził więc do swojego scenariusza greckich 
bogów, którzy u Homera mają znaczący wpływ 
na przebieg wojny. 

-Nie ma czegoś takiego, jak wierna adaptacja 
- mówi Benioff.- Zawsze wiąże się to z dokony-
waniem trudnych wyborów i trudnych cięć. Ja 
chciałem opowiedzieć ten mit poprzez pryzmat 



. ' . 

ludzki - miłość Heleny do Parysa, po

przez epicki pojedynek Achillesa z Hek
torem, poprzez straszną pułapkę, jaką 
na Trajan zastawił Odyseusz. 

Ważną postacią w scenariuszu jest 
oczywiście piękna Helena. Benioff zdecy
dował się pokazać ją w nieco inny spo
sób. To nie tylko znudzona swoim mał

żeństwem piękna kobieta. To przede 
wszystkim postać tragiczna. Ma świado-

-r;1.·fui_- K~fł-~~ ~a;·· .. 
Słuc_haj także audycji Ryszarda Jaźwińskiego 
TROJKOWO, FILMOWO _G 
w soboty od 14.00 do 16.00 =~ 

' ' . mosc, ze ceną za JeJ 
' . . 

szczęsCle są zmsz-
czenia i śmierć. Be
nioff chętnie porów
nuje ją do Anny 

ALEKSANDER KRAWCZUK 

Czy to prawda? Czy rzeczywiście setki okrętów - jak opowiada tłomer i jak 
pokazuje film - odbiły od wybrzeży greckich ROd wodz króla Myke Aga
memnona i udały się w kierunku Troi lerącej w Az"i, w P-Obliżu Ceśn ny Dar
danelskiej? Czy przyniosły grodowi Priama wojnę i zagładę? Kietły to byto? 
A może to tylko wytwór poetyckiej fantazji? 

ziś można nawet w ciągu jednej weekendowej wycieczki zwiedz1ć gruzy Troi i datknąć gła

~ zów mykeńskiego zamku, spojrzeć na Lwią Bramę, a także !wejść ao opu owych grobów 
władców Myken. Istnienie obu grodów jest faktem. Nie wymyś l ił ich twórca";;"lliadya:-Nie nale 
żą do jakichś nigdy i nigdzie nieistniejących krair. Tol~iena. W wielkiej eE.QQei mowa zawsze 
o konkretnych, dających się zlokalizować miasta~h . górach, rzekach. Prace archeologów - za
początkował je w drugiej połowie wieku XIX Heinricli SCfiliemann - odsłoniły dzieje i Troi, 
i Myken. Pokazały, jakie były warunki życia, jaka broń i sposoby walki. Otóż dokłaf.lnie takie, 
jak przedstawia to Homer! 

DZIEŁO OENIALNEOD KDMPILATDRA 
Potęga "bogatych w złoto" Myken (tak nazywa je Homer) przypada na wieki XVI- XII p.n.e. 

Górowały wtedy nad wszystkimi krainami Peloponezu i Grecji środkowej. Potem zamek nagle 
popadł w ruinę, podobnie jak wiele innych na ziemiach Grecji. W ciągu kilkudziesięciu lat zała
mała się wielka cywilizacja. Czy skutkiem najazdu obcych plemion? A może przyczyną były woj
ny pomiędzy mykeńskimi księstwami lub powstania ciemiężonej ludności? A może swoją rolę 
odegrał też ogromny wysiłek zbrojny, jakim była wyprawa na Troję? 

Historia Troi jest jeszcze starsza i bogatsza, sięga początków III tysiąclecia p.n.e. Wyko
paliska odsłoniły warstwy świadczące o okresach świetności i załamań spowodowanych woj
nami, ale i trzęsieniami ziemi. Ostateczna katastrofa przyszła około r. 1200 p.n.e. Kto zadał 

cios śmiertelny? Czy rzeczywiście najeźdźcy zza mo
rza, Mykeńczycy? Bogactwa Troi musiały ich nęcić. 

Mykeńczycy byli świetnymi i śmiałymi żeglarzami, 
wikingami tamtych czasów. Ich okręty przybijały 

do wybrzeży Italii, Egiptu, Cypru, Syrii. Wyprawa 
na Troję nie stanowiła niczego niezwykłego. 

Wojna trojańska to fakt historyczny. Opowieści 
o niej przekazywali zawodowi pieśniarze, aojdosi. 
Nie znali pisma. Recytowali długie opowieści ujęte 
w poetyckie miary. Korzystali z gotowych formuł ję
zykowych: "szybkonogi Achilles", "sowiooka Atena" 
- i setek podobnych. W wieku VIII p.n.e. genialny 
poeta - może rzeczywiście zwał się Homer? - skon
struował z tego materiału zwartą epopeję o jednym 

fragmencie walk pod Troją : przedstawił zgubne skutki zaślepienia gniewem z powodu ura
żonej ambicji. Nieco później powstała "Odyseja". 

WOJNA D SPÓDNICZKI; 
Obie stanowią początek literatury greckiej, a więc i europejskiej, we wszystkich krajach i ję

zykach. Oddziaływały - i wciąż oddziałują - na wszystkie dziedziny kultury. Imiona ich bohaterów 
przeszły do mowy potocznej: Hektor, Achilles, Odyseusz, Nestor, piękna Helena, Kasandra. 

"Iliada" daje wstrząsający obraz wojny - każdej wojny: bohaterstwo, poświęcenie życia 
dla ojczyzny, ale i dla sławy, rycerskość, ból rodzin, gdy na ich oczach giną najbliżsi. To wiel
kie przesłanie "Iliady", powstałej prawie 3000 lat temu na podstawie pieśni jeszcze 
starszych, osnutych - powtórzmy to - wokół historycznego wydarzenia. Dziś to przesłanie 
podejmuje film. Sugestywny, barwny obraz może dotrzeć do wszystkich. Czy okaże się sku
teczniejszy od wspaniałego utworu pradawnej poezji? 

l jeszcze jedno: jak piękne były to czasy, gdy wojny toczono nie dla zdobycia ziem i bo
gactw, nie z powodu odmienności ideologii i religii, lecz dla pięknej kobiety! 
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Kareniny. - Jestem pewien, że Tołstoj myślał właśnie o Helenie Trojańskiej, tworząc po
stać Anny- mówi. 

Scenariusz Benioffa zrobił furor~ w Hollywood. Brad Pitt zrezygnował dla niego""Z roli 
"The Fauntai n': a niemiecki reżyser Wolfgang Petersen odrzucił możliwość nakręcenia 

"Batman vs. Superman': 
-~~----.... 

Petersen karierę reżysera zaczynał w latach 60. w teatrachHamburga.J>racowal także 
dla niemieckiej telewizji, reżyserując seriale kryminalne. Zwrócił na siebie uwagę "Okrętem" 
("Das Boot"). Nakręcony według świetnej powieści Lalihara . Btrchheirnaiilm był w 1981 
roku najdroższą produkcją kina niemieckiego. Stal się ~akże 'Yielkim przeboiem. Petersen 
potrafił bowiem nie tylko stworzyć pasjonujące kino wojenne, ale także wykreować su ges· 
tywny obraz życia w klaustrofobicznej przestrzeni łodzi pod odnej. 

Sukces "Okrętu" i następnego filmu, "Nie kończącej się historii': otworzył przed Peter· 
senem bramy Hollywood. Było to spełnienie marzeń reżysera. - M że w Europie miałem 
więcej twórczej swobody, ale tylko w Hollywood można naprawdę zrealizować kaid fLI
mowe marzenie - mawia. Kinem amerykańskim fascynuje się od d iecka. I chociaż dziś 
wśród swoich mistrzów wymienia reżyserów francuskiej Nowej Far, a zwłaszcza ran~is 

Truffaut, zawsze był pod silnym wpływem hollywoodzkich p odukcji. Podobalmu się ich 
czytelny podział na dobro i zło. Szczególnie cenił sobie filmy Johna Forda. 

Jako reżyser Petersen stawia na kino widowiskowe. Lubi oszałamiaćwidza rozma
chem i efektami specjalnymi. Nieobce mu są jednak ambicje, stara się więc (choć 
z różnym skutkiem), by jego filmy nie były jedynie efektownym kinem rozrywkowym. 
Bohaterowie Petersena stają przed wyzwaniem. Muszą pokonać nie tylko przeciwności 
losu, ale także własne słabości i ograniczenia. Tak było z Frankiem Horriganem w "Na linii 
ognia': Samem Danielsem w "Epidemii", Bobbym Shatfordem w "Gniewie oceanu" 
czy załogą łodzi podwodnej w "Okręcie': 

TROJA 
wskrzesza popularny 
niegdyś gatunek zwany 
sword and sandais movies 
(dosłownie filmy miecza 
i sandałOwi, kina epickiego 
podejmującego tematy 
bądż biblijne, bądż 
ze starożytnego Rzymu. 
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ALEKSANDER WIELKI (1 956) 
Roberta Rossena z Richardem 
Burtonem jako Aleksandrem III 
zwanym Macedońskim 

BEN-HUR (1 959) 
Williama Wytera. Charlton 
Heston jako żydowski książę, 
który stał się niewolnikiem 

Przed podobnymi wyzwaniami stają 
także bohaterowie "Troi': Achilles (Brad 
Pitt) jest arogancki i niezależny. Nie walczy 
dla żadnej sprawy. Dla niego ważna jest tyl
ko wieczna sława. Ale o jego losie nie zade
cyduje wojna, lecz przyjaźń i miłość. 
Honorowy i waleczny Hektor (Eric Bana) 
przeczuwa własną śmierć, ale nie okazuje 
emocji. Jego młodszy brat, Parys (Orlando 
Bloom), egoistycznie ściągną ł niebezpie
czeństwo na swoje miasto i swoich bliskich. 
W miarę rozwoju "''}'darzeń za łamuje się, 

uświadamiając sobie, co uczynil. 
Realizacja "Troi" nie należała do najła

twiejszych. 90 procent zdjęć kręcono w ple
nerach.- Pracowalem już przy dużych 
fi lmach, ale ten chwilami mnie przerastał. 

To była niezwykle skomplikowana logis
tycznie operacja- wspomina Petersen. 

Ekipa raz po raz natrafiała na trudno
ści. Kilka tygodni przed rozpoczęciem 
zdjęć, kiedy wszystko wydawało się już za
pięte na ostatni guzik, Stany Zjednoczone 
zaatakowały Irak. Tymczasem połowa zdjęć 
do "Troi" (w tym wszystkie sceny batalis
tyczne) miała być filmowana w Maroku, 
gdzie wybudowano już większość potrzeb-

DZIESII;CIDRD PRZVKAZAŃ 
(1956) Cecila B. DeMille'a 
z Charitonem Hestonem w roli 
Mojżesza 

GLADIATOR (2000) 
Ridleya Scotta z Russellem 
Crowe, czyli triumfalny powrót 
gatunku na ekrany 
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nych dekoracji. Po wybuchu wojny wy
twórnia Warner Bros obawiała się, że ekipa 
i aktorzy nie będą bezpieczni w kraju mu
zułmańskim. Na gwałt zaczęto szukać in
nych plenerów. Wybór padł na Meksyk. 

Kiedy trwały zdjęcia w Anglii i na Mal
cie, potężne dekoracje murów Troi i mie
rzącego ponad 20 metrów konia trojań

skiego były transportowane do meksykań

skiego Cabo San Lucas. Amerykanie poży
czyli rosyjskie samoloty Antonow, bo tylko 
one mogły pomieścić tak wielki ładunek. 

Pierwszy klaps padł 22 kwietnia ubie
głego roku w studiu Pinewood. Czterna
ście dn i później ekipa przeniosła się 
na Maltę, która od czasów "Gladiatora" 
cieszy się ogromną popularnością wśród 
filmowców. Spędzono tam dziewięć 
zamiast planowanych sześciu tygodni. 
Na Malcie zginął jeden z kaskaderów 
- odniós ł ranę podczas kręcenia sceny 
wyskakiwania z okrętu i kilkanaście dni 
później zmarł na skutek powikłań poope
racyjnych. Wdowa po ninLZaskarżyla wy
twórnię, żądając odszkodowania. 

W sierpniu eki~a pr niosła się do 
Meksyku. Zdjęcia przeciągnęły się Qrawie 
o miesiąc, bo pod koniec września huragan 
Marty zniszczył część dekoracji. Zburzył 
także domy, w których b):li zakwaterowani 
statyści, m.in. dwustu Bułgarów. 

• 

Brad Pitt na sterydach? 

Analizowano także jego musku
larną sylwetkę. Jedna z angielskich 
popołudniówek napisała, że Pitt sto
sował sterydy. Bardzo go to dotknęło, 
o czym poinformował ustami swoje
go rzecznika. Aktor zapewnił, że ćwi
czył po dwie godziny dziennie pod 
okiem Duffy'ego Gavera, trenera, 
który przygotował m.in. Tobeya Ma
guire'a do "Spider-Mana". 

Sporo się mówiło również 
o kształcie łydek Pitta. Podobno sam 
aktor był z nich niezadowolony, 
bo okazały się zbyt chude i nie przy
pominały muskularnych nóg 
Russella Crowe w "Gladiatorze': 
Zażądał więc łydkowego dublera. 
Pitt wszystkiemu zaprzecza. 
Twierdzi, że to niemożliwe do prze
prowadzenia. Przepraszam, ale od 
czego komputerowa obróbka? Jeżeli 
można było zrobić Kate Winslet talię 
osy, to na pewno nie było trudności 
z dodaniem muskułów łydkom Pit
ta ... Żeby było śmieszniej, podczas 
zdjęć na Malcie Pitt uszkodził sobie 
ścięgno Achillesa. 

,c • Kampania promocyjna "Troi" 
nastawiona jest na Brada Pitta. Nic w tym dziwnego, w końcu wytwórnia zapłaciła 
mu aż 17,5 miliona dolarów za zagranie Achillesa. Petersen nie ustaje w komplemen
towaniu swojego gwiazdora: 

- Brad ma zarówno talent, jak i charyzmę, dzięki którym jego bohater jest wiary
godny jako wojownik, jako dowódca i jako człowiek. 

Od początku p odułkji paparami 
urządzili sobie polowanie na Brada 'pitta. 
Swiatową prasę obiegło zdjęcie, aktora 
ubranego w grecką zbroję i .. . rozmawiają

cego przez telefon komórkowy. Plotkar
skie rubryki rozpisywały się o słabości Pit
ta do lodów i sushi. Donoszono o jego 
problemach z włosami - podobno bieda
czek był przerażony, że maltańskie słońce 

wysuszyło jego hollywoodzkie złote loki 

Sam Pitt uważa, że to jego życiowe 
dokonanie. - Wszystkie role, jakie do
tychczas zagrałem, przygotowywały mnie 
do roli Achillesa - mówi Brad Pitt. 

Czy Brad Piłł był za chudy 
w łydkach na Achillesa? 

Aktor ma nadzieję, że "Troja" stanie 
się dla niego tym samym, czym "Gladiator" był dla Russella Crowe. Ale przedpremiero
we pokazy dowodzą, że dla publiczności kto inny jest gwiazdą "Troi". Podoba się Orlan
do Bloom jako Parys, a przede wszystkim Eric Bana jako Hektor. To właśnie on najbar
dziej przypomina Maxi m usa z "Gladiatora" i prawdopodobnie to właśnie on znajdzie 
się w przyszłorocznym spisie nominowanych do Oscara. 

i kazał się wieźć do swojego osobistego 
fryzjera w Londynie. 

HELENA IROJAŃSKA (1956) JASON l ARGONAUCI (1963) 
Roberta Wise'a, jedna z kilku Dona Chaffeya z Toddem 
hollywoodzkich wariacji Armstrongiem o mityanej 
na temat wojny trojańskiej wyprawie po złoto 

KLEOPATRA (1963) 
Josepha L Mankiewiaa 
z Elizabeth Taylor w roli 
egipskiej królowej 

QUO VADIS (1951) SPARTAKUS (1960) 
Mervyna LeRoya, Stanleya Kubricka z Kirkiem 
bardzo hollywoodzka wersja Douglasem w roli przywódcy 
powieści Sienkiewiaa powstania niewolników 
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AGAMEMNON 
- Król Myken i Argos. Brat Menelaosa. Naczelny wódz 

wyprawy greckiej na Troję. Dumny, odważny, dążył 
'- do władzy absolutnej. Wojna o Helenę była dla niego 

pretekstem, by podbić Troję. Kiedy wojska 
greckie nie mogły wypłynąć z powodu ciszy morskiej, 
poświęcił na ołtarzu Artemidy życie swojej córki lfigenii. 

cox 
57-letni Szkot o piorunującym spojrzeniu, znakomity 
w repertuarze szekspirowskim. Zachwycano się jego kró
lem Lirem. Na ekranie często gra czarne charaktery. 
Wystąpił m.in. w "Rob Royu", "Braveheart. Walecznym 

--_; 

Sercu" i "Tożsamości Bourne'a". Był pierwszym filmowym 
'----Hartnlbalem Lecterem ("towEa" Michaela Manna). 

ANDROMACHA 

ACHILLES 
Legendarny bohater tesalski. 
Król Myrmidonów. Syn Pele
usza i Tetydy. Grecki wzór 
męskiej odwagi i urody. Po
rywczy, nieobliczalny. Wierny 
w przyjaźni, gardzi kłam

stwem. Miał tarczę sporządzo
ną przez Hefajstosa. Kiedy był 

dzieckiem, matka za nurzyła go 
w wodach Styksu. Dzięki temu 
jego ciało (poza piętą, za którą 
trzymała go matka) było od-

• porne na c1osy. 

BRAD PITT 
Choć skończył już 40 lat, wciąż 

nazywany jest "złotym chłop
cem Hollywood". Ten tytuł 

Żona Hektora. Matka jego syna Astyanaksa. 
Uosobienie szlachetnego cierpienia - żegnając 

się z mężem, idącym w bój, uśmiechała się 
przez łzy. 

SAFFRON BURROWS 
Pochodzi z rodziny politycznych aktywistów. Mat-

KASIA NOEL ka jest feministką, ojczym socjalistą. Jako dziecko 
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często brała udział w marszach i wiecach politycz
nych. W wieku 15 lat rozpoczęła kańerę modelki. 
Pracowała dla domów mody Chanel i Yves Saint 
Laurent. Jako 17-latka rzuc~a wybieg dla kina. 
Od razu zwróciła na siebie uwagę (co nie było 
trudne przy 183 cm wzrostu ... ). Chłodna uroda 
skazała ją na granie wyrachowanych kobiet 
~.W kręgu przyjaciół", "Enigma", "Piekielna głę
bia"). Rola Andromachy otwiera przed nią nowe 
repertuarowe możliwości . 

odziedziczył po Robercie 
Redfordzie, do którego zresztą 
jest uderzająco podobny. 
Studiował dziennikarstwo, miał 
robić karierę w świecie reklamy. 
Wybrał jednak kino. Zanim do
stał pierwszą rolę, chwytał się 

różnych dorywczych zajęć 
- pracował w firmie zajmującej 

się przeprowadzkami i w stroju 
wielkiego kurczaka promował 

sieć fast foodów. Dziś za rolę 
dostaje 17- 20 milionów dola
rów. Figuruje na wszelkich moż
liwych listach najpiękniejszych 
i najbardziej seksownych 
gwiazd. Marzy jednak, by za
częto traktować go jak poważ

nego aktora. 

MENELAOS 
Król Sparty. Młodszy brat Agamem
nona. Mąż Heleny, która wybrała 
go z grona licznych zalotników. 
Konkurenci poprzysięgli sobie wza
jemną pomoc. Menelaos wezwał 

ich na wyprawę przeciwko Troi. 

BRENDAN GLEESON 
Decyzję o tym, że spróbuje szczę
ścia jako aktor. podjął, mając 34 la
ta. Wcześniej usiłował krzewić 

oświatę wśród irlandzkiej młodzie

ży. Debiutował w "Polu" Jima 
Sheridana. Był etatowym odtwórcą 
ról Irlandczyków i Szkotów w holly
woodzkich superprodukcjach 

("Za horyzontem", "Braveheart. 
Waleczne Serce"). Przełomem stała 

się rola irlandzkiego kryminalisty 
Martina Cahilla w "Generale". 
Niedawno widzieliśmy Gleesona 
we "Wzgórzu nadziei". 



ODYSEUSZ 
Król Itaki. Jeden z zalotników Heleny. 
Dzięki swojemu sprytowi i odwadze 
stał się jednym z najsłynniejszych boha
terów wojny trojańskiej. Za jego radą 
Grecy zbudowali drewnianego konia, 
który przesądził o losach Troi. 

SEAN BEAN 

BRVZEJDA 
Piękna niewolnica i nałożnica 
Achillesa w obozie pod Troją. 

Jedyna osoba, która miała 
wpływ na porywczego wojowni
ka. Kiedy Agamemnon zabrał ją, 
by ukarać Achillesa, ten wpadł 
w złość i wycofał się z walki. 

RDSE BYRNE 
Kolejna Australijka podbijająca 
Hollywood. Debiutowała 
w wieku 12 lat. Zagrała w kilku
nastu filmach (m.in. w "Gwiezd
nych wojnach, część 11: Atak 
klonów'1. Za rolę w "The God
dess of 1967" dostała nagrodę 
dla najlepszej aktorki na 
międzynarodowym festiwalu 
w Wenecji. 

PRIAM 
Król Troi. Ojciec 50 synów i 50 córek. 
Wzór cnót, pobożności i miłości 
ojcowskiej. Był zbyt stary, by-wziąć HEKTOR 
udział w walkach. Po śmierci 'edne o Pierworodn s n Priama i Hekabe. Mąż Andro-
z synów (z wiadomych względów nie machy. Brat Parysa. Najdzielniejszy i najszlachet-
powiemy którego) błagał Achillesa.._~,niejszy z obrońców Troi. Podpalił greckie okręty. 
o wydanie jego ciała . Wyzwał na pojedynek najsilniejszego z Greków, 

PETER O'TOOLE 
Ajaksa Wielkiego. Prz,eczuwał własną śmierć. 

ERIC BANA 
Naprawdę nazywa się Banadinovjch. Pochodzi 
z rodziny chorwacko-niemieckiej. Urodził się 

Zanim wybrał aktorstwo, pracował jako spawacz w warsztacie ojca. 
Stud iował w prestiżowej RADA w Londynie. W kinie pierwsze kroki stawiał 
pod okiem Mike'a Figgisa ("Burzliwy poniedziałek") i Dereka Jarmana 
("Caravaggio"). Choć ma w dorobku różnorodny repertuar, publiczność koja
rzy go głównie z rolami czarnych charakterów LGoldenEye", "Patriot 
Games", "Nikomu ani słowa"), bo Bean nasyca je niejednoznacznością . 

Urodził się w Irlandii, dorastał w An
glii. Chciał być dziennikarzem, ale ja
ko 17 -latek odkrył dla siebie teatr. 
Uczył się w Royal Academy of D ama
tic Arts. W 1962 roku David lean 
wybrał go do roli Lawrence' a z Arabii, 
za którą O'Toole dostał swoją pierw
szą (z dotychczasowych siedmiu) no
minację do Oscara. Wybitne kreacje 
stworzył też w "Lwie w zimie", "Nocy 
generałów" i "Wojnie Murphy'ego". 

i dorastał w Australii. Karierę zaczynał jako ko
mik, miał kilka swoich pro_gramów telewizyjnych. 
Przełomem była rola w filmie "Chopper", dla po
trzeb-któref'Hana przytył 15 kilogramów i ogolił 
głowę. Dostał za nią nagrodę Australijskiego 
Instytutu Filmowego. Przed Hektorem zagrał zie
lonego olbr~yma - Hulka w filmie Anga Lee 
i podpisał kontrakt na dwie kolejne części cyklu. 

PARYS 
Syn Priama i Hekabe. Wyjątkowo urodziwy młodzieniec. 
Jego żoną była nimfa Oinone, którą jednak porzucił. 
W Sparcie uwiódł Helenę i zabrał ją do Troi. W wojnie 
odznaczył się jako łucznik. Nie tak dzielny, jak jego starszy 
brat Hektor, stchórzył przed Menelaosem. 

ORLANDO BLOOM 
To się nazywa mieć szczęście- dwa tygodnie po ukończe
niu Guildhall School of Musie and Drama dostał rolę elfa 
Legolasa we "Władcy Pierścieni" Petera Jacksona. Sukces 
filmowego cyklu zrobił z Orlanda gwiazdę. Udany był 
także występ u boku Johnny'ego Deppa w "Piratach z Ka
raibów. Klątwie Czarnej Perły". Bloom lubi się sprawdzać, 
wybiera role stawiające przed nim fizyczne wyzwania. 
Być może dlatego, że kilka lat temu przeżył poważny wy
padek- spadł z trzeciego piętra i lekarze przepowiadali, 
że już nigdy nie będzie chodził... 

TETYDA 
Najsłynniejsza z nereid, 50 córek 
boga Nereusa. Kochali się w niej 
Zeus i Posejdon. Matka Achillesa. 
Usiłowała uchronić syna przed 
udziałem w wojnie trojańskiej. 
Przestrzegała go, by nie wyskoczył 
na ląd jako pierwszy, bo wtedy 
pierwszy polegnie. 

JULIE CHRISTIE 
Dorastała w Indiach, gdzie ojciec 
zarządzał plantacją herbaty. 
Gwiazda kina brytyjskiego lat 60. 

Dostała Oscara za rolę w "Darling" (1965). Inne filmy: "Z dala 
od zgiełku", "Fahrenheit 451 ", "Posłaniec". Próbowała robić 
karierę w Hollywood, ale prasa rozpisywała się bardziej o jej 
romansie z Warrenem Beatty niż o rolach. Na ekrany wróciła 
pod koniec lat 90. 
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VAN HELSINEi/ HUEiH JACKMAN 

• , 

Był mutantem, ekspertem od programów komputerowych i XIX-wiecznym arystokratą 
o nienagannych manierach. Jako Van Helsing rozprawia się z wampirami. 

z HUGH JACKMANEM 

rozmawia EWA MODRZEJEWSKA 

Wampiry istnieją? 

... [śmiech] Są w nas. To ciemna strona 

naszej osobowości, która nie wiadomo kie

dy może się ujawnić. Znam parę osób 
o wampirycznych skłonnościach, ale nie bę

dę ich wymieniał z nazwiska. 

W dzieciństwie chował Pan głowę 

pod kołdrę, oglądając horrory? 

Nie zapomnę nigdy sceny z "Lśnienia" 

Stanleya Kubricka, kiedy Jack Nicholsan 
szaleje z siekierą. Duże wrażenie zrobił też 

na mnie "Halloween" Johna Carpentera. 
Natomiast klasyczne horrory Universalu 

z lat 30. -"Księcia Draculę" i "Frankenstei

na" - zobaczyłem dopiero przygotowując 

się do roli Van Helsinga. 
l co Pan odkrył? 

Niezwykłą magię. Bela Lugosi jako Dra

cula byl znakomity. Ten emigrant z Węgier 

ponoć nigdy nie opanował języka angiel

skiego. Roli nauczył się na pamięć, ale mó
wił wolniej, z obcym akcentem, co nadało 

postaci charakterystyczny rys. Identyfikacja 

aktora z Księciem Ciemności była olbrzy

mia i doprowadziła go w końcu do choroby. 

Czytałem, że w jego domu panował pół
mrok, a on chodził w czarnej pelerynie. Po

noć w takiej wampirycznej pelerynie kazał 

się pochować. Z jeszcze większym zaintere

sowaniem oddałem się lekturze powieści 
Mary Shelley i Brama Stokera. Są znakorni

cie napisane i czuć w nich klimat epoki. 

Postać Van Helsinga jest drugoplanowa. 

Stephen Sommers uczyn ił ją główną 

i kluczem do magicznego świata. 

Van Helsingiem w " Draculi " Francisa 

Forda Coppoli był Anthony Hopkins ... 

Helsing jest znacznie odmłodzony, chętny 

do przygód. To ktoś w rodzaju Indiany 

Jonesa w świecie horrorów. Van Helsin g jest 
łowcą wampirów, wynajętym przez Kościół 

katolicki do zwalczenia złych mocy. Poprzez 

niego poznajemy Draculę, Frankensteina, 

Wilkołaka. Jest skomplikowaną osobowo

ścią . Ma jakąś tajemnicę, która podświa

domie wyznacza kierunek jego działań. 

Podoba mi się ta jego tajemniczość. 

Rozprawiając się z wampirami, czuł 

się Pan jak bohater kina akcji? 

Rola wymagała dobrej kondycji fizycz

nej, bo mam tu sporo zadań: rozbijanie 
szyby, skakanie z okna, ucieczka z poża

ru, jazda konna, fruwanie. Już do filmu 

"X-Men" musialem być w dobrej formie. 

Choć tam była tylko jedna szczególnie trud

na scena z Kelly Hu, ftlmową Yuriko - krę

ciliśmy ją przez trzy tygodnie. Tutaj co chwi

la były nowe zadania. Nie narzekam. Lubię 

wyzwania. Nie jestem jednak Arnoldem 

Schwarzeneggerem. Bardziej czułem się jak 

Erroł Flynn, kiedy grał w kostiumowo
-przygodowych filmach. Może 

to sprawa kostiumu historycz

nego, długich włosów. Mój bo

hater ma więcej lekkości i wię

cej tu zabawy niż w typowym 

furnie akcji. "Van Helsing" jest 
połączeniem horroru, kina ak

cji i przygody. Ma coś z antycz

nego dramatu, ale też epicki 
rozmach, grozę i humor. 
Bohater używa czosnku 

i osikowego kołka? 

HUCiH JACKMAN 
Ma 35 lat. Urodził się w Sydney 

w Australii. Studiował dziennikar-

stwo na University of Technology 

i aktorstwo w Westem Australian 

Academy of Performing Arts. Grał 

w serialach telewizyjnych, wystę

pował w musicalach. Robi karierę 

w Hollywood. Sławę zdobył rolą 

w filmach .. X-Men" i .. X-Men 2", 

zagrał też z Meg Ryan w komedii 

romantycznej .,Kate i Leopold". Je

go żona Deborra-Lee Fumess jest 

aktorką. Mają adoptowanego 4-let

niego syna Oscara Maximilliana. 

uliczny sprzedawca zegarków, który rozpina 
płaszcz i proponuje różne marki, tak ja 

sięgam co rusz po inną broń. 

Zdjęcia kręcone były m.in. w Pradze. 

Miał Pan czas na zwiedzanie? 

Praga ze Starym Miastem, mostem Ka
rola jest naprawdę urokliwa. Odwiedzilem 

cmentarz żydowski i grób rabina Lowa, 

mieszkającego w XVI wieku w Pradze kaba

listy i alchemika. Był on twórcą słynnego 

Gołema, prekursora Frankensteina. Miałem 
komfortową sytuację, bo w Pradze towarzy

szyli mi żona Deborra i synek Oscar. Za

chwyciły go słynne praskie marionetki, któ

re ożywają, gdy poruszy się sznureczkami. 

Jest Pan kolejnym Australijczykiem 

w Hollywood. Tworzycie zwarty gang? 

No cóż, Russell Crowe zgarnął kilka 

ról, którymi też bylem zainteresowany 

[śmiech]. Dużo wcześniej przyjechał do 

Hollywood i ma tu lepszą pozycję niż ja. Nie 
ma między nami zawiści, ale na pewno jest 

rodzaj rywalizacji. Cenię Nicole Kidman 

i jej wybory artystyczne: to, że zagrała 

w "Dogville" Larsa von Triera. Na planie 

"Van Helsinga" spotkałem się z innymi Au

stralijczykami: Richardem Roxburgh - grał 

księcia Draculę i Davidem Wenharnem 

- był Carlem, pomocnikiem Van Hełsinga. 

Dobrze się pracuje z rodakami. Byliśmy 

w podobny sposób kształceni. W USA zbyt 
szybko robi się karierę aktorską . W wieku 

16 lat już się jest gwiazdą. Nie ma czasu na 

dojrzałość artystyczną i dobry warsztat. 
Jakie ma Pan aktorskie marzenia? 

W planach ,,X-Men 3" i "Van Hełsing 2': 

A marzy mi się .. . musical. Występowałem 

na scenie. Lubię śp iewać, gram na gitarze 

i pianinie. Sukcesy "Moulin Rouge" i "Chi
cago" udowodniły, że musical to żywy gatu

nek, który daje pole do kreatywności artys-

Cl. 
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Tę rolę w karierze ma takie Laurence 

Olivier, a grał ją w wieku 72 łat. Mój Van 

Nie ma pazurów jak Wol

verine z "X-Men': które zmie
niały się błyskawicznie w srebr

ne sztylety. Ale posługuje s ię 

różnymi rodzajami broni. Na 
planie śmiel iśmy się, że tak jak 

..., 
tycznej i zapewnia komercyjny sukces. l" 2 
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DZIEWCZYNA Z PERŁĄ 

, , 

Każdy obraz ma swoją historię. Każdy skrywa jakąś tajemnicę. Czy DZIEWCZYNA 
Z PERŁĄ kryje jedną z najpiękniejszych historii miłosnych? . 

ELZBIETA CIAPARA 

o jeden z najwspanial
szych obrazów holen

derskiego złotego 

wieku. A jednocześnie jeden 

z najbardziej tajemniczych. 

Namalował go Jan Vermeer. 
Prawdopodobnie między 

1665 a 1667 rokiem. Nic 

natomiast nie wiadomo 

o dziewczynie z portretu. 

Kim była? Być może jedną 

z córek Vermeera, bo holen

derscy malarze tego okresu 
często wykorzystywali jako 

modeli członków swoich ro

dzin. Ale wtedy kiedy obraz 

został namalowany, najstar

sza z dziewczynek Maria 
miała 11-13 łat, a więc sta

nowczo za mało. Niektórzy 
badacze przyjmują, że mogła 

to być Magdalena, córka Pie

tera van Ruijvena, mecenasa Vermeera, 

ale i ta hipoteza ma wielu przeciwników. 

Może więc było tak, jak opisuje to powieść 

Tracy Chevałier i filmowa adaptacja książ

ki. Może dziewczyną z perłą była 17-łetnia 

Griet, służąca w domu Vermeera ... 

Kiedy poznajemy Griet (Scarlett Jo

hansson), właśnie wstępuje na służbę, 

by wspomóc finansowo swoją rodzinę. 

źle się czuje w nowym środowisku. Spo

tyka się z niechęcią ze strony swojej nowej 

pani i jednej z jej córek. Do obowiązku 

Griet należy m.in. sprzątanie pracowni 

Vermeera. Dziewczyna jest zafascynowana 

malarstwem, sama ma zmysł artystyczny. 

Między służącą a jej panem narasta ciche 

porozumienie. Vermeer (Colin Firth) 

pozwala Griet mieszać dla niego barwni

ki, a nawet wykorzystuje niektóre jej po

mysły inscenizacyjne. Porozumienie prze-
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radza się stopniowo 

w głębsze uczucie. 
Griet jest zafascyno

wana malarzem, on 

też zdaje się być za

interesowany dziew

czyną. Ale podczas 

gdy Griet gotowa jest 
dla uczucia poświę

cić nawet własne 

szczęście, dla Verme

era najważniejsza jest 

sztuka. Van Ruijven 
(Tom Wilkinson) 

zamawia u malarza 
portret dziewczyny. 

By uzyskać wyma

rzony efekt, Vermeer 

nie zawaha się wyko

rzystać uczuć Griet... 

Książka "Dziew
czyna z perłą" to 

debiutancka powieść Tracy Chevaiier. 

Pisarka wpadła podobno na jej pomysł, 

kiedy pewnego dnia patrzyła na plakat 

z reprodukcją obrazu Vermeera.- Zasta

nawialam się, co Vermeer zrobił tej dziew

czynie, że jest jednocześnie smutna i we

soła - wspomina. W ciągu trzech dni 

zabiegało kilka wytwórni, w tym Mira

max. Chevałier jednak nie śpieszyła się 

ze sprzedażą. Bała się, że filmowa ada

ptacja zniekształci jej książkę. Że powsta

nie typowo hollywoodzki melodramat 

z obowiązkową sceną łóżkową. A tym

czasem w powieści wszystko opiera się 

na sugestywnie zbudowanym klimacie 

-fascynacj i, pożądania, niespełnienia. 

Vermeer i Griet nie tylko nie idą do łóż

ka, ale nawet nie wymieniają pocaiunku. 

Scena erotyczna wszystko by popsuła. 

Powieść napisana jest w pierwszej 

osobie. Na wszystkie wydarzenia 

i wszystkie osoby patrzymy oczami Griet. 

Książka to zapis jej myśli, wewnętrzny 

monolog. Przełożenie takiej formy 

na język filmu było prawdziwym wyz

waniem. Scenarzystka Olivia Hetreed 

odrzuciła możliwość posłużenia się gło

sem z offu. Uznała, że taki chwyt byłby 

zbyt nowoczesny i nie pasowałby do tej 

historii. Nie chciała też wprowadzać 

zbyt wielu dialogów. 

Razem z reżyserem Peterem Webbe

rem (dla którego "Dziewczyna z perłą" 

jest kinowym debiutem) postanowili, 

że w ich filmie będzie mało słów. Chcieli 

opowiedzieć historię Griet poprzez obraz 

Kim była dziewczyna z perłą? 
Tego nikł nie wie na pewno · 

i odpowiednio zbudowany na

strój. Odtwórcy głównych ról, 

a zwłaszcza Scarlett Jobanssan 

i Cołin Firth, tylko temu przy
klasnęli.- Minimalna liczba 

zarys powieści był gotowy.- Nie musia

łam nic wymyślać. Wszystko było wypisa

ne na twarzy dziewczyny. Vermeer odwalił 

za mnie całą robotę- żartuje Chevaiier. 

Jej powieść odniosła sukces. Do dziś 

sprzedano ponad dwa miliony egzempla

rzy. Została przetłumaczona także na 

język polski. O prawa do jej ekranizacji 

dialogów tylko ułatwiła mi pracę- mówi 

Johansson. A Firth zażądał nawet zmniej

szenia i tak niewielkiej ilości swoich kwe

stii.- Słowa bywają ogromnym balastem. 

Kiedy muszę przekazać uczucia, charak

ter sceny tylko grą, czuję, że mam kon

trolę nad swoją rolą, że naprawdę ją 

buduję, a nie tylko wygłaszam ułożone c:> 





DZIEWCZYNA Z 

przez kogoś innego dialogi. Milczenie jest 
więc dla aktora wyzwoleniem - tłumaczy 

swoją postawę Firth. 
"Dziewczyna z perlą" to film zbudo

wany na emocjach- tych ujawnianych 

przez bohaterów i tych głęboko przez nich 
skrywanych. Griet jest zakochana w Yer

meerze, ale podoba się jej także syn miej

scowego rzeźnika. Vermeer jest zafascyno

wany Griet. Czuje, że tylko ona naprawdę 

go rozumie, bo podobnie postrzega świat 

i jego barwy. Ale w stosunku malarza 
do Griet jest także duża doza okrucień

stwa. Wykorzysta uczucie dziewczyny, 

by namalować arcydzieło. Scena, w której 

Yermeer zakłada Griet kolczyk z perłą, 

odslania prawdę o nich obojgu. 
Swój sukces film zawdzięcza znakorni

cie dobranym odtwórcom głównych ról. 

Dziś Webber twierdzi, że od początku 

myślał tylko o Scarlett Johansson. Ale to 

nieprawda. Początkowo w "Dziewczynie 

z perlą" mieli wystąpić Kate Hudson 
i Ralph Fiennes. Kiedy Hudson zrezygno

wała z roli, Webber zaproponował ją Kir

sten Dunst, ale ta wolała zagrać w "Spider

-Manie'~ Wtedy dopiero reżyser zwrócił się 

do Scarlett Johansson. - Zapytalam go 

wprost, czy naprawdę uważa, że jestem 
najlepszą kandydatką do tej roli, czy to 

okoliczności zmuszają go do podjęcia ta

kiej decyzji?- wspomina aktorka. Webber 

potrzebował aż tygodnia, by ją namówić. 

Col in Firth (Mark Darcy z "Dzienni

ka Bridget Jones" i pan Darcy z serialu 

"Duma i uprzedzenie") przyjął rolę Yer

meera bez wahania i szybko nabawił się 

prawdziwej obsesji na punkcie malarza. 

Zjeździł pól świata, by obejrzeć jak naj
więcej obrazów Yermeera. Dużo czytal 

na jego temat. Wziął też lekcje malar

stwa, by we właściwy sposób trzymać 

pędzel. Uparł się, by farby i pędzle były 

dokładnie takie jak w czasach Vermeera. 
I był niepocieszony, że nie wiemy, jak 

Yermeer naprawdę wyglądał.- Oczywi-

ście nie zbliżyloby mnie to nawet o krok 

do tajemnicy jego malarstwa, ale cieka
wość mnie zżerała- śmieje się Firth. 

"Dziewczyna z perlą" zachwyca pięk
nymi, nagrodzonymi na ostatnim festi

walu Camerimage, zdjęciami Eduarda 

Serry. Webber studiowal historię sztuki. 
Specjalizuje się w malarstwie holender

skim i flamandzkim. Postanowił, że swój 

ftlm będzie stylizował według obrazów 

przedstawicieli holenderskiego złotego 



wieku. Wnętrza i plenery przypominają 

więc nie tylko obrazy Yermeera, ale także 

Hobbema i Pietera de Hoocha. 
Film kończy się długim ujęciem, 

w którym kamera skierowana jest na 

obraz "Dziewczyna z perłą '~ 

- Chciałem zmusić widzów, by na

prawdę przyjrzeli się temu obrazowi. 
A nie rzucili okiem, jak robimy to w mu

zeach czy galeriach. Chciałem, żeby na

prawdę go zobaczyli - wyjaśnia Webber. 

VERMEER l JEGO 
HOLENDERSKA GIOCONDA 

J ohannes Vermeer van Delft (1632-1675) 
został odkryty dla szerszej publiczno

ści dopiero w połowie XIX wieku. Poza 
kilkoma faktami, nic pewnego o jego ży
ciu nie wiadomo. Był synem właściciela 
gospody, a jednocześnie handlarza sztuką w mieście Delft. Uczył się zapewne w jednym z warsz
tatów utrechckich. W kwietniu 1653 roku ożenił się z Catheriną Reyniers Bolens, która pocho
dziła z bogatej i poważanej katolickiej rodziny. Kilka miesięcy później artysta został wpisany do 
gildii św. Łukasza jako mistrz malarski. Jego pracownia była obowiązkowo odwiedzana przez 
ważne osobistości goszczące w mieście. Zmarł nagle pogrążony w długach. By spłacić wierzy
cieli, zlicytowano niemal wszystkie jego płótna. 

Dzięki wykorzystaniu camera obscura, artysta osiągnął efekty niespotykane u innych ma
larzy XVII wieku. System specjalnie szlifowanych soczewek umieszczonych w przenośnym pu
dle pozwalał mu na częściową deformację przenoszonych na płótno sytuacji. Efekty te pogłę
biał Vermeer przez specyficzny sposób pokazywania swoich modeli. 

Obraz .. Dziewczyna z kolczykiem z perły" powstał w dojrzałym okresie twórczości artysty, 
około 1665 roku. Postać namalowano bardzo delikatnymi pociągnięciami pędzla jedynie w nie
wielki sposób definiującymi kształty. Poszczególne elementy twarzy i stroju dziewczyny są w za
sadzie niedopowiedzianą, rozmywającą się formą. Detal nie istnieje. Vermeer przeznaczył 
obraz do oglądania z pewnej odległości i jak zawsze wymaga od widza bacznej uwagi. Płótno 
ukazuje dziewczynę o ciepłym policzku, delikatnych wilgotnych wargach, ładnie zarysowanym 
nosie, krzywej linii szczęki. Widz napotka jej bystre ciemne oczy, kiedy odwracając się do tyłu, 

spostrzega uważnie się jej przyglądającą, nieznaną osobę. Dziewczyna jest zaciekawiona, stąd 
lekko rozchylone usta, które być może za chwilę ułożą się w zawstydzony uśmiech. Jest to je
den z nielicznych obrazów artysty, gdzie model ma pewność, ie jest obserwowany. 

Choć dziewczyna wydaje się być znana malarzowi, jej portret należy zaliczyć do popular
nego w Holandii w XVII wieku typu .. tronie", przedstawiającego fikcyjną postać do ramion, czę
sto w egzotycznym nakryciu głowy i stroju. Jeśli Vermeerowi pozowała znajoma, to jej wizeru
nek funkcjonował jako bezimienny. Płótno po raz pierwszy pojawiło się na aukcji w 1881 roku 
w Hadze. Tajemniczość postaci, jej niezwykły ubiór, wiek, wyraz twarzy, delikatność, z jaką zo
stała namalowana, spowodowały, że zaczęto ją określać .. Holenderską Giocondą". 

ANNA SYLWIA CZYŻ 



SCARLETT JOHANSSON/DZIEWCZYNA Z PERŁĄ 

Niski i schrypnięty głos sprawił, że nazwano ją nową Lauren Bacall. Ale SCARLETT JOHANSSON, 
niczym gwiazdy kina niemego, potrafi nawet bez słów zagrać największe emocje... KASIA NoEL 

- woje imię dostała na cześć bohaterki 
"Przeminęło z wiatrem': Zapożycza
nie imion z powieści Margaret Mit

chell to taka tradycja rodzinna. Jej matka 
ma na imię Melanie- jak rywalka Scarlett 
O'Hary o względy Ashleya. 

Na planie "Dziewczyny z perłą" Scar
lett Johansson skończyła 18 lat. Mimo tak 
młodego wieku ma już imponujący doro
bek ftJmowy. - Scarlett siedzi w tym bizne
sie dłużej niżja-mówi o niej reżyser Pe
ter Webber. -l chociaż jest jeszcze bardzo 
młoda, ma bardzo dojrzałą duszę. 

Karierę zaczęła jako dziecko. Kiedyś 
znajomy rodziny zasugerował, że mała 
Scarlett ( miała wtedy siedem lat) i jej 
brat bliźniak Hunter powinni występo
wać w reklamach. Mama zabrała na zdję
cia próbne wszystkie dzieci (Scarlett ma 
także starszego brata i starszą siostrę). 
Ku rozpaczy Scarlett próby przeszedł tyl
ko jej starszy brat. 

Dziewczynka była tak rozżalona, że 
dostała histerii w biurze agenta. Ta reak
cja najbardziej zaskoczyła matkę Scarlett, 
która nawet nie podejrzewała, że jej cór
ka marzy o ekranowej karierze. Tymcza
sem kino fascynowało Scarlett. Uwielbia
la naśladować sławy starego kina takie 
jak Luciile Bali, Judy Garland i Rosalind 
Russell. Oczywiście niemal każda dziew
czynka marzy o tym, by zostać gwiazdą 
ekranu. Większość z tego wyrasta. 
Jednak Scarlett była zdecydowana swoje 

. . . , 
marzema urzeczyw1stn1c. 

Wymusiła na matce, żeby znałazła 
dla niej agenta i żeby woziła ją na zdjęcia 
próbne do różnych reklam telewizyjnych. 
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- Zazwyczaj okazywało się, że szukają ma
łego Chińczyka -opowiada o nich Scarlett. 
Rzuciła szkołę baletową i zaczęła naukę 
aktorstwa w Lee Strasberg Theatre Institute 
for Young People. Zaczęła od grupy dla 
naj młodszych, ale jako wyjątkowo utalen
towana szybko została przeniesiona do 
grupy dla nastolatków. Mając l O lat, zdo
była upragnioną rolę filinową- epizod 
w komedii "North" Roba Reinera. Wystąpi
ła także u boku Ethana Hawke'a w broad

wayowskiej inscenizacji "Sophistry': 
Przełomem w jej karierze stała się 

rola w "Zaklinaczu koni" Roberta Red
fo rda. Scarlett zagrala dziewczynkę, która 
po wypadku traci nogę. Spotkanie z ty
tułowym zaklinaczem pomaga jej odzys
kać wewnętrzny spokój i pewność siebie, 
a przede wszystkim radość życia. Krytycy 
zgodnie chwalili młodziutką aktorkę. 
Redford także zachwycał się Scarlett. Był 

Mówią o niej, że choć 
jest jeszcze bardzo młoda, 
ma dojrzałą duszę 

pod wrażeniem jej wewnętrznej dojrza
łości. Mówił o niej, że "jest 13-latką 
o duszy 30-latki': 

Scarlett nie miała nic przeciwko 
takim porównaniom. Śmiała się, że ro
dzice nigdy nie traktowali jej i rodzeń
stwa jak dzieci. Matka pozwalała im 
oglądać każdy film, jaki tylko chcieli. 
"Milczenie owiec" Scarlett zobaczyła, 
mając lat osiem. 

Po sukcesie "Zaklinacza koni" posy
pały się propozycje kolejnych ról. Jednak 
Scarlett je odrzucała: "były to albo role 
zgwałconych i poćwiartowanych nastola
tek, albo młodych sportsmenek walczą
cych z ciężką chorobą". Zgodziła się na

tomiast zagrać epizod w "Człowieku, 
którego nie było" braci Coen i dużą rolę 
w "Ghost World" Terry'ego Zwigoffa 
według komiksu Daniela Clowesa. 

Po filmie Zwigoffa krytycy nazwali 
Scarlett nową Lauren Bacall. Ten komple
ment zawdzięcza brzmieniu swojego gło
su -niskiemu, zachrypniętemu i co tu 
kryć bardzo przez to zmysłowemu.- To 
porównanie było dla mnie prawdziwym 
wybawieniem. Miałam już dosyć uwag, 
że zanim coś powiem, powinnam od
chrząknąć albo pójść do laryngologa. 
Wreszcie uznano, że mój głos jest intere
sujący- cieszyła się Scarlett. 

Ostatnich kilka miesięcy należy bez 
wątpienia do Scarlett. Dzięki "Między sło
wami" i "Dziewczynie z perlą" stała się jed
nym z najgorętszych nazwisk Hollywood. 
Dostała nagrodę BAFTA, nagrodę kryty
ków z Bostonu i nominację do Złotego 
Globu. Sofia Coppola mówi o Scarlett, 
że potrafi bez zbędnych słów oddać różne ~ 

emocje. Peter Webber porównuje ją do ~ 
gwiazd kina niemego i zachwyca się jej ~ 

~ 

"hipnotyzującym wdziękiem': ~ 
::::> 

Ale sława ma także ciemne strony. 1:J 
z 

Scarłett zainteresowała się prasa brukowa. ::::> 
12 

A z braku prawdzi\.'V}'Ch sensacji zaczęto ~ 

wymyślać na jej temat różne plotki. ~ 
N 

Według jednej z nich Scarlett ma romans u:1 
1-' 

ze starszym o 17 lat Benicio Del Toro. J:B 2 

J 
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FANFAN TULIPAN/PENELDPE 

, 

PENELOPE CRUZ 
, . 

JA Z PODROZY 
Hiszpanka, która podbiła Hollywood, 
we. francuskiej superprodukcji gra ognistą 
Cygankę. Zakochuje. się w Fanfanie 

.. Tulipanie. i odrzuca względy króla. 

z PENELOPE CRUZ rozmawia CHRISnAN JAUBERTY 

Trudno się z Panią umówić ... 
Bo jestem bardzo zajęta, w ciągłych rozjazdach. 

Gdzie więc czuje się Pani naprawdę u siebie? 

To nieco skomplikowane. W jakiejś mierze moim macierzystym portem 

jest Madryt, gdzie mam rodzinę i mnóstwo przyjaciół. 

Ale kiedy nie pracuję, a więc nie jeżdżę po świecie, równie 

dużo czasu spędzam w Los Angeles. 

Praca nad " Fanfanem Tulipanem " wymagała 3-mie

sięcznego pobytu we Francji. Jak to Pani wspomina? 
Doskonale. Okolice Angers, gdzie były kręcone zdjęcia, 

są przepiękne. I ta wspaniała francuska kuchnia! A poza 

tym bardzo lubię francuski. Uczyłam się tego języka w li

ceum. Miałam więc niezłe podstawy, aby pod kierunkiem 

nauczyciela oszlifować moją francuszczyznę. W 1998 gra

łam wprawdzie w "Don Juanie" Jacques' a Webera, ale to 

była bardzo mała rola. 

Widziała Pani " Fanfana Tulipana" Christiana-Jaque'a 

z 1952 roku, zanim zgodziła się zagrać Adeline? 

Nie. Dopiero, kiedy już wiedziałam, że wystąpię w tej 

historii, obejrzałam ten stary film z Gerardem Philipem 

Urodziła się Madrycie w 1974 ro

ku. Karierę zaczynała od tańca. 

Przez l O lat uczyła się klasycznego 

baletu. Potem grywała w serialach 

telewizyjnych i teledyskach. W cią

gu kilku lat stała się pierwszą damą 

hiszpańskiego kina. Rola w filmie 

.Wszystko o mojej matce" ( 1999) 

Almodóvara okazała się przepustką 

do międzynarodowej sławy. Waż

niejsze filmy: ,.Biow", .:Vanilla Sky", 

,.Gothika". Ostatnio było głośno 
aniołów': Od tamtej pory utrzymywaliśmy kontakt. 

Zamierza Pani, jak Vincent Perez, reżyserować? 

i z Giną Lollobrigidą w roli Adeline. Ale tylko raz, bo prze

cież Gerard Krawczyk chciał zrobić coś nowego, a nie kalkę. 

Chociaż ogólny nastrój i atmosfera obu filmów są sobie 

o jej romansie z gwiazdorem Hol

lywood Tomem Cruise'em. 
Jestem zbyt zajęta jako aktorka. Pasjonuję się foto

grafią i właśnie jej chciałabym poświęcić więcej czasu. 

bardzo bliskie. 

Postać Adeline jest Pani równie bliska? 

Ależ to nie ma żadnego znaczenia! Najważniejsze to przecież zrozumieć 

bohaterkę. Mogę grać postaci zarówno całkowicie ode mnie różne, jak i te, 

z którymi łączy mnie wiele wspólnych cech charakteru. Nieraz przy tworze

niu postaci przydają się własne doświadczenia, ale ja wolę posługiwać się 

wyobraźnią. Im więcej wyobraźni, tym więcej wolności. 

Adeline przepowiada przyszłość. Wierzy Pani we wróżby? 

No, tak trochę ... Ale Adeline to przede wszystkim kłamczucha. Co do 

wróżb ... Sądzę, że można być obdarzonym intuicją. Niektórzy wierzą w prze

czucia, mm me. 

Vincent Perez jest Szwajcarem, ale w jego żyłach płynie hiszpań

ska krew po ojcu Hiszpanie. Dzięki temu pewniej czuła się Pani 
na planie? 

Ależ to było bez znaczenia! Istotne było to, że znamy się od dawna, 

że graliśmy już raz razem w 1998 roku w filmie Nicka Haroma "Rozmowa 
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Grywa Pani w filmach europejskich i robi karierę 
w Hollywood. Jak udaje się to godzić? 

Wiele czasu pochłaniają mi zajęcia z nauczycielami języków, ponieważ 

gram często w trzech językach, a w dodatku muszę jeszcze posługiwać się 

różnymi akcentami. Przywykłam już do ciągłych podróży, do nieustannych 

przenosin z kraju do kraju. Kraje różnią się, ale na planach filmowych, 

gdziekolwiek one są, wszędzie jest tak samo. Trzeba nauczyć się swoich kwe

stii dialogu i wiedzieć, jak je przekazać, aby się już nad tym nie zastanawiać, 

kiedy rusza kamera. 

Zamierza Pani na stałe osiąść w Stanach i grać tylko w amerykań

skich filmach? 
Nie sądzę, abym musiała kiedyś dokonać takiego wyboru. Bardzo mi 

zależy, i to nie tylko ze względów zawodowych, na kontynuowaniu mojej 

kariery w Hiszpanii i Europie. Ameryka jest wielkoduszna wobec mnie, 

ale nie chciałabym się wyrzekać dla niej starego świata. Zresztą chyba nie 

muszę. Jadę po prostu tam, gdzie mnie angażują, gdzie czeka na mnie 

nowa i interesująca rola. 

• 



FAN SZERMIERKI 
Ma wprawę we władaniu białą bronią. 
Ale jego możliwości aktorskie nie ogranicza
ją się tylko do akrobatycznych popisów. 

rozmawia LIONEL CARTEGINI 

Przyjmując rolę Fanfana Tulipana nie bał się Pan, że zmiażdży go 
ciągle jeszcze żywy mit Gerarda Philipe'a? 

Nie, choć Gerard Philipe to ikona związana z legendą Fanfana Tulipana. 
Musiałem więc ciągle mieć przed oczami tamten dawny film, a jednocześ
nie udawać, że właściwie nie za bardzo pamiętam mojego poprzednika. 
Wiedziałem, że największą pułapką jest popadnięcie w karykaturę. 
Zwłaszcza że film Gerarda Krawczyka jest wierny "Fanfanowi" 
wyreżyserowanemu przez Christiana-Jaque'a. Niektóre sceny są 
niemal kalką tych sprzed 52 lat.. . 

Musieliśmy tak to zrobić, bo inaczej nie byłby to "Fanfan Tulipan"! Kiedy 
w scenie kluczowego pojedynku znalazłem się na dachu stodoły i zacząłem 
wywijać szpadą, a jednocześnie przez caly czas rozmawiałem z Adeline, to 
wiedziałem, że ci, którzy widzieli film Christiana-Jaque'a, przypomną sobie 
Gerarda Prulipe'a i Ginę Lollobrigidę. Zacząłem nawet podśpiewywać między 
kwestiami dialogu. Myślę, że Gerard Philipe też mógłby tak się zachować. 
Co jest największym wyzwaniem, kiedy gra się taką rolę? 

Utrzymać ją w nastroju radości i zgrywy. Fanfan to człowiek miłujący 
wolność, beztroski zuchwalec, dla którego igranie ze śmiercią to ryzykowna 
zabawa. Ale skoro obdarzony jest zręcznością linoskoczka, to udaje mu się 
porzucić wszelkie troski codzienności i uniknąć niebezpieczeństw wojen. 
Sceny walk są jak balet. Jak s ię Pan do nich przygotowywał? 

Dość długo. Musiałem przecież swobodnie dosiadać konia i skakać 
z balkonu, chwytając się jakiejś wątłej podpórki. Ćwiczyłem to wszystko 
na trapezie i trampolinie w paryskiej szkole dla cyrkowców. A dwa miesiące 

przed rozpoczęciem zdjęć umiałem już zsynchronizować te zręcznościowe 
popisy z tekstem mojej roli. 
"Cyrano de Bergerac", "Garbus", "Królowa Margot" . Skąd u Pana 
to zamiłowanie do fechtunku? 

Rozsmakowałem się w szermierce na pró
bach do "Hamleta" wystawionego przez Patri
ce'a Chereau na festiwalu w Awignon. Grałem 
Laertesa. Moimi mistrzami byli Bill Hobbs, 
który czuwał nad fechtunkiem w "Pojedynku" 
Ridleya Scotta, i Michel Carliez, którego pozna
łem przy realizacji "Garbusa': Michel towarzy
szył mi zarówno przed zdjęciami, jak i na pla
nie "Fanfana': Uważam, że szermierka ze swo
imi regułami, zasadami honoru, symboliką jest 
naszą sztuką walki. 
Odnajduje Pan w sobie coś z Fanfana? 

Fanfan jest infantylny, niczego nie traktuje 
serio. Pod tym względem się różnimy. Dla Fan
fana wszystko jest białe, czerń nie istnieje. 
Ja nie jestem aż takim optymistą. Łączy nas 
jednak idealizm, którym kieruję się w życiu 
i obdarzam nim wielu moich bohaterów. 
Jak się Panu pracowało z Penelope Cruz? 

42-letni Szwajcar, aktorskie szlify 

zdobywał na paryskich scenach te

atralnych. Już jako młody aktor 

przyprawiał Francuzki o palpitacje 

serca swoim uwodzicielskim spoj

rzeniem. Sławę przyniosły mu jed

nak występy w filmach, u boku 

takich gwiazd, jak Jacqueline Bis

set ( .. House of Jade", 1988), Cathe-

rine Deneuve (,.Indochiny", 1992) 

czy Gerard Depardieu ( .. Cyrano 

de Bergerac". 1990). Perez jest 

szczęśliwym mężem modelki Kari

ne Sylli. Mają trójkę dzieci. 

Doskonale. Znamy się od 1993 roku. Była wtedy młodziutką dziewczyną. 
Dzisiaj robi karierę w Ameryce. Ale nie zmieniła się. Dowcipkowaliśmy, popija
liśmy wino, zajadaliśmy się paellą, którą przyrządzał na planie ojciec Penelope. 
Jakie są Pańskie filmowe fascynacje? 

Przed kilku laty odkryciem były dla mnie filmy azjatyckie. Jestem także 
pełen podziwu dla "Pianisty" Romana Polańskiego. Skromność użytych przez 
reżysera środków, jego powściągliwość daje ternu filmowi niebywałą siłę. 
Spędził Pan jakiś czas w Ameryce ... 

To był okres pełen frustracji. Czułem, że tracę grunt pod nogami. Jestem 
szczęśliwy, że znów mogłem zaistnieć w kinie francuskim. Chcę także grać 
na scenie, bo teatr to prawdziwa pracownia, warsztat aktorski. 
Niedawno wyreżyserował Pan film "Peau d'ange" (Anielska skóra) ... 

Otworzyło to nowy rozdział w moim życiu i karierze. Stojąc za kamerą, 
lepiej zrozumiałem, czym jest aktorstwo i czym jest kino. Dawniej byłem 
nimi zauroczony, teraz je naprawdę kocham. 
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Dziś lekcja druga: Jak pisać scenariusz? Za dobry w USA można otrzymać 
milion dolarów, w Polsce dużo mniej. Ale warto próbowaćł 

Jak powstaje scenariusz? 
Zacznijmy od przestrogi [śmiech]. Nie każdy, kto sobie za

marzy o pisaniu scenariusza, może usiąść i go napisać. Oczywi
ście pewnych zasad czy też trików można się nauczyć, ale pod
stawową rzeczą jest mieć coś do powiedzenia. 
O sobie i o świecie. Potrzebna też jest elementarna umiejętność 
twórczego pisania, a to nie jest kwestią decyzji, tylko talentu. 
Jak się do tego zabrać? 

Trzeba mieć pomysł i dokładnie wiedzieć, o czym się 
chce napisać i dlaczego. Młodzi ludzie często mają jedynie nie
jasną koncepcję, która "rozwinie się" w trakcie pisania. 
Albo mają w głowie pierwszą scenę filmu. Tymczasem pomysł 
musi być ukonkretniony. Powinniśmy od początku wiedzieć, 
gdzie się nasz film zacznie i którędy popłynie historia. 
Od początku musimy znać "the end"? 

To bardzo ważne! Tym właśnie różni się pisanie scenariusza 
od uprawiania innych form literackich. Powieści, poematy rodzą 

się w trakcie pisania. Można pozwolić sobie na dygresje, nagle 
pójść w nieprzewidzianym kierunku. A scenariusz jest formą 
użytkową. Służy do zrobienia filmu. Każdy czytający scena
riusz- reżyser, aktor, scenograf, kostiumograf, operator - będzie na jego 
podstawie wykonywać pracę. Musi mieć przed sobą jasną konstrukcję. 
Konstrukcji można się nauczyć? 

Dobrze skonstruowany scenariusz ma swoją długość, 
kształt i punkty zwrotne. Istnieje teoria, oparta na analizie najlep
szych amerykańskich filmów, która mówi o pewnej zasadzie dramatur
gicznej. Fabuła dzieli s ię na trzy akty i ma dwa tzw. punkty zwrotne. 
Pierwszy i trzeci akt są krótsze, stanowią mniej więcej jedną czwartą 
część fabuły, a środkowy akt, zawierający rozwinięcie i główne pery
petie, zajmuje połowę filmu. Jeżeli film trwa 2 godziny, to scenariusz 
powinien mieć około 120 stron. 1 strona odpowiada mniej więcej 
1 minucie filmu. Akcja zawiązuje się w pierwszym akcie (trwa około 
30 minut), pod jego koniec następuje punkt zwrotny- wydarza się 
coś ważnego dla opowieści- potem akcja rozwija się (akt drugi), 
aż do drugiego punktu zwrotnego, stanowiącego kulminację, i w akcie 
trzecim następuje zakończenie, czyli rozwiązanie akcji. Punkty zwrotne 
to zdarzenia zmieniające bieg historii, popychające ją w inną stronę, 
ale zawsze do przodu. To nie musi być wybuch bomby, może być spot
kanie przyjaciela, każdy, nawet najsubtelniejszy fakt ważny dla osób 
dramatu. Jeśli przyjrzymy się uważnie dobrym filmom, zauważymy, 
że niemal zawsze są oparte na takiej strukturze. 
Na przykład ... 

Zrób zbliżenie 

"Bliskie spotkania trzeciego stopnia". W akcie pierwszym poznajemy 
bohatera, obserwujemy jego niepokoje. Pierwszy punkt zwrotny- spotka
nie z UFO. Akcja rozwija się: ponowne spotkanie z UFO staje się obsesją 
i celem działania bohatera, musi on przezwyciężyć coraz trudniejsze prze
szkody (akcja ma charakter wznoszący) -aż wreszcie następuje drugi 
punkt zwrotny- dotarcie na miejsce, gdzie wylądowało UFO i "odkrycie 
tajemnicy". Konsekwencja spotkania i zakończenie - bohater decyduje się 
odlecieć z UFO (akt trzeci). Podobną konstrukcję ma "Popiół i diament" An
drzeja Wajdy. A przecież twórcy tego filmu nie znali amerykańskich teorii 
scenariusza! Bo tak naprawdę to nie jest wcale amerykański wynalazek: 
ten wzór dramaturgiczny jest naturalny dla ludzkiej opowieści i ma swoje 
korzenie w mitach, baśniach pochodzących z różnych kultur. Każda 
dobra opowieść zawiera, tak samo jak mit, we
wnętrzną, nieuświadamianą strukturę. To prastara kon
strukcja myślowa. Dobry scenariusz odpowiada na podświadome potrze
by widza. Tego samego człowieka, któremu kilka tysięcy lat temu bajarz 
opowiadał przy ognisku niesamowite historie. 
Schemat, struktura, konstrukcja - brzmi strasznie ... 

Ale każdy dobry film - nie tylko o wydarzeniach gwałtownych, 
także o emocjach, o miłości- oparty jest na fundamencie 
struktury. Pracę scenarzysty można porównać z pracą architekta. Obaj 
tworzą projekty budowli. Ale gdyby architekt wymyślił tylko formę budyn
ku, a nie przemyślałby konstrukcji - budynek zawaliłby się. Scenarzy
sta powinien pisać w ten sposób, aby ktoś inny 
mógł według jego planu wybudować dom. 
Ale te struktury ograniczają! 

W pewnym sensie tak. Moi studenci też się buntują. Mówią, 
że pisanie scenariusza to twórczość jak każda inna, więc nie powin
na podlegać żadnym regułom. Sprzeczność jest tylko pozorna. 
Oczywiście trzeba być twórczym i oryginalnym, ale też pamiętać, 
do czego służy scenariusz. Na podstawie scenariusza 
kilkadziesiąt osób ma zrobić film. 
Zbuntowani scenarzyści powołują się na Davida Lyncha, który 
powiedział, że kiedy siada do pisania scenariusza, nie wie nic. 

Każda reguła jest po to, żeby ją łamać. Uważam, że aby zacząć malo
wać abstrakcje, trzeba najpierw nauczyć się malować figuratywnie. Poza 
tym nie należy ślepo ufać takim wypowiedziom. One efektownie brzmią, 
ale może nie do końca jest dokładnie tak. Ostatnio pojawiło się wiele do
brych filmów o fabule rozwict-lrzonej, na pozór igrającej nie tylko z wszel
kimi regułami, ale nawet z pojęciem czasu, jak "21 gramów". Ale te filmy 
tworzą ludzie, którzy doskonale opanowali techniki opowiadania i mogą 
nimi żonglować. Scenariopisarstwo bywa sztuką, ale zawsze JEST rzemio-

Pstryknij zdjęcie 
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słem. 1 tego rzemiosła można się 
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nauczyc, po to, by niekiedy bywało sztuką. 
Gdy chcę zrobić 1 O-minutowy film, 
obowiązują te same zasady? 

Można wybrać dwie drogi. Jeśli chcemy 
opowiedzieć jakąś historię, zasady drama
turgiczne są takie same. Jeśli chcemy popi
sać się formą, wystarczy, że film będzie 
choć trochę piękny. 

Dobrze, powiedzmy, że mam 18 lat, 
obserwuję świat wokół mnie i chciała
bym napisać scenariusz. 

Już się obawiałem, że powie Pani: 
"Mam 18 lat, często chodzę do kina i chcę 
napisać scenariusz". To byłoby najgorsze. 
Bo powstałyby jakieś kopie obejrzanych 
filmów. Ale powiedziała pani: "obserwuję 
świat". Właśnie. Trzeba przyglądać się 
swoim rówieśnikom, znajomym, swojemu światu, sobie. W ten spo
sób poznaje się swój temat i swoich bohaterów. Mieliśmy w polskim 
kinie falę filmów o gangsterach, tylko że takich gangsterów nikt na 
oczy nie widział. l było to śmieszne. Myślę, że sami gangsterzy śmiali 
się z tych filmów do rozpuku. Trzeba pisać o tym, co się 
zna i rozumie. Szukać czegoś, co może być zalążkiem fabuły. 
Musi być jakaś fabuła? 

Oczywiście. Ale fabuła to niekoniecznie wartka akcja, strzelaniny i po
ścigi. To może być czyjaś podróż, po świecie albo w głąb siebie. Fabuła 
jest kamykiem, który albo toczy się z hukiem, albo 
powoli posuwa się do przodu. Trzeba tylko znaleźć moment, 
od którego się to wszystko zaczyna. 
Już mam pomysł. Co dalej? 

Trzeba pomysł jak najkrócej zapisać. Taki lakoniczny 
skrót fabuły znajdujemy już w "Poetyce" Arystotelesa, który w 17 słowach 
streszcza "Odyseję" Homera. To ogromne dzieło, a Odyseusz przeżywa 
wiele przygód. Ale Arystoteles tłumaczy, że przygody Odysa to epizody. 
Właściwa treść jest taka: bohater przebywa długo poza domem, spotyka 
go wiele przygód, ale udaje mu się powrócić szczęśliwie do domu. Tu na
potyka zalotników swojej żony, których pokonuje i odzyskuje królestwo. 
A jaki powinien być bohater? 

W żadnym wypadku nie może być nijaki. W latach 80. moi starsi ko
ledzy robili czasem takie filmy, gdzie bohater przez dwie godziny chodził 

po ulicach i myślał. Nazwano go "snujem". Bohater nawet ściszony, 
zamknięty w sobie, ale mający jakieś emocje i cel działania nie jest nijaki. 
Często się mówi, że bohater ma pokonywać trudności, ale to wcale nie 
musi być atak z bronią w ręku, może być mierzenie się ze słabością, z cho
robą, czy przełamywanie wstydu. Bardzo ważne: pisząc scena-

Na krE!ć film 

. . . , , 
nusz, powmmsmy znac 
bohatera jeszcze lepiej niż 
potem pozna go widz. Musimy wie
dzieć, skąd się wziął, jakich miał rodziców i ja
kie dzieciństwo. Musimy stworzyć jego portret 
psychologiczny, choćbyśmy w filmie użyli jedy
nie jego niewielkiej części. 
Jaki jest największy błąd scenarzysty? 

Niezrozumiałość przekazu. Piszący wie, 
co miał na myśli, ale nie potrafił tego przelać 

na papier. Intencje rozmijają się z rezultatem. . . , . 
A jak wiadomo scenanusz musi przeczytac 1 zrozu-
mieć, o co w nim chodzi, wiele osób. Dobry scenariusz 
czuje się od pierwszych stron. Jeżeli na pierwszych 20 stronach nie znaj
dzie się nic, co by zaciekawiało, intrygowało, to dalej już nie ma co czytać. 
Inny błąd to stereotyp. Jeżeli ktoś nie obserwuje świata, nie opowiada 
o prawdziwych ludziach i prawdziwych wydarzeniach, natychmiast 
widać sztuczność. Oczywiście nie chodzi o dokładne przelanie prawdy 
życiowej na papier, ale o prawdę psychologiczną. Trzeba znać kondycję 
ludzką, by pisać scenariusze, to zresztą dotyczy pisania w ogóle. Ale pa
miętajmy też, że film istnieje także po to, by zaskaki
wać nowymi sytuacjami i nieprzewidywalnymi 
zachowaniami bohaterów. Niekoniecznie zatem trzeba 
wszystko wiedzieć o człowieku, ale umieć mu się przyglądać, 
by dostrzegać to, czego może nie zauważyli inni. 
Dlaczego zaczął Pan pisać scenariusze? 

H mmm ... To było bardzo dawno temu. Pani nie było jeszcze na świe
cie !śmiech]. l nie było wcale tak, że marzyłem o tym od dziecka. Był 1974 
rok. Pisywałem prozę, poezję, teksty piosenek. Zacząłem pisać recenzje 
teatralne i filmowe. Impulsem do napisania pierwszych scenariuszy była 
konkretna propozycja. Jerzy Domaradzki przygotowywał się do debiutu 
i spytał mnie, czy nie napisałbym dla niego scenariusza. Równocześnie 
odezwał się do mnie Andrzej Żuławski z propozycją, bym pracował z nim 
nad pamiętnikami Żeromskiego. Te pamiętniki - film z nich nigdy nie po
wstał - były dla mnie cennym, choć przykrym doświadczeniem, swoistą 
nauczką. Wtedy właśnie dowiedziałem się, że nie należy 
zabierać się za pracę, o której się za mało wie. 
Może właśnie dlatego zacząłem się poważnie uczyć scenariopisarstwa. 
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szyscy mówią: idziemy do Unii. 
Poszedłem więc i ja. Ale na 
placu Unii Lubelskiej nikogo 

nie było . Wróciłem więc do domu. Ktoś 
mnie, widać, zrobił w konia. Może nawet 
i trojańskiego. 

Jedni wykupują cukier, inni cement, 
a jeszcze inni bilety do kina, bo te po na
szym wejściu do Unii też mają zdrożeć. 
Wiadomo, dojdzie VAT i podatki na rzecz 
autorów i Instytutu Sztuki Filmowej. 
Niektórzy desperaci to szli nawet na filmy, 
które już widzieli (znam osobnika, który 
wybrał się ponownie na "Ubu Króla". Na 
szczęście wyjaśniło się, że nie z choroby to 
zrobił, ale przez pomyłkę: "Powrót króla" 
grano w sali obok). W tej sytuacji trudno 
się dziwić, że w pierwszym kwartale tego 
roku do naszych kin zajrzało aż 12 milio
nów widzów. To kwartalny rekord frekwen
cyjny. Wiem, wszyscy zaraz zawołają: 
"Pasja". To prawda. Ale trudno jakoś uwol
nić się od podejrzeń, że do kin gnała nas 
też ta sama zapobiegliwość, która wielu 
osobom każe się tłoczyć po wyprzedażach 
i promocjach. Cóż, zasada, by kupować, 
dopóki jest tan iej, jest ponadklasowa i po
nadkasowa. Tak przynajmniej uważa pan 
Zdzisek, znany na warszawskim Grochowie 
defetysta, który ostatnio z wredną satys
fakcją przypomniał mi, że w 1992 roku 
bilet na "Psy" w kinie Non Stop kosztował 
1 O tysięcy złotych. Jak widać, pan Zdzisek 
jest nie tylko defetystą, ale i demagogiem, 
nie wiem więc, czy do jego diagnoz po
winno się przywiązywać wagę. Tym bar
dziej że jest on raczej bikiniarzem niż prak
tykującym kinomanem. Od kina, zwłaszcza 
europejskiego, pan Zdzisek odpadł defini
tywnie kilka lat temu. Jedni mówią, że po 
"Życiu jako śmiertelnej chorobie przenoszo
nej drogą płciową", inni - że po "Reichu". 
Jedno jest pewne: gdy pan Zdzisek rzucił 
kino, to zaraz zaczął pić, by- jak powiadał 

-wyzwolić człowieka w Polaku. Ciekawe, 
czy teraz nasze kino znajdzie w sobie siłę, 
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by w panu Zdzisku - człowieku i Europej
czyku -wyzwolić Polaka. Cała nadzieja 
w Marku Koterskim. 

A jak już jesteśmy przy Adasiu Miau
czyńskim ... fajny europejski film wczoraj 
widziałem. "Kociak" mu było . Opowiadał 
o pewnym Arabie, co to, by zainstalować 
się na stałe we Francji, najpierw udaje Az
teka, a potem Greka, który w finale w ślub-

LECH KURPIEWSKI 

ciaka" we Francji zobaczyło ponad 4 milio
ny widzów. Siedziałem więc, patrzyłem 
i czułem ulgę większą niż błękit u Bessona. 
Bo naprawdę nie powinniśmy przeżywać 
żadnych stresów, że tylko my robimy głu

pie filmy (tytuły do wglądu w kancelarii 
adwokackiej "Leon Zakrzewski i córka") 
i na nie tłumnie chodzimy. Stara Europa 
też tak potrafi. 

Uchodzimy w Europie za konia losła?J 
trojańskiego Ameryki. Nawet mamy Parysa 
nej sukni gna przez zieloną łąkę ku ukocha
nemu arystokracie. Przyznam, że takiego 
kretyństwa w kinie od lat nie oglądałem. 
A jednocześnie od dawna żaden film nie 
sprawił mi takiej radości, choć ani razu się 
chyba na nim nie zaśmiałem. Tuż przed po
kazem dowiedziałem się bowiem, że "Ko-
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Jak wspomniałem na początku, każdy 
ma swoją Troję. My mamy nawet Ich Troje. 
Dlatego dziwi, że Amerykanie nie zorgani
zowali w Polsce europejskiej premiery 
superprodukcji Petersena. Podobny pomysł 
znakomicie się sprawdził w przypadku 
"Pasji". Sprawdziłby się i tym razem. 
W końcu to nie kto inny tylko właśnie my 
uchodzimy w Europie za konia (osła?) 
trojańskiego Ameryki. No i mamy w dodat
ku własnego Parysa. Tak, europejską pre
mierę "Troi" to już naprawdę powinniśmy 
dostać w offsecie. A Europa Urnę Thurman 
w leasingu ... 

Symbolem Francji jest Marianna, 
która co jakiś czas zmienia oblicze, przybie
rając rysy coraz to innej francuskiej aktorki. 
Wspólna Europa też mogłaby mieć taką 
symbo l iczną żeńską reprezentację. Na 
przykład w postaci Albertynki ("Jam Alber
tynka, ach, cud dziewczynka!") z "Operet
ki" Gombrowicza (w końcu mamy rok pisa
rza) albo jakiejś mniej swawolnej pani. 
Pierwszej Europejce swoich kształtów 
powinna użyczyć Amerykanka. Właśnie 
Urna Thurman, bo ta dziewczynka i dużą 
stopę ma ("Kill Bill: droga samurajki") 
i bardzo długie kciuki {"l kawbojki mogą 
marzyć"), znakomicie nadające się do 
sygnalizowania, że wszystko jest OK. 
A to jest właśnie to, co Unii i Polsce jest 
teraz najbardziej potrzebne. Bang, bang. 
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. , ·~ cy, int}:ril po~ret kobiety, 
która marząc ó niebie, wylądowała w piekle. 

·Takiej Ameryki hollywoodzkie kino 
nie pokazywało od 30 lat. 

' 
janusz Wróblewski, POUTYKA 
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BDX-DFFICE MARZEC 

5 marca - 1 kwietnia 2004 

1. PASJA 159,6 5 
2. STARSKY l HUTCH 78,7 4 
3. HIDALGO - OCEAN OGNIA 58,1 4 
4. DAWN OF THE DEAD 47,2 2 
5. SEKRETNE OKNO 42,0 3 
6. SCOOBY-DOO 2 35,0 1 
7. 50 FIRST DATES 25,7 7 

• 
8. ZŁODZIEJ ZVCIA 24,0 2 
9. AGENT CODY BANKS ... 21,9 3 

10. ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS ... 18,5 2 

MARZEC WSZECH CZASÓW 
• W marcu w polskich kinach sprzedano 4,6 mln biletów. 

To rekord wszech czasów. Jeśli ktoś z waszych znajomych był 

w tym miesiącu w kinie, to na 57 procent był na "Pasji". Wyniki 
filmu przerosły wszelkie oczekiwania. Otwarcie na poziomie 

336 tys. było skromną zapowiedzią sukcesu. Pierwszy milion 
film osiągnął w 9 dni. Po świętach wie.lkanocnych miał już 3 mln. 

Z pozostałych tytułów najlepiej radziło sobie .. Nigdy w życiu", 
zbliżając się do l ,S mln widzów. "Straszny film 3" w dwa tygo
dnie pobił oglądalność .,dwójki", ale brakuje mu jeszcze 

ponad 200 tys. widzów, by dorównać pierwszej części. 

Dzięki marcowym wynikom .,Mój brat niedźwiedź" awansował 

do pierwszej piątki najchętniej oglądanych filmów animowanych. 
Oscary o kolejny miesiąc przedłużyły .. życie" w pierwszej dzie
siątce ,Y'/ładcy Pierścieni ". 

1. PASJA 
=== 2. WŁADCA PIERŚCIENI : POWRÓT KRÓLA 2 089,4 :== • 

3. NIGDY W ZVCIU := 
4. MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ 
~ 

S. MALI AGENCI 3D 
=== 6. OSTATNI SAMURAJ 
~ 
:==7. MIĘDZV SŁOWAMI 

8. GDZIE JEST NEMO :== 
9. GOTHIKA 

:== 
10. NAWIEDZONY DWÓR 

==== 

==== 

1 430,5 
1 111,2 

717,6 
561,8 
225,4 
307,8 
203,2 
203,0 

29 875 
20 324 
13 774 

8 483 

8 292 
3 428 

3 369 

2 898 
2 707 

4 

13 
7 

10 
1 1 
9 

6 

13 
7 
7 

Polac~ rusz~li do kin. Zapowiada się frekwenc~n!d 
przelom. [Z!d kino wejdzie nam w krew. CZ!d okaże 
się jednorazow!dm W!dskokiem. zależ~ od nlmów. 

1 

PASJA NAJLEPSZA W TYM ROKU 
• Komentując marcowe zestawienie, można powiedzieć: .. za 
Wielką Wodą bez zmian" ... Pasja" powtórzyła swój wynik z jed-

nego tygodnia lutego- 160 mln dolarów- i z sumą 320 mln jest 
najlepszym tytułem tego roku. Przewaga filmu Gibsona nad resz-
tą stawki jest miażdżąca. Zajmująca drugie miejsce komedia sen-
sacyjna .,Starsky i Hutch" z Benem Stillerem i Owenem Wilso-

nem zebrała .. jedynie" 80 mln dolarów. 

Na podium, z dorobkiem 58 mln dolarów, znalazł się też film 

przygodowy "Hidalgo - Ocean Ognia" z Viggo Mortensenem. 
Dalej horror .. Dawn of the Dead" przed thrillerem z Johnnyrn 
Deppem .. Sekretne okno". Utrzymała się w zestawieniu, choć 
dopiero na siódmym miejscu, druga po .. Pasji" premiera lutego, 
komedia romantyczna .,50 First Dat es". Film zebrał w sumie 

blisko 120 mln dolarów. 

1. PASJA 
• 

2. NIGDY W ZVCIU 
2 619,7 

465,5 
179,5 
164,2 
150,2 

123,3 

1 430,5 
4 
7 
2 3. STRASZNY FILM 3 

4. MÓJ BRAT NIEDŹWIEDŹ 
5. LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ 

=== 
6. NADCHODZI POLLY 
7. MIĘDZV SŁOWAMI 
8. PIOTRUŚ PAN 
9. 21 GRAMÓW 
O. WŁADCA PIERŚCIENI: POWRÓT KRÓLA 

97,3 
86,9 
69,2 
59,8 

179,5 
1 111,2 

150,2 
123,3 

225,4 

86,9 
69,2 

2 089,4 

10 
2 
4 

6 
4 

3 
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• W pierwszym kwartale widzowie ruszyli do kin. Ponad 12 mln sprzedanych biletów 

to osiągnięcie bez precedensu w polskim kinie. To prawie tyle, co w całym pierwszym pół
roczu 2003. Już dziś możemy być pewni, że rok 2004 będzie rekordowy. Po raz pierwszy 

frekwencja w kinach przekroczy 30 mln. . 

Warto podkreślić, że większość filmów z pierwszej dziesiątki osiągnęła wyniki, jakich nikt 
się nie spodziewał. Jedynie .. Powrót Króla" z prawie 2,1 milionami widzów nie był niespo

dzianką. Frekwencja na pozostałych tytułach zaskoczyła nawet największych optymistów. 

A ile jeszcze "dużych" premier przed nami. Może się zdarzyć, że zebranie miliona widzów 
nie będzie gwarantowało miejsca w pierwszej dziesiątce rocznego podsumowania .. 

Wspaniałe wyniki .. Pasji" zmieniły układ sił wśród dystrybutorów. Na czele, podobnie 

jak w 2002 i w 2003 roku, znajduje się Warner. Ne kolejne miejsca to już nowa sytuacja: 

na drugim - Monolith, na trzecim - Forum Film. 

Zachwyty nad mijającym kwartałem są jak najbardziej na miejscu. Oby ten kwartał zwia
stował normalność w polskim kinie. 
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MIĘDlY SŁOWAMI 

POWRÓT 

SŁOŃ 
DZIEWClYNA Z PERŁĄ . 
ZYCIE l CAŁA RESZTA 

OGRÓD 
BYĆ l MIEĆ 

JEGO BRAT 
DRÓŻNIK 

--~~ 

OGRÓD ROZKOSZV . 
PEJZAZ 
21 GRAMÓW . 
DUZA RYBA 
OKNA 
DZIEWCZVNY Z KALENDARZA 

**** 

***** 
*** 
***** 

**** 

**** 

ŁAWA PRlYSIĘGŁYCH **** 
LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ 

ZAGINIONE 
HIDALGO - OCEAN OGNIA 

PO TAMTEJ STRONIE ŁÓŻKA *** 
SZKOŁA ROCKA 
POZORY l ZŁUDZENIA 
STARSZA PANI MUSI ZNII\t'łM~~~ 

NAJLEPSI Z NAJLEPSlYCH 

* 

***** 
***** 
**** 

**** 
*** 
*** 
*** 
** 

*** 
** 
* 

LECH KURPIEWSKI 

***** To film prosty jak tabliczka mnożenia 

i piękny jak spełniony sen J.J. Rousseau. 

***** 
***** 
***** 
***** 

**** 
**** 
**** 
***** 
*** 
**** 
**** 
**** 
**** 
*** 
*** 
*** 
*** 
** 
** 

A najbardziej fascynuje w nim postać 

nauczyciela-mistrza, który uczy swoich 

podopiecznych nie tylko pisania i czytania, 

ale również tego, jak żyć. l robi to bez żad

nego koturnowego zadęcia. 

Ten film koniecznie powinni zobaczyć 

różnej maści gminni kacykowie, którzy 

z łatwością decydują o zamykaniu kolejnych 

wiejskich szkół na polskiej prowincji. Może 

zrozumieliby, że tzw. opłacalność nie jest 

tylko wynikiem prostego księgowego bilan

su: winien i ma. Może ona wynikać też 

z filozoficznego, istotniejszego rachunku, 

z koniunkcji: być i mieć. 
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JACEK SZCZERBA 

*** Oglądając francuskie "Być i mieć", nie 

umiałem odnaleźć się w świecie, który ten 

film przed nami odkrywa. Czułem się 

odrobinę szantażowany przez reżysera: 

patrz, tak wygląda prawdziwe życie! 

Czy twoje nie oddaliło się od tego wzorca 

na kilometry?! Jednak im dłużej ten doku

ment żyje w mojej głowie, tym ciepłej 

o nim myślę. Trójka, którą postawiłem, 

to refleks pierwszego wrażenia. Nie będę 

udawał, że podczas projekcji odebrałem 

"Być i mieć" inaczej. 
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•• ... ochrona najnowszej eneraCJI 

• 

zawiera L.casei Defensis 

L.casei Defensis to unikalny szczep bakterii, który posiada udowodnione przez naukowców właściwości 

uodparniające (Defensis- z tac. "obrona"). Został on wyselekcjonowany przez specjalistów z firmy Danone 

po 7 latach badań i zarejestrowany w Instytucie Pasteura w Paryżu. W przeciwieństwie do zwykłych szczepów 

bakterii zawarte w Actimelu Le. Defensis wspomagają nasz układ odpornościowy na trzech poziomach: 

• walczą ze szkodliwymi bakteriami i wirusami, 

• uszczelniają ścianki jelita, zapobiegając inwazji szkodliwych mikroorganizmów, 

• pomagają utrzymywać równowagę mikroflory jelitowej. 

l w rezultacie przyczyniają się do zwiększenia odporności na choroby. 

Ochrona najnowszej generacji - Actimel Defensis. 

" CASEI DEFENSIS 
naturalnie wzmacnia odporność www.actimel.pl 
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Po wejściu do Unii Europejskiej Polska nie zostanie drugim Hollywood, a filmowcy dalej 
będą musieli walczyć o pieniądze. Bo o pieniądze walczy się wszędzie. MARCIN sTANiszewsKI 

chodzimy do Europy, ale drzwi 
do unijnych funduszy są otwar
te nie od dziś. Do BURIMAGES 

Polska należy (i płaci składki) od 1991 ro
ku. Przez ten czas z dofinansowania sko
rzystało 39 polskich produkcji na łączną 
kwotę 1,7 mln euro. Z programu Media 
możemy korzystać od ponad dwóch lat. 
Do dziś 26 firm (producenci i dystrybuto
rzy) otrzymało ponad 3,2 mln euro. Istnie
ją niezliczone programy szkoleniowe, 
stypendia zagraniczne. Producenci, kinia
rze i dystrybutorzy jednak narzekają. 
Czy l maja coś zmieni, czy może dla pol
skich twórców oznaczać będzie wejście 
do filmowego Eldorado? 

POMÓŻMY SOBIE SAMI 
-Najpierw uporajmy się z naszym 

niespójnym i niestabilnym systemem fi
nansowania produkcji filmowych- radzi 
Irena Strzałkowska, przedstawiciel Polski 
w EURIMAGES.- Polskiej kinematografu 
może pomóc Polska. Trzeba załatwić pro
blemy, które już na poziomie lokalnym 
paraliżują filmowców. 

Takiego zdania są też inni europejscy 
ftlmowcy, którzy pod koniec marca zjecha
li do Warszawy na Audiowizualne Forum 
Szkoleniowe zorganizowane przez Car
toon, Niezależną Fundację Filmową i Me
dia Desk Polska (polski przedstawiciel 

- l 
Wspiera kina, dystrybutorów, produkcję, organizuje szkolenia. Jako 
firma dystrybucyjna Gutek Film od czerwca 2002 korzysta z trzech 
systemów. Jej szef Roman 'Gutek wyjaśnia : 

• System automatyczny to są pieniądze, które wylicza się na pod
stawie ilości widzów obecnych na naszych filmach w roku ubie
głym (dofinansowanie do dystrybucji ma charakter pożyczki, 
więc jeżeli film zarobi, to pien iądze zwraca się do kasy). 

• System selektywny - ilość pieniędzy zależy od wielkości grupy 
dystrybutorów, im więcej dystrybutorów, tym więcej pieniędzy. 

• Ostatni system to dofinansowanie konkretnych imprez. Z tego 
funduszu korzystam przy organizowaniu Festiwalu Nowe Hory
zonty (w zeszłym roku otrzymaliśmy 20.000 euro). 
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programu Media). Spotkanie miało przy
bliżyć zainteresowanym perspektywy roz
woju rynku audiowizualnego w Europie. 

- Problemy wszędzie są podobne. 
Telewizja coraz mniej wspiera produkcję 
fabuły, wciąż za mało jest dobrych, dopra
cowanych scenariuszy- wylicza Jacques 
Delmoly, szef programu Media. 

Czego mogą się nauczyć nowi człon

kowie Unii od kolegów po fachu z innych 
krajów? Jaka jest ich recepta na te same 
bolączki? Większość uczestników forum 
z uporem podkreślała dwie rzeczy. Przede 
wszystkim ogromne znaczenie lokalnej te
matyki. - Nie próbujcie naśladować Holly
wood. Wasza siła tkwi w waszej kulturze. 
Poruszajcie tematy, które znacie, przedsta
wiajcie historie, które tylko wy potraficie 
opowiadać. Z drugiej jednak strony przy 
ich realizacji musicie myśleć w skali Euro
py. Nie bójcie się koprodukcji, współpracy 
z ftlmowcami z całego kontynentu, korzy
stania z unijnych funduszy- przekonuje 
Bertrand Faivre, producent działający we 
Francji i Wielkiej Brytanii. 

KOMISARZ "DOBRA RADA" 
Z podobnym przesłaniem "budowania 

mostów pomiędzy kulturami narodowy
mi" przybyła do Polski Viviane Reding, 
komisarz Unii Europejskiej ds. edukacji 
i kultury. W towarzystwie ministra kultury 
Waldemara Dąbrowskiego odwiedziła 
łódzką szkołę fl.lJnową, by zainaugurować 
program wymiany studenckiej Erasmus 
między europejskimi uczelniami ftlmowy
mi (inne uczelnie polskie w programie 
Erasmus uczestniczą już od 10 lat). 

Jednak poza dobrymi radami i dekla
rowaną przychylnością pani komisarz nie 
zaproponowała niczego konkretnego, żad

nych nowych funduszy na produkcję ftl 
mową. Minister Dąbrowski zapowiedział, 

że będą dopiero tworzone instnunenty 
ułatwiające naszym filmowcom europejską 
koprodukcję. - Studiowanie na różnych 

uczelniach kontynentu posłuży również 
nawiązaniu kontaktów towarzyskich. A te 
mogą okazać się pomocne przy szukaniu 
funduszy na produkcję i dystrybucję fil
mów - przekonywała Viviane Reding. 

ZA DUŻO BIUROKRACJI? 
Mimo iż pieniądze z Unii zasilają pol

ską kinematografię od paru lat, wielu fil
mowców wciąż traktuje je z rezerwą. 

-Wyszarpanie jakichkolwiek pieniędzy 
ze środków unijnych graniczy z cudem, 
a warunki ich przyznawania to czysty ab
surd - żali się młody producent proszący 
o anonimowość. - W Media Plus poziom 
biurokracji jest tak wysoki, że zniechęci 
najwytrwalszych. BURIMAGES jest pod 
tym względem o wiele bardziej przejrzysty, 
ale ... warunkiem otrzymania pakietu jest 
co najmniej jeden zrealizowany film, który 
znalazł się w ogólnokrajowej dystrybucji. 
To oferta dla starych wyjadaczy! Wielcy bę

dą więksi, a mali dalej będą musieli wal
czyć o przetrwanie- zżyma się producent. 

- Wypełnienie formularza po raz 
pierwszy może zniechęcić, tym bardziej 
że powinno się to zrobić w języku obcym 
- przyznaje Agata Pietkiewicz, dyrektor 
biura Media Desk.-Jednak ci, którzy 
otrzymali wsparcie programu Media, już 
zapomnieli o przykrościach związanych 
z wypełnianiem aplikacji. Teraz uważają, 
że te procedury służą obiektywizmowi, 
a co najważniejsze- każdy ma równe 
szanse. 

-Nikomu nie odmawiam spotkania, 
ale bardzo wielu producentów to dyletan
ci, niemający bladego pojęcia o realiach 
- broni się Irena Strzałkowska. - Przycho
dzi do mnie człowiek, rzuca na stół kartkę 
z historyjką w dwóch akapitach i żąda pie
niędzy. Pytam go, czy przeczytał chociaż 
regulamin. Zalega cisza ... 

Przez 13 lat funkcjonowania w Polsce 
BURIMAGES odmówiło wsparcia trzem 
producentom, którzy złożyli aplikacje. 



W 2003 roku jednak nikomu nie przyzna
no pieniędzy, bo żaden ze zgłaszających się 
producentów nie był w stanie zgromadzić 
budżetu w Polsce, a jest to warunek stara
nia się o dotację. 

-Skorzystałem ze środków Unii Euro
pejskiej - mówi Piotr Dzięcioł, producent 
"Ediego':- Niedawno z programu Media 
otrzymałem dofinansowanie prac wstęp
nych przy nowych filmach Trzaskalskiego, 
Fabickiego i Guzińskiego- w sumie 90 tys. 
euro. Teraz trwają rozmowy z naszymi 
koproducentami. Prawdopodobnie wystą
pimy o pieniądze z EURIMAGES. Naj
większym problemem nie jest robota 
papierkowa -z tym poradzi sobie średnio 
inteligentna osoba. Kłopotem jest podsta
wowy budżet, którego większość filmow
ców nie jest w stanie zgromadzić. 

Bardziej niż na nagłą aktywizację śro

dowisk filmowych Irena Strzalkowska liczy 
na zagranicznych dystrybutorów. Dla nich 
Polska może się okazać nieodkrytym skar
bem.- Liczę na takich Romanów Gutków 
z Niemiec, Francji czy Danii -konkluduje 
Strzalkowska. 

-Od początku lat 90., kiedy to "wpi
sal iśmy" kino Muranów do sieci Europa 
Cinemas, korzystamy z europejskich pie
niędzy - mówi Roman G u tek, szef firmy 
dystrybucyjnej Gutek Film. - Oczywiście, 

nie jest to proste i słyszę różne glosy, 
że biurokracja, papiery itd. Nie ma na to 
rady, pieniądze są publiczne, więc musi 
być zachowana przejrzystość wszelkich 
operacji ... Przynależność do Europa Cine
mas traktuję bardziej w kategoriach presti
żu, niż finansowych korzyści. Ich wielkość 
nie przekracza kilku procent obrotu kina. 
W 2003 roku do sieci Europa Cinemas 

należało 469 kin z 271 miast 
z 51 krajów. To jest potęga. 

Przez lata improwizowa
nych budżetów przyzwyczaili
śmy się w Polsce do załatwiania 
środków na produkcję poprzez 
znajomości albo w ramach róż
nie pojmowanych zasług. Tym
czasem finansowanie filmów 
musi być kontrolowane i doku
mentowane, jak każda inna 
inwestycja. 

NIE TYLKO PIENIĄDZE 
Pieniądze nie rozwiążą 

wszystkich problemów, z jakimi 
borykają się polscy filmowcy. 
O wiele więcej korzyści mogą 
przynieść kontakty z twórcami 
z innych krajów. 

-Trzeba być elastycznym 
i adaptować się do nowych wa
runków. Jeżeli jest możliwość 
realizacji danego projektu w in
nym kraju, czemu tego nie wy
korzystać? - pyta retorycznie 
Bertrand Faivre. 

Świetnym przykładem mo
że być podobny do tylu innych 
przypadek Alexandru Salomona z Rumu
nii. Aby zrealizować swój dokument "Wiel
ki napad na komunistyczny bank': Salo
mon zjechał pól Europy.- W Rumunii 
nie było mowy o jakiejkolwiek pomocy 
ze strony telewizji, a pieniądze rządowe 
przydzielano na "szemranych" zasadach. 
Fostanowilem więc spróbować za granicą. 
W Niemczech trafiłem na wspaniałych 
ludzi z European Document Network, 
którzy mi pomogli. Pukaliśmy do każdych 
drzwi, poczynając od stacji telewizyjnych 
BBC i Arte, a kończąc na ambasadach 

MEDIA - TERMINY SKŁADANIA DO 
Szkolenie sektora audiowizualnego - połowa maja 
Projekty Indywidualne 31.05.2004 
Slate Funding 31.05.2004 
Slate Funding drugi etap 31.05.2004 
Dystrybucja schemat 
selektywny 10.07.2004, 01 .12.2004 
TV Broadcasting 16.06.2004, 03.11 .2004 

rumuńskich w Paryżu i Londynie. Zrobili
śmy wokół tego filmu prawdziwą aferę 
- śmieje się rumuński reżyser. 

- Pamiętajmy, że kraje przystępujące 
do Unii są na starcie faworyzowane. To nie 
potrwa wiecznie - ostrzega Pietkiewicz. 

Nie pozostaje nam zatem nic innego, 
jak uwierzyć w słowa, którymi zakończył 
swoje przemówienie Stewart TiU z UIP: 

- Mimo wszystko jest przed nami 
więcej możliwości niż problemów. 

w 

Wsp6łpt'aca WITOLD GÓRKA 

i BOGDAN SOBIESZEK 

Wsparcie dla festiwali 03.05.2004 
Wsparcie dostępu do rynków - czerwiec, sierpień 2004 
Wsparcie dla festiwali 
trzecie kraje maj 2004 
Wsparcie dla projektów 
pilotażowych połowa lipca 2004 
www mf'dl d :;k.org.pl 
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Przyjechali do Polski nie dla chleba, ale dla kina. Tutaj żyją, tutaj walczą o swoje wizje. 
l robią to bardZO Skutecznie. MARCIN STANISZEWSKI 

u! 

Bo Martin do Polski przyjechał 
osiem lat temu ze Szwecji. -Szu
kałem dobrej szkoły fi lmowej. 
Chciałem nauayć s ię rzemiosła. 

Kiedy usłyszałem, że w Katowi
cach reżyserii będę mógł się uayć 
od Kieślowskiego, Dziworskiego 
ay Maraewskiego, spakowałem 

walizki i zaryzykowałem. 

WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI 

l O majt=J 

Warszawa, 
Galeria-Kawiarnia (ul. Radna 13) 

Wystawa rysunków i storyboardów 
Mateusza Rakowicza do serialu "Glina" 

Władysława Pasikowskiego 

'?1- 3(] li. oJ ja 

Warszawa, Akademia Teatralna 
22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 

"Dozwolone do 21 ". 
Najmłodsi filmowcy, do boju! 

Organizatorzy festiwalu czekają 
na Wasze filmy jeszcze do 5 maja. 

. l ' . l ·, . . '_ ' :l: '-' . : ( J l' l 'l ' ( (l/ ; l"i. 1.' l:: 
' ' 
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Kraków, Kino Kijów 
Krakowski Festiwal Filmowy 

·-·" :.• n < 1.: ( 'ą; Id 1: 1ft • i;·;,: l p l 

Do końca maja możecie wysyłać swoje 
filmy na jubileuszowy, 50. Ogólnopolski 
Konkurs Filmów Amatorskich w Koninie 

(17-20 czerwca). Szczegóły: 
',';"l.'l\1 ,,kf.1 kOI11'! III! 1.1 

' 

Na Wasze filmy czekają też organizatorzy 
3. konkursu niezależnego, który odbędzie 

się w ramach 1 O. Festiwalu "Lato Fil
mów" w Kazimierzu. Tegoroany festiwal 

(30 lipca - 8 sierpnia) zapowiada się 
wyjątkowo smakowicie. Co powiecie na 
koncert Tomasza Stańki albo retrospekty
wę filmów Jerzego Skolimowskiego? 

Szczegóły na www l;1tofiln1ow pl 

Opłaciło się . Bo Martin jest 
obecnie jednym z najbardziej roz
chwytywanych reżyserów teledys
ków. Sam robi zdjęcia do swoich 
klipów. Ilustrował muzykę Liroya, 
Wilków, Hey, Smolika. Za tele-

, 
dysk do "Białych wakacji" Scianki, 
na ostatnim festiwalu wideokli
pów Yach Film, zdobył nagrodę 
dla najlepszego reżysera. 

- Co mi najbardziej przeszka
dza w robieniu fi lmów w Polsce? 
Oaywiście pieniądze. Chociaż 

o wiele bardziej irytuje mnie brak 
profesjonalizmu. Z drugiej strony 
ostatnio pojawiła się nowa genera
cja "ludzi z nadzieją" - są bardziej 
wrażliwi, romantyani, naprawdę 
zakochani w kinie i w życiu. Robią 

piękne rzeay. 
Dajmy im tylko 
jeszae trochę 
aasu. 

Franco 
de Peiia 
Żyje na waliz
kach. Czas 
dzieli między 
rodzinne Cara
cas, Łódź i Ber

lin. Autor wielu filmów dokumen
talnych i krótkometrażowych, 

docenianych na festiwalach na 
całym świecie ~.Szepty wiatru", 
.,Może to grzech, że się modlę", 

"Przyszłość złudzeń") . 

Rozważał naukę 

w szkołach filmo
wych w Pradze, Pary
żu i Moskwie. Osta
teanie zdecydował 
się na Łódź . 

-Ciekawiła mnie 

Peter Vogt, 
autor 

"Kontrolera" 

sytuacja państwa le
żącego na styku Wschodu 
i Zachodu. Sprawa transformacji 
ustrojowej to temat na sto 
filmów. Wiele słyszałem o filmach 
Wajdy, Zanussiego, Polańskiego, 
Hasa. Duży wpływ wywarł na 
mnie polski dokument z lat 70. 
i 80. Fascynowałem się teatrem 
Kantora i Tomaszewskiego. 

Franco właśnie objeżdża 
świat, kosząc na kolejnych festi
walach nagrody za swój debiut 
fabularny: "Amor en Concreto" 
(niedawno, jednego dnia został 
nagrodzony w Argentynie i na 
Wyspach Kanaryjskich). 

Wenezuelczyk już myśli 
o kolejnym filmie. - Pracuję teraz 
nad scenariuszem Tomasza 
Kępskiego . "Nazywają mnie 
Justyna" będzie historią dziew
czyny z prowincji szukającej 
swojej szansy. My szukamy z ko
lei funduszy we Francji i Niem
aech. W Polsce wciąż jeszae 
trudno o jakieś wsparcie. 
Cieszą mnie filmy Fabickiego, 
Trzaskalskiego ay Szumowskiej, 
ale to ciągle za mało. 

Peter Vogt 
Na ostatnim festiwalu fi lmów nie
zależnych Offensiva we Wrodawiu 
jednym z najciekawszych filmów 
polskich okazał się "Kontroler" 
w reżyserii ... Niemca. Peterowi 

Vogtowi, jak nikomu 
innemu, udało się 
stworzyć postacie 
prawdziwych Polaków, 
mówiących żywym ję

zykiem, posiadających 
realne rozterki. We 
Wrodawiu zdobył tę 
najważniejszą nagrodę 

- został faworytem 
publianości (występu

jącego w filmie Artura 
Barcisia dziennikarze 
uznali za najlepszego 

aktora). Niedawno nagrodzono go 
również Złotym Lwem, na festiwa
lu w Tajpej. 

- Jako atowiekowi z zewnątrz 
trochę łatwiej jest mi spojrzeć na 
tutejszą rzeaywistość. Choć na po
aątku obawiałem się bariery języ

kowej. Ostateanie zwyciężyła per
spektywa studiowania w legendar
nej łódzkiej Filmówce. Lubię two
rzyć w Polsce. Ze względu na ludzi, 
których tu poznałem, 
którzy są mi bliscy. 

Vogt pracuje 
teraz nad scenariu
szem nowego filmu. 
- Będzie opowiadał 

o grupie nastolat
ków próbujących 
odnaleźć się w rze
czywistości kreowa
nej przez kolorowe 
media i telefony 
komórkowe. Wrze
czywistości przepeł

nionej kultem ciała 
i pseudowartościa

mi - tłumaczy 

reżyser. 

Klika mtestęcy temu 
ptsahśmy o warszaw 
skleJ grupie filmoweJ 
Defekt Masy. Jeden 
z filmowcow Defektu 
lvo Krankowski 
został ze swo1ą jed 
nom nutowką .,Kon 
cert zaproszony 
na 5 Festiwal fllmow 
Polskich w Los Ange 

fes To będz•e 
pterWSZ.a mm ta De 
fektu Ho ywood 

zapowtada lvo 
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To były czasyl Organizatorzy festiwalu w Cannes 
uciekali się do sztuczek, by pokazać polski film, 
nawet w tajemnicy przed polskimi władzami. A dziś ... 

ierwszy Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy w Cannes odbył się w 1946 
roku. Już wtedy został dostrzeżony 

polski film - "Wieliczka" Jarosława Brzo
zowskiego otrzymała wówczas Grand Prix 
dla najlepszego filmu krótkometrażowego. 
Od tego czasu Polacy wielokrotnie byli 
obecni na tym bodaj najważniejszym euro
pejskirn festiwalu. Oto ich wspomnienia ... 

JERZY KAWALEROWICZ: 
MATKA JOANNA OD ANIOŁÓW 

Nagroda Specjalna Jury na 14. festiwalu - 1961 r. 

Kiedy ten film został zgłoszony do Can
nes, poszły naciski z Watykanu, żeby "Matki 
Joanny" nie pokazywać. Sprawa doszła 

do Malraux, ministra kultury Francji. 
W związku z tym Lebres, który był dyrekto
rem festiwalu, wezwał mnie i powiedział: 

- Proszę pana, musimy przenieść pokaz 
(miał się odbyć w drugim tygodniu festiwa
lu). Bo jeżeli nie przeniesiemy go na począ

tek festiwalu, to w ogóle nie będzie można 
tego filmu pokazać. 

Zgodzilem się na to, żeby film został po
kazany pierwszego dnia konkursu. 

"Matka Joanna od Aniołów" otrzymała 
ostatecznie dyplom, który gdzieś mi zresztą 
znikł. I co jest w tym wszystkim najśmjesz
niejsze: dostałem dyplom bez podpisów ju
ry i dyrektora festiwalu. Do ostatniej chwili 

myśleli, że uda się przeforsować zupełnie 

inny film, a mój pominąć ~eremem. Na
grodzie dla "Matki Joanny" dopomógł Luis 
Bunuel. Jego film, również pokazywany na 
festiwalu, był podobny w treści do mojego, 
ale mniej drastyczny, dlatego że nie pocho
dził z kraju komunistycznego ... 

ANNA MILEWSKA: 
ŻYWOT MATEUSZA 

film zgłoszony do konkursu na 21. festiwalu 

w 1968 roku, festiwal ten został przerwany 

Pojechaliśmy do Cannes we troje: Wicia 
Leszczyński, Franek Pieczka i ja. Do dziś pa
miętam uroczysty pokaz filmu, słynne czer
wone schody. W cześniej był pokaz dla 
dziennikarzy i konferencja prasowa. Naj
więcej pytań zadawano właśnie Witkowi, 
który musiał tłtunaczyć rolę muzyki w tym 

filmie. Wtedy zastosowanie kadencji mu
zycznych w obrazie było dla wielu nowością, 
dziś jest to pomysł stary jak świat. 

Wspominam ten pobyt jako wielkie 
wakacje. Zakwaterowano nas w luksuso
wym hotelu Martinez. Panow1e czas spę
dzali na plaży, jeżdżąc na nartach wodnych. 
Ja - w towarzystwie przyjaciół. Dwójkę 

z nich przeszmuglowałam nawet do hotelu, 
spaliśmy w jednym łóżku. Portierzy patrzyli 
na moje wyczyny przez palce: ot, przyjecha
lo towarzystwo zza żelaznej kurtyny. 
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Członkiem jury był wtedy Romek Po
łański, który przyjechał do Cannes ze świe
żo poślubioną żoną, Sharon Tate. Spotkali
śmy ich któregoś dnia na ulicy. Witek i Ro
man dobrze si~ zresztą znali ze szkoły. 

W pewnym momencie Witek zapytał Ro
mana, czy ten nauczył Sharon choć trochę 
polskiego. Sharon uśmiechnęła się i bez za
jąknienia wyrecytowała: "Dupa, szmata, 
kurwa .. .'~ Wybuchliśmy śmiechem, jedynie 
Franek Pieczka poczerwieniał... 

JERZY RADZIWIŁDWICZ: 
CZŁOWIEK Z MARMURU 
Nagroda FIPRESCI na 31 . festiwalu - 1978 r. 

O wypuszczeniu filmu za granicę długo 
nie było mo·wy. W końcu Film Pols.ki po 
długich bojach sprzedał go do Francji. I tu 

chwała Tony'emu Moliere'owi (francuskie
mu dystrybutorowi filmu), że dogadal się 
z Gilles'em Jacobem (dyrektorem artystycz
nym canneńskiego festiwalu) i obaj zdecy
dowali, by umieścić film w ostatnim dniu 
konkursu, w sobotę wieczór, jako projekcję 
specjalną w Palacu Festiwalowym, nie mó
wiąc nikomu, co będzie prezentowane. 
Akurat byłem w Paryżu i jako jedyny z eki
py uczestniczyłem w tym pokazie. 

W oficjalnym kontrakcie francuskiego 
dystrybutora z Filmem Polskim nie było 
mowy o jakichkolwiek obostrzeniach w po
kazywaniu "Człowieka z marmuru" poza 
dołączoną notką, że byłoby niemiło, gdyby 
ten film został na przykład zaprezentowany 
w Cannes. Moliere'a obowiązywał oficjalny 
dokument, dlatego z czystym sumieniem 
zaprezentował film festiwalowej publiczno
ści . Skończyło się na nagrodzie FIPRESCI. 
A na pełny canneński triumf Andrzeja mie
liśmy czekać jeszcze trzy lata. 
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AGNIESZKA HDLLAND: 
AKTORZY PROWINCJONALNI 
Nagroda FIPRESCI na 33. festiwalu - 1980 r. 

Do Cannes film trafil przez przypadek. 
Wiem, że Gilles Jacob chciał zaprosić ,,Akto
rów prowincjonalnych" do konkursu głów
nego, na co stanowczo zaprotestowały nasze 
władze. I do dziś nie wiem, jak to się stało, 
że udało się go zgłosić do "Tygodnia kryty
ki'~ W każdym razie pojechalam do Cannes 
- na dwa dni, bo kręcilam już wtedy "Go-

rączkę': To była dla mnie niezwykła wypra
wa. Pierwszy raz zobaczyłam Paryż. Za
chwyciłam się też samym Cannes, jako 
miejscem. Po dwóch dniach wrócilam do 
Polski, nie mając pojęcia, że mój film ma 
szansę na jakąkolwiek nagrodę. 

Byłam na planie "Gorączki'~ Realizowa
liśmy scenę, w której Boguś Linda, Krzysiek 
Zaleski i Adam Ferency piją szampana. I na
gle na planie pojawił się Wajda. Podszedł 
i mocno mnie uścisnął, po czym oznajmił 
wszystkim, że "Aktorzy prowincjonalni" 
otrzymali w Cannes nagrodę FIPRESCI. 
Poczułam rozczarowanie, że ta czułość An
drzeja nie była bezinteresowna. Ale mówiąc 
poważnie, to był bardzo miły gest z jego 
strony. Ucieszyła mnie ta nagroda. Na tym 
samym festiwalu dwie nagrody otrzymał 
Krzysztof Zanussi za "Constans': To było 
polskie Cannes i nigdy się nie powtórzyło. 

MARIAN DPANIA: 
CZŁOWIEK Z ŻELAZA 
Złota Palma i Nagroda Jury Ekumenianego 
na 34. festiwalu - 1981 r. 

Wyjazd na festiwal do Cannes chyba dla 
każdego aktora jest wydarzeniem. Wiado
mo, że na tego typu imprezie trzeba wystą-

pić w stroju wieczorowym. A mnie gdzie 
tam do gali. Wszyscy wiedzą, że jestem 
mniej więcej takim elegantem jak mój bo
hater, redaktor Winkel. Jednak trzeba było 
się jakoś przygotować: smoking wypożyczy
łem z wypożyczalni na Targowej, muszkę 
-z teatru, a koszulę- od Andrzeja Zaorskie
go. O Andrzeju mogę powiedzieć, że ubrał 
mnie na ten festiwal, bo pożyczył mi jesz
cze kurtkę skórzaną, w której wystąpiłem na 
konferencji prasowej. Buty miałem swoje. 

• 

One zresztą przysporzyły mi najwięcej kło
potów. Nasz hotel był dość wysoko i kiedy 

. schodziłem na pokaz, wszystko było w po
rządku. Natomiast do hotelu wracałem już 
na boso, z obolałymi nogami. 

Uroczysty pokaz konkursowy odbywał 
się wieczorem, w Pałacu Festiwalowym. 
Film znałem dobrze. Byłem tak zmęczony 
tym wszystkim, że kiedy zgasili światła, za
snąłem, opierając się na ramieniu Andrzeja 
Wajdy. Obudziła mnie dopiero długa owa
cja na stojąco. Potem uganiali się za mną 
dziennikarze, których unikałem. Nie cho-
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dzilo o tremę- nie miałem pieniędzy. Moje 
diety to było całe osiem dolarów. Balem się, 
że kiedy taki dziennikarz postawi mi kawę, 
nie będę w stanie się zrewanżować. 

Kiedy wracałem przez Paryż, na lotni
sku odczułem potrzebę skorzystania z toale
ty. Miałem przy sobie pięć franków. Toaleta 
kosztowała franka. Kawa: 4,20. Natura zwy
ciężyła ... Tak z międzynarodowego festiwalu 
wracał aktor grający główną roi~ w filmie 
wyróżnionym Złotą PaJmą. 

JADWICiA JANKOWSKA-CIEŚLAK: 
INNE SPDJRZENIE 

Nagroda Aktorska na 35. festiwalu - 1982 r. 
Karoty Makk, znany węgierski reżyser, 

długo przymierzał się do realizacji "fnnego 
spojrzenia': Scenariusz poruszał drażliwe 

sprawy, dotyczące milości lesbijskiej (ale nie 
tylko, bo wątek polityczny również był 
kontrowersyjny). Makk nie mógł znaleźć na 
tyle odważnych aktorek. Kiedy zobaczył 

gdzieś Grażynę Szapołowską, uparł się, 

że tylko ona może zagrać. Ja znalazłam się 
w obsadzie niejako z przypadku, bo reżyser 
wcale nic był do nmie przekonany. 

Na konkursową prezentację fi lmu do 
Cannes pojechała ponadtrzydziestooso
bowa ekipa. Działacze, pierwsi sekretarze, 

~ szefowie węgierskiej kinematografii, a z 
~ ekipy filmu: reżyser, Grażyna i ja - w cha
~ rakterze kwiatka do kożucha. Przylecieli
=> 
~ śmy dzień przed pokazem, a dwa dni póź-
UJ 

~ niej mial nastąpić powrót. Długo blaga-
~ lyśmy z Grażyną jednego z działaczy, że

byśmy mogły zostać do końca festiwalu 
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i zobaczyć chociaż ceremonię rozdania 
nagród. Dlatego zupełnym przypadkiem 
mogłam odebrać swoją nagrodę. 

Nie wiem, czy to jest stały canneflski 
zwyczaj, ale w noc poprzedzającą uro
czystość, gdzieś kolo pierwszej, obudził 
mnie w hotelu telefon. Zapytano mnie, 
czy na pewno wybieram się na uroczys
tość. - Dlaczego? - zapytałam. Usłysza

łam, że rozważana jest kwestia nagrody 
aktorskiej dla którejś z bohaterek "Innego 
spojrzenia". Jestem pewna, że Grażyna 

miała tej nocy taki sam telefon. Dopiero 
około szóstej rano zadzwoniono ponow
nie, z informacją, że nagroda przypadła 
mnie i że powinnam się ładnie ubrać. 

Czy z takiej nagrody są wymierne ko
rzyści? W moim przypadku: nie. Co prawda 
już w dniu powrotu na Węgry otrzyn1alam 
pięć propozycji f~mowych, ale wszystkie 
wiązały się z zagraniem bardzo podobnych 
ról jak ta w "Innyn1 spojrzeniu': Dlatego 
grzecznie odmawiałam. A w Polsce panowal 
stan wojenny, jakikolwiek kontakt ze świa
tem był mocno utrudniony, więc nawet jeśli 
ktoś z zagranicy wysyłaJ jakieś propozycje 
czy scenariusze, Film Polski skutecznie takie 
informacje blokował. A po jakimś czasie ca
łe zamieszanie wokół mnie ucichło. 

MIROSŁAW BAKA: 
KRÓTKI FILM D ZABIJANIU 
Nagroda Specjalna Jury na 41 . festiwalu - 1988 r. 

Rola Jacka w "Dekalogu V" miała stać 
się moją pierwszą wielką przygodą filmową. 

Na równi z kręceniem ważny był dla mnie 
fakt obcowania z Krzysztofem w trakcie 
promocji tego filmu. "Krótki film o zabija
niu" mial polską premierę bodaj w marcu, 
a dwa miesiące później został pokazany na 
festiwalu w Cannes. Kiedy przyjeżdialiśmy 
na festiwal, nikt o naszym filmie nie wie
dział nic, poza paroma ludźmi, którzy zdc-

cydowali o pokazaniu go w konkursie. 
Wszystkie konkursowe canneńskie emocje 
przeżyłem na własnej skórze. Na równi 
z Krzyśkiem denen.vowałem się, razem ścis
kaliśmy sobie nadgarstki, czekając, jaki bę
dzie odbiór. A projekcja konkursowa wywo
łała burzę. Były gwizdy, ale też owacje 
na stojąco. Nie było wtedy w trakcie tego fe
stiwalu filmu, który wywołałby gorętszą 
dyskusję. Dlatego po tym festiwalu nie dzi
wiłem się reakcji świata na "Dekalog': Po 
prostu przedsmak tego miałem w Cannes. 

KRYSTYNA JANDA: 
PRZESŁUCHANIE 

Nagroda Aktorska na 43. festiwalu 1990 r. 

Film wszedł do kin w Polsce 13 grudnia 
1989 roku (dziewięć lal po nakręceniu), 

a w następnym roku został zakwalifikowany 
do konkursu w Cannes. Byłam w Cannes 
jeden dziefl. Po czym wrócilam do Warsza
wy i natychmiast wyjechalam na wieś, 

do swojego letniego domku. Festiwal trwał 
dalej, a ja chodzilam po lesie i nie intereso
wało mnie, co się tam dalej dzieje. Dlate
go kiedy zadzwonili do mnie wieczorem, 
że za 24 godziny powinnam znowu być 
w Cannes, dostałam szału: kto śmie mi 
przeszkadzać? Dlaczego każą mi jechać no
cą do Warszawy, a tam o jakiejś upiornej go
dzinie wsiadać w samolot do Francji? 

Dotarłam do Cannes nieprzytomna ze 
zmęczenia, po nieprzespanej nocy, i natych
miast poszłam spać. Obudzono mnie, wsta
łam, ubrałam się w byle co i poszłam. Rysiek 
Bugajski, Kuba Morgenstern robili do mnie 
jakieś dziwne miny, ale ja byłam święcie 
przekonana, że nagrodę aktorską dostanie 
Czurikowa. Patrzylam na nią i myślałan1, 
jaką ona jest fantastyczną aktorką. Dlatego 
kiedy Bernardo Bertolucci wyczytał moje 
nazwisko, przeżyłam szok. 

Gdybym otrzymała nagrodę dziewięć 
lat wcześniej, pewnie inaczej potoczyloby 
się moje życie zawodowe. Ale nie to było dla 
mnie najważniejsze w tamtym momencie 
- byłam już w ciąży i nic nie miało większe
go znaczenia. Dlatego musiałam odrzucić 
wszystkie propozycje filmowe, które poja
wiały się jeszcze na festiwalu. A kiedy wróci
lam na dobre do zawodu, wiele w kinie się 
zmieni ło. Chodziło już o inne kino, o inny 
rodzaj bohatera. Na takie aktorki, jak ja, nie 
było już zapotrzebowania. 

zebrał BARTOSZ MICHALAK 
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Złodziej życia 
reż. : OJ. Caruso, wyk.: Angelina Jolie, Ethan 

Hawke, Kiefer Sutherland, Gena Rowlands 

Thriller w stylu .,Milczenia owiec". 

Agentka FBI stara s i ę rozwikłać zagadkę 

nieuchwytnego od 20 lat psychopatycznego 

mordercy, który wybiera swoje ofiary według 

tajemniczego wzoru. llleana musi więc 

zastosować niekonwencjonalne 

metody śledztwa. 

Starsky i Hutch 
reż.: Todd Phillips, wyk.: Ben Stiller, Owen 

Wilson, Vince Vaughn. Kinowa wersja po

pularnego przed laty serialu telewizyjnego. 

Para policjantów, zupełnie niedobranych pod 

względem temperamentu i podejścia do obo

wiązków służbowych, dostaje zadanie wspólne

go rozwiązania sprawy pewnego morderstwa. 

Wilbur chce się zabić 
reż. : l one Scherfig, wyk.: Jamie Sives, 

Adrian Rawlins, Shirley Henderson. Film 

autorki "Włoskiego dla poaątkujących". 

Wiłbur jest opętany manią samobójczą. 

Przed śmiercią ratuje go za każdym 

razem jego brat, Harbour. który odzie-

dziczył po ojcu podupadający anty-

kwariat z książkami. W życie braci 

wkracza Alice, sprzątaczka w szpitalu 

i samotna matka. 
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Jego brat 
reż. : Patrice Chereau, wyk.: Bruno To

deschini, Eric Caravaca, Maurice Garrel, 

Nathalie Boutefeu. Adaptacja powieści 

Philippe'a Bessona. Thomas jest śmiertel

nie chory. Prosi swego młodszego brata, 

Luca, by ten się nim zajął. Luc początkowo 

robi to niechętnie, ma bowiem zadawnione 

pretensje do Thomasa. Srebrny Niedźwiedź 

za reżyserię na festiwalu w Berlinie. 

Słoń 
reż .: GusVan Sant, wyk.: Alex Frost, John Robinson, Elias McConnell, Timothy Bottoms 

Gus Van Sant wraca do wydarzeń, które wstrząsnęły Ameryką. 20 kwietnia 1999 roku dwóch 

uczniów szkoły średniej w Columbine zamordowało z pistoletów maszynowych kilkanaście osób, 

a następnie popełniło samobójstwo. Film relacjonuje zdarzenia, które poprzedziły tragedię. 

Złota Palma i nagroda za reżyserię na festiwalu w Cannes. 

4w1 
reż.: Wenanty Nosul, 

wyk.: Wenanty Nosul, lech 

Mackiewicz, lech Dyblik 

Kolejna polska produkcja 

niezależna pokazywana 

w cyklu KinOFFala. 

Czterech przyjaciół 

postanawia wspólnie 

nakręcić film. Ale przedsię

wzięcie kończy się niepo

wodzeniem. 

RMA~M i FILM 

polecają Filmy Tygodnia 
zawsze w piątek po 15:00 

w radiu RMF FM 

****** 

• 
• 
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Troja 
reż. : Wolfgang Peter

sen, wyk.: Orlaodo 

Bloom, Brad Pitt, Diane 

Kruger, Peter O'Toole 

Hollywoodzka superpro

dukcja opowiadająca 

o zdarzeniach 

unieśmiertelnionych 

w dzielach Homera. 

Książę trojański 

Parys porywa Helenę, 

żonę króla Sparty. 

W odpowiedzi 

na tę zniewagę Grecy 

~-- - ruszają na Troję. 
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Van Helsing 
reż.: Stephen Sommers, 

wyk.: Hugh Jackman, Kate 

Beckinsale, Richard Roxburgh 

Heros Van Helsing odpowie

dzialny za walkę z potworami 

tego świata jedzie do Transyl

wanii, by ostatecznie 

pokonać wampira księcia 

Draculę i inne monstra. 

W misji pomagać bohaterowi 

będzie Anna Valerious, 

która chce uwolnić swoją 

rodzinę od ciążącej na niej 

od wieków klątwy. 

Fanfan Tulipan 

Monster 
reż.: Patty Jenkins, wyk.: 

Charlize Theron, Christina 

Ricci, Bruce Dern 

Oparta na faktach historia 

"krucjaty" Aileen Wuornos, 

przydrożnej prostytutki, 

która mordowała mężczyzn , 

i jej związku z młodziutką 

Selby WalL Oscar, 

Złoty Glob, nagroda 

na festiwalu w Berlinie 

i mnóstwo innych nagród 

dla Charlize Theron. 

reż.: Gerard Krawczyk, wyk.: Vincent Perez, Penelope Cruz, 

Didier Bourdon, Magdalena Mielcarz 

Remake filmu Christiana-Jaque'a z roku 1952 o wiejskim bała

mucie, który uciekając przed niechcianym ożenkiem, zaciąga się 

do armii królewskiej. Piękna Cyganka Adeline przepowiada mu 

wielką karierę i rękę córki króla. 

Suite Hawana 
reż. : Fernando Perez, wyk. : Francisco Cardet, Amanda 

Gautier Portret Hawany nakreślony niemal bez słów. W ciągu 

jednego długiego dnia reżyser śl edzi losy kilku zaprzyjaźnionych 

bądź spokrewnionych ze sobą osób. 

Cooler 
reż. : Wayne Kramer, wyk.: 

William H. Macy, Alec 

Baldwin, Maria Bello 

Pechowiec Bernie pracuje w jednym z kasyn Las Vegas. Wystarczy, że podejdzie 

do osoby, której akurat wiedzie się w grze, a natychmiast zaczyna ona przegrywać. 

Jednak niefart Berniego ustępuje pod wpływem uczucia do kelnerki Natalie. 

Dziewczyna z perłą 
reż .: Peter Webber, wyk.: Scarlett 

Johansson, Colin Firth, 

Tom Wilkinson 

Zainspirowana obrazem Vermeera 

fantazja na temat tego, co mogło się 

wydarzyć między malarzem a jego 

modelką. Do domu Vermeerów zostaje 

przyjęta na służbę 17 -letnia Griet. Mi

mo dzielących ich różnic artysta odkry

wa w dziewczynie pokrewną duszę . 

Wariaci z Karaibów 
reż. : Eric Lartigau, wyk.: Kad Merad, 

Olivier Barroux, Jean-Paul Rouve 

Komedia. Dwóch niezdarnych agentów 

FBI rozwiązuje zagadkę morderstwa 

striptizerki Pameli Rose w pewnym 

małym amerykańskim miasteczku. Fi lm 

pokazywany będzie z polskim dubbin

giem, autorstwa Bartka Wierzbięty. 

Moja matka woli 
kobiety 

• 

reż.: Daniela Fejerman, lnes Paris, 

wyst.: Leonor Watling, Silvia Abas

cal, Maria Pujalte, Rosa Maria Sarda 

Trzy siostry spotykają się w domu 

rodzinnym na urodzinach swojej matki, 

która oświadcza im, że ponownie się 

zakochała . W kobiecie. Córki będą 

musiały jakoś sobie poradzić z tą 

rewelacją. 
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.. Wartością, najcenniejszą ludzką 
wartością, cechą sine qua non 

człowieczeństwa, jest życie 
l . J; w godności, a nie przetrwanie 

za wszelką cenę". Te słowa Zygmunta Baumana 
mogłyby być mottem filmu Chereau, gdyby Che

reau jakiegokolwiek motta potrzebował. Nie 

potrzebuje - doskonale obywa się bez wielkich 

słów. Słów pociechy czy też usprawiedliwienia 

tego, co na usprawiedliwienie nie zasługuje. 
Film Chereau jest zapisem choroby i umierania, 

immamentnych składników ludzkiej kondycji czy

niących z życia skandal. Skandal, którego nie 

unikniesz, choćbyś nie wiem jak przyzwoite 
i cnotliwe życi e prowadził. 

Umiera starszy brat. Umiera bez powodu. Na 

nieokreśloną, nienazwaną chorobę, która wzięła 

się nie wiadomo skąd. Można z nią żyć. można 
z nią nie żyć. Ta choroba upokarza Thomasa. Wy

daje jego silne ciało na pastwę lekarzy, pielęgnia

rek, operacji, zabiegów, zastrzyków, pouczeń, 
fizjologii, niemocy ... Thomas staje się przedmio

tem w rękach tych, którzy się nim zajmują. Przed 

całkowitą degradacją ratuje go brat. On swoją 
obecnością przywraca Thomasowi godność. 

Luc właściwie nie ma powodu, by towarzy
szyć Thomasowi. To przecież tylko jego brat. 
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... Premiera: 30.04 

(SON FRERE) 
Francja 2002 
Reżyseria : Patrice 
Chereau 
Scenariusz: Patrice 
Chereau, Anne-Louise 
Trividic (na podstawie 
powieści Philippe'a 
Bessona) 
Zdjęcia : Eric Gautier 
Muzyka: Angelo 
Badalament i 
Obsada: Bruno 
Todeschini, Eric 
Caravaca, Maurice 
Garrel. Antoinene 
Moya, Fred Ulysse 
Dystrybutor: 
Gutek Film 
Czas: 95' 

Związek krwi, którego się nie wybiera. Luc jest 

homo, Thomas hetero, ich światy różnią się od 

siebie. Dzielą ich dawne pretensje i lata separacji. 

Ale w obliczu ostatecznego tabu, jakim jest 

śmierć. wszystko inne staje się mało istotne, odsu
wa się. Odsuwają się partnerzy obu braci, znikają 

bariery fizycznej bliskości, chronione zakazem 

kamodztwa ... Razem osobno"- tytuł książki Bau

mana, z której pochodzi początkowy cytat, określa 
wzajemne relacje Luca i Thomasa. Tak 

najbardziej delikatnych, najbardziej wrażliwych 

strunach. Każde pociągnięcie boli. 

Przymus gwiazdek. które ostatnio trzeba sta

wiać wszędzie, budzi w recenzentach strach. Dają 
między 3 a 5, bo z takich ocen nie trzeba się tłuma

czyć. Wyjaśnienia wymagają tylko gwiazdki ekstre

malne. Dlaczego więc postawiłem sześć? Niech jed

ną z odpowiedzi będzie sekwencja przygotowywa

nia Thomasa do operacji. Golenia włosów na jego 

właśnie, bez spójnika . .i", jednocześnie 
razem osobno. Osobne życia, osobne 

śmierci, współczucie. 

W lakonicznych kadrach Chereau 
maluje tyranię szpitalnych rytuałów 

Rzecz o godności czło
wieka w obliczu śmierci. 
Bez wielkich słów 

z ich zimną. niebieskawą kolorystyką. 

l słoneczne dni nad morzem, gdy Thomas umiera 
wśród tłumu nagich ciał na plaży nudystów. Nie 

ma w filmie komentarza muzycznego, są tylko 

nieusuwalne odgłosy rzeczywistości, aż nagle, jak 

grom z jasnego nieba, pojawia się piosenka Ma
rianne Faithfull .. Sieep", która nawołuje, by lepiej 

nie płakać, nie lamentować. 

Bruno Todeschini ofiarował roli Thomasa 
swoje ciało. Zapada się z bohaterem. Eric Carava
ca jako Luc jest skulony, spięty, nerwowy. Wresz
cie spokojny, opiekuńczy ... Razem grają na tych 

wycieńczonym ciele, zdzierania ochronnej warstwy 
męskości aż do bezbronnej skóry. Jest w tej sekwen

cji wszystko. Przemoc, troska, voyeuryzm, oddanie. 
Pasywność tak w seksualnym, jak i religijnym, pa

syjnym sensie. l bezradność, i ciekawość, i czułość 
zawarte w spojrzeniu Luca, ukrytego w cieniu. 

BARTOSZ ŻURAWIECKI 

i Zapis choroby, umierania, bliskości . 
Mały wielki film. 
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-ł Premiera: 21 .05 

(THE COOLER) USA 2003 Reżyseria: Wayne Kramer 
Scenariusz: Frank Hannah, Wayne Kramer 
Zdjęcia : Jim Whitaker Muzyka: Mark lsham Scenografia: Toby Corbett 
Obsada: William H. Macy, Alec Baldwin, Maria Bello, Shawn latosy, Paul Sorvino 
Dystrybutor: Monolith Czas: 101' 

Nie wiem, czy kasyna 
gry rzeczywiście zatrud

niają osoby, których za

daniem jest osłabianie 

(studzenie) passy szczęśliwego gracza. 
Chyba nie, ale takim właśnie .. coolerem" 

(niczym symbol przegranego życia) 

jest Bernie (William H. Macy), niepozorny 

pracownik podupadającego kasyna 

w Las Vegas. Człowiek mały, samotny, 
ze zmęczoną twarzą i długą listą życio

wych porażek. Na dodatek jego niefart 

udziela się otoczeniu. Gdy Bernie podej

dzie do jakiegoś szczęściarza, ten za 
chwilę musi pójść z torbami. 

Bernie nie prowadzi może najcie

kawszego życia, ale innym osobom 

w tym środowisku wcale nie wiedzie się 
lepiej. Szef kasyna, Shelly (Aiec Baldwin), 

zmaga się z alkoholem, depresją i przed

stawicielami mafii, którzy mają zupełnie 

odmienną wizję rozwoju firmy. Sympa
tyczna skądinąd kelnerka Natalie (Maria 

Bella) jest obarczona skrywanym przez 
lata poczuciem winy, a w dodatku wple

ciona w kłąb niszczących ją zależności 

osobistych. Nawet bohaterowie przewija
jący się na drugim planie reprezentują 

świat chylący się ku upadkowi. 
Myliłby się jednak ten, kto na pod

stawie powyższego opisu sądziłby, ze de
biutancki film Wayne'a Kramera stanowi 

ponure studium degrengolady ... Cooler" 

to udane połączenie komedii, melodra

matu i kryminału, ale nade wszystko 

- przykład kina obyczajowego wysokich 
lotów. Wyraziście nakreślone w scenariu

szu i jeszcze bardziej soczyście zagrane 

postacie są dużo ważniejsze od fabuły. 

Za sprawą romansu Berniego i Nata
lie nastrój filmu znacząco się rozjaśnia. 

Ich związek z czasem przeistacza się 

w głęboką i bezwarunkową miłość. 

Zwłaszcza Bernie zmienia się nie do po

znania. Już nie przynosi nikomu pecha. 
Wręcz przeciwnie - kasyno musi wypła

cać kolejne wielkie wygrane. 

Typowo hollywoodzką historię moż

na by zakończyć w tym momencie trady

cyjnym happy endem. W tym wypadku 
- nic z tego. A przynajmniej nie od razu 

i nie całkiem. Konsekwencji wcześniej

szych zachowań nie da się uniknąć. Na 

ekranie pojawiają się więc kolejne osoby, 
nowe sytuacje, a filmowa opowieść jak 

bumerang powraca do punktu wyjścia. 

Jeżeli w końcowym rozrachunku 
można mówić o zwycięstwie któregokol

wiek z bohaterów, to trzeba pamiętać 

o cenie, jaką musieli po drodze zapłacić. 

Czyli tak, jak na stolicę hazardu przystało. 
ZBIGNIEW BANAŚ 

Niektórzy nie mają szczęścia 

ani w kartach, ani w miłości . 

Ale tylko do czasu. 
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.. Dziewczyna z perłą" to cichy 
i inteligentny film, który oddzia· 
tuje podobnie jak tytułowy 
obraz Vermeera - poprzez 

półcień, niedomówienia, sugestie i parabole. 
Nie wiadomo, kim była przedstawiona na płót· 
nie młoda kobieta, ani dlaczego spogląda 
na nas z wyrazem oczekiwania? tęsknoty? 
pragnienia? Film stara się odpowiedzieć na te 
pytania zmyśleniami równie misternymi jak 
holenderska koronka . 

Dziewczyna to Griet (Scarlett Johansson), 
oddana przez rodziców na służbę do Verme
erów. W domu malarza, prowadzonym żelazną 
ręką przez jego teściową Marie (Judy Parfitt}, 
Griet czuje się obco, szykanowana przez roz· 
pieszczone dzieci i traktowana podejrzliwie 
przez żonę malarza Catharine (Essie Davis). bę

dącą w mocno zaawansowanej ciąży. Bohater· 
ka wzbudza jednak zainteresowanie Vermeera 
(Colin Firth). który mimo dzielącego ich dystan
su klasowego i różnicy wieku znajduje w niej 
pokrewną duszę, muzę i - być może - obiekt 
miłosnych uczuć. 

W filmie nie ma dramatycznych wydarzeń. 
Emocje są najczęściej dalekie od temperatury 
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-ł Premiera: 21 .05 
(GIRL WITH A PEARL 
EARING) 
Wielka Brytania 
- Luksemburg 2003 
Reżyseria: 

Peter Webber 
Scenariusz: Olivia 
Hetreed (na podsta· 
wie powie~ci Tracy 
Chevalier) 
Zdjęcia: Eduardo Serra 
Muzyka: 
Alexandre Despiat 
Scenografia: 
Ben van Os 
Obsada: Colin Firth, 
Scarlett Johansson, 
Tom Wilkinson, Judy 
Parfitt, Essie Davis 
Dystrybutor: 
ITI Cinema 
Czas: 95' 

***** 
wrzenia. Reżyse r Peter Webber z wdziękiem 
i delikatnym humorem zaledwie sugeruje poten
cjalne dramaty i niewysłowione uczucia kiełkujące 
pod werniksem sformalizowanych stosunków 
w domostwie Vermeerów. A jednak Firth 
i Johansson wytwarzają erotyczną atmosferę. 
Wystarczają im do tego tak prozaiczne czynności 
jak mieszanie farb czy demonstrowanie 
działania camera obscura. Reżyser w zbliżeniach 
pokazuje, jak ich emocje delikatnie rozkwitają 

ściową kolczyka, należącego do jej córki, i przeka
zanie go bohaterce, aby mogła pozować do por· 
tretu, jak żąda tego malarz, nabiera znamion 
stręczycielstwa, a samo pozowanie - zdrady. 

Jedyne, co filmowi można zarzucić, to 
pewien niedosyt, jaki wywołuje w sferze wizual
nej. Piękne kadry ukazujące rzeczywistość oczami 
artysty nie mają przeciwstawnego bieguna w po
staci realistycznego wizerunku XVIl-wiecznych 
Delt. Niemal każdy kadr jest styl izacją w duchu 

Webber świetnie operuje sugestią. Nawet 
w scenie erotycznej nagie jest tylko ucho 
i ostatecznie sublimują w akcie malowania. 
Akt ten poprzedzony jest niezwykłą sceną 
erotyczną, w której jedyną obnażoną częścią 
ciała jest... ucho modelki. 

Uczucia Griet i Vermeera ubrane w kostiumy 
niewinnych działań, w oczach innych ludzi nabie
rają dwuznaczności. Napięcie między powierzchnią 
zdarzeń a ich ukrytą treścią, między fizycznością 
żądzy a subtelnością sztuki wyrażającej miłosne 
pragnienia rozładowuje się w intrydze. chwilami 
także w komicznym efekcie. Wykradzenie przez te· 

holenderskich mistrzów. Niemal żaden nie ukazu
je brudu, nędzy i błota, które czyniły ówczesne 
życie znacznie mniej malowniczym. Webber oży
wia holenderskie płótna inteligentnie i przekonu
jąco, ale chwilami chci ałoby się, aby wyjrzał 
poza ramy obrazu. 

ANDRZEJ ZWANIECKI 

Subtelne zmyślenie i ciche zamyślenie 
nad płótnem Vermeera. 
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-+ Premiera: 23.04 
USA 2004 
Reżyseria : Quentin 
Tarantino 
Scenariusz: Quentin 
Tarantino, Urna 
Thurman 
Zdjęcia: Robert 
Richardsan 
Muzyka: RZA, 

• 
l 

Robert Rodriguez 
Scenografia: Yohei 
Taneda. David Wasco 
Obsada: Uma Thur
man, David Carradine, 
Michael Madsen, Daryl 
Hannah, Gordon Liu, 
Michael Parks 
Dystrybutor: Monolith 
Czas: 127' 

vo • **** 
Jakoś nie zdołałem polubić pierw

szej części .. Kill Bi ll". Bo, chociaż 

cieszyła zmysły, była zaledwie 

namiastką kina. składanką ulubio

nych przez Tarantino motywów kina klasy B. za

trzymywała się na poziomie drażniąco jałowego 
stylistycznego ćwiczenia, popisu realizacyjnej 

sprawności . Zaskoczyła mnie więc część druga. 

Ten film sprawdza się jako kino, które- by się 

nim delektować w pełni - nie potrzebuje precyzyj

nej znajomości wszystkich odniesień . Tarantino. 
choć dalej pożycza na prawo i lewo, daje w końcu 

próbkę swego oryginalnego stylu. Nie ogranicza 

się wyłącznie do rozszarpywania kolejnych ciał. lecz 
skupia się na charakterach i ich wzajemnych rela

cjach. W pierwszej części postacie, choć niewątpli

wie stylowe, były tylko kliszami. Teraz jest inaczej. 

Czarna Mamba zostaje uczłowieczona. Pozna
jemy ją z imienia i nazwiska - Beatrix Kiddo. Kon

tynuuje dzieło eliminowania tych, których nie zdą

żyła załatwić w pierwszej części, lecz od momentu 

pojawienia się na ekranie jej córki (uważanej wcze
śniej za nieżyjącą} jest już kimś innym. Ujawniając 

swe słabości, zyskuje po tarantinowsku pozorną 

i bałamutną. ale wreszcie .. jakąś" osobowość. 
Zmierzając do finałowego odsłonięcia kart, 

Tarantino znów zaburza chronologię. powracając 

m.in. do wiejskiej kaplicy w Teksasie, do kluczowej 
dla filmu masakry w dniu śl ubu. Zanim więc Czar-

na Mamba będzie mogła zabić Billa, swego byłego znakomicie, a Daryl Hannah nie dość, że świetnie 

kochanka i ojca dziecka, wiele tajemnic zostanie wyg ląda, potrafi bawić się swoją postacią blond 
rozwiązanych. Znamy historię związku Billa i Bea- wampa. Większą szansę pokazania aktorskich 

trix, znacznie więcej dowiadujemy się o przeszłości 

głównej bohaterki i tych, których ma ona zabić. 

l choć scen walk nie brakuje, mniej jest wysty

lizowanej baletowej brutalności . To nie one wyzna

czają rytm całej opowieści, są raczej gwahownymi 
przerywnikami. Zmieniła się też konwencja opo

wieści . Mniej tu kina samurajskiego, za to więcej 

spaghetti westernu spod znaku Sergio Leone, 

co odzwierciedla też muzyka, w której przeważają 

rockabilly i kompozycje Ennio Morricone. Azjatyckie 

możliwości dostaje też Uma Thurman. To ona jest 

tu gwiazdą. Widzimy ją w kilku wcieleniach: jako 

bezwzględną zabójczynię, matkę. ofiarę. kochankę. 

młodziutką panienkę z college'u. 

Mamy tu fragmenty takiego Tarantino, jakiego 

znamy z ,,Wściekłych psów" i .. Pulp Fiction"- iro

nia, dowcip, żonglerka konwencjami, zmienność 

nastrojów, przewrotność charakterów. O ile 

w pierwszym "Kill Bill" mistrz wyłącznie si ę bawił 

w odtwarzanie umowności, w drugiej części 

Mniej tu kina samurajskiego, więcej 
spaghetti westernu w stylu Sergio Leone 
krajobrazy zastąpione zostały westernową scenerią 

Teksasu i Meksyku, a w miejsce wysmakowanych 
plastycznie, fotografowanych szerokokątnym 

obiektywem kadrów pojawiły się bardziej surowe, 

momentami ascetyczne obrazy oparte na kontra
stowych zbliżeniach i bliskich panoramach. 

Znakomici są aktorzy. David Carradine ze zmu
mifikowaną. kam ienną twarzą to wcielenie czarne
go charakteru w stanie czystym - łajdactwo zdaje 
się być zapisane w jego DNA. Michael Madsen ja· 
ko jego mniej zdeprawowana kopia także wypada 

za bardzo chce od umowności odejść i popada 

w patos. Przyci ężkawym dialogiem stara si ę suge
rować głębię, tam gdzie jej nie ma i gdzie zamiast 

dosłowności wystarczyłoby zdać się na grę. 
Gdyby zamiast kombinować z serią, Tarantino 

zamknął opowieść w jednym filmie, byłoby i bar
dziej spójnie, i bardziej po tarantinowsku. 

• • 
WOJTEK KALUZYNSKI 

Nareszcie więcej Tarantino, 

jakiego cenimy. 

maj 2004 FILM 81 



ons er**** 
W tym filmie Theron idzie przez 
ekran jak burza. W wielu zna
czeniach tego słowa, także czy
sto fizycznym: jest zwalista, 

ciężka i niezgrabna; w jej sztubackich, przesad
nych gestach, w sposobie odgarniania włosów 
i nerwowego odrzucania głowy do tylu, w cho
dzie przypominającym krok starego ranczera nie 
ma za grosz seksapilu. Ktoś napisał, że Aileen 
Wuornos, zawodowa prostytutka, zachowuje 
się tak, jakby wciąż była 13-latką podpatrującą 

gesty dorosłych kobiet. 
Theron gra bohaterkę niezżytą ze swoim 

ciałem, nieufającą mu. To .,cielsko", w istocie 
trochę monstrualne, karykatura właścicielki, 
ułatwia wyobrażanie jej sobie jako .. potwora". 
Ale aktorka pokazuje, że Aileen jest więźniem 
nie tylko własnego ciała, ale i mentalności. 

Gdy widzimy. jak podejmuje desperacką próbę 
zdobycia pracy, stosując w świecie uprzejmych 
pośredników i pachnących asystentek swoje 
.. barowe" reguły gry- bo zna tylko takie - wie
my, że jest skazana na klęskę. 

Z kreacją Charlize Theron wiąże się pewien 
paradoks. Bo czy spektakularna metamorfoza 
aktorki nie dzia ła trochę na n i ekorzyść filmu, 
skoro częściej myślimy o tym, jak bardzo 
Theron jest tu niepodobna do siebie, niż o tym, 
jak doskonale wciela się w postać prostytutki? 
Z drugiej strony, jest to rola tak pełna, niosąca 
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... Premiera: 7.05 
USA- Niemcy 2003 
Scenariusz 
i reżyseria: Patty 
Jenkins 
Zdjęcia: Steven 
Bernstein 
Muzyka: BT 
Scenografia: 
Edward T. McAvoy 
Obsada: Charlize 
Theron, Christina Ricci, 
Bruce Dern, 
Lee Tergensen, 
Annie Corley 
Dystrybutor: 
Monolith 
Czas: 1 09' 

ze sobą tak ogromny potencjał, że czasami 
wydaje się, iż nie został on w debiucie Patty 
Jenkins w pełni wykorzystany. 

Sęk w tym, że od filmów takich jak .. Mon
ster" oczekuje się - słusznie czy nie - wyrazistej 
tezy. Aileen Wuornos była morderczynią, w do
datku .. seryjną", co dla Amerykanów ma jakieś 
szczególne. niemal mitotwórcze znaczenie. 
Zabijała w obronie własnej, ale i z wyrachowa
nia; z odrazy do seksualnych psychopatów, lecz 
także po to, by wyel iminować świadka. 

Byłże więc z niej prawdziwy potwór? Czy 
mordowała dlatego, że tak zaprogramowało ją 
życie - była molestowana seksualnie, przedwcze-

odwracającą się od bohaterki. Czy taka refleksja 
to jednak trochę nie za mało? 

Dlatego z tej opowieści, do której fabular
nym kluczem stał się zaskakujący związek Wuor
nos z lesbijką Selby, próbuję wyłuskać myśl, 
że Aileen .. . zabijała z m ilości. Ze poszła na zatra
cenie w chwili, gdy jej ciało, jej uczucia, jej życie 
zaczęły się l iczyć. Ze dla tej miłości, wreszcie 
wydobywającej ją z odrazy i odrętwienia, warto 
było nawet zabi ć. Że w historii Aileen - najpierw 
porzuconej przez rodzinę, mężczyzn, społeczeń
stwo gdzieś na zakręcie autostrady, a potem uka
ranej za to, że na swój głupi sposób próbowała 
się zemścić -jest coś tragicznego. 

Reżyserka próbuje znaleźć w tym 
potworze coś głęboko ludzkiego 

Ta myśl przychodzi mi 
do głowy również dlatego, 
że właśnie kreacja Theron, 
realistyczna i zarazem uni
wersalna. wykracza poza 

śnie zaszła w ciążę, wykonywała odrażającą pra
cę - czy też z powodu zwyrodniałych skłonności? 
Jenkins nie odpowiada na te pytania; nie zamie
rza ani użalać się nad bohaterką. ani jej demoni
zować, próbuje ją tylko uczłowieczyć. W każdym 
monstrum jest coś głęboko ludzkiego, zdaje się 
mówić autorka. A w każdym człowieku jest coś 
potwornego, chciałoby się dodać, patrząc na 
młodziutką towarzyszkę (Christina Ricci) ostatnich 
miesięcy Aileen, śmiało kontestującą mieszczań
skie obyczaje rodz1ców, lecz w krytycznej chwili 

jednostkowy przypadek .. pierwszej seryjnej mor
derczyni w historii u s~·. Mam jednak wrażenie, 
że Jenkins nie chce ani metafor, ani wykraczania 
poza fakty, których dostarczyła jej ta prawdziwa 
historia; że najbardzieJ zafrapowała ją właśnie 
konkretna Aileen, a nie możliwość artystycznych 
uogólnień . Jak dla mnie- trochę szkoda. 

BARBARA KOSECKA 

Piękna zamieniona w bestię ludzką, 

czyli oscarowa rola Charlize Theron. 
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(WILBUR WANTS TO KILL HIMSELF) 
Dania-Szwecja- Wlk. Brytania-Francja 2002 Reżyseria: Lone Scherfig 
Scenariusz: Lone Scheńig, Anders Thomas Jensen Zdjęcia: Jargen Johansson 
Muzyka: Joachim Holbek Scenografia: Jette Lehman Obsada: Jamie Sives. 
Adrian Rawlins, Shirley Henderson, Lisa McKinlay, Mads Mikkeisen 
Dystrybutor: Gutek Film Czas: 1 OS' 

Trudno jest zrobić ko
medię o śmierci. Śmierć 
jest zawsze tragedią 
i śmiech raczej tu nie 

pasuje. Reżyserka Lone Scheńig wycho
dzi jednak z założenia, że rozpacz 
i śmiech są równie naturalne. Bo humor 
czasem oswaja coś, co wydaje się być 
nie do przejścia. Bo o rzeczach, które 
zwykle nie obywają się bez patosu, 

. ~ . . . . 
mozna mowrc zwyczaJnie. 

Wiłbur chce się zabić, ale śmierć 
wyraźnie nie chce Wilbura. Wi łbur ma 
dość życi a, bo wszystko w nim jest ab
surdalne i męczące. Za to jego brat, 
Harbour, to przeciwieństwo Wiłbura 
- we wszystkim znajduje sens. Cel jego 
życia to utrzymanie starej księgarni 
odziedziczonej po zmarłym niedawno 
ojcu i ratowanie Wiłbu ra po niezliczo
nych próbach samobójczych. Jest też 
Ałice- samotna matka, nieporadna, 
wiecznie niedosypiająca i spóźn iająca 

się do pracy w szpitalu, w którym 

sprząta sale operacyjne. 
Wszystko zaczyna się zabawnie, 

a humor, choć makabryczny, nigdy nie 

przekracza granic delikatności i dobrego 
smaku. Z czasem zaczyna być coraz 
smutniej. Oczywiście jest i trochę senty
mentalnie, ale film Scherfig nie sili się 
na wielkie metafory. 

Zaden z bohaterów nie jest tu pod
dawany ocenie, nikim się nie pogardza. 
Każdy ma prawo do bezmyślności, 
do złości, do słabości, nawet jeśli w ten 
sposób krzywdzi drugiego człowieka. 
Ludzie są tylko ludźmi. Scherfig w swo
im filmie nie mówi, co dobre, a co złe. 
Pokazuje relacje między ludźm i na naj
bardziej podstawowym, ale i najtrud
niejszym poziomie kontaktów rodzin
nych i intymnych. 

Oczywiście nie da się uniknąć 
porównań z wcześniejszym filmem 
Scherfig .. Włoski dla początkujących" 
zrealizowanym według zasad manifestu 
Dogmy. Klimat jest ten sam. Ten sam 
brak miłości, ta sama za nią tęsknota . 

, 
KAROLINA KOSINSKA 

O śmierci dla początkujących , 

dowcipnie i zwyczajnie. 
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Gus Van Sant nawiązuje 
do tych samych wydarzeń, 

o których w .. Zabawach l 2 
l tl:! 
' l> z bronią" opowiadał Michael 

Moore. Do masakry, jakiej 20 kwietnia 
-w dzień urodzin Hitlera - 1999 roku 

w liceum Columbine w miasteczku Littleton 

w stanie Kolorado dokonało dwóch uczniów. 

Z zakupionej przez Internet broni zastrzelili 

dwanaścioro koleżanek i kolegów, dyrektora 

szkoły, a potem sami popełnili samobójstwo. 
Moore za swój film dostal dwa lata temu 

Oscara w kategorii długometrażowych doku

mentów, Gus Van Sant za .. Słonia" przed 

rokiem otrzymał w Cannes Złotą Palmę i nagro
dę za reżyserię. l na tym właściwie analogie 

między obydwoma filmami się kończą. Bo oba 

niby mówią o tym samym, ale każdy robi to 

inaczej. Film Moore'a to ewidentna, niekiedy 

wręcz nachalna publicystyka, .. Słoń" zaś to 
wysokiej próby sztuka, z której wyziera prawda 

.. prawdziwsza" niż fakty. 

Van Sant wraca w .. Słoniu" do swoich 
korzeni. Do kina awangardowego, nieholly

woodzkiego. W każdym razie bliżej temu fi lmo

wi do takiego obrazu jak .. Gerry" niż do .,Bun

townika z wyboru". Zwłaszcza w sposobie 
opowiadania - z bardzo długimi ujęciami, .. wy-

trzymanymi" obserwacjami twarzy bohaterów, 
improwizacją w grze młodych (i znakomitych) 
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-ł Premiera: 07.05 
(ELEPHANT) 
USA 2003 
Reżyseria i scenariusz: 
GusVan Sant 
Zdjęcia : Harris 
Savides 
Scenografia: 
Benjarnin Hayden 
Obsada: Alex Frost. 
Eric Deulen, John 
Robinson, Elias 
McConnell, John Taylor 
Dystrybutor: 
Gutek Film 
Czas: 81' 

naturszczyków, obrazami zmieniającego się 

nieba. Nie znaczy to jednak, że zabiegi formalne 

reżysera w jakimkolwiek stopniu wystawiają 
na próbę cierpliwość widza. Przeciwnie, w zaska

kujący sposób wzmacniają one siłę obrazu 

i wzmagają napięcie, unosząc jednocześnie film 

w rejony poetyckiej wizji. 

Kamera .. przykleja się" kolejno do Johna, 
Nathana, Eliasa, Michelle, Brittany, Jordan, 

Nicole. Towarzyszy bohaterom w ich wędrów

kach po szkole, słyszymy ich rozmówki, odzyw

ki, żarty. Orientujemy się, że John ma ktopoty 

z ojcem alkoholikiem, Michelle ma problemy 
ze sobą i swoim wyglądem, Elias chce zostać 

fotografem ... lm lepiej ich poznajemy, tym bar

dziej się do nich przywiązujemy i w tym większe 

popadamy przerażenie, bo w przeciwieństwie 

Kamera towarzyszy i zabójcom: Aleksowi i Eri
kowi. Nie wydają się być oni potworami. Tym bar

dziej że nie dowiadujemy się, co tak naprawdę 

skłoniło ich do popełnienia, i to z zimną krwią, tak 

straszliwego czynu. Van Sant sygnalizuje tylko do

mysły, których nie rozwija. Te sygnały to choćby 
komputerowa gra w zabijanie, której z zapałem od

daje się jeden z młodocianych morderców, to bóle 

głowy, na które cierpi drugi z nich, to dokumental

ny film o Hitlerze, który obaj oglądają w telewizji, 

to wreszcie pretensje wykrzyczane w twarz dyrek
torowi szkoły przed wykonaniem na nim egzekucji. 

Van Sant nie moralizuje i nikogo ani niczego 

nie osądza, bo jak tu osądzać coś, co jest nie

możliwe do pojęcia? Nie epatuje też okrucień
stwem ani rozlewem krwi. W .. Słoniu" masakra 

rozgrywa się właściwie poza filmowym kadrem. 

Medytacja nad złem, nad przypad-
A mimo to wychodzimy z te

go filmu zdruzgotani. l całko
wicie zagubieni, bo z pyta

niami, na które nikt nam nie 

odpowiedział. No ale film 

• 

kiem i losem, bez moralizowania 
do bohaterów, my wiemy, że prawdopodobnie Van Santa dlatego jest wielki, że nie si li się na 

są to ostatnie chwile ich życia. Van Sant myli podsuwanie nam odpowiedzi na pytania, na któ-
jednak tutaj tropy. Ostatecznie okaże się bowiem, re odpowiedzieć po prostu nie można. 

że nie wszyscy, których kamera .. wybrała", zginą. ZBYSZEK KĄTNY 

Może więc .. Słoń" to nie tyle, jak pisał swego 

czasu w korespondencji z Cannes Tadeusz 
Sobołewski, medytacja nad złem, ile medytacja 

nad przypadkiem i losem? 

Oparta na faktach opowieść o uczniach, 

którzy zabijają 12 kolegów i nauczyciela. 
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Ze by zrozumieć, po co Francuzi 
zafundowali sobie, a przy okazji 
i nam, powtórkę z,. Fanfana Tu
lipana", trzeba wyjaśnić, że to 

nie jakiś byle chłystek, ale tamtejszy Janosik 
- ludowy bohater, o którym opowiadano legen
dy, śpiewano piosenki. a nawet skomponowano 
operę. Po filmie Christiana-Jaque'a z 1952 roku, 
Fanfan wyszedł z ram uysto francuskiego folklo
ru i stał się także trochę i naszym bohaterem. 
Teraz powraca za sprawą Luca Bessona, jak 
mało kto czującego, na czym jeszue da się 
w kinie zarobić. Francuzom rzeuywiście udało 
się wyciągnąć z kieszeni ładny kawałek grosza, 
na świecie powodzenia rauej nie wróżę. 

Niby wszystko jest w porządku. Besson 
podszedł do filmu Jaque'a z pietyzmem. 
Większość scen wręcz powtórzył, posługując 
się dosłownie tymi samymi dialogami. Trochę 
tylko uprościł fabułę. Ukochana głównego 
bohatera nie jest molestowana przez króla, 
nie okazuje się też jego córką. Poza tym wszyst
ko jest, jak było. Fanfan to wiejski bałamut, 
który ucieka przed ożenkiem, wstępuje do armii 
i pragnie stać si ę królewskim zięciem. Wbrew 
własnej woli zostaje wojennym bohaterem 
i odnajduje prawdziwą miłość w ramionach 
pi ęknej Cyganki Adeline. 
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... Premiera: 7.05 
(FANFAN LA TULIPE) 
Francja 2003 
Reżyseria: Gerard 
Krawayk 
Scenariusz: Luc Bes
son, Jean Cosmos 
Zdjęcia: Gerard Simon 
Muzyka: Alexandre 
Azaria (Replicant) 
Scenografia: Jacques 
Bufnoir 
Obsada: Vincent Perez, 
Penelope Cruz, Didier 
Bourdon, Helene 
de Fougerolles. Michel 
Muller. Lionel Beau, 
Anna Majcher, 
Magdalena Mielcarz 
Dystrybutor: 
Kino Świat 
Czas: 95' 

Z wiernością wobec pierwowzoru Besson 
jednak nie przesadził, ozdabiając film a to dow
cipnymi anachronizmami, a to odniesieniami do 
współczesnego kina, a to zręcznymi żartami z du
masowskiej klasyki. Intuicja nie zawiodła go też 
przy wyborze odtwórcy głównej roli, bo Vincent 
Perez nie dość, że skutecznie mógłby rywalizo
wać z Gerardem Philipe'em jako zdobywca serc 
niewieścich, to jeszcze daje postaci Fanfana odro
binę współuesnego luzu, grając tę rolę z czarują
cą dezynwolturą. 

Penelope Cruz, którą kostium zdaje się uwierać i ani 
przez moment nie mamy wątpliwości. że Gina Lollo
brigida, choć nie była może wielką aktorką. wywią
zała się z tego zadania o niebo lepiej. 

Wreszcie rzecz bodaj najważniejsza. Wersja 
Christiana-Jaque'a -lekka, dowcipna i świadomie 
absurdalna, przemycała przy okazji na ekran jakąś 
postępową anarchiuność. Drwiła z wojny, armii, 
arystokracji, bohaterskich mitów. Tymczasem Besson 
z Krawczykiem, przenosząc na ekran literę tamtego 
filmu, zagubili gdzieś jego ducha. Satyra ich wersji 

Krawczyk zrobił kostiumowego "Fanfana" 
tak jak kolejną komedię o taksówkarzach 

Coś tu jednak nie gra, skoro awanturniczo
-romansową intrygę ogląda się z niejakim znudze
niem. Cóż, Gerard Krawczyk t,Taxi 2") to nie Chris
tian-Jaque. l to niestety widać na pierwszy rzut oka. 
Wyreżyserował kostiumowego ..Fanfana Tulipana" 
dokładnie tak, jakby robił kolejną komedię o tak
sówkarzach. Wielu scenom brak rytmu, zbyt często 
reżyser ucieka się do montażowych sztuuek. popeł
nia szkolne błędy w kompozycji kadrów. W efekcie 
wersja "Fanfana" z 2003 roku to film bardziej staro
modny w obrazowaniu niż wersja sprzed pół wieku. 
Kompletnie nie sprawdziła się też w roli Adeline 

trafia w próżnię, a jeśli chodzi np. o wizerunek ko
biety, nowy ,.Fanfan" jest znacznie bardziej konser
watywny niż pierwowzór. Warto jeszcze wspomnieć 
o udziale w filmie dwóch polskich aktorek: Magda
leny Mielcarz i Anny Majcher. Na artystyczną rangę 
filmu nie ma to wpływu. ale zawsze miło. 

WOJTEK KAŁUŻYŃSKI 

Francuski Janosik w czarującym wydaniu 

Vincenta Pereza i topornej reżyserii 

Gerarda Krawczyka. 



Wariaci z Karaibów 
-ł Premiera: 21 .05 

(MAIS QUI A TUE PAMELA ROSE?) Francja 2003 Reżyseria : Eric Lartigau 
Scenariusz: Kad Merad, Olivier Barroux, Julien Rappeneau Zdjęcia : Regis Blondeau 
Muzyka: Erwann Kermorvant Obsada: Kad Merad, Olivier Barroux, Gerard Darmon, 
Benedicte Loyen, Jean-Paul Rouve Dystrybutor: SPI Czas: 89' 
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Kad Merad i Olivier 
Barroux, którzy napisali 
scenariusz tej anarchicz
nej komedii i zagrali 

w niej główne role. zyskali sobie we Fran
cji status niemalże instytucji. Choć to ich 
pierwsze wspólne kinowe przedsięwzię
cie, waeśniej ten autorsko-aktorski duet 
rozbawiał miliony Francuzów w kome
diowych serialach i programach rozryw
kowych. W .. Wariatach z Karaibów" (tlu
maczenie tytułu skądinąd chyba nienaj
szczęśliwsze) Merad i Barroux parodiują 
amerykańskie kino kryminalne i sensacyj
ne. Nie poszli jednak na łatwiznę. ale wy
brali drogę dość szczególną, konsekwent
nie unikając odwołań do konkretnych 
tytułów. Interesowała ich raczej sama 
otoczka: sceneria, dekoracje, bohatero
wie, fabularne motywy. 

Akcję poprowadzili tak, by zasygna
lizować historię hollywoodzkiego krymi
nału, od czarnego kina z lat 30. i 40. 
począwszy, a na detektywistycznych thril
lerach ostatniej dekady skończywszy. 
Oto dwóch gamoniowatych agentów FBI 
- Bullit i Ripper- ma rozwiązać sprawę 
zabójstwa striptizerki w małym amerykań 

ski m miasteczku. ł choć zabójca cały czas 
plącze im się pod nogami, a fakty same 
proszą się o skojarzenie, ich działania wy
stawiają nasze nerwy na ciężką próbę. 

Trzeba przyznać, że Merad i Barroux 
całkiem sprytnie .. ukradli" Amerykanom 

ich kinową Amerykę. którą sfilmowali 
zresztą w Paryżu i okolicach. Ta udawana 
francuska podróbka jest zaskakująco prze
konująca. Przypomina oryginał nie tylko 
wyglądem. ale i klimatem nasuwającym 
skojarzenia np. z .,T win Peaks". Są tu też 
trafne obserwacje, dużo motywów zapra
szających do zabawy w ich rozpoznawa
nie i typowe charaktery, którym przysta
wia się do twarzy krzywe zwierciadło . 

Grymaśna wyszła z tego gęba. Hu
mor Kada i Oliviera przypomina ich wcze
śniejsze wspólne występy. Obaj lubują się 
w piętrzeniu absurdu, purnonsensowych 
słownych gierkach i pastiszach klasycz
nych filmowych scen. Przez pierwsze pól 
godziny, gdy Kad zajmuje się kolumbijski
mi handlarzami narkotyków, a Olivier daje 
pożegnalny wykład w szkole dla agen
tów, jest naprawdę śmiesznie. Później jed
nak dowcip robi się przyciężkawy, a nieźle 
zapowiadające się skecze nie spełniają 
obietnic. Coraz częściej pojawiają się żarty 
z gatunku niewybrednych. Domyślam się 
zamiaru zakpienia z tandetnego stylu pa
rodii hollywoodzkiej, ale nie jest to zamiar 
na tyle czytelny, by wywołał zamierzony 
efekt. Film, mimo niezłego pomysłu, nie 
jest śmieszny, lecz jedynie bywa. 

JAN WALCZAK 

Francuska potrawka według 

amerykańskiego przepisu. 
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... Premiera: 7.05 
USA 2004 Reżyseria: Stephen Sommers 
Scenariusz: Stephen Sommers Zdjęcia: Allen Daviau 
Muzyka: Alan Silvestri Obsada: Hugh Jackman, 
Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, David Wenham, 
Will Kemp, Shuler Hensley 
Dystrybutor: UIP Czas: 1 06' 
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Pomysł sięgnięcia po 
drugoplanową postać 

Van Helsinga z po

wieści Brama Stokera 

i zderzenia go nie tylko z .. naturalnym" 
wrogiem - Dracu l ą, ale także z posta

ciami z innych powieści grozy obiecy

wał spotkanie ze światem horroro

wego kanonu. 
Tymczasem reżyser Stephen Som

mers całkowicie zmarnował ten poten

cjał. Bo co z tego, że w jednym filmie 

spotykają się bohaterowie znani z kart 

powieści Brama Stokera, Mary Shelley, 

czy Edgara Allana Poego - Van Hel
sing, Dracula, Frankenstein i Wilkołak. 

skoro Sommers nie zaproponował im 

udziału w żadnej ciekawej grze. Zapro

ponował nam nędzne resztki po literac
ko-filmowej uczcie, zamiast na srebrnej 

tacy podane na drewnianym talerzu. 

e K L 

. -
Sam Van Helsing legendarny łow

ca wampirów nie wie, kim jest, nie pa

mięta swej przeszłości . Wie tylko. że na 
zlecenie Watykanu prowadzi krucjatę 

przeciwko złu. Wszystkie inne wywoła

ne z klasyki monstra służą tylko jedne

mu celowi - muszą podczas wyprawy 

Van Helsinga do Transylwanii zostać 

pokonane. l tak się to toczy, od jedne
go efektownego starcia do następnego. 

Aby wypełnić hollywoodzki schemat, 

Sommers daje jeszcze Van Helsingowi 

asystę w postaci pięknej kobiety. Anna 
to spadkobierczyni zacnej rodziny pro

wadzącej walkę z księciem wampirów. 

Takie przykrojenie klasyki do mo

delu widowiska, które ma przede 
wszystkim dostarczać wizualnej przy

jemności, spowodowało, że .. Van Hel

sing" niewiele zachował z klasycznego 

horroru. Nie broni się nawet jako miłe 

A M A 

dla oka wystawne patrzydło. Bo Som
mers zrobił ten film tak. jakby robił ko

lejną .. Mumię" ... Van Helsing" jest może 

tylko nieco bardziej mroczny niż egip

ska trylogia. Liczy się tylko posuwanie 

akcji naprzód. 
Sommersowi wydaje się, że wy

starczy wszystkie dziury pozapychać 

pożyczkami z innych produkcji i kompu
terowymi efektami. Najwyraźniej wie 

co robi, bo znajduje widzów, którzy 

chcą jego filmy oglądać. Tym razem 
pewnie też znajdzie, ale jeśli dalej bę

dzie dojrzewał wolniej niż jego publicz

ność, może się okazać, że kolejny taki 

film będzie już o jedną .. Mumię" 

za daleko. 
IAN WALCZAK 

Horrorowy kogel-mogel 

bełtany pod publiczkę . 
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-ł Premiera: 21 .05 

(A MI MADRE LE 
GUSTAN LAS 
MUJERES) 
Hiszpania 2002 
Reżyseria 

i scenariusz: Daniela 
Fejerman, lnes Paris 
Zdjęcia: David 
Ornedes 
Muzyka: Juan Bardem 
Obsada: Leonor 
Watling, Silvia Abascal, 
Maria Pujalte, Rosa 
Maria Sarda, Eliska 
Sirova, Chisco Amado 
Dystrybutor: 
Forum Film 
Czas: 96' 
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Fabuła jakby trochę 
pożyczona od Al
modóvara. O ile 
jednak Pedro z re

lacji między trzema siostrami i ich 
matką, która podczas swego przy
jęcia urodzinowego oświadcza, 
że zakochała się w kobiecie, zrobił
by pewnie pełnokrwistą ałmodra
mę, o tyle Daniela Fejerman i lnes 
Paris zaproponowały coś w rodzaju 
romantycznej komedii a rebours. 
Lekkiej, przyjemnej, ale nie tak 
do końca łatwej, bo wyłamującej 
się ze schematu nowoczesnych fil
mów głoszących potrzebę tolerancji 
dla inności i dających słuszny por· 
tret homoseksualnych społeczności. 

Punkt wyjścia jest niby ten sam. 
Córki na oświadczenie matki reagują 
szokiem. Najstarsza. Gimena, knuje 
plany nawrócenia matki na .. właści
wą" orientację i pozbycia się z jej 
życia młodziutkiej czeskiej pianistki 
Eliski. Najmłodsza, Sol, wyśpiewuje 

rockowe protestsongi demaskujące 

rodzinną traumę, ale najciekawsza 
jest ta średnia - Elvira. To właśnie 

ona jest tu właściwie główną boha
terką. Nie tylko musi przyjąć. że jej 
matka jest lesbijką, ale też zmaga się 
z ciągłymi frustracjami płynącymi ze 
swoich nieudanych związków i kom
pleksu niższości wobec mężczyzn. 

salnymi lekarstwami na odmienność 
podsuwanymi przez religię, psycho
analizę, czy polityczną poprawność. 

Wiełka w tym zasługa Leonor 
Watling, która czyni postać Elviry 
psychologicznie wiarygodną w ra
mach konwencji, a na dodatek za
prawia ją odrobiną ambiwalencji 

Trzy córki i matka, która 
oświadcza, że ... zakochała 

się w kobiecie 
przypominającej bohaterów granych 
przez Woody'ego Allena. To ten sam 
rodzaj portretu współczesnego spo
łeczeństwa z neurotykiem w tle i ten 
sam typ zgryźliwego humoru. 

Debiutującym na dużym ekra
nie reżyserkom udało się utrzymać 

równowagę między inteligentnie 
rozgrywanym, balansującym na 
granicy ryzykownego przerysowa
nia, komediowym żywio łem, a inte
resującą obyczajową obserwacją. 

Niestety, tylko do czasu. Z chwilą, 
gdy akcja przenosi się do Pragi 
z ekranu zaczyna się sączyć sło
dziutki syrop, a wszystko pośpiesz
nie zmierza do zbyt oczywistego 
happy endu. Nagle to, co trudne, 
okazuje się łatwe. l już mamy mo
delową nowoczesną rodzinę, 

w której wszyscy niezależnie od 
płci, wieku i preferencji seksualnych 
mogą się kochać aż do znudzenia. 
Mamy więc kolejną wersję wciąż 
tego samego zakończenia wszyst
kich skrojonych po hollywoodzku 
romantycznych komedii. Szkoda, 
bo zanosiło się na coś więcej. 

• • 
WOJTEK KALUZYNSKI 

Rodzą się w niej wreszcie wątpliwo
ści, co do jej własnej seksualnej toż
samości i natrętnie powraca pytanie: 
..A może ja też wolę kobiety?". 
Wszystko to dodaje tej komedii ru
mieńców, bo zanim Elvira przezwy
cięży kryzys tożsamości i weźmie 
sprawy we własne ręce, zdąży 
skompromitować całkiem sporo 
płciowych stereotypów. A przy okazji 
z wdziękiem rozprawi się z uniwer · 

Zgryźliwy humor a la Woody Allen kompromituje religię, psycho

analizę i polityczną poprawność. Niestety, słodziutkie zakończenie. 
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Hollywood galwanizuje na 
dużym ekranie popularne se
riale telewizyjne z minionych 
lat, pozbaw iając je resztek 

wdzięku. Zastrzyk farsy lub testosteronów kina 
akcji jest z reguły tak silny, że wywołuje jedy
nie narracyjne konwulsje i uśmierca pacjenta 
zamiast go ożywić. 

W najnowszym przedsięwzięciu tego 
typu Todd Phillips obchodzi się nieco delikat
niej z popularnym serialem o parze policjan
tów .,Starsky i Hutch". Zwiększa komiczny 
potencjał bohaterów bez uciekania się do 
wulgarności i tandety, a hippisowską epokę 
ukazuje z łagodną ironią, bez groteskowych 
przerysowań. 

Największą zaletą nowej wersji jest aktor
ska para Ben Stiller - Owen Wilson w rolach 
tytułowych. Stilter - służbista i sztywniak Star
sky oraz Wilson jako wyluzowany i cyniczny 
Hutch mają do spółki wszystko, co trzeba, by 
komediowe duo grało bez fałszów. Filmowcy 
wyposażają ich w odlotowe auto -ford gran 
torino które chwilami urasta do rangi nie-
omal trzeciego partnera. Problem tylko w tym, 
że sytuacje, które mają stanowić pole do popi
su dla bohaterów, są najczęściej wtórne albo 
mało pomysłowe. A z tych nieco bardziej fan
tazyjnych Phillips nie zawsze potrafi wycisnąć 
dostatecznie duzo humoru. 

Sprawa kryminalna pojawia się w filmie 
z chwilą wypłynięcia na wody zatoki ciała, 
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które zresztą Hutch proponuje przepchnąć 
do innego rewiru, by nie robić sobie kłopotu. 
Wiele wskazuje na to, że za morderstwem stoi 
szemrany biznesman (Vince Vaughn), który 
opracowa ł technikę produkcji bezsmakowej 
i bezzapachowej kokainy. Starsky i Hutch mu
szą go przygwoździć, zanim uda mu się zalać 
kokainą rynek. To zmusza ich do licznych 
przebieranek i forteli. 

Dawka komedii wpompowana w żyły 
akcji przez Phillipsa wystarcza, by film stanął 
na własnych nogach. Chwilami reżyser odpala 
race dobrego humoru i bawi nas stylem epoki 
oraz egzotyką ówczesnej (pop)kultury. W in
nych momentach sceny naładowane komicz
nym potencjałem rozpływają się bez wystrzału 
w radosnym bezhołowiu, a postacie i wątki 
wprowadzone do akcji z fanfarami znikają 
bezszelestnie. 

Reżyseria jest- krótko mówiąc - taka, 
jakby Phillips, czerpiąc z ducha czasu, sam dał 
sobie w żyłę i zamiast podkręcić tempo albo 
zmajstrować dobry gag, kiwał się za kamerą 
na lekkim haju. Może jest to zresztą sposób 
na odbiór tego filmu -wyłączyć szare komór
ki, wyluzować się i poddać nieszkodliwym 
łaskotkom kpinek z epoki dzieci kwiatów? 

ANDRZEJ ZWANIECKI 

Przeróbka serialu o parze detekty

wów - podróż za jeden uśmiech . 

-ł Premiera: 30.04 
(STARSKY & HUTCH) 
USA 2004 
Reżyseria: 

Todd Phillips 
Scenariusz: 
John O'Brien, 
Todd Phillips, 
Scott Armstrong 
Zdjęcia : 

Ba rry Peterson 
Muzyka: 
Theodore Shapiro 
Scenografia: 
Ed Verreaux 
Obsada: Ben Stiller, 
Owen Wilson, Snoop 
Dogg, Fred Williamson, 
Juliette lewis, 
Vince Vaughn 
Dystrybutor: Forum 
Film 
Czas: 101' 
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Sui te 
Hawana** 
-ł Premiera: 30.04 

Kuba- Hiszpania 2003 Scenariusz i reżyseria : 

Fernando Perez Zdjęcia : Raul Perez Ureta 
Muzyka: Edesio Alejandro, Ernesta Cisneros 
Obsada: Francisco Cardet, Amanda Gautier 
Dystrybutor: Solopan Czas: 84' 
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Film Fernando Pereza toczy się le
niwie niemal bez słów. To dziwne 
milczenie miało być pewnie meta· 
forą .,niemego" społeczeństwa Ku

by. Paradoksalnie odzwierciedla jednak coś zupełnie 
innego: fakt, że reżyser nie ma nic do powiedzenia. 

Pomysł był prosty: pokazać zwykłych ludzi w 
zwykłych zajęciach w ciągu zwykłego dnia. Babcia 
przygotowuje wnuczka do szkoły, staruszka sprze
daje orzeszki w papierowych tubach, mężczyzna ba
wi się z psem. Anonimowi bohaterowie, o których 
dowiadujemy się czegoś w epilogu, śpią, myją się, 
jedzą, jeżdżą rowerem. l nic z tego nie wynika. 

A mogło, bo Kuba to temat brutalnie wdzięcz
ny, wyzywająco filmowy. Odkrył to Wim Wenders 
w .. Buena Vista Social Club", gdzie pokazał Hawanę 
jako miasto domorosłych artystów. Potwierdził to 
Franco de Pena w dokumencie .. Przyszłość złudzeń". 
W codzienności Hawańczyków odnalazł ślady nie
uleczalnej tęsknoty za wspomnieniem i marzeniem. 

W filmie Pereza też jest codzienność, marzenie 
i iluzja. Tyle że emocje zastępuje wykalkulowana 
sztuczność, człowieka - zainscenizowany przez re· 
żysera zestaw pustych gestów, a kubańską muzykę 
- pompatyczno-pretensjonalne dźwięki rodem 
z polskich dokumentalnych telenowel. 

W tym mocno zmanipulowanym dokumencie 
broni się jedynie 1 O-letni Francisquito z zespołem 
Downa. Jest nieporadny, ale szczery: kiedy się ubie
ra, śmieje w kąpieli do ojca i pisze na tablicy cyfrę S. 
Tylko z jego powodu druga gwiazdka. 

PAWEL T. FELJS 
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SEANS KINOWY 
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... Premiera: 30.04 

(TAKING LIVES) USA 2003 Reżyseria : D .J. Caruso Scenariusz: Jon Bokenkamp 
(na podstawie powieści Michaela Pye) Zdjęcia: Amir Mokri Muzyka: Philip Glass 
Scenografia: Tom Southwell Obsada: Angelina Jol ie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland, 
Gena Rowlands, Olivier Martinez, Tcheky Karyo, Jean·Hughes Anglade 
Dystrybutor: Warner Czas: 1 03' 

Gdy ogląda si ę takie fil
my jak .. Złodziej życia", 
można nabrać przekona
nia, że dożyliśmy cza

sów, w których podziw dla pracy mózgu 
wyszedł ostatecznie z mody, a zbrodnia 
spowszedniała. 

Mamy więc tu do czynienia z kolej
nym z galerii seryjnych zabójców, którzy 
nie zadowalają się samym mordowa
niem. ale swymi zbrodniami zapisują po
mysłowy, szatański wzór. Aby rozwiązać 
zagadkę, nie jest potrzebny dedukcyjny 
wysiłek umysłu, ale empatia, intuicja 
i zdolności paranormalne. Nic zatem 
dziwnego, że przeciwniczkę psychopaty, 
agentkę FBI llleanę Scott (Angelina Jolie), 
poznajemy, gdy leży w otwartym grobie 
jednej z ofiar i stara się współodczuwać 
jej ból, by wzbudzić w sobie nienawiść. 
Reszta policjantów będzie ją więc uważać 
za wiedźmę. Zwłaszcza że llleana niemal 
natychmiast ma wyniki - znajduje świad
ka (Ethan Hawke), który naprowadza ją 
na ślad mordercy. 

Tak zaprogramowanych thrillerów 
powstało w ostatnich latach sporo, 
a podstawową ambicją ich twórców było 
przeważnie prześcigan i e się w okruci eń

stwach i mnożenie zakrętów fabuły do 
granic bełkotu. Reżyser .. Złodzieja życia" 
D.J. Carusa proponuje jednak coś więcej. 
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Bardziej niż misterne fabularne kombina
cje interesuje go budowanie nastroju, 
stopniowanie napięcia i komponowanie 
mrocznych kadrów w stylu .. Milczenia 
owiec" czy .. Siedem". Skutecznie kamuflu
je to logiczne dziury w intrydze. 

Film ma za to inne niezaprzeczalne 
zalety. Pierwsza to miejsce akcji. Umiesz
czenie jej w Montrealu i dyskretne rozgry
wanie specyfiki francuskojęzycznego Que
becu przynosi odmianę po wyeksploato
wanej scenerii Nowego Jorku czy Chica
go. Drugi plus to dobór obsady. Angelinie 
Jolie, która rzadko bywała lepsza. udało 
się zbudować wiarygodny portret g łównej 

bohaterki - emocjonalnie zablokowanej 
kobiety, powoli kruszącej otaczającą ją lo· 
dową skorupę . Świetny jest też Ethan 
Hawke. dzięki któremu główna fabularna 
wolta wypada jako tako wiarygodnie. 

Tym bardziej zatem żal, że ten poten
cjał reżyser roztrwonił w nonsensownym 
zakończeniu. Zbyt głupim i niedorzecz
nym, nawet jak na konwencję, w której 
o następstwie zdarzeń decyduje chory 
umysł. Nie musiało tak być, bo tropy pro
wadziły w obiecującym kierunku. 

WOJTEK KALUŻYŃSKI 

W hołdzie .. Milczeniu owiec" 

· - agentka FBI kontra 

seryjny morderca . 
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Film Nosula wchodzi do kin w ramach 

KinOffali w momencie -jak sądzę 

- nie najszaęśliwszym. Powtarzane 

do znudzenia pomysły rodzimych reży
serów, by robić filmy o robieniu filmu, mocno się już 

przeci eż opatrzyły ... Pół serio", .. Superprodukcja", .. Polisz 

Kicz Projekt" - lista jest znacznie dłuższa. Tyle że, po 

pierwsze, Wenanty Nosul tę listę otwierał (film powstał 

pięć lat temu), a co ważniejsze autotematyczny motyw 

to w tym wypadku jedynie fabularny punkt wyjścia. 
Offowe ,,4 w 1" (rodzinno-przyjacielskie, zrealizo

wane za grosze na dwóch kamerach cyfrowych) nie jest 

rzecz jasna dziełem na miarę .. Osiem i pół", bo też być 

nim nie chce. Sporo tu groteskowych anegdot o doli 

polskich twórców niezależnych (bezmyślni dystrybuto
rzy, skorumpowani decydenci z telewizji), ale to grote

ska trzymana w ryzach i przełamywana tonem całkiem 

serio. W fabularnych wywijasach (zastawiony na po

trzeby filmu dom, zacieśniająca się znajomość obecnej 

żony i byłej kochanki, brutalni wierzyciele i nielojalni 
wspólnicy) bohaterowie, nawet jeśli przerysowani, po

trafią wyjść z zawieszonych w cudzysłowie ról i jednym 

gestem, wyrazem twarzy czy zdaniem przenieść kome

d iową opowiastkę w rejestr zupełnie inny. Mamy więc 

i mężczyzn w kryzysie wieku średniego, i przejmujący 
dramat rozdzielonej rodziny, i tęsknotę za szczyptą pasji 

(fi lmowej!) w ciągu życiowych niespełnień, nawet jeśl i 

wszystko to ubrane zostało w niewybredne niekiedy 
seksualno-fizjologiczne żarty. 

Film Nosula, który dostaje właśnie drugie filmowe 

życie (cztery lata temu dystrybuował go Gutek Film), 

sprawia przyjemność choćby dlatego, że rzecz zrealizo
wana jest sprawnie i z offowym wdziękiem, a nie irytu

jącym posmakiem amatorszczyzny. Czwarta gwiazdka 

może trochę na wyrost, ale w końcu komercyjne kino 
oglądane bez bólu zębów to w Polsce wciąż rzadkość . 

PAWEŁ T. FELI$ 

Autotematyzm, groteska, dramat i offowy 

wdzięk . Zgadza s ię - cztery w jednym. 

-ł Premiera: 7.05 
Polska 1999 
Scenariusz 
i reżyseria : Wenanty 
Nosul 
Zdjęcia: Arkadiusz 
Gołębiewski, Artur 
Frątczak 

Muzyka: Oscar Martin 
Obsada: Lech Dyblik, 
Lech Mackiewicz, 
Piotr Martin, 
Wenanty Nosul 
Dystrybutor: 
Stowarzyszenie GIF 
Czas: 96' 
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akiego obrazu Holocaustu 
w kinie amerykańskim nie 

było. Surowe, wstrząsająco 

realistyczne obrazy zagłady. Efekt 

potęguje użycie przez Spielberga 

czarno-białej taśmy i częsta styliza
cja na dokument. Stworzona przez 

niego wizja piekła na ziemi wydaje 

się być idealną ilustracją motta 

.. Medalionów" Nałkowskiej - .. lu
dzie ludziom zgotowali ten los" ... 

. 
Zagłada Zydów została pokaza-

na oczami Oskara Schindlera, Niem-

SEANS 

• 
1n era ***** 

ca. Bestialstwo rodaków obudziło 

w nim palącą potrzebę przeciwsta

wienia się. Playboy i hulaka urato

wał 1200 ludzkich istnień. Spielberg 

duży nacisk położył na odmalowa

nie wewnętrznych przemian. jakie 
dokonały się w Schindlerze. Pokazał 

też walkę, jaką o sumienie Niemca 

toczyły dwie osoby - żydowski za

rządca jego fabryki Stern i komen
dant obozu zagłady Amon Goeth. 

.,Lista Schindlera" to bez wąt

pienia jeden z najważniej szych fil-

R E K 

SCHINDLER'$ LIST 
USA 1993 
Reżyser: Steven Spielberg 
Obsada: liam Neeson, 
Ralph Fiennes, 
Ben Kingsley 
Dystrybutor: Universal 
Wydanie dwuplytowe. 
1.85:1. 5.1 Dolby Surround 

L A 

mów. Tym większa szkoda, że nie 

jest wolna od wpadek. Spielberg 

przejawia chwilami niebezpieczną 

skłonność do upraszczania i spłyca

nia wydarzeń oraz postaci. Choć 

akcja filmu rozgrywa si ę w Polsce, 

Polacy prawie w nim nie występują. 
W dodatkach nie znajdziecie 

żadnych materiałów o kręceniu .. Li
sty Schindlera". Nie ma nawet ko

mentarza Spielberga, co jest sporym 
rozczarowaniem. Dodatki poświęco

ne są Holocaustowi. Mamy 11 -mi-

M A 

Philips przedstawia ... 

DOMOWY 

• 

• 
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nutową .. Historię Fundacji Shoah", 

która rejestruje wspomnienia 

Żydów ocalałych z zagłady. Z kolei 

77 -minutowy dokument .. Głosy 

z listy" to opowi eści tych, co przeży
li. Opowi eści wstrząsające i przera

żające. Zestaw dodatków dopełnia 

biografia Oskara Schindlera. 

.. Lista Schindlera" jest wydana 

także w kolekcjonerskiej wersji z al
bumem ze zdjęciami Davida Jamesa 

i CD z muzyką Johna Williamsa. 

ELŻBIETA CIAPARA 

-

, __ 
_ ,. __ 

PHILIPS 



AKADEMIA PDLICYJNA 1-7 

* 
POLICE ACADEMV 1- 7. 
Dystrybutor: Warner Bros. 

Jubileuszowe wydanie wszystkich aęści 
kultowej serii. Dwadzieścia lat temu po
wstał pierwszy odcinek sagi o policyjnych 
niedołęgach walaących w imię sprawie
dliwości na ulicach amerykańskich miast 
(a w ostatniej części nawet w Moskwie). 
Na każdej z siedmiu plyt, opróa filmu 
znajdziemy również komentarze i wspo
minki twórców, którzy twierdzą, że nie 
spodziewali si ę takiego sukcesu. (MAS) 

DANTDN 

• • 
OWI szen1e ***** 

BLOW-U1~ Wielka Brytania-Włochy 1966. Reżyseria: Michelangeło Antonioni. Dystrybutor: Warner Bros. 

Thomas, fotograf mody, robi zdjęcia kochającej się w parku parze. Na odbitkach odkrywa, że był 
świadkiem morderstwa. Tak przynajmniej mu się wydaje. Ale wkrótce znikają i fotografie, i zwłoki, 
które znalazł w parku. Z pozoru dreszaowiec, "Powiększenie" w rzeaywistości jest filmem o iluzji. 
Pojawia się w nim także ulubiony przez Antonioniego temat samotności , wyalienowania, niemoż

ności nawiązania kontaktu. A wszystko to rozgrywa się w fascynującej scenerii Londynu lat 60., 
tzw. swingującego Londynu, który został przez reżysera pokazany w niezwykle malowniczy sposób. 
Thomas jest samotnikiem idealnym. Egoistyczny, egocentryczny, przekonany o swojej wyjątkowości. 
Ucieka od wszystkiego, co mogłoby go zmienić - sztuki (choć wydaje mu się, że jest nowoaesnym 
artystą), rzeczywistości , której tak naprawdę ani nie rejestruje, ani nie kreuje. Antonioni potraktował 
go surowiej niż innych swoich bohaterów. Dla Thomasa nie ma bowiem ratunku. Choć uświada

mia sobie, jak bardzo jego życie zbudowane jest na iluzji i fałszu, wie, że nie może od tego uciec. 
Tym samym nie może uciec od samotności . Część krytyki uważa "Powiększen ie" za film bardzo oso

bisty w dorobku Antonioniego. Główny bohater patrzy na świat poprzez obiektyw, a takie patrzenie świat ten jedno
aeśnie przybliża i zniekształca . Podobnie jest przecież z filmowym reżyserem ... W dodatkach znajdziecie wyodrębnio
ną ścieżkę muzyczną (świetne kompozycje Herbie Hancocka) i zwiastuny. ELŻBIETA aAPARA 

c m manu e lłe 

EMMANUELLE **+ FUNNY GAMES ** 
Polska-Francja 1982. Reżyseria : Andrzej 
Wajda. Dystrybutor: Vision. 

Francja 1974. Reżyseria : Just Jaeckin. 
Dystrybutor: Vision. 

Austria 1997. Reżyseria : Michael Haneke. 
Dystrybutor: Gutek Film, Mayfly. 

Wajda sięgnął po "Sprawę Dantona", dra
mat Stanisławy Przybyszewskiej. Najpierw 
wystawił go na deskach warszawskiego 
Teatru Powszechnego. Jego film koncentruje 
się na sporze dwóch przywódców Rewolu
cji Francuskiej - Dantona i Robespierre'a. 
Jednak pod kostiumem historycznym kryją 
się bohaterowie i przesłanie uniwersalne. 
Film Wajdy to zderzenie dwóch postaw, 
dwóch różnych wrażl iwości , dwóch racji. 
Pasjonujące widowisko i wybitne kino. (EC) 

R E K L 

Po tym jak na poaątku lat 70. świat został 
zalany filmami porno, wszyscy sądzili, że 
era niewinnej erotyki skońayła się. A jed
nak subtelna historia pięknej żony francu
skiego dyplomaty, odkrywającej w Bangko
ku uroki nieskrępowanej miłości, zdobyła 
serca publianości. Emmanuelle była od
ważniejsza niż Brigitte Bardot, ale nie tak 
wulgarna jak gwiazdy porno (chociaż scena 
z "alternatywnym" paleniem papierosa 
do dzi ś budzi sporo kontrowersji). (MAS) 

A M A 

Tytuł jest ironiany. bo w filmie Hanekego 
nie ma nic zabawnego. Oglądamy gehen
nę pewnej rodziny, która w podmiejskim 
domu jest dręczona i torturowana na różne 
sposoby przez dwóch mężayzn. Haneke 
podsuwa wizje rodem z najgorszych kosz
marów, nie dba o komfort psychiczny wi
dza. Chce nim wstrząsnąć. Pokazuje, jak 
bardzo przemoc w najbardziej wyrafinowa
nych (a więc najbardziej chorych) formach 
stała si ę elementem naszej kultury. (EC) 

PHILIPS 

... nowy telewizor Fiat TV, który wciągnie cię w akcję. 
T o jedyny telewizor na świecie z przetomową jakością obrazu 
w systemie Pixel Plus 2 i wbudowanym układem Ambilight, 
który daje efekt nastrojowego podświetlen ia tła telew izora. 

l 

• • 
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Polska-Francja 2003. Reżyse ria: Jan Jakub Kolski. Dystrybutor: Carisma. 

Film Jana Jakuba Kolskiego jest adaptacją powieści Witolda Gombrowicza "Pornografia". 
Czy jest to dobra adaptacja? Niewątpl iwie jest to bardzo dobry film. Historia dzieje się w roku 
1943 w okupowanej Polsce. Pisarz Witold i jegq tajemniczy znajomy Fryderyk udają się 

do ziemskiego majątku Hipolita. Tam, uwiedzeni bezczelną młodością córki ziemianina, posta
nawiają złączyć dziewczynę z jej rówieśnikiem. Młodzi nie są sobą zainteresowani, lecz ... 
"gdy nie ma chemii miłosnych połączeń, wystarczy kilka prostych sztuczek". Nie jest to jednak 
historia o radosnym swataniu, ale o tym, jak łatwo starzy mogą man ipulować niczego nie
świadomymi młodymi. To opowieść o strachu i wojnie, przed którą nie da się uciec, która 
wiedzie do bezprawia. W filmie Kolskiego zachwycają kreacje aktorskie - wszyscy zagrali 
na równym, wysokim poziomie. "Pornografia" jest niezwykle piękna pod względem wizualnym 
- w czym zasługa operatora Krzysztofa Ptaka. Istotną rolę w tym filmie odgrywa warstwa 
dźwiękowa. Słowa uznania należą się autorowi muzyki Zygmuntowi Koniecznemu. Motyw 
przewodni fi lmu to "dziwna melodia -wesoła i smutna", której po prostu nie chce się zapomn ieć. 

W wydaniu kolekcjonerskim wśród dodatków znajdziemy między innymi reportaż z planu i galerię fotosów. 
Prawdziwą gratką jest płyta Z muzyką. MALGORZATA WYCZÓLKOWSKA 

GASNĄCY PŁOMIEŃ * 
-+ GASLIGHT. USA 1944. Reżyseria : George 

Cukor. Dystrybutor: Warner Bros. 

Wiktoriański dreszczowiec z elementami 
melodramatu. Klimat zagrożen ia buduje 
perfekcyjne operowanie światłem i cie
niem. Ingrid Bergman jest bardzo wiary
godna w roli nadwrażliwej kobiety, której 
mąż próbuje wmówić obłęd. Nic dziwne
go, że dostała za nią Oscara. Świetna jest 
też Angela Lansbury, dla której rola poko
jówki była ekranowym debiutem. W do
datkach tzw. refleksje córki Bergman oraz 
migawki z oscarowej gali. (EC) 

LISTONOSZ ZAWSZE DZWONI 
DWA RAZY 

-+THE POSTMAN ALWAYS RINGS l WICE. 
USA 1946. Reżyseria : Tay Garnen. 
Dystrybutor: Warner Bros. 

Ekranizacja powieści Jamesa M. Cama. 
Jeden z najlepszych przykładów film noir. 
Tragiczna, niszczycielska namiętność, losy 
kochanków, na których zaciążyło fatum, 
sugestywny klimat nieodwracalności. Lara 
Turner i John Garfield jako kochankowie 
to jedna z najwspanialszych par ekranu. 
W dodatkach m.in. dokument o Johnie 
Garfie ldzie i galeria fotosów. (EC) 

R E K L 

LUDZIE W HOTELU * * * 
GRAND HOTEL USA 1932. Reżyseria: Ed· 
mund Goulding. Dystrybutor: Warner Bros. 

Elegancki hotel w Berlinie. Perypetie jego 
gości, m.in. zrujnowanego arystokraty 
i ekscentrycznej tancerki. Wielowątkowy 

film z gwiazdorską obsadą - Greta Garbo, 
John Barrymore, Joan Crawford, Wallace 
Beery, Uonel Barrymore. Scenariusz "Ludzi 
w hotelu" powstał według sztuki Vicki 
Baum, która wykorzystała swoje doświad

czenia z pracy hotelowej pokojówki. 
W dodatkach kilka starych dokumentów, 
m.in. relacja z premiery. (EC) 

A M A 

MALICE * 
USA 1993. Reżyseria : Harold Becker. 
Dystrybutor: Monolith. 

Bohaterowie tego dreszczowca żyją 

w świecie kłamstw i intryg . Beckerowi ma
rzył się fi lm w stylu Alfreda Hitchcocka, 
ale nie udało mu się nawet zbliżyć do mi
strza. Nie potrafił utrzymać napięcia, za
brakło przewrotnego humoru. A początek 
jest przecież obiecujący - poczciwy dzie
kan odkrywa, że jego współlokator może 
być groźnym przestępcą. Tymczasem on 
sam staje się głównym podejrzanym 
o mordowanie studentek. (EC) 

PHILIPS 

T e raz obraz w twoim telewizorze 
zupełnie jak z życia wzięty. 



DVD 

RAMBO *** 
-+ FIRST BLOOD. USA 1982. Reżyseria: 

Ted Kotcheff. Dystrybutor: Vision. 

Byi kiedyś dowcip o szympansie, który zna 

po angielsku więcej słów od Rambo, bo 

aż trzydzieści dwa. Trudno nazwać Rambo 
intelektual istą, a filmy o nim do wyrafino

wanych nie należą . Ale nie da si ę ukryć, 

że staiy się zjawiskiem socjologicznym, 

a ich bohater - odrzucony przez społe

czeństwo żołnierz wojny wietnamskiej 

- grany przez Stallone był symbolem 
Reaganowskiej Ameryki. Zapoczątkował 

też nowy gatunek filmowy. (EC) 

, . , •• 
m1erc w enec 1 ***** 

MORTE A VENEZIA. Włochy-Francja 1971. Reżyseria: Luchino Visconti. Dystrybutor: Warner Bros. 

,..1 ..... "~ _..c • c.•"-'' "'-" 
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Klasyka. Ekranizacja opowiadania Tomasza Manna. Visconti celebruje tu swoje ulubione motywy 

schyłkowości, kryzysu, przekraczania seksualnego tabu. Jest rok 1911 . Kompozytor Gustaw von 

Aschenbach w hotelu na weneckim Lido przeżywa gwałtowną fascynację u rodą i n iewinnością 

Tadzia - młodzieńca o anielskiej twarzy. Życie Gustawa i jego sztuka okazują si ę złudą, porażką. 
Starzejący się .. poważny" mężczyzna stroi się, farbuje włosy i nakłada makijaż. Gania za Tadziem po 

Wenecj i. l cierpi, zdając sobie sprawę ze śmieszności i beznadziejności swojego uczucia. Wewnętrz

ny świat Aschenbacha rozpada się, a w Wenecji panuje zaraza symbolicznie obwieszczająca kres 

epoki burżuazj i . .. śmierć w Wenecji" nie jest łatwa w odbiorze. Visconti konstruuje opowieść z do

pracowanych w szczegółach i wysmakowanych plastycznie obrazów w dług i ch ujęciach. Dialog jest 

zdawkowy i stanowi tlo. Kontemplacji postaci Tadzia, twarzy Aschenbacha, hotelowego salonu, 
plaży towarzyszy liryczna aż do bólu, narzucająca się muzyka Gustawa Mahlera, na którym Visconti 

wzorował postać Aschenbacha (genialny Dirk Bogarde). Naj słynn i ejsza scena - śmierć kompozytora 

na plaży, gdy po skroniach cieknie mu farba do włosów, a on wyrywa się ku rozświetlonemu zachodzącym słońcem 

Tadzia - graniczy z kiczem. Dlatego film Viscontiego wymaga od widza skupienia i oddania. Tylko poddając si ę 

temu intensywnemu nastrojowi, wnikniemy w przepełniony emocjami świat. 

Ieoiekeia charlle chau11n11 1 
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REWIA CHAPLINA ***** 
-+cHAPLIN REVUE. USA 1918- 1923. 

RIO LOBO *** 
-+ USA 1970. Reżyse ria : Howard Hawks. 

ŚMIERTELNIE PROSTE 

***** Reżyseria : Charles Chaplin. Dystrybutor: 
Warner Bros. Wydanie dwupłytowe. 

Siedem krótkometrażowych filmów z lat 

1917-23- m.in. ,.Chaplin żołnierzem", 

.. Pieskie życi e", .. Pielgrzym", .. Klasa próżnia

ków" i .. Dzień wypłaty" . W każdym z nich 
objawia się komediowy geniusz Chaplina. 

Jego tramp rozśmieszy największego nawet 

ponuraka. W dodatkach m.in. niewykorzys
tane sceny, a przede wszystkim krótkome

trażówka, w której Chaplin w przewrotny 
sposób odsłania kulisy kina. (EC) 

R E K L 

Dystrybutor: ITI. 

Piąty i ostatni wspólny film Johna Wayne'a 

i Howarda Hawksa. Duke Uak nazywano 

Wayne'a) gra pułkownika kawalerii szuka

jącego po wojnie secesyjnej zdrajcy, przez 
którego zginął jego przyjaciel. Film był 

przez część krytyki porównywany do spa

ghetti westernów (za którymi notabene 

Wayne nie przepadał). Głównie z powodu 
ładunku realistycznej przemocy, której 

Wayne w swoich wcześn i ejszych filmach 

sta rał się unikać. (EC) 

A M A 

-+ BLOOD SIMPLE. USA 1983. Reżyseria : 
Joel Coen. Dystrybutor: Solopan. 

Pierwszy i, obok ..Fargo", najlepszy film 

braci Coen. Przesiąknięty fatalizmem filmu 

noir i francuskich produkcji .. real izmu po
etyckiego" . .. Śm iertel nie proste" to historia 

trójkąta uczuciowo-erotycznego. Kochan

kowie chcą zabi ć męża kobiety, ale ten 

zamierza ich uprzedzić. W efekcie mamy 
lawinę tragicznych pomyłek, które w pew

nym momencie zaczynają być absurdalnie, 

wręcz histerycznie śm ieszne. (EC) 

PHILIPS 

Swoje ulubione programy telewizyjne możesz oglądać z jeszcze większą przyjemnością. 

J 



... a n arm **** 
(ŻANDARM Z SAINT-TROPEZ, ŻANDARM W NOWYM JORKU, ŻANDARM SIĘ ŻENI, ŻANDARM NA EMERYTURZE, 
ŻANDARM l KOSMICI, ŻANDARM l POLICJANTKI). Francja 1964-1982. Reżyseria : Jean Girault. 
Dystrybutor: Monolith. Wydanie sześciopłytowe. 

Złośliwy, pam iętl iwy, gderliwy. Choleryk i złośnik. Wredny dla podwładnych, płaszczący się 

przed zwierzchnikami. A przecież budzący naszą sympatię, często zrozumienie, a przede wszystkim 
rozbawienie i śmiech. Taki był Cruchot. Zandarm z posterunku w Saint-Tropez, najsłynniejsze filmo-. 
we wcielenie genialnego komika Louisa de Funes. W pierwszym filmie cyklu, .. Zandarm z Saint-Tro-
pez", nie był jeszcze postacią pierwszoplanową. Ale dzięki vis comica i niesamowitemu aktorskiemu 
temperamentowi de Funes awansował do roli g łównej gwiazdy .. żandarmów". Kolejne części to już 
wyłącznie popis kunsztu de Funesa. Najlepsze filmy serii to bez wątpienia .,Żandarm się żeni" 
i .,Żandarm na emeryturze". De Funes znakomicie czuje się w swojej roli, widać, że ma ją dopraco
waną w najdrobniejszych szczegółach . A znakomite oparcie aktorskie znajduje w Michelu Galabru 
(szef Cruchota) i Claude Gensac (żona Cruchota). Ostatni film cyklu, .. Żandarm i policjantki", był zde
cydowanie najsłabszym . Czuło się zmęczenie tematem zarówno reżysera Jeana Girault, jak i samego 
de Funesa, który nie potrafił już niczego nowego do swojej postaci dodać . .,Żandarm i policjantki" był też niestety 
ostatnim filmem, w jakim wystąpił de Funes. Aktor zmarł w styczniu 1983 roku. Podobno często żartował, że ma 
nadzieję, iż ~więty Piotr wpuści go do raju przez wzgląd na jego aktorskie błazenady. ELŻBIETA CIAPARA 

TOM l JERRY I-IV 

SZALONE KRESKÓWKI *** 
-ł TOM & JERRY. COMPLETE COLLECTION 

USA 2003. Dystrybutor: Warner Bros. 

l 
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TO WŁAŚNIE MIŁOŚĆ * 
-ł LOVE ACTUALLY. Wielka Brytania 2003. 

Reżyseria: Richard Curtis. 
Dystrybutor: Universal. 

TRUPOSZ **** 
-ł DEAD MAN. USA 1995. Reżyseria: Jim 

Jarmusch. Dystrybutor: Solopan. 

Western psychodeliczno-metafizyczny. 
Nigdy nie wiedziałem, kto jest kim. Po obej
rzeniu kilkudziesięciu odcinków nie mam 
już wątpliwości. Tom to kot! Schemat pra
wie zawsze jest ten sam. Stojąca niżej 
w lańcuchu pokarmowym, sympatyczna 
mysz i kot o makiawelicznych skłonnościach 
demolują, w iście operowym stylu, mieszka
nie swojej pani. Tempo opowieści sprawia, 
że powtarza lność szalonych potyczek staje 

Komedia romantyczna w angielskim wyda
niu. Sentymentalizm jest więc serwowany 
w dawce do strawienia i równoważony 
przez przewrotny humor. Curtis był scena
rzystą .,Czterech wesel i pogrzebu" oraz 
.,Notting Hill" . .,Miłość" jest jego reżyserskim 
debiutem. Wielce obiecującym ... Dodatków 
nie za dużo, ale za to wysokiej jakości. 

To jedno z najlepszych dokonań Jarmu
scha . ..Truposz" opowiada o mężczyźnie, 
który wbrew sobie staje się rewolwerow
cem i ściganym zabójcą. W rzeczywistości 
film jest jednak przejmującą opowieścią 

Są m.in. sceny niewykorzystane i teledyski 
się prawie niezauważa l na. (MAS) poprzedzone komentarzem Curtisa. (EC) 

R e K L 

o umieraniu. Podróż głównego bohatera 
(znakomity Johnny Depp) przez Dziki 

Zachód symbolizuje podróż przez życie . 

A western jak żaden inny gatunek opiera 
się na motywie podróży w nieznane. (EC) 

A M A 

WICHROWE WZGÓRZA *** 
-ł WUTHERING HEIGHTS. Wielka Brytania 

1993. Reżyseria : Peter Kosminsky. 
Dystrybutor: ITI. 

Powieść Emily Bronte nie jest łatwa do sfil
mowania. Jak pokazać niszczycielską miłość, 
czy namiętność, łączącą Cathy i Heathcliffa, 
by nie popaść w banał? Film Kosminsky'ego 
znakomicie oddaje mroczny klimat książki, 
pozwala sobie jednak na pewne odstęp
stwa od oryginału. Świetni są także odtwór
cy głównych ról Julietle Sinoche i Ralph 
Fiennes, dla którego .,Wichrowe Wzgórza" 
były pierwszym ważnym filmem. (EC) 

PHILIPS 

Nowy Philips Fiat TV. Zobacz 1 poczuJ. 
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, 
wen rozn (cz l] ***** 

TVP1 Piątek 21 .05. Godz. 22.50. IWAN GROZNY J. ZSRR 1945. Reżyseria: Sergiej Eisenstein. 
Obsada: Mikołaj Czerkasow, Paweł Kadocznikow, Sierafima Birman. Czas: 95' 

Sergiej Eisenstein, rea lizując .,Iwana Groźnego", był od dawna światową sławą. Wielki międzynaro
dowy rozgłos przyniósł mu jego drugi fabularny film .. Pancernik Potiomkin" (192 5). Eisenstein kręcił filmy 
na reżimowe zamówienia. Ale nie był ani propagandzistą do wynajęcia, ani cynikiem, ani zniewolonym 
artystą. Pochwala ł rewolucję zgodnie ze swymi marksistowskimi przekonaniami. Dla miłośników kina waż
niejszy był i jest dorobek Eisensteina jako geniusza i rewolucjonisty sztuki, który nadał obrazom filmowym 
fascynującą głęb i ę i dramatyzm . 

.. Iwan Groźny" to opowieść o burzliwych losach księcia moskiewskiego, a od 1547 roku cara, który 
przeszedł do historii Rosji jako charyzmatyczny przywódca, zdecydowany reformator administracji państwo
wej, finansów i wojska, a zarazem tyran. Portret Iwana Groźnego uwikłanego w walkę z wrogami .. domo
wymi" i obcymi wypełnia drugą część filmu, zatytułowaną .. Spisek bojarów". 

Eisenstein uniknął schematów i uproszczeń, jakie po dzi ś dzień zauważamy w filmach biograficznych. 
Stworzył dzieło pełne pasji, nasycone gwałtownymi emocjami. Wyrafinowanym efektom wizualnym, grze 
światła i cienia oraz bogactwu inscenizacji towarzyszyła patetyczna muzyka Sergiusza Prokofiewa. 

Józef Stalin z nadzieją, a zarazem z niepokojem, czekał na .. Iwana Groźnego". Obejrzywszy drugą 
część, wpadł w trwogę. Zrozumiał, że ten film może być niezwykle .. groźny" . W portrecie cara-despoty 
dostrzegł bowiem podobieństwa do siebie. Decyzją Komitetu Centralnego KPZR wyświetlanie drugiej 
części zostało zakazane. 

CZŁOWIEK BEZ PRZE-
• 

SZŁOSCI ** * -ł CANAL+. Środa 12.05. Godz. 
21.25. MIES VAILLA MENNEISY-
YTTA. Finlandia 2002. Reżyseria : 
Aki Kaurismaki. Obsada: Markku 
Peltola, Kati Outunen, Juhani 
Niemela. Czas: 97' 

Mistrz filmowej wielobarwności 
i przewrotności, peńekcyjnie 
miesza konwencje i nastroje. 
Piękna opowieść o mężczyźnie 
bez tożsamości, cierpiącym 
na amnezję wskutek brutalnego 
pobicia, rozpięta jest między 
gorzką powagą a brawurową 
groteską. Tytułowy bohater wy-
daje się przegrany, ale Aki Kau-
rismaki prowadzi go w jaśniej -

sze rejony życia i pozwala 
zachować nadzieję. Kaurismaki 
nie kopiuje rzeczywistości, lecz 
tworzy własny świat, nieodpar-
cie urzekający dla wielu widzów. 
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FRIDA **** KIESZONKOWIEC 

HBO. Niedziela 16.05. ** Godz. 21.00. USA 2002. -ł ALE KINO! Poniedziałek 10.05. 
Reżyseria: Julie Taymor. Godz. 20.00. PICKPOCKET. 
Obsada: Salma Hayek, Alfred Francja 1959. Reżyseria : Robert 
Molina, Antonio Banderas. Bresson. Obsada: Martin 
Czas: 123' 

lassalle, Pierre leymarie, 

Barwna i dramatyczna historia Marika Green. Czas: 75' 

życia Meksykanki Fridy Kahlo, legenda światowego kina. Je-
która zdobyła sławę niezwykle den z najbardziej pasjonujących 
uzdolnionej malarki-surrealistki. i przenikliwych filmów na temat 
Jej entuzj astą był sam Andre relacji między dążeniam i jed-
Breton. Film Julie Taymor, dzięki nostki a zasadami społecznymi. 

reżyserskiej konsekwencji, daje Robert Bresson używa kamery 
wyobrażenie o osobowości bo- niczym mikroskopu, bacznie 
haterki, pulsuje kolorami i emo- ana l izując psychikę Michela, 
cjami, kontrastami i konfliktami. który ze studenta przemien i ł si ę 

Salma Hayek tworzy mocny w złodzieja i doskonali si ę w 
wizerunek artystki i skandalistki, sztuce .. kieszonkowca". Bohater 
dla której w sztuce i w życiu tak jak Raskolnikaw Dostojew-
najważniejsza była niezależność. skiego jest przekonany, że prze-
Jeśli niektórzy kwesti onują stępstwa popełn ione przez nie-
wartość tej roli, to tym gorzej których w szczególnej sytuacji 
dla nich. społecznej są usprawiedliwione. 

TV 

• 
ZAWOD: SZPIEG ZDRADA *** 

** POLSAT. Poniedziałek 1 0.05. 

-ł CANAL + . Niedziela 30.05. Godz. 20.45. 

Godz. 22.05. SPY GAME. USA THE DEVII:S OWN. USA 1997. 

2001 . Reżyseria: Tony Scott. Reżyseria: Alan J. Pakula. 

Obsada: Robert Redford, Brad Obsada: Harrison Ford, Brad 

Pitt, Katherine McCormack. Pitt, Treat Williams. 

Czas: 1 05' Czas: 11 6' 

Znakomity portret superagenta Ekspresyjne połączenie kina sen-
CIA, Muira, działającego sacyjnego z refleksją na temat 
w wielu krajach i na różnych granic moralnych, których nie 
kontynentach, od rozstrzygają- można przekroczyć nawet dla 
cego momentu wojny wietnam- słusznej sprawy. Takie filmy wy-
skiej. W przeciwieństwie do parte zostały z ekranów przez 
większości opowieści szpiegow- ogłupiającą sensacyjną rozryw-
skich, autorzy tego filmu nie po- kę, więc .. Zdrada" Alana J. 
przestają na warstwie sensacyj- Pakuli zasługuje na uznanie 
nej. Badanie udziału bohatera i uwagę. Bardzo dobre role 
w aferze w Chinach, która nie Brada Pitta jako nieugiętego bo-
przynosi chwały CIA, jest punk- jownika IRA i Harrisona Forda 
tem wyjścia do panoramy w roli amerykańskiego policjan-
szpiegowskiego życia Muira ta rodem z Irlandii, który przy-
i rozważań nad psycholog ią jął pod swój dach niebezpiecz-
i etyką tytułowej profesji. n ego przybysza. 

maj 2004 FILM 101 
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rzemoc 
Autor: Rafał Syska. Wydawnictwo: Rabid 

.,Od początku istnienia kina, okrucień 

stwo stanowiło jedną z podstawowych 

atrakcji każdego dzieła" - pisze w swo

jej książce Syska. Przemoc w kinie 
pozwala widzowi na doznania, na któ

re w życiu codziennym nie ma miejsca. 

W bezwstydnej ciemności sali kinowej. 

bez wyrzutów sumienia przyzwalamy 
na śm ierć i cierpienie, fascynując się 

ciemną stroną ludzkiej natury. 

Rafał Syska, przywołując szeroki 

kontekst kulturowy i socjologic:ny, 
przedstawia ewolucję tej fascynacj i. 

Analizuje najważniejsze dzieła, przy
bliża sylwetki twórców, opisuje wpływ 

technologii i historii na sposób ukazy
wania przemocy. Od praprodukcji braci 

Lumiere, komedii slapstickowych, 

po kino kontr-kontrkultury, shockumen

taries i filmy Quentina Tarantino. 

W ostatnim rozdziale wykracza 

nawet poza filmoznawstwo. Powołując 

się na teorie instynktywistów, behawio

rystów, psychoana l i zę czy najnowsze 

odkrycia współczesnej medycyny, pró

buje odpowiedzieć na wciąż kontro

wersyjne pytanie: w jakim stopniu 
przemoc filmowa wpływa na człowie

ka? Na szczęście dla nas, ogranicza 

przy tym poziom akademickiego bełko

tu do minimum. W zamian proponuje 
mnóstwo ciekawych przykładów, zdjęć, 

filmowych odwołań pomagających zro
zumieć zawiłości niektórych koncepcji. 

Kawał rzetelnej i ciekawej wiedzy po-
danej w przystępny sposób. (MAS) 

KSIĄŻKI 

FILMOWY ŚWIAT ANDRZEJA WAJDY 
Pod redakcją: Eweliny Nurayńskiej-Fidelskiej i Piotra Sitarskiego. Wydawnictwo: Universitas 

Kompendium wiedzy o filmach Wajdy dla zaawansowanych. Większość artykułów 

ma charakter rozpraw naukowych. Twórczość zdobywcy Osca- ---~ 
ra została zanalizowana pod kątem jej wątków i tematów 

(tradycja romantyczna, Holocaust, wizerunek mężczyzny). Są 

też badania gatunkowe i ciekawe teksty poświęcone recepcj i 

dzieł mistrza za gran icą. Mimo niewątpliwych walorów meryto

rycznych i prób nowatorskiego spojrzenia na twórczość Wajdy, 
chwilami ma się wrażen i e obcowania z nudnawymi pracami ma

gisterskimi. Ciekawostką są materiały z archiwum reżysera - ry

sunki, notatki, plany sporządzone na użytek kolejnych dzieł. (MAS) 

ROMAN WILHELM! - l TAK BĘDĘ WIELKI! 
Autor: Marcin Rychcik. Wydawnictwo: Rytm 

Książka równie barwna co postać. której została poświęcona . Autor. 

Marcin Rychcik, ustami reżyserów, aktorów, krytyków szkicuje po

stać jednego z najwybitniejszych artystów ostatnich dziesięcioleci. 

Wilhelmiego wspominają m.in. Janusz Gajos, Henryk Talar. lga 

Cembrzyńska, Jerzy Andrzejewski. .. Postać artysty żywiołowego 
i tajemniczego. Ktoś skupiony na sobie, i zaśmiewający się 

w knajpie, skandalista i tytan pracy, żyjący w tajemniczej prze

strzeni między naturalizmem a jakąś matematyczną perfekcją 

rysunku stwarzanej kreacji" - pisze o nim w przedmowie 

Andrzej Zieniewicz. Do tego sporo zdjęć ze scen teatralnych 
i planów filmowych oraz kompletny wykaz ról. (MAS) 

-------

JEAN RENO 
Autor: Emmanuel Haymann. Tłumaczenie: Janusz Kasza. Wydawnictwo: Assimi l Polska 

· Biografia popularnego także u nas aktora francuskiego. 
Niezbyt obszerna, choć autor opisuje zarówno życie 

· zawodowe, jak i prywatne Reno. Znajdziecie tu trochę 

anegdot i trochę wypowiedzi aktora. Są też krótkie opisy 

wszystkich jego ról t.Wielki błękit", .,Leon Zawodowiec") 

oraz fragmenty recenzji prasowych. Książka jest dokładnym, 
choć skrótowym, zapisem kariery aktorskiej. Natomiast 

o samym Reno niewiele można dowiedzieć się poza tym, 

że to .,twardziel o czułych oczach". (EC) 

KINO JOHNA CASSAVETESA 
-+ Autor: Urszula Tes. Wydawnictwo: Rabid 

Książka skupia się na twórczości Cassavetesa, jednego z najwybitniejszych twórców amery

kańskiego kina niezal eżnego, reżysera .,Cieni", ..Twarzy", .. Glorii". Wątki biograficzne zostały 

raczej pominięte, dorobek aktorski (.Dziecko Rosemary", .. Parszywa 

dwunastka") jedynie zaznaczony. Do atutów książki należy rozdział 

poświęcony dokonaniom teatralnym, omówienie nieznanych 

w Polsce filmów krótkometrażowych oraz opis .. hollywoodzkiego 

epizodu". Z wypowiedzi Cassavetesa dowiadujemy się m.in. 
czym była dla niego improwizacja oraz dlaczego pozostawiał ak

torom swobodę . .. Jedyny pożytek. jaki mogę zrobić ze swojego 

talentu, polega na okazaniu wam pomocy w wyrażeniu sa

mych siebie, tak jak sami tego chcecie, a nie jak ja chcę". Choć 

słowa te skierowane były do aktorów, trudno nie odnieść 
wrażenia, że przeznaczone są także dla nas- widzów. (AS) 
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reclapje MARCIN STANISZEWSKI 

Preisner Kieślowski 
Kieślowski i Preisner to rzadki przypadek, kiedy dwóch artystów, używając innych 

środków wyrazu, mówi jednym głosem. Takie duety w historii kina można policzyć 
na palcach jednej ręki - Rota i Fellini, Nyman i Greenaway, Elfman i Burton, Morricone 
i Leone . .. Myślę, że każdy spotyka w życiu takie osoby, 
z którymi rozumie się bez słów, na jakimś metafizycznym 
poziomie. Tak było ze mną i Krzysztofem ! ... ]. W pewien 
sposób było mi łatwiej pisać dla niego muzykę, bo wiedzia
łem, co lubi, co czuje i co chce wyrazi ć" -opowiada, w wy
wiadzie dołączonym do płyty, sam kompozytor. Ta kompila
cja podsumowuje wieloletnią współpracę dwóch gigantów. 
Preisner osobiście wybrał utwory, które zna l azły się na krąż
ku. Jest więc przejmujący temat z .. Czerwonego", fortepia
nowe .. Marionetki" z "Podwójnego życia Weroniki", tematy 
z V, VI i VIII części Dekalogu i kompozycje wyimaginowane
go XVIli-wiecznego alter ego Preisnera, Van Den Budenmayera. Bardzo trudno opisy
wać tak piękne rzeczy, bo cokolwiek się o nich napisze, zawsze zabrzmi to jakoś banal
nie, nieforemnie. Mogę zatem tylko zachęcić do si ęgnięcia po ten szczególny album. 

BARBERSHOP i! 
Przegląd najgorętszych gwiazd amerykań
skiego hip-hopu i R'n'B- Mary J. Blige, 
Outcast, Chingy, G-Unit, Sean Paul, Mobb 
Deep, Eve to tylko część "dream teamu", 
jaki rapuje na soundtracku do drugiej 
części .. Barbershopu". Większość kawal
ków jest okrąglutka i nieszkodliwa - bez 
ostrzejszych bluzgów czy wystrzałów 

z kałacha, męczących zwykle na tego typu 
składankach. Dostajemy za to pokaźną 
dawkę zgrabnych, soulowych chórków 
i kołyszącego rytmu. Ostatnio wszystko, 
czego dotknie się Outcast, zamienia si ę 

w złoto. Po wysłuchaniu utworu .. l Can't 
Wait" wiem j uż, dlaczego tak się dzieje. 
Gwiazdorski duet wspólnie z raperem 
Sleepy Brownem stworzył kolejną orygi-

LALKI 

ffi nalną perełkę, pozwalającą wierzyć, 
~ 
o 

Gdybym nie widział wcześniej okładki, 

da łbym głowę, że to zapis sesji muzyko
terapeutycznej. Muzykę Joe Hisaishiego 
do poetyckiego obrazu Takeshi Kitano 
można określić jako .. japoński ultra chili
out". Utworów jest pięć. ale to tylko for
malność. Właściwie wszystkie one tworzą 

jedną, spójną całość. Ambientowe plamy 
dźwiękowe mieszają się tu ze sobą jak 
zawiesiste ciecze w lampie plazmowej, 
wprawiając słuchacza w stan permanent
nej lewitacji. Jest sporo przestrzeni, po
wietrza. Długie, wybrzm iewające dźwięki 

syntetycznych smyków, zroszone gdzie
niegdzie samotnym fortepianem snują 
swoją dziwną opowieść. Tylko w ostat
nim, tytułowym utworze .. Dolls" pod 
koniec odzywa si ę delikatna perkusja 
wybudzająca pacjenta z transu. Wszystko 
trwa zaledwie 20 minut, ale to bardziej 
zaleta niż wada. Większa dawka akor
dów o zanikającym pulsie mogłaby spo
wodować lewitację w rejonach, z których 

CL ..., 
QC 

:::,. 
~ 
V'l 

~ -z 
CL 

że w hip-hopie jeszcze nie wszystko zosta
ło powiedziane. Prosty aranż, chwytliwy 
refren i jeden, jedyny elektroniczny zawi
jas, którego można słuchać i słuchać... 

~ Filmu jeszcze nie ma w Polsce, więc mu-
'"' ~ zyka na przystawkę w sam raz. się JUZ nie powraca. 

TRIO Z BELLEVILLE 
Muzyka tak pocieszna jak film. Kompozycje 

' Bena Charesta to czysta zabawa konwen
cją, dźwiękowy kolaż, który mimo wielu 
inspiracji (od Franka Zappy po klasyczny 

, jazz) pozostaje spójny i świeży. Tak jak 
główny temat- swingujący .. Belleville 
Randez-Vous", pojawiający się kilkakrotnie. 
Najpierw jako klasyczny, radosny swing, 
potem w wersji gitarowej i w końcu w for
mie .. mamboidalnego" .. La Jungle De Bel
levil le". Ale wszelkie rekordy bije, niczym 
nieskrępowana, perkusyjna zabawa 
w "Cabaret Aspirateur" - szelest gazety, 
odgłosy lodówki i solo na odkurzaczu. 
Sam Tom Waits nie powstydziłby się takie
go sprzętu. Wyjątkowo ciekawy jest też 
fortepianowy Bach na jazzowo t,Bach 
a la jazz") i przecudna parodia trzech teno-

1 rów z .. Barbier >>Cieco, Cieco«". Wszystko 
lekko przerysowane, karykaturalne i fanta
stycznie dopracowane. A gdy ucichną 
ostatnie akordy finałowego .. Belleville Ran
dez-Vous", nie wyłączajcie odtwarzacza 
- po kilku minutach ciszy czeka was ... 

PASJA - PIOSENKI 
INSPIROWANE FILMEM 
Met Gibson od początku nie dopuszczał 
muzyki współczesnej w swoim filmie - nic 
dziwnego, skoro nawet dialogi napisane 
były w archaicznym języku aramejskim. 
Soundtrack, jakim zilustrował .. Pasję" John 
Debney, skłaniał się więc ku klasycznej sty
listyce. Ten album jest jego współczesnym 
uzupełn i eniem . To wybór pieśni bliższych 
naszym czasom, a oddających ducha 
religijnego manifestu Australijczyka . 
Swoje uduchowione utwory prezentują 

same znakomitości, a jednocześnie mi
strzowie smutku i zadumy- Leonard 
Cohen, The Blind Boys Of Alabama, Bob 
Dylan, Nick Cave. Ta muzyka o stonowa
nym klimacie ociera się o bluesa, country 
i gospel. Solowe wokale, przy skromnym 
akompaniamencie fortepianu czy gitary, 
próbują dotknąć sacrum. Na mnie naj
większe wrażenie wywarł Nick Cave, 

szukający Boga w .. Darker With The Day", 
i gorzki głos w kompozycji The Blind Boys 
Of Alabama "Precious Lord". 
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untuję się przeciwko umieszcza

niu Fasoliniego pod nagłówkiem 
"W starym kinie". Bo to żadne 

tam "stare kino", żadne "retro", "seans 
z myszką" czy "perła z lamusa". Kino Pa
soliniego jest rzeczywistością, która wciąż 
na nowo stwarza się na naszych oczach. 
Przesuniętą w czasie, ale nic przez to nie 
tracącą ze swej wywrotowej siły. 

Gdy spojrzeć na kino Fasoliniego 
z lotu ptaka, widać wielką przestrzeń 
kultury, gdzie wszystko dokonuje się na
raz. Powtarza się i modyfikuje: antyczne 
mity, chrześcijański przewrót, renesanso
we odrodzenie, śmierć na przedmieś
ciach i 120 dni Sodomy. Żyjemy w tyglu 
rozmaitych tradycji i narracji, błądzimy 
wśród milionów znaków, które odsyłają 
nas do niepojętych często znaczeń. Paso
lini nie rekonstruuje dawnych opowieści, 
nie odnosi się do nich z muzealną pie
czołowitością. On nawet nie prowadzi 
pełnego szacunku dialogu z przeszłością. 

Przeszłość jest obecna w jego filmach na
macalnie, cieleśnie, dojmująco. To wiecz-

, . . ) ) 

ny powrot, wteczne "tu 1 teraz . 
Dlatego Edyp (Franco Citti) z filmu 

z roku 1967 jest jednocześnie królem Teb 
i współczesnym młodzieńcem walczącym 
z własnym ojcem. Dlatego Chrystus (Enri

que Irazoqui) z "Ewangelii według św. Ma
teusza" (1964) przyciąga swą erotyczną 
charyzmą zastępy młodych ludzi, by po
prowadzić ich nie do Królestwa Niebieskie
go, a na barykady walki z represyjnym sys
temem. Jego współczesnym odpowiedni
kiem staje się Gość z "Teorematu" (1968) 
-mężczyzna o niezwykłej urodzie (Terence 
Stamp ), który wchodzi w relacje erotyczne 
z członkami pewnej zamożnej włoskiej ro
dziny i w ten sposób clekonstruuje porzą
dek oparty na burżuazyjnej normie. 

"Dla Fasoliniego walka była powoła-
niem, był pełen pasji i zuchwałej , O 

maj 2004 FILM 107 



W STARYM KINIE/PASDLINI ) 

zaczepnej odwagi, szukał ataku, prowo
kował go, gdy pogłębiła się gnuśna obo
jętność społeczeństwa" - napisał Umber
to Eco. Ta skłonność do walki nie wyni
kała jednak (nie tylko, w każdym razie) 
z rewolucyjnego zapału i nadprodukcji 
hormonów. Poeta, pisarz, dramaturg, pu
blicysta, teoretyk kina, reżyser- Pasolini 
był przede wszystkim intelektualistą. 

WĄTPIĄCY ODRZUCONY 
Jakkolwiek niemodnie brzmi dzisiaj to 

określenie, w latach 60. i 70. ubieglego wie
ku miało ono swoją wagę . Pasolini czynił 
to, co jest główną powinnością intelektuali
sty- wątpił. Wątpił w zastany stan kultury, 
szukając jednocześnie w jej złożach innych 
tropów, innych modeli. Krytycznego impe
tu Pasoliniego nie tonowały ani doświad
czenia faszyzmu i powojennej biedy, ani 
przejścia z Włoską Partią Komunistyczną, 
z której został wyrzucony za homoseksu
alizm, ani liczne trybunały, przed którymi 
stawał oskarżony o "niemoralność", "roz
wiązłość': "deprawację': "bluźnierstwo': 

"obrazę uczuć religijnych" (skąd my to 
znamy?). Z napiętnowania i odrzucenia 
uczynił Pasolini narzędzie sporu, walki ze 
społeczeństwem, które nie tylko wykazuje 
"gnuśną obojętność': ale często posuwa się 
do przemocy, by gnuśności swej bronić. 

Fasoliniego interesowały zwłaszcza 
pogranicza. Miejsca, sytuacje, historie, 
w których spotykają się aspekty kultury 
odseparowane od siebie w oficjalnym dys
kursie. Np. religia i seksualność. Wspo
mniany już "Teoremat" najpierw otrzymał 
nagrodę Katolickiego Biura Festiwalowego 
w Wenecji, a następnie został potępiony 

przez Watykan. Panikę światopoglądową 

wywołało pokazanie "Gościa niczym 
Chrystus" jako istoty seksualnej. Nie cho
dziło jednak wyłącznie o bluźnierstwo, 
ale przede wszystkim o moc relacji seksu
alnych (w tym homoseksualnych), które 
nie tylko wspomagają duchową przemia
nę, lecz także rozbijają zastygłą strukturę 
rodzinną i społeczną. 

Kilka łat wcześniej podobny skandal 
wywołała znakomita nowela Pasoliniego 
"Twaróg" z filmu "RoGoPaG" ( 1963 ). 
Na planie filmu o męce Chrystusa umiera 
na krzyżu jeden ze statystów. Biedak, który 
z głodu przejadł się białym serem. W świat 
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dewocyjnej konfekcji wkracza prawdziwy 
ludzki dramat. Przekroczone zostały gra
nice przyzwoitości, symbolicznej schlud
ności, jakiej nabrał w naszej kulturze kru
cyfiks. Ktoś na krzyżu umiera naprawdę. 

SODOMA PRZED PASJĄ 
Myśl biegnie od "Twarogu" ku leżą

cym plackiem przed "Pasją" Gibsona. 
Gdzie przebiega granica między religij
nym kiczem a religijnym doznaniem? 
Gibson nie jest intelektualistą, więc 
wstrząsający obraz upodlonego i zdegra
dowanego ciała upstrzył w swym filmie 
odpustowymi obrazkami. Tymczasem 
Pasolini, wiele lat wcześniej, w ostatnim 
dziele - "Salo, czyli 120 dni Sodomy" 
(1975) pokazał znacznie więcej i powie
dział znacznie więcej o związkach między 

władzą a cielesnością. O sadomasochis
tycznym podłożu kultury, w której grupa 
prawodawców i nadzorców manipuluje 
okrucieństwem, poczuciem winy i bezkar
ności, seksualnymi zakazami i przywileja

mi. W "Salo" faszystowscy dygnitarze 
porywają "kwiat" włoskiej młodzieży, któ
rą w wiejskiej rezydencji zmuszają do or
giastycznych rytuałów. Gwałcą, każą jeść 

ekskrementy, torturują. 
Szok, jaki towarzyszył pierwszym 

projekcjom tego filmu, po latach zelżał, 
ucichły moralizatorskie krzyki "za" 
i "przeciw': Dzisiaj widać w "Salo" przede 
wszystkim chłodną analizę mechanizmów 
zawłaszczania ciała, poddawania go rygo
rom i kaprysom władzy. Gdy w ostatniej 
scenie krzepnie krew i cichną wrzaski, 
a dwóch chłopców zaczyna ze sobą tań-

/ 

czyć do sentymentalnej piosenki dobie-
gającej z radia, jest to moment równy 
zmartwychwstaniu. Przywrócona zostaje 
niewinność i nieświadomość pierwszego 
cielesnego kontaktu. Można zaczynać 
historię świata od początku. 

Niedługo po premierze "Salo': 2 listo
pada 1975 roku, Pasolini został zamordo
wany przez chłopca, który z pewnością nie 
był ani niewinny, ani nieświadomy. Różnie 
się o tym zabójstwie mówi. Jedni zwykli je 
łączyć z autodestrukcyjnymi skłonnościa
mi reżysera, który mial rzekomo sprowo
kować swoją śmierć. Inni upierają się przy 
politycznym spisku sił prawicowych. Jesz
cze inni powtarzają, że po prostu "złe rze
czy zdarzają się dobrym ludziom': 

SEKS NA ULICY 
Ta tragiczna śmierć naznaczyła życie 

pośmiertne Pasoliniego. Często łączą się 
z nim wzbudzające dreszcze epitety typu 

"przeklęty': "wyklęty': "skandalizujący'' etc. 
Badacze chętnie grzebią w psychoanali
tycznych "motywach" jego życia- analizu
ją wielką milość do matki, stosunek do 
własnego homoseksualizmu. Tymczasem 
przy sporządzaniu tego atrakcyjnego i nie
co jarmarcznego portretu zapominamy 
często o tym, że Pasolini był - podkreślam 

to raz jeszcze- intelektualistą, a jego twór
czość jest konsekwentnym i logicznym 
procesem wydobywania na powierzchnię 
tego, co zostało zepchnięte do podziemia, 
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zagrzebane, zapomniane, skazane na ży
wot wstydliwy i utajony. 

W znakomitym, a zupełnie w Polsce 
nieznanym dokumencie "Zgromadzenie 
miłosne" ( 1964) Pasołini wychodzi z ka
merą na ulicę, wkracza do fabryk i na 
plażę, by pytać ludzi o ich życie seksual
ne. Wychodzi na jaw, jak bardzo i w tej 
intymnej sferze jesteśmy zdeterminowani 
przez obiegowe mity, uprzedzenia, zaha
mowania. Akt publicznego mówienia 
o seksie jest aktem kontestacji. I niech 
nas nie zmyli dzisiejsza "śmiałość" tele
wizyjnego talk-show. Dokument Pasoli
niego nie ma nic wspólnego z tanim, 
fałszywym ekshibicjonizmem. Pier Paolo 
głośno deklaruje myśl, którą podejmie 
później w swej twórczości Rainer Werner 
Fassbinder, że prawdziwa rewolucja win
na się zacząć od rewolucji w tzw. stosun
kach międzyludzkich. 

Manifestem wolności, niezależności 
i suwerenności ciała jest słynna "trylogia 
życia"- adaptacja arcydzieł literackich: 
"Dekamerona", "Opowieści kanterberyj
skich" i "Księgi tysiąca i jednej nocy". 
Kipiąca energią seksualną, plebejskim 
humorem i jurną radością przekazuje 
nam- za autorami literackich orygina
łów- najprostsze i najpiękniejsze prze
słanie twórczości Pasoliniego: właśnie 
dJatego, że jest śmierć, powinniśmy bez
zwłocznie używać życia. 

PS Przez cały maj w warszawskim Kino.La
bie, mieszczącym się w Centrum Sztuki 
Współczesnej (Zamek Ujazdowski), trwać 
będzie retrospektywa twórczości Piera Pa
ola Pasoliniego. Zobaczymy wszystkie na
kręcone przez niego filmy z odnowionych 
kopii sprowadzonych ze stowarzyszenia 
Fondo Pier Paolo Pasolini. l" 
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DYRDYMAŁY 

ie pomogły łapówki, groźby i prośby. 

Nagroda im. Kanrada 
dla największego 
cierpiętnika ekranu: 
BRUCE WILLIS 
(kontrkandydaci: Laurence Fishburne -
"Matrix Reaktywacja" i "Matrix Rewolucje", 

Tom Cruise - "Ostatni samuraj") 

Najbardziej 
patetyczne 
zakończenie: 

OSTATNI SAMURAJ (zwolnione tempo 

i łzy Toma C.) (kontrkandydaci: "Łzy słońca" - bieg 

przez pole, "Matrix Rewolucje" - najpierw kona 
ona, potem kona on, a na koniec wschodzi słońce) 

Nagroda lm. Meg Ryan 
dla największego 
wytrzeszcza ekranu: 
GOLLUM 
(kontrkandydaci: Tom Cruise- "Ostatni samuraj", 

Angelina Jolie - ,,Lara Croft Tomb Raider: 

Kolebka życia") 
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Najlepsza 
scena 
pościgu: 

Mewy ścigające pelikana 
(kontrkandydaci : pościg 

na autostradzie - "Matrix Reaktywacja" i jeszcze 

jeden pościg na autostradzie - "Terminator 3") 

Nagroda 
im. Ausłina Pawersa 
za szczyt złego smaku: 
Rzut nieboszczykami 
do celu 
(kontrkandydaci: scena w łazience - "Dwa tygo
dnie na miłość", całość "Parcia na tarcie") 

Najlepsza 
scena 
taneczna: 
Taniec Urny Thurman z mieaami 
(kontrkandydaci: Salma Hayek 
i Ashley Judd - "Frida", Hugh Grant - solo 

"To właśnie miłość") 

Najczarniejszy 
czarny 
charakter: 
GEOFFREY RUSH 
jako kapitan Barbossa 
(kontrkandydaci: lucy li u- "Ki li Bill vol. 1 ", Cathe

rine Zeta-Jones - "Okrucieństwo nie do przyjęcia") 

Najlepsza 
klata 
raku: 
GERARD BUTLER 

(kontrkandydaci: Eric Bana 

- "Hulk", Tom Cruise [chyba nie obeszło się bez 

komputerowego retuszu] - "Ostatni samuraj") 

Nagroda im. tostnera 
dla najbardziej 
demonicznej fryzury: 
PAUL BETTANY 

(kontrkandydaci: Meg Ryan - "Tatuaż", Johnny 
Depp- "Piraci z Karaibów. Klątwa Czarnej Perły") 



adszedł czas na YRD 

Największe marnotrawstwa 
talentu. czyli co ani 
tu rabhti'l 
GABRIEL BYRNE 

• 
(kontrkandydaci : Jeremy lrons- "Piano Bar", 
Ralph Fiennes - "Pokojówka na Manhattanie") 

Nagroda za przygnęblaj;ac;a 
Improwizację. czyli gdzie 
jest scenariusz? 

(kontrkandydaci: "Szkoła stewardes", 
"Jądro Ziemi") 

Nagroda im. ściganego -
za propagowanie 
• • Joggingu: 
KATE WINSLET 
(kontrkandydaci: Johnny Depp 
- "Piraci z Karaibów", Leonardo DiCaprio 
- "Złap mnie, jeśli potrafisz") 

Największy 

absurd. 
który przełknęliśmy: 
że w jednak o coś chodzi 
(kontrkandydaci: perfekcyjny makijaż Nicole Kidman 
we "Wzgórzu nadziei", założenie, że Renee Zellweger 
potrafi grać - "Chicago", "Wzgórze nadziei") 

PI'ZJiołowała ELŻBIETA CIAPARA 

Najlepszy 
aktor 
drugoplanowy: 
MEWY ..........." ntr:7v-

(kontrkandydaci: papuga -"Piraci z Karaibów", 
Geoffrey Rush - "Okrucieństwo nie do przyjęcia") 

Najlepsze 
Najlepsza 
para 
ekranu: • "wejście": 

-.-::~":'.."., JOHN NY D E PP COUN FARRELL i budka telefoniczna 
(kontrkandydaci: Catherine Zeta-Jones i George 
Clooney - "Okrucieństwo nie do przyjęcia", 
rybki Marlin i Dora - "Gdzie jest Nemo") 

Nagroda im. Brlglłte 
Nielsen dla najtwardszej 
kobiety: 
KRISTANNA LOKEN 

(kontrkandydatki: 
Urna Thurman - "Ki li Bill vol. 1 ", Angelina Jolie 
- "Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia") 

(kontrkandydaci: Catherine Zeta
-Jones - "Chicago", Russell Crowe - "Pan i władca: 
Na krańcu świata") 

Nagroda lm. Pinokla 
dla najbardziej 
drewnianego aktora/ki: ......___;,..~ 

DREW BARRYMORE 

' 
(kontrkandydaci: Tom Cruise- "Ostatni samuraj", 
Nicole Kidman - "Wzgórze nadziei") 
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BARTOSZ ŻURAWIECKI 

a mało akcji" - usłyszałem w pierwszych słowach dyskusji 

po filmie "Ceremonia". Szczerze powiedziawszy, odjęło mi 

.._ mowę. l to nie dlatego, że mi akurat akcji w thrillerze Clau

de'a Chabrola nie brakowało. Tak się jakoś nad tą akcją zadumałem. 

Zupełnie jak nie w kinie akcji. Zamiast więc fiknąć efektowną woltę 

słowną, nagle zmienić wątek lub przynajmniej rozstrzelać adwersa

rza wzrokiem, snułem milcząco refleksję . 

Bo Cesarzowi z filmu "Amadeusz" było "za dużo nut" w utworach 

Mozarta. A mnie jest zawsze za dużo akcji w kinie. 

Streszczanie filmu to jeden z bardziej upiornych obowiązków recen

zenta. Niby nie trzeba, a nawet nie należy, opowiadać z detalami, 

o co chodzi, ale zawsze jakiś zarys fabuły być w recenzji powinien. 

Jak jednak zarys ten uchwycić, jak wyciągnąć ekstrakt z ekranowych 

zdarzeń, skoro nierzadko już pierwsze dziesięć minut fi lmu jest 

tak zagmatwane i poskręcane, tak się miota na wszystkie strony, 

że człowiek prędzej dech straci niż pochwyci w garść. 

Śmiertelnie zmęaony gonitwą za akcją, zemdlałem na pierwszym 

"Matriksie" i nie doaekałem reaktywacji. Spałem słodko na ,,Władcy 

Pierścieni", śniąc o Tarkowskim. Na "Piratach z Karaibów" w stanie 

pobudzenia trzymał mnie zniewalający makijaż aarnych oau John

ny'ego Deppa, ale o co i komu w filmie tym chodziło, nie pytajcie, 

nie powiem. Z powodu mej umysłowej ociężałości i zwolnionej per

cepcji, która porusza się z szybkością 33, no góra, 44 obrotów 

na minutę, domagam się zaprzestania akcji w kinie. 

Nie uwierzycie, w jakim filmie ostatnio szaególnie doskwierał mi nad

miar akcji. W "Między słowami". Jakże ja pragnąłem, jak kciuki zaciska

łem i paznokcie w oparcie fotela wbijałem, żeby tylko NIC się nie wyda

rzyło. Żeby bohaterowie NIC do siebie nie poauli, żeby się nadal błąka

li po hotelu, szlajali po Tokio i marnowali aas. Znowu mi się nie udało! 

Ktoś powie, że najwyraźniej przystałem do ruchu obrońców życia 

na ekranie. Bo NIC nie dzieje się w życiu. Przynajmniej nic takiego, 

co dzieje się w kinie. Ot, ja na przykład. Wystukuję parę zdań felie

tonu, a potem idę się wysikać albo robię sobie herbatę, albo gapię 

się bezmyślnie w okno. Powinienem zaprosić do domu kamerę 

TVN-u i zacząć na swej nudzie kosić kasę. O dziwo, nuda w telewi

zorze sprzedaje się coraz lepiej. To jednak miło zobaczyć, zwłaszcza 

w dzień powszedni, że także inni sikają, robią sobie herbatę i gapią 

się bezmyślnie w okno. l że tak właśnie im życie upływa. 

Ale ja, marnując czas, protestuję. Przemijając, protestuję przeciwko 

przemijaniu. Akcja stop! Niech już nie posuwa się do przodu, 

bo wiadomo, czym się to skończy. 

Ja też wiem - pragnę niemożliwego. Jakiegoś "trwaj, chwilo, jesteś 

piękna". Gdyby chwila trwała, to jeszcze by się wiecznością stała, 

a to też niedobrze. A gdyby kino zamarło, to by przestało istnieć. 

A jak tu istnieć bez kina? 

Proszę bardzo - od dyskusji w Kino. labie przeszedłem w kilku 

zwięzłych akapitach do paradoksów istnienia. Niech ktoś teraz mi 

zarzuci, że w moich felietonach jest za mało akcji. 
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l 

F l L M Y MDJE[jD • 
Z Y C l A 

DONALD TUSK 
Wicemarszałek Sejmu, lider 

Platformy Obywatelskiej. 
Urodził się w 1957 roku 

w rodzinie gdańskich Ka

szubów. Dziadkowie byli ko
lejarzami, ojciec stolarzem. 

Studiowal historię na Uni

wersytecie Gdańskim, 

od początku studiów anga
żował się w działalność 

opozycyjną. W czasie stanu 

wojennego redagowal prasę 

podziemną. Jest posłem od 

pierwszej kadencji Sejmu. 
Napisał serię książek: ,. Był 

sobie Gdańsk", ,.Gdańsk 

1945" i ,.Dawny Sopot". 

Ma żonę Małgorzatę i dwój
kę dzieci. Twierdzi, że jego 

pasje życiowe to: spanie, 

historia Gdańska, życie to

warzyskie i uczuciowe 

i oczywiście piłka nożna. 
jest kapitanem i najbardziej 

bramkostrzelnym napastni

kiem amatorskiej drużyny 

piłkarskiej . 

ona us • 
• 

Seksu nigdy za dużo 
ino bywa obecne w moim życiu 

głównie za sprawą żony, która jest 

w tej dziedzinie niestrudzona i mnie 

też nie daje odpocząć. Uwielbiam filmy 
totalne, robione pełną piersią. Nie wyobra

żam sobie w kinie barier typu -zbyt okru

tne albo - za dużo seksu. Na tym m.in. po

lega wartość wielkiego kina, by umiejętnie 
posługiwać się hiperbolą. 

Mistrzem jest dla mnie Quentin Ta

rantino. "Wściekle psy" były porywające, 

"Kill Bill" dlugo nie dal mi zasnąć. Urzekły 

mnie wszystkie trzy części "Władcy Pierś

cien i" Petera Jacksona, a także, z zupełnie 

innego powodu, "Król Lew': na którym, 
jako jedna z nielicznych osób, płakałem. 

Wokół siedziało dużo dzieciaków i ze znu

dzeniem przeżuwało popcorn, a ja rycza
łem jak bóbr. Obciach absolutny! 
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Dla mojego pokolenia ftlmy były wiel

ką przygodą. Jako dziecko mieszkałem 
w kamienicy czynszowej, w której tylko 

jedna rodzina miała telewizor. Ale i tak nie 

bardzo było co w nim oglądać, więc wy
prawy do kina były prawdziwym raryta

sem. Parniętam zatykające dech w piersiach 

wrażenia z "Karmazynowego pirata" z Bur- ' 

Płakałem na "Królu Lwie"! 
Ta był obciach absolutny 
tern Lancasterem, "Przygody Guliwera" 

czy "Czarnego Piotrusia': Potem był "Win
netou" i moja pierwsza milość- Lex Bar

ker, który grał Old Shatterhanda. Filmowy 
świat radykalnie różnil się od otaczającej 

nas rzeczywistości , biedy, robotniczego 

środowiska, szarzyzny. W kinie przekracza
lo się jakiś magiczny próg, wchodziło 

w świat lepszy, z niczym nieporównywalny. 

Oczywiśc ie zakochiwałem się też 

w wielkich aktorkach, jak Brigitte Bardot 

czy Claudia Cardinale. Gdybym miał wy

mienić wszystkie, do których wzdychałem, 

wyszłoby tego z pól fumowej encyklopedii. 

W szkole średniej, zgodnie ze sznytem 

"hipisowsko-intelektualnym': modnie było 

pokazywać się w .kinie. Ale paradoksalnie 
filmy, które utkwiły mi w pamięci, nie mia

ły nic wspólnego z tamtą subkulturą. Do 

dziś pozostała mi absolutna milość do "Po

piołu i diamentu" czy "Rejsu': W starej sali 
kinowej dawnego Żaka w Gdańsku pu

bliczność przeżywała "Rejs" z dzikim en tu-

' zjazmem. Kiedy ukazał się na wideo, obej

rzałem go ponownie chyba ze 30 razy. 
Bardzo prężny DKF działał na Uni

wersytecie Gdańskim, gdzie studiowałem 

historię. Trudno zapomnieć wieczory 

w zatłoczonej sali, w której 800 osób 

oglądało przez trzy dni i trzy noce kino 
zachodnioniemieckie. To tam odbył się 

1 pierwszy w Polsce pokaz "Blaszanego bę
benka", puszczano też "Szklane serce" 

i "Zagadkę Kaspara Hausera': DKF był 
twórczą kontestacją, sposobem na życie. 

Świat na zewnątrz wciąż był mało intere

sujący, więc uciekało się w świat ftlmu. 

Kino było przeżyciem pokoleniowym 
i nawet trochę mistycznym. W niczym nie 

przypominało dzisiejszej konsumpcji 

, w multikinach czy w telewizji. Nieporów

nywałnie silniej oddziaływało. Niektóre ftl 
my w sposób namacalny wpłynęły na moje 

życie. "Człowiek z marmuru" pojawił się 
w momencie, kiedy zainteresowała mnie 

polityka- bardzo niezależna i w jakimś 
sensie niebezpieczna. Świadectwo, jakie da

wal Wajda, jego sposób pokazania świata, 

utwierdzało mój życiowy wybór. Kino mo
ralnego niepokoju, mimo że nudnawe, 

duszne i męczące było znakiem dla takich 

ludzi jak ja, że warto coś zmieniać, mieszać, 

nie poddawać się marazmowi. 

Nie wiem, co stało się z polskim kinem 

po roku 90., ale wygląda to tak, jakby nagle 

większość filmowców straciła talent. Długo 

zastanawiałem się, czy to możliwe, że ma
jąc do dyspozycji tak genialną książkę jak 

"Ogniem i mieczem': można zrobić tak 
kiepski film. Intuicja mi podpowiada, 

że gdybym dał się skusić na "Quo vadis': 
to pewnie bym wyszedł przed końcem. 

notowała ALEKSANDRA MAJDA 
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