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• 
Z ycie każdego człowieka może 

być tematem na film - twierdzi 
Agnieszka Holland. - Rzecz w tym, 

by mieć pomysł, jak to życie zaprezento
wać na ekranie. 

Być może to najkrótsza lekcja reżyserii, 
jakiej w ogóle można udzielić. 

Pytany przez nas znawca przedmiotu 
Juliusz Machuiski twierdzi, że reżyserować 
można po szkole albo bez. Z tym że wie
dza nigdy nikomu jeszcze nie zaszkodziła. 
Ale jak posiąść tę magiczną wiedzę? Nie 
każdy ma tyle szczęścia co Iranka Samira 
Makhmalbaf, dla której ojciec reżyser spe
cjalnie założył szkołę filmową. 

Ot, choćby jedna z relacji: "Siedziałem 
zdumiony, nie wierząc własnym uszom. 
Przecież ukończyłem właśnie tę szkołę, a w 
mojej pamięci nie pozostało nic z tych peda
gogicznych zabiegów, o których tak pięknie 
opowiadał profesor. Parniętatem natomiast 
zmarnowane godziny, spędzone na scho
dach w oczekiwaniu na nieprzyjeżdżających 
z Warszawy wykładowców. Parniętam rów
nież nieodparte wrażenie, że tracę czas ... 
że tu, na Targowej, jestem najdalej, jak tylko 
to możliwe, od miejsca, gdzie dzieje się coś 
ważnego dla przyszłości polskiej sztuki fil
mowej" - tak pisał Andrzej Wajda o łódzkiej 

Filmówce, uważanej do dziś za jedną z naj
lepszych szkół na świecie. 

Przed dwoma laty założył własną. Jej 
świeżo upieczony absolwent Andrzej Sara
monowicz pytany przez nas o program 
i stosowane w niej metody nauczania odpo
wiada wykrętnie: - "Poetyka" Arystotelesa? 
Pierwsze słyszę. Może byłem na wagarach. 
Nie miałem zresztą kiedy się uczyć, bo sam 
robiłem film. Okazuje się jednak, że zanim 
go razem z Tomaszem Koneckim nakręcił, 
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Zawód: 

zrobił coś jeszcze. - Zaproponowaliśmy 
w szkole, że zamiast comiesięcznych etiud 
nakręcimy kawałek scenariusza "Ciała". 
Potraktowaliśmy to czysto użytkowo, jako 
wprawkę - mówi. - Nie mieliśmy pieniędzy 
na lawetę, z której robi się zdjęcia jadącego 
samochodu. Postanowiliśmy wypróbować 
rodzaj siodełka, polski wynalazek do takich 
zdjęć. Poza tym chcieliśmy sprawdzić parę 
aktorów Czarka Kosińskiego i Roberta Więc
kiewicza. Rafał Królikowski akurat nie miał 
co robić, pojechał z nami i zagrał kierowcę. 

l tak powstała jedna z etiud w cyklu 
"Spotkania", którą możecie obejrzeć na płycie 
"Tak zaczynają ... ", którą dołączyliśmy do FIL
MU. Co tu kryć, kolekcjonerskie parę minut 
z żywym Królikowskim, który w nakręconym 
kilka miesięcy później "Ciele" gra nieboszczy
ka. A jak oceniło tę etiudę grono pedagogicz
ne?- Hmm ... spotkała się z uwagami pozy
tywnymi i krytycznymi - mówi reżyser. 

• rezyser 

No cóż, filmy się robi, żeby pobudzać 
zbiorowe emocje, grać na nich, sterować 
nimi. l nikt nigdy nie twierdził, że to łatwe 
zajęcie. Przekonał się o tym choćby Alfonso 
Cuarón, znany nam jako twórca niezależne
go, niskobudżetowego filmu "1 twoją matkę 
też". Swoje przygody na planie hollywoodz
kiej megaprodukcji "Harry Potter i więzień 
Azkabanu" wspomina w wywiadzie nastę
pująco: - Czułem się tak, jakby ta maszyna 
zaczynała niebezpiecznie nabierać szybkości 
i szaleć, i wtedy ja także zaczynałem szaleć, 
bo gdybym nie dotrzymał jej kroku, został
bym uduszony. Tak czułem się mniej więcej 
przez jedną trzecią tego filmu. 

Uważajcie na siebie, bardzo Was proszę. 

Redaktor Naczelna 
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KIEŚLOWSKI NIE ZACZYNAŁ OD CANNES 

• ( ... ) Media przy każdej okazji grzmią 
na alarm, a to, że nic ciekawego nie dzieje się 
w polskim kinie, a to, że brak talentów na mia
rę dawnych polskich reżyserów, a to, że brak 
polskich filmów na świecie, wreszcie, że promo
cja polskich filmów, mówiąc oględnie, Juleje". 
jako osoba, która przybija codziennie na papie
rach pieczątkę z tytułem "specjalista do spraw 
promocji zagranicznej", czuję się w obowiązku 
wyrazić głośny sprzeciw, stanąć w obronie mło
dego polskiego kina oraz złagodzić niepokój 
zmartwionych o jego stan. Należy bowiem za
cząć od tego, że polskie kino jest na świecie 
bardzo znane, podziwiane, a ośmielę się nawet 
stwierdzić, że jest rozchwytywane! 

( ... ) Młodzi filmowcy, świeżo po szkołach, 
zbierają nagrody na najważniejszych filmowych 
imprezach. "Antychryst" Adama Guzińskiego 
zjeździł międzynarodowe festiwale w Anglii, 
Francji, zbierając wszędzie nagrody. Debiutanc
ki film "Opowiadanie" Marcina Pieczonki 
otrzymał nagrodę za najlepszy film studencki 
na MFF w Melbourne. "Kanał" Macieja Górskie
go prezentowany b~ między innymi w konkur
sie MFF w Mannheim, a takie wraz z filmem 
,.Człowiek Magnes" Marcina Wrony na Milano 
Film festiwal. Ostatnio bardzo prestiżową na
grodę PLANETE otrzymał w Berlinie za "Balla
dę o kozie" Bartek Konopka. 

Nie można zapomnieć takie o festiwalo
wych sukcesach "Katedry" Tomka Bagińskiego, 
która jako pierwsza polska animacja od lat 

NIE PISZĘ DLA NAGRODY ... 

• ... tylko dla dobra mojego 
ulubionego miesięcznika (i tak za 
długo z tym zwlekałem). Piszę do 
Was, aby powiedzieć, czego mi 
najbardziej brakuje w "Filmie". 

Po pierwsze, nie ma zbyt dużo 
artykułów na temat historii kina 
i starych filmów (szczególnie ru
bryk "najsłynniejsze filmy" i "ludzie 
nieśmiertelni"). Bardzo brakuje mi 

otrzymała nominację do Oscara. Wymieniłam 
tylko festiwale filmów krótkometrażowych i na
zwiska filmowców stawiających pierwsze kroki. 

Mówiąc o filmach fabularnych, nie potra
fię wymienić kraju, w którym nie b~ prezento
wany "E d i", zdobywca nagród choćby na Split 
Film festival w Chorwacji, Grand Prix na MFF 
w Cleveland czy wreszcie trzech nagród specjal
nych w czasie Berlinale 1003. Najświeższym 
"rekordzistą", jeśli chodzi o festiwale i nagrody, 
jest film Andrzeja jakimowskiego "Zmruż 
oczy", który zaczął już od nagrody na MFF 
w Mannheim, poprzez udział w konkursie MFf 
w Waszyngtonie, Denver, a z M Ff w San Franci
sco dopiero co powrócił z nagrodą główną jury. 

( ... ) To tylko część sukcesów. Dochodzą 
jeszae setki przeglądów, jak choćby najświeższe 
pokazy polskich filmów w Lincoln Center w No
wym jorku czy planowany na jesień tego roku 
ogromny przegląd polskich filmów animowa
nych w Centrum Pompidou. 

Nie znam logicznej odpowiedzi na to, 
aemu polskie filmy nie startują w konkursach 
festiwali w Cannes czy Berlinie. Myślę, że nad
chodzi dopiero ich czas, że( ... ) powoli budzi się 
w polskim kinie nowe i jest duża szansa na re
nesans obecności polskiego kina w świecie. 
Myślę. że instytucje, które w naszym kraju rze
telnie zajmują się promocją filmów, czyli dział 
promocji festiwalowej w TVP oraz dział promo
cji zagranicznej w filmie Polskim, z konsekwen
cją realizują swoje zamierzenia. 

By odnosić spektakularne sukcesy w pro
mocji, należy mieć poważne środki finansowe, 
inwestować w koprodukcje, prowadzić lobbing 
na wszystkich festiwalach i reklamować polskie 
kino w światowych mediach. Gdy chwilowo nie 
ma na te cele należytych środków, nie należy 
gremialnie narzekać na tragiczny stan polskiej 
kinematografii lub jej promocji, należy za to 
wkładać we wszelkie działania dużo więcej pra
cy i starać się zaznaczyć obecność polskiego fil
mu tam, gdzie to możliwe. ( ... ) 

Krzysztof Kieślowski swoją pierwszą na
grodę odebrat za film "Z punktu widzenia noc
nego portiera" na niedużym Europejskim Festi
walu Filmów Dokumentalnych w lilie, ponad 
l O lat po ukończeniu szkoły filmowej w Łodzi. 
( ... )Kieślowski mial talent i "iskrę bożą" i tego 
oprócz dobrej promocji polskim młodym fil
mowcom życzę. l myślę, że będzie dobrze. 

MAŁGORZATA JANCZAK 

FILM POLSKI 

Krzysztof Demidowicz wykorzy
stuje tę rubrykę tylko do przed
stawiania znanych filmów, o któ
rych już się pisało i które miały 
niedawno kinowe premiery (do 
tego służy dział DVD). Ta rubryka 
powinna przedstawiać mało zna
ne, dobre filmy i przypominać 
stare zapomniane klasyki. 

artykułów pana Tomasza Jopkiewicza na temat sta
rego amerykańskiego kina i legend tamtego kina (to 
smutne, że kiedy zmarła Katharine Hepbum ograni
czyliście się tylko do suchej wzmianki). 

( ... ) Może najlepszym wyj
ściem jest przeprowadzenie ankiety wśród czytelni
ków. Takie ankiety przeprowadzał "Film" za czasów 
lecha Kurpiewskiego i to doprowadziło do świet
nych rezultatów. ( ... ) Zmiana redaktora naczelnego 
wskazuje na to, że chcecie zmian. Mam nadzieję, 
że nowa pani redaktor Agnieszka Różycka 
przywróci "Filmowi" klasę. Życzę jej wszelkiej 
pomyślności na tej drodze. 

Najbardziej boli mnie zredukowanie do mini
mum rubryki telewizyjnej. Dawniej była ona dla 
mnie doskonałym przewodnikiem po programie TV 
i zwracała moją uwagę na ciekawe i nieznane filmy, 
rzadko się zawodziłem. Mam wrażenie, że teraz pan 
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BARTEK KONARSKI (19 lat), Wiskitki 

CZEKAM NA PRAWDZIWE KINO 

• Mam 17 lat i jestem pasjonatką filmów. 
Filmów ambitnych, niezależnych i prawdziwych. 
W kinie pociąga mnie ta atmosfera, mistycyzm. 
Przez tę krótką chwilę mogę oderwać się od 
rzeczywistości i poszybować gdzieś w chmurach. 
Tak było też na przeglądzie filmów Kieślowskiego 
w Bydgoszczy, który się skończył kilka dni temu. 
( ... ) Większość moich znajomych nie kojarzy Kie
ślowskiego, Zanussiego, takich filmów jak: ,,Euro
pa, Europa", "Człowiek z żelaza", "Ziemia obieca
na", "Cwał" ... Uważają oglądanie ich za stratę 
czasu. ( ... ) Złoty wiek kina polskiego już minął. 
Mam jednak głęboką nadzieję, że polska kinemato
grafia podniesie się i nowe pokolenie młodych 
twórców będzie miało coś ciekawego do powie
dzenia. Na szczęście, na dzień dzisiejszy, honor 
polskich filmów ratują takie perełki jak chociażby 
"Pornografia" czy "Zmruż oczy". Czekam na praw
dziwe ambitne kino! 

JOANNA DOMŻAŁA, Bydgoszcz 

TYLKO KONI ŻAL 

• Chcę wam powiedzieć, 
że bardzo cenię wasze pismo. 
Towarzyszy mojej rodzinie od 
lat. W moim domu kupowanie 
,.Filmu" jest tradycją. Czytała 
,.film" moja babcia, moja 
mama, a teraz robię to ja. 
To szmat czasu. Obserwowa
łam, jak zmienialiście się. 

Raz b~o lepiej, raz gorzej, ale 
nigdy nie miałam zastrzeżeń. 
Szliście z duchem czasu. 

Zawsze mogłam znaleźć 
coś dla siebie. To recenzję 
ulubionego filmu, to portret 
uwielbianego przeze mnie 
aktora. Proszę więc sobie 
wyobrazić moje rozczarowa
nie, kiedy w marcowym nume
rze nie znalazłam recenzji fil-

mu: ,.Hidalgo- Ocean 
Ognia". Musiałam zadowolić 
się krótką wzmianką i skróco
ną biografią Viggo Mortense
na. Zdaję sobie sprawę, 
że nie jest to film w stylu 
"zabili go i uciekł". 
Nie ma tu seksu, choć jest 
namiętność i uwielbienie ... 
koni. Wiem, ta opinia jest 
subiektywna, ale konie to ele
ment mojego życia, więc 
każdy film, w którym grają 
główną rolę, budzi we mnie 
największe emocje. 

Gorąco wam kibicuję 
i życzę dalszych sukcesów 

ZUZANNA 

WASIUKIEWICZ, 

Wrocław 

ODSZEDŁ I<RZYSZTDF KREUTZINGER 
Był członkiem redakcji .. Filmu" w latach 1976-
-1990. Zajmował się także twórczością kabareto
w,l. p i sał teksty piosenek i scenariusze filmowe. 
W listopadzie wydano przedostatnią pow1eść 
Kr zys7tofa .. Ja, Puchacz". Był pomysłodawcą tele
wizyjnego .. Wieczoru kinomana", tworzył filmowe 
.. Konfrontacte", dyrektorował fest1walom filmo
wym. Zmarł 15 kwietnia 2004 roku. Miał 58 lat. 
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E kranizację słynnej powieści Juliusza 
Verne'a wyreżyserował Frank Cora
ci. W ekipie filmu znalazła się Pol

ka: Anna Biedrzycka-Sheppard, dwukrot
nie nominowana do Oscara- za kostiumy 
do "Listy SchindJera" i "Pianisty': Przyzna
je, że "W 80 dni dookoła świata" było 
dJa niej jednym z najprzyjemniejszych do
świadczeń filmowych. 

BIZNESMEN MA GEST 
- W produkcję nie było zaangażowane 

żadne z wielkich studiów z Hollywood -
tJumaczy Sheppard. - Była to komfortowa 
sytuacja dJa filmowców. Nikt się nie wtrą
ca ł w to, co robimy, i nie mieliśmy żadnych 
ograniczeń finansowych! Mogliśmy bez 
przeszkód realizować własne pomysły. 

110 milionów dolarów na realizację 
wyłożył multimilioner Phil Anschutz. 
64-letni biznesmen z Denver, który dotąd 
zbijaJ fortunę przede wszystkim na rynku 
telekomunikacji, parę łat temu zaangażo
wał się w produkcję filmową. Jedna z jego 
firm Walden Media jest odpowiedzialna 
między innymi za "Kto pod kim dołki ko
pie ... " z Sigourney Weaver, a teraz przymie-
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rza się do ekranizacji "Opowieści z Narnii': 
Dwa lata temu w Walden Media narodził 
się pomysł sftłmowania "W 80 dni dookoła 
świata': Projektem zainteresował się też 
Paramount. Do współpracy jednak nie 
doszło. Oficjalnie powodem były odmien
ne wizje artystyczne. Nieoficjalnie - holly
woodzkie studio zażądało Adama SandJera 
i Hugh Gran ta w obsadzie. Anschutz jed
nak mial dość pieniędzy, by samemu sfi
nansować produkcję. 

CHAN W AKCJI 
Długo tnvały prace nad scenariuszem. 

Zaangażowano kilku autorów, między in
nymi Davida Andrew Gołdsteina, Davida 
Benullo i Davida Titchera. Coraci wciąż 
domagał sie poprawek. Napisana ponad 
100 lat temu powieść Verne'a opowiada 
o pewnym Angliku, który zakłada się 

z członkami elitarnego londyńskiego klubu 
dżentelmenów, że okrąży świat w 80 dni. 
Wkrótce Phileas Fogg wyrusza w pełną 
przygód podróż. Towarzyszy mu służący 
Passepartout. Film miał być wierną ekrani
zacją powieści. Reżyser chciał jednak 
w dialogach zawrzeć humor zrozumiały 

Bohaterowie 
przeżywają wiele 
niebezpiecznych 

przygód. 
Jackie Chan jako 

wierny służący 
Passepartout często 

musi ratować swego 
pana z opresji 

Zwiastun filmu 
można obejrzeć 

na stronie 
www.disney.go.com 

/disney 
pictures/80days 

także dJa współczesnych. Domagał się też 
widowiskowych scen akcji, w których moż

na by wykorzystać fizyczną sprawność Jac
kie Chana. Gwiazdor z Hongkongu mial 
zagrać rolę Passepartout. 

-Jestem fanem Chana od dawna - tJu
maczy Coraci. - Wiem jednak, że nie prze
pada on za amerykańskim kinem. Konsul
towalem więc z nim każdy pomysł, by na 
pewno był zadowolony ze współpracy. 

W końcu scenariusz był gotowy. Chan 
zgodził się zagrać Passepartout i był też do
radcą Coraciego. 37-łetni wówczas reżyser, 
znany do tej pory z komedii ("Od wesela 
do wesela") nie mial doświadczenia w kinie 



akcji.- Chan podpowiedział mi tytuły fil

mów, które powinienem obejrzeć i oma

wiał ze mną wiele scen. Bardzo mi to po

mogło -wspomina reżyser. 

OSTATNIA ROLA GUBERNATORA 
Wkrótce do obsady dołączył Brytyj

czyk Steve Coogan, popularny w Anglii 

komik telewizyjny. Zagrał główną rolę: Phi

leasa Fogga. Dżentelmena, który raczej nie

chętnie opuszczał swoją dzielnicę, a wyru

sza w podróż życia. Coraciemu zależało też 

na zaangażowaniu Arnolda Schwarzeneg

gera w jednej z epizodycznych ról. Aktor, 

który właśnie rozpoczynał karierę jako gu

bernator Kalifornii, zgodził się na kilka dni 

zdjęciowych. Chciał jednak, by do cameo 

zaangażowano także inne sławy. Studio na

mówiło więc Kathy Bates do zagrania roli 

królowej Wiktorii. Na ekranie pojawią się 

też bracia Luke i Owen Wilson, )im Broad

bent, John Cłeese i Rob Schneider. 

W czasie gdy kompletowano obsadę, 

prace przygotowawcze trwały już pełną pa

rą. Szukano lokalizacji: akcja rozgrywa się 

przecież w różnych zakątkach świata. Pro

jektowano dekoracje i kostiumy. 

- Dla mnie, jako kostiumologa, film 

był ekscytującym wyzwaniem- wspomina 

Anna Sheppard. - Projektowalam stroje 

nie tylko dla aktorów pierwszo- i drugo

planowych, ale i dla tysięcy statystów. Bar

dzo różne stroje: od sukni królowej brytyj

skiej po kostium tureckiego paszy i ubrania 

mieszkańców chińskiej wioski. 

PARYŻ W BERLINIE 
Zdjęcia rozpoczęły się w marcu zeszłe

go roku i trwały 18 tygodni. Ekipa krążyła 

między Stanami Zjednoczonymi, Tajlandią 

i Niemcami. Miejsca te znakomicie "zagra

ły" kolejne przystanki podróży Fogga i Fas

separtout Londyn, Paryż, Chiny, Indie ... 

- Panowała wspaniała atmosfera
opowiada Sheppard.- Głównie za sprawą 

Jackie Chana, który był dobrym duchem 

ekipy. Zawsze sympatyczny i uśmiechnięty, 

nic go nie mogło wytrącić z równowagi. 

Także reżyser, mimo że pierwszy raz pra

cowal przy tak wielkim przedsięwzięciu, 

zacho\.vywal spokój i optymizm. 
A nie obyło się bez trudnych stytuacji. 

Pewnego razu podczas zdjęć w górskiej 

wiosce w Tajlandii, w której gleba była 

Kathy Bates jako 
dostojna królowa 

Wiktoria. 
U góry: 

Świat widziany 
z balonu może 

zaskakiwać 
- Cecile De France 

(Monique) 
i Steve Coogan 

(Phileas Fogg) 

rdzawo-czerwona, zaczęło padać.- W cią

gu kilku minut mozolnie ustawiana deko

racja pokryła się czerwonawą mazią - opo

wiada Anna Sheppard.- Zdjęcia trzeba 

było odwołać. Na szczęście, następnego 

dnia wyszło słońce, które wysuszyło rdzawy 

osad. Wystarczyło więc odkurzyć dekorację 

i kontynuować zdjęcia. 
Amerykańska premiera filmu odbędzie 

się 16 czerwca. Polska- l października. 

Anna Sheppard kończy już prace 

w Hiszpanii i Maroku nad filmem "Sahara" 

z Penelope Cruz. Wkrótce zaś przeniesie się 

do Pragi, by ubrać bohaterów filmu Roma

na Polańskiego "Oliver Twist': P 
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KALENDARIUM 

o 1.0&. 

.. Harry Potter 
i więzień Azkabanu" 

• Zakońatnie 44. lrakowskiep Fe
stiwalu Fil..-go. Witcej na 
www cracowfihnfestlvłl pl 

• lwa XXII "itdzynarodo'IIJ mti
wallilm6w "'odeco Widza Ale li· 
no! Projekcje: w poznańskim 
l!ultiłtillie. Poznańsltit Platynowe 
loziolki, naplę spe<jalą za a· 
lobnah twóraołci, otrzyma 

,.Tokio" Wojciech 
Wieteska 
-zdjęcie 

z wystawy 
,.Więcej n iż zdjęcia 

- pięć lat miesięczni· 
ka Pozytyw" 

oq.o& 
• Porska i ameryluulska premiera 

.Harry'eco Pottera i więźnia 
Azkabantr". 

• Dalszy civ mtiwalu Animacji Ro
syjskiej w warszawskim lino. la· 
bie. Tym lalfili pokazy porrwaR 
do llieGitli 'atrWQ. 

• lakofiatnit festiwalu Ale kino! 
Więctj informacji llł 
www.alek •o.col'l 

• l'nu aly weekend: rosyjskie 
filmy animowane w warszawskim 
lino.l.abit. 

w tym rob Andrzej Haleszka, re- 1---------- +---------l-- ---------t--

i! 1.0& 
• W krakowskim kinie Alchłlllia 
odbędzie li~ aterod11iowy FHti· 
wal Filmów l.atynoamerylwlskidt 
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iystr -~drzewa" i .Stu 
minat wiliqi". 

• Dzień Dziecka w waruawskim 
lino.l.abie. Od 17.00 pokazy 
rosyjskidl kmkówel 

• Ol, Ol, 15. Francuskie~
w lino.l.abie. film .ltańus i Jtat· 
•• w.na GaidipiMa. ,., pob-
zie 1.06 dyskusja pny bmpce wiG. 

15.0& 
• Ouateany tmllin pnysybaia 

prac na l Festiwal Produet Place
mentu. lmpmę dla agtn<ji rekia
-rO i twórtów uiltemon· 
nydl promowaliifin produbów 
w filmach otpnizuje wrocławska 
agtn<ja produet placilMIItu Pumi· 
dal-. lnłormac~ uukaj lti u 
W'll'll.pom,dor.org 

i!9.0& 

1&.0& 
• W litajonie filtnottki llarodowtj 
odbędzie 1~ l'negląd Nowego lillł 
lrłallchkiego. l'oltazane zo1taą 
zai'ÓWIIO liłllly laWanle, 
pk i krótkometniowe. 
Impreza potrwa trzy dni. 

30.0& 
• f111K11skie Afndez.Voul w Kino.l.a· • Routnygni~ie konkursu l Festi· 

bie. Film . Harius i Junene •• walu Produet Plaamttltll. 
• Forum • Wokółlina • - spoikanie 

kiniarzy, dystrybucorów i dziemib· 
rzy. hllprm odbędzie "' po lal 17. 
Tym razem w kinie ~wialliWid w E~ 
bJuu. bkołlaenit: l lipca. W'lłCfi 
inlonnacji: III. (055) 611 20 50, 
WW'IIlWił!OWid.t ~ pł 

--~--._-----~---------------------

17.0& 
• Ram 5. Fuliwal FiiiiMiw 

l.atynoamerybfiskich. Będzie 
moina zobaczyć ponad 40 filmów 
z Anieryli Pultldlliowej. 16 z niCh 
walczyć będzie o Nagrodę Publia· 
noici i Nagrodę Krytyki. Pokuy 
odbywał s~ będą w warszawskim 
~rł~Wie. Wanie, Repie 
i lino.l.abit. 

i!q.o& 
• festiwal Filmów l.atynoamerybłi

sltich prm cztery dni będzie 
gokil w poznafiskim Kinie 
Palacowym. 

11.0& 
· ~wiatowa pr!miera .Garlitlda". 

"Y będziemy jazae musieli po
aebtdwa!Hs~. 

• Otwarcie wystawy .Więcej nii 
zdjtcia - pięć lat miesięcznika 
Pozytyw". Fotografie 30 fotocra· 
łów z Plllski, Europy i USA zawi
srą na ogrodzeniu warszawski<h 
t.azitntk od strony Alei Urazdow· 
sltich. "'iu je oAdać 
downrinia. 

• Rozpoczyna się Lubu1klf Lato 
Filmowt w lagowie. Impreza 
odbędzie po raz 34. - tym razem 
pod hasltm .Czas deziluzji". 
Plltrwa do 4 lipa. W'lłCti llł 
W'll'll.lll.pl 
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KAMILLA BAAR 
URODZONA, 
BY ZAGRAĆ 
HAMLETA 
Podziwia mężczyzn i marzy 
o zagraniu męskiej roli. 
Na razie była Ofel ią, teraz 
gra w nowym filmie Juliusza 
Machuiskiego "Vinci" . 

M łodziutka aktorka intryguje swoimi zdecy
dowanymi poglądami. - Podziwiam męż

ayzn. Są doskonalsi niż kobiety, mądrzejsi. 
Aktorstwo kobiece zbyt aęsto opiera się na czy
stych emocjach. Ufam mężayznom, uwielbiam 
z nimi pracować, lepiej się rozumiemy - mówi 
z przekonaniem. 

l nie mogła trafić lepiej. Na planie Juliusza 
Machuiskiego jest jedyną kobietą w obsa
dzie filmu. To będzie jej debiut fabularny. 

"Vinci", kryminał rozgrywający się we współ
czesnym Krakowie, nawiązuje konwencją 
do "Vabanku". Fabuła opowiada o kradzieży 
"Damy z łasiaką" Leonarda da Vinci. Kamilla 
wcieli się w postać Magdy, twardo stąpającej 
po ziemi realistki, konserwatora sztuki. 

Urodzona na Pomorzu Kamilla całe życie 
się przeprowadzała. Nie wspomina tego jednak 
z żalem. Te doświadczenia sprawiły, że szybko 
odnajduje się w nowych miejscach. 

Do warszawskiej Akademii Teatralnej dosta
ła się za pierwszym razem. Na egzamin wstępny 
przygotowała trzydzieści tekstów, między innymi 
monolog Hamleta. W niecałe dwa lata po przed
stawieniu dyplomowym zagrała Ofelię w telewi
zyjnej inscenizacji Łukasza Barayka. 

Jako jedną z najważniejszych ról w swoim 
dorobku traktuje epizod w serialu "Na dobre 
i na złe". Kamilla marzy o zagraniu męskiej roli 
-takiej, która będzie niejednoznaana i da sze
rokie możliwości interpretacyjne. Aktorka przy
znaje, że postać duńskiego księcia jest temu 
marzeniu najbliższa. 

ANNA SERDIUKOW 
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KRONIKA FILMDWA/ CANNES 

PALMAMI 
Mnóstwo filmów, tłumy gwiazd 
i morze pieniędzy do zarobie
nia - to wszystko na festiwa
lu w Cannes. ELŻBIETA cJAPARA 

[ 

annes to raj. Pod tymi entuzjastyanymi słowa

mi Quentina Tarantino podpisze się chyba każ
dy, kto kocha kino. Festiwal w Cannes to kilka

dziesiąt filmów reprezentujących różne style i różne 
idee. Do tego dochodzą targi filmowe, na których 
w tym roku pokazano kilkaset filmów z całego świata. 

Poziom tegoroanego festiwalu był wyrównany, 
a co najważniejsze wysoki. Jak co roku na Lazuro
wym Wybrzeżu gościli stali bywalcy. Był Wong Kar
-wai z "2046", Jean-Luc Godard z "Notre musique", 
Abbas Kiarostami z "Five", Emir Kusturica z "Zivot je 
cudo" i Coenowie. "The Ladykillers" to już szósty film 
braci, który walaył o Złotą Palmę . 

Ale canneński festiwal przechodzi ewolucję. Czuje 
się, że jego dyrektorzy chcą, by to właśnie canneńska 
impreza była najbardziej liaącą się wśród festiwali, 
by to ona kształtowała współaesne kino, wyznaaała 
nowe trendy i nowe mody, odkrywała nowe talenty. 
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l 
Obok wypróbowanych nazwisk stawiają też 
na reżyserów, którzy dopiero zaaynają karierę. 

l W tym roku po raz pierwszy bodaj w historii fe-
stiwalu do konkursu o Złotą Palmę zakwalifikowano 
dwa filmy animowane - "Shreka 2" i "lnnocence" 
Oshiiego Mamoru oraz dwa filmy dokumentalne 
-"Fahrenheit 911" Michaela Moore'a i "Mondovi
no". Ten ostatni trafił do konkursu dosłownie kilka
naście godzin przed rozpoaęciem festiwalu. 

O zmianach, jakie przechodzi festiwal w Cannes, 
świaday także wybór przewodniaącego tegoroa-

nego jury. Te funkcję powierzono Quentinowi Taranti
no. Dla niektórych był to spory szok, bo Tarantino re
prezentuje przeciwstawny do wysmakowanego kina 
artystyanego biegun. Jego filmy są pełne zapożyaeń 
z kina klasy B, a nawet C, z filmów, które nigdy nie za
kwalifikowałyby się do konkursu o Złotą Palmę. 

Tarantino to barwna osobowość. Można zgady
wać, że zdominował jury tak, jak zdominował 
spotkanie jurorów z dziennikarzami. Podczas tej 
konferencji nie dopuszaał prawie nikogo do głosu, 
żartując i wygłupiając się. 

Festiwal otworzył pokaz "La mala educación" Pe
dro Almodóvara. Film bardzo się podobał. Tarantino 
nazwał go arcydziełem i publianie wyraził żal, że 
"La mala educación" nie znalazła się w konkursie. 
Almodóvar zadedykował projekcję ofiarom terrorys
tyanych zamachów w Madrycie. Wyraźnie zadowo
lony z ciepłego przyjęcia, jakie zgotowała mu festiwa
lowa publianość, świetnie bawił się na popremiero
wym bankiecie. W pewnej chwili nawet zatańaył 
na scenie ku uciesze zaproszonych gości . 

Festiwal postawił w stan gotowości canneńską 
policję. Zrobiono tak nie tylko z obawy przed terro
rystami, ale także z powodu protestu francuskich 
związkowców, zwłaszaa pracowników estrady. Kiedy 
protestujący wtargnęli do jednego z kin i przerwali 



projekcje filmów, do akcji wkroczyła policja. Nie pa
tyczkowała się. W prasie pojawiły się zdjęcia zakrwa
wionych protestujących. 

Nie zabrakło na targach w Cannes polskich fil
mów. Telewizja Polska i Agencja Promocji, działając 

pod wspólnym szyldem Polish Cinema i przy współ
pracy ze SPI, The Chimney Pot i Kino Światem, przy
wiozły na Lazurowe Wybrzeże aż 12 polskich filmów, 
które w ciągu ostatnich dwóch lat odniosły sukces. 
Pokazano m.in. "Przemiany", "Zmruż oczy", "Syme
trię", "Warszawę", "Dotknij mnie", "Ediego", "Żurek", 
"Białą sukienkę", "Ubu Króla", "Ciało", "Pogodę na ju-

tro" oraz premierowy film telewizyjny Radosława 
Piwowarskiego "Królowa chmur". Do Cannes przyje
chali także Jerzy Stuhr i Zbigniew Zamachowski. 
Jako specjalni goście uczestniczyli w galowym 
pokazie "Shreka 2". 

Sporo w tym roku mówiło się w Cannes o pirac
twie internetowym. Padły konkretne liczby - codzien
nie tylko we Francji ponad milion filmów ściąganych 
jest z Internetu. Dla porównania dziennie sprzedaje 
się we Francji 186 tysięcy legalnych płyt DVD. 
Dyskusja na temat piractwa doczekała się jednak 
zaskakującej puenty - za sprawą Quentina Tarantino. 
Oznajmił on, że piractwo może być czasami dobre. 
-Żaden z moich filmów nie został dopuszaony do 
rozpowszechniania w Chinach. Cieszę się, że zostały 
one tam spiratowane- powiedział. 

Już dawno Cannes nie widziało tylu hollywoodz
kich sław co w tym roku. Organizatorzy festiwalu 
sprowadzili na Lazurowe Wybrzeże kilka hollywoodz

kich superprodukcji, 
w tym "Troję" Wolfganga 
Petersena i obie aęści 
"Kill Bill" Tarantino. 
W ślad za tymi filmami 
zjechały gwiazdy, w tym 
Brad Pitt, Orlando Bloom, 
Eddie Murphy, Antonio 
Bancleras i Carneron Diaz. 
Przyjechał także legendar
ny producent Jeffrey 
Katzenberg, który nazwał 
festiwal w Cannes najbar
dziej prestiżowym. To nie 
tylko kurtuazja pod adre
sem organizatorów 

festiwalu. Hollywood coraz bardziej ceni sobie promo
cję, jaką daje canneński festiwal. 

W Cannes trwa więc ostra walka nie tylko o Złotą 
Palmę, ale także o widza. Wytwórnia DreamWorks 
na pokaz 4-minutowego montażu scen ze swojej innej 
animowanej produkcji "Shark Tale" (premiera jesienią) 
ściągnęła gwiazdy użyaające głosu bohaterom. W sa
mo południe Angelina Jolie, Will Smith i Jack Black 
przypłynęl i do portu w Cannes na grzbiecie wielkiego 
gumowego rekina. Promocyjne poświęcenie Blacka nie 
znało granic. Upewniwszy się, że jest dobrze widoany, 
rzucił się do wody. 

D RANYI WAWEL 

Razem ze Zbigniewem Zamachowskim został 
Pan zaproszony na festiwal do Cannes jako 
współtwórca sukcesu "Shreka". 

Jerzy Stuhr: To prawda. Wzięliśmy udział 
w canneńskiej premierze "Shreka 2". 
Każdy twórca marzy o Cannes. Ale chyba nie 
o tym, żeby jechać na festiwal jako, nawet naj
bardziej uroay, osiołek. 

J.S.: Całe życie chciałem pochodzić sobie 
po tym aerwonym dywanie. Najpierw z filmami 
Kieślowskiego, potem ze swoimi, jak dotąd się nie 
udało . No to ze "Shrekiem" i z Eddiem Murphym 
sobie szliśmy ... 
W Cannes Zbigniew Zamachowski i Pan 
kojarzeni jesteście z kinem Kieślowskiego. 

J.S.: Na pewno nas rozpoznają. Oto dwóch 
aktorów Kieślowskiego końay w "Shreku". 
To zabawne. 
O Pana roli w "Shreku" na forach interneto· 
wych pisano, że była "super". 

J.S.: "Shrek" był nowością, także w sensie 
technianym. Poza tym to jest bardzo inteligentnie 
zrobiony film, parodiujący utarte wzory disnejow
skie. Cieszę się, że wziąłem w tym udział, ale kiedy 
w branżowym piśmie aytam, że rola Osiołka jest 
najważniejszą kreacją w mojej karierze, auję lekki 
dyskomfort. Jaka znowu rola? To był żart raaej. 
żart chwycił, bo był znakomicie zestrojony 
z Pana osobowością. 

J.S.: Ale to już zasługa młodego tłumaaa, pa
na Bartosza Wierzbięty, który powyciągał kultowe 
kwestie z całej mojej kariery, wprowadził je do fil
mu i tym samym utożsamił tę postać ze mną. 

"Shrek" był wielkim hitem, z kontynuacją pew
nie będzie podobnie. 

J. S.: Nie uważam rólki w "Shreku" za pracę 
artystyaną . To była zabawa. 
W amerykańskiej wersji "Shreka 2" Osiołek 
na widok zamku woła: "Jaki piękny!". Co po
wie na to polski Osiołek? 

J.S.: Powie: "0 rany, Wawel!". Wiadomo, jak 
Stuhr, to i Wawel. Jemu wszystkie rzeczy na świe
cie będą się z Krakowem kojarzyły. 

Rozmawiał t.UKASZ MACIEJEWSKI 
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TDM BARMAN KRI;CENIE GD KRI;CI 

Gra na gitarze, śpiewa w trzech językach, kręci 

wideoklipy, a ostatnio zabrał się za fabułę . Jego 
"Z piątku na sobotę" już na polskich ekranach. 
Od wielu lat odnosisz sukcesy jako muzyk. Nagra
łeś kilkanaście płyt ze swoim zespołem dEUS, po
tem założyłeś Magnus. Dlaczego więc wziąłeś się 
do robienia filmów? 

Tom Barman: Muzyka mi nie wystarcza. Kręcenie 
filmów jest bardzo ekscytujące. Doświadczyłem tego, 
reżyserując wideoklipy. Zresztą zanim zacząłem muzy
kować, uczyłem się w szkole filmowej. "Z piątku na so
botę" było dla mnie rea lizacją pasji z młodości. 

Reżyserowanie teledysków pomogło? 
T.B.: l tak, i nie. To trochę inny rodzaj pracy. 

Przede wszystkim zdjęcia trwają krócej: najwyżej 
cztery dni. Kontakt z aktorami nie jest tak bliski. 
Krócej myśli się o obrazie, dźwięku. Realizacja peł
nometrażowej fabuły jest trudniejsza, ale za to 
dużo bardziej ekscytująca. 
Trudno jest zadebiutować w Belgii? 

T.B. : Nie jest łatwo zebrać p ieniądze na film. To, 
co producenci mogą dostać z państwowych fundu
szy, wystarczyłoby tylko na bardzo niskobudżetowy 
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projekt. Dlatego trzeba szukać innych sponsorów. 
Nam jakoś się udało. 
"Z piątku na sobotę" nie ma tradycyjnej fabuły ... 

T.B.: Chciałem po prostu opowiedzieć o rela
cjach między ludźmi, o muzyce, radości życia i róż
nych odcieniach dnia codziennego. Brak tradycyjnej 
fabuły: z początkiem, rozwinięciem i puentą, spra
wia, że każdy odbiera ten film trochę inaczej. 
Jaki rodzaj kina prywatnie lubisz? 

T.B.: Nie mam ulubionego gatunku. Lubię 
i europejskie filmy, i produkcje z Hollywood. Podoba 
mi się na przykład to, co robi Robert Altman 
czy David Cronenberg. Jedno, czego nie znoszę 
oglądać, to science fiction. Myślę, że mamy dość 
science fiction w codziennym życiu, nie potrzebuję 
więc dodatkowej dawki w kinie. 
Pracujesz już nad kolejnym filmowym projektem 
czy wracasz do muzyki? 

T.B.: Nie rezygnuję z muzyki i jednocześnie 
pracuję nad nowym scenariuszem. 

rozmawiała AGNIESZKA GORTATOWICZ 

U nas w lipcu w dziale .. Muzyka" recenzja płyty duetu Mag

nus (Tom Barman i SJ Boli and) .. T he Body Gave You Everything". 

• DOiiVILLE i! 
Lars von Trier kończy zdjęcia do "Manderlay": 
drugiej części filmowego tryptyku zapoczątko
wanego przez "Dogville". Zmieniła się obsada. 
Zamiast Nicole Kidman rolę Grace zagra Bryce 
Howard. Willem Dafoe zastąpił Jamesa Caana 
w roli ojca głównej bohaterki. W "Manderlay" 
zobaczymy też Danny'ego Glovera, Johna C. 
Reilly'ego oraz znanych już z "Dogville" Lauren 

Bacall, Jeremy'ego Daviesa i Chloe Sevigny. 
Akcja filmu dzieje się na południu Stanów 
Zjednoczonych w latach 30. Tytułowe Mander
lay to nazwa farmy, na której pracują Murzyni
-niewolnicy. Grace i jej ojciec trafiają tutaj po 
opuszczeniu Dogville. Podobnie jak "Dogville", 
także "Manderlay" nakręcone zostanie w cało
ści na scenie. Budżet filmu to 14 milionów do
larów. Polska premiera: w przyszłym roku . 

• BUKOWSKI PO NORWESKU 
Bent Hamer, autor "Historii kuchennych", ekra
nizuje "Faktotum" Charlesa Bukowskiego. Sce
nariusz norweski reżyser napisał wraz z Jimem 
Starkiem. Grają Matt Dillon i Marisa Tomei. 

. IiDZlE POJEDZIE CRUISE? 
Latem ruszą zdjęcia do "Mission: lmpossible 
3". Na razie ekipa rozgląda się za plenerami. 
Wśród lokalizacji, które 
brane są pod uwa
gę, znalazły się: 

Berlin, Antwer
pia, Praga i sto
lica Ghany Akra. 
W trzeciej 
części przygód 
agenta Ethana 
Hunta ponownie 
zagra Tom Cruise. 
Budżet projektu to 
135 milionów dolarów. 
Produkcją zajmą 

się Tom Cruise 
i Paula Wagner. 
Reżyseruje Joe 
Carnahan. 

l 





W ŚWIECIE KUGLARZY l CYRKOWCÓW 

- Nie robię kina pościgowego. Chcę pokazywać hi
storie, które niosą w sobie znamiona sztuki - mówi 
Piotr Trzaskalski. Reżyser pod koniec sierpnia roz
pocznie zdjęcia do nowego filmu "Mistrz". 
- Bohaterem opowieści jest 45-letni Rosjanin, cyrko
wiec, specjalista od rzucania nożami - tłumaczy Woj
tek Lepianka, współautor scenariusza. - Wędruje z 
cyrkiem po Europie. Pewnego dnia wypuszcza z kla
tek dzikie zwierzęta . Wyrzucony z pracy, ratuje z kło
potów młodą prostytutkę. Wkrótce przyłączą się do 
nich Kid, chłopak grający na akordeonie, i mloda 
Francuzka. Razem podróżują po Polsce, dając przed
stawienia. Mistrz marzy o Paryżu. Obaj, mistrz i Kid, 
skrywają mroczne tajemnice z własnej przeszłości. 

Podróż, jaką odbywają bohaterowie, jest przede 
wszystkim metaforą ludzkiego losu. To uniwersalna 
opowieść o męskiej przyjaźni, miłości, uciecz-
ce, odpowiedzialności, ale i o potrzebie 
marzeń. Film realizowany będzie, podob
nie jak "Edi", techniką długich ujęć. 
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- Każda z tych historii ma swój własny rytm i tem
po, musi dobrze wybrzmieć, a i aktorom chcemy dać 
czas, by mogli zbudować pełne postaci, by nie streso
wali się częstymi cięciami i dublami - mówi Trzaskal
ski. - Chciałbym zrobić "Mistrza" tak, jak kręciło się fi l
my w Polsce jeszcze 1 O lat temu. Mamy 39 dni zdjęcio
wych. To wystarczająco dużo czasu, jak na normalny 
fi lm fabularny o średnim budżecie około 4-5 mln zł. 
Mam nadzieję, że będą to dni wypełnione konkretną 
pracą, a nie nerwową gonitwą i kombinowaniem. 

Główną rolę zagra Konstantin Lawronienko, zna
ny z "Powrotu", filmu nagrodzonego Złotymi Lwami 
w Wenecji. - Nie było żadnego problemu z pozyska
niem Lawronienko- zapewnia Trzaskalski. - Zorgani
zowaliśmy casting w Moskwie. Przyszło prawie 500 
aktorów. Konstantin okazał się najlepszy, a poza tym 
bardzo mu się spodobał scenariusz. To mądry, ciepły 

i wspaniały człowiek, a przy tym znakomity aktor o cie
kawej twarzy. W Rosji wcale nie ma statusu "gwiaz
dy". Gra w jednym z moskiewskich teatrów. 

W fi lmie zagrają także: znany z "Ediego" Jacek 
Braciak oraz Teresa Branna, absolwentka Akademii 
Teatralnej z Warszawy, i Monika Buchowiec, 

entka łódzkiej Filmówki. Większość plene-
rów realizowana ma być w północnej Polsce, 
m.in. w Gniewie, Lidzbarku Warmińskim, 
Górowie lławieckim, Łebie. 

"Mistrz" (koniec zdjęć zaplanowano 
na 22 października) najprawdopodobniej 

będzie miał premierę na festiwalu w Berl inie 
w przyszłym roku. Dzięki niemieckiemu produ

centowi Peterowi Rommelowi (był jurorem ostatniego 
Berlinale), który zachwycił się scenariuszem i zadekla
rował współpracę, film Trzaskalskiego ma szansę na 
dystrybucję w kinach niemieckich. Polskim producen
tem jest Piotr Dzięcioł i Opus Film. W projekt zaanga
żowana jest także Agencja Produkcji Filmowej i TVP. 

MARIOLA WIKTOR 

• GUZIŃSKI DO CANNES 
Choć film "Dziki jeździec" Adama Guzińskiego 
jeszcze nie powstał, już wiadomo, że premierę bę

dzie miał podczas przyszłorocznego festiwalu 
w Cannes. - Dzięki temu, że w 1998 roku otrzy
małem Grand Prix canneńskiej sekcji Cinefondation 
za film studencki "Jakub", mam zagwarantowany 
pokaz mojego fabularnego debiutu w Cannes 
- wyjaśnia reżyser. Bohaterem "Dzikiego jeźdźca" 
(wg powieści Tarjei Vesaasa) jest pisarz, który żyje 
z rodziną w odludnym miejscu i przechodzi kryzys 
twórczy. Do tego trapią go kłopoty finansowe 
i choroba 6-letniego synka. - Niestety, syn umiera 
i dopiero wtedy bohaterowi wraca talent - mówi 
reżyser. -Życie niesie tajemnicę, ból, okrucień
stwo, ale i nieprzewidywalność. Zdjęcia do "Dzi
kiego jeźdźca" rozpoczną się w październiku. 

Chciałbym, by miasto "zagrał" Gdańsk lub Gdynia, 
a od ludną wioskę znajdę w okolicach Suwałk 
lub w Kotlinie Kłodzkiej. W obsadzie nie będzie 
głośnych nazwisk. Za kamerą stanie Jolanta Dy
lewska. Producentem jest Opus Film. 

. FABICKI 
D SILE ZŁA 

- Lubię w kinie 
bohaterów przy
partych do muru, 
osaczonych - de
klaruje Sławomir 
Fabicki. Reżyser 
nominowanego 
do Oscara krótko
metrażowego fil
mu "Męska spra
wa" jesienią roz
pocznie na Śląsku 
zdjęcia do fabu
larnego debiutu 
"Z odzysku". 
- Interesuje mnie nieupiększona rzeczywistość 
i zwykli ludzie, którzy mimo klęski potrafią się 
podźwignąć, którzy odnoszą przynajmniej moral
ne zwycięstwo. Taki jest właśnie bohater filmu. 
19-letni Wojtek nie chce być tylko robotnikiem 
w fabryce i czekać, aż zasili rzeszę bezrobotnych. 
Chce być kickbokserem i osiągnąć sukces. Stać się 
kimś . Ale nie dla siebie, a dla swojej dziewczyny 
Katji - ukraińskiej emigrantki i jej syna -Andrieja. 
Filmowy Wojtek związuje się ze środowiskiem 
lokalnych gangsterów. Szybko awansuje, staje się 
"kimś", paradoksalnie tracąc wszystko to, na czym 
mu najbardziej zależy: przyjaźń, rodzinę i miłość. 

Film będzie opowiadał o tym, jak łatwo młody 
człowiek może wejść w zło. 
Trwają poszukiwania aktorów. Za kamerą stanie 
Bogumił Godfrejow. 



PHILIPS 

Nagraj do 130 godzin meczów piłkarskich ... 

r~· 

a najlepsze z nich zatrzymaj na zawsze 

Nowy Philips DVD Recorder z wbudowanym twardym dyskiem to przetom w technologii DVDR. 
Spóźniłeś się na mecz? Nie ma problemu - możesz go od razu obejrzeć od początku. Spodobał Ci się program, który wtaśnie 

oglądasz? Nie ma problemu - możesz go nagrać od początku. Dzięki unikalnej kombinacji "dwa w jednym" odkryjesz nowe 

możliwości oglądania telewizji. Łatwe w obsłudze graficzne menu pozwoli Ci zarządzać nawet 130 godzinami nagranych 

programów telewizyjnych. 

Chcesz cofnąć czas? Odwiedź naszą stronę www.philips.pl 

. ZAPAMIĘTAJ ..... PRZEŻYJ TO JESZCZE RAZ 



KRONIKA FILMDWA 

JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ MUZYKA JEST DLA UCHA 

Dla muzyki porzucił architekturę. Kocha malar
stwo, długopisy żelowe, egipskie hieroglify i. .. 
wędkowanie. Niedawno nagrał płytę z ... muzyką 
taneczną, do której sam zaśpiewał. Taki jest boha
ter VII Festiwalu Muzyki Filmowej. 
Czy wśród rozlicznych zajęć i pasji znajduje Pan 
czas na oglądanie filmów? 

Jan Kanty Pawluśkiewicz : Dziś nie pochłan iam 

już tak wielu fi lmów jak w czasach studenckich. W re
kordowym okresie w jednym semestrze z przyjacielem 
obejrzeliśmy 186 tytułów. Żebym nie wiem, jak się 
u parł, dziś już tego wyniku nie powtórzę, ale staram 
się być na bieżąco. 
Co najchętniej Pan ogląda? 

Pan jest chyba niewdzięczny. Przecież za swoją 
muzykę filmową dostawał Pan nagrody. 

J.K.P.: Nie mitologizuję muzyki w kinie. To praw
da. Nagrody, które otrzymałem, przyjąłem z radością 
i wdzięcznością. Jeżeli moja praca gdzieś została do-

; ceniona, to dlatego, że kilka razy miałem szczęście 

pracować z wybitnymi reżyserami. Wybitnymi w tym 
sensie, że pozostawiali mi względną swobodę, bo po
trafili mi zaufać. Tak było i jest w przypadku Kutza czy 
Zygadły. Gorzej, gdy reżyser próbuje narzucić własne 
pomysły, choć deklaruje, że mi ufa. Tak było przy Ag
nieszce Holland, która akurat nie zna się na muzyce. 
No, ale kaleki polonez w .,Kobiecie samotnej" zna
komicie wpasował się w film. 

J.K.P. : Nie mam ulubionego 
gatunku. Interesuje mnie strona 
wizualna fi lmu. W pamięci prze
chowuję "Misję" czy "Pola śmier
ci", a ostatnio "Pasję". 

VII edycja Festiwalu Muzyki Fil-
J.K.P.: Dziękuję. To akurat 

był mój pomysł, który udało mi 
się szczęśliwie przeforsować. 

Muzyka filmowa Jana Kan
tego Pawluśkiewicza jest dość 
rozpoznawalna ... Trochę mnie Pan zaskoczył. 

Spodziewałam się, że ... 
J.K.P. : ... wymienię musical? 

mowej odbędzie się w Łodzi 
w dniach 4-6 czerwca. Wydarze
niem festiwalu ma być premiera 
najnowszego dzieła Pawluśkiewi-

cza .,Ogrody Josafata". Artysta 
pokaże swoje obrazy, a o .,archi

tekturze Łodzi - najbardziej filmo
wym zjawisku twórczym" będzie 
dyskutował z Markiem Janiakiem 
z grupy Łódź-Kaliska. Bohaterami 
festiwalu, którego pomysłodawcą 
był tragicznie zmarły dziennikarz 
Tomasz Gaduła-Zawratyński, byli 
m.in.: Wojciech Kilar, Krzysztof 

Komeda, Michał lorenc. 

J.K.P.: Bardzo s ię cieszę. 

Jeś li o kompozytorze mówią, 
że ma swój własny styl, to kom
plement. W muzyce fi lmowej 
indywidualizm kompozytora nie 
jest jednak pożądaną cechą. 
Polscy kompozytorzy muzyki 
filmowej, jak Kilar, Preisner czy 
Jan A.P. Kaczmarek, robią mię
dzynarodowe kariery. A Pan? 

J.K.P. : Pieniądze to główny 

Ależ muzyka w filmie nie istnieje. 
Nie ma wielkiej wartości. Co naj
wyżej, buduje nastrój. Jest jed
nym z wielu elementów tworzą

cych całość. Muzyka wysuwa się 
na czoło w "Balu" Ettore Scoli 
czy w "Żywocie Mateusza" l esz
czyńskiego. Jest czymś więcej n iż 

ozdobnikiem w pracach Ennio 
Morricone i Jean-Michel Jarre'a, 
ojca. Te wyjątki potwierdzają moją regułę. Na ogół re
żyserzy mają drewniane ucho i małe pojęcie o muzyce. 
Almodóvar i Jarmusch sami komponują. 

J.K.P.: Paradoksalnie lepszą muzykę filmową może 
napisać ktoś, kto nie ma za sobą poważnych studiów 
muzycznych, kto łatwiej podporządkuje się rygorom te
go gatunku. Efekt będzie dużo lepszy. 

powód udziału w takich projek
tach. Miałem propozycję z Broadwayu. Raz warto 
spróbować. Ale kompozytor za oceanem staje się ma
szynką do robienia pieniędzy. Gdybym wszedł na tę 
ścieżkę, nigdy nie napisałbym pewnie "Nieszporów 
ludźmierskich", o .,Ogrodach Josafata" nie wspomina
jąc. Wszystko ma swoją cenę. 

rozmawiała MARIOLA WIKTOR 
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• MŁODZI W KINIE 
Ponad 20 filmów dla dzieci i młodzieży będzie 
można zobaczyć na festiwalu Ale Kino! Filmy 
przyjadą z całego świata : USA, Izraela, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii. Polskę reprezento
wać będzie między innymi "Magiczna gwiazda" 
Wiesława Zięby. Festiwal odbędzie się po raz 22. 
Filmy prezentowane będą w poznańskim Multi
kinie w dniach 1-4 czerwca. Więcej na 
www.alekino.com 

• LATYNOSI W POLSCE 
17 czerwca rusza 5. Festiwal Filmów latynoame
rykańskich. Zaprezentowanych zostanie ponad 
40 filmów. W konkursie weźmie udział 16 tytu-

łów z ostatnich lat, w większości niepokazywa
nych w Polsce. Zobaczyć będzie można między 
innymi wenezuelski "Amor en Concreto", na
gradzany już na festiwalach w Hiszpanii i Argen
tynie oraz debiut absolwenta łódzkiej szkoły fil
mowej Franco de Peni o życiu codziennym w Ca
racas. Pokazy odbędą się w warszawskich kinach 
Muranów, Wars, Kino. lab i Rejs. Potrwają do 
27 czerwca. Więcej na www.manana.pl 

• SPIELBERO WE WROCŁAWIU 
Niewykluczone, że najnowszy film Stevena 
Spielberga powstanie w Polsce. Amerykański 

reżyser odwiedził ostatnio Wrodaw. Podczas do
kumentacji towarzyszył mu Janusz Kamiński. 

Filmowcy obejrzeli zabytkową ulicę Jatki, Stare 
Miasto i ulicę Dworcową. Spielberg nie chciał 
rozmawiać z dziennikarzami. Wiadomo jednak, 
że przygotowuje się do filmu o Olimpiadzie 
w Monachium z 1972 roku. 
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MARCIN KOSZAŁKA , 

NIE MA TEMATOW TABU 
Reżop, czyli reżyser 
i operator w jednej 
osobie. Od czasu kon
trowersyjnego debiutu 
"Takiego pięknego syna 
urodziłam" uważany 
za jednego z najwraż
liwszych polskich doku
mentalistów. Właśnie 
debiutuje w fabule jako 
autor zdjęć do "Pręg" 
Magdaleny Piekorz. 

8 
ohaterami jego dokumentów są 
ludzie na krawędzi, stawiający 
czoła ekstremalnym sytuacjom. Tak 

jak w zrealizowanym wspólnie z reżyserem 
Borysem lankoszem i kompozytorem Ablem 
Korzeniowskim "Rozwoju"- wstrząsającej 
próbie wniknięcia w świat mieszkańców 
zakładu dla obłąkanych, czy w przewrot
nych "Imieninach" opowiadających 
o pensjonariuszach krakowskiego Domu 
Opieki Społecznej. 

- Interesują mnie historie ludzi przypar
tych do muru, ich wybory, dylematy, emo
cje - tłumaay Koszałka . 
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Najwięcej emocji wzbudził jednak de
biut krakowianina "Takiego pięknego syna 
urodziłam" (1999). Na przykładzie własnego 
domu rodzinnego pokazał kryzys "podsta
wowej jednostki społeanej". Wywołał bu
rzę . Jedni odsądzali go od czci i wiary, inni 
byli zachwyceni porażającym realizmem. 
Dziś Koszałka sam jest głową rodziny i ... po
stanowił nakręcić o tym film. Właśnie pracu
je nad "Terapią indywidualną"- dalszym 
ciągiem swojego debiutu. 

- Nie uważam, żeby moje filmy były 
za mocne. Czasem, by pokazać sedno spra
wy, dotrzeć do publiczności, trzeba użyć ra
dykalnych środków- argumentuje Koszałka . 
-Nie ma tematów tabu. Jest tylko kwestia 

odpowiedniego sposobu pokazania trud
nych spraw, użycia symboliki, innej perspek
tywy - tłumaczy. 

Koszałka sam lubi bywać na krawędzi. 
Kiedy rozmowa schodzi na temat alpinizmu, 
wyraźnie się ożywia. Pokazuje specjalistycz
ny sprzęt, wdrapuje się na ścianę domu. 
- Uwielbiam się wspinać, szaególnie w lo
dzie. Teraz z braku aasu ograniczam się 
do kilku wypadów roanie, ale kiedyś po
święcałem temu każdą wolną chwilę. 
To wspaniała terapia, sposób na moje fobie 
i lęki. Chciałbym nakręcić o tym film. Przy
mierzam się do historii wybitnego polskiego 
alpinisty Krzysztofa Wielickiego. Mam już 
nawet tytuł - "Z piekła lodem" - emocjonu
je się młody reżyser. 

MA.RCIN STANISZEWSKI 
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z pamięci. 
Wyrzucenie z serca to już zupełnie inna historia. 

P 
ewien przyjaciel Michela Gondry'ego zastanawiał się, jak za
reagowaliby jego znajomi, gdyby dostali kartki informujące, 
że wymazał ich ze swej pamięci. Zafascynowany tym pomy

słem Gondry postanowił wykorzystać go jako podstawę scenariusza. 
Tak powstał "Eterna! Sunshine of the Spotless Mind"- drugi pełno
metrażowy film najlepszego francuskiego reżysera wideoklipów. 

Joel Barish (Jim Carrey) odkrywa, że jego była dziewczyna 
Clementine (Kate Winslet) poddała się eksperymentalnej procedurze 
wymazania z pamięci wszelkich wspomnień związanych z dawną mi
łością. Joel cierpi z powodu uczucia do kobiety, która go nie pamięta. 
Kontaktuje się więc z wynalazcą zabiegu dr. Mierzwlakiem (Tom 
Wilkinson), aby także poddać się kuracji i usunąć ze swojej pamięci 
Clementine. W czasie gdy wspomnienia stopniowo znikają, Joel 
odkrywa dawne emocje, jakie łączyły go z ukochaną, i uświadamia 
sobie, że wcale nie chce o niej zapominać. Ponieważ dr Mierzwlak 
i jego współpracownicy nie zgadzają się na przerwanie procesu 
kasacji, Joel sam postanawia ukryć wspomnienia o wspólnej przeszło
~ci z ukochaną. Przenosi je do tych zakamarków mózgu, w których 
wcale nie powinno ich być .. . Tak zaczyna się ta zabawna i wzruszają
ca historia o potędze związku z drugim człowiekiem. 

"Eterna! Sunshine of the Spotless Mind" to cytat z wiersza "List 
Helolzy do Abelarda" XVIli-wiecznego angielskiego poety - Alexandra 

Pope'a. Postaci dramatu muszą wybierać pomiędzy miłością do Boga 
a uczuciem, którym darzą się wzajemnie. W filmie to nauka ingeruje 
w ludzkie emocje, a wiara Joela w prawdziwą miłość tworzy konflikt. 

Michel Gondry debiutował w fabule ,.Wojną plemników" 
w 2001 roku. Jednak wcześniej dał się już poznać jako genialny 
reżyser teledysków. Współpracując z Bjork t,Human Behaviour") czy 
Massive Attack, kreował świat podważający nasze poczucie rzeczy
wistości, a jednocześnie wiernie odbijający istniejące w nim relacje 
między naturą, społeczeństwem, umysłem. Idealną wydaje się być 
dla niego współpraca ze scenarzystą Charliem Kauffmanem (,.Być jak 
John Malkovich", ,.Adaptacja") operującym surrealistycznym stylem 
narracji, który mimo dz iwaczności i nierealności opowieści potrafi 
poruszyć poważne tematy egzystencjalne. ,.Eterna! Sunshine" to 
wybitny przykład kina-labiryntu, w którym fabuła przypomina łami
główkę, a widz ma problemy z odróżnieniem realiów opowieści 
od wyobraźni i snów postaci. 

W rolach drugoplanowych zobaczymy Kirsten Dunst, Elijaha 
Wooda i Marka Ruffalo. Ciekawostką jest, że wielu bohaterów ma 
polsko brzmiące nazwiska. Muzyką do obrazu zajął sie John Brion, 
zapraszając do współpracy Jeffa Becka, The Willowz i Electric light 
Orchestra. W polskich kinach film zagości jesienią 2004. 

LUIZA JASIŃSKA 
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LUBLIN, KOZŁÓWKA, 
WARSZAWA 
Martin Landau przyjechał do Polski 
na zdjęcia do filmu "The Aryan Couple". 
To oparta na faktach opowieść z czasów 
li wojny światowej. Himmler żąda od ży
dowskiego przemysłowca Krauzenberga 
jego majątku zdeponowanego w Szwajca
rii. W zamian oferuje mu życie i wolność 
dla całej rodziny. Reżyserem jest John Da
ly. W ekipie znalazło się też kilku Polaków: 
scenograf Andrzej Haliński, kostiumolog 
Jagna Janicka, charakteryzatorka Maria 
Dziewulska i producent Michał Szczerbie. 

KRAKÓW 
Trwają ostatnie prace nad fi lmem "Vinci". 

Głównym wątkiem naj
nowszego filmu 

Juliusza Machuiskie
go jest kradzież 
słynnej "Damy 
z łasiczką". Pre
miera we wrze
śniu. Grają: 

Kamilla Baar, Ro
bert Więckiewicz 
i Borys Szyc, 
który prosto z 

planu "Vinci" wyru-
sza do pracy przy 

WARSZAWA 
• W czerwcu ruszą zdjęcia do 13-odcinko
wego serialu "Oficer". Opowiada on 
o Kruszonie, młodym oficerze policji, 
którego specjalnością jest przenikanie do 
grup przestępczych . Reżyseruje Maciej Dej
czer, scenariusz napisał Wojciech Tomczyk. 
Główną rolę zagra Borys Szyc. Zobaczymy 
też Magdalenę Różczkę, Pawła Małaszyń

skiego i Krzysztofa Globisza. 

• Xawery Żuławski kończy prace nad 
"Chaosem". Ostatnie zdjęcia kręcił 
w Warszawie - między innymi podczas 
manifestacji alterglobalistów, która już 
trzy lata temu znalazła się w scenariuszu. 
Film ma być gotowy jesienią. 

AMSTERDAM, HAGA, BERLIN, LONDYN, 
PARYŻ, RZYM, MONTE CARLO 

Ekipa "Ocean's Twelve" przeniosła się z USA do Europy. 
W sequelu sensacji "Ocean's Eleven: Ryzykowna gra" grają 

między innymi George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, 
Andy Garcia i Julia Roberts. Za reżyserię odpowiedzialny 

jest ponownie Steven Soderbergh. Autorem scenariusza jest 
George Nolfi. Tym razem jednym z celów grupy złodziei 

dowodzonych przez Danny'ego Oceana będzie obraz 
"Straż nocna" Rembrandta. 

PRAGA 
Elijah Wood zagra 

amerykańskiego Żyda 
w filmie "Everything 

is llluminated". Jego bo
hater próbuje odszukać 

kobietę, która uratowała 
jego dziadka w czasie 

11 wojny światowej. 
Reżyserem projektu jest 

Liev Schreiber. 
Hollywoodzki aktor 

po raz pierwszy stanie 
po drugiej stronie 

kamery. Schreiber jest 
również współautorem 

scenariusza do filmu. 
Zdjęcia mają ruszyć 

w połowie czerwca. 
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TORONTO 
• "Iee Princess", do którego 
zdjęcia właśnie się rozpoczęły, 

ma być muzyczną komedią 
romantyczną. Główną bohater
ką jest dziewczyna, która 
marzy o karierze tancerki 
na lodzie. W filmie grają Mi
chelle Trachtenberg, Kim 
Cattrall i Joan Cusack. Reżyse

rem jest Tim Fywell. 

• Na początku czerwca mają ru
szyć zdjęcia do filmu "Say 
When", który będzie adaptacją 

BROKEN HILL, SYDNEY, 
PARYŻ, SZANGHAJ, 
NOWY JORK, TOKIO 
W 50. rocznicę premiery 
pierwszego firnu o Godzilli 
japoński potwór ma trafić 
na ekrany po raz kolejny. 
Właśnie trwają zdjęcia 

do "Godzilla - Final Wars". 
Fabuła? Godzil la będzie 
wędrować po całym · 
świecie i walczyć ze swoimi 
dawnymi wrogami oraz 
potworem Monster X. 
Reżyseruje Ryuhei Kitamura. 

LOS ANGELES 
Carrie-Anne Moss, 
Lauren Holly, Ralph 
Fi ennes i Rita Wilson 
grają razem w "The 
Chumscrubber". Film 
będzie fabularnym 
debiutem Ariego 
Posina. Opowie 
o porwaniu jednego 
z uczniów szkoty 
średniej. Ani 
koledzy, ani dorośli 
nie chcą rozwikłania 
zagadki. Scenariusz 
napisał Zac Stanford. 

powieści Elizabeth Berg. Choć 
główny bohater (Joe Mante
gna) dowiaduje się, że żona 
ma romans, nie zgadza się na 
rozwód. Wkrótce do jego domu 
sprowadza się kochanek żony. 

VANCOUVER 
W maju rozpoczęły s ię zdjęcia 

do "Eiektry", kina akcji inspiro
wanego komiksem. Tytułowa 
bohaterka wyrusza, by zabić 
Marka Millera, który musi 
ponieść odpowiedzialność za 
czyny popełnione przez jego 
dziadka. Elektra jednak zmienia 
plany, postanawia się sprzeci
wić swoim szefom i ocalić 
Millera oraz jego córkę . 

Reżyseruje Rob Bowman. 
Grają: Jenniter Garner, Natas
sia Malthe i Terence Stamp. 

BROOKL YN, NOWY JORK, 

REPUBLIKA 
POŁUDNIOWEJ AFRYKI 
Salma Hayek i Colin Farrell 

kręcą razem zdjęcia do "Ask 
the Dust". Grają parę emi
grantów, która próbuje zna-

leźć dla siebie 
miejsce w Kali
fornii lat 30. 
W fi lmie wystą

pią też Donald 
Sutherland i Val 
Kilmer. Reżyseru

je Robert Towne. 

LONDYN, TORONTO, REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI 
Nicole Kidman, jedna z najbardziej zapracowanych aktorek Hollywood, rozpoczęła zdjęcia 

do "The Interpreter". W politycznym thrillerze Sydneya Pollacka gra też Sean Penn. 

Wspólnie będą chcieli rozwiązać zagadkę morderstwa afrykańskiego prezydenta. 

W lipcu Kidman jedzie na kolejny plan: będzie grata w komedii Nory Ephron "Bewitched". 
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Ż Y C l E TOWARZYSKIE 

Kariera Juliaone Moore (43 1.) rozwija się znakomicie. Jednak dla Julianne najważ
niejsza jest rodzina - 6-letni syn Caleb i półtoraroczna córeczka Liv, których tatą jest 
mąż aktorki 34-letni reżyser Bart Freundlich. - Najwspanialsze dni mojego życia to 
te, w których przyszły na świat moje dzieci -mówi Julianne. - Dzięki temu wszystko 
zaczęło się układać wspaniale. Nie byłam przygotowana na to szczęście. Julianne 
chętnie uczestniczy w zabawach dzieci. Ostatnio razem spędzili cały dzień w Legolan
dzie. Mama bawiła się równie dobrze jak jej pociechy. 

Dla Maddaksa razwód 
Znana jest z różnych ekstrawagancji. Jako dziwactwo 
Angeliny Jolie potraktowano przed dwoma laty adoptowa
nie przez nią kambodżańskiego chłopca Maddoksa. Decy
zję podjęła pod wpływem impulsu. Jako ambasador do
brej woli ONZ odwiedziła jeden z obozów dla uchodźców 
w Kambodży. Bardzo przejęła się losem przebywających 
tam dzieci. Postanowiła jedno z nich adoptować. Porlob-

no nie potrafił tego zaakceptować jej były mąż Billy Bob 
Thomton i dlatego doszło do rozwodu. Po dwóch latach moż

na powiedzieć, że Angelina jest wspaniałą matką. Kocha Mad
doksa i stara się zapewnić mu szczęśliwe dzieciństwo. Bardzo 
niechętnie się z nim rozstaje. Zabiera go nawet na plan filmowy. 

RODZINA ZDBDW ĄZUJE 
Zanim ożenił się z Ryan Haddon, 
z którą ma dwójkę dzieci, Christian 
Slater kilka razy był aresztowany 
przez policję . Obecnie aktor rzadziej 
jest bohaterem różnych skandali. 
Posiadanie rodziny do czegoś zobo
wiązuje. Christianowi zdarzają się 
jeszcze różne grzeszki, ale nigdy 
w obecności dzieci. Dla S-letniego 
Jadona Zacha i i 3-letniej Eliany 
Sophii jest idealnym tatą i wzorem 
do naśladowania . Dzieci są wnie
bowzięte, gdy mogą bawić się 
z nim. Christian też to uwielbia. 

36 FILM czerw iec 2004 

Kariera patem 
Dzięki filmowi "Kill Bill" Urna Thur
man znów jest na ustach świata. Ale 
kilka lat temu postanowiła ograniayć 
obowiązki zawodowe, by móc opieko
wać się dziećmi. Dziś jej córeczka Maya 
ma 5 lat, a synek Roan - 2. Ich ojcem 
jest były mąż aktorki Ethan Hawke.- Lubię 

być z moimi dziećmi i pielęgnować ogródek 
- mawia Urna. - Lubię grać, ale dobrze czuję 
się również siedząc w domu. 
Choć praca przy "Kill Bill" pochłaniała jej 
dużo czasu, spędzała z dziećmi każdą wolną 
chwilę. Podobno dla dobra dzieci Urna i Ethan 
spróbują ratować swój związek. 

Trwają spekulacje, czy Pierce Brosnan (51 1.) po raz kolejny zagra Jamesa 
Bonda. - Potrzebuję tej roboty, bo mam dzieci, dom i kredyt do spłacenia 
- powiedział w jednym z wywiadów. To był tylko żart, bo na brak pienię
dzy nie narzeka. Trzy lata temu Brosnan ożenił się z Keely Shaye-Smith, 
z którą już miał dwóch synów. Starszy z nich Dylan ma dziś 7 lat, a młod
szy Paris - 3,5 roku. Małe dzieci sprawiają, że ich tata czuje się znacznie 
młodziej . Aktor uwielbia zabawy z nimi i żartuje, że biegają tak szybko, 
że, aby je dogonić, musi stale dbać o swoją kondycję. 
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Spóźniana mama 
Długo nie myślała o macierzyństwie. Zbyt po
chłaniała ją kariera. Przyszedł jednak czas, gdy 
Diane Keaton (58 l.) zapragnęła zostać mat
ką. Ale wtedy okazało się, że jest za późno . 

Aktorka zaadoptowała więc małą Dexter, 
która dziś ma 7 lat. Diane wychowuje 
córkę sama i nie żałuje decyzji. Twier
dzi, że dopiero dzięki dziecku jej życie 
nabrało sensu. Bycie mamą tak jej się 
spodobało, że trzy lata temu adopto
wała chłopca Duke'a. Aktorka stara się 
nigdy nie rozstawać z dziećmi . 
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ALFONS O 
Po nasyconym seksem dramacie "l twoją 
matkę też" reżyser sięgnął po kino familijne 
i zmierzył się z Harrym Potterem. 

ALFONSO CUARÓNEM MARK SALISBURY 

Co zainteresowało twórcę " l twoją matkę też" w "Więżniu Azkabanu"? 
Od czasu "Malej księżniczki" chciałem znowu zrobić kino familijne. Wie

działem o istnieniu serii o Harrym Potterze, ale nie miałem pojęcia o jej popu
larności. Kiedy rozpoczęło się szaleństwo na punkcie filmów o Potterze, bylem 
pochłonięty realizacją "l twoją matkę też': Scenariusz "Więźnia Azkabanu" 
spodobał mi się, bo był wielowarstwowy. Są w nim uwagi na temat spoleczeń-



stwa klasowego i na temat bolesnego procesu dorastania. Jest 

mowa o zdradzie, przyjaźni i duchowym odrodzeniu. 

Nie bał się Pan produkcji na taką skalę, nie miał Pan 

oporów przed wkroczeniem do świata, który został 

stworzony przez kogoś innego? 
Chciałem wnieść do filmu coś swojego, ale tak, by widzowie 

poprzednich filmów nie poczuli się wyalienowani. Podobało mi 

się, że mogę dokonać pewnej ewolucji w cyklu. Mam nadzieję, 

że czwarty fUm będzie z kolei odmienny od mojego. Wejście do 

świata filmowego, który nie tylko już istnieje, ale działa jak do

brze naoliwiona maszyna, było czystą przyjemnością. Poczułem 

się artystycznie wyzwolony. Nie musiałem podejmować wielkich 

decyzji w rodzaju, kto ma zagrać Harry'ego Pottera. Już miałem 

i Harry'ego, i Hermionę, i Rona oraz odtwórców większości 

głównych ról. Czasami tylko czuJem się tak, jakby ta maszyna 

zaczynała niebezpiecznie nabierać szybkości i szaleć, i wtedy ja 

także zaczynałem szaleć, bo gdybym nie dotrzymał jej kroku, 

zostałbym uduszony. Tak czułem się mniej więcej przez jedną 

trzecią tego fUmu. To świetnie zorganizo

wany cyrk, ale nie ma w nim miejsca na 

przerwy. Często była to dla mnie bardziej 

próba wytrzymałości, a nie proces kręcenia 

filmu. Ale jednocześnie wytwórnia dala mi 

dużą swobodę. To było tak, jakbym kręcił 

drogie niezależne kino. 

"Więzień Azkabanu" jest znacznie 
dłuższy od poprzednich książek 
cyklu. Jakim kluczem posługiwał się 
Pan wraz ze scenarzystą Steve'em 
Kloves, przygotowując adaptację? 

Już na samym wstępie usłyszeliśmy od 

]o Rowling: "Nie próbujcie robić dokładnej adaptacji, za

chowajcie tylko ducha tej książki': Zdecydowaliśmy ze Ste

ve'em, że najciekawszy jest wątek dojrzewania Harry'ego, 

ten moment z życia każdego nas, kiedy strachy nie czają 

się już pod łóżkiem albo w szafie, tylko w nas samych. Na szczęście książka jest 

świetnie skonstruowana, łatwo było więc wydobyć to, co w niej najważniejsze. 

Jak się układała współpraca z Rowling? Czy miała prawo zatwier

dzenia kandydatury reżysera? 
Tak przypuszczam ... Nie wiem dokładnie, czy w związku z kontraktem, 

czy był to tylko gest grzecznościowy, ale spotkałem się z nią. Była świetna. 

Bardzo jej zależało na zachowaniu ducha powieści, 

a więc na zrobieniu dobrej adaptacji. Ale jednocześnie 

powiedziała mi, żebym nie umieszczał rzeczy, które 

będą sprzeczne z wymyślonym przez nią światem albo 

które wydarzą się dopiero w piątej czy szóstej części. 

Podam przyklad. Chciałem, żeby w pewnym miejscu 

był grobowiec, a ona na to: "Nie, ten grobowiec nie 

może być tuta( Zapytałem, dlaczego? "Ponieważ ten 

grobowiec powinien być gdzie indziej': usłyszalem 

w odpowiedzi, a zaraz potem bardzo długie wyjaśnie

nie, dlaczego musi być tak, a nie inaczej. 

Czy Rowling nie dopuściła do realizacji jakiegoś 

z pańskich pomysłów? 
Tak, chodziło o ludzi-karłów. Chciałem wykorzystać 

ich jako statystów w scenie w Hogwarcie. Chciałem, 

żeby grali na organach, skacząc po klawiaturze. 

Rozrysowałem tę scenę, ale usłyszałem od Rowling: "Nie, ci mali ludzie nie 

istnieją w tym świecie': Powiedziałem: "Daj spokój, przecież wyglądają 

świetnie i to kapitalny pomysł". Usłyszałem: "Tak, wiem, że świetnie wyglą

dają, ale tacy mali ludzie nie istnieją w tamtym świecie, więc się nie zga

dzam". Była taka elokwentna, tak świetnie znała ten swój świat, a ja poczu

łem się jak kompletny idiota. c:> 



HARRY PDTTER / ALFD 

Harry, Ron i Hermiona mają w "Więźniu Azkaba
nu " po 13 lat. Jednym z tematów filmu jest bo
lesność dojrzewania ... 

Pierwsze kilka prób spędziłem główn ie na rozmo
wach z dziećmi: co to znaczy być dzieckiem, co to 

znaczy skończyć 13 lat. Mieli dużo do powiedzenia. 

Zwłaszcza dla mężczyzn trzynastka to przełomowy 

wiek. Różne kultury w różny sposób traktują trzynaste 
urodziny ch łopców. 

To prawda, że poprosił Pan każde z trojga od
twórców głównych ról o napisanie wypracowania 
na temat przeszłości ich bohaterów? 

Poprosiłem ich, by napisali w pierwszej osobie o ży
ciu ich bohaterów od momentu narodzin aż do chwili, 

kiedy zaczyna się akcja filmu. Chciałem zobaczyć, 
na ile bohaterowie są im bliscy, jaką czują z nimi więź 

i co mają z nimi wspólnego. Było to bezcenne źródło in

formacji i zaoszczędziło nam co najmniej roku prób. 

Dzieci wykazały się ogromną odwagą, odsloniły przede 
mną swoje dusze. Bardzo nam to ułatwiło pracę na pla

nie. Kiedy mieliśmy jakiś problem, wystarczyło powie

dzieć na przykład: "Emma, w tej scenie bardziej widać 

matczyny instynkt Hermiony" i już wiedziała, o czym 
dokładnie myślę, ponieważ sama mi o tym napisa ła. 

Mówił Pan kiedyś żartem o możliwości wprowa
dzenia wątku seksualnego do filmu ... 

W tym filmie jest aż gęsto od seksu. Wystarczy ogląda

jąc film na DVD, zrobić stop-klatkę, a wtedy mnóstwo rze
czy się odkryje [śmiech]. W filmie są aluzje do fascynacji 

rodzącej się między tymi dziećmi. W końcu mają one 

po 13 lat. W rzeczywistości w scenariuszu było tego więcej, 

ale potem przeczytałem czwartą część i pomyślalem sobie, 
że jeżeli wykorzystam to wszystko, co zaplanowałem, to 

będę właściwie kradł pomysły z następnej części i że nie jest to w porządku. 

Miałem w tym filmie dwóch chłopców i dziewczynę, taki sam układ, 
jak w "I twoją matkę też". Muszę powiedzieć, że czasami te dzieci wyglądały 
naprawdę sexy, cała trójka. Czuło się napięcie, ale zamiast je tłumić albo 

rozniecać, po prostu pozwalaliśmy, żeby się rozpływało. Proszę mnie źle nie 
zrozumieć, to "Harry Potter': a nie "I twoją matkę też': 

W Harrym jest więcej gniewu niż we wcześniejszych częściach . 

Jak pracował Pan z Danielem Radcliffe'em, by osiągnąć ten efekt? 

Rozmawialiśmy o problemach, podtekstach i kontekstach, ale także 

o "Harrym Potterze': Nie da się przerobić "Harry'ego Pottera" na "Czterysta 
batów': A propos, poprosiłem Daniela, żeby przed rozpoczęciem zdjęć obej

rzał "Czterysta batów': Jest coś szczególnego w trzynastolatku, który jest 
zagniewany i czuje się nieswojo. Chcieliśmy ze Steve'em to wydobyć. Ale po

tem, kiedy już trwały zdjęcia, zadzwoniłem do Steve'a, bo mia łem wątpliwo
ści . "Może przesadzamy z tą mrocznością?': zapyta łem go. Dan był chętny, 
by podążyć tym tropem. Czasem musialem przywoływać go do porządku 



i przypominać, że Harry Potter to także sympatyczne trzynastoletnie dziecko. 

Ilość bólu, którą wprowadzał do pewnych scen, była niebezpieczna. Raz omal 

nawet nie zemdlał. 

Początkowo bardzo przejmował się sceną, w której mial płakać. Pracowali

śmy nad nią. Zacząlem zadawać mu pytania, na które reagował emocjonalnie, 

a kiedy osiągnęliśmy szczytowy moment napięcia, ruszyła kamera. Pomyślałem 

sobie: "Kurcze, czy będziemy musieli przechodzić przez to wszystko za każdym 

razem, kiedy trzeba będzie kręcić scenę szczególnie emocjonalną?': MyWem 

się. Następnym razem zobaczyłem Dana siedzącego w kącie i mówiącego do 

siebie. Nauczył się, jak samemu osiągać stan emocjonalnego pobudzenia. 

Pana film różni się stylem od dwóch poprzednich. Dużo w nim ujęć 

szerokoekranowych, długich ujęć, więcej ruchu kamery. A stroje 

dziecięce bardziej przypominają to, co dzisiaj nosi się na ulicy. 

Co jeszcze Pan zmienił? 
Kiedy wahałem się, czy nakręcić "Więźnia Azkabanu", przekonał mnie 

Guillermo del Toro. Sam właśnie kończył drugą część "Blade'a': Uważał , 

że trzeba się czasami poddać komercji, bo kto wie, być może nakręci się 

swój najlepszy film. To obnażanie swojego ego. Był to bardzo interesujący 

proces twórczy. Nie zmieniliśmy wyglądu Hogwartu. Szanujemy wzorce. 

Ale zmieniliśmy pewne rzeczy, jak na przykład mundurki. Lecz nie tylko ja 

je zmieniłem. Zmieniały się już w poprzednich częściach, proszę porównać 

jedynkę i dwójkę. Zmieniłem je tak, by normalne ubrania dzieci były bar

dziej współczesne. 

"Więzień Azkabanu" jest mroczniejszy od wcześniejszych książek . Czy 

to znaczy, że film będzie straszniejszy od poprzednich części? 

Jeżeli już, to mniej brutalny. Być może jest w nim groza, ale nie ma fi

zycznej przemocy. Dementorzy ( przerażający strażnicy Azkabanu) są bardzo 

abstrakcyjni. To istoty, które karmią się naszymi najbardziej skrywanymi 

lękami i .. vysysają wszystkie pozytywne emocje. To dość abstrakcyjna forma 

strachu. Staraliśmy zrobić film, który będzie podobał się zarówno małym 

dzieciom, jak i nastolatkom. 

Jak Pan wykreował dementorów? 

Początkowo chciałem zrobić to przy użyciu kukie łek poruszanych pod 

wodą. Jest taki niesamowity lalkarz z San Francisco, facet nazywa się Basil 

Twist. Ma podwodne show, taki rodzaj tańca bardzo pięknego i abstrakcyj

nego. Zaprosiliśmy go do Londynu i zrobiliśmy kilka prób, filmując ten ba

let w zwolnionym tempie pod wodą i puszczając potem nagranie od tylu. 

Efekt był fascynujący, ale zupełnie d la nas nieprzydatny. Zdecydowaliśmy się 

więc na efekty komputerowe. 

Czwarty film z cyklu " Harry Potter i Czara Ognia" reżyseruje Mike 

NewelL Nie był Pan zainteresowany? 

Zaproponowali mi nakręcen ie czwórki, ale było to niemożl iwe. I nieod

powiedzialne, ponieważ prace postprodukcyjne nad trójką kolidowałyby 

z pracami przedprodukcyjnymi czwórki. Poza tym chciałbym spróbować te

raz czegoś zupełnie innego. 

A czy zgodziłby się Pan zrobić którąś z kolejnych części "Pottera" ? 

Pewnie tak, ale nie teraz i nie za dwa lata, i nawet nie za trzy. Może póź

niej. Teraz chciałbym zrobić moją wersję ,,My Dinner with And re': tyle że 

bezAndrei bez obiadu. c:> 
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ALAN RICKMAN 

Czarne charaktery to jego specjalność. 
Publiczność kocha Alana Rickmana, 
kiedy jest Okrutny i zły. ELŻBIETA CIAPARA 

W idzowie zachwycają się jego głosem . Zmysłowym, uwodzicielskim, 
hipnotyzującym. Ktoś nawet napisał, że gdyby aksamit miał glos, 
brzmiałby on jak głos Alana Rickmana. 

Jest kojarzony z rolami czarnych charakterów. Z terrorystą w drogich garni
turach ze "Szklanej pułapki" Johna McTiernana, z szeryfem z Nottingham 
z "Robin Hooda, księcia złodziei" Kevina Reynoldsa, z Rasputinem z filmu 
Ulego Edela. Gra te role w sposób mistrzowski. Jego bohaterowie są okrutni, 
bezwzględni, cyniczni. Ale cechuje ich także elegancja, autoironia, przewrotne 
poczucie humoru i zmysłowość. Tak, jak niegdyś Basil Rathbone, tak dziś 
Alan Rickman fascynuje publiczność jako czarny charakter. 

Rickmana bawi granie filmowych łajdaków.- Czasami fajnie jest być 
wstrętnym i odrażającym. Zwłaszcza kiedy można to robić calkowicie bezkar
nie- śmieje się. Nie lubi jednak, kiedy przypisuje się go tylko do ról czarnych 
charakterów. Ceni sobie różnorodność.- Istotą ak
torstwa są ciągłe zmiany - mówi i jest to jego zawo
dowe motto. Ma w swoim dorobku melodramat 
"Prawdziwie, głęboko, do szaleństwa" Anthony'ego 
Minghelli (gdzie zagrał ducha), komedię obyczajową 

Cidyby aksamit miał głos, brzmiałby on jak 
głos Rickmana - zmysłowy i uwodzicielski 

"To właśnie miłość" Richarda Curtisa, a nawet pastisz filmów w rodzaju "Star 
Trek" - "Galaxy Quest" Deana Parisota. 

Gdyby chciał, mógłby zostać jednym z największych gwiazdorów współcze

snego kina. Ale sława i popularność go nie interesują. Często to powtarza i nie 

jest to kokieteria. Po sukcesie kasowym "Szklanej pułapki" i "Rob in Hooda ... " 
Rickman był zasypywany propozycjami ról w hollywoodzkich superproduk
cjach. Wszystkie odrzucił i wybrał niskobudżetowe "Close My Eyes" Stephena 
Poliakoffa. Nie chciał grać czarnego charakteru w bondowskim "GoldenEye': 
bo wolał tytułową rolę w "Mesmerze" Rogera Spottiswoode'a, filmie, który 
z powodu sporów z producentami nigdy zresztą nie trafił do kin. 

Rickman nie przepada za Hollywood. Nie lubi tamtejszego stylu bycia i sty
lu życia.- Miarą sukcesu jest tam wysokość muru ogradzającego twoją posia
dłość- im jest wyższy, tym większy prestiż- ironizuje. Najlepiej czuje się 
w Londynie. Spędził tu całe życie. Tu dorastał, kończył szkoły, tu stawiał pierw
sze kroki jako aktor i tu nadal mieszka (ma dom w dzielnicy Notting Hill). 
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Na świat przyszedł w 1946 roku jako drugie spośród czworga dzieci Walijki 5 
i Irlandczyka. Kiedy miał osiem lat, zmarł jego ojciec. W domu nie przelewało ~ 

się.- Ale byliśmy z rodzeństwem szczęśliwi, bo wiedzieliśmy, że jesteśmy kocha- ~ 
ni przez naszą matkę - wspomina aktor. 

Dzięki stypendium mógł podjąć naukę w Latymer Upper School, szkole 
z tradycjami, którą ukończył także Hugh Grant. Właśnie w Latymer Rickman 
po raz pierwszy spróbował aktorstwa i po raz pierwszy zdobył pozytywne 
recenzje. Jako jedenastolatek zagrał Volumnię w szkolnej inscenizacji "Koriola
na" Szekspira. 

Występowanie przed publicznością przypadło mu do gustu. Ale kiedy trze
ba było ·wybierać kierunek studiów, zdecydował się na grafikę w Chełsea Art 
College, a potem w Royal College of Art. Po dyplomie, w 1968 roku, założył 
pracownię graficzną Graphiti, która miała swoją siedzibę w samym sercu Soho. 
Nie narzekał na brak zleceń. Projektował okładki płyt, obwoluty książek i ulotki. 
Ale nagle doszedł do wniosku, że woli aktorstwo. 
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Rickman mial 26 lat, kiedy napisał do RADA (najbar

dziej prestiżowej angielskiej szkoły aktorskiej) z prośbą 

o przyjęcie na studia. Na egzamin wstępny wybrał mono

log z "Ryszarda li t': Jeszcze podczas studiów zdobył kilka 

Perfekcjonista. Do tego bardzo uparły. 
Najlepiej czuje się w czarnym kostiumie 

nagród i dał się poznać jako aktor nie tylko utalentowany, ale takie gotów 

podjąć każde wyzwanie. W spektaklu "The Grass Widow" występowal nago. 

Po ukończeniu RADA wybrał się w tournee po Europie z inscenizacją "Braci 

Karamazow': Największym przeżyciem był dla niego występ przed rosyjską pu

blicznością w starej cerkwii na Syberii.- Spektakl zakończyliśmy odśpiewaniem 

"Ody do radośc i"- wspominał.- Choć graliśmy po angielsku i zapewne nikt 

z widzów nas nie rozumiał, zostaliśmy nagrodzeni burzą oklasków. 
Zawsze był perfekcjonistą. Do tego jest bardzo uparty. Często przerabia 

swoje dialogi, wymyśla dla siebie kostiumy (najchętniej w kolorze czarnym). 

Zrezygnował z występów z Royal Shakespeare Company (choć taka współpraca 

to wyróżnienie dla każdego angielskiego aktora), bo nie podobały mu się arty

styczne pomysły kierownictwa zespołu. 

Pierwsze sukcesy Rickman odniósł, zbliżając się do czterdziestki. Najpierw 

zagrał Obacliaha Słope'a w popularnym serialu "Kroniki Barchesteru': Potem 

zdobył publiczność szturmem jako makiaweliczny i uwodzicielski wicehrabia 

de Valmont w inscenizacji "Niebezpiecznych związków" Choderłosa de Laclos, 

adaptowanych przez Christophera Hamptona. Prasa brytyjska chętnie cytowała 

słowa Lindsay Duncan, która grała markizę de Merteuil: "Wychodząc z naszego 

spektaklu, ludzie mają ochotę na seks. Większość z nich ma ochotę na seks 

z Alanem .. .': 

Choć Rickman powtórzył sukces takie w broadwayowskiej wersji "Niebez

piecznych związków': nie został zaangażowany do ich filmowej adaptacji. 

Producenci wybrali Johna Malkovicha, bo był bardziej znany. Ci, którzy widzie

li i przedstawienie, i film, nie mają jednak wątpliwości, że Malkovich swoją rolę 

w dużej mierze zbudował na pomysłach podpatrzonych u Rickmana. 

Dziś styl Rickmana próbuje naśladować wielu aktorów. Można nawet mó

wić o szkole gry a la Rickman, zwłaszcza jeśli chodzi o role czarnych charakte

rów. Natomiast sam aktor nie stroni od autoparodii. Jego profesor Snape z cy

klu o Harrym Potterze (szczególnie z pien\lszej części - "Harry Potter i kamień 

ftlozoficzny") to cudowny autopastisz łajdackich wcieleń Rickmana. r 
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ROZBIJA SZI<LANY KLOSZ 
Zagrała Sylvię Plath, poetkę i pisarkę, symbol ruchu feministek. Przeżyła tragedię, która 
zmieniła jej życie. Nam opowiada o Londynie i miłości. 

z GWYNETH PALTROW 

rozmawia MAX B. MILLER 

lubi Pani poezję? 
Dorastając, czytałam dużo wierszy. 

Szkoły, w których się uczyłam, kładły 

ogromny nacisk na poznawanie poezji, 
z czego bardzo się cieszę. Nauczylam się, jak 
ją czytać i rozumieć. Dobry wiersz w nie
wielu slowach potrafi powiedzieć coś na
prawdę ważnego o życiu. Grając w filmie 
rolę Sylvii Platb, czytałam sporo jej wier
szy. Usilowałam zrozumieć, co się działo 

w umyśle poetki. 
Próbowała Pani kiedyś sama pisać 
wiersze? 

Nigdy. 
W " Sylvii " matkę poetki zagrała Bly
the Danner, prywatn ie Pani mama. 
To Wasz pierwszy wspólny film? 

Czwarty. Uwielbiam z nią grać. Jest 
wspaniałą aktorką. W "Sylvii" wystąpiła za
ledwie w kilku scenach, ale potrafiła obda
rzyć swoją rolę głębią psychologiczną. 

Sylvia Plath była skomplikowaną 

osobowością ... 
Granie Sylvii było niezwykle wyczerpu

jące emocjonalnie. Dotarłam do mrocz
nych zakamarków jej duszy i trudno było 

mi o tym zapomnieć. Ten mrok towarzy
szył mi przez cały czas pracy nad "Sylvią': 

ale doszłam do wniosku, że inaczej się nie 
da zagrać takiej roli. Chciałam, by moja 
bohaterka była prawdziwa, a to oznacza
lo, że musiałam się obnażyć psychicznie 
i emocjonaJnie do granic wytrzymałości. 
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Podejrzewam, że niełatwo było ze mną wy
trzymać, kiedy pracowalam nad rolą. 
Rozmawiała Pani z kimś, kto osobi
ście znał Sylvię Plath? 

Miałam szczęście rozmawiać z kilkoma 
jej bliskimi przyjaciółmi. Bardzo mi pomo
gli. Opowiadali o jej zmiennych nastrojach, 
opisywali, jak się poruszaJa, w jaki sposób 
rozmawiała z ludźmi. Te szczegóły razem 
z informacjami, które zebrałam z różnych 
jej biografii, w połączeniu z poezją Sylvii 
i Teda Hughesa, a przede wszystkim ze 
"Szklanym kloszem': powieścią o wątkach 
autobiograficznych, pomogły mi stworzyć 
portret wewnętrzny Sylvii. Poza tym praca 
w tym filmie zbiegła się ze śmiercią mojego 
ojca. Paradoksalnie tragedia rodzinna przy
bliżyła mi cierpienia poetki. 
Na przełomie lat 60. i 70., kiedy 
ukazał się " Szklany klosz", Sylvia 
Plath stała się bohaterką dla wielu 
młodych kobiet. Była symbolem 
ruchu feministycznego. Jaki wpływ 
jej twórczość miała na Panią? 

Od dawna jestem wielb ic i elką Sylvii 
Plath. Czytalam "Szklany klosz': Wcześniej 
zupełnie nie znałam jej wierszy. Znałam na
tomiast poezję Teda Hughesa. Mam wyda
nie jego "Listów urodzinowych" i to w kilku 
egzemplarzach. Lubię mieć je staJe przy so
bie. Uważam, że jego wiersze są niezwykle. 
Natomiast Sylvia zaczęła m ieć na mnie 
wpływ dopiero wtedy, kiedy zaczęłam przy
gotowywać się do roli. Szybko poczułam, 
że łączy mnie z nią silna więź. Wydaje mi się, 
że rozumiem ją lepiej niż inne swoje boha-

terki. Uwielbiam jej wiersze, są tak surowe, 
dotykają do żywego, porywają i przerażają. 
Najpiękniejszy z całej jej twórczości jest, we
dług mnie, ,,Ariel': wiersz, który napisała tuż 
przed śmiercią. Trzeba mieć ogromną od
wagę, by opisać stan swego ducha, podzielić 

się swoimi uczuciami ze światem, kiedy sa
memu tak bardzo się cierpi. 
Sylvia Plath popełni ła samobójstwo, 
mając 31 lat ... 

Poznałam przyjaciółkę Sylvii, która roz
mawiała z nią na temat jej pierwszego ataku 
depresji i pierwszej próby samobójczej. 
Sylvia powiedziała jej wtedy, że jeżeli depre
sja i poczucie beznadziei powrócą jeszcze 
raz, nie poradzi z tym sobie, będzie próbo
wala znowu się zabić. Podejrzewam, że Syl
via cierpiaJa na depresję maniakalną. l nie 
jest to tylko moje przypuszczenie. Do po
dobnych wniosków doszło wiele osób, któ
re badały jej życie. Weźmy choćby jej sto
sunki z mężem - z jednej strony pełne cier
pienia, z drugiej strony - namiętności. t> 

GWYNETH PALTROW 
Urodziła się w 1972 r. w Los Angeles. Jej ojciec to produ
cent i reżyser filmowy, matka - aktorka. N igdy nie kończyła 
kursów aktorskich, rzemiosła uczyła się , obserwując matkę. 

Debiutowała w w ieku S lat w produkcji ojca. Ważniejsze fil
my: .,Siedem", ,.Jefferson w Paryżu" , ,.Emma", ,.Utalentowa
ny pan Ripley". Jej największym aktorskim osiągnięciem jest 
nagrodzona Oscarem rola Violi w ,.Zakochanym Szekspirze" 
( 1998). N iedawno Gwynet h została mamą. Szczęśliwym oj
cem dziecka jest Chris Martin, muzyk z zespołu Coldplay. 
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Była między nimi niezwykła więź. W ich 
związku było jednak wiele autodestrukcji. 
Myślę, że nawrót depresji zbiegł się u Sył
vii z końcem jej małżeństwa . Życie stało 
się dla niej nie do zniesienia. 
Mówią, że między obłędem 

i geniuszem jest niewielka różnica. 

A jak to jest z aktorami? 
Nigdy nie obawiałam się, że tracę rozsą

dek, że grozi mi obłęd. Ale rozumiem, dla
czego niektórzy przekraczają tę granicę. 

Wśród aktorów jest wielu szaleńców. Z kil
koma z nich pracowałam. 
Zawód aktora niesie wiele frustracji? 

Oczywiście, że tak. Ale kiedy mnie na
chodzą czarne myśli, nie drążę ich obsesyj
nie, po prostu próbuję je przemyśleć. 

Staram się podchodzić do tego spokojnie. 
Skoro czuję się sfrustrowana, to znaczy, 
że boję się zrobić to, co powinnam. Muszę 
sobie wszystko na spokojnie przemyśleć 

i zazwyczaj to mi pomaga. 
Jak Pani sobie radzi z natrętną prasą? 

Nie mam pojęcia, skąd się bierze takie 
zapotrzebowanie na plotki, skąd ta cieka
wość. Żyjemy w czasach, które można by
loby scharakteryzować jako czasy obsesji 
na punkcie ludzi znanych. Wiele się zmie
niło w moim życiu w ciągu ostatnich kilku 
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lat. Zrobiłam sobie roczne wakacje. Zagra
lam w sztuce, co zmieniło moje spojrzenie 
na aktorstwo. Zmarł mój ojciec. Mam wra
żenie, że przeszlam przemianę i inaczej pa
trzę na świat. 

To właśnie ojciec - producent i reży
ser filmowy - był Pani największym 
wielbicielem. Co radził, kiedy dowie
dział się, że chce Pani zostać aktorką? 

Zawsze wspierał mnie i mojego brata. 
Powtarzał nam, że możemy spełnić każde 
swoje marzenie, osiągnąć to, czego pragnie
my. Zaszczepił nam wiarę we własne możli

wości i siły. Dawał nam odczuć, jak bardzo 
nas kocha. Dzięki temu czuliśmy, że na
prawdę możemy spróbować urzeczywistnić 

najbardziej nawet szałone marzenia i podjąć 
każde ryzyko. Zawsze wiedzieliśmy, że ojciec 
i matka są przy nas. Jest mi teraz niezwykle 
ciężko bez niego. 
Co Pani sądzi o współczesnym kinie? 

Niestety kino stało się dzisiaj okropnie 
komercyjne. Wszystkich interesują tylko 
wpływy kasowe, a ten sposób myślenia nisz
czy kino artystyczne. Myślę, że filmowcy nie 
doceniają widzów. Ludzie chcą oglądać 

filmy, które są dla nich wyzwaniem intelek
tualnym, mają coś do powiedzenia. Nie po
tępiam kina komercyjnego. Sama zagralam 

. .. uda, 
Gruda z 

wlosy; 
mych pięt. 

Jak biala . 
d . a rozbieram slę Go lV ' · 

- drętwe ręce i perswazJe, 

Teraz jestem rozblyskiem mórz. 
pianą pszenicy, 

Dobry w1ersz w kilku 
słowach wyraza praw
dę o zyc1u - Gwynet h 
Pal trow Jako poetl<a 
i p1sarka Sylv1a Plath 

Ar . el" Sylvia Platł 
" l. 6" 27 października 19 ' 

w kilku takich filmach. Po prostu dziś mnie 
już ono nie bawi, wydaje mi się, że propor
cje zostały zachwiane. Coraz trudniej jest 
znaleźć ciekawy i wyjątkowy scenariusz, 
który ma coś do powiedzenia, a nie jest wy
łącznie nastawiony na sukces kasowy. Tro
chę mnie rozczarowuje kierunek, w jakim 
podąża dziś kino. Ale z drugiej strony jest 
coraz więcej filmów niezależnych, choćby 
"21 gramów" czy "Kil! Bill': 
Wzorem wielu amerykańskich akto
rek Pani także postanowiła osiedlić 
się w Europie. Dlaczego? 

Swietnie się czuję na Starym Kontynen
cie. Podoba mi się sposób, w jaki Europej
czycy traktują życie. Ameryka stała się dziś 
zbyt prawicowa. Wciąż nie możemy zrozu
mieć, że jesteśmy tylko częścią świata, 

że świat nie zaczyna się i nie kończy się na 
nas. W Europie ludzie żyją pełniej. Mają 
czas na drobne przyjemności, spotykają się 
ze znajomymi, celebrują jedzenie. To inny 
styl życia, który bardzo mi się podoba. 
Cieszę się, że nikt z moich europejskich 
przyjaciół nie jest związany z przemysłem 
filinowym i nie dba o to, czym się zajmuję 
zawodowo. Nie zrezygnowałam jednak cał
kowicie z życia w Nowym Jorku ani nie po
rzuciłam Stanów Zjednoczonych. Spędzam 
w Ameryce mniej więcej tyle samo czasu 
co w Londynie. W ten sposób mogę korzy
stać z uroków dwóch najwspanialszych 
miast w dwóch wspaniałych światach. 

Jak wygląda Pani życie w Londynie? 
Sporo jeżdżę na skuterze. Chodzę do 

muzeów, restauracji, teatrów. Jestem kultu
ralnie bardziej czynna niż w Nowym Jor
ku, bo w Londynie więcej się dzieje i to rze
czy, jakich za nic nie chciałabym przegapić. 
Weekendy często spędzam na wsi. Lubię 
spacerować. W Londynie najchętniej spa
ceruję wokół jeziora w Hyde Parku. Od
wiedzam przyjaciół. Uwielbiam niedzielny 
rytuał. Najpierw rano, leżąc w łóżku, czy
tam gazety, a potem idę na lunch do przy-
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jaciół. Podoba mi się także, że w porówna

niu z innymi miastami Londyn jest niewia

rygodnie czysty. Może tylko zbyt często 

pada tu deszcz. 

Ma Pani ulubiony londyński pub? 

Nie, bo nie przepadam za alkoholem. 

Ale w pobliżu mojego domu jest pub 

i kiedy mam ochotę na szklaneczkę piwa, 

to idę tam. 

Jest Pani uważana za jedną z najle

piej ubierających się aktorek świata. 

Lubi Pani także biżuterię. 

Mam słabość zwłaszcza do starej bi

żuterii . Kolekcjonuję ją. Ale teraz, kiedy 

postanowilam grać tylko w filmach war

tościowych, pewnie nie będzie mnie już 

stać na jej kupowanie. Przynajmniej przez 

jakiś czas ... 

W przeszłości była Pani związana 

z filmowymi gwiazdorami. Dzisiaj 

towarzyszem Pani życia jest znany 
muzyk Chris Martin. 

Fajnie być w związku z artystą, kimś, 

kto rozumie artystyczny temperament, 

moje spojrzenie na świat i moją życiową 

filozofię. 

Nadal uprawia Pani jogę? 

Tak, choć nie przestrzegam bardzo ry

gorystycznie wszystkich jej zasad. Są dni, 

kiedy czuję się tak zmęczona, że rezygnuję 

z ćwiczeń . Joga bardzo mi pomaga, wzmac

nia mnie, pozwala się rozluźnić i jednocze

śnie skoncentrować. 

Podobno stosuje Pani dietę 

makrobiotyczną? 

Stosowałam ją długo. Kiedy umarł mój 

ojciec, przestałam jednak o siebie dbać. 

Zaczęłam palić, pochłaniać ogromne ilości 

kawy i jeść rzeczy, których nie powinnam. 

Teraz znowu staram się przestrzegać diety 

opartej na zdrowej żywności . Jednak mój 

stosunek do wielu rzeczy się zmienił. Kiedy 

mam ochotę na parmezan, mój ulubiony 

ser, czy na lody, nie odmawiam sobie. 

Patrząc wstecz, już jako odmienio

na osoba, co może Pani opowiedzieć 
o swoim dotychczasowym życiu? 

Jakby je Pani podsumowała? 

Kiedy w wieku 26 lat osiąga się szczyty 

kariery, nie jest to pod wieloma względami 

zdrowa sytuacja. Prowadzi bowiem do filo

zoficznego kryzysu - jak dalej żyć? Popełni

łam sporo błędów: za dużo grałam, nie za

wsze dokonywałam właściwych wyborów. 

Często o przyjęciu roli decydował przypa

dek, a nie przemyślany wybór. Uczę się na 

błędach. Mając 29 lat, poczułam się całko

wicie wyczerpana i postanowiłam zrobić 

sobie przerwę. Potem wystąpiłam w sztuce 

teatralnej w Londynie. Wzbogaciło mnie 

to ... i artystycznie, i pomogło na nowo od

kryć prawdziwe aktorstwo. Wypaliłam się, 

grając w filmach. W teatrze znowu poczu

łam dreszcz towarzyszący procesowi two

rzenia. Poza tym śmierć mojego ojca przy

pomniała mi, że jesteśmy śmiertelni, nie ma 

więc sensu marnować czasu na coś, co nie 

jest wyzwaniem i nas nie rozwija. Wolę już 

nie grać w ogóle, niż występować w bezwar

tościowych filmach. r 
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WYCHODZI Z LOCHU 
Afganket kamienowana przez fanatyczny tłum. Bliźniaczki 

trzymane przez jedenaście lat w zamknięci u. To obrazy 
z filmów Iranki Samiry Makhmalbaf. Jej dramat O PIĄTEJ 
PO POŁUDNIU właśnie trafia na nasze ekrany. ELŻBIETA WIĄCEK 

Ma 24 lata. Córka irańskiego reżysera Mohsena 

Makhmalbafa. Mając 8 lat, zagrała w filmie swego ojca, 

często towarzyszyła mu na planie i od niego uczyła się 

, 

S 
miertelnie znużony człowiek od kil
ku dni pedałuje po okręgu. Wota
czającym go tłumie wyróżnia się 

Cyganka z córką. Trudno w dziewczynce 
rozpoznać 8-letnją wówczas Samirę 
Makhmalbaf, przyszłą reżyserkę. Rola 
w "Rowerzyście" (1989), filmie wyreżyse
rowanym przez ojca, Mohsena Makhmal
bafa, to był początek jej przygody z kinem. 
W wieku 15 lat Sarnirarzuciła szkołę, 
bo nauczyciele nie byli w stanie sprostać 
jej wymaganiom. Ojciec, sceptyczny wobec 
poziomu rodzimych szkół filmowych, 
z myślą o córce postanowił założyć własną 
szkolę. Teokratyczne władze kontrolujące 
irańską kjnematografię odpowiedziały: 

W naszym kraju wystarczy jeden niebez
pieczny reżyser, taki jak pan! 

NIEDALEKO PAOA JABŁKO 
00 JABŁONI 

Ostatecznie alternatywna szkoła po
wstała ... w domu artysty. Samira zrealizo
wała w szkole krótkometrażową "Pusty
nię" i średniometrażowy dokument 
"Style malowania'~ Kolejne doświadczenia 
zdobywała, asystując ojcu na planie zdję
ciowym "Ciszy" (1998). Wcześniej jednak 
"Chleb i wazon" (1996) - film Makhmal
bafa, którym zadebiutował jako produ
cent - został zatrzymany przez rząd. 
Niektóre sceny uznano za niecenzuralne. 
Reżyser zadłużył się, inwestując w realiza
cję. Musiał więc sprzedać dom, by ratować 
swoje dzieło, któremu groziło pocięcie na 
kawałki. Pozostala jedynie nazwa: Makh-

malbaf Film House, którą artysta opatruje 
wyprodukowane przez siebie filmy. 

Bodźcem do powstania "Jabłka" 
( 1998), pierwszego filmu pełnometrażowe

go Samiry, stal się telewizyjny reportaż 
o bulwersującej sprawie: ojciec trzymał 
w zamknięciu swoje córki bliźniaczki, któ
re od chwili narodzin przez l l lat nie miały 
kontaktu ze światem zewnętrznym. Domu 
nie opuszczała także - choć z własnej woli 
- ich niewidoma matka. Samira przez 
11 dni filmowała rozwój wydarzeń. Dziew
czynki uczą się mówić, poznają ulice, ludzi, 
nowe przedmioty, dźwięki, smak lodów. 
Szczególnie smakują im jabłka. Reżyserka 

odcina się tu od negatywnych skojarzeń, 
jakie tradycyjnie wiążą się z ,.zakazanym 
owocem'~ Jej zdaniem, bowiem, jeśli uzna
my jabłko za złe, w konsekwencji będzie to 
oznaczało, że cały świat jest zły. 

"Jabłko" sytuuje się na pograniczu 
dokumentu (każdy gra tu siebie) i fabuły 
(zawiera sceny inscenizowane). Makh
malbaf szuka odpowiedzi na pytania: 
Dlaczego kochający rodzice zamykają 
swoje dzieci? Jaką rolę odgrywa ulica 
w integracji ludzkiej społeczności? 

Reżyserka zauważa, że ojciec kiero
wał się swoiście pojmowaną troską, bojąc 

się konfrontacji córek z okolicznymi 
chłopcami. Makhmalbaf wskazuje na pa
radoks: dziewczynki i kobiety są więzio
ne w domu nie dlatego, że mężczyźni ich 
nienawidzą, ale dlatego, że je kochają 
i ich cnotę i dobre zachowanie uważają 
za wyznacznik swojego honoru. c> 
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"Jabłko" można interpretować rów
nież z szerszej perspektywy - jako meta
forę porewolucyjnego społeczeństwa 
i rańskiego pozostającego w przymusowej 
kulturowej izolacji. Taki sposób odczyta
nia sugeruje zresztą sama reżyserka: - To 
historia naszego narodu. Tak długo, jak to 
było możliwe, byliśmy przetrzymywani 
przez naszych ojców w areszcie ochron
nym. Nadszedł czas, aby wyjść z tego 
lochu. Ale nie jesteśmy przyzwyczajeni 
patrzeć na słońce. Ono nas oślepia. 

SMAK SUKCESU 
Zaskakująca dojrzałość 17 -letniej 

wówczas autorki została powszechnie 
doceniona. "Jabłko" otrzymało nagrodę 
FIPRESCI festiwalu w Locarno, a także 
wyróżnienia na festiwalach w Londynie, 
Buenos Aires, Monachium i Salonikach. 
Makhmalbaf, jako najmłodsza reżyserka, 
została zakwalifikowana do konkursu 
prestiżowego festiwalu w Cannes. 

Idea kolejnego projektu zrodzila się 
podczas podróży Samiry Makhmalbaf 
po irańskim Kurdystanie. Większość dia
logów w "Czarnych tablicach" to rekon
strukcja prawdziwych rozmów, jakie 
autorka prowadzila z mieszkańcami tego 
regionu. Bohaterami filmu są wędrowni 
nauczyciele Said i Ribuar, którzy podążają 
górskim traktem z tablicami na plecach 
i usilują znaleźć uczniów. Chociaż pro
ponują napotkanym jedynie podstawy 
- poznanie alfabetu i tabliczki mnożenia 
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- nawet ta elementarna wiedza wydaje się 
nikomu niepotrzebna. 

Ribuar (w tej roli Bahman Ghobadi, 
twórca filmu "Czas pijanych koni") przy
łącza się do grupy chłopców szmuglują
cych z Iranu do Iraku kradzione towary. 
Said spotyka grupę Kurdów z Iraku, któ
rzy próbują odnaleźć drogę do Halabdży. 
Nauczyciel odprowadza ich do granicy. 
Autorka przedstawia Kurdów jako god
nych współczucia uciekinierów, ale zara
zem jako ludzi wolnych: - Międzypań 

stwowe granice nie mają znaczenia 
zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia, 
które zajmuje się wyłącznie wałką o prze
trwanie. Są jak ławica ryb żyjąca w wiel
kim oceanie; cały czas się przemieszczają, 
ale kiedy mają umierać, chcą powrócić 
do miejsca, gdzie się urodzili. 

W filmie "Jabłko" kontakt z kulturą 
wspomaga rozwój bohaterek. "Czarne 
tablice" pozbawione są już tego optymi
zmu. Świat jest brutalny, a ludzie 
wciąż borykają się z następstwami wojny, 
wszystko toczy się wokół potrzeb ciała. 
Czytanie i pisanie są bezużyteczne. Ta
blica posłuży za nosze choremu starcowi, 
za ślubny prezent z wykaligrafowanym 
wyznaniem miłości, w końcu zostanie 
pocięta na kawałki i użyta jako temblak. 

Samira pomaga afgań
skim kobietom i dzieciom 

W 2000 roku Samira Makhmalbaf, 
towarzysząc ojcu, który przy granicy irań
sko-afgańskiej kręcil zdjęcia do ,,Kandaha
ru", fotografowała afgańskie kobiety. Będąc 
świadkiem ich tragicznej sytuacji, próbo
wala im pomóc. Razem z ojcem potajem
nie przewozila wycieńczone z głodu i cho
rób kobiety oraz dzieci do irańskich 
szpitali. Po tych doświadczeniach, kiedy 
media bombardowały Afganistan oskarże
niami o zamach w Nowym Jorku, posta
nowiJa również zabrać glos. Wzięła udzial 
w przedsięwzięciu Alana Briganda - zbio
rowym filmie" l l '09"0 l " (2002). W swojej 
części zatytułowanej "God, Construction 
and Destruction" Makhmalbaf ukazuje 
nauczycielkę, która wkrótce po zamachu 
usiłuje uświadomić afgańskim uczniom 
wagę tego wydarzenia. Jak jednak sprawić, 
by dzieci wczuły się w sytuację człowieka, 
który leżąc pod gruzami, wzywa pomocy 



przez telefon komórkowy, skoro nie mają 
pojęcia, czym jest to urządzenie? Reżyser

ka akcentuje lokalne problemy i cierpienia, 

równoważąc je z ciężarem tragedii na 
Manhattanie. Nawet gdy po jednej stronie 

jest "tylko" jedna afgańska kobieta zakopa

na po szyję w ziemi i ukamienowana przez 
fanatyczny tłum, a po drugiej 3 tysiące 

ofiar dżihadu. 

AFCiANISTAN PD TALłBACH 
Wizję Afganistanu, odmienną od ofe

rowanej przez służące reżimom środki 

masowego przekazu, artystka realizuje 

ponownie w "0 piątej po południu': 
Nakręcony pod koniec 2002 roku na 

przedmieściach Kabulu jest pierwszym 

filmem zrealizowanym w tym kraju po 
upadku rządów talibów. Autorka ponow

nie zatrudniła aktorów amatorów, tym 

razem głównie z konieczności, ponieważ 

w Afganistanie życie teatralne i filmowe 

zamarło w 1994 roku, kiedy talibowie 

przejęli władzę. Mimo surowych zakazów 

do Kabulu szmuglowano kasety wideo, 

a gdy przebojem stał się "Titanic': chłop
cy strzygli się w stylu Leonarda DiCaprio, 

ryzykując karę chłosty. 

Najwięcej kłopotów Makhmalbaf 
miała ze znalezieniem odtwórczyni głów

nej roli. Noqreh zagrała Afganka - Aghe

leh Rezaie, rówieśniczka reżyserki. Mąż 

Rezaie zginął podczas ataków wojsk ame
rykańskich, a ona, aby utrzymać troje 

dzieci, pracowała jako nauczycielka. 

Podobnie jak w przypadku poprzed

nich fumów autorki, "0 piątej po polu
dniu" łączy rzeczywistości i zmyślenie. Na 

początku filmu nauczycielka kieruje do 

dziewcząt pytanie: "Czy któraś z was chcia
łaby zostać prezydentem?': W rzeczywisto

ści uczennice wyśrnialy pytanie Samiry, 

Pierwsza była z kamerą 
w Kabulu pa upadku łalibów 
ale reżyserka na przekór przygnębiającym 

powojennym realiom daje się ponieść fan

tazji. Choć jeszcze do niedawna Afganki 
były niemal całkowicie wykluczone z życia 

społecznego (mogły pracować jedynie 

w sektorze medycznym), bohaterka filmu 

Noqreh, wzorem Benazir Bhutto, chce 
ubiegać się o stanowisko prezydenta. 

Optymizm bohaterki kontrastuje 

z pesymizmem jej ojca, przerażonego 
zachodzącymi w ojczyźnie zmianami, 

a szczególnie widokiem kobiecych twa

rzy. Jednak Makhmałbaf nie rości sobie 

prawa do oceniania starszego pokolenia. 

Tak jak w filmie "Jabłko", akceptuje fakt, 
że jego religijny fanatyzm ukształtowały 

okoliczności. Ten punkt widzenia repre

zentuje także bohaterka, która z szacun

kiem i współczuciem odnosi się do ojca 

"zarażonego" ideologią fundamentali 
zmu. Bez szemrania pozwala mu zawozić 

się do szkółki koranicznej, a potajemnie 

uczęszcza do nowo otwartej świeckiej 
szkoły. Przejście z jednej instytucji 

do drugiej sygnalizowane jest zmianą 

obuwia. Zakładając buty na obcasach 
(noszenia ich zakazał Wydział Krzewie

nia Cnoty w 1997), Noqreh manifestuje 

bunt, niezależność i zarazem podkreśla 

swoją kobiecość. Jej postawa zderzona 
jest z obojętnością innych na kwestie po

lityczne. Pozostalych absorbuje wyłącznie 
kwestia przeżycia następnego dnia i oso

biste tragedie. Wszelką wladzę kojarzą 

wyłącznie z destruktywną ingerencją. 
Młody poeta wspierający Noqreh w 

jej odważnych aspiracjach recytuje wiersz 

o śmierci byka autorstwa Garcii Lorki, 

który dał filmowi tytuł. Przywołanie 

utworu z tak odmiennej tradycji kultu
rowej może zrazu wydawać się nieade

kwatne. Dopiero finał, kiedy bohaterowie 

desperacko, lecz z godnością walczą 
o przeżycie, odsłania głęboki związek 

treści poezji i filmu. Sens postępowania 

bohaterów odzwierciedla korrida. Byk 

- równoznaczny ze śmiercią to bezro

zumna siła, uderzająca na oślep. Korrida 
to walka między rodzajem ludzkim, zdol

nym do przeżycia siebie samego poprzez 

pamięć i historię a czystym instynktem 
zniszczenia. Ale czy tak naprawdę jest 

dwóch przeciwników, czy jedna istota, 

która ulega rozdwojeniu? Lud prześlado

wany, który jest wygnańcem we własnym 
kraju, może równie dobrze identyfiko

wać się ze zwierzęciem, oszukiwanym, 

wykrwawionym i wreszcie zabijanym. 
W filmie to pokrewień
stwo losu człowieka 
i zwierzęcia wyraża się 
szczególnie w scenie, 
gdy ojciec Noqreh zwie
rza się ze swoich lęków 
koniowi, tak jakby wie
dzial, że tylko on jest 
w stanie go zrozumieć. 

Pomimo że autorem 
scenariusza i montażystą 
filmu jest ponownie 
Mohsen Makhmalbaf, 
"0 piątej po południu" 
nosi delikatny rys kobie

cej wrażliwości Samiry. Oryginalność 

artystki przejawia się w pojedynczych 

scenach, zwłaszcza tych pozbawionych 
dialogu. Odkrywana przez nią rzecz)'\vi

stość jest niekiedy surrealistyczna sama 

w sobie, jak chociażby obraz rodziny, 

która zadomowiła się we wnętrzu rozbi

tego samolotu. 
W artykule pod tytułem "Budda 

w Afganistanie rozpadł się ze wstydu" 

Mohsen Makhmalbaf wskazał na bolesny 
paradoks: los kamiennych posągów bar

dziej poruszył światową opinię publiczną 

niż tragedia masowo umierającej z glodu 

ludności kraju. Podczas gdy "Kandahar" 
był dramatycznym wolaniem o pomoc 

dla zapomnianego państwa, "0 piątej 
po południu" jest odpowiedzią na me

dialną wrzawę, jaka rozgorzała wokół 

Afganistanu po interwencji wojsk 
amerykańskich. P 
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UCZYC SIĘ OD MISTRZOW 
Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy działa już ponad dwa lata. Właśnie 
rozpoczęły się kolejne kursy. Zajęcia prowadzą m.in. Volker Schlondorff i Aleksander Sokurow. 

N 
a ścianie w hallu Szkoły widnieje 
tekst z "Marzenia" Paolo Coelho: 
"Być może słyszeliście przypowieść 

o trzech mężczyznach pracujących w ka
mieniołomie. Każdego z nich zapytano, co 
robi. Pierwszy odpowiedział: »Nie widzi
cie? Łupię kamienie!«. Drugi odparł: »Nie 
widzicie? Zarabiam na życie!«. Zaś trzeci 
z błyskiem entuzjazmu w oczach zakrzyk
nąl: »Nie widzicie? Wznoszę katedrę!«'~ 

- Szkoła powstała, gdy wrientowali
śmy się, że brak jest takich miejsc jak 
dawne zespoły filmowe- mówi Andrzej 
Wajda.- Tam młodzi ludzie po szkole fil
mowej mogli zdobywać praktyczne umie-
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jętności pod kierunkiem tych, którzy już 
wiele potrafili. To była naturalna droga 
do zawodu. Ja uczyłem się od moich mi
strzów, później przychodzili młodsi, któ
rzy uczyli się ode mnie. 

ZASZCZEPIANIE ENTUZJAZMU 
Czego reżyser Wojciech Marczewski 

chce uczyć swoich studentów?- Walcz 
o scenariusz, o współpracowników i ak
torów i rób za jak najmniejsze pieniądze 
to, co naprawdę chcesz. Alternatywą jest 
siedzenie i narzekanie. 

Umiejętność zaszczepiania entuzjazmu 
wydaje się być najważniejszą obok ćwiczeń 

WITOLD GÓRKA 

warsztatowych wartością zajęć w Szkole. 
O problemach ze zdobyciem pieniędzy na 
debiut pisano już wiele. Tak jest i zapewne 
tak być musi.- My proponujemy coś wię
cej - mówi Marczewski- pracujemy 
z ludźmi, którzy już się "nauczyli': teraz 
pora zabrać się za "wyprodukowanie" 



filmu. Stworzenie takich możliwości jest 

naszym podstawowym celem. 

Marcel Łoziński dodaje: -Widzę częs

to, że młodzi ludzie po szkole są osamot

nieni i bezradni. Czasy są takie, że nic nie 

przychodzi samo, trzeba wierzyć i działać. 

Chcemy tworzyć grupę, która będzie 

stanowiła oparcie dla każdego zdolnego 

ftlmowca, który się tu pojawi. 

KAMERALNIE l DOMOWO 
Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej 

Andrzeja Wajdy to pokoje administracyjne, 

doskonale wyposażone montażownie, 

przestronna sala wykładowa, w której mo

gą odbywać się projekcje, i salka "klubowa" 

w jednym z budynków na terenie WFDiF 

przy Chełmskiej w Warszawie. Jest tu ka

meralnie i prawie domowo. 

-Roczny kurs kosztuje lO tysięcy 

złotych- mówi Agnieszka Marczewska, 

jedna z menedżerów szkoły.- Nie jest to 

mało, ale pieniądze te i tak nie pokrywają 

naszych wydatków. Mówimy przecież 

o rocznym kursie z wykorzystaniem no

woczesnego sprzętu. 

Najważniejsza przy ocenie kandydata 

jest jednak talent, dlatego tym, którzy mają 

kłopoty ze znalezieniem takiej sumy, szkoła 

stara się pomóc w dotarciu do sponsorów. 

To też jest pewien rodzaj nauki. Jak wcho

dzić w "rynkowośC Oczywiście, zdarza się 

też, że w wyjątkowych sytuacjach szkoła 

zmniejsza opłatę lub z niej rezygnuje. 

EUROSZKOŁA 

Szkole udało się już zaistnieć na rynku 

europejskim. Współpracuje z partnerami 

z Niemiec, Danii, Szwajcarii, Norwegii. 

Jednym z europrojektów jest "Ekran': c:> 
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program przygotowany wspólnie z: szwaj
carską fundacją FOCAL, niemiecką firmą 
Nardmedia Fonds GmbH oraz norweską 
- Norwegian Film Development. Program 
,.Ekranu" obejmuje wszelkie prace związa
ne z powstawaniem scenariusza, poszuki
waniem właściwego tonu dla filmu i odpo
wiedniej strategii wizualizacji. Daje możli
wość eksperymentowania z castingiem 
i próbami aktorskimi. Pozwala także reali
zować poszczególne sceny dla sprawdzenia 
pomysłów narracyjnych i wizualnych. 

Pierwszymi wykładowcami zaproszo
nymi do współpracy przy projekcie są Vol
ker Schlondorff i Aleksander Sokurow. Ko
lejne zajęcia poprowadzą m.in.: Wojciech 
Marczewski, Agnieszka HoUand, Krzysztof 
Zanussi, Marcel Łozif1ski, Edward Zebrow
ski, Thomas Vinterberg, Per Fly, Morgens 
Rukov, Andrzej Smirnow, Janos Szas, Ildi
ko Enyedi. 

Innym międzynarodowym projektem 
jest akcja "Dokumentaliści na Rzecz Orga
nizacji Pozarządowych ESoDoc- Europej
ski Dokument Społeczny 2004" skierowana 
do reżyserów, niezależnych producentów, 
dziennikarzy, specjalistów PR współpracu
jących lub pragnących nawiązać współpra
cę z organizacjami pozarządowymi i non 

profit. Autorzy projektu chcą doprowadzić 
do szerszej współpracy pomiędzy organi
zacjami zajmującymi się działalnością 
na rzecz ekologii czy ochrony zdrowia 
a środowiskami mediów. Jeśli chodzi o ro
dzimą produkcję filmową, Szkoła nawią

zała współpracę z firmą Opus (znaną 
z wyprodukowania filmu "Edi") - kolejne 
jej projekty będą powstawały w ścislym 
kontakcie ze Szkołą. 

FILMOWE PRZEDSZKOLE 
"Od pomysłu do filmu"- tak nazywa 

się drugi kurs filmu dokumentalnego 
(efektem pierwszego jest m.in. zestaw 
etiud "Cisza" prezentowany na naszej pły
cie). Autorzy kursu podkreślają, że sens 
filmu dokumentalnego nie polega wyłącz
nie na opisywaniu rzeczywistości. Nie 
można, ich zdaniem, zapomnieć o auto
rze. To on interpretuje rzeczywistość po
przez swoje doświadczenia, wiedzę i wraż
liwość. Prowadzący zajęcia (m.in.: Marcel 
Łoziński, Jacek Bławut, Jacek Petrycki) 
pilnują, by studenci nie zagubili tej per
spektywy i przypominają, jak ważne są 
pytania, które trzeba sobie zadać przed 
przystąpieniem do realizacji filmu. 
O czym tak naprawdę chcę opowiedzieć? 

Co ja o tym myślę? Dlaczego uważam to 
za ważne? Efektem ośmiomiesięcznego 
kursu mają być samodzielnie zrealizowa
ne filmy dokumentalne. 

Szkoła proponuje także zajęcia dla 
młodzieży. W pierwszym kursie "Przed
szkola filmowego" wzięło udział 38 
uczniów szkół średnich. Dla wielu z nich 
to ciekawe i ważne doświadczenie. Możli
wość analizowania wspólnie np. zAndrze
jem Wajdą scen z ftlmów lub dyskutowa-

nie własnych projektów może być poważ
nym krokiem w filmowej edukacji. Z kolei 
prowadzący zajęcia profesjonaliści mają 

szansę na konfrontację z tymi, którzy są 
najliczniejszą i często najbardziej krytycz
ną grupą widzów. 

CYFRA GÓRĄ 
W Szkole postawiono na technologię 

cyfrową. - To przyszłość filmu - mówi 
Wojciech Marczewski. - Ten sprzęt jest 
relatywnie tani i daje twórcy dużo więcej 
wolności niż tradycyjne metody. Każdy 
w zasadzie może dzięki aparaturze cyfro
wej stworzyć film low-budget albo nawet 
no-budget i to taki fUm, który ma szansę 
zaistnieć. 

Czy jednak łatwość, z jaką się pracuje 
"na cyfrze': nie odbiera czegoś istotnego 
ftlmowi ... 

-Każda nowa technologia niesie 
ze sobą oprócz różnych wspaniałości wiele 
zagrożeń- kontynuuje Marczewski. 
-Pracując na taśmie światłoczułej, ma się 
świadomość, że trzeba się przyłożyć, 
bo możliwy jest, powiedzmy, tylko jeden 
dubel. Łatwość manipulowania może być 
przyczyną ucieczki przed dokonaniem 
ostatecznej, odpowiedzialnej decyzji. 
Ale tu nie ma żadnej winy w technologii, 
to tylko my cieszymy się nią jak małpy 
i czasem zapominamy, po co tak napraw
dę robimy film. Gdybym dziś robił 
"Dreszcze': to nie mialbym żadnych wąt
pliwości, że należy to kręcić na cyfrze. F 
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REŻYSER NIE MOŻE POWIEDZIEĆ: 
Dziś lekcja trzecia: jak zostać reżyserem . Wystarczy mieć pomysł, kamerę 
i instynkt. Tylko tyle i aż tyle. Ahal l nie trzeba kończyć szkoły filmowej. 

Jak zdobywał Pan pierwsze reżyserskie szlify? 
W liceum uaęszczałem do Ogniska Filmowego 

w Pałacu Młodzieży. Nie było jeszcze wideo, kręciłem na tzw. 
"szesnastce". Zrobiłem film pod tytułem "Film". To była nie
ma, autobiograficzna opowieść o grupie dzieciaków, które 
kręcą film w parku. Nadchodzi stróż i przepędza to kolorowe 
zbiegowisko. Napisałem scenariusz, reżyserowałem, zrobiłem 
zdjęcia i zagrałem w tym filmie. 

To był z Pana prawdziwy self-made man! 
Zawsze chciałem studiować reżyserię. Jednak po liceum 

zdawałem na wydział operatorski. Chciałem poznać tajemni
ce kręcenia filmu od strony tajników kamery. Za pierwszym 
podejściem się nie udało. 

Pokazał Pan komisji egzaminacyjnej "Film"? 
Inny, "300 metrów do raju", który nakręciłem w liceum 

za własne pieniądze. Kręciłem go w zimie, w warszawskim parku Bo
haterów Radzieckich przy Żwirki i Wigury, nazywanym pieszczotliwie 
cmentarzem przyjaźni polsko-radzieckiej. Fabułka była wyrafinowana: 
Facet idzie przez park do raju, z daleka widzi szlaban z napisem "Raj", 

Ależ to leży w gestii kostiumografal 
Reżysera też! Reżyser powinien znać się na wszystkim, na militariach, 

obyaajach, historii. Oaywiście potrzebny jest konsultant od danej tema
tyki, ale to reżyser ma wiedzieć, na czym mu tak naprawdę za leży! 
Robiąc film ,,Vinci", przeaytałem mnóstwo materiałów o Leonardzie 
da Vinci. Te informacje wcale nie muszą znaleźć się w filmie, ale lepiej się 
auję, wiedząc na ten temat więcej. 

Kiedyś na reżyserię zdawało się dopiero po innych studiach. 
Chodziło o to, by do szkoły filmowej trafiali ludzie o szerokich hory

zontach, którzy już coś wiedzą o świecie i mają wyraziste poglądy. Z dru
giej strony mogło im już brakować świeżości. Jeśli ktoś chciałby po matu
rze studiować reżyserię - to trzeba spróbować. Studia pozwalają zapo
znać się z ludźmi, z planem filmowym. 

A co z talentem? 
O talencie nie powinno się rozmawiać. Albo ktoś go ma, albo nie. 

Pewnie większość z nas nie ma. !śmiech) Trzeba mieć instynkt, 
a z czasem przychodzi doświadczenie. Ten instynkt to umiejętność 
wychwycenia rzeczy ważnych. 

strażnik wyposaża go w Biblię i w świecz
kę. Idąc dalej, dostrzega innego faceta, 
który też ma świeczkę i Biblię, tyle że 
zmierza w przeciwnym kierunku. Raj jest 
z obu stron? A może go nie ma? 

Bez szkoły też można 
robić dobre filmy 

Reżyserię trzeba studiować? 
Bez szkoły też można robić dobre fil

my. Takim polskim przykładem jest dla 
mnie Konrad Niewolski, twórca "Symetrii", 
który nie studiował w szkole, ale umie ob

Od jakiego momentu zaczyna się reżyserowanie filmu? 
Jeżeli jest gotowy scenariusz, to na etapie pracy nad nim. Jeżeli 

reżyser sam go sobie pisze, wtedy reżyseria zaczyna się na etapie 
idei. W jednym i drugim przypadku reżyser musi znaleźć pomysł 
(nawet w formie gotowego scenariusza czy książki do adaptacji). 
To on dokonuje wyboru. 

Jak nauczyć się dokonywania właściwych wyborów? 
Reżyser powinien mieć wszechstronną wiedzę, może nawet 

płytką, ale z wielu dziedzin. Zawsze można jakiś temat pogłębić, ale 
ciężko jest robić film historyczny, nie znając choćby podstaw historii. 
Takie braki potem rażą. Mnie irytuje, kiedy słyszę, że w filmie zostało 
coś nieprawidłowo powiedziane po rosyjsku. Albo widzę na ekranie 
funkcjonariusza NKWD w 1939 roku w mundurze z pagonami, 
a wiem, że do przełomu stalingradzkiego Armia Radziecka nie miała 
pagonów, tylko naszywki na mankietach. 

Zrób zbliżenie 

serwować to, co go otacza. Inny przykład - Quentin Tarantino. 
Wszystkiego nauczył się w wypożyczalni kaset wideo. Ale pamiętajmy, 
że to jednak wyjątki. Wiedza i wykształcenie naprawdę się przydają. 

Dziś każdy może wypożyczyć kamerę cyfrową ... 
Cyfra jest wielkim ułatwieniem. Gdy jednak chcemy, by nasz film 

trafił do kin, musimy przekonać producenta, żeby dał pieniądze 
choćby na kopie filmowe. 

Co jeszcze oprócz kamery musi mieć reżyser? 
Scenariusz. Jeśli będzie dobrze skonstruowany, to jest szansa, że go 

nie zepsuje. Scenariusz jest podstawą. Można wziąć najlepszych reżyse
rów i operatorów świata, a i tak nic z tego nie wyjdzie, jeśli scenariusz 
będzie zły. U nas jeszae funkcjonuje przekonanie, że reżyser jest na 
planie bogiem. To się powoli zmienia. Wchodzimy w epokę kinema
tografii producenckiej. Nie jest jeszae prawdziwie producencka, bo nie 
ma wielkich wytwórni, ale już producent ma ogromny wpływ na film. 

Pstryknij zdj(!cie 



NIE WIEM 
To dobrze dla filmu? 

Producent może bardzo pomóc reżyserowi na planie. Jest dodatko

wym widzem i przyjacielem. Zdarza się, że się wtrąca, ale robi to 

dlatego, że wkłada swoje pieniądze . Reżyser powinien umieć 

korzystać z pomocy producenta, nie pozwalając mu jedno
cześnie za bardzo wpływać na film - co znaczy, że reżyser 

powinien być inteligentny. Na ekranie to widać albo nie. 

Nie chciałbym tu rzucać nazwiskami !śmiech]. 

Reżyser nie jest już bogiem ... raczej inteligentem ... 

Najbliżej mu do dowódcy. Musi podejmować szybkie 

i mądre decyzje. l umieć to robić bez wahania. Mówi się, 

że reżyser nie może powiedzieć: "nie wiem", operator: "nie 

umiem", a producent: "niemożliwe"! Poza tym środki, jakie 
ma do dyspozycji polski reżyser, bardzo tę jego boskość ogranicza

ją !śmiech]. 

A cechy charakteru: introwertyzm albo agresywność? 
Introwertyzm niczemu nie przeszkadza. Wojciech Has był 

introwertykiem, a robił piękne filmy. A na agresji można zrobić 

pierwszy film. Potem trzeba myśleć i mieć otwarte oczy. Kiedyś 

Wajda powiedział, że reżyser to skrzyżowanie kaprala z po
etą. No właśnie. Trzeba mieć po prostu charakter. 

Co jest największym błędem reżysera? 
To, że zapomina o widzu. Nie robi się filmów dla siebie. 

Nie opowiada się w kinie o swoim talencie, tylko otwiera wi

dzowi oczy na rzeczywistość, albo tworzy dla niego nieznane 

światy. Rzadko jest tak, że film jest świetny, ale obejrzało go 

tylko sześć osób. Jednym ze słabszych ogniw w tym zawodzie 
jest też praca z aktorem. 

Nawet z najlepszym? 
Oczywiście z dobrym aktorem lub idealnie dobranym do roli 

jest łatwiej, ale reżyser powinien zawsze kontrolować jego 
grę i nie pozwalać mu na pomysły, które są niezrozumiałe! 

Czasem aktor jest bezbronny, a reżyser nie potrafi mu pomóc. 

Jak pomóc? 
Nie chodzi mi o to, by reżyser wymyślił mu każdy gest, ale ma być 

lustrem dla aktora. To aktor jest najbardziej niepewny na planie i szuka 

widowni. Reżyser ma zdecydować - grasz dobrze lub grasz źle. Jeże-

Nakręć film Zaawansowane funkcje 

fotograficzne i wideo 

w telefonie Nokia 6600 

Wizja staje się 
rzeczywistośdą 

www.nokia.com.pl 

li pozwoli na coś, co jest nieprawdziwe, to aktor nic tu nie 

uratuje. Dobrze, kiedy reżyser jest aktorem lub chociaż 
próbuje sam czasem grywać. Szkoła filmowa jest miej

scem, gdzie wszyscy się nawzajem obsadzają i to oswaja 

z każdym zawodem. Reżyser, który próbował aktorstwa, 

wie, o co aktor zapyta. 

Pan też ma aktorski epizod w karierze. Na 

pierwszym roku studiów zadebiutował Pan 

w filmie "Personel" Krzysztofa Kieślowskie

go. Jak to się stało? 
Kieślowskiego znaliśmy w szkole jako twórcę świet

nych filmów dokumentalnych. Na festiwalu w Krakowie dostał 

wtedy Złotego Smoka za "Pierwszą miłość". Przez przypadek 
trafiłem na fuksówkę warszawskich szkół aktorskich, gdzie Kie

ślowski zobaczył mnie po raz pierwszy. Kilka dni później dosta

łem telefon z zaproszeniem na zdjęcia próbne do "Personelu". 

Aktorski trening u Kieślowskiego był dla Pana także 

treningiem reżyserskim, praktyką u mistrza? 
To była lekcja zawodu. "Personel" jest świetnym filmem, 

bliskim estetyce Kena Loacha, który bardzo mnie wtedy fascyno

wał. Podglądałem, jak reżyseruje Kieślowski. Podziwiałem jego 
precyzję, skupienie, charakterystyczną nieśmiałość skrywającą 

ogromny hart ducha, wreszcie sposoby pracy z naturszczykami. 

Kręci Pan właśnie film "Vinci". Opowiedzmy o jego 

powstawaniu od początku do końca. 
Trzy lata temu miałem pomysł na "przekręt z obrazem". 

Napisałem scenariusz - co zajęło dwa miesiące. Oczywiście 

znacznie dłużej rozwijałem pomysł tej historii w głowie. Pisząc 
kolejne wersje scenariusza (teraz mam dziesiątą), zastanawia

łem się nad aktorami. Założyłem, że będą mało znani. Myśla

łem już o konkretnych osobach. Nie wszyscy teraz grają, 
ale dobrze jest pisać pod kogoś, łatwiej stworzyć postać. 

Równolegle zabiegałem o pieniądze. Zainteresowałem projek

tem telewizję TVN. Potem znaleźliśmy miejsca zdjęciowe, 
przeprowadziliśmy próby z aktorami (które przyniosły jakieś 

zmiany w scenariuszu - grunt to się nie przywiązywać do tek

stu) i ruszyły zdjęcia. Premierę planujemy na jesień. 

NOKIA 
CO"i .... ECTI:-:G P EOPLE 
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SEKSMISJA 
Strona scenopisu 
z numerem sceny 
i jej długością, 
miejscem, gdzie 
się rozgrywa, bo
haterami biorący
mi w niej udział 
i ich dialogiem 

Na podstawie scenopisu powstaje lista obiektów i lista rekwizytów, 
a także wycena całości. Dopiero po ukończeniu scenopisu może powstać szczegółowy budżet. 
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zmieści się w kinie'? 

W Cinema City a i ~~! 
l kaidy moie być Twój! 

A ile nagród może dostać jeden film? Jedną z 300 000! 
W Cinema City wszystko jest możliwe. 

~...,.""., pomiędzy 14 maja a 31 lipca do kina i kup bilet na dowolny film. Dostaniesz 
zdrapkę i może wyjedziesz Nissanem Micrą lub odbierzesz jedną z 300 000 nagród! 

To chyba najbardziej wypasiona promocja tego lata! 

atopklatka.pl 
lnearneoowy Serwis Filmowy 

GDAŃSK: Krewetka • KATOWICE: Centrum Rozrywki Punkt 44 • KRAKÓW: Plaza, Zakopianka 

RUDA ŚLĄSKA: Plaza • WARSZAWA: Bemowo, Janki, Mokotów, Promenada, Sadyba • WROCŁAW: Korona 
:izczegOIOwy reguiWnln promoc:p dostępny w IMICIZiboe Onema 01y Nagrody mogą soę r62ntć od zdlłć z..-zczonych na reidarnie Promoqa llWa dO 31 07 lub do wyC2etpaiU lapMÓW 



T AK l E TA M 

Szczyty i zaszczyty LECH KURPIEWSKI 

A 
lterglobaliści okazali się alterego
istami. Niczego w Warszawie nie 
potłukli , niczego nie spalili, niko

mu nie dali w zęby, tylko grali na bęben

kach. A wszyscy tak na nich liczyli, o czym 
świadczyły pozabijane w te dni szczytowe 
rozmaitymi płytami okna warszawskich ka
wiarni, banków i sklepów mięsnych. A tu 
nic. Na szczęście Stowarzyszenie "Empatia" 
wpadło na pomysł, by te wszystkie pilśnie 
i paździerze, którymi ogacano wystawy, 
przerobić na psie budy. l to był strzał 
w dziesiątkę. Zamknięto w ten sposób 
buzie malkontentom, którzy już marudzili, 
że szczyt ekonomiczny w Warszawie zdał 
się psu na budę. No właśnie. A możliwe 
też, że szczyt przysłuży się i polskiej kine
matografii, chodzą bowiem słuchy, że 
zbiórką dykty zajmowała się również Fun
dacja ,,Fura Romana", gromadząca ponoć 
środki na produkcję "Quo vadis 2". Tektura 
przyda się do budowy nowych dekoracji. 
Oj, znów się będzie palić, moja panno 
- jak mawiał Neron do Agnieszki Wagner. 

• 
Natomiast podobno wcale popalić nam 

nie dadzą panowie Saramonowicz i Konecki, 
co o tyle jest dziwne, że samowtór, bez 
Wańkowicza, chcą oni zdobyć Monte Cassi
no. A więc nakręcić film o zwycięskiej bitwie 
Polaków o włoski szczyt. Pono nie ma to być 
żadna tam "Troja" ani "Szeregowiec Ryan" 
czy inna "Cienka czerwona linia", tylko psy
chologiczny dramat wojenny, bez fajerwer
ków i wbijania kogokolwiek w fotel. 
Nie wiem, czy obaj panowie myślą o takiej 
kameralnej produkcji serio, czy tylko pół, 

ale jeśli chodzi o mnie, to ja w fotel w tym 
wypadku akurat chciałbym być wbity. l to 
po same uszy. Zresztą do bitwy może dojść 
przed przystąpieniem do zdjęć, bo okazuje 
się, że z zamiarem realizacji filmu o Monte 
Cassino nosi się również producent Dariusz 
Jabłoński, który podobno nabył prawa 
do słynnej książki Melchiora Wańkowicza 

opowiadającej o wydarzeniach z 1944 roku. 
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Na razie zanosi się więc chyba na ostrą grę 
ciałem u podnóża góry. Pozostaje tylko na
dzieja, że gdzie dwóch się bije, tam skorzy
sta ... Spielberg. Albo, daj Boże, Malick. 

• 
No chyba że Andrzej Wajda przypomni 

sobie, że on też miał w planach nakręcenie 
krajobrazu po tej właśnie bitwie. Choć raczej 

Mickiewicza. A gdyby tak własną historię 
opowiedział własnymi słowami i we włas
nym imieniu? Ot tak, od ręki, a nawet "z rę
ki", jak to robią młodzi? l nie ma się co bać 
mówić cicho, bo przecież szepty mocniej 
często wybrzmiewają niż najdziksze krzyki. 
Na taki właśnie wyciszony i szczery film 
Wajdy czekamy przecież od lat. 

Saramonowicz i Konecki chcą nakręcić film 
o Monte Cassino. Myślą serio czy tylko pół? 
nie wchodzi to już w grę. Jak bowiem 
reżyser wyznał na spotkaniu poświęconym 
scenariuszowi w polskim kinie, mity narodo
we i bóg historii już go nie pociągają. Teraz 
Wajda, który odważnie przyznaje, że jako 
twórca zagubił się, gdy przyszła wolność, 

chciałby opowiadać zwykłe historie, tyle że 
nie bardzo wie, jak zejść z piedestału . l nic 

dziwnego, marmurowe popiersia na ogół nie 
mają stóp. Reżyser skarży się, że gdy mówił 
głosem innych, był słuchany, zaś teraz, kiedy 
chciałby mówić we własnym imieniu, jego 
głos jest cichy i mało zauważalny. Ale to ra
czej bojaźliwe przewidywanie niż stwierdze
nie faktu, bo Wajda tak naprawdę jeszcze 
nawet nie próbował w ten nowy czas po
wiedzieć w filmie czegoś od siebie. Wciąż 
ucieka w "cudze słowo" - Tryzny, Fredry, 

• 
O ile Wajda spowiadał się ze szczytu 

Parnasu, o tyle Kazimierz Kutz poczynił wy
znanie z wyżyn władzy. Stwierdził, że jako 
senator często na tych wyżynach czuje się 
jak "kapusta w zbożu" . Reżyser powiedział 

to dziennikarzom przed inauguracją Europej
skiego Festiwalu Filmowego, któremu patro
nował. Jako polski Fanfan Tulipan. O bura
kach nie wspominał. 

• 
W filmie "Z piątku na sobotę" faceci wy

myślają wyrafinowane obelgi literackie: 
- Pol Pot flamandzkiej prozy. 
- Ceausescu bajek dla dzieci. 
- ldi Amin powieści science fiction. 
- Myszka Miki kreskówek - wtrąca z boku 
swoje trzy grosze kobieta. Nawet nie blon
dynka. To się nazywa wyczucie konwencji. 

• 
Blondynka jak najbardziej sprawdza się 

za to w filmie "Cooler". Po scenie miłosnej 
rzeczona pani, trzymając partnera za pewną, 
eksploatowaną przed chwilą część ciała, 
mówi: " Fajną masz fajkę (słowo tu padło 
wprawdzie inne, też na "f", ale w druku mo
głoby ono zgorszyć redakcję, nie mówiąc 
o czytelnikach). Na co właściciel "fajki", noto
ryczny pechowiec, odpowiada: "Dziękuję", 
wspinając się tym samym na wyżyny dobre
go wychowania. Bo przecież nie tylko porażki 
ale i zaszczyty trzeba umieć przyjmować 
z kulturą i godnością osobistą . 
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BDX-DFFICE KWIECIEŃ 

KILL BILL VOL. 2 54,8 3 
MAN ON FIRE 48,1 2 

4. PASJA 47,0 
S. ROGATE RANQO 46,0 

367,2 

46,0 

80,0 

43,2 

37,1 

30,9 

28,4 

6. SCOOBY-DOO 2 45,1 
7. WALKING TALL 43,2 
8. 13 GOING ON 30 37,1 
9. THE PUNISHER 30,9 

10. MEAN GIRLS 28,4 

Liczba 
widzów 

w tys. 
3 000 
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2 000 
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PASJA JAK TITANIC 
• Wprawdzie w kwietniu sprzedano ,.jedynie" 2, l mln biletów 

(w marcu rekordowe 4,6 mln), ale to i tak wynik bez precedensu, 

szczególnie że mamy za sobą martwy okres wielkanocny. Bezkon

kurencyjna okazała się .. Pasja". Tytuł stracił jednak dynamikę tuż 

po świętach, dlatego zamiast łatwego przekroczenia granicy 4 mi

lionów widzów ,.Pasja" może mieć problem ze zbliżeniem się 

do wyniku ,;Titanica" (3,5 mln). Najlepszą premierą kwietnia jest 

,.Kill Bill vol. 2", która pewnie nie dorówna części pierwszej pod 

względem frekwencji (317 tys.), ale w sumie obie zebrały większą 

widownię niż najlepszy do tej pory film Tarantino - ,.Pulp Fiction" 

(427 tys. widzów). ,.Lepiej późno niż póżniej" z Jackiem Nichol

sonem zanotowało nieznaczny spadek w porównaniu z marcem. 

,.Nigdy w życiu" już trzeci miesiąc w zestawieniu. 

Harry Potter i Harry Potter i 
Kamień Filozoficzny Komnata Tajemnic 

Gdzie jest 
N e mo 

Mój brat 
niedźwiedź 

W kinach za oceanem podobno finansowa mizeria. 
Ale o takiej mizerii nasi d~slr~bulorz~ i kiniarze nie 
marzą nawel w najśmielsz~ch snach. 

D s a 
. ' 

WALCZYLI D PIETRUSZKĘ 
• Kwiecień za oceanem był mizerny pod względem finanso

wym, co nie przeszkodziło w zaciętej rywalizacji o miejsca 

w zestawieniu najlepszych filmów miesiąca. Wygrał ,.Hellboy" 

(w roli tytułowej Ron Perlman) - horror o synu szatana, który 

chroni ludzi przed złem. Tuż za nim druga część ,.Kill Bill", 

która w pierwszy weekend zarobiła 25 mln dolarów (więcej 

o 3 mln niż część pierwsza). Kolejne cztery tytuły nieznacznie 

tylko różnią się wynikami. .,Man on Fire" z Denzelem Washing

tonem, który wcielił się w byłego żołnierza służb specjalnych 

i ochroniarza córki przedsiębiorcy w Meksyku, o milion wy

przedził najlepszy, jak do tej pory, film roku - .,Pasję" (367 mln 

dolarów w l O tygodni). Na dziesiąte miejsce, po tygodniu 

od premiery, wskoczyła komedia młodzieżowa "Mean Girls" 

z Lindsay Lohan, głównie dzięki otwarciu- 24,4 mln dolarów. 

WrdtOWit W•dzowip Tygodn•• 
W 0\l.l!fHIII od prtml!ry w kr~.uh 

r1111'\14(U (w lp.) 
~ "11' t ~ l ) 

3 386,9 
KILL BILL VOL. 2 145,2 2 
LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ 287,3 7 

4. NIGDY W ŻVCIU 1 557,9 12 
5. STARSZA PANI MUSI ZNIKNĄĆ 102,5 3 
6. SCOOBY-DOO 2 .. . 86,6 5 
7. ŻVCIE l CAŁA RESZTA 81.6 5 ====== 8. STRASZNY FILM 3 70,4 7 
9. SEKRETNE OKNO 56,7 - 3 

38,6 8 

DZIEŃ DZIECKA W KINIE 
• Dzień Dziecka to jedno z nielicznych świąt, kiedy w Polsce wypełniają się sale 

kinowe. Dystrybutorzy starają się wykorzystać to, wprowadzając do kin filmy spe

cjalnie dla dzieci. W tym roku szykuje się walka o młodą widownię. 28 maja będzie 

miał premierę najnowszy film animowany Disneya .. Rogate ranczo", a tydzień póź

niej - .. Harry Potter i więzień Azkabanu" . .,Harry Potter" może wyjść z tej rywali

zacji zwycięsko. Ale ... premiery dwóch poprzednich części przygód młodego 

czarodzieja odbyły się w styczniu, który jest lepszym miesiącem na wprowadzanie 

filmów. Poza tym oba filmy nie musiały się wtedy liczyć z konkurencją. Widownia 

drugiej części skurczyła się w stosunku do pierwszej o 800 tys. Jak będzie z trzecią? 

Zobaczymy ... Z kolei "Rogate ranczo" może powtórzyć sukces filmu ,.Mój brat 

niedźwiedź", który jako czwarty dołączył do czołówki filmów rysunkowych. 

Tym bardziej że nad dialogami w "Rogatym ranczu" czuwał Bartosz Wierzbięta, 

a głosów udz.ielili między innymi: Bożena Dykiel, Edyta Olszówka i Witold Pyrkosz. 
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g [jNIEWNYCH 

SŁOŃ 
DZIEWCZVNA Z PERŁĄ 
ŻVCIE l CAŁA RESZTA *** 
OGRÓD ***** 
JEGO BRAT 
BYĆ l MIEĆ 
MONSTER **** 
KILL BILL VOL 2 **** *** 
PEJZAŻ 
WILBUR CHCE SIĘ ZABIĆ 
21 GRAMÓW **** 
OKNA *** 
ŁAWA PRZVSIĘGŁYCH *** 
COOLER 
LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ ** 
ZAGINIONE 
SEKRETNE OKNO 
HIDALGO - OCEAN OGNIA *** 
ZŁODZIEJ ŻVCIA ** ** 
STARSKY l HUTCH *** ** 
VAN HELSING 
NAJLEPSI Z NAJLEPSZVCH *** 
STARSZA PANI MUSI ZN ** * 
KOCIAK * 

ANDRZEJ SARAMDNDWICZ 

***** To piękny przykład sloełko-gorzkiej histońi, 

w której śmiech miesza się ze wzrusze

niem. lmponuj4ca jest tu galeńa typów 

ludzkich, wśród których tytułowy Wiłbur 

wcale nie wygl4da na największego pomy

leńca. Cierpi jedynie z powodu nieznośnej 

miałkości bytu. By jej nie odauwać, musi 

co pewien czas się zabijać. Wbrew tytułowi 

nie jest to jednak film o d4ieniu do samo

zniszaenia, ale o wielkim pragnieniu ist-

nienia. Właściwy tytuł tego filmu powinien 

zatem brzmieć: "Wilbur chce iyć jak jasna 

cholera, tylko mu kiepsko idzie". 
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LUDZI ) 

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

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

*** *** 

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

*** 
*** ** *** 

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

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

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

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

LECH KURPIEWSKI 

*** Można umrzeć ze śmiechu, ale umierać 

dla śmiechu, to już pewna przesada 

i naciuanie. l w tym filmie naciuania 

jest za duio. Za dużo tu sytuacji wymyśl

nych i nazbyt wymyślonych, by w nie 

uwierzyć lub by im się poddać. 

Papier szeleści tu że ai miło i to wcale nie 

dlatego, ie rzecz dzieje się w księgami. 
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W SZKATUŁCE 
XVIli-wieczna Kastylia, mistyka kabały, bohatero
wie uwięzieni w pętli czasu, czyli RĘKOPIS 
ZNALEZIONY W SARAGOSSIE. Arcydzieło zrealizo
wane przed li O laty, na czarno-białej taśmie, 
w gomułkowskiej Polsce. aARTosz MICHALAK 

R 
ękopis znaleziony w Saragossie", ro
mans awanturniczy hrabiego Jana 
Potockiego, XVIII-wiecznego poety, 

filozofa, żołnierza i podróżnika, to książka, 
którą trudno zapomnieć. Szkatułkowa nar
racja -gdzie jedna opowieść rodzi drugą, 
gdzie nie wiadomo, co jest prawdą, a co 
fantasmagorią - nie mogła nie zaintereso
wać Wojciecha Jerzego Hasa, mistrza ekra
nowych opowieści z pogranicza jawy i snu. 
Właśnie mija 40 lat od momentu realizacji 
zdjęć do "Rękopisu znalezionego w Sara
gossie': Filmem zachwycił się Martin 
Scorsese i kilka lat temu wprowadził go 
na rynek amerykański. 

-Wojtek dostrzegł w tej opowieści 
możliwość realizacji swojej kolejnej wizji 
- mówi Gustaw Holoubek. - Był studen
tem krakowskiej ASP i gdyby nie istniał 
film, pewnie pozostałby przy malowaniu. 
W filmie spełnił się najpiękniej. Wśród lu
dzi tworzących sztukę są tacy, którzy widzą, 
i którzy słyszą. Wojtek należał do tych, któ
rzy potrafili postnegać świat w sposób nie
zwykły. Myślę, że właśnie dlatego powstało 
to niezwykłe, fantasmagoryczne arcydzieło. 

DŁUGIE UJĘCIA - KRÓTKA TAŚMA 
Książka Potockiego jest bardzo bogata 

w warstwie fabularnej. Składa się z 33 opo
wieści. Pokazać wszystko było niemożli

wością. Dlatego scenarzysta Tadeusz Kwiat
kowski wybrał 9 opowieści. Potem scena

riusz trafił w ręce Hasa ... 
- Każdy film Wojtka miał rozpozna

walny styl, choć bardzo rzadko realizował 

on filmy na podstawie własnych scenariu
szy - mówił Jerzy Skarżyński, scenograf 
kilku filinów Hasa [wypowiedzi zarejestro
wałem w październiku 2002 r. Skarżyński 
zmarł w styczniu tego roku - B.M.). - Has 
bardzo długo i starannie przygotowywał się 
do realizacji. Wymagał przy tym bez
względnego oddania sprawie. Jeśli oriento
wał się, że ktoś ze współpracowników nie 
jest w stanie poświęcić się wyłącznie jego 

filmowi, potrafił zerwać przyjaźń. W wiej
skim domku Skarżyi1skiego strona po stro
nie przerabiali scenariusz, modyfikując go 
do możliwości scenograficznych i realiza
cyjnych. W dyskusjach uczestniczył też 
Mieczysław )ahoda, przyszły operator c:> 
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"Rękopisu .. :: W trakcie dyskusji rodził się 
scenopis. Każdy scenopis Hasa był małym 
dziełem sztuki. Niemal na każdej stronie 
znajdował się rysunek z dokladnie rozryso
wanym ujęciem. 

- Has bardzo lubił dlugie ujęcia- mó
wi Jahoda. - Nikt wtedy tak nie pracował. 
Dokładne przygotowanie ulatwialo pracę, 
jednak nie wszystko dało się przewidzieć. 
Dlatego przed każdym dublem odbywały 
się intensywne próby. "Rękopis ... " był 
przedsięwzięciem ogromnym, a taśmy nie 
mieliśmy zbyt dużo. Mogliśmy pozwolić 
sobie na dwie, maksimurn trzy powtórki. 

- Scenopis dla Hasa był sprawą świętą 
- mówi Barbara Pec-Ślesicka (drugi kie-
rownik produkcji filmu).- J(jedy ktoś bo
daj drugiego dnia zapytał go: "Wojtek, czy 
w tym ujęciu będzie jazda kamery?", Has 
na niego wrzasnął: "Masz scenopis? Tam 
jest wszystko napisane!': A napisane było 
cholernie precyzyjnie. jeśli kierownik pro
dukcji dostaje tak przygotowany material 
do pracy, łatwo mu zorganizować wszyst
ko inne. Ja układalam harmonogram 
pracy aktorów. 

SARAGOSSA WE WROCŁAWIU 
Scenografowie zaczęli pracę na kilka 

miesięcy przed pierwszym klapsem. Trzeba 
było wybrać miejsca na plenery, zaprojek
tować wnętrza, a także kilkaset kostiumów. 
-Myślę, że dobrze wykonaliśmy swoją 
robotę, skoro Bunuel, kiedy pierwszy raz 
obejrzał film, był przekonany, że zrobiliśmy 
go w Hiszpanii - mówił Skarżyński. 

- Część naszej scenografii Saragossy wyko
rzystał Andrzej Wajda, kręcąc "Popioły': 

-Była to piekiełnie zegarmistrzow
ska robota - dodaje Pec-Ślesicka.- Na 
początek ustalało się kolejność zdjęć, 

kiedy wnętrza, kiedy plenery. Przez kilka 
miesięcy trzy hale zdjęciowe w wytwórni 
we Wrocławiu były non stop zajęte. Po 
południu robiono jakąś scenę, a w nocy 
całkowicie wymieniano dekoracje. Nie 
było mowy o powtórkach. Na 4 miesiące 
przed zdjęciami Pec-Ślesicka pisała do 
Dejmka (ówczesnego dyrektora Teatru 
Narodowego), że tego i tego dnia potrze
bny będzie pan Holoubek. A w obsadzie 
było ponad 60 osób ... 

- Zaangażowano naprawdę wielkie 
ówczesne nazwiska - opowiadał Skarżyń

ski.- Natomiast do głównej roli, Alfonsa 
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van Wordena, Wojtek postanowił zaanga
żować Francuza, Połaka z pochodzenia. 
Wybrał go ... nie wiem, na jakiej podstawie. 
Ów aktor przedstawił Hasowi porządną 
biografię, prezentował się całkiem przy
zwoicie. Do Wrocławia przyjechał w cha
rakterze gwiazdy: z żoną, dzieckiem, niań
ką. Zamieszkał w wynajętej willi. Tymcza
sem pierwszego dnia zdjęciowego poczuli
śmy niepokój. Duża scena van Wordena 
z Don Pedro Uzedą {Dudusiem Pawlikow
skim) nie wyglądała tak jak trzeba. Na 
drugi dzień było jasne: Has się pomyW. 

Pan z Francji okazał się średnio utalento
wany, a te wielkie przedstawienia, w któ
rych bral udział, to owszem, prawda, 
ale nasz aktor trzymał tam halabardę ... 
Trzeba było błyskawicznie znaleźć nowego 
aktora. Odbyła się nocna narada w jednej 
z wrocławskich knajp. Wypito morze wód
ki. Nad ranem ktoś rzucił: Cybulski! 

TRUDNY CHARAKTER 
-Obarczono mnie zadaniem namó

wienia Zbyszka i ściągnięcia go na plan 
- mówi pani Barbara. -Umówiliśmy się, 
że przyjadę po niego do Warszawy. Miesz
kał na rogu Czerniakowskiej i Gagarina. 
Piąta rano, czekam na Zbyszka w taksówce. 
Wyszedł, ubrany w czarny żupanik, z nie
wielką torebką w dłoni. Stanął przed tak
sówką i mówi: "Baśka, popatrz na mnie. 
Czy'"">' jesteście ś-.-viadomi? Ja z tą dupą 
przy kolanach? Taką rolę?': ja mówię: 
"Zbysiu, wszystko będzie dobrze, inne 
masz walory, nie przejmuj się dupą, skroi 
się dobre spodnie. Jedziemy': Pierwsze dni 
były dla Zbyszka koszmarem - wspomina 
Pec-Śiesicka.- Wtedy nie było jeszcze 
szkieł kontaktO\.,rych, a Cybulski bez okula
rów był niczym dziecko we mgle. Odbywał 
z Hasem precyzyjne próby. Jak już wszyst-



kie ruchy miał opanowane, grał na ślepo. 
Najgorzej przeżył jazdę konną. Pierwsze 

ujęcia poszły do kosza, bo Zbyszek wrzesz

czał: "Gdzie on mnie do cholery wiezie? 
Zabierzcie mnie stąd!!!': 

- Cybulski mial niepowtarzalną oso
bowość i ciężki charakter. Do charaktery

zatorni przychodził ostatni. Staralam się 

budzić go pierwszego. W pokoju hotelo
·wym Zbyszek przestawił sobie łóżko koło 

umywalki. Ilekroć stukalam do jego 

drzwi, odkręcał wodę, chlupał ręką, mru

cząc, że już idzie, po czym kiedy szlam 

budzić kolejnych aktorów, zapadał w bło
gi sen. Ale zawalił tylko jeden dzień 

zdjęciowy- wspomina pani Barbara. 

- Był akurat w Warszawie. Rano taksów
ką mial dotrzeć pod Częstochowę, gdzie 

mieliśmy bazę. Przyjechał późnym popo

łudniem. Okazało się, że dzień wcześniej 

uczestniczył w bankiecie i obudził się 

w przekonaniu, że obraził jakąś panią. 

Zawołał więc taksówkę, zakupił kwiaty 

i najpierw pojechał szukać tej kobiety. 
Potem tą samą taksówką wyruszył 

na plan. Tylko że auto było co najmniej 

dwudziestoletnie i regularnie się psuło. 
Dlatego dotarł do nas z takim opóźnie

niem. Opowiadał o tym z rozbrajającą 

szczerością. Zbyszek nic mógłby grać 

ze świadomością, że w Warszawie została 

obrażona przez niego kobieta. 

T AK ZAGRAĆ, ŻEBY HAS UWIERZVŁ 
-Wielu rzeczy w zawodzie nauczył 

mnie Wojciech Has - mówi Beata Tyszkie

wicz.- Grałam u niego w trzech filmach i 
zawsze było to duże przeżycie. Has, w prze

ciwieństwie do wielu reżyserów z tamtego 

okresu, traktował aktorów z ogromną czu
łością i potrafił dotrzeć w gląb ich duszy. 

-Moje stosunki z Hasem były owocne 

i trwale- mówi Gustaw Holoubek. 

- Uczestniczyłem w większości jego fil
mów. A miałem wątpliwości co do filmu 

w ogóle. Byłem przekonany, że aktor ze 

swoim teatralnym przygotowaniem nie ma 
znaczenia, że ważna jest osobowość, indy

widualność. Coś, co nie ma nic wspólnego 

z grą aktorską. Jest natomiast spójne 
z obecnością człowieka na ekranie. Has dał 

mi do zrozumienia, że warsztat aktorski 

nie jest przeszkodą, raczej pomocą. 
- O Hasie mówiło się, że ma wizję 

-opowiada Leon Niemczyk.- A całe zada-

nie aktorskie polega wyłącznie na odtwo
rzeniu tego, co on wcześniej zapisał w sce

nopisie. Nie miałem takich doświadczeń. 

Jeśli aktor proponował swoją grą coś inne
go, być może dla Hasa nieoczekiwanego, 

zgadzaJ się na to. Poza tym tolerował wy

głupy na planie. Parniętam moją scenę 
z Don Roque- Zdzisiem Maklakiewiczem. 

Maklak miał uciekać przez okno, ja go go

nilem, zdzierając mu pończochy. Na pró
bach wszystko szło jak trzeba. Tymczasem 

na pierwsze ujęcie Zdzisio założył dwie pa

ry. Zdarłem mu jedną i zgłupialem na wi-

dok drugiej. Ujęcie musieliśmy powtarzać, 
a Has złego słowa nie powiedział. 

- Myślę, że precyzyjne przygotowanie 

poszczególnych ujęć wynikało z faktu, 
że Wojtek realizował klasykę i nie mógł 

pozwolić sobie, jak to jest w filmie współ

czesnym, na dowolność - mówi Elżbieta 

Czyżewska. -Ta jego precyzja rzeczywiście 
mogła w jakiś sposób ograniczać aktora. 

Ale w obrębie wyznaczonych zadań mieli

śmy możliwość improwizacji. Trzeba było 
zagrać tak, aby Has nam uwierzył. Wojtek 

musiał dać się uwieść. 

-Tylko szkoda, że to nie jest film kolo
rowy. Wtedy byłby naprawdę magiczny 

- mówi Niemczyk. Zdaniem Elżbiety Czy

żewskiej kolor nie jest potrzebny. Film jest 

dobry, jeżeli pobudza wyobraźnię widza, 
nieistotne, czy powstał na czarno-białej, 

czy na kolorowej taśmie. 
- Dziś już nie potrafię jednoznacznie 

odpowiedzieć, co sprawiło, że "Rękopis" 
jest filmem czarno-białym - mówił Jerzy 

Skarżyński.- Prawdopodobnie potencjalne 

trudności realizacyjne. W tamtym czasie 

jedynie Aleksander Ford przy "Krzyżakach" 
mógł sobie pozwolić na nieograniczone 

korzystanie z kolorowej taśmy Eastman 

Kodak. Wojtek został postawiony przed 
dylematem: albo robi film na taśmie czar

no-białej, albo rezygnuje z projektu. 

To nie był jedyny raz, kiedy stawiano go 

przed takim wyborem. 

NO CÓŻ, PRZEBICIA BYŁ Y 
-Wojtek nie lubił dużo mówić

wspomina Holoubek.- A już szczególnie, 
kiedy dotyczyło to jego własnej twórczości. 

Parniętam program telewizyjny z udziałem 

Hasa, gdzie przez godzinę dziennikarze 
dyskutowali o jego filmach. Na koniec pro

wadzący zapytał, jak H as skomentuje swoje 

dzieła. Wojtek długo milczał, w końcu po

wiedział: "No cóż, były przebicia': 

-Mnie jest żal, że "Rękopis ... " nigdy 
nie został pokazany w takiej formie, jaką 

Wojtek sobie wymarzył- mówił Jerzy 
Skarżyński.- W oryginale film trwał około 

21 O minut. Pod wpływem protestów osób 

odpowiedzialnych za dystrybucję Has 
z bólem serca skrócił film do 176 minut. 

Pcłna wersja "Rękopisu ... " zachowana jest 
gdzieś w archiwach łódzkiej szkoły filmo

wej. Może uda się ją jeszcze kiedyś pokazać 

szerokiej publiczności?... F 
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Pojutrze 
reż. : Roland Emmerich, wyk.: Dennis 

Quaid, Jake Gyllenhall, Emmy Rossum 

Film katastroficzny. W wyniku global

nego ocieplenia od Antarktydy odrywa 

się olbrzymi kawałek lodowca i wy

wołuje serię nieodwracalnych zmian 

klimatycznych. Świat staje się wielką 

lodową pustynią . 

Żywot Briana 
reż.: Terry Jones, 

wyk.: grupa Monty Python 

Głośna, kontrowersyjna komedia brytyj

skich komików z roku 1979. W Judei 

A.D. 33 Brian, syn Żydówki i Rzymiani· 

na, rówieśnik Chrystusa, zostaje omył

kowo uznany za proroka. 

Harry Potter 
i więzień Azkabanu 
reż .: Alfanso Cuarón, wyk.: Daniel Radcliffe, 

Rupert Grint, Emma Watson 

---- Trzecia część przygód wybitnie uzdolnionego ucznia 

Szkoły Magii i Czarodziejstwa. Gdy po wakacjach 

Harry wraca do Hogwartu, okazuje się, że cała 

szkoła żyje w strachu przed groźnym przestępcą, 

który uciekł z więzienia w Azkabanie. Reżyserował 

tym razem twórca filmu ..1 twoją matkę też" . 
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Z piątku na sobotę 
reż.: Tom Barman, wyk.: 

Frank Vercruyssen, Diane 

De Belder, Eric Kloeck 

Surrealistyczna belgijska kome

dia o ośmiorgu ludziach z An

twerpii, którzy w piątkowy, 

czerwcowy wieczór chcą zmie· 

nić swoje życie. Wszystkie drogi 

prowadzą na klubową imprezą. 

O piątej po południu 
reż.: Samira Makhmalbaf, wyk.: Agheleh Rezaie, Abdolgani Yousefrazi, Razi Mohebi 

Pierwszy film zrealizowany w Afganistanie po upadku rządów talibów. Na przedmieśdach Kabu

lu wegetuje ojciec, religijny fanatyk, z córką. Dziewczyna marzy o tym, by zostać prezydentem 
Afganistanu. Nagrodzony w Cannes film pokazywany jest w cyklu .. Nowe Horyzonty". 

reż. : Will Finn, 

John Sanford 

Animowana opowieść 

w konwencji westernu 

z wytwórni Disneya. Trzy 

waleczne krowy ścigają 

niebezpiecznego przestępcę, 

który zagraża ich farmie. 

RMF]tFM i FILM 

polecają Filmy Tygodnia 
zawsze w piątek po 15:00 

w radiu RMF FM 

****** 
Zgromadzenie 
reż.: Brian Gilbert, 

wyk.: Christina Ricci, Kerry Fox, Stephen Dillane 

Horror. W małym angielskim miasteczku odkryte zostają rzeźby 

i malowidła przedstawiające ukrzyżowanie Jezusa z nietypowej 
perspektywy. Jednocześnie w miasteczku 

pojawia się młoda Amerykanka, którą 

prześladują dziwne wizje. 

reż.: Guy Ferland, wyk.: Diego luna, Romola Garai 

Nawiązanie do popularnej w latach 80. miłosno· 

-tanecznej historii. Kuba roku 1958, tuż przed rewolucją. 
Osiemnastoletnia Amerykanka poznaje młodego 

Kubańczyka, który wciąga ją w świat gorących 

latynoskich rytmów. 



Świt żywych 
trupów 
reż.: Zack Snyder, 

wyk.: Sarah Polley, 

Ving Rhames, 

Jake Weber 

Remake horroru z 1978 

roku. Umarli powstają 

z grobów i zmieniają 

się w żądnych krwi 

zombi. Grupa ocalo

nych chroni się 

w opuszaonym cen

trum handlowym. 

Ruchome słowa 

reż.: B. Bertolucci, M. 

Schlondorff, C. Denis, M. 

Valeria Bruni Tedeschi, Mari< long, Rudolf Hrusinsky 

Druga aęść, po ,.Trąbce", dyptyku z udziałem aoło· 

wych światowych reżyserów. Każdy z nich zrealizował 

dziesięciominutowy film, którego tematem jest aas. 

reż.: Manoel de Oliveira, wyk.: catherine Deneuve, John Malkovich, Stefania Sandrelli, lrene Papas 

Pierwszy na polskich ekranach film portugalskiego reżysera, weterana europejskiego kina. Siedmioletnia Maria Joana 

wyrusza ze swoją matką, nauczycielką historii, w podróż z Lizbony do Bombaju, na spotkanie z ojcem dziewaynki. 

Connie i Carla 
reż .: Michael lembeck, wyk.: Nia Vardalos, 

Toni Collette, David Duchovny 

Komedia odwołująca się do popularnych przebiera· 

nek w stylu .. Pół żartem, pół serio". Dwie szansonist· 

ki widziały, jak zamordowano ich szefa. Uciekając 

przed gangsterami, chronią się w barze dla trans· 

westytów, gdzie robią kańerę jako drag queens. 

Cube 2 

Zostaję! 
reż.: Diane Kurys, wyk.: Sophie Marceau, 

Vincent Perez, Charles Beriing 

Zaabsorbowany swą karierą Bertrand zaniedbuje żonę. 

którą aęsto zdradza na służbowych wyjazdach. 

Marie-Jo wychowuje syna i wspiera męża w sprawach 

zawodowych. Jej życie zmienia się, gdy poznaje pisarza 

Antoine'a. 

reż.: Andrzej Sekuła, wyk.: Geraint Wyn Davies, Kari Matchett, 

Grace lynn Kung 

Kontynuacja przeboju kinowego sprzed paru lat, wyreżyserowana 

przez znanego operatora polskiego pochodzenia. Osiem obcych 

sobie osób budzi się w nieznanym 

żadnym prawom fizyki. 

Efekt motyla 
reż.: Eric Bress, J. Mackye Gruber, wyk.: 

Ashton Kutcher, Amy Smart. Melora Walters 

Evan Treborn odkrywa, że może bez końca 

zmieniać przeszłość i wpływać na losy swoje 

oraz swoich najbliższych. Niestety, ta zabawa 

w alternatywne życia przynosi fatalne skutki. 

Sylvia 
reż. : Christine Jeffs, wyk.: Gwyneth 

Paltrow, Daniel Craig, Jared Harris 

Opowieść o życiu Sylvii Plath, znanej 

amerykańskiej pisarki, autorki m.in. 

.. Szklanego klosza". Związana 

z angielskim poetą Tedem Hughesem, 

cierpiąca na depresję. popełniła 

samobójstwo. 

Punisher 
reż.: Jonathan Hens· 

leigh, wyk.: Thomas 

Jane, John Travolta, 

Laura Elena Harring 

Ekranizacja komiksu. Zbi· 

ry gangstera Sainta mor· 

dują rodzinę agenta FBI. 

Ten wypowiada prze· 

stępcom wojnę totalną. 

Śpiewający 
detektyw 
reż.: Keith Gordon, wyk.: Ro

bert Downey Jr., Mel Gibson, 

Robin Wright Penn 

Trawiony gorąaką pisarz prze· 

nosi się na szpitalnym łóżku 

w świat swoich fantazji. U jego 

boku pojawiają się postacie 

z książki, nad którą pracuje. 

ladykillers 
reż.: Ethan i Joel Coen, 

wyk.: Tom Hanks, lrma P. 

Hall, Marlon Wayans 

Remake ,.Jak zabić starszą 

panią". Staruszka wynajmuje 

pokój zbirom, którzy planują 

napad na kasyno. Gdy przy· 

padkawo odkrywa ich plany, 

postanawiają ją zlikwidować. 
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l O minut później: 
Wiolonczela **** 

l znowu osiem różnych histo
rii, ośm iu reżyserów, osiem 
stylów opowiadania, tylko te
mat wspólny: czas, upływ cza

su . ..Trąbkę" zastąpiła .,Wiolonczela". Pokazy
wany w kinach jesienią zeszłego roku nowelo
wy projekt .. 1 O minut później" ma swoją kon
tynuację. Reżyserski .. dream team" części po
przedniej zastąpił nowy, równ1e imponujący: 
Bertolucci, Szabó, Figgis, Godard ... 

Pomysłodawcy projektu Nicolas McCiin
tock i Nigel Thomas cytują w eksplikacji zda
nie Andrieja Tarkowskiego - ..film jest rzeźbie
niem czasu". Tarkawski uparcie rzeźbił czas 
przez całą wieczność swoich filmów, współ
autorzy projektu mieli na to niewiele więcej 
ponad dziesięć minut. 

Dziesięć minut okazało się wystarczającym 
czasem na egzystencjalny pojedynek hindus
kiego ucznia ze swoim nauczycielem (Berto
lucci). wędrówkę jednej pamięci wśród kwarte
tu rozpaczy (Figgis), na przypadkowe morder
stwo (Szabó). Dziesięć minut moze wystarczyć, 
żeby opowiedzieć długie życie starego aktora 
(Menzel) i całe stulecie woJen, seksu, lęku 
i k1na (Godard). W różnym tempie - szybkim, 
leniwym - upływ czasu jest niezmienny. Czas 
mknie, a ludzie próbują go dogonić. Prawda 
tak banalna, że w zasadzie wstyd ją przypomi
nać. Odkrywcza albo zwyczajnie ciekawa mo
głaby być filmowa fotografia teJ odwiecznej 
galopady. Czy ten zamysł się pow1ódł? 
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~ Premiera: 11 .06 
(TEN MINUTES 
OLDER: THE CELLO) 
Niemcy- Wielka Brytania 
-USA 2002 
Reżyseria : Bernardo 
Bertolucci, Mike Figgis, 
Jirf Menzel. 1stvan Szabó, 
Claire Denis, Volker 
Schliindorff, Michael 
Radford, Jean-Luc Godard 
Scenariusz: Bernardo 
Bertolucci, Max Frye, 
Michael Radford, 
Anne-Marie Mieville 
Zdjęcia : Fabio Cianchetti, 
Mike Figgis, Lajos Koltai, 
Agnes Godard, Tilman 
Buttner. Andreas Hiifer. Pas
cal Rabaud, Julien Hirsch 
Muzyka: Leos Janacek, 
Brice Leboucq, Jocelyn Pook 
Scenografia: Metka Kosak, 
Michael Howells, Claus-Jur
ge Pleiffer, Christina Moore 
Obsada: Valeria Bruni 
Tedeschi, Amit Arroz, Tarun 
Bedi, Mark Long, Alexandra 
Staden, Rudolf Hru~fnsky, 
lldikó Bansagi, Gabor Mate, 
Jean-Luc Nancy, Bibiana 
Beglau, lrm Hermann, 
Mario lrrek, Daniel Craig, 
Charles Simon 
Dystrybutor: Gutek Film 
Czas: 95' 

.. 1 O minut później: Wiolonczela" jest pro
jektem w tym samym stopniu nierównym co 
..Trąbka". Znudziła mnie imigracyjna i nazbyt de
klaratywna nowela Claire Denis, a także goniący 

od dawna w piętkę Bertolucci, który w .,Histoire 
d'eaux" niczym prawdę objawioną oznajmia, 
że czas bywa relatywny. 

Świetny jest za to film Volkera Schlondorffa 
- impresja z tragikomicznego pikniku znudzo
nych sobą i życiem amatorów piwa, równie tłus
tych jak smażone przez nich ki ełbaski. Mucha 
krąży pośród ratującej resztki dawnej świetności 
frau, pośród brzuchatych facetów ze złotymi wi
siorami podzwaniającymi na obwisłych szyjach 
i siwiejących torsach. Owad lapie wszystkie trza
ski, lepy, ciągi, żeby w pewnym momencie użą-

grafie całkiem interesującego młodzieńca, który 
z latami tracił urodę, ale nabierał charakteru, 
Menzet pokazał na koniec człowieka, dla które
go ani charakter. ani uroda nie mają już wiel
kiego znaczenia. Nieśmiały uśmiech na twarzy 
aktora jest marzeniem o spokoju chwili, która 
potrwa- jeżeli potrwa -trochę dłużej. 

Interesująca jest także ekshibicjonistyczna 
nowela papieża Nowej Fali Jeana-Luca Godar
da. Ten niegdysiejszy buntownik w swoim trud
nym do zniesienia, histerycznym, a przecież 

ciąg l e intrygującym stylu ukazuje w dziesięciu 
sekwencjach wojnę, przemoc, seks i .. żyjącą 
własnym życiem" Annę Karinę. Smutny wiek 
XX. W dziecinnym śnieniu Godarda płynna jest 
granica między tym, co było, a tym, co będzie. 

Próba sfilmowania mijającego czasu 
powiodła się tylko niektórym 

dlić (niedoslownie, za to śmiertelnie) najbardziej 
obrzydliwego z aktorów podłego teatrzyku życia. 

Moim prywatnym faworytem jest jednak 
.. One Moment" Ji'fiego Menzla. Bohater tej no
welki, Rudolf Hrusinsky, to czeski, nieżyjący JUŻ 
aktor, który pomimo że zagrał w 130 filmach 
( .. Wiolonczela" jest właśnie tym 130), w mojej 
wdzięcznej pamięci jawi się przede wszystkim 
jako ,.Dobry wojak Szwejk" z ekranizacji Karela 
Steklego. Montując fragmenty starych filmów 
z udziałem Hrusinskiego, demonstrując foto-

To pamięć ocala przeszłość . Pamięć zbiorowa 
- obejmująca wiek XX, i pamięć jednostkowa, 
osobista - która po latach odszukuje znajome 
tropy, znajome twarze. Portrety, które przetrwa
ły niejedną chwilę. 

LUKASZ MACIEJEWSKI 

Perfekcja koncertu wiolonczelowego 

zakłócana dźwiękami kakofonii. 

Menzel, Schlondorff i Godard najlepsi. 
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Swit żywych trupów **** 
.... Premiera: 11 .06 

(DAWN OF THE DEAD) 
USA 2004 
Reżyseria : Zack Snyder 
Scenariusz: James Gunn 
(według scenariusza 
George'a A. Romero) 
Zdjęcia : Matthew 
F. leonetti 
Muzyka: Tyler Bates, 
Tree Adams 
Scenografia: Andrew 
Neskoromny 
Obsada: Sarah Polley, 
Ving Rhames, Jake 
Weber. Mek.hi Phifer, 
Ty Burrell 
Dystrybutor: UIP 
Czas: 100' 

Horror zawsze był 

sublimacją lęków 

epoki. Filmy grozy 

odzwiercied l ały 

strach przez komunistami, atomo

wą zagładą i popromiennymi mu

tacjami w latach 50.; niosły echa 

społecznych niepokojów lat 60. 

i 70.; wreszcie - dawały ujście hi

sterii wywołanej przez epidemię 

AIDS w latach 80. 

Czego boją się dzisiaj Amery

kanie? Wiadomo: islamskich terro

rystów ... ale nade wszystko tego, 

że każdy - nawet sąsiad z przeciw

ka, nawet stary znajomy - może 

w każdej chwili okazać się jednym z 

Tamtych: krwiożerczą istotą pozba

wioną rozumu i sumienia, czyhającą 

na życie niewinnych obywateli. Nic 

więc dziwnego, że klasyczny horror 

o zombi - .. świt żywych trupów" 

George'a Romero - doczekał się 

współczesnej wersji. 

Reżyser Zack Snyder zaczerp

nął z oryginału tylko szkielet fabu

larny historii: podobnie jak wory

ginale z 1978 roku bohaterami są 

ocaleni z tajemniczej epidemii, 

którzy znaleźli schronienie w wiel

kim centrum handlowym. U Ro

mero czworo bohaterów mogło 

bez problemu stawić czoła groma

dom niezdarnych zombi, snującym 

się jak lunatycy po korytarzach 

gigantycznego supermarketu. 

W nowej wersji ocalała grupa 

musi nieustannie walczyć o życie 

przeciw rozszalałym, śm i ertel nie 

niebezpiecznym żywym trupom. 

ka to głównie ze starannej realizacji. 

Sugestywne zdjęcia i efekty specjal

ne przekonują bardziej niż w nisko

budżetowej wersji Romero. Udane 

okazały się też innowacje scenariu

szowe: dialogi są błyskotliwe, dow

cip, odwołujący się do codziennych 

zjawisk i problemów, trafia w po

czucie humoru współczesnych wi

dzów, a bohaterowie okazują się 

daleko bardziej sympatyczni niż ci 

z oryginalnego fi lmu. 

Nie ma tej głębi co oryginał, 
ale straszy dużo skuteczniej 

Nic więc dziwnego, że bohatero

wie Snydera nie mają czasu cie

szyć się obfitością luksusowych 

towarów, dostępnych za darmo 

w opuszczonych sklepach. 

Remake nie ma może ideowej 

głębi filmu Romero (odczytywanego 

jako gorzka krytyka konsumpcyjne

go stylu życia), ale za to ma szanse 

zaangażować i przestraszyć widza 

dużo skuteczniej n iż oryginał. Wyni-

Szczególnie udał się twórcom 

poboczny wątek samotnego obroń

cy pobliskiego sklepu z bronią, ko

munikującego się z uwięzionymi 

bohaterami za pośrednictwem no

tek wypisywanych na tablicy. Auto

rzy dodali nawet parę smaczków 

dla wielbicieli starego .. świtu ży

wych trupów" w postaci epizodów 

z udziałem aktorów występujących 

w wersji z 1978 roku. 

Czy to znaczy, że współczesna 

przeróbka przebija oryginał? Nie, 

choć z pewnością ogląda się ją 

przyjemniej Qeśli przyg lądanie si ę, 

jak zombi rozsza rpują swe ofiary, 

może w ogóle być przyjemne). 

Filmowi Snydera udało się uniknąć 

typowej choroby remake'ów 

- ugrzeczniania pierwowzoru. 

Twórcy najwyraźniej rozumieli, co 

było dobrego w oryginale, i nawet 

jeśli nie udało im się stworzyć 

dzieła równie interesującego pod 

względem intelektualnym, wyszedł 

im zgrabny i straszny film na miarę 

naszych czasów. 

Interesujące, że wersja anno 

2004 ma wymowę bardziej pesymi

styczną niż ta z roku 1978. Ale to 

docenią tylko ci - nieliczni dziś

cierpliwi widzowie, którzy wysiedzą 

na miejscach do ... samego końca . 

KAMILA SŁAWIŃSKA 

l Remake horroru z 1978 

roku. Zgrabny i straszny 

na miarę naszych czasów. 
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Zywot Briana ***** 
Szargania świętości nigdy dość. 

Zwłaszcza gdy nie służy ono je

dynie karnawałowym kpinom z 

dogmatów, przykazań, rytuałów, 

przesądów, obyczajów, ale ujawnia też mechaniz

my wytwarzania kultury. Śmiech to najlepszy śro

dek przeczyszczający. Usuwa ze społecznego or

ganizmu pokłady nieaystości, które nagromadziły 

się w wyniku trawienia idei, mitów i wierzeń. 

Zasługi Monty Pythona dla zdrowia publicz

nego są powszechnie znane. Sześciu starannie 

wykształconych panów (pięciu Anglików, jeden 

Amerykanin) z niebywałą wprawą i wybitnym po

czuciem humoru rozprawiało się w swych progra

mach telewizyjnych i filmach kinowych z prawami 

i przekonaniami. Lepiej i dowcipniej niż uczeni 

rewol ucjon iści Pythoni dowodzil i, że rozmaite sys

temy nie są żadnym absolutem, tylko powstają 

~ Premiera: 28.05 
(LIFE OF BRIAN) 
Wielka Brytania 1979 
Reżyseria: Terry Jones 
Scenariusz: Graham 
Chapman, John Cleese, 
Terry Gilliam, Eric ldle, 
Terry Jones, Michael 
Palin 
Zdjęcia : Peter Biziou 
Muzyka: Geoffrey 
Burgon 
Scenograf ia: Terry 
Gilliam 
Obsada: Graham 
Chapman, John Cleese, 
Terry Gilliam, Eric ldle, 
Terry Jones, Michael 
Palin 
Dystrybutor: Solopan 
Czas: 94' 

cy w stronę zastępu nawiedzonych proroków, 

cwaniackich sekciarzy i ich bezmyślnych wyznaw

ców. Chrześcijanie właściwie powinni być z .. Ży

wota Briana" więcej niż zadowoleni, bowiem po

kazuje on, że z wielkiej liczby mesjaszy, jacy prze

winęl i się na przestrzeni wieków, Chrystus jest jed

nym z nielicznych, którzy przetrwali próbę czasu. 

Milan Kundera w .. Zdradzonych testamen

tach" pisze, że tylko narody małe i zakompleksione 

- takie jak polski czy czeski - nie śm ieją si ę śmiać 

ze swoich św1ętości. A tych spośród siebie, którzy 

śmiać się śmieją, obwołują zdrajcami i renegatami. 

Wynika to ze strachu i frustracji, mających źródło 

w tragicznej często przeszłości tych narodów. Fran

cja, Niemcy czy Anglia nie reagują na .. odszcze

pieńców" aż tak panicznie, zbyt bowiem pewne są 

swego. Dlatego też Manty Python mógł bez więk

szych problemów funkcjonować w postimperialnej 

ko się z nich wydostanie. l Gibsonowi, i nam należy 

się więc kuracja śmiechem ... Żywot..." pozwala 

również odreagować lęki związane z zagrożeniem 

terrorystycznym. Twórcy pokazują bowiem ekstre

mistów z ..frontu wyzwolenia Judei" jako skłóco

nych ze sobą, niezdolnych do działania durniów. 

To akurat, niestety, nie do końca zgadza si ę z rze

czywistością, ale przynajmniej zostawia nadzieję 

na żałosny koniec krwawej głupoty. 

l wreszcie z filmu Pythonów korzyść trzecia. 

Ostatnio w Polsce nasila się ekspansja obskuranty

zmu, nietolerancji i innych narodowych .. cnót" lan

sowanych nie tylko przez agresywnych ultrakatoli

ków. Kontakt z .. żywotem Briana" przewietrzy, być 

może, mózgi przynajmniej części zaczadzonych. 

Choć, z drugiej strony, moja ulubiona scena fil

mu to ta, w której tytułowy bohater krzyczy do tłu

mu: .. Jesteście jednostkami, każdy jest inny", a tłum 

w wyniku rozmaitych historycznych procesów. 

A więc wciąż konstruują się i dekonstruują. 

Ze wszystkich długich metraży Manty Pytho

na .. Żywot Briana" wzbudził największe porusze

nie. Dotyka bowiem religii - zjawiska drażliwego 

i obwarowanego licznymi tabu. Gdy .. żywot. .. " 

wszedł na ekrany, przed kinami zbierały się grup

ki protestujących, które - rzecz jasna - napędza

ły filmowi dodatkowych widzów. 

Maże kantakt z tym filmem przewietrzy mózgi 

Akcja filmu rozgrywa się w Judei roku 33 

naszej ery. Ale z Briana żaden tam Chrystus. 

Chrystus, owszem, pojawia się w pierwszych 

dwóch sekwencjach, przedstawiony jest jednak 

zupełnie neutralnie. Ostrze śmiechu kierują korni-

84 FILM czerwiec 2004 

Wielkiej Brytanii. Tkwi w teJ postawie przyzwole

nia także głębsza, przez wieki sprawdzona mą

drość, że bez krytyki, a nawet bez bluźnierstwa, 

kultura kostnieje, murszeje i obumiera. 

.. Żywot Briana" pokazywany przed laty jedynie 

przez Filmotekę Narodową na przeglądzie filmów 

grupy Monty Python trafia wreszcie do polskich kin 

i to w świetnym momencie. Bezpośrednią przyczyną 

powrotu Pythonów jest histeria wokół .. Pasji". Film 

Gibsona tak głęboko utknął w ideologicznych zacie

trzewieniach i zbiorowych egzaltacjach, że niepręd-

powtarza chórem: .. Jesteśmy jednostkami, każdy 

jest inny" . .. Ja nie"- odzywa si ę znienacka jakiś 

osobnik. No właśnie, wolność jednostki daje jej 

prawo także do rezygnacji z wolności. 

Uff! Poważny, by nie rzec patetyczny, wyszedł 

mi ten tekst. Na koniec więc zapewniam, że filmy 

Monty Pythona naprawdę są bardzo śmieszne. 

BARTOSZ ŻURAWIECKI 

l .. Żywot Briana" to wciąż najlepsze 

antidotum na fanatyzm. 





czwartek godz. 23:15 

powtórka - sobota godz. 16.40 

u 



Zostajęl *** 
-ł Premiera: 25.06 

(JE RESTE!) Francja 2003 Reżyseria: Diane Kurys 
Scenariusz: Florence Quentin Zdjęcia: Robert Alazraki 
Muzyka: Paolo Buonvino Obsada: Sophie Marceau, Vincent 
Perez, Charles Berling, Sasha Alliel, Colette Maire 
Dystrybutor: Kino Świat Czas: 1 02' 

W tej romantycznej komedii najbardziej obie

cujące są nazwiska. Dla Sophie Marceau czas 

nie istnieje. Wciąż czaruje dziewczęcym uro
kiem, a kamera to po prostu kocha. No i Vin

cent Perez, obsadzony zupełnie na przekór dotychczasowemu 

emploi. Obydwoje starają się, byśmy uwierzyli, że historia, w 
którą się zaplątali, nie jest jedynie umowną grą, ale kawałkiem 

życia, dowodem na obyczajowe przemiany współczesności. 

Mąż, który - opanowany manią kolarskich treningów 

i słuchaniem na okrągło Jacques'a Brela- kompletnie zanie
dbuje swą żonę, to obrazek całkiem realistyczny. Nie dziwi 

też, że ona z oddaniem wożąca za nim kanapki, snująca 

romantyczne marzenia, znajduje sobie w końcu kochanka 
(Charles Berling). Nadchodzi spodziewany kryzys, tyle że 

w nieco zmodyfikowanej postaci. Kochanek staje się najlep

szym przyjacielem męża i wkrótce j uż razem zaczynają 

wyjeżdżać na rowerowe eskapady. 

Jest w tym pomyśle coś oryginalnego. Niestety reżyser
ka Diane Kurys zatrzymała się w pół drogi. Nie pociągnęła 

wątku konsekwentnie, nie wykorzystała do końca jego kome

diowego potencjału. Nawet odkrycie, że kochanek-pisarz 
manipuluje sytuacją dla własnych celów, nie przyniosło ocze

kiwanych efektów. Autorce najwyraźniej zabrakło odwagi. 

Chwilowe odstępstwo od normy szybko pogodziła z tradycyj

nym modelem rodziny. Tak oto horyzonty na nowo odkrytej 
kobiecej wolności, na powrót zostały zamknięte w czterech 

ścianach mieszczańskiej moralności. Porządek zosta ł przywró
cony, rower wylądował w krzakach i tylko zdziwiona mina 

Marceau świadczy o tym, że taki finał sprokurowany przez ko

biety nie dla wszystkich jest optymistyczny. 
WOJTEK KAt.UŻYŃSKI 

l Rzecz o miło5d z rowerem w tle. 

Pojutrze **** 
-ł Premiera: 28.05 

(THE DAY AFTER 
TOMORROW) 
USA 2004 
Reżyseria : Roland 
E m merich 
Scenariusz: Roland 
Emmerich, Jeffrey 
Nachmanoff (na podsta
wie książki Arta Bella 
i Whitleya Striebera) 
Zdjęcia: Ueli Steiger 
Muzyka: Harald Kloser 
Obsada: Dennis Quaid, 
Jake Gyllenhaal, Emmy 
Rossum, Sela Ward, 
Tamlyn Tomita 
Dystrybutor: CinePix 
Czas: 120' 

Roland Emmerich nie 

zawiódł. Zrobił dokład

nie taki film, jakiego 

można się było po nim 

spodziewać . Tym razem jednak dał spo
kój kosmitom i gigantycznym potworom, 

a zwrócił się ku formule kina katastroficz

nego w stanie czystym. 
Katastrofa w .. Pojutrze" ma wymiar 

globalnej apokalipsy. Świat stanął u pro

gu nowej epoki lodowcowej. Na Tokio 
spada grad wielkości grejpfrutów, Hawaje 

pustoszy huragan, w Indiach zaczyna 

padać śnieg, Los Angeles zostaje niemal 
zmiecione z powierzchni ziemi przez 

tornado, a Nowy Jork zalewa gigantycz
na powódź. 

Choć naukowcy na łamach .. Nature" 

czy .. Science" poddają w wątpliwość real

ność tego alarmistycznego scenariusza, 
nie ma to większego znaczenia. Wystar

czy pozór naukowej prawdy, świadomość 
ekologicznych zagrożeń, by w tę wizję 

popartą mocą inscenizacji uwierzyć. A in

scenizować katastrofę Emmerich potrafi 
jak mało kto. Tutaj stworzył efekty tak 

monumentalne i przekonujące, że chcąc 

nie chcąc ogląda się .. Pojutrze" z szeroko 
otwartymi oczyma i rozdziawioną gębą. 

Przy tym pozytywnie zaskakuje niemal 
całkowity brak typowego dla Emmericha 

drażniącego patosu. A to sprawia, że obo

wiązkowe elementy widowiska katastro
ficznego (naukowiec ostrzegający o kata-

strofie, politycy lekceważący problem, bez
radność w obliczu tragedii) zadziwiająco 

dobrze wpisują się w atmosferę współcze

sności. Sprawia to powszechny klimat za

grożenia, choć to nie wojna z terroryzmem, 

ale antyglobalistyczne lęki odciskają na tym 
obrazie najbardziej znaczące piętno. 

Można oczywiście wybrzydzać na to, 

co zawsze było słabością Emmericha. 
Wszyscy bohaterowie, łącznie z główną 

postacią klimatologa Jacka Halla (Dennis 

Quaid), są tylko jeszcze jedną wersją cha

rakterów, które w kinie oglądaliśmy już 
tysiące razy. Oczywiście nikt nie wymaga 

od takiego filmu psychologicznej głębi, 

ale nawet pionki na szachownicy można 
porozstawiać ciekawiej. 

Najbardziej przeszkadza wątek oso

bistej akcji ratunkowej, jaką podejmuje 

główny bohater. by ratować swego syna 
(Jake Gyllenhaal). Zamiast angażować 

emocje, irytuje banałem i przewidywalno

ścią . Fatalnie poprowadzone jest też love 
story w cieniu kataklizmu. Zresztą akcja 

w ogóle dość często bywa tu na bakier 
z logiką, ale nie o to tutaj przecież chodzi. 

Film po prostu powtarza grzechy 

i niesie atrakcje większości klasycznych 

katastroficznych produkcji w rodzaju 
"Trzęsienia ziemi", tyle że w makroskali. 

JAN WALCZAK 

Katastrofa zainscenizowana 

wedle klasycznych reguł. 
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Troja *** 
-ł Premiera: 14.05 

(TROY) USA 2004 Reżyseria: Wolfgang Petersen 
Scenariusz: David Benioff (na podstawie ,.Iliady" Homera) 
Zdjęcia: Roger Pratt Muzyka: James Horner Scenografia: Nigel Phelps 
Obsada: Brad Pitt, Eric Bana, Orlaodo Bloom, Brian Cox, Peter O'Toole, 
Diane Kruger Dystrybutor: Warner Czas: 163' 

Tak, tak ... Jest w Tylko bogów nie ma. Ow-

tej ..Troi" wszyst- szem, co chwila przywołuje się ich 
ko, czego się spo- zbiorczo lub po imieniu, ale nada-

dziewa li ście. Nikt 
nas w konia nie robi. Monumental

ne dekoracje są? Są. Bombastyczna 

muzyka jest? Jest. Perfekcyjna cho

reografia walk i pojedynków? Od
robiona. Urodziwa obsada z włosa

mi w koralikach (będzie na takie 

fryzury moda, prorokuję!)? Zapew

niona. Koturnowe dialogi? A jakże. 

Napuszone miny? Bez liku. Patos 
dziejów? W dawkach morderczych. 

Pięta Achillesa? l jej nie brakuje. 

remnie, na zasadzie starożytnego 

.. przecinka". Bo kto by tam dzisiaj 
odróżnił Apollina od Posejdona? 

Wszystko rozgrywa się w ludziach 

i między ludźm i - namiętność, 

honor, męstwo ... To znaczy, dekla
racje namiętności, honoru, mę

stwa i tym podobnych. 

Brak boskiej interwencji w 

ludzkie zmagania nie tyle wpisuje 
wojnę trojańską w konteksty 

współczesnego, zdesakralizowa-

nego świata, ile kompletnie po

zbawia ją mitologicznego wymia

ru. Oglądamy na ekranie pompa
tyczny, konwencjonalny komiks. 

Nie dodaje mu rumieńców ani lu

zacka postawa Achillesa (Brad 
Pitt), ani wątpliwości Hektora 

(Eric Bana -najlepsza, najbar
dziej złożona rola w filmie). 

pałęta się pytanie o cenę wojny. 
O próżność, zazdrość, przemoc, 

żadzę władzy ... Możemy je mię

dzy bajki włożyć. Przecież Troja to 

było dawno i nieprawda. 

Mówiąc szczerze, lepiej dla 

pokoju na ziemi i przyszłości kina 
byłoby, gdyby ci dzielni wojowni

cy - jeśl i ju ż muszą krzyżować 

swoje miecze - raczej się parzyli 

niż naparzali. Tak jak ongiś w 
Grecji bywało. 

Gdzieś tam, na marginesie 

akcji filmu Wolfganga Petersena, 

Teraz Hollywood sprzedaje 

nam tradycyjne pod każdym 

względem widowisko, w którym 

bierne kobiety dają się uwieść 
bez naruszenia makijażu, a fajni 

chłopcy idą sobie ulżyć. 

BARTOSZ ŻURAWIECKI 

Bardzo starożytne 

, widowisko. 

.. z piątku na sobotę" traktować moż

na oczywiście jak nietuzinkowy portret 
miasta (flamandzka Antwerpia) i dzisiej

szego pokolenia młodych. Przechadzki, za

kupy, rozmowy o dziewczynach i facetach, 
stan permanentnego podrywu i dziwne 

pseudozajęcia (np. rozlepianie plakatów). 

Wreszcie piątkowy wieczór. szybki seks 
w toalecie, jakiś joint, jakaś koka - to 

przeci eż piątkowo-sobotnia impreza, 

kulminacyjny moment tygodnia, który łą

czy wszystkich w energetycznym transie. 

Czy to zatem nowa, flamandzka wersja 

.. Human Traffic"? Mimo podobieństw 
- nie, bo w filmie Barmana nie chodzi 

o afirmację clubbingu i .. generation next". 

Porażka reżysera i scenarzysty? Prze

ciwnie, bo Barman świadomie powziął 

zamiar niełatwy i ryzykowny: uchwycić 

nurt życia. Bezwstydnie powierzchowny, 
banalno-tragiczny, rozrywający reguły 

ekspozycji, zwrotów akcji i puenty. Nie

przypadkowo .. z piątku na sobotę" nie 
kończy się, lecz urywa -i nieprzypadko

wo narracja przypomina fabularną 

czkawkę. Tak, ten film wydaje si ę nieco 

przydług i, chwilami nudzi i irytuje. Ale 
czy nasze tandetne .. z dnia na dzień" nie 

jest nudne i irytujące? 

Z piątku na sobotę **** Każdy z przyzwoicie zagranych boha

terów nosi w sobie mały dramat- nie
szczęśliwej miłości, niezrealizowanej pasji 

(nauczyciele chcą być pisarzami, policjanci 

- artystami), kompleksów wyhodowanych 
przez wiecznie niezadowolonego ojca. 

Tyle że każdy jest w swoim dramacie jed
nakowo banalny i -dla widza -obcy: 

zwolniony z pracy kinooperator. określany 
mianem .. literackiego Pol Pota" pisarz 

Paradoksalnie ani eksperymentalny, 

ani wybitny .. Z piątku na sobotę" ma 
jednak nieodparty wdzięk, działa na 

emocje, bo zamiast klasycznej historii 

oferuje szczęśliwie n iewygładzony kolaż 

ruchów, gestów, barw i dźwięków. 

-ł Premiera: 28.05 
(ANY WAY THE WIND BLOWS) Belgia 2003 
Scenariusz, reżyseria i muzyka: Tom Barman 
Zdjęcia: Renaat Lambeets 
Obsada: Sam Louwyck, Jonas Boel, 
Frank Vercruyssen, Natali Broods, 
Diane De Belder, Eric Kloeck 
Dystrybutor: Best Film 
Czas: 127' 

Ten film jest kapryśny jak 
muzyczna suita. Uwodzi

cielskie preludium zapo

wiada konwencję wideo

klipu, ale reżyser obietnicy nie spełnia . 

Zanurza widza na przemian w prozę życia 

i w świat fantazji, zmienia tempo i metrum 
kolejnych historii, które zazębiają się, ale 

dają się ułożyć w klarowną fabułę. 

czy niedojrzała m~tka wciąż niegotowa, 

by zająć się dzieckiem. Wszyscy ledwie 
muśnięci, niedookreśl eni. Nudni. 

To właśnie muzyka (samego Barmana, 
klubowych gwiazd, a nawet Herbiego 

Hancocka) jest tu prawdziwym narrato

rem. l to ona prowadzi kontrapunktowy 
wobec banalnej codzienności temat: 

marzenia, tęsknoty i iluzje. 

PAWEŁ T. FELIS ----

l 

, Kolaż gestów, barw, dźwięków 

- tego, co składa się na nurt życia . 
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Cube 2 *** -+ Premiera: 25.06 
(CUBE 2: HYPERCUBE) USA 2004 Reżyseria : Andrzej Sekuła 

Scenariusz: Sean Hood, Ernie Barbarash, Lauren Mclaughlin 
Zdjęcia: Andrzej Sekuła Muzyka: Norman Orenstein 
Obsada: Kari Matchett, Geraint Wyn Davies, Grace Lynn Kung, 
Matthew Ferguson, Neil Crone 
Dystrybutor: SPI Czas: 95' 

Miałem nadzieję, że kontynuacja "Cube" 
-jednego z najciekawszych horrorów końca 

lat 90.- nigdy nie powstanie. Próba powtó

rzenia tamtego zaskoczenia, matematycznej 

precyzji i surrealizmu skazana była na niepowodzenie. 
No i znów mamy grupę ludzi wyrwanych ze swych co

dziennych ról i umieszczonych w sześciennym labiryncie. 

Nikt nie wie, skąd się tu wziął i co tutaj robi. Jedyne ich pra

gnienie to wydostać si ę z pułapki. O ile jednak w pierwszym 

filmie sytuacja uwięzionych do końca pozostaje enigmatyczna. 
o tyle tutaj wszystko zmierza do konkretu. Z czasem wychodzą 

na jaw tajemnicze powiązan ia między postaciami, a rozwiąza

nie zawiłej intrygi jest nazbyt dosłowne, by mogło unieść jaki

kolwiek alegoryczny przekaz. 
Jedynym patentem na ten film było zdaje s ię podniesienie 

do trzeciej potęgi rozmiarów samego więzien ia. Hiperkostka 

z drugiego filmu unieważnia wszystkie podstawowe prawa lo

giki i fizyki. Szaraczkom nieotrzaskanym z czwartym wymiarem. 
zakrzywieniem czasoprzestrzeni i zaburzeniami grawitacji jawi 

się jako naukowy bełkot. W efekcie zagadka jest tak skompli

kowana i nieprzenikniona, że przestaje nas interesować. 

Na szczęście scenariusz ten trafił na Andrzeja Sekułę. 

bo przynajmniej wizualnie "Cube 2" prezentuje się interesują
co. Monochromatyczne zdjęcia utrzymane w zimnym stalowym 

odcieniu mają jakąś niepokojącą aurę. Nawet jarmarczne 

sztuczki: geometryczne widoczki jak z kalejdoskopu, przyśpie

szone i zwolnione ujęcia, dzielenie kadru na kilka niezależnych 

obrazów wydają się tu na miejscu . Pozostaje mieć tylko na

dzi eję, że filmu "Cube 3" już się nie doczekamy. 
WOJTEK KAŁUŻYŃSKI 

Zupełnie niepotrzebna kontynuacja jednego 

z najlepszych horrorów lat 90. 

Matka i corka w podroży 
- l eonor Silveira, Frlipa de Almerda 

Ruchome słowa **** 
-+ Premiera: 25.06 

(UM FILME FALADO) 
Portugalia 2003 
Scenariusz i reżyse ria : 

Manoel de Oliveira 
Zdjęcia : Emmanuel 
Machu e l 
Scenografia: Ze Branco 
Obsada: Leonor 
Silveira, Filipa 
de Almeida, John 
Malkovich, Catherine 
Deneuve, Stefania 
Sandrelli, lrene Papas 
Dystrybutor: Best Film 
Czas: 96' 

De Oliveira ma 96 lat 
i wiek portugalskiego 

mistrza "widać" w tym 
filmie. Nie, nie chodzi tu 

o jakieś techniczne niedociągnięcia, 
które mogłyby mieć swoje źródło w bio

logii . Rzecz raczej w filozofii obrazu. 

Wiek de Oliveiry znać bowiem w jego 
niechęci do ornamentów, na które 

szkoda reżyserowi tracić cenny czas. 

Dlatego wszystko w jego filmie sprowa

dzone zostaje do spraw najprostszych. 
Do aksjomatów. Są tu zatem cywilizacyj

ne ikony, które nie wymagają dodatko

wych opisów, bo wszystkie je znamy ze 
szkolnych czytanek. są stylistyczne figury, 

których nie trzeba wyjaśniać, oraz fabu

larne tropy, które mówią same za siebie. 
Jak choćby motyw żeglug i . 

"Statek pijany", na który zabiera 

nas de Oliveira. jest luksusowym wy
cieczkowcem. To właśnie nim z Lizbony 

do Bombaju wyrusza do męża wraz 

z 8-letnią córeczką Rosa Maria, wykla
dowca historii na lizbońskim uniwersyte

cie. Marsylia, Neapol, Ateny, Kair. Istam

buł to porty znaczące kolejne etapy po
dróży, podczas której Rosa Maria odwie

dza miejsca. o których naucza. Akropol. 
piramidy, Hagia Sophia .. . Jakbyśmy oglą

dali program na Discovery. 

Takie wrażenie mamy aż do kulmi
nacyjnej sceny, do dyskusji trzech kobiet 

(Oeneuve. Papas, Sandrelli ) z kapitanem 

statku (Malkovich), który jest Amerykani

nem polskiego pochodzenia i nazywa 
się ... Walesa (!). To wyrafinowana i bły

skotliwa rozmowa, kobiety mówią 

o swojej niezależności, samotności, mi

łości i o cywilizacji śródziemnomorskiej. 
To także dziwna rozmowa, bo choć 

każdy z jej uczestników mówi w swoim 

języku ojczystym, to wszyscy się dosko
nale rozum ieją. Jakby ostatecznie zostało 

zdjęte z ludzkości przekleństwo za wieżę 

Babel, jakby dopełnił się mit zjednoczo

nej Europy. 
No ale de Oliveira to przewrotny 

twórca i ironista, który swoje wie, 

bo swoje przeżył. Dlatego serwuje 
nam finał, który pozbawia nas złudzeń. 

Ten zaskakujący i dramatyczny koniec, 

nadając filmowi wymiar filozoficznej 

powiastki, zmusza nas do przewarto
ściowania wszystkiego. co zobaczyl iśmy 

tu wcześniej . Uświadamia nam bowiem, 

jak łatwo z turystów możemy się 
przedzierzgnąć w życiowych pielg rzy

mów. l z jaką łatwością ulegają unie
ważnieniu wszystkie pomniki kultury 

i wszystkie słowa . 

LECH KURPIEWSKI 

Przewrotny fi lm o podróży 

z zaskakującym finałem . 

czerwiec 2004 FILM 91 



O piątej po południu *** 
Film Samiry Makhmalbaf budzi 

we mnie uczucia ambiwalent

ne, bo w nim samym jest 
ambiwalencja. Szczerość ukryta 

pod kwefem kokieterii lub, jak kto woli, zakwe
fiona kokieteria skrywająca bolesną prawdę. 

Młoda (lat 24), a już utytułowana (nagrody 
na festiwalu w Cannes) realizatorka posłużyła 
się opowiadaniem swego ojca, znanego irań
skiego reżysera Mohsena Makhmalbafa, które
go film ,.Kandahar" mieliśmy okazję i my oglą
dać w kinach. ,.0 piątej po południu" dzieje się 
tuż po upadku reżimu talibów- kamera kieruje 
się w stronę kobiet, które fanatycy z długimi 
brodami skazali na niewidoczność. Wciąż funk
cjonują religijne pralnie mózgów, gdzie zakryte 
od stóp do glów istoty tępo powtarzają frazy 
o przyrodzonej niższości rodu niewieściego. 
Ale tuż obok zaczynają powstawać szkoły, 
w których kształci się kobiety, rozmawia z nimi 
o ich prawach i nadziejach na przyszłość. 
Do jednej z takich szkól uczęszcza, w tajemnicy 
przed nader pobożnym ojcem (pokazanym 
zresztą z solidną dozą współczucia), bohaterka 
filmu Noqreh. Po drodze odsłania twarz i zmie
nia bezbarwne kapcie na ozdobne pantofelki. 

Zarówno obraz życia afgańskich kobiet, jak 
i sceny wegetacji ludności w zniszczonym wojną 
Kabulu są publicystyczną sztancą tematu ważne
go, słusznego i na czas1e. Jedną z jego wariacji 
jest marzenie Noqreh, by zostać prezydentem 
Afganistanu. Bo skoro sąsiednimi państwami 
mogły rządzić lndira Gandhi i Benazir Bhutto ... 
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Na szczęście, wątek ten, oprócz kilku oczy
wistych wniosków, wnosi też do filmu elementy 
subtelnego humoru i liryzmu. W marzeniach 
o prezydenturze wspiera bowiem dziewczynę 
zakochany w niej poeta, delikatnie uśmiechają
cy się do świata, na który patrzy z wysokości 
siodełka swego roweru. Recytuje Noqreh wiersz 
Federica Garcii Lorki .. o piątej po południu" opi
sujący zagładę byków na arenie. Tylko poeta 
może śmierć i zniszczenie przeobrazić w piękno. 
l właśnie momenty poezji wśród śmierci i znisz
czenia są najpiękniejszą częścią filmu. 

Samira Makhmalbaf udowadnia - kolejny 
raz po znakomitej nowelce z filmu .. 11 '09"01" 

-że jej powolaniem jest ,.tłumaczenie symulta
niczne". Bycie mediatarką między różnymi spo
sobami myślenia i postrzegania świata w glo
balnej rzeczywistości. 

Niestety, ta finezyjna mieszanka dowcipu 
i spraw nader poważnych ginie pod ciężarem 
kolejnego schematu. Wędrówka zabiedzonej ro
dziny po pustynnym krajobrazie podąża kon
wencjonalnym szlakiem dramatów o ludzkiej 
niedoli. Poruszające a priori ostatnie sekwencje 
filmu pozostawiają serce me zatwardziałym, 
a percepcję zblazowaną. Z nadziei i poezji wy
prowadzony zostałem na manowce. Czyżby było 
to udziałem calego społeczeństwa afgańskiego? 

BARTOSZ ŻURAWIECKI 

l 
Afganistan tuż po upadku talibów. 

Schemat przełamywany poezją . 

-ł Premiera: 28.05 
(PANJ E ASR) 
Iran-Francja 2003 
Reżyseria: Samira 
Makhmalbaf 
Scenariusz: Mohsen 
Makhmalbaf, 
Samira Makhmalbaf 
Zdjęcia: Ebrahim 
Ghafori 
Muzyka: Mohammad 
Reza Darvishi 
Obsada: Agheleh 
Rezaie, Abdolgani 
Yousefrazi, Razi 
Mohebi, Marzieh Amiri 
Dystrybutor: 
Gutek Film 
Czas: 90' 

Dirty 
Dancing 2 ** 
-ł Premiera: 4.06 

(DIRTY DANCING: HAVANA NIGHTS) 
USA 2004 Reżyseria : Guy Ferland 
Scenariusz: Boaz Yakin, Victoria Arch 
Zdjęcia: Tony Richmond 
Muzyka: Heitor Pereira 
Scenografia: Hugo Luayc-Wyhowski 
Obsada: Diego Luna, Romola Garai, Sela Ward, 
John Slanery Dystrybutor: SPI Czas: 90' 

Romantyczna historia wpleciona 
w realia kubańskie końca lat 50. 

ubiegłego stulecia. Młodzi bohate

rowie. Taniec, miłość. rewolucja. 
Czy tak wdzięczny temat na film można całkowicie 
zmarnować? A i owszem. 

Przeróbka .. Wirującego seksu" w oparciu o la
tynoskie rytmy jest przedsięwzięciem natury wy
łącznie komercyjnej. Tylko z grubsza przypomina 
kultowy oryginał. Niedoświadczona życiowo ame
rykańska nastolatka (Romola Garai) przeprowadza 
się z rodzicami i młodszą siostrą do Hawany. 
Tu poznaje przystojnego kelnera (Diego Luna) i jej 
świat ulega diametralnej odmianie. A katalizato
rem wewnętrzych przemian bohaterki jest taniec. 

Romans kubańskiego Romea i jankeskiej Ju
lii jest pozbawiony iskry. Nie z winy znanego 
z .. l twoją matkę też" Luny. ale sztywnej i mało cha
ryzmatycznej Garai. Nie pomogło zaangażowanie 
do roli instruktora samego Patricka Swayze. 

Wątek poświęcony rewolucji kubańskiej poja
wia się i znika w przypadkowy sposób. W dodatku 
spięcia między przedstawicielami reżimu Batisty 
i sympatykami Fidela Castro przypominają zabawy 
harcerzyków w podchody. Na otarcie łez (albo 
na pohamowanie złości) pozostaje muzyka i taniec. 
Niestety, łatwo wpadające w ucho kubańskie melo
die tylko przez chwilę skutecznie maskują miałkość 
filmowej opowieści. Potem już zaczyna się ból. 

ZBIGNIEW BANAŚ 

l 
Słabo wirujący seks. 

l 



Wsp6łpraca ........ ." ~ PartlltfZY 

Centrum • ZNA='lSh. \ ri' Sztuki Ft::'\DACJA CENTRUM ~fi:reodoofdia 
KULTURY Dziecka FILMOWA 

z~ Multikind 4> . ... ... . '. 

Patroai ••clialai 

lg~t~ IKI~CI 

11'-~"(! ~.!ł.,P,!I•c~.pł 

FliM 

1 

1 

i 

l 
i 
l 



SEANS 

, 

Spiewający detektyw *** 
-ł Premiera: 18.06 

(THE SINGING DETECTIVE) USA 2003 
Reżyseria : Keith Gordon 
Scenariusz: Dennis Potter 
Zdjęcia: Tom Richmond 
Scenografia: Patricia Norris 
Obsada: Robert Downey Jr., 
Robin Wright Penn, 
Mel Gibson, Jeremy Northam, 
Katie Holmes, Adrien Brody 
Dystrybutor: Monolith Czas: 109' 

R 

"Śpiewający detektyw" 
to tytuł miniserialu tele
wizyjnego z lat 80. au
torstwa Dennisa Pottera. 

Serial zaliaany jest do największych do
konań w historii telewizji. l w tym tkwi 
problem. Po pierwsze, każdy, kto widział 
wersję telewizyjną, musi poczuć niedosyt 
po obejrzeniu filmu kinowego. Po drugie, 

e K L 

autorem scenariusza wersji kinowej jest 
sam Dennis Potter. który nie tyle próbo
wal skondensować serial, ile zapropo
nował wariację na jego temat. Niestety, 
wariację mało zrozumiałą dla widza, 
który nie widział serialu. 

Fabuła jest tu punktem wyjścia dla 
popisu wyobraźni. Pisarz od taniej litera
tury sensacyjnej leży unieruchomiony 
na szpitalnym łóżku i fantazjuje na temat 
postaci ze swoich książek. Z tego b1erze 
się siła i slabość filmu. Siła - bo aęść 
fantazji to małe perełki komedii. Słabość 
- bo przy nadmiernym żonglowaniu 
konwencjami trudno utrzymać atmosferę 
i zainteresowanie widza. W telewizyj
nym serialu Potter miał na to aas, każda 
z wizji była dłuższa i spójniejsza, przez 
co umiejętnie opisywały różne strony 
charakteru bohatera. W filmie kinowym 
wszystko dzieje się zbyt szybko, 
bez szans na zbudowanie nastroju. 
Dla widza, który nie zna telewizyjnego 
pierwowzoru, film szybko zmieni się 
w kalejdoskop niezrozumiałych scen. 

A M A 

W rezultacie najciekawsze momenty 
zdarzają się na jawie, między bohaterem 
i jego lekarzem (Mel Gibson). Jeśli film 
warto obejrzeć, to przede wszystkim wła
śnie dla tych spotkań . Downey Jr. przypo
mina w nich, że obok Kevina Spacey jest 
drugim aktorem, który potrafi grzebać się 
w bezdennych pokładach sarkazmu i nie 
popaść w karykaturę. Zachwyca tym, 
z jaką łatwością, pomimo charakteryzacji, 
balansuje między irytacją, pogardą, bez
radnością i męskim urokiem macho 
z aarnych kryminałów. 

Z kolei rola Gibsona trafia do nas 
w świetnym momencie. Po medialnej hi
sterii związanej z "Pasją" ta satyryczna 
rólka lekarza to dobra odtrutka. Gibson 
wykazuje się jednocześnie poczudem hu
moru i dystansem do samego siebie. 
Szkoda, że obie role niepotrzebnie rozmy
wają się w tym poszarpanym filmie. 

MICHAŁ CHACIŃSKI 

Nie wyszło śpiewająco . Poszu

kaj raczej oryginalnego serialu. 



Ladykillers *** 
-ł Premiera: 18.06 

(THE LADYKILLERS) USA 2004 Reżyseria: Ethan i Joel Coen 
Scenariusz: Joel i Ethan Coen (na podstawie scenariusza Williama Rose'a do filmu 
.. Jak zabić starszą panią" z 1955 roku) Zdjęcia : Roger Oeakins Muzyka: Carter Burwell 
Scenografia: Oennis Gassner Obsada: Tom Hanks, lrma P. Hall, Marlon Wayans, 
J.K. Simmons, Tzi Ma, Ryan Hurst Dystrybutor: Forum Film Czas: 1 04' 

Bracia Coenowie robią 
skok na kasę i nie jest to 

piękny obraz. Nie dość. 

że pomysł jest tak prze

szlifowany, że jego schematyczny szkielet 
kłuje w oczy, to jeszcze akcja toczy się le

niwie niczym rzeka Missisipi. W miastecz

ku nad rzeką tą właśnie do drzwi domu 
starszej czarnoskórej wdowy Marvy (lrma 

P. Hall) puka dystyngowany dżentelmen, 

który przedstawia się jako profesor litera

tury antycznej G.H. Dorr (Tom Hanks). 

Dorrwynajmuje pokój z możliwością ko
rzystania z piwnicy, w której, jak mówi, 

zamierza odbywać próby z zespołem ka

meralnym wykonującym muzykę rene

sansową. W rzeczywistości Dorr i jego 
kompani tworzą szajkę, która planuje 

obrabowanie kasyna znajdującego się 

na pobliskim statku. Złodziejski kwintet 
drąży w piwnicy tunel do skarbca. 

Wszystko to wyłożone jest w pierw

szych 20 minutach po obowiązkowej 
prezentacji członków gangu. Ale nawet 

po takim przygotowaniu partytury nie 
wszystko gra jak trzeba. Kwieciste oracje 

ekscentrycznego Dorra i odzywki jego 

kompanów są chwilami zabawne. Ale 
komediowy potencjał wynikający z różnic 

m iędzy nieudolnymi i niedobranymi 

wspólnikami został niewykorzystany. W 

filmie nie ma większych niespodzianek. 
Coenowie nigdy nie trzymali się za

sad klasycznej narracji; ich filmy były wy

rafinowanymi literacko i wizualnie pasti

szami kryminalnych intryg z wyostrzo

nym pazurem ironii. Ale tej wariacji 
na temat angielskiej komedii kryminalnej 

z 1955 roku brakuje i pazura, i weny. 

Przeszczepiając angielskie kontrasty oby
czajowe na grunt amerykański, Coeno

wie przeciwstawiają współczesnych kry

minalistów czarnemu Połudn i u z jego 

religijną tradycją. Ale i na tej płaszczyźnie 
niewiele się dzieje. Przeważa humor sta

roświecki , wodewilowy, a gagi są nie

mrawe i pozbawione iskry. Film nie ma 
przy tym ani rytmu, ani duszy Południa, 

choć są w nim ładnie wystylizowane ka
dry południowego miasteczka oraz wspa
n iałe pieśni gospel. W istocie muzyka za

miast splatać się z akcją i komentować ją, 

tak jak to było w .. Bracie, gdzie jesteś?", 
pojawia się w najlepszym razie jako ilu

stracja, w najgorszym jako przerywnik. 
ANDRZEJ ZWANIECKI 

l Remake komedii kryminalnej 

l 

sprzed pół wieku pachnie starzy

zną mimo współczesnej politury. 

m 

.... --
• 

DO TWOJEJ KOLEKCJI 
NA DVD l WIDEO JUŻ 25 CZERWCA 2004R. 

SZUKAJ W DOBRYCH SKLEPACH l WYPOŻVCZALNIACH 

W \R\ER BROS. PICTl IU:S r~~:\tM\ 
·~ A.\'1()( 1\llO\ IIITII \ II.L\GE ROADSHO\\' PICTt:RES Ą~ll ~P\ E:--ITERT\I~MEKT 

1 ~L\LPASO "~otltt:no' SEAl'\ PEN~ TIM ROBBINS KEVIN BACON 
LALRENCE FIS!!Bl'W\E M.-\HCl\ GA\ HAIU)E~ L\l RA LIN\EY "MYSTJC Rl\ER" 

fillilii «) JOEL cox I'Kllllli f lO\ lłi51Wil U\ lJEt\RY Bl'MSTEAD 
lliRLUtlKIIII'łiOłlK.R.Il'lt\ TOM STERN l.\1< 11'1\II'KOiliUK BIWCE BER\1A\ 
VNOOIII.Il"\ ROBERT LORE~Z Jll>IE G. HO'YT CU\T EASTWOOD 

"""llO\ IJI[~()\11 "' OE~NIS LEH\~E ~INll.\1'11\ SI BRI\:'-: HELGEL-\r\D 
I>IRWTIIIRI CLIYI E.\STWOOD 

\\WW.whv.pl mysticrhennovit:.com \Htrnervidt:o.com 

• .l>t--.y A.....,, •• • lhe IOQiS<tr!d lr>tlemilll< and SOI\'ICe matl< Ol iile AGaoomy o1 Mobon Pld.,. Ar1s and SCiOnces. 
•2003. 'N!~OI>SlY aklor Se"' Penn. H>Popszy aklor «OIIOill>nowv Tm RoOI>ln• O 2004 Warner 810i Em.n,.,mefll lne AJ riQhl• reserv!d. 



Punisher *** 
... Premiera: 18.06 

(THE PUNISHER) USA 2004 Reżyseria : Jonathan Hensleigh 
Scenariusz: Michael France, Jonathan Hensleigh Zdjęcia : Conrad W. Hall 
Muzyka: Carlo Siliotto Scenografia: Michael Z. Hanan 
Obsada: Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn-Stamos, John Pinette, Ben Foster 
Dystrybutor: UIP Czas: 124' 

"Punisher" ma potężne bi
cepsy i energię dawnego 
dobrego kina akcji. Ale jest 
przy tym tak ponury i otę

piający emocjonalnie, że nic tylko wbić zęby 
w ścianę albo włożyć palce w maszynkę 
do mięsa. Oparty na komiksie wydawnictwa 
Marvel Comics, które wylansowało m.in. 
Spider-Mana, opowiada o krwawej zemście 

bez ironii, przedrzeźniania i wygłupów typo
wych dla ekranizacji innych komiksów. 

W ostatniej tajnej akcji agenta FBI Fran
ka Castle'a (Tom Jane), który, w odróżnieniu 
od innych komiksowych superbohaterów, 
nie ma żadnych nadzwyczajnych zdolności, 
ginie przypadkowo syn właściciela klubu 
nocnego i pralni brudnych pieniędzy Ho
warda Sainta (John Travolta). W odwecie 
zbiry Sainta mordują najbliższych Castle'a. 
Agent postrzelony, oblany benzyną i podpa
lony zostaje "cudem" uratowany. Właściwy 
film zaayna się od momentu, gdy bohater. 
wylizawszy się z ran, zalewa rozpacz whis
key i planuje zemstę. 

"Punisher" odwołuje się do niemal 
pierwotnych reakcji emocjonalnych. Aby je 
uwiarygodnić, Hensleigh nadaje jednowy
miarowym postaciom nieco psychologicznej 
1 uczuciowej głębi. Wiarygodność psycholo-
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giczna jest dlań najwyraźniej równie ważna 
jak widowiskowość konfrontacji między bo
haterem a jego przeciwnikami. 

W odróżnieniu od większości produkcji 
kina akcji, które stawiają na cyrkowy wyayn 
i techniczną wirtuozerię, "Punisher" ukazuje 
"cielesny" wymiar starć na śmierć i życie. 
Więcej jest tu walki wręcz niż karkołomnych 
pościgów i fikołków w powietrzu. Z bliskich 
ujęć przebija silna wola i skrajna determina
cja. Wymaga to oczywiście stosownej dawki 
okrucieństwa, które przechodzi w sadyzm. 
l jedno, i drugie sprawia, że film staje się 
na dłuższą metę nie do zniesienia. 

Twórcy filmu wprowadzają do akcji 
trójkę nieco barwniejszych psychologicznie 
postaci - sąsiadów bohatera (Rebecca Ro
mijn-Stamos, John Pinene i Ben Foster). Ale 
ta niezbyt fortunna próba nadania historii 
nieco lżejszego tonu nie jest w stanie prze
bić obezwładniającej atmosfery filmu. 
Gdy więc pirotechniczne crescendo w finale 
pobrzmiewa tonami apokalipsy, widz jest 
już tak odrętwiały, że ze stuporu nie budzą 
go ani eksplozje, ani anielskie trąby. 

ANDRZEJ ZWANIECKI 

Mroczna, sadystyczna opowieść 

o zemście. 

Zgromadzenie ** 
... Premiera: 4.06 

(THE GATHERING) 
USA 2002 
Reżyseria: 

Brian Gilbert 
Scenariusz: 
Anthony Horowitz 
Zdjęcia: Martin Fuhrer 
Muzyka: Anne Dudley 
Scenografia: 
Caroline Amies 
Obsada: Christina 
Ricci, Kerry Fox, 
Stephen Dillane, 
loan Gruffudd, 
Robert Hardy 
Dystrybutor: 
Best Film 
Czas: 83' 

Początek zapowiada historię co najmniej tak 
samo intrygującą jak w .,Innych", choć od
wołuje się do nieco odmiennej gatunkowo 
tradycji horroru mistycznego. Oto w małej 

angielskiej mieścinie odkryty zostaje starożytny kościół z ołta
rzem przedstawiającym ukrzyżowanie z dziwnej tylnej per
spektywy. Jednocześn ie w miasteczku pojawia si ę młoda 

Amerykanka Cassie (Christina Ricci). Potrącił ją samochód i nie 
wie, skąd się wzięła i co tutaj robi. Zaaynają ją prześladować 
przerażające wizje. a na dodatek śledzona jest przez grupę 
nieznajomych, ponurych postaci. Związek między tymi wszyst
kimi faktami jest dość zagadkowy. l ta tajemnica wciąga, 
umiejętnie podsycana kolejnymi sztuczkami z repertuaru może 
i tanich, ale skutecznych klasycznych chwytów. 

Brian Gilbert okazuje się całkiem zręcznym kopistą. Po
trafi z precyzją żonglera połączyć style i gatunki, budując na 
oczach widza przykuwającą uwagę konstrukcję. Sęk w tym, 
że to, co zbudował, bardzo łatwo rozsypuje się jak domek 
z kart. Zabrakło sensownego finału. Od tak dobrze zaczętej 
opowieści oczekujemy jakiegoś inteligentnego rozwiązania 
skomplikowanej intrygi. Tymczasem reżyser zamiast błysko
tliwej kontynuacji zaczyna snuć kompletnie niedorzeczną 
bajkę, podszywającą się pod chrześcijański apokryf. 

Gilbert gubi się w końcu w gąszczu własnych i cudzych 
pomysłów. W rozpaczy sięga po wzory z najgorszej dresz
czoweowej tandety. Jak królika z kapelusza wyciąga psycho
patę z wielką strzelbą i każe mu po wszystkim posprzątać, 
a to, czego pozamiatać się nie da, powierza duchom. Cóż, 
można i tak, tylko po diabła (nomen omen) było mieszać 
w tę zabawę Jezusa Chrystusa, biskupią hierarchię, Józefa 
z Arymatei i Johna F. Kennedy'ego na dokładkę? 

WOJTEK KALUŻYŃSKI 
l 

Coś prześladuje Amerykankę, reżysera i cały film. 

:Co? Mistyczna tandeta. 



Sylvia ** 
-ł Premiera: 18.06 

(SYLVIA) 
Wielka Brytania 2003 
Reżyseria : 

Christine Jeffs 
Scenariusz: 
John Brownlaw 
Zdjęcia : John Toon 
Muzyka: Gabriel Yared 
Scenografia: Maria 
Djurkovic 
Obsada: Gwyneth 
Paltrow, Daniel Craig, 
Jared Harris, Blythe 
Da n ner 
Dystrybutor: Vision 
Czas: 110' 

Chevrolet Aveo/lacełtl/ 

W kategorii .. nieznośna konwen
cjona l ność" urodzona w Nowej 

Zelandii reżyserka Christine Jeffs 

mogłaby być mistrzynią. Swoją 

opowieść o życiu Sylvii Plath, autorki .. Szklanego 

klosza", zaczyna więc mottem - .. umieranie jest 
sztuką". Zaraz potem spotkanie Plath, ówczesnej 

stypendystki Fulbrighta, z Tedem Hughesem, świet

nym poetą i łamaczem niewieścich serc. Zakocha
nie, romans, szybki ślub. Życie młodej pary między 

Ameryką i Anglią, zderzenie sztuki i codzienności, 

twórczej niemocy z koniecznością zarabiania i opie

kowania się dziećmi. Wreszcie romans Hughesa, 
rozpad udanego związku, pogłębiająca się u Plath 

depresja i jej tragiczny, samobójczy finał. 

W pościgu za gładkością narracji Jeffs uprasz

cza, co tylko się da, i co się da- pomija. Tragicznie 
sprzeczną osobowość pisarki ogranicza do stereo

typu ofiary. Niepokojącego, szamańskiego rysu Hu

ghesa (przez lata hipnotyzował swoją żonę, póź

niej również kochankę. która popełniła samobój-

R e K 

Evanda i RenoChrysler 300C 1-ly nrł" 
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Mercedes-Benz ClS W •1hr\l' Colt Seat 
Altea Skoda Odavia 11 Smart Forfour 
Ssangyong Korando/ Musso r Rexton 
Suzuki Liana Volvo S40/ VSO i inne 

stwo w taki sam sposób jak Plath) nawet nie doty

ka. Nie ma się więc co dziwić. że Daniel Craig gra. 
jakby był z drewna. a Gwyneth Paltrow, której nie 

można przecież odmówić aktorskiego talentu, 
ogranicza się w filmie do powtarzania kilku min. 

Ta nużąca, długa, wystudiowana opowiastka 

sprawia wrażenie, jakby dotyczyła utalentowanej 

literacko laleczki, a nie pisarki o przerażająco 
mrocznej osobowości. Ceniona przez feministki 

Plath to przecież nie tylko ofiara patriarchatu, ale 

przede wszystkim osoba na granicy depresji i sza

leństwa, która stan niepogodzenia ze sobą i świa-

L A M A 

tern oraz zarażenia śmiercią w pewnym sensie sa

ma prowokowała, od którego była uzależniona, 
bo też w tym właśnie stanie .. nadwrażliwości" pi

sała najlepiej. 

To tylko kilka tematów, których biografia 

Plath otwiera znacznie więcej. Umiałby je zapew
ne dostrzec i ładnie wygrać reżyser .. Godzin" Ste

phen Daldry. Christine Jeffs nawet nie próbuje. 
PAWEł. T. FELIS 

l 
Nieznośnie konwencjonalna 

biografia mrocznej osobowości . 



Efekt motyla ** 
-ł Premiera: 18.06 

(THE BUTTERFLY EFFECT) USA 2004 
Scenariusz i reżyseria : Eric Bress, 
J. Mackye Grubber Zdjęcia : Manhew F. Leoneni 
Muzyka: Evenrude 
Scenograf ia: Douglas Higgins 
Obsada: Ashton Kutcher. 
Melora Walters, Amy Smart, 
Elden Henson, William Lee Scon 
Dystrybutor: Monolith Czas: 113' 

R 

Alternatywne historie 
z udziałem tych samych 
bohaterów to temat no
śny, że aż milo. Kieślow

ski pokazał w .,Przypadku", ile można 
w takiej fabule powiedzieć o naturze 
ałowieka, Ramis w .,Dniu świstaka" udo
wodnił. ze te same obserwacje da się 

E K L 

wdsnąć w ramy nieglupiej komedii, a Ty
kwer w .. Biegnij Lola, biegnij" spróbował 
rozwinąć język tego typu filmów. Twórcy 
.,Efektu motyla" czerpią z każdego z wy
mienionych tytułów, ale nie zadają sobie 
trudu dodania czegokolwiek od siebie. 

Film podpiera się wyświechtanym 
kawałkiem teorii chaosu - motyl ma
chający skrzydłami może być przyczyną 

huraganu na drugim końcu świata. Bo
hater filmu cierpi na dziwne ataki 
odziedziczone po ojcu i z wiekiem od
krywa, że dzięki nim jest w stanie 
zmieniać pewne elementy swojego 
przeszlego życia i wpływać w ten spo
sób na losy bliskich (bohatera w1dzimy 
w różnym wieku, ale dla ułatwienia 
przez cale życie nosi tę samą fryzurę). 
Pomysl zacny jako punkt wyjścia stal 
się tutaj całym filmem. 

Po zawiązaniu akcji bohater już 
tylko zmienia coś w przeszłości, spraw
dza wyniki, wraca, znowu zmienia itd. 
To mógł być niezły material na rozpraw
kę np. o predestynacji (co powoduje. 

A M A 

że człowiek zwraca się do Boga?). mo
że nawet o determinizmie społecznym 
(jak zmiana charakteru rodziców wpły
wa na społeczne przystosowanie?) . 
Ale film z gracją słonia pędzi naprzód 
bez zadawania sensownych pytań 
i wyciągania wniosków. 

W końcu tych powrotów i alterna
tywnych historii jest zbyt wiele. Na dłu
go przed końcem filmu przestajemy 
interesować się losami bohaterów, 
skoro za moment okażą się nieważne. 
l mamy kinowy efekt motyla: lenistwo 
autorów w Hollywood powoduje znu
dzenie widza w kinie w Polsce. 

Po seansie pozostaje wrażenie, że 
temat wciąż jest nośny i drzemie w nim 
jeszcze kilka dobrych filmów. Niestety, 
.,Efekt motyla" tej drzemki nie przerwał. 

MICHAŁ CHACIŃSKI 

l 

W alternatywnym świecie ten 
film nakręciłby kto inny, z kim 
innym i najlepiej o czym innym. 

' 



eonnie 
i Carla * 
-ł Premiera: 25.06 

(CONNIE AND CARLA) USA 2004 Reżyseria: 

Michael Lembeck Scenariusz: Nia Vardalos 
Zdjęcia: Richard Greatrex Muzyka: Randy 
Edelman Scenografia: Jasna Stefanavie 
Obsada: Toni Collette, Nia Vardalos, David 
Duchovny, Stephen Spinella, Alec Mapa 
Dystrybutor: Forum Film Czas: 98' 

.,Connie i Carla" to prowizorka fil

mowa posklejana z kradzionych 

pomysłów, lichych schematów 

i wymęczonych gagów. 
Nia Vardalos, która przebiła się filmem .. Moje 

wielkie greckie wesele", usiłuje tu zdyskontować 

sukces kasowy tamtej komedii. Gra rolę Carli, szan

sonistki i tancerki, która występując od dzieciństwa 
na podrzędnych estradach w parze z eonnie (Toni 

Collette), marzy o wielkiej karierze. Po tym, jak stają 

się świadkami morderstwa ich szefa, bohaterki 

uciekają do Los Angeles, gdzie ścigane przez gang

sterów trafiają do baru dla transwestytów. Tam 
nasuwa im się .. genialny" pomysł występowan ia 

w charakterze duetu .. drag queens". Oczywiście 

wśród publiczności są wpływowi macherzy holly

woodzcy i oczywiście ... Reszty można si ę domyślić. 

Vardalos, która ma doświadczenie z klubo

wych estrad, potrafi zabłysnąć dowcipem i zagrać 

z komediowym zacięciem. Ale mozolnie konstru

owane gagi zapadają się pod własnym ciężarem . 

Potknięcia i przewracanki powtarzane w kółko sta

j ą się torturą dla widzów, a romantyczne perypetie 

bohaterek plączą się jak rozwiązane sznurowadła . 

Wszystko to razem ma aurę amatorskiego 

przedstawienia, w którym twórcy i wykonawcy 

oraz ich krewni i znajomi baw ią się świetnie , 

niezależnie od tego, co dzieje się na scenie. 

l 

ANDRZEJ ZWANIECKI 

Sensacyjna komedia o weterankach 

show-biznesu, ale nic tu nie gra. 

Rogate ranczo *** 
-+ Premiera: 28.05 

(HOME ON THE 
RANGE) USA 2003 

Reżyseria 

i scenariusz: Will Finn, 
John Sanford 
Muzyka: Alan 
Menken 
Dystrybutor: 
Forum Film 
Czas: 76' 

Ma to być ostatnia pełnome

trażowa produkcja Disneya 

w tradycyjnym dwuwymiaro
wym formacie. Odtąd już 

wszystkie filmy studia będą real izowane 

w technologii 3D. Nic dziwnego, bo przecież 

od kilku lat wszystkie sukcesy Disney za
wdzięcza Pixarowi i jego komputerowym ani

macjom. Filmy samodzielnie realizowane 

przez Disneya w tradycyjnej technice nie pod
bijają box-office'ów. l nie jest to sprawa tech

nologii, ale rutyny i konserwatyzmu wytwór

ni. Z wyjątkiem .. Lilo i Sticha" ostatnie filmy 
Disneya grzeszą schematyzmem. 

cić optymistyczne przesłan ie, mimo swej oczy

wistości dalekie od nachalnego dydaktyzmu. 

Jeśli dodać do tego zgrabnie naszkicowa
ne charaktery, niezłą ilustrację muzyczną z pio

senkami skomponowanymi przez takie gwiaz

dy jak k.d. lang, Bonnie Raitt czy ZZ Top, wy

daje się, że wszystko jest na swoim miejscu. 
A jednak nie jest. Bo zamiast udanego lub 

nieudanego dzieła, dostajemy produkt wypra

ny z wszelkiej błyskotl iwości i, co może waż

niejsze, z żywszych emocji. Produkt aż do znu
dzenia poprawny: sprawnie opowiedziany, 

ładnie (choć chyba jednak zbyt staroświecką 

kreską) narysowany, ale j akoś bezduszny, jak-

Niby wszystko jest tu na swoim miej
scu, ale to dzieło wyprane z emocji 

Nie inaczej jest z .. Rogatym ranczem", 
zrobionym ściśle według aktualnie obowiązu

jącego przepisu, wtłoczonego tym razem 
w ramy westernu. Tyle że kowbojów zastąpiły 

trzy dzielne krowy, które postanawiają wziąć 

na swe barki ciężar ratowania podupadającej 

rodzinnej farmy. Ruszają na wyprawę, 

by schwytać niebezpiecznego złodzieja krów 

i zdobyć wyznaczoną za niego nagrodę. Bar
dzo disnejowska to fabułka - dostarczająca 

okazji do wetknięcia mnóstwa szalonych ga
gów, słownych gierek i pastiszowych odwo

łań . Stosunkowo gładko daje się też przemy-

by był wynikiem kalkulacji buchalterów, a nie 

kreacją twórców z własnym charakterem pi

sma. Choć więc wychowałem się na .. Królew
nie Śnieżce", a klasyczne animacje Disneya 

dostarczyły mi wielu niezapomnianych wzru

szeń, to jednak - jeśli kolejne tradycyjnie ryso
wane filmy studia miałyby być tak samo prze

ciętne i wtórne jak .. Rogate ranczo" - rozstanę 

się ze starą techniką bez wielkiego żalu . 

WOJTEK KALUŻYŃSKI 

Disnejowskie ostatki. Mało emocjo

l nujące pożegnanie z formatem 20. 
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SEANS DOMOWY 

' 

Władca Pierścieni: Powrót Króla ***** -
w reszcie można pokusi/ zmianami się zgadzam. Jednak naj- THE LORD OF THE RINGS: zestawem dodatków. Najciekawszy których odżegnywał się już sam 

się o pełną ocenę ważniejsze, że Jacksonowi udało się 
THE RETURN OF THE jeSt dokument .. Wyprawa zakończo- J.R.R. Tolkien. Irytujące jest też do-
KING. USA 2003. 

.. Władcy Pierścieni". zachować ducha i przesłanie powie- Reżyser: Peter Jackson. na: Wizja reżysera". Znajdziecie szukiwanie się niemal w każdym 

Sukces czy porażka? Na pewno nie- ści. W .,Powrocie Króla" widowisko- Obsada: Viggo Mortensen, w nim migawki z planu i wypowie- aspekcie .. Władcy ... " nawiązań 

łatwo było znaleźć wizualny od po- we sceny masowe łączy perfekcyjnie 
Elijah Wood, tan McKellen. 

dzi Jacksona oraz aktorów (m.in. do historii USA (Gandalf Benjami-
Dystrybutor: Warner Bros. 

wiednik dla świata zrodzonego z kameralnymi. l to właśnie te ostat- Wydanie dwupłytowe. o tym, jak doszło do sfilmowania nem Franklinem?!). W dodatkach 

w wyobraźni J.R.R. Tolkiena. Jackso- nie decydują o sukcesie. W pamięci Dolby Digital EX 5.1 .. Władcy Pierścieni"). zna lazło się też sześć krótkich fil-

nowi jednak się udało. pozostają nie sekwencje bitewne, 
Surround, Stereo Surround 

Najgorzej wypada dokument sygno- mów z internetowej strony i zestaw 
(16:9) 2.35:1 . 

Oczywiście jego filmy nie są wierną ale wspaniale poprowadzony wątek wany przez National Geographic, zwiastunów. Zabrakło niestety zapo-

ekranizacją powieści. Sporo w niej przyjaźni Frodo i Sama. a szukający podobieństw łączących wiedzi rozszerzonej wersji .. Powrotu 

~ pozmieniał, poczynając od wieku W porównaniu z wydaniami po- .. Władcę Pierścieni" z wydarzeniami Króla" i teledysku z oscarową pio-
:::> 
~ hobbitów, na rysunku niektórych po- przednich części .. Władcy Pierście- historycznymi. Większość tych po- senką .,In to t he West". 
J: 
u 

staci kończąc. Nie ze wszystkimi ni", .. Powrót Króla" rozczarowuje dobieństw jest naciągana, od nie- ELŻBIETA CIAPARA er: 
< 
1-' o ..._ 

R E K L A M A 

PHILIPS 

Philips przedstawia .. . 



BANDYCICZASU 

TIME BANDITS. Wielka Brytania 1981. 
Reżyseria : Terry Gilliam. 
Dystrybutor: BeSl Film. 

Nie jest to komedia wszech czasów, 
ale warto obejrzeć nawet słabszą produkcję 

Pythonowców. "Bandytów" wyreżyserował 

Terry Gilliam. Zagrali Michael Palin i John 
Cleese {w roli Robin Hooda). Rzecz jest 
o podróży w czasie, jaką odbywa angielski 
nastolatek w towarzystwie sześciu skrza
tów. Film, chwilami bardzo śmieszny, nie 
wykorzystuje jednak wszystkich możliwości, 
jakie dawał temat. (EC) 

Harry Angel ***** 
ANGEL HEART. USA-Kanada- Wielka Brytania 1987. Reżyseria : Alan Parker. Dystrybutor: Vision. Q~ 

Horror z klasą . A dokładniej połączen ie horroru z thrillerem i filmem noir. mistrzowsko zre
alizowane przez Alana Parkera. Prywatny detektyw, wątpliwej reputacji, Harry Angel, dostaje 
zlecenie od zamożnego klienta Louisa Cyphera. Ma odnaleźć kontrahenta, który nie wywiązał się 

z umowy. Okazuje się, że Cypher nie jest zwykłym biznesmenem, a Angel zaangażował się 

w sprawę o wtele bardziej, niżby sobie tego życzył. 

Historia opowiedziana przez Alana Parkera przeraża totalnie, bo działa na wszystkie zmy
sły. Dzięki wysmakowanym zdjęciom , specyficznej kolorystyce i muzyce, Parkerowi udało s i ę 

stworzyć mroczny kilmat Duża w tym zasługa także aktorów. Mickey Rourke zosta ł stworzony 
do roli podrzędnego detektywa. Milo go sobie przypomn ieć z czasów, kiedy mial jeszcze 
pomysł na swoje aktorstwo. De Niro jako Louis Cypher wywołuje ciarki na plecach. Tworzy 
postać, która w naJbanalniejszych na pozór scenach wzbudza przerażenie {scena z jedzeniem 
jajka). Dodatkowo temperaturę podnosi zniewalająca Lisa Sonet grająca n ieoki ełznaną sza

mankę wudu, wcielenie dzikiej, instynktownej seksualności. 

Na płycie znalazło się sporo dodatków - bardzo ciekawy komentarz Alana Parkera, the making of, urywki 
wywiadów z aktorami oraz ich sylwetki. MARCIN STANISZEWSKI 

HISTERYCZNA ŚLEPDTA ** 
' -łHYSTERICAL BLINDNESS. USA 2003. 

INWAZJA BARBARZYŃCOW KRDPLA SŁOŃCA 

-łsUNSHINE . Kanada-Węgry 2000. 
Reżyseria : Mira Nair. 
Dystrybutor: Warner Bros. 

Urna Thurman potrafi grać nie tylko mściwe 
zabójczynie. Jej bohaterka z "Histerycznej 
ślepoty" odznacza się n iebywałą naiwno
ścią względem mężczyzn. W każdym 
poznanym w barze facecie widzi tego jedy
nego. Thurman perfekcyjnie pokazała des
perację swojej bohaterki, jej rozpaczliwą 
potrzebę bycia kochaną. Znakomite są też 
Gena Rowlands jako matka i Jennifer Lewis 
w roli przyjaciółki. (EC) 

R e K L 

LES INVASIONS BARBARES. Kanada 2003. 
Reżyseria: Denys Arcand. 
Dystrybutor: Best Film. 

Przy łóżku umierającego wykładowcy 
uniwersyteckiego zbierają si ę jego bliscy, 
przyjaciele i eks-kochanki. Każdy z tych 
bohaterów wnosi własną historię. Ten 
film {nagrodzony Oscarem) jest bardzo 
osobisty. Odbija się w nim stosunek Ar
canda do współczesnego świata i zacho
dzących w nim przemian. Reżyser żegna 
swoje pokolenie. (EC) 

A M A 

Reżyseńa: 1stvan Szabó. 
Dystrybutor: Solopan. 

Saga węgierskiej rodziny Sonnenschein po
służyła 1stvanowi Szabó do sportretowania 
Europy XX wieku - rozpadu Austro-Węgier, 

' czasów nazizmu, a potem stalinizmu. 
Ambitny zamiar nie do końca się powiódł. 
Szabó czasami niebezpiecznie upraszcza 
i generalizuje. Do filmu zakrada się też nie
potrzebny melodramatyzm. Ale aktorzy, 
a wśród nich Ralph Fiennes, Rachel Weisz 
i Jennifer Ehle, nie zawodzą. (EC) 

PHILIPS 
Oti.kł!JjK& ~ świat 

... nowy telewizor Fiat TV, który wciągnie cię w akcję. 
T o jedyny telewizor na świec ie z przełomową jakością obrazu 
w systemie Pixel Plus 2 i wbudowanym układem Ambilight, 
który daje efekt nastrojow ego podświetlenia tła telewizora. 



' 

Kil l Bill vol. l **** USA 2003. Reżyseria : Quentin Tarantino. Dystrybutor: Monolith. 

Tarantino jest wyraźnie w swoim żywiole. Czuje się w .. Kill Bill" radość robienia fi lmu, 
której brakowało w )ackie Brown". Tarantino bawi się, mieszając swoim zwyczajem konwen
cje filmowe i zapożyczając od wszystkich. Spece od kina kung-fu na pewno znajdą w .. Kill 
Bill" pożywkę, bo w filmie aż roi się od cytatów, poczynając od żółtego stroju Urny Thurman, 
a na scenach walki kończąc. Choć krew tryska fontannami, a ładunek przemocy jest większy 
niż we .. Wściekłych psach", fi lm nie szokuje. Swoim zwyczajem Tarantino ujął większość 
z tych scen w pastiszową klamrę, napięcie i przemoc równoważąc absurdalnym często humo
rem. W efekcie najbardziej realistyczne i przygnębiające są sceny gwałtu z sekwencji anime. 
Wypływa to stąd, że głównym bohaterem tego rysunkowego fragmentu jest dziecko. 

Chwilami też zawodzi Tarantino wyczucie. Niestety z filmu na film ma coraz większą 
skłonność do popadania w gadulstwo. Jego dialogi (bezbłędne w .. Pulp Fidion", a nawet 
w "Jackie Brown'') straciły tempo i rytm. W jedynce jeszcze to nie jest tak widoczne, druga 
część .. Kill Bill" pod tym względem wiele traci. Dodatki skromniutkie. Zaledwie kilka rozmówek z Quentinem 
Tarantino i kilkanaście zwiastunów. Zapewne bogatszego zestawu dodatków doczekamy się w superwyda-
niu Z obiema częściami .,Kill Bill". ELŻBIETA CIAPARA 

MARTWY FARCIARZ 
WALKING NED DEVINE. Wielka Brytania 
1998. Reżyseria : Kirk Jones. 
Dystrybutor: Solopan. 

Średnio zabawna historia irlandzkich eme
rytów, próbujących przejąć fortunę przyja
ciela. Nedowi Devine'owi poszczęściło si ę 

w totka, lecz jego serce nie wytrzymało 
napięcia. Koledzy, żeby zgarnąć fortunę, 
postanawiają podszyć się pod denata. Nie 
wszystko jednak idzie zgodnie z planem ... 
Film ratuje barwna galeria małomiasteczko

wych dziwaków, obrazujących wredną, 
acz poczciwą natu rę homo sapiens. (MAS) 

MEDALION 
THE MEDALLION. USA 2003. Reżyseria : 

Gordon Chan. Dystrybutor: Columbia Tństar. 

W porównaniu ze .. Smokingiem" to krok 
w dobrym kierunku, ale Jackie Chan wciąż 

nie może odzyskać formy. Producenci z Hol
lywood nie wierzą, że w filmach z Jackie 
Chanem dla publiczności najważniejszy jest 
Jackie Chan, a nie efekty specjalne. Najlep
szym efektem specjalnym jest przecież sam 
Chan, którego pogarda dla praw grawitacji 
i ograniczeń anatomicznych jest zdumiewa-

1 jąca ... Medalion" ma jeszcze jeden jasny 
punkt - zjawiskową Claire Forlani. (EC) 

R E K L 

MÓJ DOM W UMBRII 
MY HOUSE IN UMBRJA. USA 2003. 
Reżyseria: Richard Loncraine. 
Dystrybutor: Warner Bros. 

Czuje się teatralny rodowód tego filmu. W 
poleżonym w malowniczej scenerii domu 
spotyka się czworo obcych sobie ludzi - pi
sarka, emerytowany generał z Anglii, ame
rykańska dziewczynka i student z Niemiec. 
Łączy ich jedno - przeżyli wybuch bomby 
w pociągu. Razem próbują wyjść z szoku. 
Sztuczność filmu przeszkadza tylko z począt
ku, potem dramat tych ludzi wciąga. Szko-
da tylko, że koniec rozczarowuje. (EC) 

1 

A M A 

NIENASYCENIE 
-+ Polska-Litwa 2003. Reżyseria : Wiktor 

Grodecki. Dystrybutor: Vision. 

Adaptacja powieści Witkacego. Maturzysta 
Zypcio przechodzi przyśpieszony .. kurs doj
rzałości" . Po kolei wpada w szpony swoich 
nienasyconych nauczycieli, by stać się sza
leńcem pierwszego sortu. Ciężko się ogląda 
ekranizację prozy tak wieloznacznej, tym 
bardziej że twórcy postanowili dokładnie 
trzymać się pierwowzoru. Odbioru nie uła
twiają aktorzy, którzy .. zakrzyczeli" swoje 
kwestie. Jedyne, co pozwala przetrwać se
ans, to muzyka Leszka Możdżera. (MAS) 

PHILIPS 
T e raz obraz w twoim telewizorze 
zupełnie jak z życia wzięty. 



NIEŚMIERTELNY * 
HIGHLANDER. USA 1986. Reżyseria : 

Russell Mulcahy. Dystrybutor: Vision. 

Widowiskowa bajka o pojedynku, jaki przez 
stulecia toczy grupa wybrańców. Zabić ich 
można jedynie poprzez ścięcie głowy. 

Ostatni otrzyma nagrodę. Historia mocno 
naiwna, ale film broni się rozmachem, pięk-
nymi plenerami Szkocji i świetną muzyką 
zespołu Queen. Zapada także w pamięć 
Clancy Brown jako demoniczny czarny 
rycerz. który chce wybić pozostałych Nie-
śmiertelnych. W dodatkach rozmówka z 
Christopherem Lambertem i zwiastun. (EC) 

PRZEMIANY 

Normalny **** 
NORMAL. USA 2003. Reżyseria : Jane Anderson. Dystrybutor: Warner Bros. 

W 25. rocznicę ślubu Roy oznajmia żonie, że zamierza poddać się operacji zmiany pici. Ten 
punkt wyjścia postużyt Jane Anderson (która jest także autorką scenariusza) do stworzenia intere
sującej tragikomedii. Część filmu rozegrana została w konwencji humorystycznej (kapitalna scena 
rozmowy Roya z jego szefem), częściej jednak "Normalny" zmierza w kierunku dramatu. Decyzja 
Roya ma przecież wpływ nie tylko na jego życie, ale także na losy jego bliskich. Nastoletnia córka 
jako jedyna nie widzi w zamiarach ojca nic złego. Może dlatego, że ona sama, przechodząca 
wszystkie frustracje związane z okresem dojrzewania, nie czuje się najlepiej w swoim ciele. 
Z kolei dorosty już syn (z którym Roy i tak nie mial najlepszego kontaktu) reaguje kpiną i wrogością. 
Największy dramat przeżywa jednak żona Roya, która uważała swoje małżeństwo za udane. Zamia
ry męża są dla niej szokiem. Próbuje walczyć, chce odwieść Roya od operacji, wreszcie się poddaje. 
Pięknie to zostało zagrane przez Jessicę Lange. Równie znakomity jest Tom Wilkinson jako Roy. 

Jedyne zastrzeżenia budzi pewna idealizacja, jakiej dopuszcza się Jane Anderson. Poza kilkoma 
incydentami odmiana Roya nie wywołuje wrogości. Parniętając jednak, co się działo podczas parady mniejszości 
seksualnych w jednym z największych polskich miast, można podejrzewać, że amerykańska prowincja nie byłaby 
bardziej tolerancyjna wobec metamorfozy Roya. ELŻBIETA CIAPARA 

SZOGUN **** S.W.A.T. 
-+ Polska 2003. Reżyseria : Łukasz Barayk. SHOGUN. USA 1980. USA 2003. Reżyseria: Clark Johnson. 

Dystrybutor: Vision. Reżyseria : Jerry London. Dystrybutor: ITI. Dystrybutor: Columbia Trista r. 

Balansując między histerią a kiaem teleno- Kiedyś także w Polsce ten serial był prze- Jeśli Farren będzie wybierał takie filmy, jego 
weli, Barczyk pokazuje rodzinę, którą toczy bojem. Ekranizacja powieści Jamesa Cla- kariera długo nie potrwa. To wzorcowy 
rak kłamstwa. Jako antidotum proponuje vella. Dzieje Anglika Johna Blackthorne'a przykład, jak NIE należy robić filmów. Kiep-
poddanie się popędowi i intuicji, jakże za- (Richard Chamberlain), który zostaje samu- ski scenariusz, zero humoru, bohaterowie 
wodnym drogowskazom. Młoda kobieta, rajem w XVIl-wiecznej Japonii. "Szogun" jednowymiarowi. Farren z kolegami musi 
Marta, uwikłana w rodzinne dramaty, daje poza akcją i wątkiem miłosnym próbuje przetransportować francuskiego złoczyńcę 
się uwieść Snautowi, który wcześniej wy- pokazać zderzenie dwóch różnych kultur. do więzienia. Rzecz w tym, że złoczyńca 
brat jej siostrę. Seks jest ważny i piękny, a W dodatkach znajdziede ciekawy doku- obiecal 1 00 mln dolarów każdemu. kto go 
prawda i szczerość bywają bolesne - głosi ment o powstawaniu serialu, kilka mate- uwolni ... Multum dodatków, m.in. niewyko-
puenta. Jednak u Barczyka brzmi fałszywie rialów z historii Japonii (m.in. o samura- rzystane sceny, wpadki i wyglupy na planie 
jak usprawiedliwienie podłości . (BOS) jach), komentarz Londona. (EC) oraz przypomnienie serialu "S.W.A.l". (EC) 

R E K l A M A 
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Swoje ulubione programy telewizyjne możesz oglądać z jeszcze większą przyjemnością. 



Spartakus **** 
SPARTACUS. USA 1960. Reżyseria : Stanley Kubrick. Dystrybutor: Universal. 

Tłem filmu Kubricka jest powstanie niewolników, które wstrząsnęło Impe-
rium Rzymskim w latach 74-71 p.n.e. Rozpętane i poprowadzone przez Sparta- S PA RT AK u s 
kusa bylo jednym z największych buntów. Armia niewolników dochodziła 
do 60 tysi ęcy ludzi. Do decydującej bitwy doszło nad rzeką Silarus w Lukanii. 

Film Kubricka to superwidowisko nakręcone za 12 milionów dolarów 
(co w 1960 było jednym z najwyższych budżetów filmowych) i z udziałem tysię
cy statystów. Wyznaaył nowe standardy, jeśli chodzi o tzw. sword and sandais 
movies, korzystnie odcinając się od maniery włoskich widowisk Vittoria Cottafa
viego, które dominowały wtedy w kinach. Kubrick potrafił przeplatać dynamia
ne sceny masowe i batalistyane z kameralnymi sekwencjami o sporym ładunku 
sentymentalnym. Jednoaeśn ie .. Spartakus" jest filmem brutalnym. Krytyka pisała 
nawet o Kubrickowskiej fascynacji gwałtem . Jednak to, co w .. Spartakusie" naj
ważniejsze, to motyw potrzeby bycia wolnym. To dążenie do wolności u Kubricka przyj
muje formę imperatywu, staje się głównym motorem działań Spartakusa. W dodatkach 
m.in. komentarze. niewykorzystane sceny. szkice Kubricka. ILiBIUA CIAPARA 

ULICE W OGNIU *** 
-+ sTREETS OF FIRE. USA 1984. Reżyseria: 
Wałter Hill. Dystrybutor: Universal. 

Obiecujące poaątki kariery Wiłlema Dafoe 
jako aołowego złoayńcy ekranu. U Hilla 
gra sadystya nego szefa gangu równie sa
dystyanych motocyklistów, którzy porywa
ją ponętną gwiazdę rocka (Diane Lane). 
Na ratunek ukochanej śpieszy Michael Pa
re, który wtedy jeszae nie spadł do kina 
akcji klasy B. Walter Hill umie robić filmy 
sensacyjne. Świetne są też zdjęcia Andrew 
Laszło (aż trudno uwierzyć, że w całości 

powstały w dekoracjach). (EC) 

. Jł l:l · .. ·· . _ .... 
: ..... 

, WŁOSKA ROBOTA 
-+THE ITALIAN JOB. Wiełka Brytania 1969. 

Re.żyseria : Peter Collinson. Dystrybutor: ITI. 

Michael Caine jako uwodzicielski złodziej 

Charlie, jeden z najsłynniejszych pościgów 

samochodowych w historii kina i skok stu
lecia. Grupa złodziei z Anglii rabuje 4 mln 
dolarów we włoskim Turynie. Plan skoku 
wydaje się dopracowany, ale nie obejdzie 
się bez problemów. Szybkie tempo, dużo 
humoru i świetni aktorzy (komputerowego 
geniusza gra Senny Hill). W dodatkach 
niewykorzystane sceny, trzy dokumenty 
i komentarz producenta. (EC) 

R E K L 

WŁOSKA ROBOTA *** 
-+THE ITALIAN JOB. USA 2003. 

Reżyseria: F. Gary Gray. Dystrybutor: ITI. 

Remake wcale nie musi być gorszy od 
pierwowzoru. Film Graya ogląda się rów
nie dobrze, co pierwszą .. Robotę" . Akcja 
tylko na poaątku rozgrywa się w Wenecji, 
potem przenosi si ę do Los Angeles. Nie 
przeszkodziło to jednak w dosłownym sko
piowaniu wielu scen z oryginału, przede 
wszystkim szalonego pościgu trzech mini 
cooperów. Zabrakło tylko pastiszowego 
humoru pierwowzoru. Dodatki odsłaniają 
techniane kulisy filmu. (EC) 

A M A 

XANADU ** 
-+ USA 1980. Reżyseria: Robert Greenwałd. 

Dystrybutor: Universal. 

Musical z Olivią Newton-John. Słaba prze-
1 róbkarównie słabego filmu z 1947 roku, 

.. Down to Earth" z Ritą Hayworth. Newton
-John jako muza śpiewającego amatora 
wrotek. Już samo streszaenie brzmi przy
gnębiająco . Odtwórcy głównych ról, New
ton-John i Michael Beck. pozbawieni chary
zmy. Sytuację próbuje ratować Gene Kelly, 
ale jest bez szans ... Xanadu" będzie bawić 
tylko zagorzałych wielbicieli musicali i mu-
zyki disco z przełomu lat 70. i 80. (EC) 

PHILIPS 

Nowy Philips Fiat TV. Zobacz pOCZUJ . 
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Chicago ***** 
HBO. Niedziela 6.06. Godz. 21 .00. USA 2002. Reżyse ria : Rob Marshall. 
Obsada: catheńne Zeta-Jones. Renee Zellweger, Richard Gere. Czas: 113' 

Akcja pędzi w zawrotnym tempie, autorzy filmu rzadko dają nam okazję do złapania 
tchu. Musical to amerykańska specjalność i .,Chicago" Roba Marshalla to potwierdza. Popisy 
aktorskie. wokalne i taneczne oraz atrakcje wizualne uczyniły ten film sensacją 2002 roku. 

- Chicago to miasto szczególne, choć dziś upodobniło się do innych np. do Atlanty. 
która nie ma w sobie niczego niezwykłego - mówił reżyser w trakcie realizacji. 
- Naszym zadaniem jest dotarcie do źródeł mitycznego wyobrażenia o Chicago. żywego 
w świadomości Amerykanów. 

Gwiazda teatru muzycznego Velma (Catherine Zeta-Jones) równie dobrze radzi sobie 
na scenie, jak i w krwawych porachunkach. Mężowi i siostrze za zdradę matżeńską wymie
rzyła najwyższą karę. Jej konkurentką stanie się Roxie (Ren~e Zellweger) marząca o karierze 
scenicznej i wystarczająco stanowcza, by o sukces i popularność walczyć za wszelką cenę. 

Chicago żyje na ekranie gorączkowym, chorobliwym rytmem. Oglądamy oszałam iający 
spektakl, w którym rozrywka, erotyzm i sława ściśle wiążą się ze światem mrocznych in
stynktów i bezprawia. Lata 20. w Ameryce to czas, gdy sposób myślenia i oceny milionów 
kształtuje już wielkonakładowa prasa. Demoniczne gwiazdy takie jak Velma i Roxie są .,wy
marzonymi" bohaterkami rzesz czytelników. 

DAVID l LIZA DRESZCZE ***** DZISIEJSZE CZASY 

*** -ł CANAL+ Środa 22.06. Godz. ****** 
TV4. Środa 23.06. Godz. 23.00. 00.00. Polska 1981. Reżyseria: -ł ALE KINO. Poniedziałek 7.06. 
DAVID AND USA. USA 1962. Wojciech Marczewski. Godz. 20.00. MODERN l iMES. 
Reżyseria: Frank Perry. Obsada: Tomasz Hudziec, Teresa USA 1936. Reżyseria: Charles 
Obsada: Keir Dullea, Janet Mar- Marczewska. Marek Kondrat, Chaplin. Obsada: Charles 
golin, Howard Da Silva. Czas: 95' Władysław Kowalski. Czas: 102' Chaplin, Paulene Goddard. 

Rzecz rozgrywa się w czasach Chester Conklin. Czas: 87' 

Niewielu twórców, kręcąc film stalinowskich. Na szkoleniowy Film zaczyna si ę metaforycznym 
o ludziach psychicznie chorych. obóz harcerski trafia chłopak obrazem stada owiec przebiega-
realizuje artystyczne ambicje. z inteligenckiej rodziny. którego jącego przez bramę. a po chwili 
Większość poprzestaje na .. szla- ojca pod błahym zarzutem ska- widzimy robotników spieszących 
chetnych intencjach". Ale Frank zano na więzienie. Chłodny z do fabryki. Alegoria ta mówi: 
Perry w swoim debiucie nie pozoru obraz zniewalania świa· oto świat. w którym ludzie straci-
traktuje bohaterów jak dziw- domości nastolatków ma tym li swoją indywidualność i stali się 
nych istot, zewnętrznie tylko większą siłę, że na tę diaboli czną tłumem poddanym dyktatowi 
podobnych do zdrowych ludzi. rzeczywistość spoglądamy po- wielkiego przemysłu . Chaplinow-
Dzięki chłodnej. oszczędnej przez reakcje stopniowo zmienia- ski bohater Charlie jest jednym 
narracji naszą uwagę skupiają jącego się bohatera. Wojciech z owych fabrycznych nieszczęśni-
nie ułomności Davida i Lizy. Marczewski pokazuje obóz szko- ków zmuszonych do morderczej 
lecz to, że są samotni w świe- leniowy jako .. hodowlę czlowie· walki o wydajność. Do historii 
cie swych obsesji. u rojeń. prze- ka socjalistycznego". pozbawio- kina przeszły sceny. w których 
czuleń. Nie ma tu łatwego nego tożsamości, posłusznego Charlie zostaje porwany przez 
współczucia, Jest obraz z tru- nakazom, niezdolnego do samo- taśmę produkcyjną. a później 
dem budowanej więzi . dzielnej oceny świata i siebie. schwytany przez kola zębate . 

GORĄCY CZWARTEK ZMRUŻ OCZY * * ** -ł CANAL+ . Sobota 5.06. 

-ł TVP2. Wtorek 8.06. Godz. 20.00. Polska 2002. 

Godz. 22.30. Polska 1994. Reżyseria : Andrzej Jakimowski. 

Reżyseria: M ichał Rosa. Obsada: Zbigniew 

Obsada: Damian luba. Zamachowski, Andrzej Chyra. 

Grzegorz l empa. Małgorzata Foremniak. 

Ewa Dałkowska. Czas: 53' Czas: 88' 

To był debiut Michala Rosy Na ekranie zdarzeń niewiele. 
i największa niespodzianka ale za to .. wewnętrzna" akcja 
gdyńskiego festiwalu w 1994 rozgrywająca się w sferze do-
roku, zwłaszcza na tle widoczne- znań i pragn ień bohaterów jest 
go w naszym kinie lęku przed niezwykle intensywna. Główną 

konfrontacją z nową rzeczywisto- postacią tego pięknego. poetyc· 
ścią. Świat lat 90. ujęty apoli- kiego filmu jest były nauczyciel 
tycznie i kameralnie pojawia się Jasiek (Zbigniew Zamachowski). 

l w opowieści o trzech kilkunasto· który uci ekł od gwarnego 
latkach mieszkających w jednym świata na mazurskie pustkowie 
ze zdegradowanych śląskich i pracuje jako stróż . Wiele ciepła 
miast. Siwy. Adam i Dworaczek i optymizmu niesie ta historia 
dorastają w przygnębiającym , samotnika szukającego we-
przykopalnianym krajobrazie. wnętrznej harmonii, który stał 
W ich świecie zło wydaje się ba- się opiekunem i przewodnikiem 
nalne i dla wielu staje się spo- duchowym dziewczynki 
sobem życia . - buntowniczki. 
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w STARYM KINIE ) 

, , 

KROL AMANTOW 
Dla wielu Amerykanów był symbolem energii 
i żywotności. Czarujący i elegancki. 
Kobiety go kochały, mężczyżni mu zazdrościli, 
a kamery ... drżały z przejęcia na jego widok. 

W iadomość o śmierci Cary'ego 

Granta w 1986 roku wywołała 

żal i zdumienie. Grant "miał 

być" przecież niezniszczalny. Mimo że 

dawno już wycofał się z branży filmowej, 

ciągle cieszył się popularnością. Zyskał 

nowych wielbicieli, prowadząc telewizyjny 

show. Na dzień przed śmiercią spowodo

waną udarem mózgu brał udział w bardzo 

wyczerpujących telewizyjnych próbach. 

Ale gdy wychodził ze studia, nie było wi
dać u niego zmęczenia czy rozdrażnienia. 

Grant zawsze ukrywał słabości i lęki. 

Przez lata był królem amantów filmo

wych. Mając sześćdziesiątkę na karku, gry

wał role, których nie odważyłby się przy-
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KRZYSZTOF DEMIDOWICZ 

jąć żaden z jego kolegów. Gdy na francu

skie ekrany wszedł w 1964 roku film Stan

Jeya Donena "Szarada", gdzie partnerką 

Gran ta była młodziutka Audrey Hepburn, 

recenzent "L'Express" napisał: "Dożyjemy 

czasów, gdy Grant nie będzie miał już 

żadnego własnego zęba i włosa na głowie, 

a jednak uznamy za naturalne, że uwodzi 

na ekranie 20-letnie panny'~ 

Fenomen jego sukcesu polega przede 

wszystkim na tym, że był inny od filmo

wych konkurentów. Nie grywał herosów 

takich jak Gary Cooper czy "słodkich 

twardzieli" jak Clark Gable. Ten pierwszy 

bywał nużący w rolach szlachetnego 

obrońcy zasad, drugi zaś wpadał czasem O 
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W STARYM KINIE/ CARY GRANT ) 

w niezamierzony komizm, grając mocnych 

facetów. Grant, obdarzony urodą w typie 

południowym, miał po prostu czarować 

publiczność i robil to znakomicie. Przed 

schematami bronil się wdziękiem, kome

diową inwencją, a także dyskretną autoiro

nią.- Kamery dygotały z przejęcia na wi

dok promiennego uśmiechu Granta. Był 

mistrzem w repertuarze, który się nie sta

rzeje- wspominał reżyser George Cukor. 

Nawet w błahych komediach widow

nia, a zwłaszcza jej żeńska część, podzi

wiała dynamikę i bezpretensjonalność syl

wetek tworzonych przez tego aktora. 

Grant był "boskim gwiazdorem", a zara

zem kimś niemal swojskim, jako poszuki

wacz miłości i szczęścia. 

AMERYKANIN Z IMPORTU 
Grant stał się chlubą Ameryki, ale był 

przybyszem z Anglii. Urodził się w 1904 

roku w Bristolu jako Alexander Archi

bald Leach. Jego dziadek występował 

sztukach szekspirowskich. Zarobki ojca 

pracującego w fabryce tekstylnej pozwa

lały rodzinie na bardzo skromne życie. 

Archie -jak wielu sławnych aktorów 

przed nim i po nim - był po trosze bun

townikiem i łowcą przygód. Mając kilka

naście lat, trafil do trupy akrobatów i ak

torów Boba Pendera. Przybył z nią nawet 

do Ameryki. W zespole Pendera dosko

nalił sztukę śpiewu, tańca i ... chodzenia 

na szczudłach. Gdy w 1925 roku zdecy

dował się osiąść w Ameryce na stałe, 

zarabiał na utrzymanie, spacerując na 

szczudłach i rozdając ulotki reklamowe. 

Przełom nastąpił w 1927 roku, gdy 

Arthur Hammerstein dal mu szansę 

w otwartym przez siebie teatrze muzycz

nym w Nowym Jorku. Archie Leach zaczął 

robić obiecującą karierę artysty musicalo-
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wego i być może nigdy nie trafiłby do 

świata kina, gdyby nie -z pozoru mało 

atrakcyjna - propozycja Caseya Robinsona 

zagrania wojskowego marudera w krótko

metrażowym filmie. Robinsonowi tak 

spodobał się filmowy instynkt Archiego, 

że zwrócił na niego uwagę szefom Para

mountu. Droga do sukcesu zaczęła się 

od "magicznej" przemiany Archiego 

Leacha w Cary'ego Granta. Według pro

ducentów, nazwisko Archibałd Leach było 

w sam raz dla arcybiskupa, ale w przemy

śle filmowym staloby się przekleństwem. 

ULUBIENIEC MAE WEST 
Na dużym ekranie Grant debiutował 

w filmie "Taka jest noc" ( 1932) Franka Tuf

fle, grając z Lili Darni ty, a już w następnej 

roli w "Blond Venus" (1932) pojawił się 

u boku samej Marleny Dietrich. Grant nie 

miał tu za dużo do grania, ale bardzo prze

żywał ten występ ze względu na wykonaw

czynię głównej roli. Minęły bowiem zaled

wie dwa lata od momentu, gdy Marlena 

Dietrich rzuciła świat na kolana kreacją 

śpiewaczki z nocnego lokalu w "Błękitnym 

aniele': Grant po raz pierwszy obawiał się 

tremy. Nie chciał stracić opinii aktora od-

Miał czarować publiczność 
i robił to znakomicie 
ważnego i swobodnego w każdej sytuacji. 

- Każdy adept planujący karierę 

w Ho!Jywood wierzy w jakiś zwrot, w pre

zent od losu - mówil Cary Grant przy oka

zji rozstania z ekranem.- Dla mnie takim 

wsparciem była Mae West, symbol seksu 

i tego, co najbarwniejsze w Hollywood. 

Grant zagrał z nią najpierw w fiJmie 

Wesleya Ruggiesa "Nie jestem aniołem" 

(1933). Był to jego pierwszy dobrze oce

niony przez prasę występ. Efektowna rola 

kochanka gwiazdy teatralnej przyniosła 

aktorowi także spory rozgłos. Film miał 

skandalizującą aurę, a to przyciągało lu

dzi do kin. Jak na owe czasy sukces kaso

"vy był imponujący. W ciągu pierwszych 

tygodni wyświetlania film Ruggiesa 

w Nowym Jorku i Los Angeles obejrzało 

ponad 300 tysięcy widzów. 

Protekcja Mae West spełnila zadanie, 

Grant wykorzystał swoją szansę. Posypaly 

się role ekranowych uwodzicieli w różnych 

wersjach, w tonacji komediowej i bardziej 

serio. "Filadelfijska historia" George' a Cu-

kora i wcześniejsze "Drapieżne maleństwo" 

( 1936) Howarda Hawksa to przykłady fil-

mów, które można by dziś określić jako 

zwariowane komedie romantyczne. 

W "Drapieżnym maleństwie" Grant 

popisywał się jako antropolog szukający 

funduszy na założenie muzeum, który 

uświadamia sobie, że kobieta przysparzają-

ca mu problemów (Hepburn) to ... sio-

strzenica milionerki. W "Filadelfijskiej 

historii" Grant demonstrował znakomity 

komediowy refleks i uwodzicielski czar 

w roli byłego męża pewnej piękności, bez 

której nie mógł żyć. W tych filmach Grant 

stworzył typ bohatera, który szaloną fan-

tazję i obsesyjne pragnienia łączył z nieska-

zitelnymi manierami dżentelmena. Ale 

fascynacja kobietami kryła potrzebę pod-

porządkowywania ich sobie. Dojrzewając 

aktorsko, Grant potrafił wzbogacać korne-

cliowe postaci o rys perfidii. 

JAK RODAK Z RODAKIEM 
Odcień cynicznego wyrafinowania 

w rolach Granta sprawił, że zainteresował 

się nim Alfred Hitchcock, także Anglik, 

który w 1941 roku zrealizował swój pierw-
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szy amerykański film "Rebeka'~ Hitchcock 
znał zresztą aktorstwo Granta, lepiej niż 
mógł on przypuszczać, i był przekonany 
o jego talencie. Pierwsze artystyczne spot
kanie Granta i Hitchcocka nastąpilo przy 
okazji "Podejrzenia" ( 1941). Aktor nakreślil 
tu dwuznaczną, tajemniczą postać życio

wego gracza Johna Aysgartha, który po 

krótkim romansie z córką generała Liną 
(Joan Fontaine) został jej mężem. Relacje 
między słabo znającymi się małżonkami są 

napięte i jak sugeruje Hitchcock, mogą do
prowadzić do kryminalnego finału. 

Do historii kina przeszła scena, w któ
rej John podaje żonie szldankę mleka. 
Hitchcock "uruchamia" w każdym z nas 
podejrzenie, że jest ono zatrute. Reżyser 

chciał, by Grant zagrał w tym filinie mor
dercę, jednak pod nieubłaganym naciskiem 
producentów wycofał się. Dzięki temu 
obraz Gran ta jako bohatera pozytywnego 
został ocalony. 

Mimo wszystko Hitchcockowi udało 
się jednak naruszyć ów wizerunek. W 1955 
roku Grant po dwóch latach przerwy za
grał u Hitchcocka byłego superwłamywa

cza o pseudonimie Kot. Nazywano go tak 

z racji jego akrobatycznych wspinaczek 
po murach domów. Kilka złodziejskich ak
cji przypominających wyczyny Kota rzuca 
na niego niesłuszne podejrzenie i bohater 
dla własnego dobra tropi swego naśladow
cę. To prywatne śledztwo staje się jakby 
podróżą w czasie, odmJadza bohatera 
i przy okazji daje szansę rozkoszowania się 
romansem z olśniewającą, znacznie mJod
szą kobietą, graną przez Grace Kelly. 
Widzowie o bardzo konserwatywnych 
przekonaniach sarkali, iż wątek romanso
wy jest pochwałą wiecznej męskiej walki 
o miłosne i seksualne spełnienie, niezależ
nie od okoliczności. 

SZARŻE CiRANTA 
Ukoronowaniem współpracy duetu 

Hitchcock-Grant był głośny thriller "Pół
noc- pólnocny zachód" ( 1959). W tej mi
sternie utkanej historii Grant wystąpil jako 
specjalista od reklamy, który na swoje nie
szczęście uznany został za szpiega i musi 
walczyć o życie, narażony na podwójne za
grożenie, zarówno ze strony amerykań
skich, jak i wrogich tajnych służb. Grant 
mial tu sposobność, by w tle sensacyjnej 
akcji zagrać dramat człowieka osaczonego, 
tracącego poczucie tożsamości. 

Na przeciwnym, komediowym biegu
nie jest rola w ,,Arszeniku i starych koron
kach" (1946) Franka Capry. W czarnej 

komedii nakręconej na podstawie sztuki 
Josepha Kesselringa Grant zagrał pisarza 
Mortirnera Brewstera, który odkrywa, 
że jego rodzina to ludzie opętani zbrodni
czymi instynktami. Brawurowo, z wielkim 
komediowym kunsztem ukazał udręki je
dynego zdrowego wśród szaleńców. 

Dramatyczną życiową szarżą aktora 
była decyzja o rozstaniu z ekranem. 
Ostatnim filmem, w którym zagrał, była 

sensacyjna opowieść "Walk, Don't Run" 
(1966) Charlesa Watersa. Grant uznał, 
że kino, które zamienia się w niewybred
ną rozrywkę, przestało być miejscem dla 
niego. Wspominał o tym dziennikarzom 
przy okazji odbierania Oscara za cało
kształt twórczości w 1970 roku. Filmowy 
superuwodziciel także poza ekranem był 

Jedna z żon nazwała go 
szarmanckim łajdakiem 

zdobywcą kobiet, aczkolwiek życiowe skut
ki tego bywały różne. Miewał środowisko
we romanse i aż pięciokrotnie się żenił. 

KOBIECIARZ TAKŻE W ŻYCIU 
Pierwsze małżeństwo z seksowną Vir

ginią Cherril skończyło się w 1934 roku, 
zaledwie po roku od ślubu. Zajęty walką 
o aktorski awans Grant fatalnie znosił do
mowe napięcia i konflikty. Uznał, że zwią
zek z Virginią jest pomyłką. Drugi, z właś

cicielką sieci domów handlowych Barbarą 
Hutton, przetrwał trzy lata. W miarę upły
wu lat Grant jakby coraz lepiej przystoso
wywał się do małżeńskiego życia. Małżeń
stwo Granta i aktorki Barbary Drake 
rozpadło się bowiem po siedmiu łatach. 

źle wróżono fascynacji 60-łetniego 
Granta młodszą o 31 lat gwiazdą Dyan 

Cannon, kapryśną i ceniącą so
bie niezależność. Podczas roz
prawy rozwodowej Cannon 
oskarżyła Granta o chorobliwą 
zazdrość i używanie narkoty
ków. Na koniec stwierdzila 
jednak, że to "najbardziej szar
mancki łajdak, jakiego poznała'~ 
Z tego związku narodziło się je
dyne dziecko Granta, ukochana 
córka Jennifer, która wyrosła 
na piękną i inteligentną kobietę, 
a po skończeniu prestiżowego 
uniwersytetu Stanford prowa
dzi "normalne" życie z dala 

od szaleństwa świata kina. A jej ojciec po 
burzliwym rozejściu się z Dyan Cannon 
niestrudzenie szukał nowej towarzyszki ży
cia i znalazł ją w osobie młodej, urodziwej 
i skromnej Barbary Harris, specjalistki 
od reklamy w jednym z londyńskich hoteli. 
Różnica wieku była szokująca, wynosiła 
48 lat, ale to właśnie Barbarę uznał Grant 
za miłość swego życia. Taki był finał histo-
rii filmowego amanta. l' 
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P 
rzy okazji .,Powrotu" wróciłem myślą do czasów, 
gdy patriotyczną powinnością było gardzić ruskimi 
filmami. Przed rokiem 1989 państwowy dystrybutor 

kupował je hurtowo, ale od pewnego momentu nikt już ich 
do kin nie wprowadzał, bo nikt ich już w kinach nie oglą
dał. Opinia ludu pracującego była zgodna i aprioryczna: 
filmy te są denne, nudne i szkodliwe. Błogosławieni, którzy 
nie widzieli, a uwierzyli. 

Z tłumu błogosławionych (sam co niedziela fałszowa
łem .,Boże, coś Polskę") wyłamywała się pewna moja ciot
ka, która pasjami mogła oglądać ruskie na ruskim telewizo
rze kolorowym marki Rubin. "Dzięki nim czuję się lepsza 
-mawiała- bo patrzę na gorszych od siebie. To biedni lu
dzie, skrzywdzeni i poniżeni. A jakie durne! No, idioci!". 

Prawda czasu, prawda ekranu. Głupota czasu, głupota 
ekranu. To wszystko są rzeczy niepowtarzalne. A dzisiaj? 
Czego dzisiaj się nie lubi? Duch jedności w narodzie osłabł. 
Mamy pluralizm. Przygotowałem więc listę, w której każdy, 
mam nadzieję, znajdzie swoje ulubione zdanie. Jeśli coś prze-
oczyłem, proszę dorzucić. 

Nie lubi się filmów czeskich, bo śmiesznie mówią. Nie 
lubi się filmów niemieckich, bo przypominają niemiecki dubbing. Nie lubi się filmów węgierskich, bo nic 
nie można zrozumieć. Nie lubi się filmów francuskich, bo wciąż gadają po francusku. Nie lubi się filmów, 
w których gadają, bo nie nadąża się z czytaniem napisów. Nie lubi się filmów niemych, bo nie gadają. 

Nie lubi się filmów japońskich, bo krzyczą i robią miny. Nie lubi się filmów chińskich, bo Chińczycy 
wyglądają jak Japończycy. Nie lubi się filmów angielskich, bo lecą Szekspirem. Nie lubi się filmów 
amerykańskich, bo wiadomo, jakie są filmy amerykańskie. Nie lubi się filmów irańskich, bo nuda. 
Nie lubi się filmów skandynawskich, bo takie zimne. Nie lubi się filmów hiszpańskich, bo tylko seks 
im w głowie . Nie lubi się filmów włoskich, bo mamma mia. Nie lubi się filmów litewskich, łotewskich 
i estońskich, bo kto to widział film 
litewski, łotewski i estoński. Nie lubi 
się filmów polskich, bo zwłaszcza nie 
lubi się filmów polskich. 

Nie lubi się filmów politycznych, 

Czego się w kinie n1e lubi? 
Mamy pełny pluralizm 

bo na polityce zna się każdy. Nie lubi się dramatów, bo nie ma nic do śmiechu. Nie lubi się filmów kostiu
mowych, bo głupio wyglądają. Nie lubi się horrorów, bo w ogóle nie są straszne. Nie lubi się filmów wojen
nych, bo wojna jest straszna. Nie lubi się musicali, bo za dużo śpiewają. Nie lubi się filmów science fiction, _, 
bo nieżyciowe. Nie lubi się filmów o życiu, bo trzeba się oderwać. ~ 

S: Nie lubi się filmów o gejach, bo są pedalskie. Nie lubi się filmów o feministkach, bo nie są kobiece. ~ 

Nie lubi się filmów kobiecych, bo nie są męskie. Nie lubi się filmów męskich, bo nie są feministyczne. Nie lubi ~ 
się filmów o intelektualistach, bo do roboty. Nie lubi się filmów o Żydach, bo rządzą światem. Nie lubi się ~ 
filmów o Murzynach, bo czarni. Nie lubi się filmów o Arabach, bo prymityw. 

Nie lubi się filmów Almodóvara, bo ciota. Nie lubi się filmów Polańskiego, bo zbok. Nie lubi się ~ 
filmów von Triera, bo świr. Nie lubi się filmów Lyncha, bo psychol. S 

Nie lubi się, jak się lubi, co się nie lubi. Nie lubi się, jak się nie lubi, co się lubi. ~ 
~ Obrywam gałązkę akacji, która pięknie wyrosła przed wejściem do Unii. l zgodnie ze staropolskim et: 
~ 

zwyczajem zaczynam się nad gałązką znęcać. Nie kocha, nie lubi, nie szanuje, nie chce, nie dba... ~ 

Nie żartuję. 
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JERZY 
BRALCZYK 
językoznawca, specjalista 
w dziedzinie języka mediów, 
polityki i reklamy. Wykłada 

w Instytucie Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskie
go oraz w Szkole Wyższej 

Psychologii Społecznej. 
Prowadzi liczne audycje ra
diowe i programy telewizyj
ne dotyczące języka. Zbiera 
wydania "Pana Tadeusza" 
oraz stare podręczniki 
dobrego zachowania 
i mówienia. jm autorem 
wielu książek i artykułów. 
Jak twierdzi, oprócz 
językoznawstwa 

interesuje się ... życiem. 

Jerzy Bralczyk: 
Intelektualnie pobudzony 

J 
eden z naj\vybitniejszych fLlowfów 
XX wieku Ludwig Wittgenstein był 

zdeklarowanym milośnikiem ftlmu. 
Przychodził do kina, siadał w pierwszym 
rzędzie i oglądał wszystko, co puszczali, 
z równym zainteresowaniem. Bo ważny 
był sam fakt, że z filmem obcuje i już to 
robiło wielkie wrażenie. 

Ze mną było podobnie. Kiedyś cho
dziłem do kina na okrągło, zdarzało się, 

że kilka razy dziennie. To był mój sposób 
na spędzanie dni. Teraz bywam o wiele 
rzadziej i brakuje mi tych wizyt. Atmosfera 
sali kinowej, wspólne oglądanie filmów 
z innymi jest dla mnie bardw ważne. 
Gdyby w Milanówku było kino, nie prze
gapiłbym żadnej premiery. I nie upieram 
się wcale, że film musi mieć koniecznie 
wysmakowaną treść. Czasem wystarczy 
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po prostu widowiskowość. Bardzo lubię 
szybkie pościgi , efekty. Nie stronię też od 
horrorów, krew oglądam nawet chętnie, 
choć wnętrzności już mniej. Jedyny gatu
nek, którego z zasady unikam, to melodra
mat. Takie filmy emocjonalnie mnie szan
tażują, wymagają reakcji, do której, po 
pierwsze, nie czuję się zdolny, a po drugie, 

Krew oglądam nawet chętnie, 
choć wnętrzności już mniej 
nie jestem skłonny. Nie lubię się wzruszać. 
Wolę emocjonować się albo przeżywać in
telektualne pobudzenie. 

Często identyfikuję się z ekranowymi 
bohaterami, szczególnie tymi wyobcowa
nymi, nierozwnianymi przez resztę, samot-

nymi- jak postaci grane przez Klausa Kin
skiego, bohaterowie Herzoga, Kolskiego czy 
Jacques' a Tati. Jak u każdego, tak i u mnie 
pojawia się czasem myśl, że jestem inny 
i że ludzie mnie nie rozumieją. Oglądanie 
kogoś, kto ma problemy ze światem, wywo
łuje poczucie pewnej wspólnoty. 

Z tego powodu zawsze lubiłem filmy 
Marka Koterskiego, począwszy od "Domu 
wariatów': przez "Nic śmiesznego", po 
"Dzieó świra'~ Nie dziwiłem się specyficz
nym zachowaniom ich bohaterów, bo sam 
miewam przymusowe odruchy, nie do 
koóca kontrolowane gesty i sporo różnych 
obsesji. Jedną z nich jest potrzeba ogląda
nia rzeczy z obu stron. Jeżeli widzę coś 
z lewej, powinienem i z prawej. Mam też 
nawyk sumowania cyfr w numerach reje
stracyjnych przejeżdżających samochodów. 
Muszę wiedzieć, ile dają -jeśli wychodzi 
dwa, jestem bardzo niezadowolony, a jeśli 
pięć, to się cieszę. 

W ostatnich filmach Katerskiego prze
szkadza mi jednak trochę nadużywanie 
wulgaryzmów. Adaś Miauczyóski w my
ślach mówi świetnym jedenastozgłoskow
cem, a kiedy tylko wydaje z siebie głos, to 
najczęściej wychodzi mu coś znacznie 
brzydszego. Mnie dość rzadko zdarza się 
przeklinać w ten sposób. Wulgaryzmy są 
potrzebne, ale powinniśmy je oszczędzać 
na sytuacje naprawdę wyjątkowe. 

Szczególną uwagę zwracam na język 
w ekranizacjach wielkiej literatury. I może 
dlatego nie lubię "Pana Tadeusza" Wajdy. 
Do poematu mam stosunek wyjątkm.vy 
- znam go niemal na pamięć, zbieram ko
lejne wydania. Jestem do niego zbyt przy
wiązany, żeby wybaczyć reżyserowi pomyłki 

w tekście, nieliczenie się z brzmieniem 
łacmskim, stosowanie innej średniówki. 

' To niedopuszczalne i bardw drażniące. 
To samo z "Lawą" Konwickiego, pierwszą 
ekranizacją "Dziadów'~ Znalazłem tam 
przynajmniej dwa uchybienia ... 

Oprócz języka niezmiernie ważna jest 
dla mnie plastyczność filmów. Cudownie 
malarskie były "Cienie zapomnianych 
prwdków" i "Owoc granatu" Siergieja Pa
radżanowa, urzekająco piękna "Brzezina" 
Wajdy. Moim wielkim idolem filmowym 
jest też Wojciech Jerzy Has. Kocham "Sana
torium pod Klepsydrą" i "Rękopis znalezio
ny w Saragossie" właśnie przez ich plastycz
ność i rodzaj prowadzenia narracji, która 
jest często podporządkowana obraw,-vi. 

notowała ALEKSANDRA MAJDA 

J 
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"POMÓŻMY 
DZIECIOM 
ULICY" 
DOŁĄCZ DO 
AKCJI ELLE 

WAKACYJNY 
HOROSKOP 

CHCESZ BYĆ 
LUBIANA? 

ZACZNIJ 
OD SIEBIE! 

NIECH ZYJĄ 
KSUALNI! 
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