
KUMPEL SWOICH FILMÓW
Reżyser, scenarzysta, operator, producent, twórca filmów dokumentalnych, fabularnych i sztuk teatralnych, a także autor ksią-
żek oraz piosenek... – gdy popatrzeć w życiorys tego niezwykłego człowieka, okazuje się, że swoimi dokonaniami mógłby 
obdarzyć kilku artystów. Intensywność zawodowego życia ma jednak cenę. Jan Jakub Kolski zgodził się udzielić nam szczere-
go wywiadu o blaskach i cieniach filmowej egzystencji.

Stworzył Pan wiele wybitnych filmów. 
Któryś z nich ma szczególne znacze-
nie?

Perspektywa z jakiej patrzę na moje filmy jest 
inna od waszej. Wasz ogląd nie uwzględnia 
osobistego uwikłania w substancję filmu; pa-
trzycie bardziej jak filmoznawcy, widzowie, 
fani i fanki czyjejś twórczości. Ja zawsze naj-
bardziej lubię swój ostatni film, dlatego, że 
z tym ostatnim wiążą się najżywsze emocje. 
  Po to, żeby być w kontakcie z filmem, mu-
szę w jakimś sensie być w gorączce, muszę 
być rozemocjonowany, rozedrgany, na tym 
ta robota – tak mi się zdaje – polega. Zwy-
kle w takim właśnie kontakcie jestem z ostat-
nim filmem: on mnie najmocniej obchodzi, 
kocham go wówczas najbardziej, nawet 
jeśli trwać ma to zaledwie chwilę. Na moje 
uczucia wpływu nie mają nawet krytycz-
ne uwagi widzów. Recepcja filmów bywa 
zresztą zawsze rozmaita, czasem jest nieza-
dowalająca, ale dla mnie to bez znaczenia. 

To może inaczej – który z Pańskich filmów 
sprawił Panu najwięcej trudności? Który 
był największym wyzwaniem? Pytamy 
zarówno o wymiar realizacyjny, jak i ten 
emocjonalny?

Zazwyczaj jest tak, że ten z filmów, który 
silnie eksploruje pole osobiste, bardziej do-
tyka. Nawet, jeśli pozornie jest łatwiejszy 
realizacyjnie – na przykład jest mniejsza 
obsada, mniejsza ekipa, mniej rozległa in-
scenizacja – to i tak pamięta się go dotkli-
wiej. Tak pewnie było z ostatnim filmem – 
czyli z „Ułaskawieniem” – bez wątpienia 

obraz ten, jak mało który, dotyka tych sfer 
życia, w których umocowane są moje pry-
watne doświadczenia: osobiste i rodzinne. 
Zresztą, jeśli film jest smutny, a jego ma-
teria utkana jest z dramatycznych do-
świadczeń, to po prostu nasiąka się tym 
wszystkim. Ale to jest dobre towarzystwo. 
Potrzebne. Nie warto od tego uciekać. Do-
brze jest być kumplem dla swojego filmu, 
bo wtedy stajesz się partnerem dla tego 
wszystkiego, co film ze sobą niesie – także 
dla ekipy, z którą współtworzysz obraz. 
  Film jest niczym żywy organizm. Na 
czas realizacji nakładają się różne emo-
cje ludzi z ekipy, bo przecież na ekran 
trafia to, co zaoferują współtwórcy. Jeśli 
nie ma  tego emocjonalnego partnerstwa 
i emocjonalnej spójności na planie – czy-
li jak w przypadku filmu „Ułaskawienie”, 
nasiąknięcia smutkiem – to na ekran trans-
portują się nie te emocje, które powinny.

Na planie łączy Pan wiele ról, m.in.: scena-
rzysty, producenta i reżysera. Łatwo jest 
pogodzić te wszystkie funkcje?

Odpowiedzi należy szukać na ekranie. Nie 
umiem powiedzieć, czy udało mi się wszyst-
ko pogodzić, albo, czy udało mi się pogo-
dzić umiarkowanie. Widz na tak zadane 
pytanie, musi sam znaleźć odpowiedź, oglą-
dając film i komunikując się z nim. Ja mogę 
tylko powiedzieć, że jako producentowi, 
było mi łatwiej i… trudniej działać w roli re-
żysera. Łatwiej w tym sensie, że nie podle-
gałem rozmaitym naciskom, które zdarzają 
się wtedy, gdy producentem jest ktoś inny. 
Producent myśli zwykle o tym, by film przede 
wszystkim na siebie zarobił. Żeby był atrak-
cyjny i dobrze wpisał się w mainstream. 
Jeśli z jego obserwacji na planie, wynika, 
że reżyser i reszta ekipy sprzeniewierzają 
się jego celom, to wtedy bezceremonial-
nie i zwykle bezwzględnie  interweniuje.

A dlaczego bywa trudniej?

Bo dochodzi dodatkowa odpowiedzial-
ność, w tym wypadku za strefę finanso-
wą. Od tych aspektów reżyser niebę-
dący producentem jest zwykle wolny 
– może się skupić na stronie twórczej i tyle.

Jest Pan członkiem jury Konkursu Filmowa 
Młoda Polska. Czego Pan oczekuje od mło-
dych twórców? Czym będzie się Pan kiero-
wał w ocenie krótkich metraży?

Poza tym, że jestem jurorem tutaj, to jestem 
nauczycielem w słynnej łódzkiej Filmówce.  
Tam mówię studentom niezmiennie od lat, że 
muszą pamiętać o trzech aspektach swojego 
fachu: film powinien poruszać, opowiadać hi-
storię i dać się rozpoznać – w tej kolejności. 
Poruszać, tzn. znaleźć czuły punkt w odbior-
cy, dotknąć, nawet tak, żeby zabolało, ale 
też rozbawiło, czy wzruszyło. A by móc opo-
wiedzieć historię, trzeba być sprawnym opo-
wiadaczem. To oznacza umiejętność wyko-
rzystania całego instrumentarium filmowego. 

A dać się rozpoznać?

Żeby dało się zobaczyć kolor oczu osoby, 
która opowiada historię. Żebym widział 
jaki rodzaj człowieka stoi za komunikatem 
ekranowym: jaka jest jego wrażliwość, jaka 
wyobraźnia... To da się w filmie ulokować – 
najzdolniejsi to potrafią. Po filmie można roz-
poznać styl twórcy, tak jak można rozpoznać 
charakter filmowego pisma. I te trzy kryteria 
są z mojego punktu widzenia najważniejsze 
– dlaczego? Bo są zwykle nieomylne. Takich 
cech będę szukał w filmach z Konkursu Filmo-
wa Młoda Polska. Zobaczymy, co z tego wy-
niknie. A przy okazji, mam nadzieję, że będą 
to fajne filmy i że będę się dobrze bawił pod-
czas seansów.

Jeszcze jedno na koniec: jakie ma pan 
najbliższe filmowe plany?

Jestem w trakcie przygotowań do  filmu 
pt. „Republika dzieci”. Będzie realizo-
wany na przełomie tego i przyszłego 
roku. To taka duża baja dla dorosłych i 
trochę dla dzieci. Poza tym mam szkołę, 
mam studentów, a oni mają swoje filmy, 
którymi się opiekuję. Między nami jest 
wielka współpraca i wielka komitywa. 
Kiedy chcą się do mnie dostać na plan, 
to otrzymują taką szansę – przekazy-
wanie wiedzy i współpraca z młodymi 
pokoleniami też jest częścią tego zawo-
du. Ja również się od nich uczę!

Rozmawiały: Hania Kosakiewicz 
            i Ada Kukiełka

*bezpłatna gazeta festiwalowa
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KAŻDY MA BABCIĘ
 słowo obok muzyki Riverloam Trio

Zapowiedź koncertu zespołu Mikołaja Trzaski

 We wojnę, gdy babcię wywozili na Sy-
berię, wiele się działo – była noc ciem-
na i krzyki, kościół rozświetlony świeca-
mi jakby gwiazdami i wozy załadowane 
po brzegi ludźmi. Albo jakoś podobnie. 
A w powojniu na ziemiach zachodnich 
babcia, która jeszcze przecież nie była 
babcią, natknęła się na niego w pracy. A 
może na spacerze? A może na tańcach? 
Ale na pewno się natknęła na niego albo 
on na nią – i to uczucie wybuchło (z wol-
na czy nagle?), zmieniając bieg historii. 
Przynajmniej tej niewielkiej, z perspek-
tywy map - lokalnej, ale przecież tak 
bardzo ogarniającej cały wszechświat. 
I obok tych opowiadań są jeszcze inne 
– o rodzinnej wiosce, o podróżach, o 
sąsiadce z powojnia. I każdy pamięta to 
trochę inaczej. Ale nawet jeśli się szcze-
góły mieszają, a sukienka raz jest nie-
bieska, a raz butelkowozielona, to prze-
cież sens, istota opowieści pozostają 
niezmienne, fundamentalne. To wciąż na 
nich da się budować legendy rodzinne i 
miejskie, wciąż można od tej trampoli-
ny się odbić w nowe światy i wyzwania.
I taka właśnie jest muzyka Riverloam 
Trio – muzyka, którą sami artyści nazy-
wają Babcia’s Memory Projekt. Dużo w 
niej opowiadania historii, które każdy 
pamięta trochę po swojemu – a że to 

wciąż jazz, to z każdym wykonaniem 
jest świeżo, inaczej, na nowo. Miesza-
ją się na scenie rozmaite wrażliwości i 
inspiracje, zacierają granice. Saksofon 
Trzaski, kontrabas Brice’a i perkusja 
Sandersa zupełnie po swojemu opo-
wiadają chasydzkie historie – z jednej 
strony korzystając z nie-klezmerskich 
środków wyrazu, a z drugiej z ogrom-
nym szacunkiem podchodzą do muzyki 
im ofiarowanej. I nawet jeśli czasem w 
dźwiękach sporo jest niepokoju czy tę-
sknoty, to jednak możliwość ułożenia 
ich w „zamkniętą” (czy w jazzie coś 
może być zamknięte?) opowieść, daje 
spore poczucie bezpieczeństwa. Że 
oto jest rzeczywistość, która pozwala 
opowiadać o owych „ciągotach i tęsk-
notach”, że na chwilę można je schwy-
tać, przyjrzeć się im. Ale jednocześnie 
Trzaska, Brice i Sanders udowadniają – 
bez zbędnego patosu – że inspiracje z 
przeszłości pozwalają tym lepiej uchwy-
cić „tu” i „teraz”; że historie babcine 
są mądrością, przez którą spogląda się 
tym czujniej i uważniej na codzienność. 
W świecie, w którym coraz chętniej bu-
duje się granice, muzyka Riverloam Trio 
wpisuje się w ten niezwykle ważny i cen-
ny przeciwny nurt – nurt, w którym Drugi 
jest okazją do Spotkania i pozwala mi na 

nowo odkryć bogactwo, które ma się w 
sobie. Bo nawet jeśli jesteśmy z różnych 
stron, nawet jeśli różnymi literami pisane 
były nasze historie, to każdy miał babcię, 
dzięki której echo świata nosi w sercu.

ks. Wojciech Koladyński

Kornelia ŚciborPOJEDYNEK NA AMBICJE I EMOCJE
recenzja filmu „Córka trenera”

Niespełnione ambicje ojca i jego żądna oderwania się od 
wszelkich reguł córka tworzą duet, który niekoniecznie 
jest ze sobą zgrany. W zasadzie to dwa odległe światy: 
człowieka pogrążonego w marzeniach o sukcesie jego 
dziecka i nastolatki, która chciałaby poczuć młodość i wol-
ność. Historia, która staje się lekcją życia tak dla córki, 
jak i dla rodzica, zostaje przedstawiona w świeżym filmie, 
wzbogaconym o piękną muzykę. Mowa tutaj o pełnome-
trażowym debiucie reżyserskim Łukasza Grzegorzka. 
 Brak stałego miejsca pobytu, ciągłe ćwiczenia, 
zdrowa dieta oraz nieustanne pragnienie osiągnięcia suk-

cesu, to nieodłączne elementy życia Macieja (Jacek Bra-
ciak). Własnym niespełnieniem i deficytami obciąża cór-
kę Wiktorię (Karolina Bruchnicka). Nastolatka jest pełna 
wątpliwości, nie chce robić tego, co narzuca jej ojciec. 
On jednak uważa, iż morderczy wysiłek kiedyś zaprocen-
tuje. Życie tych dwojga staje się cichym konfliktem. Spra-
gniona zwykłych wrażeń i nastoletniego życia Wiktoria 
oraz ojciec skoncentrowany wyłącznie na wygranych 
zawodach, przeistaczają się w parę przeciwników poza 
kortem. Widz jest świadkiem tej pełnej emocji rozgrywki. 
Nie chodzi tylko o ostrą wymianę słów, ten mecz to tak-
że pojedynek na zachowania bohaterów, których inter-
pretacja zależy od wrażliwości i emocjonalności widza. 
Każdy w tym starciu może mieć swojego faworyta! Do-
datkową rolę w opisie przedstawionego świata odgrywa 
klasyczna muzyka i onomatopeiczność (odgłos oddechu).
  Kadry utrzymane są w jasnych barwach, co wspania-
le koresponduje z klimatem letniego nastroju. Na cały 
film patrzy się po prostu przyjemnie, nieco w opozy-
cji do tego, co przeżywają bohaterowie – widz wca-
le nie odczuwa stresu czy szczególnego napięcia 
podczas seansu, za to długo po filmie pozostaje w za-
dumie i z dylematem w sercu, czy to starcie miało sens?  

Seans odbędzie się 14 lipca o godz. 12:00 w Kinie Orzeł, a po filmie zapraszamy na spotkanie z Karoliną Bruchnicką
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PRZEKŁAD JEST ZAWSZE PEWNĄ INTERPRETACJĄ  
Wywiad z Bartkiem Fukietem

Dzięki jego pracy i umiejętnościom rozumiemy, o co tak naprawdę chodzi w danym filmie lub serialu. Jak to się dzieje? Wszystko 
za sprawą tłumaczeń, które wykonuje. Napisy, które czytamy podczas seansów wielu kinowych i serialowych produkcji, to jego 
zasługa! Bartek Fukiet, autor polskich list dialogowych i juror w Konkursie Filmowa Młoda Polska zdradza kulisy zawodu.

Czy prostsze w tłumaczeniu są seriale 
czy filmy fabularne?

Nie ma reguły. Są tytuły trudniejsze, 
np. „Green Book”, „Narodziny gwiaz-
dy” czy film, nad którym pracuję w tej 
chwili - „Królowe zbrodni”, dramat o 
irlandzkiej mafii, z fabułą osadzoną w 
Nowym Jorku lat 70. Łatwiejsze są np. 
horrory, którymi ostatnio dość często 
się zajmuję. Na pewno najbardziej cza-
sochłonne są seriale. Dla porównania: 
listy dialogowe ostatniego filmu pełno-
metrażowego, nad którym pracowałem 
- „Annabelle wraca do domu” i odcinka 
serialu Netflixa „Wielkie przygody Kapi-
tana Majtasa” liczą sobie po dwadzie-
ścia siedem stron maszynopisu. Z tym, 
że pierwsza produkcja trwa ponad sto 
minut, a druga niecałe dwadzieścia trzy.  

Jak wyglądają i na czym polegają przy-
gotowania do tłumaczenia? 
 
Bardzo różnie. Teraz przygotowuję się 
do pracy nad sequelem „Lśnienia” Stan-
leya Kubricka, na podstawie powieści 
Stephena Kinga „Doktor Sen”. Zlece-
niodawca zobowiązał mnie do prze-
czytania obu książek i obejrzenia wer-
sji Kubricka. Staram się podchodzić do 
pracy rzetelnie, dlatego pomimo dobrej 
znajomości „Lśnienia”, zapoznałem się z 
nim jeszcze raz. Zależy mi na tym, żeby 
wgryźć się w każdy film, który tłumaczę. 
Rozpoznać świat, zrozumieć bohaterów 

i specyfikę języka, którym się posługują.

To co w takim razie wpływa na długość i 
efektywność pracy? 

Gatunek filmu. Na ogół więcej pracy 
jest przy dramatach. Proces tłumaczenia 
przebiega szybciej przy filmach akcji, czy 
horrorach. Zdarzyło mi się pisać dubbing 
do kilku seriali japońskich. W przypadku 
jednego z nich pracowałem na dwóch li-
stach dialogowych, bo dostarczono mi li-
stę anglojęzyczną i dodatkowo listę przy-
gotowaną przez polskich tłumaczy na 
podstawie oryginału japońskiego. Byłem 
w dość trudnej sytuacji, bo w wielu miej-
scach teksty mocno się różniły. Możliwe, 
że listy dialogowe oparte były na innych 
wersjach serialu - europejskiej i japoń-
skiej. W poszukiwaniu językowego sedna 
pomógł mi… Google Translator, do które-
go wklejałem oryginalne kwestie japoń-
skie. Jeśli chodzi o łatwość i efektywność 
pisania, wiele zależy od oryginału. Filmy 
z najwyższej półki, jak „Green Book” czy 
„Narodziny gwiazdy”, tłumaczyło mi się 
o wiele łatwiej, bo bazowałem na bardzo 
dobrze napisanym tekście oryginalnym. 
Praca z dialogami źle napisanymi wyma-
ga o wiele więcej gimnastyki językowej.

A jakie błędy najczęściej popełniają tłu-
macze?

Kalki językowe. Język angielski nieustan-
nie się zmienia. Często mam do czynienia 
z filmami amerykańskimi, które rozgry-

wają się w środowisku młodzieżowym czy 
dotyczą subkultur gangsterskich i naszpiko-
wane są odwołaniami do bieżących wyda-
rzeń i popkultury. Niektóre sformułowania 
mogą znaczyć coś zupełnie innego, niż wy-
daje się na pierwszy rzut oka. Zdarza się, 
że w najtrudniejszych przypadkach konsul-
tuję się ze swoimi krewnymi zza oceanu - 
często oni też nie znają pewnych zwrotów 
i wtedy pozostaje mi intuicja językowa.
  Bywa, że twórcy dialogów nie robią 
wystarczającego rozpoznania postaci, 
a te postaci mają swój charakter, swoją 
specyfikę. Dlatego zawsze zapoznaję się 
z materiałami źródłowymi - komiksami, 
książkami - by zrozumieć psychikę boha-
tera, jego język, historię. Przekład jest 
zawsze pewną interpretacją. Staram się, 
by była jak najbliższa oryginałowi.

Rozmawiała Amelia Wojciechowska
Współpraca Izabela Bojanowicz

SONDA
CO JEST SIŁĄ FESTIWALU LATO Z MUZAMI?

Zuzanna Jasińska: Moim zdaniem, siłą festiwalu są 
niszowe seanse filmowe, które gromadzą konese-
rów kina.

Elżbieta Rafińska: Dla mnie festiwal jest okazją, by zoba-
czyć bardzo ciekawe i zaskakujące filmy, do tej
pory byłam na wszystkich seansach.

Józefa Szukalska: Bardzo dobry repertuar, nowy, taki który 
chce się oglądać, interesujące wydarzenia, goście festiwalu, 
na których się czeka, no i sama atmosfera, bo uwielbiam 
siedzieć w kinie i oglądać filmy.

Wojciech Koladyński: Ludzie i atmosfera, która sprawia, że 
chce się tu wracać.

Wiktoria Andrzejewska: Z całą pewnością dobre nasta-
wienie i młodzież, która uczestniczy w takich wydarze-
niach.

Marek Dobrowolski: Pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to 
dyrektor artystyczny i pozostali organizatorzy, napędzający 
całe wydarzenie oraz dobrze dobrane filmy, których nigdy 
sam bym nie obejrzał.

Halina Saja: Tradycja i spotkania z artystami!

Wypowiedzi zebrały: Kornelia Ścibor i Julia Kubowicz
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MIAŁA W OCZACH COŚ NIEZWYKŁEGO
Wywiad z Gabrielą Muskałą

Nie wiedziałam kim jest ta prosta osoba, ale momentalnie przykuła moją uwagę – o pisaniu scenariusza 
i roli Alicji opowiada Gabriela Muskała, która już w sobotę będzie gościem Festiwalu Lato z Muzami. Po 
seansie filmu „FUGA” zapraszamy na spotkanie z aktorką. 

Jak powstał scenariusz do filmu „Fuga”? 

Zawsze tak jest, że kiedy się szuka, to nie 
można nic znaleźć, a kiedy nie – to samo 
się pojawia. Tak właśnie niespodziewa-
nie przyszła do mnie „Fuga”. Pewnego 
razu, gdy przerzucałam kanały w tele-
wizji, zobaczyłam twarz kobiety. Nie 
wiedziałam kim jest ta prosta osoba, ale 
momentalnie przykuła moją uwagę. Mia-
ła w oczach coś niezwykłego. Z jednej 
strony jej spojrzenie było nieobecne, a z 
drugiej szukające świata. Dorosła kobie-
ta, a nie wiedziała nawet jak ma na imię. 
Okazało się, że cierpi na fugę dysocja-
cyjną. Prowadzący program telewizyjny 
zapytał widzów, czy ktoś ją rozpoznaje. 
Zadzwonił mężczyzna, który dostrzegł 
w bohaterce swoją sąsiadkę, rzekomo 
mieszkającą na wsi z rodziną: z mężem 
i z dwójką dzieci. Wzrok kobiety nagle 
wypełnił się przerażeniem i zakłopota-
niem. Powtarzała ciągle jedno zdanie: 
„Boże, ja mam dzieci?”. To było dla mnie 
jak porażenie piorunem. Zaczęłam się 
zastanawiać, jak potoczą się jej losy, o 
ile wróci do domu. Jaką będzie matką 
i żoną, skoro nie pamięta nawet imion 
swoich bliskich. To był impuls do dzia-
łania. Wiedziałam, że mam pomysł na 
film. Znalazłam temat, który dotyka pa-
mięci, tożsamości, ale i macierzyństwa. 

ta bohaterka zupełnie odbiegała od 
mojego emploi, czułam, że potrafię się 
z nią utożsamić. Pomyślałam, że prze-
cież ja to wszystko gdzieś w sobie mam 
i ciekawie byłoby zagrać postać, w któ-
rej nikt by mnie pewnie nie obsadził.

Czy można porównać role scenarzystki 
i aktorki?

Trudno je ze sobą zestawiać. Mogę 
raczej mówić o nich osobno. Były dla 
mnie piękną podróżą i przygodą. Pi-
sanie scenariusza w pojedynkę było 
nowym doświadczeniem, zwykle two-
rzę sztuki teatralne z siostrą. Teatr jest 
zupełnie inną przestrzenią niż kino, 
dlatego „Fuga” była dla mnie abso-
lutnym debiutem, a także prawdziwą 
szkołą pisania. Kiedy miewałam mo-
menty załamania i utraty wiary w to, 
czy uda mi się dokończyć scenariusz, 
mój ówczesny partner, a obecnie naj-
lepszy przyjaciel, reżyser Grzegorz 
Zgliński, powtarzał, że jeśli podję-
łam się tak trudnego tematu, to każ-
dy następny będzie dużo łatwiejszy.

Jak dzisiaj z perspektywy czasu po-
strzegasz postać Alicji? 

Stworzyłam Alicję, więc to jedna z mo-
ich ukochanych bohaterek. I tak już 
chyba pozostanie, bez względu na to, 
co jeszcze przyniesie mi ten zawód. 
Niesamowicie dopełniającym przeży-
ciem, wzbogacającym moją pracę nad 
rolą, było spotkanie z kobietą, która 
zainspirowała pracę nad „Fugą”. Od 
niej wszystko się zaczęło, także moja 
prywatna przemiana – ta postać uru-
chomiła we mnie wiele zaskakujących 
procesów. Stałam się bardziej świado-
ma i uczciwa wobec własnych, kobie-
cych potrzeb. Mam nadzieję, niejako 
przy okazji, że udało mi się przekonać 
reżyserów do tego, by nie obawiali 
się obsadzać aktorów w zaskakują-
cych dla nich i nietypowych rolach. 
Moje koleżanki i koledzy aktorzy są 
w stanie zagrać o wiele więcej, niż 
to może się wydawać po pierwszym 
z nimi kontakcie. Zachęcam do tego, 
by nie obsadzać aktorów kierując się 
wyłącznie ich dorobkiem. Pewnie dla-
tego tak cenię twórców, którzy potra-
fią zobaczyć w aktorze coś niezwy-
kłego, na co dzień głęboko ukrytego.

A gdybyś w trakcie prac nabrała prze-
konania, że ta rola nie jest jednak dla 
ciebie?

To nigdy bym jej nie zagrała. Napisa-
łabym po prostu scenariusz i z pokorą 
oddałabym rolę innej aktorce. Tyle, że 
ja poczułam Alicję bardzo mocno już 
na samym początku. Nie chciałam jej 
wypuścić z rąk, z serca... W zasadzie 
cały czas noszę ją w sobie. Na zawsze 
pozostanie częścią mojej osobowości. 

Co do projektu wniosła reżyserka 
Agnieszka Smoczyńska?

Nadużyciem i niesprawiedliwością było-
by twierdzenie, że „Fuga” to wciąż tylko 
mój film. To wypadkowa zaangażowania 
i współpracy wielu osób. Jeśli chodzi o 
wkład Agnieszki, to miała ona całkowi-
tą wolność na planie. Od początku wie-
działam, że współpraca z nią nie będzie 
odtwórcza, że jej wizja doda projektowi 
nowej jakości i świeżości. „Fugę” w ca-
łości zobaczyłam dopiero na festiwalu 
filmowym w Cannes w zeszłym roku. Nie 
chciałam wcześniej jej oglądać, także 
dlatego, by Agnieszka nie miała poczu-
cia, że aktorka i scenarzystka w jednej 
osobie próbuje ją kontrolować i spraw-
dzać. Całkowicie jej zaufałam i myślę, że 
ona mnie również. To zasługa Agnieszki, 
że film napisany pierwotnie jako dramat 
psychologiczny, nabrał elementów thril-
lera. Wszystkie momenty oniryczne, cała 
rozległa symbolika, to też jej pomysł i 
inicjatywa. Znając wcześniejszy film wy-
reżyserowany przez Agnieszkę – pt. 
„Córki dancingu” – wiedziałam, że aku-
rat ona lubi i potrafi szukać nowych, in-
nowacyjnych rozwiązań. No i oczywiście 
jej poczucie humoru zderzone z moim, 
nadało specyficznego tonu wielu scenom.

Jak zachęciłabyś widzów Nowogardu 
do pójścia na seans „Fugi”? 

To trudne pytanie. Oczywiście wszystkich 
zawsze zapraszam do obejrzenia na-
szego filmu. To nie jest łatwy w odbiorze 
obraz, ale wierzę w to, że współczesny 
widz nie lubi rozwiązań i odpowiedzi po-
danych na tacy. „Fuga” rodzi w głowie 
wiele trudnych pytań. I takiego poszu-
kującego widza serdecznie zapraszam.

Od początku wiedziałaś, że zagrasz 
główną rolę?

Gdy szukałam tematu na film, to wcale 
nie myślałam o sobie, chciałam po prostu 
napisać scenariusz. Jednak gdy pozna-
łam historię kobiety z telewizji, szybko 
dotarło do mnie jaki potencjał tkwi w tej 
postaci. Dałam jej na imię Alicja. Choć Rozmawiał Krzysztof Spór
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ALICJA W KAŻDEJ Z NAS?

ARCYDZIEŁA POLSKIEGO KINA – ZŁOTA DZIESIĄTKA!

Walka lub ucieczka – są to pierwot-
ne odruchy w sytuacjach zagrożenia. 
Ta druga decyzja może przybierać 
różne formy: po szaleńczy bieg, koń-
cząc na, powiedzmy, zmianie miej-
sca zamieszkania. A co jeśli, by uciec, 
mózg zapomina o całej przeszłości?
Agnieszka Smoczyńska w swoim filmie 
przedstawia historię Alicji, kobiety, która 
pojawia się znikąd. Brudna i specyficz-
na, wzbudza odrazę ludzi z otoczenia. 
Ala nic nie potrafi o sobie powiedzieć, 
nic nie pamięta. Z pomocą przychodzi 
program telewizyjny, w którym przed-
stawiane są zaginione osoby. Główna 
bohaterka, grana przez Gabrielę Mu-
skałę, bierze w nim udział i już po chwili 
dzwoni mężczyzna, przedstawiając się 
jako ojciec kobiety i informując, gdzie 
Alicja mieszka oraz, że ma rodzinę.
Film jest opowieścią o poszukiwaniu 
własnej tożsamości. Postać Gabrieli 
Muskały odbywa podróż do własnej 
przeszłości oraz w głąb siebie. Musi 
zmierzyć się z oczekiwaniami rodziny, 
brakiem zrozumienia, gniewem, tajem-
nicami, a przede wszystkim - z własnym 
umysłem. Wszyscy z jej otoczenia chcą, 
by była taka, jak dawnej. Wokół Alicji 

rozbrzmiewają różne głosy - łagodne 
oraz agresywne, pełne zrozumienia 
i piętnujące. One wszystkie jedynie 
podsycają bałagan w jej głowie, kie-
dy ona najbardziej potrzebuje ciszy.
Dzieło Agnieszki Smoczyńskiej jest za-
pierającym dech w piersiach widowi-
skiem. Surrealistyczne wizje psychiki 
Alicji, które mają być próbą zobrazowa-
nia tego, co może dziać się w umyśle 
osoby z fugą dysocjacyjną, są kontra-
stowane z bezkompromisowymi, pełny-
mi realizmu scenami z życia. Realność 
ukazano w przygaszonych barwach, a 
oniryczne momenty wręcz przeciwnie, 
nieraz przytłaczają swoją kolorystyką. 
Ważnym elementem przedstawienia 
umysłu chorej osoby jest muzyka, raz 
przypomina mieszankę różnorodnych 
dźwięków i podkreśla nierealne chwile 
w historii, by następnie zamilknąć i dać 
wybrzmieć emocjom. Za to one zostały 
świetnie przekazane przez aktorów. Te 
wszystkie elementy tworzą przytłacza-
jącą, wzruszającą i pozostawiającą w 
rozedrganiu opowieść o kobiecie, która 
poszukuje swojego miejsca w świecie.
,,Fuga’’ to obraz traumy malowany sza-
rościami, kontrastami i niepokojącymi 

ujęciami. Alicja budzi się w świecie, któ-
rego nie czuje się częścią, nosi imię, którego 
nie chce, jest żoną mężczyzny, którego nie 
zna i matką obcego jej dziecka. Rodzi się 
w niej naturalny bunt przeciwko rzeczywi-
stości, w której się znalazła - bunt, którego 
jej bliscy nie potrafią i nie chcą zrozu-
mieć. Wychodząc z kina, pozostaje z nami 
pytanie – czy i w nas nie żyje taka Alicja? 

Izabela Bojanowicz i Ada Kukiełka

Seans „Fugi” odbędzie się 13 lipca o godz. 18.30 w Kinie Orzeł

wg Katarzyny Wajdy – filmoznawczyni z Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. 
Podczas tegorocznego festiwalu Katarzyna Wajda 

wygłosiła prelekcję przed seansem filmu „Halka” w reżyserii 
Konstantego Meglickiego z 1932 roku. 

Kanał // reż. Andrzej Wajda // 1956r.
To dla mnie najważniejszy film o Powstaniu Warszaw-
skim. Kiedy oglądałam go po raz pierwszy, jako lice-
alistka, czułam, że choć oglądam fikcję, to stoi za nią 
prawdziwy dramat. Po latach wciąż czuję dreszcze.

Kiedy widziałam go po raz pierwszy, w głębokim dzieciństwie, 
niewiele zrozumiałam, ale zapamiętałam niezwykłą aurę cze-
goś zakazanego. (...) Kilka lat temu zobaczyłam go w wer-
sji odrestaurowanej, na dużym ekranie i na widok Zbyszka 
Cybulskiego dosłownie wgniotło mnie w fotel: jak on się ru-
sza! Zrozumiałam, dlaczego pół wieku wcześniej mój kilku-
nastoletni wtedy tato nosił ciemne okulary – jak jego idol. 

Popiół i diament // reż. Andrzej Wajda // 1958r.

Pociąg // reż. Jerzy Kawalerowicz // 1959r.
Uwielbiam go dlatego, że kojarzy mi się z latem, z przygodą, 
chociaż wcale nie jest to lekka i zabawna opowieść.

Rękopis znaleziony w Saragossie // reż. Wojciech Jerzy Has // 
1964r.
Piękny przykład, który pokazuje, że kino to naprawdę wehikuł magiczny i 
zdolny scenograf potrafi wyczarować Saragossę w środku Polski. Film niezwy-
kle wyrafinowany, udowadniający, że kino to sztuka narracyjna, a Has był 
mistrzem opowiadania obrazem. 
Matka Joanna od Aniołów // reż. Jerzy Kawalerowicz // 1960r.
Niezwykle przemyślany formalnie film, fantastycznie operujący czernią i bielą. 
Przed laty dla niektórych film skandalizujący, bluźnierczy, dziś przede wszystkim 
opowieść o miłości niemożliwej. 

Salto // reż. Tadeusz Konwicki // 1965r.
Film, który ma niesamowity klimat, bo akcja rozgrywa się w tajemniczym dość 
miasteczku, do którego przybywa równie niezwykły bohater - wpływając na życie 
jego mieszkańców - grany przez Zbyszka Cybulskiego podważającego swój mit 
Maćka Chełmickiego z „Popiołu i diamentu”. No i niesamowita scena tańca do 
muzyki Wojciecha Kilara – można wpaść w trans.

Jak być kochaną // reż. Wojciech Jerzy Has // 1962r.
Film niezwykły na tle kina szkoły polskiej skupionej na mężczyznach i na wojnie jako mę-
skim doświadczeniu. Has tymczasem upomina się o pamięć o losie kobiecym, zapomnia-
nych ofiarach, które toczyły walki na innym froncie. I oczywiście fenomenalna Barbara 
Krafftówna jako Felicja opowiadająca historię swojej tragicznej miłości.

Ziemia obiecana // reż. Andrzej Wajda // 1974r.
Genialna adaptacja i najbardziej amerykański film w polskim 
kinie – jako opowieść o żądzy pieniądza i wielka produkcja z 
fantastyczną obsadą. Lubię w nim to, że Wajda zdradził Rey-
monta i w tym cynicznym  filmowym  świecie  ocalił przyjaźń 
trójki bohaterów. (...)

Na melinę // reż. Stanisław Różewicz // 1965r.
Mało znany, niespełna półgodzinny film telewizyjny, adaptacja 
partyzanckiego opowiadania Jana Józefa Szczepańskiego. Po-
ruszający, jeden z najbardziej pacyfistycznych, antywojennych 
filmów, jakie znam.(...)

Róża // reż. Wojciech Smarzowski // 2011r.
Film paradoksalny, bo oto twórca kina męskiego, brutalnego, okazuje się tak wraż-
liwy na los kobiet. Wstrząsający, przywołujący historię, którą polskie kino dotąd 
pomijało. (…)

Cały materiał dostępny na stronie festiwalu
Spisała Julia Kubowicz

Recenzja filmu „Fuga”
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Miłość kota i psa, czyli recenzja filmu „Jak pies z kotem”

Recenzja filmu „Kafarnaum”

KOT, PIES I MIŁOŚĆ

NIE MIAŁ W OCZACH ŁEZ

Pies kojarzy się: z wiernością, z lojal-
nością, z przyjaźnią. Za to kotu przypi-
suje się: niezależność, dumę i egoizm. 
Od dawna wiadomo, że te zwierzęta 
są naturalnymi wrogami i, gdy nie mu-
szą, nie decydują się na wspólne ży-
cie. A co, jeśli nagle zostaną zmuszone 
do zamieszkania pod jednym dachem?

Tak było z głównymi bohaterami filmu. Ja-
nusz, grany przez Roberta Więckiewicza, 
symbolizuje psa, a Andrzej, wykreowany 
przez Olgierda Łukaszewicza, jest kotem. 
Młodszy i starszy, pełni kontrastów oraz 
podzieleni przez dawne zaszłości. Pomi-
mo wspólnej pasji do reżyserowania, bez 
potrzeby nie odzywają się do siebie, aż na-
gle Janusz musi zmierzyć się z poważnym 
wyzwaniem – udarem mózgu Andrzeja.
  To poruszający film. Są w nim momen-
ty, które bawią i wywołują łzy. Janusz 
Kondriatuk w swoim dziele podejmuje się 
opowiedzenia tego, jak wygląda opieka 
nad chorą osobą, jak wiele nerwów kosz-
tuje zajęcie się niemalże bezwładnym 
człowiekiem. Andrzej absorbuje uwagę 
wszystkich swoich najbliższych, wysta-
wiając na próbę ich pokłady cierpliwo-
ści i wyrozumiałości. Jego stan zdrowia 
i konieczność zajęcia się nim jest testem 
dla Janusza oraz jego żony Beaty, za-
granej przez Bożenę Stachurę. Starszy 
z braci nie raz przyprawiał o łzy tych, 
którzy dla jego dobra wychodzili ze 
swojej strefy komfortu i poświęcali swój 
czas. I pomimo tego, że Andrzej czę-
ściej obrażał swoją rodzinę, niż jej dzię-
kował, najbliżsi dalej opiekowali się nim.

Kondriatuk zabiera widzów na przejażdżkę 
emocjonalnym rollercoasterem. Dynamiczne 
sceny wywołują napięcie i podkreślają kry-
tyczność sytuacji, za to statyczne ujęcia po-
zwalają odetchnąć. Pojawiają się oderwane 
od rzeczywistości wizje, by pokazać, co dzie-
je się w umyśle osoby po udarze. Dzieło Kon-
driatuka zbudowane jest z wielu kontrastów: 
realne problemy są zestawione z wyimagino-
wanym strachem, śmiech ze łzami, szczęśliwe 
sceny ze smutnymi. Jedyną stałą w filmie jest 
nasycona kolorystyka. Bohaterowie są do bólu 
ludzcy, mają swoje chwile słabości oraz mo-
menty tryumfu. Te wszystkie elementy dzieła 
sprawiają, że jest ono po prostu autentyczne.
Kondriatuk nie upiększa świadectwa opie-
ki nad chorą osobą. Pokazuje, że to trudne, 
brudne i wymagające poświęceń zadanie. 
Często nie dostanie się w zamian wdzięczno-
ści, a wiązankę przekleństw. Zarazem reżyser 
chce przekazać, że warto wykrzesać z siebie 
trochę cierpliwości, wyrozumiałości oraz mi-
łości. W konsumpcyjnym życiu młodych ludzi 
jest coraz mniej miejsca dla starszych, cho-
rych osób, a przecież każdy kiedyś osiągnie 
podeszły wiek i każdy będzie potrzebował 
trochę życzliwości. Tę właśnie myśl przekazał 
Janusz Kondriatuk w swoim filmie i to, że cza-
sem miłość psa i kota może być najsilniejsza.

Przez świat cierpienia, chaosu, okrucieństwa, zła i rozpaczy wędru-
je chłopiec. Ma dwanaście lat, albo trzynaście. Przynajmniej na tyle 
wskazuje stan jego uzębienia. Sam nie wie, kiedy się urodził. Nie 
ma żadnych dokumentów, żadnego aktu urodzenia i nikogo, kto by 
to pamiętał, lub kogo by to obchodziło. Pomimo wieku jest zmuszo-
ny samodzielnie walczyć o przetrwanie swoje i tych, których kocha. 
Nie jest jednak wyalienowaną ofiarą, to młody wojownik domagają-
cy się sprawiedliwości za krzywdy i cierpienie, którego doznał. Wy-
powiada się niczym starszy, dojrzały człowiek, zahartowany latami 
złego traktowania i poczucia zagrożenia. I ostatecznie stawia on 
swoich rodziców przed sądem, za to, że skazali go na życie w pie-
kle. Snuje swoją tragiczną opowieść i zabiera zebranych na sali są-
dowej, a także nas-widzów w kinie, w podróż będącą walką o życie.
 Zatłoczone libańskie uliczki tętniące życiem, pełne nieletnich han-
dlarzy, skuterów, busików i ludzi najróżniejszych narodowości to 
obraz, który towarzyszy nam niemal przez cały seans ,,Kafar-
naum’’. Z jednej strony jest to widok piękny, z drugiej klaustrofobicz-
ny i przerażający, ukazujący i sankcjonujący dramat dzieci w łach-
manach próbujących w różny sposób zarobić na życie. Integralną 
częścią tego świata jest główny bohater Zejn i jego rodzeństwo.
Młody Libańczyk to postać naszkicowana grubą, wyraźną kreską, 
charyzmatyczna i silna. Daleko jej do banału i zdecydowanie nie zo-
stała wykreowana po to tylko, by wzbudzać współczucie. Zejn wiele 
wycierpiał, ale jego osobowość jest na tyle głęboka, że nie widzimy 
w nim ofiary, ale świadomego człowieka, który musiał przystosować 

się do egzystencji w straszliwych warunkach. Towarzyszy mu galeria 
postaci, nie ma tu jednak osób jednoznacznie złych czy dobrych, 
każdy z bohaterów naznaczony jest przez specyficzną i traumatycz-
ną codzienność: rodzice Zejna, etiopska imigrantka, syryjska dziew-
czynka, czy wreszcie prawniczka, w którą wcieliła się sama reżyser-
ka. Każdy z bohaterów jest dokładnie przemyślany i dopracowany. 
To też, a może przede wszystkim, zasługa aktorów, którzy całko-
wicie podołali odegraniu skomplikowanych ról. Zachwyt wzbudzają 
przede wszystkim najmłodsi z niezawodowych aktorów, z wiodącym 
Zejnem na czele. Wszyscy spisali się świetnie, choć z pewnością 
praca nad tak poważnym tematem nie należała do najłatwiejszych.
Wrażliwi widzowie powinni przygotować się na smutne, wypełnione 
cierpieniem obrazy trudnego życia dziecka urodzonego w niewła-
ściwym miejscu na ziemi. Jednak ,,Kafarnaum’’, pomimo swojego 
poważnego charakteru, ofiarowuje nam również wiele krzepiących 
scen, po których robi się ciepło na sercu. W tym świecie jest miej-
sce na więź między rodzeństwem, na miłość matki do dziecka i na 
prostą ludzką życzliwość. „Kafarnaum” nie odbiera nadziei. To bez 
wątpienia świadectwo zła, ale też dobroci i człowieczeństwa. Film 
jest piękną historią opowiedzianą we wspaniały sposób. Według 
mnie nie byłoby nadużyciem stwierdzenie, że to arcydzieło współ-
czesnej kinematografii. Z całego serca chciałabym polecić go wszyst-
kim tym, którzy w kinie poszukują opowieści o humanitaryzmie i o 
zwykłym życiu, a także tym, którym przyjemność sprawia odnajdy-
wanie w ekranowych historiach odzwierciedlenia rzeczywistości.

Ada Kukiełka

Izabela Bojanowicz
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RELACJA ZE SPOTKANIA

8 lipca odbył się seans „Kafarnaum” w reżyserii Nadine 
Labaki. Film opowiada o bardzo trudnym życiu syryjskich 
uchodźców na przedmieściach Bejrutu. Skupia się on na lo-
sach dwunastoletniego chłopca Zejna, który postanawia 
wytoczyć proces rodzicom za to, że dali mu życie i tym sa-
mym skazali na nieludzkie warunki egzystencji. Pomimo dra-
matycznych przepraw, chłopiec z pasją walczy o swoją lep-
szą przyszłość. Film wzbudził w odbiorcach wiele skrajnych 
emocji. Po seansie odbyło się spotkanie z członkinią Polskie-
go Centrum Pomocy Międzynarodowej – Agnieszką Nosow-
ską. Odpowiadała ona na pytania dotyczące różnic między 
filmową rzeczywistością, a prawdziwym życiem, bazując na 
zawodowych doświadczeniach. Padły ważne, poruszające 
wyznania. Nasz gość mówił przede wszystkim o tym, że: „film 
Labaki jest swoistą soczewką skupiającą przeróżne aspekty 
prawdziwego życia w Bejrucie. Na pierwszym planie przed-
stawiono w nim problemy codziennego bytu ubogich Libań-
czyków, ale też dojmującą egzystencję syryjskich uchodźców 
i etiopskich służących. Każda z tych grup to ludzie w różny 
sposób wykluczeni, znajdujący się na marginesie społeczeń-
stwa. Ostatecznie nie byłaby kłamstwem deklaracja, że film po-
zbawiony jest fikcji. Przynajmniej ja jej nie widzę na ekranie”.
     Agnieszka Nosowska pytana była o szczegóły pracy na Bli-
skim Wschodzie. Widzów interesowały konkrety dotyczące jej 
pracy i pomocy niesionej przez Polaków. Punktem wyjścia do dys-
kusji był oczywiście film, jednak mając tak wyjątkowego gościa 
trudno nie pytać o doświadczenia i jednostkowe obserwacje.
Historia ukazana w filmie „Kafarnaum” nie jest zapisem życia 
konkretnej, autentycznej osoby. Trudno sobie wyobrazić, że w 
życiu prawdziwego chłopca mogłoby dojść do koncentracji 
tylu tragicznych wypadków. Filmowy Zejn jest postacią fikcyj-
ną, natężenie traum w jego ekranowej historii ma nam – wi-
dzom – przede wszystkim uzmysłowić, trud życia przed-

stawicieli najbiedniejszych warstw społecznych. Wszystkie 
ukazane w filmie problemy: mieszkanie wieloosobowej rodziny 
w zupełnej nędzy w jednym pomieszczeniu, gdzie wszystkie 
dzieci śpią na jednym materacu, to wątki zaczerpnięte z życia. 
Nadine Labaki realizowała swój film trzy lata i udało jej się 
wejść w struktury społeczności, którą przedstawiła w swoim 
obrazie. Nosowska podkreśliła, że to wielki atut tego filmo -
wego przekazu. I na potwierdzenie dodała: „Byłam w takich 
ciasnych, przepełnionych mieszkaniach na przedmieściach Bej-
rutu. Tak żyje bardzo wiele rodzin. Fikcją nie jest też niestety 
wydawanie jedenastoletnich bądź dwunastoletnich dziewczy-
nek za mąż. Na szczęście nie jest to zjawisko masowe, ale w 
moim odczuciu, nawet jeśli jest to problem dotyczący kilkuna -
stu dziewczynek, staje się potwornym świadectwem wystawio -
nym ludzkości. W sytuacji, kiedy rodzina nie może utrzymać 
wszystkich dzieci, wydanie dziewczynki za mąż staje się ko -
niecznym wyborem. I taka decyzja zostaje podjęta. To jedna 
z wstrząsających strategii mających na celu zapewnić byt po -
zostałym dzieciom. Rodzice chwytają się złudnej nadziei, że 
ktoś inny zatroszczy się o ich córkę.” I to wyznanie zdaje się 
zrobiło największe wrażenie na zgromadzonej publiczności.
     Od siebie pragnę dodać, iż jestem rozczarowana zachowaniem 
widowni podczas spotkania z Agnieszką Nosowską. Widzowie 
wykazali się skrajnym niedopasowaniem do przedstawionego 
tematu. Przerywali wypowiedzi gościa, żądali podania rozwią -
zań na bolączki i problemy występujące w biednych rejonach 
świata, rozliczali rozmówczynię z dokonań Polskiego Centrum 
Pomocy Międzynarodowej. Było to zupełnie niepotrzebne i nie 
na miejscu. Na szczęście część widowni chętnie uczestniczyła 
w konstruktywnej rozmowie, zadawała liczne i ciekawe pytania 
dotyczące życia codziennego w krajach Bliskiego Wschodu, 
miała interesujące obserwacje względem filmu. Na pewno było 
to, jedno z mocniejszych punktów festiwalu Lato z Muzami. 

z Agnieszką Nosowską z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Amelia Wojciechowska

Ada Kukiełka

Izabela Bojanowicz

FILMY NIE MUSZĄ BYĆ DOSKONAŁE
Wywiad z Dagmarą Romanowską

Na czym polega praca selekcjonerki i kuratorki festiwalowej opowiada Dagmara Romanowska, 
dziennikarka filmowa i koordynatorka konkursu Filmowa Młoda Polska.

Jako selekcjonerka oglądasz kilkaset 
filmów rocznie. I chcę zwyczajnie za-
pytać o odczucia związane z tą liczbą, 
która niewątpliwie jest imponująca.

Co roku oglądam około 800 filmów krótko-
metrażowych. Jak się z tym czuję? Studio-
wałam filmoznawstwo i od zawsze chciałam 
zajmować się kinem. Poświęcenie każde-
mu z filmów uwagi i refleksja nad tym, co 
ze sobą niosą jest ciekawym wyzwaniem.

Przy tej ilości oglądanych obrazów, 
jaką część z nich zapamiętujesz? 

Mam pamięć wizualną. Zapamiętuję kadry i 
ujęcia, a wraz z nimi historie. Z kolei nie za-
wsze pamiętam tytuły. Czasem zdarza się, że 
sięgam po – jak sądzę – nowy tytuł, a po chwili 
okazuje się, że rozpoznaję zdjęcia i wiem, co 
dalej się wydarzy. Okazuje się, że widziałam 
daną produkcję np. rok wcześniej. W czasie selek-

cji zawsze najpierw oglądam film - nie sprawdzam 
nazwisk twórców, ich biografii, historii realizacji, acz 
zdarza się, że dostaję maile, w których autorzy ta-
kie rzeczy opisują. Ale ja chcę, żeby to sam film do 
mnie przemówił, zaintrygował. Musi bronić się sam. 

Jakie jest kryterium wybierania przez 
ciebie filmów na festiwal? 

Gdy z kilkuset zgłoszeń muszę wybrać kilkanaście, 
chcę, żeby mnie czymś zaskoczyły, miały w sobie 
coś wyjątkowego. Nie muszą być doskonałe – waż-
ne, żeby miały na siebie pomysł. Żeby była w nich 
pasja. Rodzaj „iskry”.  Żeby była w nich szczerość. 

To jaki film cię ostatnio zaskoczył?

Uwielbiam, gdy jakiś film mnie zaskoczy, a 
nie zdarza się to tak często. Ostatnio uda-
ło się to np. krótkometrażowemu „Safety” 
w reżyserii Fabrice’a Jouberta. To opo-
wieść o strzelaninach w szkołach. Wy-

dawałoby się, że to temat mocno wyeks-
ploatowany przez kino i media, a jednak 
ciągle można powiedzieć w nim coś no-
wego. Tu twórca obrał perspektywę naj-
młodszych dzieci w sytuacji zagrożenia.

Jak często chodzisz do kina – tak 
po prostu, nie na festiwalu? Kiedy 
ostatnio byłaś na seansie? 

Tuż przed wyjazdem na Lato z Muzami. 
W Kinie Pod Baranami w Krakowie nadra-
białam zaległe „Dziedzictwo. Hereditary” 
Ariego Astera, którego „Midsommar. W 
biały dzień” oglądałam kilka dni wcześniej. 
I jeszcze dokument „Diego” Asifa Kapadii.

rozmawiała Malwina Oślizło
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Uczestniczki warsztatów dziennikarskich „Lata z Muzami” 2019.

Aneta Drążewska
Dyrektorka Festiwalu Lato z Muzami

SKĄD I DLACZEGO TAKA NAGRODA?

Początkowo Laur Cisowy był 
wręczany przez Urząd Miasta 
i Gminy w Nowogardzie dla lu-
dzi zasłużonych dla gminy i miał 
zasięg lokalny. Z czasem zmienił 
się charakter tego wyróżnienia 
i postanowiono kontynuować 
wręczanie nagrody w trakcie 

Festiwalu Lato z Muzami. Nazwa 
nawiązuje do zabytkowych cisów 
znajdujących się w naszym mieście.  
Laur Cisowy honoruje osiągnięcia 
reżyserskie, a dokładnie sylwetkę 
wybitnego polskiego reżysera. Nad 
drzwiami sali kinowej widnieje już 
19 nazwisk osób nagrodzonych. 
Są to kolejno: Janusz Morgenstern,  
Andrzej Barański, Sylwester Chę-
ciński, Janusz Majewski, Stanisław 
Różewicz, Agnieszka Holland, Ma-
rek Piwowski, Krzysztof Zanussi, 
Wojciech Wójcik, Wojciech Mar-
czewski, Dorota Kędzierzawska, 
Filip Bajon, Jerzy Domaradzki, Ja-
nusz Zaorski, Wojciech Smarzow-
ski, Marek Koterski, Piotr Duma-
ła, Joanna Kos-Krauze i Krzysztof 
Krauze. W tym roku do grona na-
grodzonych dołączy nasz festiwalo-
wy gość - reżyser Jan Jakub Kolski.

Muszę państwu przyznać, że o to, aby Jan Jakub Kolski przyjął 
od nas Laur Cisowy, zabiegałem od wielu lat. Moim zdaniem 
jest jednym z nielicznych polskich twórców, który wypracował 
tak bardzo własny i indywidualny charakter filmowego pisma. 
I właśnie honorując Go Laurem Cisowym, w imieniu organiza-
torów, pragnąłbym podziękować Mu za to, co zrobił i dał nam 
w kinie, i za to, co ciągle nam daje. Ja dzięki Janowi Jakubowi 
Kolskiemu nauczyłem się patrzeć na kino. I to na różne sposoby. 
  Od mniej więcej trzydziestu lat interesuję się i zajmuję się 
kinem zawodowo. Około trzydzieści lat temu – bo w 1990 
roku – Jan Jakub Kolski debiutował w fabule, reżyserując film 
„Pogrzeb kartofla”. Doskonale pamiętam też jego późniejsze 
filmy. Dorastałem z nimi. Kiedy on szlifował swój filmowy styl, 
ja – podobnie – z drugiej strony ekranu, rezonowałem z każdą 
Jego propozycją. Jego filmy są prawdziwie autorskie i uczci-
we. Niezmiennie cenię Go za indywidualizm i brak ściemy, na-
wet wtedy, gdy nieco rozmijam się z jego filmową propozycją.

Według mnie, Jan Jakub Kolski jest jednym z najwybitniejszych 
współczesnych polskich reżyserów, twórcą, który na przekór 
zmieniającej się rzeczywistości po 1990 roku, pozostał wier-
ny sobie: swoim tęsknotom, poszukiwaniom, marzeniom i spoj-
rzeniu na świat. Jak żaden inny filmowiec Kolski eksploruje 
lokalne społeczności, małe, kameralne miejsca, które portre-
tuje z wielką czułością i bez fałszu. Interesują go światy, w 
których czas się zatrzymał. Zawsze mówi o tym, co jest mu 
najbliższe. Pozbawiony koniunkturalizmu, z nostalgią i wy-
rozumiałością stawia diagnozy światu. Dziś widzę w jego ki-
nie wspomnienia wczesnego dzieciństwa, lat spędzonych u 
dziadka na wsi w Popielawach. Wszyscy powinniśmy dzisiaj 
tam pielgrzymować – w miejsce narodzin filmowego mistrza.  
  W szczególny sposób Jan Jakub Kolski powraca do swoje-
go prywatnego świata w najnowszym, bardzo osobistym, 
filmie. Zapraszam gorąco na „Ułaskawienie”, które zapre-
zentujemy na festiwalu w sobotę 13 lipca o godzinie 14:30. 

Krzysztof Spór 
Dyrektor artystyczny Festiwalu Lato z Muzami

O KINIE JANA JAKUBA KOLSKIEGO, 
TEGOROCZNEGO LAUREATA NAGRODY LAUR CISOWY

Gazeta festiwalowa „z Muzami” powstała dzięki pra-
cy uczestników warsztatów dziennikarskich:

Izabeli Bojanowicz 
Wojciecha Koladyńskiego

Hanny Kosakiewicz
Julii Kubowicz

Adrianny Kukiełki
Maliwny Oślizło

Kornelii Ścibor
Amelii Wojciechowskiej

Nad pracą czuwały: Anna Serdiukow i Izabela Koladyńskawysłuchała Julia Kubowicz

Wysłuchała Malwina Oślizło

Skład: Julia Fukiet


