•

••

•

• ••

.••• • • .
•
•
. •.. •.....
• • •
•

ł'

~

•

• ••
••

.

•

•
• • ••
••

•

-

•

•

•

~i

• •••
•

•
•
•

•

•

••

••

•

•

'

•• ••
•

•l

••

.

·- w

l

•
\

• •

•

. , , •, • .
•

.
,
•
,
..
- .,

•

.., , • c

•

,

•

• •
•
•

.

• •

• ...
"

•

•
•
l

-

• •

'

•

•
•

,,

• .,

•

•

..

•

•

•

••
••

•

•

• • • • •'
t

•

,.,
,

•

•

••
••

,

•

•

•

\•·•
• •
•••

""·
.
"
.....
......
···..
••••
, ---···- ·-.." ...
".",".
...,"""'"
. . ..•..
*'""""-""'"'""""•'
,,,,,
" ... "., , ........ ,,
_" ... -"","l""" ,., , , ,, '·
...
","",,.," " " ... " .. ,...,,,, .
....
". ",. ____ ".,. ,",,,
··-·--·-···~~--~
," ,
..
•• •
............. . .

11 " " " "' "' "' "' . . . "' " , , ..

,

· --· · -- ~~· -·- - - , ,,,,~
,•"

--·····-········"''
"''.. .,...
#l,:-,.
··-···~···----·-·
•...
"",""
.........
".... ",.,,
...
.
, ..
.,."
..
".....
·.············,
.
....
""
""."
...
"
..
-.·.·.:.·.·
..
-."
...
,", ........ ., .... ····· .
... ,,,","".,"
..,."......
...................
.........".. .
,.......
..
···--·······-·-·-··
·
.
, , ......
.. ,....""
.,"...........
.............
.
.
"
..
,
...........
.
",.., . ..,.......... ,
"."_"""_______
......
" ......
-:,,,.".,,."
.......".... .. .
'"" .
..
........."••••••• ".,#,,, ",,, ..

J'-••-...... "." ••••••

• • • ., • • • • • • • • • • • • • • • • 11

•

.. ..

·

•u•••"'"•••••••••·~
··•"
"

.,

.

"

-

•

.",

,

· -· · · ···· ···- ~~·
~ - , ,
·- -~, ·- ·· ·,.··
~ 6 •
. . . . " .. Ił. ". , ,
." " ... " l
•

l ~'

•

•

•

•

•

•

• • •'
••

•

••
•
• •

'

Heyah Nokia 2300
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od połowy czerwca.
Kolekcja Heyah
- szczegóły na
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•
i rozkrzyżowała nogi, jak
to już raz zrobiła w mojej obecności,
a ja próbowałem patrzeć w inną
stronę, żeby dobrze zrozumieć, co chciała mi
powiedzieć, i żeby się nie rozpraszać" -to
wcale nie jest cytat z .. Nagiego instynktu",
ale z powieści Eduardo Mendozy "Przygoda
fryzjera damskiego". "Mężczyźnie takiemu
jak ja kobieta taka jak ona może zaproponować wyłącznie naruszenie prawa". No cóż,
takie jest życie. Już pewien ekonomista
Marks (ale David) twierdził, że uroda jest siłą
społeczną równie potężną jak rasa czy płeć.
Z kolei Nancy Etcoff, autorka książki
"Przetrwają najpiękniejsi", dowodzi, że nasza wrażliwość na piękno jest wrodzona,
to znaczy "decydują o niej obwody w mózgu, wytworzone w procesie doboru naturalnego. Uwielbiamy widok gładkiej skóry,
gęstych błyszczących włosów, wciętej talii
i symetrycznie ukształtowanego ciała, ponieważ w ciągu ewolucji ludzie, którzy
zauważali te sygnały i darzyli pożądaniem
ich nadawców, odnosili większy sukces
reprodukcyjny".
l tak to już leci od zarania dziejów.
Urodę opiewają pisarze i poeci (ekranu też).
Weźmy pierwszą z brzegu legendę.
"W Kamerliardzie to Artur ujrzał po raz
pierwszy Leodegransa córę, piękną Ginewrę, a ujrzawszy ją, na zawsze pokochał".
Ale problem polega na tym, że to samo
piękno równie silnie może oddziaływać
na innych (vide wojna trojańska). Na dworze
Króla Artura pojawił się Lancelot, zwany
kwiatem całego rycerstwa. Królowa Ginewra
była mu łaskawsza niż innym rycerzom,
a on też bardziej niż innym damom i pannom przez życie całe był jej wierny (to cytat).
Sprawa niestety się wydała. Lancelot upro-

•

•

krzyżowała
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wadził więc królową, zabijając

po drodze
24 rycerzy Króla Artura. "A gdyby z pomocą
jej nie pospieszył, rycerzem bez honoru by
się okazał, zwłaszcza że przez niego miała
na stosie być spalona".
Nadmierna uroda najwyraźniej więc
wcale szczęścia nie daje. Feministki też odnoszą się do niej z dystansem. Twierdzą,
że "skutki społeczne urody, od molestowania
ładnych, po dyskryminację nieatrakcyjnych,
a także niedostrzeganie mniej widocznego,
wewnętrznego piękna, trudno określić jako
pozytywne". No właśnie, a co ma zrobić,
ewidentnie dyskryminowany z powodu swojego wyglądu, zielony, gruby, łysy ogr z trąb
kami zamiast uszu i fatalnym zgryzem?
Nawet jeśli kocha go zgrabniutka rudowłosa
ogrzyca? Shrek walczy ze swoją szorstką naturą. Oferuje ukochanej Fionie szczury polne
z rusztu, żabi tatar lub zupę z ropuch.
Ale cierpi, bo nie spełnia powszechnie

•

•

• •

uznanych standardów piękna . l jest gotów
na wiele poświęceń, żeby tylko upodobnić
się do księcia z bajki.
Jak miałby on jednak wyglądać? Z kobietami jest prościej . Piękno = 90-60-90
i proporcje twarzy jedenastolatki. Z panami
mamy problem. Istnieje co prawda wyrysowany przez Leonarda da Vinci model witruwiański, według którego idealną w proporcjach twarz można podzielić na trzy równe
części, a jej d ługość to jedna ósma całego
ciała. Tyle że, jak twierdzi historyk sztuki
Kenneth Clark, z geometrycznego punktu
widzenia bardziej proporcjonalny może się
okazać goryl.
Oczywiście istnieją różne sposoby.
Kosmetyki, chirurgia plastyczna i jak radzi
Maciej Maleńczuk, modne ciuchy. No a w
bajkach oczywiście są jeszcze eliksiry.
Ale co z tego wyjdzie, o tym musicie przekonać się sami. W kinie.
W filmie Hitchcocka "Urzeczona" Ingrid
Bergman wyjaśnia zjawisko męsko-damskiej
atrakcyjności Gregory'emu Peckowi. "Poeci
napełniają ludziom głowy złudzeniami, pisząc o miłości tak, jakby to była orkiestra
symfoniczna albo lot aniołów. A ludzie zakochują się, ponieważ reagują na pewien
kolor włosów albo ton głosu, albo czasem
bez żadnego powodu".
A potem zdarza się, że żyją razem dłu 
go i szczęśliwie.
l niektórym z nich jest zielono ...
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L l STY
IMIENIA NICOLE NIE KALAĆ!
Czytając

ACH, TO HDLLYWDDD
jestem Waszą stałą czytelniczką już od lO lat i zawsze czytalam
"Film" z dużą przyjemnością. Niestety od pewnego czasu obserwuję
dość niepokojącą tendencję do ciągłego przedstawiania sylwetek
kilku tych samych aktorów lub aktorek i pomijania innych, o których też chętnie przeczytaloby się kilka informacji. Są to często
aktorzy już dość znani i często ze sporym dorobkiem artystycznym, dlatego też mam nadzieję, że może uda się Wam zamieścić wnajbliższym czasie cokolwiek więcej niż tylko krótkie
notki (chodzi mi głównie o Erica Banę i Brendana Gleesona).
jeżeli możecie, piszcie też więcej o kinie europejskim i australijskim, bo temat Hollywood poruszany wnieskończoność już trochę nudzi. Zgóry bardzo
dziękuję. Trzymam kciuki, żeby "Film" był wydawany przez co najmniej następne 30 lat!

majowy numer Waszego pisma, zajrzałem do artykułu,

który zazwyczaj omijam, mianowicie .. Dyrdymały". Chcę zwrócić
uwagę

na kilka wyborów, z którymi się nie zgadzam i uważam za to-

talną pomyłkę. Umiejscowienie nazwiska Nicole Kidman w dziale

nagroda im. Pinokia dla najbardziej drewnianej aktorki. Widziałem niejednokrotnie film .Wzgórze nadziei", jak i większość filmów z Jej
udziałem

i uważam Nicole Kidman za wybitną aktorkę i osobowość.

A postawienie obok Niej takiego beztalencia jak Drew Barrymore jest
po prostu nie na miejscu. Podobną pomyłką jest sprawa z charakteryzacją. Często fi lm ,Wzgórze nadziei" jest porównywany do .. Przeminęło

z wiatrem", gdzie Vivien Leigh w każdej scenie wygląda jak Miss Nastolatek i jakoś do tej pory nikt nie zwrócił na to uwagi. Postać Nicole - Ada
Monroe podobnie jak w powi eści jest bardzo piękna.

IZA Z

MICHAŁ ANDRZEJEWSKI, ŁÓDŹ

Od redakcji: Sami nie możemy się już doczekać, kiedy na nam łamy trafi Eric Bana.

KARPIŃSKI l LYNCH PRZESADZAJĄ

co jest zdecydowaną przesadą, bo jedna minuta
filmu może nie zawierać treści nawet na pięć linijek tekstu. Pan Karpiński z przyszłych scenarzystów chce zrobić despotów, którzy wswoich scenariuszach nie pozostawią ani krzty inwencji dla
innych ludzi filmu, czyli dla kostiumologów, charakteryzatorów itp. (...) Pan Karpiński również
chce zrobić z nas podobnych do siebie, ale jeśli
wszyscy będziemy pisać tak samo, to zamiast wielu środków twórczych będziemy mieli jeden i kino
stanie się strasznie nudną instytucją.

Kiedy zobaczyłem, że na wasze łamy wchodzi taka rubryka jak "Szkoła filmu", niezwykle
się ucieszylem, bo co tu kryć moja głowa jest peł
na pomysłów na to, co można by nakręcić. Jednak
mojeoczekiwania rozminęły się z tym, co zobaczyłem. Przede wszystkim zdenerwował mnie wywiad z p. Maciejem Karpińskim o scenariuszach.
Pan Maciej opisuje tam, nie jak napisać scenariusz, ale jak wbić się wsztywne ramy podręcz
nikowego scenariopisarstwa. Opowiada, że strona
maszynopisu powinna odpowiadać minucie filmu,

ROZWIĄZANIE

Wiele racji mają studenci p. Karpińskiego,
którzy przytaczają Lyncha, który zabiera się
do scenariusza bez żadnej wiedzy o swoim przyszłym dziele. Wtym jest zbyt dużo przesady, bo
jakąś wizję m i eć się powinno, ale należy dać akcji
się potoczyć samej, bo scenariusz to jakże szlachetny odłam literatury, a nie przedmiot ścisły.
"żebro"

< z.rozmyslan.przy.

sniadaniu@poczta.fm >

Od redakcji: Nie pozostaje nic innego, tylko
założyć wlasną szkołę ...

KONKURSU
NIKIFOR

W naszym konkursie na esej o twórczości
Krzysztofa Krauze wygrał Maciek Dowgiel
z Łodzi. Jego tekst nosi tytuł "Krzysztof
Krauze - konstruktor ludzkich marzeń ".
Przypominamy, że nagrodą w tym konkursie jest kola~sTO RAN~~
cja w towarzy;..... ik . -,. . .•. __--l
stwie reżysera
w restauracji
ul. Marszałkowska 10/16
Venezia.

D CZYM MARZĄ REŻYSERKI

POPRAWIAMY Sili

"FILM" Z PREZENTEM

Bardzo podoba mi się pomysł prowadzenia działu "Szkoła filmu".

W majowym "Filmie" przy tekście
na temat filmu "Nikifor" Krzysztofa
Krauze błędnie podaliśmy (bez winy
autora tekstu), że gospodynię główne
go bohatera gra Magda Cwenówna.
Postać tę odtwarza Magda Celówna.
Za pomyłkę obie panie i autora tekstu
przepraszamy.

Chcę pogratulować pomysłu.

Miałabym małą prośbę

do redakcji:

czy w

którymś

numerze .,Fil-

mu" mogłaby być dołączona płyta z programami umożliwiającymi
obróbkę

filmu. Ułatwiloby to młodym reżyserom tworzenie wła

snych filmów na kamerze cyfrowej. Wiem, że gazeta .,Film" nie
ma charakteru informatycznego, ale piszę, by sprawdzić, czy istnieje możliwość urzeczywistnienia mojej prośby.
ILONA

PAJĄCZKOWSKA

BIAŁEGOSTOKU

Ta płyta promuje młodych,

mniej lub bardziej znanych twórców wśród zwykłych w idzów.
Sądzę, że można

by co jakiś czas dodawać podobne produkcje.

Gratulacje, jeżeli chodzi o wartości artystyczne, jakie te etiudy
ze sobą ni osą, to raz jest lepiej, a raz gorzej. Ale ... Nie można
przecież żądać arcydzieł

od początkujących filmowców.

Powiem tylko tyle, że się nie nudziłem.
ŁUKASZ MUSZYŃSKI

Od redakcji: Chcemy uszczęśliwiać naszych czytelników, ale tej
prośby

na razie nie możemy spełnić. Na pocieszenie - książka.

PRODUCENCI TEŻ SĄ WAŻNI
NAGRODY DLA
AUTORÓW LISTóW
Nagradzamy najciekawsze
listy. W tym miesiącu
autorzy opublikowanych
tekstów otrzymują książkę
Emmy lennant "Sylvia"
- opowieść o życiu poetki
Sylvii Plath. Piszcie do nas.
Czekają kolejne nagrody.
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Wczerwcowym numerze miesięcz
nika FILM z cyklu OFF pojawił się artykuł
Marcina Staniszewskiego pt. .,Powrót do
śródziemia" o realizacji filmu na Syberii
przez Macieja Migasa.
Wzwiązku z tym artykułem wyjaśniam, że: film, o którym mowa, to film
dokumentalny pt. .,Królestwo bajki" w
reżyserii Macieja Migasa i Jędrzeja M
orawieckiego, producentem filmu jest Piotr
'
Sliwiński ze Studia filmowego Kalejdoskop. Realizacja tego projektu jest

subsydiowana przez MEDIA + , a koproducentami są Agencja Produkcji filmowej
i FILM AFILMS. Proszę o zamieszczenie w
najbliższym numerze sprostowania z podaniem powyższych informacji.
Dziwi tylko, że profesjonalna
produkcja umiemzona jest wcyklu OFF,
o czym wiedzial ów dziennikarz.

producent filmu

Od redakcji:
Nie widzę nic dziwnego wumieszczeniu tego tekstu wrubryce offowej. Najwyraźniej
różnie rozumiemy pojęcie offu. Wnaszym
piśmie określa ono miejsce dla ciekawych
i odważnych produkcji, które wjakiś sposób odróżniają się na tle głównego nurtu.
jeżeli zaś chodzi o producentów... To do
dziennikarza należy selekcja materiału.
Ola mnie wtym tekście najważniejsza byla
osoba reżysera i niezwykły temat filmu.

"Królestwo bajki"

MARCIN STANISZEWSKI

Z

poważaniem

PIOTR ŚLIWIŃSKI,

PROSTO

Z

PLANU/ VINCI

W Muzeum Czartoryskich w Krakowie wisi bezcenny obraz Leonarda
da Vinci "Dama z łasiczką". Dwóch
złodziei postanawia go ukraść.
Na szczęści e tylko w filmie Juliusza
Machuiskiego VINCI. ŁUKAsz MACIEJEWSKI
okolicach Rynku, przy ulicy Wiślnej, instaluje
się ekipa filmu "Vinci': Z dezaprobatą filmowcom przygląda się zażywna preclarka. Niechęt
nie przesuwa swój kramik o kilka metrów.- Widzi pan,
ciągle kręcą na moim terenie- mówi. - Dopiero co był
Kondrat. A ja lubię tylko pana Stockingera.
Bohaterem najnowszego filmu Machuiskiego jest
złodziej dzieł sztuki Cuma (Robert Więckiewicz), który
wyciągnięty z więzienia dostaje zlecenie, by ukraść
sławną "Damę z łasiczką" Leonarda da Vinci. W tym
arcytrudnym zadaniu pomaga mu przyjaciel Julian
(Borys Szyc). Na ulicy Wiślnej Julian właśnie wychodzi
ze sklepu z galanterią skórzaną. Do samochodu wkłada
kopie obrazów w tajemniczych futerałach.
-Kilka razy widzowie będą musieli zrewidować
swoje zdanie o moim bohaterze- mówi Szyc.- Julian
jest postacią niejednoznaczną. Niby złodziej dzieł sztuki, ale na państwowej posadzie. Niby chce skończyć
z tym procederem, ale nie zawsze jest lojalny.
PRZESTĘPCZA

BOHEMA

-Filmem "Vinci" wracam do inteligentnego kryminału z elementami filmu sensacyjnego. Kryminał
jest gatunkiem wymagającym wielkiej precyzji - mówi
Machułski, także autor scenariusza do filmu.- Wierzę,
że uda mi się widzów nie tylko zaciekawić, ale także,
podobnie jak w moim innym filmie na "V"- w "Vabanku"- kilka razy wprowadzić w błąd i rozbawić.
-Złodzieje i fałszerze dzieł sztuki są przestępczą
bohemą - żartuje reżyser.- Nie biegają z pistoletami,
nie strzelają do łudzi. W" Vinci" nikt nie będzie
strzelał. Z kolei policjanci w niczym nie będą przy::>
pominać swoich niedomytych poprzedników.
1O FILM lipiec 2004

/.

PLAN

Nadszedł

wreszcie czas, by pokazać innych policjantów: inteligentnych, błysko
tliwych, dobrze ubranych, p otrafiących
walczyć z przestępcami - dodaje reżyser.
- O, popatrz, Swietlicki! - mówi
Borys. - Pewnie zmierza do redakcji
"Tygodnika Powszechnego "- tłumaczę.
- W Krakowie ciągle można kogoś fajnego s potkać- komentuje Szyc. Jakby
na uwiarygodnienie tej tezy za chwilę
obok nas przechodzi wybitna poetka
Ewa Lipska. Może nawet za rejestrowała
się w kadrze, w trakcie kręcenia ujęcia.
Na stęp ne sceny ftlmu będą kręcone
na placu Matejki, naprzeciw Akademii
Sztuk Pięknych. Razem z Juliuszem
Machulskim i z operatorem Edwardem
KJosióskim pokonujemy tę odległość
w l Ominut. Piękna pogoda, piękne
dziewczyny, wiosna ...

KRÓLEWSKI KRAKÓW
- Cieszę się, że pracujemy w Krakowie - mówi reżyser. - To był o jedno
z moich marzeń. Na chwilkę przyjechał em tutaj na zdjęcia do "Girl Guide",
wcześniej pod Krakowem zrea lizowa łem
"Szwadron", ale zawsze chcia ł em nakręci ć
w Krakowie cały fum. "Vinci" będzie
nie tylko sensacyjnym kryminałem, bę
dzie także ftlmem o Krakowie. Bardzo
staran nie przygotowaliśmy detale,
z czu łością fotografujemy wszystkie krakowskie piękności: miejsca,
obiekty. Genius loci miasta - wyjaśnia Machulski.
J esteś my już pod pomnikiem
Grunwaldzkim na placu Matejki,
gdzie po raz pierwszy Julian, zł o
dziej dziel sztuki, a od niedawna
także student prawa ("zaocznego"
- dodaje Borys Szyc), spotka s i ę
z Magdą (Kamilla Baar), studentką Akademii Sztuk Pięknych.
Julian studiuje właśnie "Prawo
rzymskie" Kazimierza Kolaóczyka, kiedy na umówioną godzinę pod pomnik podchodzi dziewczyna. Uroda
Magdy robi na nim spore wrażenie.
Chł o pak wtajemnicza ją w szczegó ły planowanej akcji.- AJe co to ma być konkretnie?- pyta Magda. Kiedy Julian pokazuje sch owaną pomiędzy stronam i
podręcznika reprodukcję "Damy z łasicz
ką", dziewczyna, myśląc, że to żart, obra12 FILM lipiec 2004

Cumą

żona,

odchodzi. - Będą z tego pieniądze,
dużo pieniędzy. Dolary! -wola za nią
Julian. Niepewność, konsternacja, wreszcie Magda wraca pod pomnik. Pytanie
tylko, czy za sprawą dolarów, Juliana czy
. ką "?.
"D amy Z l aStCZ
-To ważna dramaturgicznie scena
-po dkreśl a Machulski.- Od tego spotkania stosunki między przyjaciółmi,

i Julianem, komplikują się. Gdzie
diabeł nie może, tam posyła kobietę.
Scenograf filmu "Vinci" Monika Sajko-Graelowska zapewnia, że Kraków
w filmie będzie miał jednolity, stonowany kolorystycznie styl.- Nie chcemy żad
nej pstrokacizny- mówi. Kostiumagraf
Ewa Machuiska dodaje, że ta monochromatyczność kolorystyczna dotyczyć bę
dzie także kostiumów.- Każd y aktor
ma w filmie swój własny styl ubierania.
Kamilła swobodny, ale niespecjalnie ekstrawagancki, Borys po artystowsku niedba ły. Proszę zobaczyć- mówi Mach ulska. - Teraz Julian ma na sobie specjalną
kurtkę z demobilu. To prawdziwa, ognioodporna kurtka wojsk pancernych.
Za chwilę kolejne ujęci e. Charakteryzatorki dokonują ostatnich drobnych poprawek. Chociaż w Krakowie lato w pełni
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Na planie padały komentar ze dotyczące niezwykłego podobieństwa Kamilli
do ... damy z łas i czką, a raczej do 16-letniej Cecylii Gallerani, która pozowala

trzach Muzeum Czartorys kich poddana
jest licznym rygorom z przyczyn konserwatorskich i ze względu na bezpieczeń
stwo bezcenneg o dzieła. Przed rozpoczę
ciem zdjęć do filmu w mediach
pojawiały się informacj e o problemach ze zgodą Fundacji na udostępnienie wnętrz. - To nieprawda
-zaprzecz a Machulski. - Media
rozdmuchały tę sprawę, co pewnie
pomogło zareklamować ftlm. Od
samego początku zarówno zarząd
Fundacji, jak i władze Muzeum
były nam przychyln e, rozumiejąc,
że taki film będzie najl epszą i bezpłatną reklamą dla "Damy z łasicz
ką "

i dla Muzeum Czartorys kich.

NIEDPATRZENI
Tymczase m na rogu ulicy
Brackiej i Go łębiej Cuma (Robert
Więckiewicz) wchodzi do bramy,
gdzie mieszka Julian. Nie widzieli
się od trzech lat. Cuma siedział
w więzieniu. Wiele mają sobie do
opowiedz enia, tylko czy powiedzą
prawdę? Dla Więckiewicza, aktora
współpracującego z Teatrem Narodowym, to pierwsza głów n a rola
w filmie. Przedtem pojawiał się
na ekranie w epizodach , m.in.
w dwóch poprzedn ich filmach Machulskieg o. W zeszłym roku zabłysnął w "Ciele'~- Jedni trafiają

(plus 20 stopni), w ftlmie mamy wczesną
wiosnę. Julian nosi gruby sweter, a Magda jest w kurtce i w czapce bejsbolówce.
W trakcie retuszu makijażu Kamilla opowiada z entuzjazm em o swojej najnowszej pracy z Jerzym Jarockim w Teatrze
Narodow ym.- Nic już, kochanie, nie
mów. Zmażesz szminkę- upomina ją
charakter yzatorka Grażyna Brajcka.
Z Kamillą Baar spotkałem się po raz
pierwszy kilka miesięcy temu na planie
szekspirowskiego "Hamleta " w reżyserii
Lukasza Barczyka w wielickiej Kopalni
Soli. Była Ofelią.- Film Machuisk iego
to zupełnie inny kaliber- mówi Kamilla.
- To dobrze, że mogę się sprawdz i ć
w rzeczach tak krańcowo różnych. Praca
w "Vinci" nie jest kreacyjna, musimy wykazać się raczej warsztate m, naturalno ścią, spontanicznością reakcji.

do kina tuż po szkole, ja na to musia ł em pracować latami - mówi
aktor. - Cuma to nie jest rola komediowa, uśmiecham się w ftlmie
może kilka razy. Cuma jest facetem
po przejściach, z nieznaną przei niepewną przyszłością.
- Zależało mi na aktorach jeszcze nieopatrzo nych - mówi Machu ł ski.- Gwiazdy odwróciłyby
uwagę widzów od samej historii.
A w "Vinci" głównym bohaterem
jest scenariusz . Nie ukrywam , że musialem sporo się natrudzić, żeby przeforso wać akurat tę trójkę: Borysa, Kamillę
i Roberta. Jestem uparty.
Na monitorze reżyser ogląda nakrę
cone dzisiaj sceny. -"Dama z łasiczką"
chyba jest nam łaskawa. W końcu to daszłości ą

Leonardo wi da Vinci do portretu. - To
bardzo ciekawe. Babcia wiele razy powtarzała mi, że jes teśmy do siebie podobne.
Chyba rzeczywiście trochę jesteśmy...
Zgodę na filmowani e "Damy z gronostajem" wydal zarząd Fundacji Książąt
Czartorys kich wraz z fundatore m księ 
ciem Adamem Karolem Czartoryskim.
Jednak praca ekipy filmowej we wnę-

ma z klasą - mówi Machu Iski.

F

Premiera filmu ,.Vinci" 15 września.
lipiec 2004 FILM 13

KAL END ARIU M"'

l LIPCA
• Pierwszy dzień festiwalu Gwiazd wMiędzyzdrojach. Gościem specjalnym będzie Paul Mazursky. Podcm spotkania z publicznością
opowie o federico Fellinim i ich wspólpracy - między innymi
przy filmie "Wywiad". festiwal potrwa do 4 lipca.
•Wwarszawskim Iluzjonie Filmoteki Narodowej rozpoczyna się
cykl prezentujący niemal wuystkie filmy nagrodzone Złotymi
Palmami na Międzynarodowym Feniwalu Filmowym w Cannes.
Pmgląd otworzy "Bitwa o szyny", zwycięzca pierwmgo festiwalu w1946 roku. Pokazy także wsitrpniu i we wrześniu.

• Otwarcie festiwalu w larlowyth Waradt. Podms imprezy pokazanydl zostanie
blisko 230 filmów z41 krajów. Wśród jurorów zasią
dzie Katarzyna Figura. Wię
cej na www.iffkv.cz
•Rusza Europejskie lato Filmowe. Odbywa się w lipcowe i sierpniowe weekendy na dzitdzińcu Zamku
Ujazdowskiego w Wanzawie. Imprezę otworzy "Purpurowa róia z Kairu" Woody'ego Allena.
• Rozpoczyna się S. letni
Festiwal Filmowy ..Kino
z Gwiazdami" w Zamościu.
W programie: plenerowe
pro~kcje, warsztaty, konkun kina niezaleintgo. Impreza potrwa do 4 lipca.
W~ę<ej na www.stylowy.net

•Zakończenie

XXXIV lubuskiego lata filmowego.
Więcej na www.llf.pl

5 LIPCA
•Wrtczenie nagrody filmowej PWSFTviT 1m. Andrzeja Munka dla
mlodych reiyserów i operatorów. Nagroda przyznawana jest raz
na dwa lata. Docenia filmowców, którzy nie przekroczyli 35. roku iycia i są absolwentami Filmówki lub innej wyższej umlni
o równorzędnym uatusie. W2000 roku nagrodę im. Andrzeja
Munka odebraJlukan Barczyk, a dwa lata póiniej Denijal Hasanovic. Więcej na www.filmschool.lodz.pl

7 LIPCA
Światowa premiera .Króla

Anura ". Do naszych kin film
wejdzie 23 lipca.

• Zakończenie

39.
wKarlowych Warach.

• Runa 4. Festiwal Filmowy Era Nowe Horyzonty.
W programie: blisko 160
filmów z ponad 40 krajów.
Impreza odbędzie się wCieszynie i w Czeskim Cimynie. Potrwa do l sierpnia.

'
•Swiatowa
premiera "Krucjaty Bourne'a" - drugiej
części "Tożsamości Bourne'a". Na polskich ekra·
nach film wpaidzierniku.

30 LIPCA
• Rozpoczyna się 10. Festiwal
Filmowy i Anystyczny lato
Filmów w Kazimimu Dolnym. Wprogramie znalazły się m.in. retrospektywy
twórczości jerzego Skoli,
mowskiego i jerzego Sladkowskiego. Oprócz filmów:
koncerty- Tomasza Stań ki
oraz zespolów i Oj-ów grających reggae, hip-hop,
funk, nujazz. Festiwal potrwa do 8 sierpnia. Więcej
na www.latofilmow.pl

14 FILM lipiec 2004

w
w

ex:
u..

w
--z

__.

f-

:>

o

V>
<D

ex:

o
u

cz
~

1.)

w
__.
w

z

o
fz<(
1-'

ou..

VIRGINIE
LEDOYEN
•
PARYZANKA
Grała

z DiCaprio i Deneuve. Teraz
oglądamy ją w "Bon voyage"
u boku Oepardieu i Adjani.
runetka o migdałowych oczach. Modelka
t:Oreala. Południową urodę odziedziayła po
dziadkach, którzy pochodzą z Hiszpanii. W reklamach
występuje od drugiego roku życia. Na ekranie
pojawiła się po raz pierwszy jako dziewięciolatka.
W wieku 11 lat zagrała w teatrze. Cztery lata później
stwierdziła, że chce zarabiać na życie jako aktorka
i wyprowadziła się z domu. Nie dlatego, że pokłóciła
się z rodzicami. Po prostu chciała być samodzielna.
- Rodzice nigdy nie mieli ze mną kłopotu - wspomina Virginie Ledoyen. - Chodziłam do szkoły, uayłam

B

s i ę, byłam rozsądną dziewaynką.

Uznanie zyskała, grając w "La Filie seule". Wzbudziła
zachwyt krytyków i otrzymała nominację do Cezara.
Miała wtedy 20 lat. Od tego czasu otrzymuje sporo
propozycji, także z Hollywood. Zagrała z Leonardo
DiCaprio w "N i ebiańskiej plaży". Rolę załatwił jej
Sean Penn, który zadzwonił do Petersena, by go przekonać o talencie Ledoyen. Aktorka od hollywoodzkich
produkcji woli jednak kino francuskie. U nas najbardziej znana jest z "8 kobiet" Fran~ois Ozona. Film
Jeana-Paula Rappeneau "Bon voyage", który trafia
właśnie na nasze ekrany, opowiada o pierwszych
miesiącach wojny. Ledoyen gra u boku gwiazd kina
francuskiego: lsabelle Adjani i Gerarda Depardieu.
Virginie, która naprawdę nazywa się Fernandez, urodziła się 15 listopada 1976 roku w Aubervilliers we
Francji. Gdy rozpoaęła karierę, "pożyayła" nazwisko
od babci. Choć jest już dorosła, pozostała
. rozsądną
dziewaynką. Ma męża i trzyletnią córkę Lilas.
W chwilach wolnych uprawia ogródek, ayta książki
i działa w Pour Ie Tibet, organizacji, która dostarcza
pomoc medyaną Tybetańaykom. Jak zapewnia,
nie zachowuje się jak gwiazda.
- Nie mam bodyguardów ani limuzyny. Kiedy wsiadam do paryskiego metra w ciemnych okularach
i teniskówkach, nikt mnie nie poznaje. Może dlatego,
że nikt się mnie tam nie spodziewa - mówi aktorka.
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Z filmografii:
l:Eau froide (1994), La ceremonie (1995),
A Soldier's Daughter Never Dies (1998),
Niebiańska plaża (2000), 8 kobiet (2002),
Wariaci z Karaibów (2003), Bon voyage (2003)
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lipca 1944 roku Manifest PKWN rozpoczął nową
komun istyczną erę w dziejach Polski. 22 lipca
2004 roku rozpocznie się w Cieszynie Era Nowe
Horyzonty, czwarta edycja festiwalu filmowego. Jestem pewien,
że wypadnie dużo lepiej niż Polska Ludowa.
Na festiwalu pokazane zostanie to, co we współczesnym kinie nowatorskie, oryginalne i kontrow ersyjne. W programie
znajdzie się ok. 160 filmów z całego świata -większość z nich
będzie miała tu swoją polską premierę, dla wielu będzie to jedyny pokaz w Polsce. Zobaczymy dzieła twórców uznanych, takich
jak Pedro Almodóvar ("Złe wychowanie"), Peter Greenaway
L,The Tulse Luper Suitcases"), Walter Salles ("Dzienniki motocyklowe"), ale także filmy reżyserów "niszowych" i debiuty "objawień". W Konkursie Nowych Horyzontów weźmie udział 18 filmów. Główną nagrodę przyzna publiczność.
Inne cykle festiwalu to: Panorama Kina Światowego, Odkrycie Korei (ok. 20 filmów nowej azjatyckiej potęgi w kinie), eremaster (pokaz wszystkich pięciu filmów cyklu zrealizowanego
przez awangardowego amerykańskiego reżysera Matthew Barneya), Nocne Szaleństwo (projekcje m.in. wczesnych filmów Petera Jacksona, indyjskich musicali, japońskiej mangi), Dokumenty/Eseje, Kino Latynoamerykańskie, Filmy Sezonu 2003/2004.
Odbędą się retrospektywy. Mistrz Michelangelo Antonioni
z odnowionych kopii. Przypomnimy sobie filmy Kazimierza Kutza
- pokazom towarzyszyć będą spotkania z reżyserem i aktorami.
Zapoznamy się z twórczością wybitnego węgierski ego reżysera
Beli Tarra. Do inspiracji jego filmami przyznaje się GusVan Sant.
20 FILM lipiec 2004

NASI W CIESZYNIE
Wystawę

Era Nowe Horyzonty to również Wydarzenia Specjalne.
W Kościele Jezusowym wystąpi 24 lipca Jocelyn Pook, znakomita
brytyjska kompozytorka. Współpracowała m.in. z Peterem Gabrielem, Laurie Andersen, Natachą Atlas, Stanleyem Kubrickiem,
Martinem Scorsese. 29 lipca zagra ze swoim zespołem Otomo
Yoshihide - "charyzmatyczna postać japońskiej, awangardowej
sceny muzycznej". 31 lipca czeka nas specjalny pokaz filmu "Metropolis" Fritza Langa z graną na żywo muzyką, skomponowaną
na orkiestrę i chór przez Abla Korzeniowskiego. W Cieszynie
wystąpią także m.in. Myslovitz, Armia, Smolik z przyjaciółmi.
Tak jak w ubiegłym roku pokazy odbywać się będą po obu
stronach granicy. Do pięciu dotychczasowych kin dołączyło szóste. l jeszcze jedna rewelacyjna wiadomość - w tym roku
wszystkie kina będą klimatyzowane.
(BŻ)

portretów ludzi kina pokaże podczas festiwalu
nasza redakcyjna koleżanka
Iwona El Tanbouli-Jabłońska .
W Całe Muzeum zawisną
wykonane wspólnie z Maciejem Jabłońskim (grupa fotograficzna F11) zdjęcia m.in.
Andrieja Sokurowa, Volkera
Schlondorffa, lecha Majewskiego, Filipa Bajona.
Portrety odzwierciedlają klimat dzieł, których autorami
są fotografowani artyści.
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Palmolive

Ile samochodów
zmieści się w kinie'?

W Cinema City
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l każdy może być Twój!;::::::
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A ile nagród może dostać jeden film? Jedną z 300 000!
W Cinema City wszystko jest możliwe.

~
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Przyjdź 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!
stopklatka.pl
łnterneeowy

SetvJis Fotmowy

Herbina

GDAŃSK: Krewetka • KATOWICE: Centrum Rozrywki Punkt 44 • KRAKÓW: Plaza, Zakopianka
RUDA ŚLĄSKA: Plaza • WARSZAWA: Bemowo, Janki, Mokotów, Promenada, Sadyba • WROCŁAW: Korona
Szczegółowy regulamin promocji dostępny w siedzibie Cinema City. Nagrody mogą się róźnić

o
.L

od zdjęć zamieszczonych na reklamie. Promocja trwa do 31 .07. lub do wyczerpania zapasów.
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PDTDP Z CARREYEM?
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przygotowania do drugiej części
"Bruce'a Wszechmogącego". Film będzie
nosił tytuł "The Passion of the Ark" i opowie
o owdowiałym pisarzu, któremu Bóg zleca
organizację kolejnego
wielkiego potopu.
Główną rolę zaproponowano Jimowi Carreyowi,
który wystąpił
. ....
"
w " Brus1e
Aktor znany jest
jednak z niechęci
do grania w sequelach. Produce
na wszelki wypadek
rozglądają się więc

za innym kandydatem
do roli. Film wyreżyseruje
Tom Shadyac.

WROŻBY liliŃSKIEiiD

LYNCHA MIASTECZKO ŁÓDŹ
Z Hollywood bliżej dziś do Hollyłódż niż kiedykolwiek. Za sprawą reżysera "Miasteczka Twin Peaks"
Davida Lyncha, który ku pił 1O-hektarową działkę
na obrzeżach Łodzi. Ma tu powstać centrum Sztuka
dla Pokoju, w którym tworzone będą projekty filmowe, muzyczne, fotograficzne i scenariuszowe oraz
organizowane warsztaty filmowe dla studentów
z Europy Środkowo-Wschodniej .
Lynch, który zakochał si ę w Łodz i podczas pierwszej
wizyty na festiwalu Camerimage w 2000 roku, deklaruje, że otworzy także studio filmowe w tym mieście .
Pod koniec maja reżyser oglądał obiekty, które najlepiej mogłyby się do tego celu nadawać. Największe
zainteresowanie Lyncha wzbudził budynek starej
fabryki przy ul. Targowej, tuż obok Filmówki, oraz
obiekt wystawiony do sprzedaży przez Agencję Nieruchomości Wojskowych. Prezydent Łodzi złożył pisemną ofertę użyczenia na 20-25 lat zespołu budynków
fabrycznych o powierzchni 2 tys. mkw.

22 FILM lipiec 2004

- Moim celem nie jest stworzenie zwykłego
ośrodka produkcyjnego - mówił reżyser jeszcze
przed wizytą w Łodzi. - Poznałem historię łódzkiej
szkoły filmowej i Wytwórni Fi lmów Fabularnych
i jestem zdania, że Łódź zasługuje na studio,
które byłoby zarazem centrum filmowym wspierającym waszą kinematografię.

O tym, że nie rzuca słów na wiatr, świadczy etiuda
o Łodz i zrealizowana przez Lyncha z udziałem
Karoliny Gruszki, Krzysztofa Majchrzaka i Petera J.
Lukasa. Zimą reżyser zamierza nakręcić w Łodzi
kolejny film. Jednak, jak na razie, ostrożnie ocenia
szanse powstania studia. Daje projektowi .. .
52 proc. powodzenia.
MARIOLA WIKTOR

Robert Gliński przygotowuje się do
ekranizacji "Wróżb kumaka" Glintera
Grassa. Historia, która dzieje się
w Gdańsku na przełomie lat 80. i 90., porusza kwestię polsko-niemieckiego pojednania. Scenariusz napisali do spółki Paweł
Huelle, Cezary Harasimowicz i Klaus
Richter. Film jest koprodukcją z Niemcami.
Wśród polskich aktorów, którzy pojawią się
na ekranie, zobaczymy Krystynę Jandę,
Zbigniewa Zamachowskiego i Krzysztofa
Globisza. Zdjęcia mają się rozpocząć
.
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HARRY ZA STARY?
Czy aktorzy grający główne role w filmie "Harry Potter" będą mogli wystąpić
w kolejnych częściach cyklu? Kwestia ta
ostatnio bardzo frapuje widzów. W każdej
kolejnej książce Joanne K. Rowling Harry
i jego przyjaciele są o rok starsi. Przerwy
między filmami są jednak dłuższe niż rok.
Młodzi aktorzy dorastają więc szybciej
niż ich bohaterowie. W Hollywood słychać
więc plotki, że w miejsce Daniela Radcliffe'a, Emmy Watsen i Ruperta Grinta pojawią się inni aktorzy.
Póki co jednak ruszyły zdjęcia do ekranizacji
czwartej części cyklu - z niezmienioną głów
ną obsadą . W obronie odtwórców głów
nych ról stanął Alfonso Cuarón. -To ważne,
żeby w całej serii byli ci sami bohaterowie
- pow iedział reżyser.
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FILMDWA
KINO W TRÓJKĄCIE
Co łączy .,Basen" z .,Hero"? Albo jam bęb
niarzy, popisy tancerzy breakdance
z .,Vengo" i "Harakiri"? To multimedialne
widowiska prezentowane w łód zkim kinie
Cytryna. - Metoda "Picture in Picture",
pozwala na równoaesne oglądanie
na jednym ekranie dwóch różnych filmów
-tłumaczy Zbigniew Sieńczewski,
szef kina. - Akcja .,Harakiri" i .,Vengo"
rozgrywa się w... rombie lub w trójkątach,
na które podzielona jest płaszczyzna
ekranu. Fragmenty napisów i filmów
można też śledzić wprost na ciałach muzyków i tancerzy, którzy improwizują rytm
i ruch na scenie przed ekranem.
Wszystko "na żywo" . Publianość aktywnie włącza się do zabawy, poddając
rytm i tańcząc po bokach sali. Dzięki
takim eksperymentom intensyfikują się
doznania widzów.
MARIOLA WIKTOR

FILMOWY KAZIMIERZ
Kino rosyjskie i hiszpańskie, dokumenty i fabuły, filmy offowe i hity ubiegłego sezonu : łącznie
kilkadziesiąt tytułów będzie można oglądać w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 30 lipca rusza
kolejna edycja lata Filmów.
Jak co roku Kazimierz przez tydzień będzie miejscem spotkań kinomanów i twórców filmowych. Organizatorzy przygotowali dla nich bardzo bogaty repertuar. Odbędzie się retrospektywa filmów Jerzego
Skolimowskiego oraz przeglądy najnowszej kinematografii hiszpańskiej i rosyjskiej. TVP zaprezentuje
wyprodukowane przez siebie dokumenty i spektakle Teatru Telewizji. Będzie też konkurs kina nieza l eż
nego i warsztaty filmowe. Widzowie spragnieni innych niż filmowe rozrywek wysłuchają koncertu
Tomasza Stańki i obejrzą happeningi studentów szkół artystycznych.
lato Filmów w Kazimierzu odbędz i e się po raz 1O. Potrwa od 30 lipca do 8 sierpnia.
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ZEFFIRELLI
KONTRA GIBSON
Po 32 latach od filmu .,Brat
słońce, siostra księżyc" Franco
Zeffirelli pracuje nad drugą opowieścią o świętym Franciszku
z Asyżu. Tym razem historia
o pielgrzymce Franciszka do Ziemi
Świętej w czasach krucjaty będzie
miała aktualne przesłan ie : skąpa
ny we krwi świat uratować może
dialog chrześcijan, muzułmanów
i żydów. Już teraz krytycy dopatrują się w projekcie klasyka wło
skiego kina chęci udzielenia ostrej
odpowiedzi na .,Pasję", na której
nie zostawił on suchej nitki.
Zeffirelli przystąpił do pisania
24 FILM lipiec 2004
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scenariusza filmu, mającego
roboczy tytuł "Trzej bracia", po
11 września 2001 roku.- Opowiadam o sprawach uniwersalnych. Świat stoi w płomieniach,
jesteśmy na skraju wojny religijnej. Ja zaś mam w rękach historię
opartą na źródłach historycznych,
a w niej pochwałę koegzystencji
-tłumaczy swe zamiary reżyser.

Do zdjęć w Umbrii, a także
w Maroku i Tunezji przystąpi
w listopadzie. Nie będzie to superprodukcja, ale film skromny,
bez udziału gwiazd, z wyraźnym
apelem do świata islamskiego:
jeśli muzułmanie chcą żyć z nami
w pokoju, muszą zapanować
nad tymi, którzy chcą przemocy
i konfliktu.
(SW)
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HELENĄ

Kate Beckinsale jest najpiękniejszą brytyjską aktorką. Tak przynajmniej
uważają kinomani z Cardiff, Manchesteru i Greenwich. Przed premierą
"Troi" w multipleksach UCI Cinemas w Wielkiej Brytanii przeprowadzono
sondaż. Widzowie mieli odpowiedzieć, która z angielskich aktorek jest
współczesną Heleną Trojańską. Najwięcej, 27% głosów zdobyła Kate
Beckinsale. W czołówce znalazły się też Keira Knightley (21 %), Kate Winslet (16%) i Anna Friel (11 %). Na dalszych miejscach uplasowały się
Catherine Zeta-Jones, Rachel Weisz, Helena Bonham Carter, Kristin Scott
Thomas i Joely Richardson.
NIZIOŁKI

POSZUKIWANE

W Internecie pojawiło się ostatnio niezwykłe ogłoszenie. Poszukiwani byli ludzie poniżej 140 cm wzrostu, proporcjonal nie zbudowani,
dyspozycyjni przez 4 miesiące i z ważnym paszportem. To Sameer
Bhardwaj, spec od castingu (współp racował z Peterem Jacksonem
przy ekranizacji "Władcy Pierścieni") poszukiwał aktorów do nowego
filmu o hobbitach. Zainteresowanie anonsem okazało się ogromne.
Oferty napływały z wszystkich stron świata, między innymi z Indii,
Ghany i Macedonii. Jedyny problem: nie wiadomo, czy film w ogóle
powstanie, jest to bowiem offowa produkcja. Zdjęcia miałyby ruszyć
pod koniec lata w Australii.
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NAJSEKSOWNIEJSI..•
Hugh Jackman jest sexy. Znalazł się na
pierwszym miejscu corocznej listy najseksowniejszych magazynu "People". Drugą pozycję zajął Orlando Bloom, a trzecią - Brad
Pitt. W pierwszej dziesiątce znaleźli się
jeszcze Jake Gyllenhall, Vin Diesel, Vince
Vaughn i Tobey Maguire.
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KRESKOWKI KSZTAŁCĄ
Rząd chiński troszczy się

o dobre samopoczucie swoich nieletnich obywateli. Państwowa Administracja Radia, Filmu i Telewizji orzekła, że
w telewizji za mało jest kreskówek, a za dużo zbrodni. Teraz stacje pań
stwowe będą musiały uzyskać specjalną zgodę za każdym razem, gdy
będą chciały nadawać (oczywiście po 23.00) programy zawierające sceny przemocy. Za emisję kreskówek z kolei stacje będą nagradzane dodatkowym czasem reklamowym podczas najlepszej oglądalności. (AG)
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ZDDM

Ocenia filmy, zanim dobierze się do nich krytyka i publiczność. Każdego roku objeżdża
pół świata w poszukiwaniu filmowych perełek.
l ma do tego niezłego nosa.
d pierwszej chwili wiedziałem, że mam do
czynienia z żarliwym wyznawcą kina. Mówił
o filmach z prędkością karabinu maszynowego. Jakby nie istniało dla niego nic oprócz kinowego
ekranu. Jakub Duszyński jest dyrektorem artystycznym firmy dystrybucyjnej Gutek Film i dyrektorem
festiwalu Era Nowe Horyzonty w Cieszynie.
Choć skończył prawo, zawsze ciągnęło go
w stronę kina. Napisał scenariusz "Przystani" (1997),
którą wyreżyserował Jan Hryniak. Sam myślał o studiowaniu reżyseri i . Przy okazji realizacji audycji
radiowych poświęconych filmowi poznał Romana
Gutka i natychmiast przypadli sobie do gustu.
- Roman rzucił mnie na głęboką wodę . Mamy
takie same upodobania filmowe, więc mi zaufał.
Na początku miałem stracha. W końcu to wielka
odpowiedzialność- wspomina Duszyński.
Przy zakupie filmów do dystrybucji w grę wchodzą olbrzymie sumy, a można się kierować tylko
instynktem i własnym gustem. Dystrybutorzy często
muszą podejmować decyzje, zanim jeszcze film po.
wstanie. Zeby zdążyć przed konkurencją, śledzą ciekawe projekty i reżyserów na całym świecie. Oczywiście,
kiedy dostają scenariusz do filmu Almodóvara, Greenawaya czy von Triera, sprawa jest o wiele prostsza.
26 FILM lipiec 2004
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A jak było z koreańskim "O Id Boyem"? - Pół roku
temu na jednym z festiwali zobaczyliśmy z Romanem
dzieło mało wtedy znanego reżysera Parka Chan-wooka - opowiada Duszyński. - Od razu wiedzieliśmy, że musimy mieć ten film. Parę miesięcy później
w Cannes spośród trzech i pół tysiąca filmów do fi-

nałowej dziewiętnastki

wybrano właśnie "Oid Boya",
któremu później jury przyznało Grand Prix. Na pokazie siedziałem blisko Quentina Tarantino. Co chwilę
wrzeszczał: "Yeah, that's great". Mnie też się podobało... -uśm iecha się szelmowsko Jakub.
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Seria krótkich kawiarnianych filmików Jima Jarmuscha, twórcy kultowych "Inaczej niż w raju",
"Poza prawem", ,;Truposza", przypomina szachownicę. Z tym że białe i czarne nie walczą ze sobą,
ale układają się w przedziwne puzzle.
MARIOLA WIKTOR
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rzerwa na papierosa i kawę ... Nic bardziej banalnego. Ale to, co dla
innych niewarte uwagi, Jim Jarmusch czyni przedmiotem swojego peł
nometrażowego filmu fabularnego. "Kawa i papierosy" to seria czarno-białych epizodów realizowanych z przerwami przez 17 lat.
- Dymek nad filiżanką i kawiarniany stolik to tylko pretekst do spotkań
i rozmów- wyjaśnia Jarmusch. - To takie momenty w ciągu dnia, które nie są ani
szaególnie dramatyczne, ani nie posuwają naszego życia do przodu w jakiś znaczą
cy sposób. Mówią jednak o nas więcej, niż nam się wydaje. Trochę tak, jak w statycznym kinie Yasujiro Ozu, w którym z pozoru też nic się nie dzieje.
Oto między jednym a drugim zaciągnięciem się dymem padają słowa o tym,
że papieros ... szkodzi, a nadużywanie kawy powoduje stany deliryczne. Jakaś para
zastanawia się nad wykorzystaniem nikotyny jako środka owadobójaego, a ktoś
przy innym stoliku opowiada o bracie bliźniaku Elvisa Presleya. Czasem popijaniu
kawy towarzyszy milczenie.
W "Kawie i papierosach" wiele z postaci gra siebie. Roberto Benigni jest włos
kim komikiem, który właśnie przyjechał do USA, Tom Waits i lggy Pop nie udają,
że nie są muzykami (epizod z ich udziałem otrzymał Złotą Palmę w Cannes w 1993
roku w kategorii krótkiego metrażu), zaś Cate Blanchett i Alfred Molina pozostają
aktorami. Wbrew deklaracjom Jarmuscha, że unika gwiazd, z wieloma spośród nich
reżyser się przyjaźni, a te same pchają mu się przed kamerę .
-Jakieś 75- 80 proc. naszych scen pochodzi ze scenariusza. Reszta to improwizacja - zapewnia Robert Diggs, znany jako raper RZA, który zagrał w jednym z filmów. -W czasie prób Jim pozwalał nam na całkowitą improwizację. Zanim zabrałem się za muzykę, przez dwa lata studiowałem medycynę alternatywną. W filmie
próbuję przekonać Billa Murraya do takich niekonwencjonalnych metod. Jednak
podczas zdjęć nie ma już mowy o improwizacji. Jim po prostu lubi kręcić sceny
w jednym ujęciu, bez montażu.
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• Zbigniew Maciej Dowgiałło pracuje nad "Cudownym światem",
animowano-fabularnym filmem
o miłości. Grają: Karolina Gruszka, Magdalena Dąbrowska, Katarzyna Galica i Bartosz Głogowski.
Film, pierwsza część trylogii "Pan-
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Marek Włodarayk, Magdalena
Schejbal, Ryszard Filipski i Dorota
Landowska grają razem w "Kryminalnych". Serial o komisarzu Zawadzie, który tropi przestępców, reży
serują Ryszard Zatorski (" Nigdy w
życiu") oraz Piotr Wereśniak ("Zróbmy sobie wnuka"). Pierwsze odcinki
zobaczymy we wrześniu w TVN.
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W aerwcu rozpoaęły się prace
na planie awartego i p iątego filmu
cyklu "Powrót żywych trupów".
Zdjęcia do "Return of the Living
Dead 4: Necropolis" i "Return of
the Living Dead 5: Rave From the
Grave" kręcone są jednoaeśnie.
Reżyserem obu filmów jest Ellory
Elkayem, twórca "Ataku pająków".
Główną rolę gra Peter Coyote.
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kosmodios", ma być gotowy pod
koniec przyszłego roku.

~
~

<(

Q

~

a.

......
~

z

o

• Wciąż powstają

nowe odcinki
"Camera Cafe". Serial w reżyserii
Jurka Bogajewicza to krótkie
historyjki z życia pracowników
pewnej firmy. Grają: Karolina
Muszalak, Dorota Deląg,
Marysia Góralczyk
i Waldemar
Błaszczyk.
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role w "Perfect
Creature" grają Dougray Scott
i Saffron Burrows. Reżyserem
i autorem scenariusza jest Glenn
Standring. Film ma być
historią o wampirach, które
żyją w przyjaźni z ludźmi.
Budżet: 20 milionów dolarów.
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AUCKLAND
"River Queen" opowie o konflikcie osadników
z Maorysami w XIX-wiecznej Nowej Zelandii.
Występują: Samantha Morton, Kiefer Sutherland i Cliff Curtis. Reżyserem jest Vincent Ward,
który napisał scenariusz do spółki z Toa Fraserem. Zdjęcia ruszyły pod koniec aerwca.
30 FILM lipiec 2004
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VANCOUVER
W lipcu rozpoaną się zdjęci a do nowego filmu Jean-Ciaude'a Van Damme'a. Gwiazdor jest jednoaeśnie scenarzystą, reżyserem , producentem
i odtwórcą głównej roli. Akcja "Kurnite" będzie się działa w aasie nielegalnego turnieju wschodnich
sztuk walki. W filmie zagra także
Bolo Yeung.
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W Kanadzie powstaje western o homoseksualistach. Akcja dzieje się
w latach 60. Bohaterami są dwaj
młodzi mężczyźni : farmer i zarabiają-
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cyna rodeo kowboj. Po przypaaKo~
wym spotkaniu postanawiają
spędzić ze sobą życie. W rolach
głównych : Heath Ledger i Jake Gyllenhaal. W filmie zobaaymy też Michelle Williams, Anne Hathaway
i Randy'ego Quaida. Aktor
wcieli się w postać Joego
Aguirre'a, przełożonego Jacka
i Ennisa. Reżyserem "Brokeback Mountain" jest Ang Lee.
Scenariusz powstał na podstawie pomysłu E. Annie
Proulx. Zdjęcia ruszyły w poło.
w1e aerwca.

w

DUBLIN, LOURDES

~

NIEMCY, RUMUNIA,
REPUBLIKA POŁUDNIDWEJ
~ AFRYKI, NOWY JORK

"Pushers Needed" opowiada
o zapracowanych irlandzkich gospodyniach domowych. Pewnego
dnia panie wygrywają wycieczkę
do Lourdes. Podróż ta na zawsze
odmieni ich życie . Grają : Claire
Danes, Joan Allen, Kathy Bates
i Maggie Smith. Reżyserem
i scenarzystą
jest Jimmy
Smallhorne.

3
~

Monica Bellucci, Nicolas Cage
o
~ i Ethan Hawke znaleźli się
:5 w obsadzie "Lord of War".
~
i Reżyseruje Andrew NiccoL
; Zdjęcia do filmu, który będzie
~ opowiadał o dealerze broni,
<(
~ rozpoczną się 19 lipca.
ul
_, Budżet: 42 miliony dolarów.
~ Cage jest także jednym
z
~ z producentów filmu .
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Helen Mirren, Cuba
Gooding Jr. i Wes Bentley spotkali się na planie filmu "Shadowboxer"
w reżyse ri i Lee Danielsa

- opowieści o nietypowej relacji między mło
dym mężczyzną a jego
macochą . Poza uczuciem
łąay ich biznes: pracują
jako zabójcy na zlecenie.

~

~
w

ow

FILADELFIA

<(

~-

JAMESTDWN
Terrence Malick kręci
film "The New World".
Głównym bohaterem
będzie podróżnik John

Smith, który na począt
ku XVII wieku założył
Jamestown w Wirginii.
Zagra go Colin Farrell.
W filmie wystąpi też

Chistopher Plummer.
Następnym projektem
Malicka ma być "Che",
o karierze Ernesto
Guevary.

NOWY ORLEAN
Kate Hudson gra w filmie "The Skeleton Key".

Jej bohaterka pracuje
w pomocy społecznej
i opiekuje si ę pewnym
starszym małżeństwem .
Kłopot w tym, że w ich

pos iadłości

zaczyna
stra szyć. Film reżyseruj e
lain Softley. W filmie
grają też Joy Bryant
i John Hurt.
lipiec 2004 FILM 31

Ż Y C l E TOWARZ YSKIE
PODWÓJNA RADOŚĆ
36-letnia Julia Roberts wreszcie zostanie mamą.
Aktorka jest podwójnie szczęśliwa, bo spodziewa się
bliźniaków. Dzieci przyjdą na świat na początku
przyszłego roku, a podwójnie szczęśliwym tatą jest
mąż aktorki, operator filmowy Daniel Moder.
Ze względu na ciążę Roberts będzie matką również
na ekranie w "Ocean's Twelve", do którego trwają
właśnie we Włoszech zdjęcia. Scenariusz przewiduje,
że filmowym ojcem zostanie Danny Ocean, czyli
George Clooney, prywatnie serdeczny przyjaciel Julii.

Kolejna mama
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ROMANSOWY

Piękna, sławna
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CHŁOPAK
Ad rien Brody ("Pianista"), który od pewnego czasu spotykał s ię
z aktorką Michelle Dupont, znalazł już kolejny obiekt zai nteresowania.
Aktor ma romans z modelką Naomi Campbell. Poznał ją podczas
zeszłorocznego festiwalu w Cannes. Po kilku spotkaniach Naomi
zaprosiła Adriena na swoje przyjęcie urodzinowe, które urządziła
w St. Trapez. Podczas przyjęcia jasne było dla wszystkich gości,
że Adriena i Naomi coś łączy. Tańczyli całą noc, przytulali się do siebie.
Ale to nie wszystko!
- W pewnym momencie po prostu wymknęli się i udali w zaciszne
miejsce - zapewnia jeden z uczestników przyjęcia. - Nikt nie miał
wątpliwości, że zrobili to nie po to, żeby dyskutować o polityce.

więcej

i bogata. A jednak
Halle Berry, tak jak mnóstwo zwyczajnych kobiet, też ma problemy z mężczy
znami. Fiaskiem zakończyło się już drugie jej małżeń stwo . Jej ostatni mąż,
piosenkarz Erik Benet, był niewierny. O romanse podejrzewano go niemal od
dnia ślubu . Rozstanie z nim aktorka
bardzo przeżyła.
Podobnie zresztą
jak związek z baseballistą Davidem Justice. Nic
więc dziwnego,
l'"' ostatnio Halle
jest w nienajlepszej formie.
Jedynie praca pozwala jej zachować równowagę
psychiczną . Nikogo zatem nie
zdziwiło, gdy ostatnio aktorka
złożyła publicznie taką deklaracj ę : - Nie wyjdę
za mąż już nigdy wię
cej - powiedziała
•
w programie
Oprah Winfrey.

36-letnia Jolanta Fraszyńska została po raz drugi mamą. Urodziła dziewczynkę, która tuż po porodzie ważyła
3,5 kg i mierzyła 49 cm. Rodzice nazwali ją Anielka. Tatą
dziewczynki jest operator filmowy Grzegorz Kuczeriszka,
mąż aktorki. Poznali się atery lata temu na planie filmu
"Killerów 2-óch". Z powiększenia rodziny bardzo cieszy
się też 14-letnia Nastka, córka Fraszyńskiej z pierwszego
małżeństwa . Nastka od dawna chciała mieć braciszka
lub siostrzyczkę. Taraz ma i jedno, i drugie, gdyż jej ojcu
Robertowi Gonerze urodził się syn.
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SYPIĄ SIĘ CHŁOPCY
To się nazywa wyczyn. 48-letnia
aktorka Geena Davis urodziła
bliźniaki: chłopców Kiana Williama
i Kaiisa Stevena! Davis ("Thelma
i Luiza", "Stuart Malutki") długo nie
mogła znaleźć szczęścia w miłości.
Trzy jej małżeństwa zakończyły się
rozwodem. Gdy aktorka skończyła
40 lat, wydawało się, że w jej życiu
wszystko jest przesądzone. A tu
niespodzianka! W 2001 poślubiła
młodszego o 15 lat neurochirurga
Reza Jarrahy. Rok później urodziła
swoje pierwsze dziecko - córeczkę
Alizeh Jeshvar (na zdj.). Dla Geeny
Davis życie zaczęło się po 40.
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MUZYKA

FAKTY

•

ZYCI E TOW ARZY SKIE

1
j

Bru ce

chce

Rebecca
•

się żenić

Bruce Willis zamierza pośl ubić Brooke
Bums, z którą spotyka się od sierpnia ubiegłego roku. Bruce (49 1.) i Brooke (26 1.)
spędza li w Paryżu romantyany weekend.
Podaas wieaornej przejażdżki po Champs
Elysees aktor popros~ kierowcę i ochroniarza o opuszaenie auta. Wtedy oświadaył
się Brooke i podarował jej pierścionek
z brylantem. Oświadczyny zostały przyjęte.
Brooke pochodzi z Teksasu i jest
modelką. Ma ambicje
aktorskie - zagrała już w kilku
filmach, ale nie
były to duże role.
Narzeaona Bruce'a miała już
męża, a był
nim australijski aktor
Julian McMahon. Owocem
ich związku jest
3-letnia córka
Madison.

•

pa
razwadzie
JUZ

Sukcesy w życiu zawodowym nie zawsze idą w parze z sukcesami w życiu prywatnym . Przekonała się o tym Naomi
Watts. Naomi rozstała się właśnie z Heathem Ledgerem.
35-letnia gwiazda miała dość niedojrzałości 25-letniego
Ledgera i dlatego postanowiła zakończyć ten niezbyt obiecujący związek. - Heath nie chce się żenić ani zakładać rodziny. Jest niedojrzały i nieopanowany. Ciągle imprezuje z przyjaciółmi i zachowuje się tak nieodpowiedzialnie, że będąc
z nim, sama wychodzę na idiotkę- stwierdziła aktorka.

Rebecca Romijn-Stamos,
gwiazda filmów "Femme
Fatale" i "X-Men", rozstała
się z mężem Johnem Stamosem, znanym z serialu
"Pełna chata". Rebecca
i John poznali się w 1997
roku. Ona była początkującą
modelką, on popularnym aktorem. Zakochali się od pierwszego wejrzenia. Rok później już byli
małżeństwem. Kryzys rozpoczął
się kilka miesięcy temu. Zamieszkali oddzielnie, a niedawno sąd
orzekł rozwód. Rzecznik prasowy aktorki zapewnił, że przyczyną rozstania nie był romans
któregoś z małżonków.
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TWÓRCA
KSA
ZMIENIA PŁEĆ:'?
Larry Wachowski (drugi z prawej), jeden z twórców "Matriksa", chce zmienić płeć. Reżyser rozwiódł się z Theą Bloom, która ujawniła, że lubi
on przebierać się w kobiece ciuszki. Obecnie Larry ma romans z gwiazdą porno Karen Winslow,
która zostawiła dla niego męża (ten był wcześniej
kobietą). - Larry lubi kolor różowy, nosi skórzane
spódniaki i szpilki, ma obsesję na punkcie Marilyn Monroe - mówi o nim były mąż Karen.

::>
N

V

·Z

~

Ul
N

a:

o

z

<(

t-:

o
o

ow

a:

~

5
I

0..

w

co

g

\.)

t-'

o
o

ow

•

1

.,

ZA KONIAK

8 lat walczył Daniel Olbrychski z dystrybutorem koniaku Hennessy i w koń
cu sąd przyznał mu rację. Konflikt
zaaął się w 1996 roku. W pismach
ukazała się reklama koniaku, a w niej
duże zdjęcie aktora. Olbrychskiego ta
reklama oburzyła, gdyż nigdy nie wyraził na nią zgody. Żądał od dystrybutora koniaku 300 tys. zł (wtedy były to
3 miliardy). Ponieważ polubowne rozwiązanie konfliktu nie było możliwe,
sprawa trafiła do sądu. Teraz wreszcie
dobiegła końca. Sąd nakazał, by zapła 
cono Olbrychskiemu 50 tys. zł za wykorzystanie bez jego zgody wizerunku
w reklamie. Aktor uważa, że suma jest
zbyt mała. Jest jednak usatysfakcjonowany, że sąd przyznał mu rację.

a:

Kevin

pobiły
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Kevin Spacey może mówić o dużym pechu.
Gwiazdor spacerował waesnym rankiem ze swoim psem w londyńskim Geraldine Mary Harmsworth Park. Wtedy został napadnięty i obrabowany. Bandyta ukradł mu telefon komórkowy.
Kevin nie chciał bez walki oddać własności i doszło
do szamotaniny. W rezultade
aktor został raniony
w głowę i musiał szukać pomocy w szpitalu. Spacey postanowi ł
wycofać doniesienie
o napadzie i kradzieży. Policja nie będzie
więc w tej sprawie
prowadzić śledztwa.
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Lidia Popiel tym ra zem bez Bogusława
Lindy, ale za to
z córką Olą . Widać
\ .. Harry Potter" ma'mę zachwycił. A co
to córka?

LONDYN

Kirsten Dunst i Jake Ciyllenhaal
widok filmowego zamarzniętego
Manhattan u nie przeraził.
Grzała ich miłośt
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BRUCE

-

awno, dawno temu ogr o imieniu Shrek zakochał się
w pięknej księżniczce Fionie. Podbił jej serce i poślubił.
A potem żyli długo i szczęśliwie ... No niezupełnie.
Wkrótce po powrocie z podróży poślubnej państwo
młodzi dostają zaproszenie z Zasiedmiogóro grodu od
rodziców Fiony. Shrek staje przed nowym wyzwaniem.
Kto wie, czy nie najtrudniejszy m w
całym jego życiu . Musi spotkać się ze swoimi teściami.
W podróży do Zasiedmiogóro grodu małżonkom
towarzyszy oczywiście Osioł. Pierwsze spotkanie
z teściami nie wróży nic dobrego. Rodzice Fiony nie
są zachwyceni, że ich córka poślubiła wielkiego zielonego ogra. Zszokowani są też faktem, że ona sama
tak bardzo się zmieniła. Zamknęli ją w wieży, wierząc, że pewnego dnia
pojawi się tam Książę z bajki i pocałunkiem zdejmie z Fiony czar,
który sprawiał, że zmieniała się co noc w ogrzycę. Tymczasem czar nie
tylko nie został zdjęty, ale - z powodu uczucia Fiony do Shreka- działa
już przez całą dobę. Ojciec Fiony nie zamierza tego tak zostawić. Postanawia skorzystać z usług Kota w Butach, znanego pogromcy ogrów.

Kieruje nim nie tylko ojcowska troska. Kiedyś zawarł przymierze z przewrotną czarodziejką - Matką Chrzestną, która chciała, by mężem Fiony
został jej syn Książę z bajki, i która nie zamierza łatwo pogodzić się
z fiaskiem jej planów...
Decyzja o kręceniu dalszego ciągu zapadła w DreamWorks wkrótce
po sukcesie pierwszego "Shreka': Film tylko w Stanach Zjednoczonych
zarobił ponad 250 milionów dolarów. Wytwórnia
postanowiła przebić ten sukces.
Prace nad pierwszą częścią trwały blisko pięć lat.
Z drugim filmem twórcy uwinęli się szybciej. Wiele
rzeczy było już przecież gotowych. Nie trzeba było
wymyślać głównych postaci. Poza tym nastąpił
znaczny rozwój animacji komputerowej , który uła
twił prace nad "Shrekiem 2". Teraz bez trudu można było zwiększyć liczbę
wirtualnych statystów. W największej scenie zbiorowej filmu - powitania
Fiony i Shreka w Zasiedmiogór ogrodzie- pojawia się ich sześć tysięcy.
Dzięki zastosowaniu programu zwanego dynamie crowd character można
było sprawić, że tłum nie reagował tak samo. We wcześniejszych filmach,
wykorzystujących animację komputerową, wszyscy w tłumie zawsze pa-

Spotkanie Shreka
z teściami nie
wróży nic dobrego

BAŚNIOWE WYNIKI

SHREK i!DD l
• Budżet:

60 mln dolarów
• Wpływy

w USA po pierw-

szym weekendzie:

42,3 mln dolarów
• Wpływy

w USA:

267,7 mln dolarów
•Widzowie w Polsce:

1 455 240
SHREK i! i!ODq
• Budżet:

75 mln dolarów
• Wpływy

w USA po pierw-

szym weekendzie:

108 mln dolarów
• Zapadła już

Animacja komputerowa od zawsze największe problemy miała z odtwarzaniem włosów i sierści. Rzadko kiedy wyglądają one naturalnie.
Tymczasem w"Shreku 2" obok Osła pojawia się Kot w Butach. Stworzenie realistycznie wyglądającej sierści kota (w twarzowym rudym kolorze)
było więc nie lada wyzwaniem. A trzeba było jeszcze pamiętać o wąsach
Kota, jego szpadzie, kapeluszu i oczywiście butach.

decyzja

o realizacji trzeciej i czwartej części "Shreka"

SPRYTNY KATZENBERli

trzyli w ten sam punkt, co oczywiście nie wyglądało realnie. W "Shreku 2"
każdy wirtualny statysta zachowuje się naturalnie. Niektórzy w tłumie
patrzą więc na Fionę, inni na Shreka, a jeszcze inni z zaciekawieniem obserwują rodziców księżniczki.
Również reakcje tłumu są naturalne. -Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy
nagle koło kogoś przechodzi Shrek. Człowiek jest wtedy przestraszony. Musi
jakoś zareagować - odwrócić się, odsunąć. Właśnie w takich reakcjach program dynarnic crowd character był niezastąpiony- opowiada Ken Bielenberg, jeden ze specjalistów od efektów komputerowych.

2 l B MIĘŚNI TWARZY

Nad pierwszym "Shrekiem" pracowało dwoje reżyserów- Vicky Jensen
i Andrew Adamson. Do drugiej części wytwórnia zaangażowała aż troje.
Nic w tym dziwnego. W "Shreku 2" więcej rzeczy było do przypilnowania.
Choćby dlatego, że w filmie występuje więcej niż w pierwszej części waż
nych bohaterów drugoplanowych. Epizodyczne postaci z pierwszego
"Shreka"- Piernikowe Ciasteczko i Pinokio też mają rozbudowane role.
Początkowo Nowozelandczyk Adamson nie chciał słyszeć o "Shreku 2'~
- Pierwszej części poświęcitern cztery lata. Uważałem, że to wystarczy- wyjaśnia. Jednak Jeffrey Katzenberg (szef działu animacji
w DreamWorks) nie zamierzał rezygnować z reżyse
ra, który przyczynił się do sukcesu pierwszej części.
Zaczął więc rozpowiadać najgłupsze pomysły, jakie
tylko przychodzily mu do głowy, a które rzekomo
miał zamiar wykorzystać w "Shreku 2'~ Informacje
o tych "pomysłach" dotarły do Adamsona.
- Zrozumiałem, że za bardzo jestem przywiązany do bohaterów
"Shreka", by dopuścić do ich zguby. Powiedziałem więc ]effreyowi,
że wracam na pokład - Adamson wspomina ze śmiechem.
Do Adamsona dołączyli Kelly Asbury ("Mustang z Dzikiej Doliny")
i Conrad Vernon, dla którego "Shrek 2" jest reżyserskim debiutem i który
w anglojęzycznej wersji użycza głosu Piernikowemu Ciasteczku.
O

Stworzenie sierści
Koła w Bułach
było problemem

Podstawy animacji twarzy głównych bohaterów pozostały takie same jak w pierwszym filmie. Najpierw tworzono na monitorze komputera czaszkę, potem nakładano na nią kolejne warstwy mię
śni i skóry. Przy "Shreku 2" dodano jeszcze mięśni. Twarz Shreka ma ich
teraz 218, dzięki czemu bohater może pozwolić sobie na bardziej ekspresyjną mimikę, jak choćby zaciskanie zębów. Wszyscy mężczyźni "dorobili" się także jablka Adama, które porusza się podczas przełykania śliny.

Twórcom "Shreka 2" zależało bardzo, by druga część
zaskoczyła widzów, a nie była zwykłym odgrzewaniem
wypróbowanych już rozwiąza11. Adamsan wpadł na pomysł,
by pokazać perypetie małżeńskie Shreka i Fiony. - Przecież
poś lubia się nie tylko życiowego partnera, ale także całą jego
rodzinę. Shrek, mieszkaniec bagna, kontra królewska rodzina
Fiony. Pomyślałem, że to cudowny punkt wyjścia dla naszego
filmu - mówi Adamson.

KOT W BUTACH
Reżyserzy

i scenarzyści szukali nowych bohaterów
w znanych bajkach. Ulubioną bajką z dzieciństwa Adamsona
jest "Kot w Butach'~ Reżyser wprowadził tę postać do swojego
filmu. Początkowo miał to być kot angielski, ale Adamson
uznał, że będzie on zbyt konwencjonalnym bohaterem
dla tak niekonwencjonalnego świata. Fostanowiono więc,
że Kot stanie się Iatynosem- el Gato eon Botas.
Takiego bohatera w anglojęzycznej wersji mógł dubbingować tylko jeden aktor. Antonio Banderas. Gwiazdor świe tni e
się bawił, użyczając swojego głosu rudemu kotu, który
choć ma niepozorną posturę, odznacza się wielką odwagą.
Przy okazji sparodiował swoje role z "Maski Zorro"
i "Desperado'~
W anglojęzycznej wersji ponownie udział wzięli Mike Myers,
Eddie Murphy i Carneron Diaz. Cala trójka zainkasowała po
l Omilionów dolarów, co jest rekordową sumą za dubbing.- Nie
mieli takich żądań finansowych, to my chcieliśmy ich tak nagrodzić- nie tylko za ich cudowną pracę przy drugiej części, ale także za udzia ł, jaki mieli w sukcesie pierwszego "Shreka" - mówi Katzenberg.
"Shrek 2" to kino familijne. Ale lepiej bawić się na nim będą dorośli
niż dzieci. Tylko dla nich będą czytelne liczne parodie, aluzje i cytaty.

- Wypróbowaliśmy

to już przy pierwszym "Shreku"- opowiada Katzenberg.
-Film był zrobiony pod doroslego widza, z podtekstami i satyrą. To była
nasza podstawa. Kiedy ją zbudowaliśmy, postaraliśmy się, żeby film spodobał się także dzieciom.
Twórcy mieli dobrą zabawę, t\'\lorząc Zasiedmiogórogród. Postanowili,
że będzie wyglądał jak Beverly H ills i Hollywood. Nie mogło oczywiście

Po l D milionów dolarów
za dubbing dostali Diaz,
Myers i Murphy
zabraknąć stosownego

napisu na wzgórzach i luksusowych butików
na zasiedmiogórogrodzkim Rodeo Drive. Przyjęcie w zamku rodziców
Fiony to zabawna parodia oscarowych gal.

FILMOWE CYTATY
W filinie pojawiają się odwołania do kłasyki kina, takich filmów
jak "Stąd do wieczności" Freda Zinnemanna (słynny pocałunek na plaży) ,
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Przyjęcie

wiadzie dla "Filmu": "Przesłanie »Shreka« było dla nas bardzo ważne
- nie należy oceniać ludzi na podstawie ich wyglądu, ale na podstawie
tego, jacy są. Żyjemy w czasach, kiedy wygląd stał się najważniejszym
kryterium oceny. To chore. Czułem, że naszym obowiązkiem jest to zjawisko skomentować. W fUrnie ważne jest, że Shrek i Fiona zakochują się,
kiedy on jest szpetny, a ona piękna. Z początku Fiona uważa, że jedyne piękno to
piękno zewnętrzne. Tego uczy społeczeń
stwo, a przecież to nieprawda. Shrek jest
brzydki, ale jest też pierwszą osobą, jaką
Fiona spotyka w swoim życiu, która jest
szczęśliwa w swojej skórze, nie próbuje się
zmienić, dostosowując do kanonów narzucanych przez społeczef1stwo':
Ten morał w "Shreku 2" pobrzmiewa ze zdwojoną siłą .
l"

u rodziców
Fiany ta... parodia
oscarowych gal

"Frankenstein" Jamesa Whale'a czy "King Kong" Meriana C. Coopera
i Ernesta B. Schoedsacka. Są też cytaty ze współczesnych hitów:
"Władcy Pierścieni", "Matriksa", "Mission: Impossible", i żarty pod
adresem obsady. Nad łóżkiem Fiony wisi plakat
sir Justine'a, który wygląda jak Justiu Timberlake, aktualny narzeczony Carneron Diaz.
Nie mogło też oczywiście zabraknąć aluzji
do filmów wytwórni Disneya. Katzenberg ma
przecież z nią na pieńku. Tym razem na celownik wzięto Disnejowską "Piękną i Bestię".
"Shrek 2" już w pierwszy weekend rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych zarobił
108 milionów dolarów. Dwa razy więcej niż
przewidywali specjaliści. Dla nikogo nie będzie
chyba zaskoczen iem, że DreamWorks przygotowuje nie tylko trzecią, ale także czwartą część
filmu. Ale "Shrek" to nie tylko sukces finanS0\"1)'.
Twórcom zależało, by jak na bajkę przystało, film
mial czytelny mora ł. Po premierze pierwszego
"Shreka" reżyser Andrew Adamson mówił w "vy-

{;1"fui_ - lt rlvr ft-1 91, ~a{ ..
Słuc.haj także audycji Ryszarda Jaźwińskiego

TROJKOWO, FILMOWO
w soboty od 14.00 do 16.00
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ZDY MOZE

ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI
SHREK
Moim ulubionym bohaterem jest postać
Osła, w genialnej interpretacji Jerzego
Stuhra. Te kwestie wyrzucane z prędko
ścią karabinu maszynowego. Mistrzostwo
świata. Uważam, że wypadł lepiej niż Eddie Murphy w oryginale. Dawniej nie byłem wielkim fanem dubbingu. To dość niewdzięczna rola. Mało tu miejsca na kreatywność. Trzeba idealnie dopasować się do obrazu z dokładnością do jednego
oddechu. Jest nawet specjalna osoba wyznaczona przez matczyną wytwórnię,
która czuwa nad tym, żeby polska wersja nie różniła się zanadto od oryginalnej.

AGNIESZKA KUNIKOWSKA
KSIĘŻNICZKA FIONA
W "Shreku 2" przez większość czasu
Fiona jest ogrzycą. To było dla mnie
ułatwienie. Nie musiałam zbyt często
zmieniać tożsamości . Poza tym moja
postać stoi trochę na uboczu i w ogóle
w tej części więcej jest akcji niż dialogów. Mimo że do niejednego filmu uży
czałam j uż głosu , "Shrek" zawsze będzie
moim faworytem - to była moja pierwsza większa bajkowa rola.

WOJCIECH MALAJKAT
KOT W BUTACH
Dubbing to kapitalna zabawa . W bajkach
bohaterowie mogą latać, zm ieniać się

w inne postacie. To niezwykle stymuluje wyobraźnię. Od strony technicznej
- rola jak każda inna. Trzeba zrozumieć postać, funkcję, jaką spełnia w całej
historii i... dać się porwać. Nie czułem zbyt dużej presji związanej z moją, klasyczną w końcu postacią. A to dlatego, że nie jest to ten sam Kot w Butach,
o którym czytałem w pierwszej klasie ...

JERZY STUHR

OSIOŁ

Zawsze towarzyszył mi pewien kompleks, że za mało pracowałem dla dzieci. Jakoś nie ciągnęło mnie do bajek.
Pomyślałem, że "Shreka" zrobię dla
maluchów. Okazało się, że w kinie było
więcej dorosłych, którzy śmiali się głośniej od dzieci. "Shrek" to bardzo inteligentnie zrobiony film. Jednak nie uważam tej "rólki" za pracę artystyczną .
To raczej żarty i zabawa. Ale to już zasługa młodego tłumacza, pana Bartosza
Wierzbięty, który powyciągał kultowe kwestie z całej mojej kariery, wprowadził je
do filmu i tym samym utożsamił tę postać ze mną. Swoboda aktora i tłumacza
w nagrywaniu dubbingu do amerykańskich filmów jest ograniczona. Przedstawiciel studia DreamWorks dopiero kiedy zobaczył, jak dobrze czujemy się w tym
niezależnym dosyć tłumaczeniu amerykańskiego oryginału, dał nam dość dużą
swobodę. Mój Shrek na widok zamku woła: "Wawel". Jak Stuhr, to i Kraków,
jak Kraków, to i Wawel.

WOJCIECH MANN
Choć

ZŁA

SIOSTRA

"Shrek" zrobił na mnie spore wrażenie, wciąż pozostaję fanem klasycznych animacji Disneya w stylu "Piotrusia Pana". Czuję do nich olbrzymi sentyment i nie mogę odżałować, że Disney
wycofuje się z tego typu projektów. Jeżeli chodzi o moją postać w "Shreku", to
wypowiada ona tylko kilka zdań . To moja pierwsza przygoda z dubbingiem, ale
nie wykluczam powtórki w przyszłości. Jeśli tylko znajdzie się odpowiednia rola ...

ZIOMEK,
ZlOMAL
CZY KOLO
Ma dopiero

trzydziestkę.

Sławę zawdzięcza

zielonemu ogrowi.
Z najsłynniejszym
polskim tłumaczem
dubbingowym
rozmawiamy o Shreku,
nieśmiesznych żartach

i chłopaku Carneron Diaz.
rozmawiała

AGNIESZKA GORTATOWICZ

Lubisz "Shreka"?
Mam do niego wyjątkowy stosunek, bo duio
mu zawdzięczam. Ale chyba zbyt wiele razy go już
widziałem.

Adruga część Ci się podobała?
Zprzyjemnością nad nią pracowałem. Ale bylo to też stresujące. To trudny film, spore wyzwanie.
Nie umiem obiektywnie ocenić, czy mu sprostałem.
Mam nadzieję, że tak. Aktorzy pięknie zagrali. Aczy
teksty, które mówią, są równie dobre, jak wpierwszej części? To oceni publiczność.
Pewnie ocenili go już aktorzy biorący
udział w nagraniu?
jest taki przesąd, że jak ludzie na planie się
śmieją, to nikt się nie zaśmieje wkinie. Bo aktorzy śmieją się z trochę innych rzeczy nii widzowie.
Tym razem aktorzy śmiali się mało, więc może to
dobry znak.
język ciągle się zmienia. Czy śledzisz
wszystkie nowe wyrażen ia?
To nie miałoby sensu. język filmu jest inny nii
język ulicy. Bardziej uniwersalny. Od momentu, kiedy piszę dialogi, do premiery zwykle mija 4-5 miesięcy. Wtym czasie niektóre wyrażenia poj awiają się
i znikają. Nie ma sensu ich śledzić, bo za chwilę
przestaną istnieć. lepiej używać takich, które jui się
społecznie utrwali~. lub tworzyć nowe. Bo jeśli się
na kogoś powie "tłuk", "wałek" czy "kompletny
cement", to nawet widzowie, którzy nie znają tych
wyrażeń, skojarzą. o co chodzi.
Najbardziej dynamiczny język mają subkultury, na przykład hiphopowcy. jest on jednak herme-

tyczny i raczej niezrozumiały dla przeciętnego widza. Aco najważniejsze, nie jest to język bliski aktorom. Ajak aktor nie rozumie, co mówi, nie łapie
niuansów na przykład między "ziomkiem", "ziomalem" a "kolo", to takie słowa brzmią nienaturalnie.
Co jest najtrudniejsze w tłumaczeniu
dialogów?
Gry słów i lokalne odniesienia kulturowe.
Na przykład nawiązujące do wypowiedzi polityka,
który skompromitował się wtelewizji. jeśli jest

BARTOSZ
Tłumacz

tłumaczenia. Oczywiście mógłbym opracować nową
l istę dialogową,

ale to nie będzie już przekład.
A w "Shreku" były jakieś trudności?
Wdrugiej części jest sporo rzeczy nieprzetłumaczalnych. Na przykład wsypialni Fiony wisi
plakat, a na nim niejaki sir Justin. Gag polega na
tym, że justin Timberlake jest narzeczonym Carneron Diaz, która gra Fionę. Nawet jeśli ktoś śledzi
na bieżąco hollywoodzkie plotki, musiałby oglądać
oryginalną wersję. żeby ten żart zrozumieć. Amy

WIERZBII~TA

i dialogista. Wymyślił kultowe dziś odzywki Shreka i Osła. Tłumaczył także

dialogi do filmów .. Asterix i Obelix: Misja Kleopatra" ... Potwory i spółka" oraz .. Rogate
Ranczo". Swoją pracę rozpoczął od przekładu filmów dokumentalnych dla kanału
Planete. Pierwszą kreskówką. którą przetłumaczył. był odcinek .. Misia Jogi". Wierzbięta
ma 30 lat. Studiował Lingwistykę Stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.

to, powiedzmy, włoski polityk, Polak takiego żartu
nie zrozumie. Nie ma więc sensu go tłumaczyć
dosłownie: trzeba zastąpić jeden tekst innym,
równie śmiesznym. Znaleźć takie wyrażenie,
które wywoła podobny efekt.
Zdarza s ię, że czegoś nie rozumiesz?
Teraz mam taką sytuację. Dostałem propozycję
przetłumaczenia filmu "RRRrrr". To francuska komedia. lokalnie święci triumfy, natomiast na pokazach znapisami publiczność anglojęzyczna wogóle
się nie śmieje. ja też nie zawsze wiem, oco chodzi,
dlaczego dana postać wypowiada takie właśnie sło
wa. Mam więc wątpliwości, czy wogóle podejmę się

mamy wersję z polską aktorką, która nie ma chło
paka justina. Ztego żartu trzeba więc było zrezygnować. Jednak myślę. ie ogólne proporcje
śmieszności udało mi się zachować. Podrasowałem
za to inne teksty, które woryginale są neutralne.
Przykłady?
Przykład

bez obrazu będzie niezrozumiały.
Ale widz się na pewno domyśli, które żarty są nam i nie zosta~ wymyślone wAmeryce.
Na łamach "Filmu", niedawno rozgorzała dyskusja na temat tłumaczenia
"Matriksa". Czy Tobie też ktoś czasem zarzuca niekompete ncj ę?

Oglądalem "Matriksa" i ani

razu nie miałem
wrażenia, że mam do czynienia z niekompetentnym
tłumaczeniem. Oceniając tłumacza, trzeba wziąć pod
uwagę. że nie musi on dosłownie przekładać kaidego
słowa. Zpewnych rzeczy może zrezygnować, inne potraktować bardziej opisowo, żeby były zrozumiałe
dla polskiego widza. Naprawdę bardzo rzadko się
zdarza, żeby tłumacz nie wiedział, ie bohater mówił
ogorsecie, więc napisał, że to chodzi o majtki.
Wiedział, ale widocznie uznał, że np. ze względu
na skojarzenia, jakie wywołuje, lepiej jest uiyć słowa
majtki. To nie jest błąd. Błędem jest, jeśli jakiś film,
po przetłumaczeniu, wogóle odbiega klimatem
od oryginału. Nie stawiano mi takich zarzutów.
Dlaczego tylko Twoje nazwisko jest
znane mediom? Jesteś najlepszym
z polskich tłumaczy?
Nie ja decyduję o tym, co interesuje media.
Być może zabrzmi to narcystycznie, ale uważam
się za dobrego tłumacza dubbingu. Wiem też, że
są tłumacze pracujący nad znacznie trudniejszymi
i ambitniejszymi tekstami i na pewno są lepsi ode
mnie. Ato, że o mnie jest głośniej niż- przykła
dowo - o tłumaczach poezji skandynawskiej, tylko świadczy o tym, że więcej ludzi ogląda filmy
nii czyta poezję skandynawską.
Oczywiście cieszę się, ie moja praca jest doceniana przez widzów i media, ale opinia publiczna nie
jest dla mnie najważniejsza. Akurat nie ze "Shreka"
jestem najbardziej dumny (wyżej oceniam swoje
tłumaczenie .,Potworów i spółki" i "Rogatego Rancza"), alewłaśnie on przyniósł mi popularność.

Keira Knightley jako Ginewra nie jest jeszcze jedną bezbronną
niewiastą. To okrutna i szalona amazonka, która wymachuje
siekierą, ścina głowy i razi mieczem.

z

KEIRĄ

•

KNIGHTLEY rozmawia EWA JAWORZYNSKA

Jak Pani zareagowała na wieść,
że powstanie film o królu Arturze?
. l znowu..l?". p rzePomys'lałam.· "O Boze.
cież mie liśmy już wszystkie możliwe wersje
tej historii, nawet animowaną . Gdy przeczytałam scenariusz, zaintrygował mnie pomysł odtworzenia na ekranie prawdy historycznej, a nie mitu. Istnieje teoria, że król
Artur był rzymskim generałem zwanym
Arturius Rex. Jego grób został odnaleziony
w Anglii. Poza tym to kino akcji. Zupełnie
inaczej też pokazano Ginewrę, którą gram.
Jak?
Zamiast robić z Ginewry kolejną bezbronną niewiastę, która musi się zmierzyć
z nieszczęściem, przedstawiono ją jako
prawdziwą wojowniczkę. Jest tu waleczną
królową Piktów, preceltyckiego plemienia
brytyjskich amazonek, które zniknęło
około X wieku. Historycy spierają się, kim
Ginewra była naprawdę, dla mnie była
królową: złą, okrutną, wielką, szaloną,
cudowną. Zwłaszcza

sceny batalistyczne
z moim udz iałem były szalenie podniecające. Zabijam na ekranie chyba osiem lub
dziewięć osób. Jestem uzbrojona w siekierę
i płonące strzały, ścinam głowy, siekę mieczem. Z planu schodził am z siniakami.
Czułam się jak mały chłopiec rozgrywają
cy fantastyczną wojnę.

Bieganie z toporkiem i ścinanie głów
wymagało fizycznej tężyzny. A z poprzednich filmów pamiętamy Panią
raczej jako eteryczną blondynkę ...
Trenowałam przez siedem miesięcy,
aby trzykrotnie zwiększyć masę mięśni.
W Londynie trzy razy w tygodniu miałam dwugodzinne ćwiczenia. Potem
biegłam na kolejne godzinne sesje jazdy
konnej, szermierki i łucznictwa. Przed
rozpoczęciem zdjęć cała obsada przeszła
dwutygodniowe zgrupowanie szkoleniowe. Naszym trenerem był Ed Chow, znany z przygotowania Angeliny Jolie do
serii "Tomb Raider': W filmie ani razu
nie potrzebowałam dublerki.
Pani kostium to prawdziwy popis
w sztuce opasywania: jeden skórzany pas owija górę, drugi dół, a pomiędzy nagie ciało ...
Prawdziwi Piktowie ruszali do walki
nadzy, pokryci tatuażami. Kiedy pierwsi
Rzymianie przybyli do Brytanii i ujrzeli
niebieskich ludzi stojących na plaży, zawrócili, bo myśleli, że zobaczyli diabelski zastęp. Rzecz jasna, nie miałam szczególnej
ochoty rozbierać się całkowicie, tak jak
zresztą pozostali aktorzy. Więc Penny Rose,
odpowiedzialna za kostiumy również
w "Piratach z Karaibów", przyniosła mi
takie przebranie, w którym mogłam się
ruszać. Panował cholerny upał, więc
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naprawdę byłam zadowolona. Mężczyźni

musieli nosić znacznie więcej. Ja wcześ
niej harowałam, żeby poprawić swoją sylwetkę, a faceci dostali po prostu ważące
6 kilogramów zbroje, które nadawały im
potężny wygląd.

W "Królu Arturze " jest Pani brunetką. A jaki jest prawdziwy kolor Pani
włosów?

Nie mam pojęcia [śmiech]. Idę na spotkania z przyjaciółmi, staję przed nimi,
a oni mnie nie poznają! Farbuję włosy regularnie od pięciu lat. Miałam już na gło
wie platynowy blond, bliżej nieokreśloną
zieleń, a teraz jestem brunetką. Chyba jedynie brwi mam w naturalnym kolorze.
Teraz żałuję, że w ogóle zaczęłam farbować
włosy. Nie sposób już odzyskać oryginalnej
barwy. Może w końcu ogolę się na łyso...
Przywykła Pani do nowej figury?
Czułam się zdrowo i wiedziałam, że
moje ciało robi to, co powinno. Ale żad -

ki? Przecież gra Pani od 7. roku życia.
Ale nigdy nie uczylam się aktorstwa
i dużo we mnie niepewności. Nienawidzę
oglądać siebie na ekranie. Nagle twoja
własna ohydna gęba gapi się na ciebie. To
prawdziwy wstrząs . Myślę wtedy: "Oh,
idź już sobie i przestań gadać':
A jak to się stało , że tak wcześ nie
Pani wystartowała?
Mój ojciec, Will Knightley, jest aktorem teatralnym. Matka, Sharman Macdonald, pisze dla sceny. Byli bardzo zaangażowani w sprawy teatru. Miałam
wrażenie, że właśnie tam dzieje się coś
niezwykłego, że teatr to miejsce, w którym
można zmienić świat. Zaczęłam grać,

bo chciałam być częścią tego misterium.
Rodzice zawsze byli otwarci i liberalni.
Dawali Pani rady dotyczące
aktorstwa?
Właśnie zaczynam zdawać sobie sprawę, jakie to odważne nie mieć stałego do-

Nienawidzę siebie na
własna ohydna gęba
ne ze starych ubrań już nie pasuje. Byłam
zbyt chuda, kiedy zaczynałam. Rosnę tak
czy siak, ale żeby jeszcze zabiegać o kobiece krągłości... Dla nastolatki, jeśli
spojrzeć na magazyny mody, to bardzo
trudne doświadczenie. Można oszaleć.
Ma Pani jakieś obawy dotyczące roli
Ginewry?
Historie o królu Arturze to klasyczne
brytyjskie legendy. Jeśli masz szansę wziąć
udział w ekranizacji jednej z nich, po prostu nie możesz odmówić! Ale wiąże się to
niewątpliwie z presją i ryzykiem. Przecież
tę postać grało przede mną już tak wiele
aktorek! Dostaję dreszczy za każdym razem, kiedy o tym myślę. A co, jeśli zawaliłam? Jeśli zawiodłam kompletnie?
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ekranie, kiedy
gapi się na mnie

chodu. Ojciec nie mial etatu w teatrze. Gdy
kończył mu się kontrakt, po sześciu tygodniach albo po sześciu miesiącach, zabierał
się za inną pracę, żeby zarobić pieniądze.
Na przykład prowadził taksówkę. Nauczył
mnie, że w aktorstwie, kiedy dostajesz rolę,
to tak jakbyś stanął na początku długiej kolejki. Ale kiedy kończysz grać, wracasz na
koniec tej kolejki i musisz wszystko zacząć
od nowa. Dlatego trzeba doceniać każdą
chwilę, bo ona nie będzie trwać wiecznie.
Czy rodzice mówili Pani, jak jest
piękna?

Nie. To nie w brytyjskim stylu!
Jak godziła Pani udział w filmach
z nauką w college'u?
Pracowałam w brytyjskiej telewizji,
grałam m.in. Larę w telewizyjnej wersji

KEIRA KNIEiHTLEY
Ma 191at. Urodziła się w Anglii. Jej
ojciec jest aktorem, matka pisze
sztuki teatralne. Karierę zaczynała
jako 7 -latka. Ważni ejsze filmy:
.,Gwiezdne wojny: Mroczne w idmo", " Podkręć jak Beckham" ,

"Doktora Żywago",
.,Piraci z Karaibów", "To właśnie
Lubię wpadać
i jakoś to godziłam
miłość". Mieszka w Londynie.
do Los Angeles, ale
z nauką. Ale gdy
nie moglabym tam
przyszło mi niemal
mieszkać. W Hollyrównolegle pracować na planie
wood spotyka się bardzo szczególny ro"Piratów z Karaibów" i komedii romandzaj kobiet. Takich, które mówią: "Czy
tycznej "To właśnie miłość", stwierdzito nie wspaniałe, że cały dzień nie jałam, że tak dłużej nie dam rady. Czułam,
dłam?': Trudno nie ulec, kiedy taki styl
że w szkole marnuję swój czas i czas
cię otacza. Myślę, że trzeba być strasznie,
innych. Wiem, że to prawdziwy przywilej
strasznie silnym, aby tam mieszkać.
móc się uczyć. Ale być w college'u i się
Nie wierzę, że mam dość siły. Ale muszę
obijać, albo zarywać kilka miesięcy,
przyznać, że w Los Angeles robią najcuto totalna paranoja.
downiejszy, najlepszy na świecie mani W kolejnym filmie pojawi się Pani
cure- pedicure.
znowu w kostiumie?

Nie. Zagrałam w thrillerze "The }acket" w reżyserii Johna Maybury'ego.
To opowieść o weteranie z pierwszej wojny w Zatoce Perskiej (Adrien Brody)
przebywającym w ośrodku dla psychicznie chorych. Jest to coś pomiędzy "Lotem
nad kukułczym gniazdem" i "Drabiną

Jakie są Pani najbliższe plany?
Rozpadł się

projekt filmu "Tuli p
Forever" w reżyserii Johna Maddena,
gdzie miałam grać. Szkoda. Ale z drugiej
strony cieszę się perspektywą przerwy
w pracy. Będzie super móc wreszcie
spędzić czas z przyjaciółmi! Chcę kupić
mieszkanie w Londynie i wprowadzić się

Czułam, że w szkole marnuję czas.
Dlatego skupiłam się na aktorstwie
Jakubową':

Gram obiekt miłości weterana. Dziewczyna może być równie dobrze
prawdziwa, co stanowić jedynie wytwór
chorej wyobraźni. Wybrałam ten ftlm,
bo wyraźnie odróżniał się od reszty scenariuszy przysyłanych mi po "Piratach".
Po raz pierwszy musiałam imitować amerykański akcent, co mnie przerażało, podobnie jak pełna namiętności scena miło
sna oraz gra u boku Adriena Brody' ego
i Jennifer Jason Leigh. Patrzę na nich
i mogę tylko powiedzieć "wow': W dużej
scenie z Jennifer o mały włos nie zapomniałam, co mam robić, bo cały czas się
na nią gapiłam, myśląc: "Jak ona to robi?':

tam z przyjaciółką, wziąć się zaraz za
urządzanie. Chcę pozostać w tej samej
okolicy, w której dorastałam, i gdzie
nadal mieszkają rodzice i mój starszy
brat, Caleb, technik dźwięku w BBC.
Cieszę się na to mieszkanie. Będę miała
własny dach nad głową. Wiem, że mam
dopiero 19lat i nie powinnam jeszcze
zaprzątać sobie głowy takimi sprawami.
Jednak jestem pewna, że naprawdę poczuję się znacznie lepiej ze świadomo
ścią, że mam swój własny kąt i jestem
niezależna. W ogóle jestem n iesamowitą

Sporo propozycji otrzymuje Pani
z Hollywood. Przeniesie się Pani do
Los Angeles?

O, dużo! Okropnie tańczę. Jestem nalogową konsumentką czekolad i fanatyczką
butów, których kupuję niezliczoną ilość. F

szczęściarą!

Jakieś wady?
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Razem z "Królem Arturem" powracają na ekrany legendy arturiań
skie. Kino już nie raz po nie
sięgało . Zazwyczaj jednak z miernym SkUtkiem.
KASIA NOEL

edlug legend Artur był synem lgerny i Uthera
Pendragona, celtyckiego władcy, który walczył
z Sasami i Piktami. Dorastal nieświadom królewskiego pochodzenia. Po śmierci Uthera w wieku 15 lat
został władcą Anglii, bo jako jedyny potrafił wyciągnąć
złoty miecz wbity w kamień. Z pomocą maga Merlina pokonał 11 zbuntowanych możnowładców, którzy nie chcieli
uznać jego panowania. Miecz wyciągnięty przez Artura
z kamienia niektórzy uważają za słynny Excalibur. Jednak
większość legend nazywa tak inny miecz, zaczarowany,
który Artur miał dostać od Pani Jeziora. Artur poślubił Ginewrę (Gwenhwyfar, czyli Biały Duch). Małżeństwo nie
było szczęśliwe, bo znacznie młod sza od Artura Ginewra
zakochała się w Lancelocie, naj s łynniejszym z Rycerzy
Okrągłego Stołu. Artur dowiedział się o romansie. Skazaną na śmierć Ginewrę uratował Lancelot. Kochankowie
wyjechali do Bretanii. Według innych legend do Bretanii
pojechał tylko Lancelot. Artur ruszył w pościg, zostawiając
na tronie Mordreda, swojego nieślubnego syna. Ten wykorzystał sytuację i sięg nął po władzę. Artur musiał wrócić
do kraju. W bitwie pod Camlan zginął Mordred oraz
większość rycerzy. Smiertelnie ranny Artur kazał rzucić
ExcaJibura z powrotem do jeziora, a sam odpłynął do
Awalonu, skąd ma kiedyś powrócić ...
Z Arturem wiąże się mit Rycerzy Okrąglego Stołu. Ilu
ich było? Nie wiadomo. Być może 24, może 50, może 250,
a może nawet 1600! Pomysłodawcą stołu miał być Merlin. c:>
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w ten sposób wilknie się sporów o to, kto jest ważniejszy i które miejsce jest godniejsze.
Uważał, że

TAJEMNICZY ARTUR
Tyle mówią legendy. Historycy od
. . .
,
czasow renesansu spteraJą stę o to, czy
Artur i jego rycerze istnieli naprawdę.
Dynastia Tudorów powoływała się na
pokrewieństwo z Arturem, co miało uzasadnić ich prawo do tronu. Dziś część
historyków uważa, że Artur to postać
autentyczna. Oczywiście odrzucają więk
szość opisanych jego przygód (np. że
w jednej z bitew polożył trupem 960
mężczyzn), ale nie zaprzeczają, że ktoś
taki żył naprawdę na przełomie V i VI
wieku. Być może był to celtycki król Riothamus. Niektórzy widzą w nim króla
Szkotów, inni Ambrozjusza Aureliusza,
potomka Rzymian. Pojawiła się hipoteza,
że Artur rządził dwoma królestwami
w Walii - Powys i Gwynedd. Spory trwają nawet o pochodzenie imienia Artur.
Może ma korzenie rzymskie od Artorius,
a może celtyckie od arth gwyr?

LEGENDY l HISTORIA
Artur po raz pierwszy pojawił się na
stronach "Historia Brittonum", spisanej
przez mnicha Nenniusa w pierwszej połowie IX wieku. Mnich opowiada o 12
wspaniałych bit wach, które Artur stoczył.
Jedna z nich - bitwa z sakoóskimi wojskami pod Badon H ili - rozegrała się
naprawdę. Artur pojawia się także w "Annales Cambriae", kronice walijskiej z polowy X wieku, gdzie jest opis jego śmierci
w bitwie pod Camlan w 542 roku. Rozkwit legend arturiańskich zapoczątkował
Geoffrey z Monmouth, kronikarz z Normandii, który w "Historia Regum Britan52 FILM lipiec 2004

niae" (1136-1138) opisuje rządy Artura
i jego zwycięstwa militarne. Normański
poeta Robert Wace wprowadził do legendy
o Arturze wątek Okrąglego Stołu, a Chretien z Troyes i Robert de Baron dorzucili
mit o poszukiwaniu świętego Graala i romans Ginewry z Lancelotem.

MIŁOSNY TRÓJKĄT
Kino wcześnie sięgnęło po legendy
arturiańskie. Już w latach 1909-1917
nakręcono kilka niemych filmów na ten
temat. Filmowcy najchętniej wykorzystują wątek uczuciowego trójkąta: Artur
-Ginewra-Lancelot. W 1953 roku powstali "Rycerze Okrąglego Stołu" Richarda Thorpe'a. W przeciwieństwie do literackich przekazów scenarzyści oczyścili
Lancelota (Robert Taylor) i Ginewrę
(Ava Gardner) z zarzutu wiarołomnej
miłości. Wieści o ich romansie są owocem intrygi Mordreda i jego żony. Artur
(MeJ Ferrer) co prawda z początku daje
wiarę plotkom i zamyka żonę w klasztorze, ale w decydującym momencie prawda wychodzi na jaw. Film był zrobiony
z rozmachem, choć bez troski o realizm
w portretowaniu średniowiecza. Do ro-

mansu powraca także "Rycerz króla Artura" Jerry'ego Zwicka (1995). Tym razem
różnica wieku między Ginewrą a Arturem jest wyraźnie zaznaczona (w filmie
Thorpe'a wszyscy byli mniej więcej
w tym samym wieku). Króla gra Sean
Connery, jego żonę młodsza o ponad
30 lat Julia Ormond. Ich malżeóstwo jest
bardziej związkiem z rozsądku niż z wielkiej namiętności. Prawdziwą milością
Ginewry ma być Lancelot. Zwick raz po
raz uderza w sentymentalne nuty. Jednak
popełnił błąd, obsadzając w roli Lancelota Richarda Gere'a, który zachowuje się
jak nadpobudliwy nastolatek. Widz za-
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czyna wątpić w zdrowie psychiczne
Ginewry- naprawdę wolała Lancelota-Gere'a od Artura-Connery'ego?!

Nie mogło zabraknąć oczywiście filmów i seriali o przygodach najsłynniej
szych Rycerzy Okrąglego Stołu. W tych
produkcjach Artur jest postacią drugoplanową. W 1949 roku powstały "The
Adventures of Sir Galahad': Popularnością (także w Polsce) cieszył się serial
"Przygody Lancelota" ( 1956). Artur doczekał się także kina komediowo-familijnego. Były filmy animowane - "Quest
for Camelot" i Disnejowski "Miecz dla
króla", ukazujący dzieciństwo Artura.
Filmowcy chętnie sięgają po powieść
"Jankes na dworze króla Artura" Marka
Twaina, opisującą przygody pewnego
Amerykanina, który odbywa podróż
w czasie i trafia do czasów arturiańskich.
Książka była wielokrotnie filmowana.
W 1979 roku doczekała się nawet wersji
science fiction - "A Spaceman in King
Arthur's Court", gdzie biedny Artur musiał spotkać się z astronautą.
Z kolei w ekranizacji z 1949 roku
król musi wysłuchiwać piosenek w wykonaniu Binga Crosby'ego! Zresztą to niejedyna muzyczna przygoda Artura.
W 1968 roku powstal "Camelot" Joshuy
Logana, filmowa wersja musicalu Alana
Lernera. Intryga zbudowana jest wokół
rzekomego romansu Lancelota (Franco
Nero) i Ginewry (Vanessa Redgrave),
w który oczywiście wierzy Artur (Richard Harris). Film poniósł totalną klapę. Widzowie pokładali się ze ś miechu,
oglądając pląsy zrozpaczonej Ginewry
i dziarskie podskoki Lancelota.
Specyficzną wersją legend arturiań
skich była komedia "Monty Python
i święty Graal" (1975). Pythonowcy też
nie przejmowali się historycznym realizmem, bo swoim zwyczajem mieli gdzieś
autorytety, mity i kulturowe ikony.
Ale ich film jest nieodparcie śmieszny
i w ostentacyjny sposób absurdalny,
co rozbraja nawet najbardziej oddanych
wielbicieli legend.

SŁAWOMIR IDZIAK autor zdjęćdoKROLA ARTURA
To film przygodowy, dla młodzieży. Powstał na fali filmów historycznych takich jak "Gladiator". Ale "Król Artur" odszedł od sfery
mitologicznej i bajkowej w stronę historycznego wytłumaczenia
tamtej legendy. Jest teoria, że rycerze Artura to Rosjanie. Rzymskie imperium, które ciągnęło się od Rosji aż do dzisiejszej Anglii,
podzielonej murem Hadriana (który zresztą wybudowaliśmy w filmie), miało pewien sposób na zabezpieczanie granic. Otóż przenoszono młodych żołnierzy z jednego końca imperium na drugie.
Odległość nie pozwalała na ucieczkę, a różnice religijne, językowe
i kulturowe ograniczały asymilację z ludnością miejscową. Oderwani od korzeni rycerze byli doskonałymi strażnikami imperium.

V i VI wieku. Zadbal o realizm scen
batalistycznych. Ale w jego filmie silne są
też wątki magiczne.
Wchodzący właśnie do kin "Król Artur" Antoine'a Fuqua to superwidowisko.
Intencją twórców filmu było pokazanie
Artura jako prawdziwego człowieka,
a nie króla legendy. Powołują się na najnowsze badania historyków. Grany przez
charyzmatycznego Clive'a Owena, Artur
walczy początkowo- podobnie jak więk
szość jego rycerzy- dla Cesarstwa Rzymskiego. jednak służba przynosi mu rozczarowanie, staje po stronie Brytów,
chcąc ich zjednoczyć i pomóc w odparciu inwazji Saksonów. To nie mityczny
król, ale buntownik rozdarty pomiędzy
własne ambicje i poczucie obowiązku. P

RYCERSKIE WARIACJE
Legendy arturiańskie inspirowały
głównie kino przygodowe klasy B.
W efekcie powstawały filmy słabe warsztatowo, kręcone z wyraźną nonszalancją
wobec literackich źródeł i niezważające
na prawdopodobieństwo. W "Siege
of the Saxons" Nathana Jurana ( 1963)
pojawia się więc córka Artura, która
broni królestwa, a przy okazji przeżywa
płomienną miłość.

EXCALIBUR
Jedyną poważną próbą

zmierzenia
się z mitem króla Artura był "Excalibur"
Johna Boormana. Reżyser marzył o sfilmowaniu "Władcy Pierśc ieni " Tolkiena.
Kiedy mu się to nie udało, wziął się
za legendy arturiańskie - wymarzony
material na film z pogranicza fantasy
i kina historycznego. Boorman z pietyzmem odtworzył Anglię z przełomu
lipiec 2004 FILM 53

FESTIWAL

CANNES

i!DDq

Festiwal w Cannes zawsze

uchodził

za ostoję kina artystycznego.
Zaangażowany społecznie był Berlin.
Tymczasem w tym roku w Cannes zwyciężyła polityka.
ELŻBIETA ciAPARA
-

ilm "Fahrenheit 9/ll" Michaela
Moore'a wcale nie był najlepszy.
Nie jest to także wzorcowy przykład
kina dokumentalnego, bo Moore korzysta
głównie z cudzych materiałów. A jednak
-jako pierwszy dokument od czasu
"Swiata milczenia" Cousteau- dostal Zło
tą Pałmę. Dlaczego?
To nagroda poLityczna. "Fahrenheit
9/ll" doskonale wpisuje się w narastającą
krytykę wojny w Iraku. Moore wziął na
celownik George' a Busha. Przesłanie jego
filmu jest oczywiste: nie dopuścić do reelekcji prezydenta. Moore odsłania więc
powiązania finansowe klanu Bushów z elitami Arabii Saudyjskiej, w tym rodziny
bin Ladena. Krytykuje atak na Irak. Pokazuje tragedię irackich cywilów. Ale pokazuje także dramat amerykańskich żołnie
rzy i ich rodzin. Na pytanie w imię czego
całe to cierpienie i zło, Moore znajduje tylko jedną odpowiedź. Jego zdaniem wojna
w Iraku miała wyłącznie cel ekonomiczny.
Można się z Moore'em zgadzać łub
nie, ale jego film na każdym robi wrażenie.
Jest drapieżny i bezkompromisowy, zrobiony z pasją i charakterystycznym dla Moore'a sarkastycznym zacięciem . Projekcja
w Cannes zakończyła się 20- minu tową
owacją na stojąco. "Moore równie zabójczy,
co broń masowego rażenia': pisał "Screen':
Akcentów politycznych, antyamerykańskich, było w Cannes więcej. Pokazano
dwa inne dokumenty na temat prezydentury Busha i wojny w Iraku- "Uncovered:
The War on Iraq" i "Bush's Brain': Był
dokument Patricia Guzmana o Salvadore
Alłende, prezydencie Chile, w którego
zabójstwie uczestniczyło CIA.- Nigdy nie
myślałem, że będę tęsknił za Nixonem
- wyznał Sean Penn, który przyjechał do

Cannes z "The Assassination o f Richard
Nixon': odtwarzającym autentyczną historię. W 1974 roku niejaki Sam Bicke, nienawidząc Nixona, chciał porwać samolot
pasażerski i rozbić go o Biały Dom.
Na uroczystości rozdania nagród reży
ser }onas Geirnaert i aJ..rtor Tim Roth apelowali do Amerykanów,
by nie glosowali na Busha. A zwycięzca Moore
wyraz i ł nadzieję, że

Bush nie będzie jadł
precli, kiedy usłyszy o je.
go wygraneJ.
Choć polityka była
silnie akcentowana
w Cannes, na szczęście
nie zdominowała całko
wicie festiwalu. Poziom
konkursu był wyrówna.
. ..
ny l CO wazl1leJSZe '-")'SOki. Może zabrakło zdecydowanego faworyta, ale
pokazano wiele dobrych
filmów zarówno mistrzów kina, jak i począt
kujących reżyserów.

Ciekawe rzeczy działy się
także poza konkursem,
na przeglądach "Un Certain Regard" i "Quinzaine des realisateurs':

AZJA ATAKUJE
Tegoroczny festiwal to triumf kina
z Azji. Aż sześć filmów azjatyckich ubiegało s ię o Złotą Palmę. "Ołd Boy" Koreań
czyka Park Chao-wooka zdobył drugą co
do ważności nagrodę - Grand Prix.
To brutalne, aJe znakomite kino, łączą
ce thriller, melodramat i historię zemsty.

Główny

bohater (świetny Choi Min-shik)
zostaje porwany i więziony przez 15 łat.
Kiedy odzyskuje wolność, chce się zemścić
na porywaczu, ale tym samym otwiera
prawdziwą puszkę Pandory.
Film ma duży ładunek okrucieństwa
i realistycznej przemocy, czasami trudny
do wytrzymania (jak
scena wybijania zębów
m łotkiem). Fizyczne,
a przede wszystkim
psychiczne cierpienia,
jakie przechodzi głów
ny bohater, tei mogą
zniechęcać. Ale jednocześnie to film błysko
tliwy, z pomysłem i ciekawą jego realizacją.
Park bezbłędnie buduje
nastrój i poszczególne
sceny, od początku
przykuwając uwagę.

"2046" Wong Kar.
.
-wa1a przypomma
chwilami "Spragnionych miłości': Ten sam
zmysłowy, hipnotyczny
ki ima t niespelnionych
marzeń i p ragnień. Re•
zyser
znowu powraca
do tematu samotności
w wielkim mieście, do
tęsknoty za miłością i bliskością. Ale przede
wszystkim jest to ftłm o roli przeszłości
i wspomnień w życiu każdego z nas. Im
bardziej uciekamy przed przeszłością, tym
szybciej nas ona dopada. I na odwrót, im
bardziej chcemy przeszłość ożywić, przywrócić, tym bardziej staje się ona ulotna.
Szkoda, że to smutne, nastrojowe kino nie
zyskało uznania w oczach jurorów.
O
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Woleli tajlandzki film "Sud pralad"
Apichatponga Weerasethakula, dziwaczną
kompilację homoseksualnego melodramatu i mitycznej przypowieści. Film był największą wpadką tegorocznego konkursu
i został bezlitośnie wygwizdany na seansie
dla prasy.
"Daremo shiranai" Kore-Edy HirokaZll to kameralne kino obyczajowe. Czworo
dzieci, porzuconych przez matkę, próbuje
przetrwać w wielkim mieście. Bez ckliwości i histerii, bez demagogicznego moralizowania, film oskarża świat dorosłych
o brak odpowiedzialności, a przede wszystkim o obojętność w stosunku do dzieci.
Ciekawostką było "lnnocence" Oshiiego
Mamoru, manga cytująca Konfucjusza, Biblie;, Miltona i Kartezjusza. Wrażenie robiły
kostiumowe widowiska - chiński "House
o f Fłying Daggers" Zhanga Yimou (lepszy
od "Hero") i koreański "Sword in the
Moon" Kima Eui-Suk. Oba oszałamiają
56 FILM lipiec 2004

dopracowaną stroną wizualną

technicznych

EURDPA

możliwości

SIĘ

i są popisem

kina.

BRONI

Europa dziełnie dotrzymywała kroku
Azji. Francuzi pokazali znakomite kino
obyczajowe "Comme une image" Agnes
Jaoui. Film opiera się na dialogach i relacjach łączących głównych bohaterów - literacką sławę, jego otyłą, zakompleksioną
córkę, pisarza, który odniósł pierwszy sukces, i jego żonę. jest to studium egoizmu
i egocentryzmu, bo każdy z bohaterów tak
bardzo jest wsłuchany w siebie, że nie dostrzega innych. To takie wnikliwe studium
władzy - reżyserka pokazuje nie tylko
konsekwencje bycia tyranem, ale również
ulegania tyranii.
Był też w Cannes Pedro Almodóvar
i "Złe wychowanie". Film jest uważany
za autobiograficzny, choć reżyser odrzuca
taką interpretację. Chętnie natomiast
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podkreśla nawiązania

do film noir
(zwłaszcza "Podwójnego ubezpieczenia"
Wildera) i "Zawrotu głowy" Alfreda
Hitchcocka. Tyle że zamiast femme fatale
mamy homme fatal. Przystojny Juan
niszczy każdego, kto go pokocha.
Rozczarowało "Życie jest cudem" Emira Kusturicy, historia milości Serbki i Bośniaka. Reżyser zaczyna cytować sam siebie. Ktoś nawet złośliwie nazwał jego film
"the best of Kusturica", bo "Życie..." jest
zlepkiem pomysłów, które reżyser wykorzystał już wcześniej i z lepszym skutkiem.
Zwracał uwagę "Kontroli", debiut wę
gierskiego reżysera Nimroda Antała, rozgrywający się w środowisku kontrolerów
biletów z budapeszteńskiego metra. O ile
scenariusz pozostawia sporo do życzenia,

o tyle od strony wizualnej film jest świetnie
dopracowany. Kamera nigdy nie wychodzi
poza granice metra. Akcja rozgrywa się
Wlęc w umownym swiecie, często mrocznym i przerażającym, który można potraktować jako alegoryczny obraz ludzkiej duszy. Są w tym filmie pomysły i sceny, których pozazdrościłby Węgrowi David Lynch.
Nagrodę za reżyserię dostał Tony Gatlif za film "Exils': Urodzony w Algierii
Gatlif jako nastolatek wyemigrował do
Francji. Jego film jest opowieścią o poszukiwaniu korzeni, swojej narodowej i kulturowej tożsamości. Poszukiwaniu bolesnym, wymagającym poświęceń, ale przynoszącym ostatecznie oczyszczenie i dają
cym nadzieję. To kino bardzo osobiste.
-Nie zrobiłem tego ftlmu wcześniej,
bo balem się rozdrapywania starych ran.
Teraz wreszcie jestem gotów, by powrócić
do Algierii, którą zostawiłem w 1964 roku
- mówił reżyser na konferencji prasowej.
Jury pod przewodnictwem Quentina
Tarantino przegapi ło dwa ważne filmy.
Pierwszy z nich to "Dzienniki motocyklowe" Waltera Sallesa. Historia podróży przez
Amerykę Południową, jaką w 1952 roku
odbył Ernesto Guevara i jego przyjaciel
Alberto Grenado. To film o polityczno•

,

o

•

-społecznym

przebudzeniu. Nie widzimy
rewolucjonisty Che, oglądamy młodego,
dobrze sytuowanego studenta medycyny,
któremu podróż otwiera oczy. Zaczyna on
odczuwać potrzebę walki ze społeczną niesprawiedliwością. To także film o podzielonym świecie, o próbie wzniesienia się ponad te podziały i szukaniu wspólnoty.
Z istniejącym porządkiem walczą także bohaterowie "Die fetten Jahre sind vorbei" Hansa Weingartnera, drugiego z wielkich przegranych. Film jest ujęty w ironiczny nawias. Łatwo być dzisiaj kontestatorem. Bez trudu można kupić koszulki
z wizerunkiem Che czy znaczki ze stosownym hasłem. Ale to bezpieczny bunt, niewymagający poświęceń. Troje berlińczy
ków walczy z bogaczami, robiąc bałagan
w ich willach. Ich poglądy zostaną wystawione na próbę dopiero wtedy, gdy porwą
majętnego biznesmena. Porwany też był
kiedyś kontestatorem, też chciał zmienić
świat, potem jednak przeszedł "na stronę
przeciwnika': Czy to czeka także tę trójkę?
Te dwa ważne filmy nie dostały żad
nej nagrody, zapewne dlatego, że Tarantino obce są idee, z których wyrosły. Po
prostu ich nie zrozumiał. Wolał dokopać
Białemu Domowi.
J'1
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nagrodzonego Złotą Palmą filmu "Fahrenheit 9/ li ",
wypowiedział prywatną wojnę prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
Nie chce dopuścić, by George W. Bush został ponownie wybrany.

Michael Mo ore,

reżyser

Pan, żeby " Fahrenheit 9/ 11"
miał premierę jeszcze w lipcu ...
Premiera po wyborach prezydenckich
w USA była nie do zaakceptowania. Niektórzy dystrybutorzy się po prostu bali ...
Zresztą chciano nas już zastopować na
etapie produkcji. Początkowo film miała
finansować firma Mela Gibsona, Jcon. Ta
sama, która dystrybuowała moje "Zabawy
z bron i ą" w Australii i sporo na nich zarobi ł a. Ale ponoć Mel Gibson dostal telefon
od kogoś ważnego, żeby nie spodziewal się
żadnego zaproszenia do Białego Domu,
jeśli sfinansuje ten projekt. Wtedy pojawił
się Harvey Weinstein z Miramaksu,
będącego częścią korporacji Disneya,
i znalazły się pieniądze na produkcję. Jednak ludzie z Disneya, którzy widzieli gotowy fi lm, uśw i adomiu sobie, że może on
znacznie wpłynąć na wyniki wyborów.

Walczył

Stąd kłopoty

z dystrybucją.

" Zabawy z bronią " przyniosły spore
zyski. " Fah renheit 9/ 11 " też się dobrze sprzeda. Ch ciwość dystrybutorów będzie większa niż strach?
Największy grzech kapitalizmu polega na tym, że sprzedadzą ci sznurek,
na którym ich powiesisz. W naszym

systemie chciwość wygrywa. "Zabawy
z bronią" kosztowały niecale 4 miliony
dolarów, a zarobiły 120 milionów. Nawet

korporacje nie zgadzają się
ze mną, bagate li zują moje poglą dy,
bo najważn i ejszy jest zysk, a ja umiem

jeśli jakieś

MICHAEL MODRE
Reżyser

kontrowersyjn ych dokumentów. Urodził się w 1954 r. w Flint
w stanie Michigan. Mieszka w Nowym
Jorku.

Początkowo

pracował

jako

dziennikarz. By zebrać fundusze na
pierwszy film " Roger and Me" ( 1989),
prowadził w swojej dzielnicy grę w bingo. Próbował si ł w kinie fabularnym komedią ,.Canadian Bacon" ( 1995), ale

bez powodzenia. Światową sławę zyskał dokumentem "Zabawy z bronią"
(2002). nagrodzonym Oscarem . Za kolejny dokument " Fahrenheit 9/ l l"
otrzymał w tym roku Złotą Palmę na

festiwalu w Cannes.

za rabiać pieniądze.

W "Fahrenheit 9/ 11 "
zobaczycie coś, czego nie widzieliście,
dowiecie się rzeczy, o których nie mieliście
pojęcia. Po łowa dokumentu rozgrywa się
w Iraku. Uda ło mi się przemycić tam
ekipę. Amerykańscy wojskowi nie wiedzieli, że to była ekipa dokumentu Michaela
Moore'a. Jest fragment, który dla nas sami

sflimowali. Dali się nam wrobić!
Narastają kontrowersje wokół wojny.
Nie obawia się Pan, że zostanie posą
dzony o brak patriotyzmu?
Przeciwnie! Jestem największym
amerykańskim patriotą! Kocham swój
kraj i wierzę w słuszność naszych wartości. Jedna z obowiązujących zasad brzmi:
nie najeżdżaj innego kraju, jeśli nie zosta łeś uprzednio zaatakowany. Nie ruszaj
na podbój suwerennego narod u, który ci
nie zagraża. Kocham mój kraj i jestem
częścią tej ogromnej większości, która nigdy nie glosowala na George'a W. Busha.
Bo większość nigdy na niego nie zagłoso
wała. On nigdy nie wygrał, nawet wtedy,
kiedy ogłoszono jego zwycięstwo. Więc jeśli ktoś posądza mnie o brak patriotyzmu,
sam jest antyamerykański. Bo tylko ludzie,
którzy są przeciw Ameryce, ukrywają to,
co się dzieje w Iraku, przemilczają kwestię
tortur i znęcania się. Co można gorszego
zrobić państwu, niż wplątać je w wojnę
opartą na kłamstwie?
Kiedy postanowił Pan podjąć ten
temat?
Za inspi rował mn ie artyku ł. Ale od
początku: 11 września 200 l roku wraz
z żoną zosta l iśmy uziemieni w Los Angeles. Nasza córka, Natalie, była już w Nowym Jorku i przez kilka godzin nie molipiec 2004 FILM 59
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jej znaleźć. A potem wyruszyliśmy
do domu w drogę liczącą 3000 mil. W listopadzie, a więc w 6 tygodni po ataku
terrorystycznym, przeczytałem artykuł
Jane Mayer w "The New Yorker': Z niego
dowiedziałem się, że dla rodziny bin Ladenów, a konkretnie dla 24 jej członków,
którzy mieszkali w tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych, Biały Dom zorganizował loty czarterowe. Zebrano ich z terenu calego kraju, a kilka dni później pozwolono odlecieć do Paryża bez żadnych
poważnych śledztw. No i to naprawdę
mnie wkurwiło! Ja musiałem jechać
samochodem 3000 mil, podczas gdy b in
Ladenowie dostali prywatny czarter.
I cholera, jeśli nazywałbym się bin Laden,
11 września też mógłbym poprosić o prywatny lot! Wtedy przyszedł mi do głowy
pomysł na ten film. Czu łem, że coś dziwnego się tu dzieje. A potem ogłoszono nagrodę 25 milionów dolarów za złapanie

e)

mielibyśmy

mniej broni w Stanach, było
by mniej przemocy i morderstw. W poło
wie zdjęć w Ottawie trafiłem na statystyki, według których w Kanadzie jest
7 milionów pistoletów na l O milionów
rodzin. l że więcej ludzi poluje, niż gra
w hokeja. Zaczą ł em się wówczas zastanawiać, jak to możliwe, że w Kanadzie mają
tak dużo broni, a rocznie popełnia się
tam nieco ponad 100 morderstw. To rozwalało całą naszą libera ln ą teorię, że trzeba pozbyć się broni! Najwyraźniej Kanadyjczycy radzą sobie z jej posiadaniem.
Więc może to nie o spluwy chodzi? Może
to my mamy jakiś problem? I wtedy
zmieniła się cała koncepcja filmu.
W przypadku "Fahrenheit 9/11" zaczynaliśmy od 11 września i bin Ladena, od
powiązań Bushów z saudyjską rodziną
królewską. Ale to było w 2002 roku, przed
wojną w Iraku. Potem rozpoczęła się wojna
i znów musieliśmy zmienić formułę.

Wielkie produkcje ostatnio nie najlepiej sobie radzą. Może epoka obrazów za 200 milionów przeminęła?
Większość

Osamy, a myśmy się wł aśnie zastanawiali,
kto nam zaspoosoruje nasz fUm. Dlaczego by nie złapać Osamy? Jeśli dostalibyśmy 25 milionów, moglibyśmy nakręcić
pięć flimów. No, ale go nie złapaliśmy...
Czy w trakcie realizacji zmieniał Pan
przygotowany wcześniej scenariusz?
Byłem otwarty na wszelkie nowe informacje. Kiedy zaczynałem "Zabawy
z bronią", przyjąłem tezę, że jeśli tylko
60 FILM lipiec 2004

W październiku film ukaże się
na DVD. Czy zamierza Pan coś
dokręcić?

Tak. Cala historia - to, co wydarzyło
się do tej pory- znajdzie się na DVD. Dołożymy do tego material o tym, co dzieje
się teraz. Byłoby milo, gdyby udało się wypuścić DVD jeszcze w październiku, bo
wówczas dotrzemy do o wiele większej widowni w Ameryce przed wyborami.

filmów, a zwłaszcza tych
robionych przez Hollywood, to gówno.
Zostanie Pan przy dokumentach?
Mam pomysły zarówno na filmy dokumentalne, jak i fabularne. I już za niektóre się zabrałem. Chcę zrobić film
o funkcjonowaniu słu żby zdrowia
w Ameryce - to planuję na najbliższą
przyszłość. Chcę też nakręcić film o Izraelczykach i Palestyńczykach. A także
o przemyśle naftowym i o zagrożeniu,
z którym przyjdzie nam się skonfrontować. Przecież już wkrótce wyczerpią się
złoża ropy.
Europejczycy Pana kochają! Czy myś lał Pan o tym , by z rodziną przenieść się do Europy?
Przeprowadzić się do Europy?
[śmiech]. Nie. Na pewno jest w Stanach
paru takich, którzy by mi tego życzyli.
Ale nie. Jestem Amerykaninem. Moja
praca to być na miejscu i próbować
zmienić obrót spraw i ustrzec resztę
świata od tego, co stało się u nas. Narobiliśmy dużo bałaganu w świ ecie, dlatego
my, wszyscy Amerykanie, powinniśmy
we wł asnym kraju walczyć o zmiany, byśmy stali się lepszymi obywatelami świa
ta. l nie ma dnia, żebym nie pomyślał:
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Mam nadzieję, że mój film przyczyni się do upadku Cieorge'a Busha
W ciągu następnych dni, ludzie
zwyczajnie się na mnie wściekli. Nie mogłem przejść ulicą, ciągle ktoś chciał mi
napluć w twarz albo mnie pobić. To był
piąty dziei1 wojny. Po trzech czy czterech
miesiącach ludzie zaczęli sobie zdawać
sprawę, że nie było w istocie broni masowego rażenia ani powiązania z Al-Kaidą,
że ta wojna została spreparowana, a my
nabrani. Nie mogę uwierzyć, że stało się
to tak szybko! W cześniej Amerykanie
potrzebowali kilku lat, zanim zdali sobie
sprawę z kłamstwa w Wietnamie. Mam
nadzieję, że mój film przyczyni się do
upadku Busha.
Brukowce pisały, że problemy z dystrybucją "Fahrenheit 9/ 11 " to był
chwyt reklamowy.

"Jak cudownie byłoby tego nie robi ć':
Jestem w końcu normalnym facetem,
nudnym i normalnym.
A pamięta Pan zeszłoroczne Oscary?
Diane Lane otworzyła kopertę i odczytała tytuł "Zabawy z bronią". Idę mię
dzy siedzeniami, a tu owacja na stojąco
i wszystkie znane gwiazdy. "Idź i zrób to,
Mike", "Zrób to ty, bo my nie możemy".
[śmieje się] . I mam w głowie te dwa głosy,
stoję i wiem, że za 5 sekund muszę coś
powiedzieć. I coś we mnie mówi (cichutkim, anielskim głosem): "Poślij im całusa
i zejdź ze sceny", a drugi glos na to (staccato, wojskowym tonem): "Nie, masz tu
zadanie do spełnienia. Musisz coś powiedzieć''. (Anielski ton) "Nie, nie, nie, nic nie
musisz mówić. Podziękuj swojemu agentowi, fryzjerowi i zejdź ze sceny". (Silny
glos) "Zamknij się. Trwa wojna': To było
zupełnie jak Goliurn (im ituj ąc dwa glosy
Golluma) : "Mój pan. Skarb. Oscar", "Zły
Oscar. Pieprzyć Oscara!" No to wa l ę prosto z mostu: "Robimy wprawdzie filmy
dokumentalne, ale żyjemy w fikcyjnych
czasach i mamy fikcyjnego prezydenta,
który prowadzi nas na wojnę z fikcyjnych
powodów i który został wybrany w rezultacie fikcyjnych wyborów". To chyba wtedy usłyszałem pierwsze "booo':
A potem dalej wierzył Pan , że postą 

Muszę się bronić

przed takimi opiniami, żeby zostać przy zdrowych zmysłach.
Więc w ogóle na to nie zwracam uwagi.
Przejmuję się tylko zdaniem rodziny
i przyjaciół. I kiedy wyszła ta cała sprawa
pomiędzy Disneyem i Miramaksem, nie
mogłem uwierzyć. Żaden fUmowiec nie
chciałby się dowiedzieć na osiem miesięcy
przed premierą, że dystrybutor nie ma
zamiaru rozpowszechniać jego filmu.
I jak można mówić: "Och, kontrowersje
wokół ftlmu to świetne zagranie", spójrz
na "Dzieciaki': spójrz na "Dogmę': Czy te
filmy miały świetne wyniki? ( ... ) Pokażę
"Fahrenheit 9/11" amerykańskiej publiczności, choćby nie wiem co.
Rozmowę

z MICHAELEM MOORE'EM

w Cannes

spisał

KARL ROZEMEYER

--

-

pił słusznie?
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ilm "Żony ze Stepford" to remake klasycznego horroru sprzed blisko trzydziestu lat. Z gwiazdorską obsadą i wysmakowaną scen ografią. Frank Oz zamiast
horroru starał się jednak zrobić czarną komedię. Niby śmieszną, ale z socjologicznym podtekstem. Współczesne "Żony ze Stepford" miały nie straszyć,
lecz bawić. I skłonić do refleksji.
Historię wymyślił w latach 70. Ira Levin: mistrz od budowania nastroju grozy. Na podstawie jego powieści powstały m.in. "Dziecko Rosemary"
oraz "Słiver". W "Żonach ze Stepford" opowiada histor ię Joanny, młodej
mężatki, która przenosi s ię wraz z rodziną na bogate przedmieścia Stepford. To urocze miejsce: śliczne domki, czyste ulice, zadbane ogródki,
a mieszkańcy cały czas się uśmiechają. Joanna nie może wprost uwierzyć,
że wszystko w tej okolicy jest takie idealne i... nienaturałne. Wraz z nową
przyjaciółką, Bobbie, dochodzą do wniosku, że coś tu nie gra. Wkrótce
okazuje s ię, że kobiety ze Stepford to nie ludzie, lecz roboty. Zostały zaprogramowane przez swoich mężów na idealne żony. Piękne, zgrabne i zadbane mają tylko jeden rodzaj kłopotów- jak zdobyć przepis na pyszny deser,
posadzić dalie i uzyskać id ealną biel koszuli męża.
ŚWINKA PltitiY KRĘCI FILM
Zainspirowany tą historią Bryan Forbes nakręcił w l 975 roku pierwsze
"Żony ze Stepford': W rolach głównych za trudnił Katharine Ross, Paulę
Prentiss i Petera Mastersona. Niskobudżetowy horror z elementami komedii w Ameryce urósł do rangi kina kultowego. Odczytano go jako satyrę
na konformizm amerykańskiej klasy ś redniej. Doczeka ł się trzech telewizyjnych remake' ów. Czwarty, tym razem kinowy, postanowił nakręcić
Frank Oz: reżyser "Rozgrywki" i "Wielkiej hecy Bowfingera", ale także aktor, który animował Miss Piggy, Zwierzaka, orła Sama i psa Fozzie z Muppetów oraz Yodę w "Gwiezdnych wojnach':
Oz miał do wydania 90 milionów dolarów. Zaczął więc od skompletowania gwiazdorskiej obsady. Zaangażował Nicole Kidman, Bette Midłer,
Glenn Close, Matthew Brodericka i Christophera Wałkena.
- Realizując remake, ma s i ę dwa wyjścia: zrobić wierną kopię albo
wziąć z pierwotnej wersji najważ niejsze elementy i z nich ułożyć coś oryginalnego- powiedział Donald De Line, producent filmu. - To właśnie
zrobiliśmy z "Żonami ze Stepford": postawiliśmy całą historię na gł owie
i nakręciliśmy komedię.
Scenarzysta Paul Rudnick uważa, że tylko pozornie od lat 70. niewiele
się zmieniło w układach męsko-da mskich. Jego zdaniem tak naprawdę
przez lata, jakie upłynęły od premiery pierwszych "Żon...", kobiety na wła
sne życzenie zamien iają się w roboty: idealne żony, matki i bizneswoman
w jednym.- Wraz z rozwojem technologii, wszystkie stają s i ę ślicznotkami
z botoksem pod skórą, zasilanym i energią słoneczną - kwituje.
Rudnick w swoim scenariuszu zm ienił kilka szczegółów opowieści. Joanna nie jest już- jak w oryginalnym filmie- pracującym dorywczo foto grafem, lecz pnącą się po szczeblach kariery bizneswoman. Jej pensja znacz64 FILM lipiec 2004

nie przewyższa dochody męża. Pozornie bardzo pewna siebie, stara się mieć
wszystko pod kontrolą, ale sytuacja w Stepford wytrąca ją z równowagi.

TYtiRYS l SZCZENIACZEK
-W jednej chwili jest wojowniczym tygrysem, w drugiej - szczeniaczkiem - mówi Nicole Kidman, która zagra ła Joannę. - Starałam się pokazać
jej ekstremalne zachowania.
"Żony ze Stepford" są dziesiątym film em Kidman w przeciągu osta tnich trzech lat. I jednocześn ie pierwszą komedią po serii dramatów, takich
jak "Godziny", "Dogville" czy" Wzgórze nadziei".- Miałam nadzieję, że komedia dobrze mi zrobi. Scott Rudin powiedział, że to będzie dla mnie jak
letni obóz, ale okazało się okropnie wyczerpujące- śmieje się Kidman.
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Aktorka była zadowolona ze współpracy z Broderickiem, choć ten w ostatniej chwili dołączył do ekipy. - Matthew to cudowny mężczyzna i utalentowany aktor, otoczony wianuszkiem wielbicielek- wspomina.
Gorzej układała się współpraca z Bette Midler. Plotki głoszą, że panie
nie bardzo się lubiły. Na planie zachowywały się jak gwiazdy i rywalizowały ze sobą, co utrudniało życie całej ekipie. Rzecznicy Kidman i Midler
wprawdzie zaprzeczyli tym pogłoskom, twierdząc, że aktorki pracowały
w idealnej zgodzie, jednak do prasy przedostały się zgoła inne informacje.
Gorącą atmosferę podgrzał też Frank Oz, który z rozbrajającą szczerością przyznał: - Nigdy nie nakręciłem fLlmu, trzymając się ściśle scenariusza.
Tym jednym zdaniem tłumaczył nieustające zmiany w tekście, które
sprawi ły, że zdjęcia przedłużyły się o ponad dwa miesiące.

w czerwcu w Nowym Jorku i trwać kilka tygodni.
Zakończyły się dopiero w październiku- w Norwalk w stanie Connecticut, tam gdzie kręcono oryginalny film.
Ekipa była niezadowolona. Zwłaszcza Bette Midler, Nicole Kidman
oraz Christopher Walken: wszyscy mieli już podpisane umowy na kolejne
projekty i spieszyli się do pracy.
Gdy film był gotowy, zorganizowano próbny pokaz, na którym publiczność miała ocenić produkcję. Nie oceniła chyba zbyt dobrze, bo reży
ser ponownie zwołał całą ekipę na dokrętki. Największy kłopot był z Nicole Kidman, która pracowala już na planie filmu "The Interpreter" Sydneya
Pollacka. Po poprawkach Oz i producenci są nareszcie zadowoleni. Tylko
czy współczesne kobiety odnajdą się w żonach ze Stepford?
Miały rozpocząć się
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ak się właśnie zaczynają problemy
świata. Od kolejnego słowa ...
- mówi do żony Dan Dark, czyli
Śpiewający Detektyw. Dark ma łuszaycę
i sto procent racji (choć jedno nie wynika
z drugiego).

•
"Należy

bowiem zacząć od tego,
że polskie kino jest na świecie bardzo znane, podziwiane, a ośmielę się nawet
stwierdzić, że jest rozchwytywane" - napisała w liście do "Filmu" (patrz czerwcowy
numer) pani Małgorzata Janczak z Filmu
Polskiego, posługująca się na co dzień, jak
sama przyznaje, pieczątką "specjalista do
spraw promocji zagranicznej" (a pieaątki
owej mógłby chyba pozazdrościć nawet
zawiadowca z "Pociągów pod specjalnym
nadzorem", bo na pewno nie miał takiej
w swoim dalekobieżnym i lubieżnym arsenale), dając zdecydowany odpór rozmaitym
pogłoskom, jakoby się nic ciekawego
w polskim kinie nie działo, i jakoby
promocja polskich filmów w świecie,
o zgrozo (mówiąc oględnie), kulała.
Wszyscy oaywiście wiemy, że takie
pogłoski to podłe kalumnie są, dlatego
my również tak jak autorka listu nie
znajdujemy "logianej odpowiedzi
na to, aemu polskie filmy nie startują
w konkursach festiwali w Cannes
czy Berlinie". Dziwi to tym bardziej,
że przecież pani Janczak i koleżeństwo
- wszyscy zapewne z odpowiednimi
pieczątkami - "z konsekwencją realizują swoje zamierzenia". Czyli, w domyśle, stają na głowie (oczywiście
chodzi tu o figurę czysto retoryczną),
by polskie kino było w świecie bardzo
znane, podziwiane, a nawet - nie bójmy się tego słowa - rozchwytywane .
Czy w Cannes i w Berlinie o tym, do licha,
nie wiedzą?

•
Nie matura, lea chęć szczera zrobią
z ciebie reżysera . Taką mniej więcej praw66 FILM lipiec 2004

dę (słowa były

inne, ale sens wypowiedzi
właśnie taki) wygłosił w ostatnim "Filmie"
Juliusz Machulski, dając za przykład Konrada Niewolskiego i Quentina Tarantino.
W tej właśnie kolejności. Takiego idealnego wyaucia symetrii skośnie poprzeanej
nie powstydziłby się chyba i sam da Vinci.
Ale Machuiski zdeklarowanym wrogiem

na mnie większe wrażenie niż wprawki
fabularne. Filmy Glińskiego, Wolskiego,
Konopki, Bortkiewicza z "Ciszy" świadczą,
że mamy do czynienia z dojrzałymi artystycznie indywidualnościami, podaas gdy
fabuły ze "Spotkań" zlewają się jakby w jeden obraz (ale za to aktorzy są tu nieźli,
zwłaszaa lza Kuna). Ta płytka (pomysł
wart kontynuacji) świetnie
odzwierciedla obecną sytuację w młodym polskim kinie, gdzie tak naprawdę autorzy fabuł odkrywają szlaki,
które wcześniej przetarli już
dokumentaliści. Tacy jak Adamek, Kielar,
Koszałka, Lankosz, Piekorz, Pacek i inni.

Nie matura, lecz chęć szczera
zrobi z ciebie reżysera
edukacji nie jest, bo zaraz przyznaje,
że wiedza i wykształcenie jednak się przydają. l coś chyba jest na rzeczy, bo w Polsce dz iała obecnie więcej szkół filmowych
- a ostatnio za łożyli takową Bogusław
Linda i Maciej Ślesicki - niż rocznie powstaje u nas filmów. Nie licząc oczywiście
filmów kręconych w owych szkołach. Choć-

•
- Moja krowa jest bardzo prawdziwa,
bo ma ludzkie odruchy- powiedziała
Bożena Dykiel w telewizji, nawiązując
do swojej roli w dubbingu "Rogatego
Rancza". l była to chyba najbardziej zaskakująca kwestia dotycząca wołowiny
in spe, jeśli się można tak wyrazić,
od czasu "Twistera", w którym
to filmie pewna pani w obliau
szalejącego tornada krzyaała do
telefonu: " Muszę kończyć, tu latają
krowy". Ta sama pani w tym
samym filmie usłyszała na temat
swojego wybranka najsłynniejszą
w kinie katastroficznym diagnozę:
"Ma tak słabe plemniki, że nie
zajdziesz w ciążę, choćbyś stanęła
na głowie" (o figurę retoryczną czy
gimnastyczną tu chodziło, trudno
powiedzieć). A trąba powietrzna
niczym wirujący seks była tuż-tuż.

•
Na

by tych powstających w Mistrzowskiej
Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy,
z których część znalazła się na dołączonej
do poprzedniego "Filmu" płytce. To naprawdę interesujące etiudy, choć od razu
muszę przyznać, że dokumenty zrobiły

szczęście

problemy
świata kończą się tak, jak się zaczynają.
Od kolejnego słowa. Dowodem niech
będzie małżeński dialog ze "Śpiewającego
detektywa":
- Odwal się.
- Ja też cię kocham.
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Nocne dyskusje, wspólne wykuwanie artystycznych idei to już przeszłość. Teraz filmowiec
filmowcowi jest bardziej wilkiem niż bratem. Walka o pieniądze podzieliła środowisko .
HONORATA SMADER
iedyś

z pewnością było w Polsce
środowisko filmowe. Jego istnienie
wiąza ło się z jednym źródłem pieniędzy. l władzy nad filmem.- Bycie ftlmowcem było tak elitarnym zajęciem,
że grupa ludzi robiących fLlmy czuła się
grupą wybraną - mówi producent Dariusz Jabłoński.- Wszystko, co dotyczyło
pieniędzy, było uporządkowane w tabelach. Z góry było wiadomo, jakie kto może mieć stawki. Zarobki zależały nie od
kolegów, ale od ustalonych odgórnie tabelek i od tego, czy ktoś sobie radzi z polityką i politykami. W środowisku nie było
wewnętrznych napięć, a wręcz przeciwnie,
istniało poczucie wspólnoty.
Studenci szkoły filmowej, łódzkiej
i katowickiej, po ukończeniu nauki odbywali staże w zespołach filmowych. Liczyły
się dwa adresy w Warszawie: Studio Irzy68 FILM lipiec 2004

kawskiego na ulicy Mazowieckiej i zespoły
filmowe na Pulawskiej 61. Tam kręcili się
wszyscy, którzy w tym środowisku byli,
i ci, którzy do niego aspirowali.
ZESPDŁY

LUDZKIE

W zespołach filmowych rządziło kilka
osób: kierownik artystyczny, kierown ik
literacki (jak Krzysztof Teodor Toeplitz,
który był kierownikiem literackim Kadru
Jerzego Kawalerowicza), kierownik produkcji, a takźe grupa reżyserów- tych utytułowanych i całkiem młodych. To była
grupa wspólnego interesu. Siedzieli na
tych samych kanapach i w tych samych
bufetach. A jak nie było miejsca na Pulawskiej 61, to dyskusje przenosiły się do kawiarni Mozaika. Niektórzy zaś o sprawach
najważniejszych rozmawiali w Czytelniku.
Kierownicy zespołów mieli zwykle względ-

nie dobre uklady z Komitetem Centralnym, z Wydziałem Kultury. Partia starała
się ruchem filmowym sterować, a w każ
dym razie chociaż z nim pertraktować
(oczywiście w najlepiej pojętym "interesie
demokracji ludowej"). Było jednak coś, co
wywoływa ło opór środowiska. Cenzura.
Opór wobec wspom nianego "interesu demokracji ludowej" był wspólną sprawą,
która łączyła. - Srodowisko dawało możli
wość dyskutowania- twierdzi Wojtek Biedroń, reżyser i producent.- Roztrząsanie
przy wódce cudownych pomysłów dawalo
nam wtedy silę i poczucie niezależności.
-Godziny spędzane w wytwórni filmowej i kawiarniach upewniały nas, że
film w Polsce żyje - dodaje Piotr Dzięcioł,
producent "Ediego':- Pochodzę z Łodzi,
w której środowisko filmowe było aktywne od rana do nocy.
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FABRYKI FILMOWE
Często

szefowie zespolu filmowego
musieli zrobić 10 tak zwanych "produkcyjniaków': czyli filinów o niewielkiej wartości artystycznej, żeby móc przemycić jeden
ważny film . Tak przemycano cudowne filmy Wojciecha Hasa (w zespole Silesia Kazimierza Kutza). To była wspólna misja, którą wszyscy filmowcy mieli do spełnienia.
W zespołach powstawało oko ło 40 filmów kinowych rocznie i 80 telewizyjnych.
120 reżyserów znajdowało pracę. A ftlmy
musiały powstawać, bo dostawały określo
ne przydziały pieniędzy, które trzeba było
"''Ydać. Znalazło się miejsce dla każdego.
Studio Irzykowskiego z kolei zrzeszało
głównie ludzi po szkole katowickiej, choć
oczyw iście nie tylko. Było mniejsze, rob i ło
3-4 fabuły rocznie i około 20 dokumentów, ale utarło się, że tam szybciej się
debiutuje i młodzi twórcy mogą zdziałać
więcej niż w zespołach na Puławskiej.
Ze studiem związani byli Magda Łazarkie
wicz, Robert Gl iński. Tam debiutował
Marek Koterski. Ża r towano nawet w śro
dowisku, że w Studiu Irzykowskiego jest
amerykański styl produkcji - czyli młodzi
ludzie i duża spontaniczność, a w zespoIach filmowych - styl hinduski- czyli kastowy. Najważniejsi mieli pierwszeństwo.

ATOMY FILMOWE
I nagle nastąpiła zmiana. Na początku
lat 90., kiedy zaczęła się reforma kinematografii, okazało się, że ci trzej kierownicy
- artystyczny, literacki i produkcji - zaczęli
przejmować zespoły. Pozostali dostali wymówienia lub odchodzili sami. Dziś zamiast zespołów są studia fLlmowe. Zwykle
realizują one wizję artystyczną swojego
szefostwa. Za to jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać rozmaite agencje zrzeszajace twórców filmowych. Najlepiej znane
są Point OfYou - założona przez Aleksandrę Sikorę (opiekuje się karierą reżyserów
i operatorów, m.in. Marcina Ziębińsk iego,
Łukasza Zadrzyńskiego, Jana Hryniaka,
Bartka Prokopowicza, Wita Dąbala ) , a także Agencja Aktorska Gwiazdy założona
przez Lucynę Kobierzycką (dba o interesy
m.in. Danuty Stenki, Krzysztofa Pieczy11skiego, Artura Żmijewskiego) . Obie panie
w ciągu zaledwie kilku lat wyrobiły sobie
opinię "twardych zawodniczek", a o dostaniu się pod ich skrzydła marzą chyba
wszyscy polscy aktorzy i reżyserzy. Kobierzycka "obsadza" największe seriale

- W przedwojennym życiu
pagować filmy wartościowe i spoi superprodukcje - "Na dobre i na złe':
"Nigdy w życiu", a Sikora "trzęsie" rynkiem
filmowym interesującą, dziś już
łecznie zaangażowane . Zgodnie
reklamy. Obie panie szybko zorientowały
ze swymi socjalistycznymi przekolegendarną grupę środowiskową
się, że skończyły się czasy filozoficznych
stanowili początkujący filmowcy,
naniami, walczyli o nową widownię, świadomą estetycznych i idedyskusji w Czytelniku i że trzeba znaleźć
wielbiciele i znawcy kina zjednosposób na zarabianie na kinie pieniędzy.
czeni od 1930 roku w STARCIE
owych wartości kina. Po wojnie
Dziś produkcja filmu jest inwestycją, a inczłonkowie STARTU odegrali
- Stowarzyszeniu Miłośników Filwestycja niesie ze sobą ryzyko.
mu Artystycznego. Przewodził im
ogromną rolę w odbudowie pol- Przestało istnieć środowisko. Jest
jako prezes Eugeniusz Cękal ski.
skiej kinematografii i stworzeniu
Przez Stowarzyszenie przewinęli
szkolnictwa filmowego. Wanda Jagrupa ludzi związanych z branżą, ale
ludzie ci mają przeciwstawne interesy.
s ię m.in.: Jerzy Zarzycki, Wanda
kubowska i Aleksander Ford byli
związani z nową władzą, ale wyNiestety nie mówimy tu o poszukiwaniu
Jakubowska, Jerzy Toeplitz, Staniwar tości artystycznych - dodaje Dariusz
sław Wohl, Aleksander Ford, Stekorzystywali to często dla potrzeb
Jabłoński.- Kiedy spytałem Filipa Bajośrodowiska . Dzięki wstawiennicfania Zahorska. W opozycji do dotwu Aleksandra Forda na ekrany
na, czy nie sądzi, że normy w środowisku
minującego wówczas kina komersą zaniżone, on zdziwiony zapytał:
cyjnego starali się tworzyć i proweszło "Pokolenie" Wajdy.
. ki es' ?"
"A są Ja
..
Konkurencja nie stwarza
- czyli Zespoły Realizatorów Filmowych powołane zostały do ży
cia w 1955 roku, jako grupy artystyczno-produkcyjne. Początkowo istniało 6 zespołów :
dobrej atmosfery do budowania jednolitego środowi
Iluzjon, Kadr, Rytm, Start, Syrena i zorganizowany w 1956 roku zespół Po prostu,
ska. Każdy walczy o swój
którego nazwę zmieniono na Droga. Ideą zespołów było stworzenie ścisłego związku
film. - Podejmowane są prómiędzy scenarzystą i reżyserem, a także fachowcami odpowiedzialnymi za produkcję.
by zjednoczenia sił na przyZespoły dawały młodym reżyserom szansę artystycznego dojrzewania pod okiem dokład przez Polską Akademię
świadczonych mistrzów. Na zespoły spadały represje polityczne (po Marcu 1968 roku
Filmową. Ale jak na razie
i po wprowadzeniu stanu wojennego), ale w zmieniających się układach dotrwały one
do 1989 roku. Wówczas przekształcone zostały w Studia Filmowe.
skupia się ona głównie
na przyznawaniu nagród
- uważa Piotr Dzięcioł. - Jest Stowarzyfestiwali, przeglądów, spotkań
szenie Filmowców Polskich, ale też nie
dyskusyjnych. SFP stara się być
widać znaczących efektów jego pracy, poto zrzeszenie twórcze skupiające
miejscem refleksji na temat sytuczłonków środowi ska filmowego.
acji polskiego kina i jego odbioru
dobnie jak w przypadku Krajowej Izby
Producentów Audiowizualnych.
SFP założone zostało w 1966 roprzez publiczność. Prowadzi
-Stowarzyszenie Filmowców to marku, a pierwszym prezesem wybradziałalność m.in. w sekcji filmu
ginalna organizacja - irytuje się Wojtek
no Jerzego Kawalerowicza. Stofabularnego, dokumentalnego,
Biedroń.- Nie chroni zawodów, nie twowarzyszenie zajmuje się obroną
animowanego, sekcji telewizyjnej
rzy nowej jakości dla ftlmowców.
interesów środowiskowych, a z
i w kole piśmiennictwa filmowedrugiej strony - współuczestniczy
- Stworzyła się siateczka grup interego. Od 1996 roku prezesem Stosów. Są zewnętrzni producenci telewizyjni,
w organizacji imprez filmowych :
warzyszenia jest Jacek Bromski.
są producenci fLimowi, osobno funkcjonują aktorzy i ope- powołana w 1999 roku, zapoczątkowała przyratorzy - mówi Piotr Dzięcioł.
znawanie Polskich Nagród Filmowych - Orłów. Do 2003 roku o nagrodach decydowało
Dziś towarzystwo filinowe
głosowanie wśród kilkuset twórców filmów rozpowszechnianych w Polsce po 1989 rospotyka się na oficjalnych
ku. W tym roku nagrody przyznane zostały przez POLSKĄ AKADEMIĘ FILMOWĄ, która
powstała z inicjatywy KRAJOWEJ IZBY PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH. Utworzyli
bankietach lub w małych krę
gach koleżel1skich . Istnieje
ją dotychczasowi elektorzy, którzy odpowiedzieli na zaproszenie KIPY. Na czele Akademii stoi sekretariat w składzie: Stanisław Różewicz, Witold Adamek, Filip Bajon, Piotr
siatka drobniutkich sympatii
i układów. Nie ma już jednego
Dzięcioł, Krzysztof Krauze, Michał Kwieciński , Jerzy Michaluk, Włodzimierz Niderhaus,
źródła, przy którym można
Henryk Romanowski, Dariusz Jabłoński .
spotkać wszystkich. I nie ma
wspólnej sprawy, przeciwko której można
-powstała
by się buntować. Chyba że przeciwko tew listopadzie 2000 roku z przekształcenia Stowarzyszenia Niezależnych
mu, że filmy są coraz słabsze. Ale prawdoProducentów Filmowych i Telewizyjnych. Funkcję prezesa pełni Dariusz
podobnie główną myślą tych wszystkich
Jabłoński . KIPA skupia 106 firm prywatnych i państwowych, zajmująludzi, którzy mogliby dzisiaj być środowi 
cych s ię produkcją audiowizualną . Należą do niej zarówno mali produskiem filmowym, jest: jak przetrwać? Drucenci, jak i potentaci, tacy jak stacje telewizyjne, TVP czy Canal + Polgą: jak zrobić film? A dopiero kolejną: jak
ska. KIPA pełni rolę samorządu gospodarczego i opiniuje wszelkie prozrobić ważny, mądry i dobry film?
jekty regulacji prawnych dotyczących produkcji audiowizualnej.
lipiec 2004 FILM 69
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filmu niemego. Dziś klasyczne perstwo nie
istnieje. Większość
artystów przygotowuje
muzykę pod ko
żeby
póżniej zagrać ją n żywo na festiwalowych poJ<.aza.c~ w Cieszynie,
Krakowie, Łodzi
Warszawie.
Taki flirt z X Muzą
już:
Maciej Maleńczuk,
Fisz,
Cool Kids Of
Myslovitz
oraz Wojciech Wa1q le~11ski.

- Znani muzycy grający podczas projekcji to rozgłos medialny
wokół niemego kina - wyjaśnia
Joanna Drzazga z Filmoteki Narodowej - instytucji, która już od kilku lat organizuje w Warszawie Festiwal Kina Niemego. - Poza tym
stare filmy ilustrowane przez
współczesnych artystów stają się
atrakcyjniejsze. Zyskują nowy wymiar - dodaje.
Ale muzyków improwizujących
do filmów "na gorąco" można
policzyć na palcach jednej ręki .
Jednym z ostatnich prawdziwych
taperów, regularnie grającym do
czarno-białych klasyków, jest Marcin Mazurek związany z warszawskim Iluzjonem. Taperem został
przez przypadek. Absolwenta
warszawskiej Akademii Muzycznej
odkryli szefowie kina, kiedy grywał w Całe Iluzjon. - Dla mnie to
niesamowita przygoda. Czuję się
trochę jak muzyczny Robinson
Cruzoe. Wiele z filmów, które ilustruję, miało kiedyś muzykę nagraną na osobnej ścieżce. Niestety
większość filmów gubi ją gdzieś
po drodze i pozostaje cisza, którą
trzeba wypełnić. Kiedy siadam
do fortepianu, wiem oczywiście,
o czym będzie film, ale mam jedynie szkic tego, co będę grał. Staram się wykorzystywać najprostsze środki. Mam odpowiednie
motywy dla konkretnych postaci
i sytuacji, a reszta to kwestia
chwili - wyjaśnia Mazurek.
Żeby zostać dobrym taperem,
nie wystarczą jedynie techniczne
umiejętności i obeznanie w róż
nych gatunkach muzycznych. Bardziej liczy się muzyczna wyobraź
nia, wyczucie.- Czasem łatwiej
jest zagrać do dwugodzinnego seansu niż zilustrować kilkunastorninutowy film. Tak było na przykład
z trwającym zaledwie kilkanaście

minut "Psem andaluzyjskim"
luisa Bunuela. Takie wysmakowane filmy, przesycone surrealizmem
i nieszablonowymi wizjami to
prawdziwy tor z przeszkodami
- tłumaczy pianista. - Ale moim
ulubionym filmem jest "Metropolis" Fritza Langa. To prawdziwa
megaprodukcja, zrealizowana
z niesamowitym rozmachem. Nigdy się nie zestarzeje - zapala się.
"Metropolis" to również faworyt Abla Korzeniowskiego. Autor
muzyki do "Pogody na jutro" i "Dużego zwierzęcia" Jerzego Stuhra
na Festiwalu Era Nowe Horyzonty
w Cieszynie zaprezentuje swoją
muzyczną wizję ilustrującą dzieło

Fritza tanga. Już 31 lipca w koście
le ewangelickim w Cieszynie do
"Metropolis" zagra wielka orkiestra
wsparta przez dwa chóry i solistów, wśród których znajdą się Kasia Nowicka i Ania Wltczak.
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Kim jest operator filmowy? Technikiem czy artystą? Bywa różnie, ale na pewno
najlepsze wyniki operator osiąga w zgodnym małżeństwie z reżyserem.
Jak się zaczęła Pana przygoda z kamerą?
Moi rodzice są fotografami. Dziadek i babcia też byli. Dziadek miał kilka zakładów fotograficznych -w Poznaniu, potem
w Koninie, a potem przeniósł się na Śląsk i tam otworzył kolejny. Nawet moja młodsza siostra parała się fotografią, więc
i ja nie miałem chyba wyjścia ... [śmiech] .
Nie pojawiały się inne pomysły?
Pojawiaty się, chciałem reżyserować. Cały aas piszę scenariusze. Dużo serca wkładam w rzeczy, w których mi się w życiu
nie powiodło, a mniej w te, które się udały. W Katowicach był
Amatorski Klub Filmowy, który miał swoje laboratorium, swoją
salę kinową, całe zaplecze. Był tak samo amatorski jak amatorskie jest nasze dzisiejsze kino. To była dla mnie szkoła filmu .
Druga szkoła to filmy amerykańskie, które oglądałem w kinie.
A najważniejsze spotkania?
Niewątp l iwie bardzo ważne było spotkanie z Zanussim,
który wszystko musi nazywać. Nauczył mnie logicznego myślenia
i dociekania. Wciąż zadawał mi pytania o inspiracje i wciąż słyszałem :
Dlaczego tak? Ja się wtedy nie zastanawiałem . Działałem instynktownie.
Dlatego w moich wykładach zajmuję się bardziej stawianiem znaków
zapytania niż klasyczną akademicką edukacją filmową . Nie skończyłem
uaelni, a z mianowania zostałem teraz
profesorem w Kolonii. Mama zamartwiała
się, że zginę marnie bez dyplomu, a na jej
89. urodziny przyniosę wizytówkę z napisem
"profesor Sławomir ldziak".
Zgadza się Pan, że operator filmowy to fantastyczny zawód?
Machina produkcyjna filmu była kiedyś fabryką i może jeszcze dziś
- w wypadku wielkich budżetów - też jest. W takiej sytuacji oczywiście zawód operatora jest zawodem technicznym. Jeśli jednak mówimy
o kinie autorskim, artystycznym, europejskim, to dziś technika ogranicza się do włączenia przycisku "on" .
Wiele osób wie, gdzie jest " on", ale nie każdy ma talent.
Trudno analizować coś, co jest chemią tworzenia. To jakby mówić
o stosunku erotycznym kobiety i mężczyzny i zastanawiać się potem
nad jakością urodzonego z tego związku dziecka. W tym skomplikowanym "małżeństwie" reżysera z operatorem (a także scenarzystą,
kompozytorem, aktorem) znaczenie ma nie tylko to, co potem widać na ekranie. To także przyjaźń, niechęć, miłość. Od ich wspólnego
potencjału zależy, jaki film powstanie. l od wszystkich ludzi, którzy
za nimi stoją. Filmowcy to taka grupa twórcza, która ma dobre efekty,
tylko kiedy pracuje razem, jak The Beatles. Choć wszyscy wiemy,
że to nie Ringo Starr był gwiazdą tego zespołu.

Ale są operatorzy, którzy robią dobre zdjęcia, oraz tacy, którym nie wychodzi. ..
Dobre zdjęcia służą przede wszystkim opowiadaniu, a nie tylko promocji operatora. Natręctwo zdjęć może przeszkadzać w opowiedzeniu historii. Obraz w filmie ma różne funkcje. Buduje konkretny
świat historii, ale obraz trafia też do podświadomości. Pozostawia
w głowie widza takie treści, których on nie pamięta po wyjściu z kina .
Ale one tam są. Zmuszają do myślenia o filmie. Po obejrzeniu odcinka
serialu nie zostaje nic. Filmy takie jak "Obywatel Kane" zostają z nami
na zawsze. Obraz może komentować, czyli pokazywać stosunek reży
sera do akcji, czy bohatera. Może też coś sugerować. Chociaż niewiele
osób to zauważa .
Właśnie, w recenzjach mało s ię pisze o zdjęciach .. .
Jedno zdanie. Zwykle banalne. A przeważnie bzdurne. Kiedyś miałem nawet kolekcję takich bzdurnych recenzji z "Krótkiego filmu o zabijaniu", którą pokazywałem studentom na wykładach. Recenzenci
tam opisywali kolor, tylko dla każdego był on inny. Jeden tylko krytyk
francuski napisał : "ldziak sfotografował ten film w ohydnym kolorze
moczu" - i ten człowiek był najbliższy prawdy. Ale nie ma co ocen i ać
zdjęć w filmie osobno. Tak jak nie wyjmuje się jednej cegły, kiedy
opisuje się budynek.
A operator i reżyser w jednej osobie?
Kiedyś tak robiłem, ale to głupota .
Podczas kiedy jeden ustawia lampy, ten
drugi równolegle powinien przygotowywać
aktorów.
Jak Pan szuka pomysłu na zdjęcia?
Nie szukam wśród ikonografii, nie oglądam obrazów- raczej we
własnej głowie . To przychodzi, kiedy czytam.
A jak ktoś nie znajdzie pomysłu ani w głowie , ani w książce,
ani w obrazach ... ?
Najłatwiejszą ściągą jest myślenie o bohaterze. Jeśli to niewinna dziewczyna, styl mógłby korespondować z jej niewinnością i delikatnością . Ona patrzy na świat innymi oczyma niż facet, który ma
za chwilę kogoś zabić. To już jest pomysł na styl. Trzeba znaleźć ten
hak na widza , coś, co go zatrzyma i przykuje jego uwagę. Tak jak
makijaż i sukienka pięknej kobiety są przynętą na mężczyznę . Takim
hakiem jest końcowa scena filmu "Przełamując fale"- dzwon na tle
nieba. Ten obraz nie pozwala zapomnieć o filmie, zasiewa niepokój
i każe zastanawiać się nad tym filmem długo po wyjściu z kina .
Operator to trudny zawód?
Jak zawód prostytutki - ma swoje plusy i minusy. W wypadku
operatora minusem jest błędna definicja zawodu . My mówimy: autor

Najważniejsze to
znaleźć hak na widza

Zrób

zbliżenie

Pstryknjj

zdjęcie

zdjęć. Tymczasem na Zachodzie operator ma niewielki wpływ na

Pana idole w zawodzie?
Steven Dreybourgh - jego zdjęcia do filmów Jane Campion, Sven
Nykvist (operator Bergmana), Conrad Hall, Lajos Koltai i wielu innych.
Na co dzień patrzy Pan kadrami?
O nie! Mam wstręt do kamer i aparatów fotograficznych poza
planem filmowym. Raczej dużo piszę. To jest konieczne dla mojej higieny psychicznej - wyrównuje mi patrzenie na świat. W domu nawet
mi się nie chce myśleć o świetle!
Ma Pan wrażenie, że się Panu udało w życiu?
Tak, ale nie myślę o zawodzie, tylko o tym, że jestem szczęśliwym
człowiekiem. A sukces zawodowy ułatwia mi życie, nie muszę się martwić o pieniądze. To też jest ważne. l mam satysfakcję, ucząc studentów.
Pana Program jest podobno dość kontrowersyjny...
Pierwszy dzień poświęcony jest pracy nad scenariuszem.
Trzeba wypracować styl przyszłego utworu i zastanowić się, jak sposób opowiadania będzie wpływał na istotę samej anegdoty. Często
zaniedbania na tym etapie są przyczyną późniejszej porażki .
Od drugiego dnia inscenizujemy (z pomocą aktorów) ważniejsze
sceny z naszego filmu. W tej fazie realizujemy główny temat seminarium, ale jednocześn ie staram się nie zapominać o polifoniczności dzieła filmowego. Zazwyczaj już po dwóch dniach można się zorientować,
w jakiej dziedzinie studenci danej szkoły są mocniejsi, a w jakiej mają
problemy. Staram się też przygotować ich do szoku, jaki ich czeka po
zakończeniu studiów. l nauczyć, że porażka jest konieczna w każdym
prawdziwie artystycznym życiorysie.
-J~'fC
~~ ~ ·~

stronę wizualną . Pierwszą osobą , którą

zaprasza s ię do współpracy
przy wielkiej produkcji, jest scenograf, który wybiera obiekty zdjęciowe.
Niestety, scenograf (często wielki artysta) nie ma pojęcia o pracy na planie. Co więcej, strona wizualna nie jest zapisana w scenariuszu. Kiedyś
to, co fotografowaliśmy, widz oglądał w kinie. Teraz, szczególnie w kinie amerykańskim, robimy zaledwie półprodukt, bo pojawiły się efekty
specjalne i wizja filmu może być wypracowana nawet po nakręceniu
zdjęć. Kim więc jest operator?
Technikiem ...
A kiedyś w Polsce było inaczej. Duet reżyser-operator był jak połą
czenie kogoś, kto lepiej widzi, z tym, który lepiej słyszy. Łączyła się
wrażliwość na słowo z wrażliwością na obraz i powstawał film.
Krzysztof Kieślowski zaczynał robienie swoich filmów od zaproszenia
operatora i kompozytora do współpracy. Od wielogodzinnych rozmów
z aktorami. Każdy z nich czuł się na długo przed wejściem na plan
współuczestnikiem procesu powstania przyszłego utworu. Muzyka
w jego filmach zawsze powstawała przed realizacją zdjęć i pomagała
w procesie tworzenia spójnego stylu.
Powiedział Pan kiedyś , że wizja artystyczna to jedno,
a film i tak żyje własnym życiem ...
Zawsze powstaje coś bardziej lub mniej odmiennego
od naszych wyobrażeń . Parniętam zdanie Andrzeja Wajdy,
który po projekcji materiałów w trakcie zdjęć do filmu "Dyrygent" krzyknął: "To przecież nie jest film o nim, tylko
o niej". Chodziło o to, że scenariusz był napisany z punktu widzenia młodego ambitnego dyrygenta. Wajda nagle zauważył, że postacią dużo mocniejszą jest żona tego dyrygenta
grająca w tej samej orkiestrze. Od tego momentu,
realizując ten sam scenariusz, skup iał się
bardziej na postaci Agnieszki (Krystyna Janda}, o której później Ingmar Bergman
powiedział, że jest najgłębszą postacią
kobiecą w filmach Andrzeja Wajdy.
A co Pan myśli o tym, że dziś
każdy może mieć kamerę i sobie zrobić film?
To świetnie . Autor, zamiast biegać ze scenariuszem i szukać kasy,
powinien zrobić taki film na cyfrze
i z nim poszukiwać pieniędzy! Więk
sze miałby szanse!
Ale te filmy na cyfrze trafiają na ekrany kin!
Dla mnie to jednak faza
pośrednia, bo format DV
jest ciągle daleko za negatywem 35 mm. Choć muszę przyznać, że takie filmy bywają ciekawe i oryginalne ...
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Rada na zakończenie?
Trzeba pamiętać, że film jest
dziełem wspólnym. Jak się spotka
czterech muzyków, to siadają i grają,
a jak się spotka czterech filmowców,
to zamiast wspólnie planować
i pracować, zaczynają się
kłócić o to, który jest
naJwazmeJszy.
•

•

o

•

Zaawansowane funkcje
fotograficzne i wideo
w telefonie Nokia 6600

Wizja staje
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rzeczywistości ą

NOKIA
CONNECTING P EOPLE

www.nokia.com.pl

FlLMU
KRAN

ZDJĘCIOWY

Duże ramrę

d• ·qę<
z powretrza.
Na krzesełku siedzi
szwenkier, który
prowadzi kamerę
według wskazowek
autora zdjęć

KAMERA
NA TAŚMĘ
ŚWIATŁOCZUŁĄ

z

e

tzw. CI ugą rufą
do zdję< z dużych
odległości

Dziś

profesjonalne filmy powstają czasem
przy użyciu niewielkiej kamery cyfrowej, którą
operator filmuje z ręki. Choć z drugiej strony
na potrzeby zdjęć filmowych i stn i eją tony skomplikowanego i bardzo drogiego sprzętu . Nieza leżn ie
od ich doskonałości to jednak tylko techniane
zabawki, narzędzia, które pomagają wprowadzać w życie artystyczne pomysły twórców filmu .
Najpierw więc trzeba te pomysły mieć, a do tego
potrzebny jest talent.
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kamery, co daje

śwratła

~

wrażenie płynięcia

w kadrze.
Bez nrego
operator nre
poJawra się
na planie

przez obraz
MOTIONCONTR OL
Urządze re npamrętu
Jące ruch kamery.
Pozwala dowolnie
żonglowac kamerą
1 daje wrażenie
płynnośct ruchu

KLAPSY
Specjalnie
dla nas
Sławomir

ldziak prezentuje
klapsy do swoich
amerykańskich
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Fahrenheit 9.11

Multikino, Warszawa
tel. (22) 543 52 22
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Multikino, Kraków
tel. (12) 617 63 99
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Helios, Wrocław
teł. (71) 786 65 66
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Kinoplex, Gdańsk
tel. (58) 767 99 99
Kinoplex, Bielsko Biała
tel. (33) 498 70 15, 17

KINEPOLIS POZNAŃ

*
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Kinopolis, Poznań
tel. (61) 871 56 00

Pierwszych 50 osób, które w dniu projekcji zgłosi się z tym numerem FILMU do
wvmienionych kin, otrzyma bezpłatne wejściówki na pokaz filmu "Fahrenheit 9.11".
Godziny projekcji prosimy

sprawdzić

pod wymienionymi numerami telefonów lub w prasie lokalnej.

SEA NS KIN DW Y

Przekręt doskonały
reż.:

James Foley, wyk.: Edward

Burns, Rachel Weisz, Andy Garda,
Dustin Hoffman
Uroczy oszust, Jake, żyje z naciągania
ludzi. Jedną z jego ofiar staje się księ
gowy mafii, co naraża bohatera na poważne kłopoty. W ramach zadośćuczy
nienia proponuje swoje usługi jako...
płatny morderca.

Shrek 2

Amnezja

reż .:

reż. :

Andrew Adamson
Kontynuacja wielkiego animowanego hitu sprzed trzech lat. Shrek i Fiona
wracają z podróży poślubnej. Czeka ich teraz największe wyzwanie
- spotkanie z rodzicami Fiony, którzy nie wiedzą, że państwo młodzi są
ogrami. Film pokazywany z polskim dubbingiem.

Philip Kaufman, wyk.: Ashley Judd, Samuel L Jackson,
Andy Garda, David Strathairn
Policjantka z wydziału zabójstw otrzymuje polecenie rozwikłan ia
zagadki seryjnych morderstw. Okazuje się, że ofiarami są
wyłączni e mężczyźn i, z którymi miała kiedyś romanse.

Fahrenheit 9/ 11
reż .:

•

Michael Mo ore
Złota Palma i nagroda FIPRESCI na tegorocznym
festiwalu w Cannes. Kolejny kontrowersyjny
dokument autora ..Zabaw z bronią". Tym razem
Moore skupia się na wydarzeniach poprzedzają
cych zdarzenia z 11 września 2001 roku. Szuka
m.in. powiązań między prezydentem George'em
W. Bushem a rodziną... Osa my bin Ladena.

Wyścig

z czasem

reż .:

Carl Franklin, wyk. : Denzel Washington, Sanaa Lathan, Dean Cain, Eva Mendes
Uklon w stronę ..czarnego kryminału" . Szef policji w małym miasteczku na Florydzie staje się głównym
podejrzanym w sprawie morderstwa swojej kochanki i jej męża. Uciekając przed organami ścigan ia,
musi sam rozwiązać zagadkę.

RRRrrr!!!
reż.:

Król Artur
reż. :

Antoine Fuqua, wyk.: Clive Owen, Stephen Dillane, Keira Knightley, Ray Winstone, Stelłan Skarsgard
Kolejna wielka hollywoodzka superprodukcja kostiumowa tego roku. Tym razem opowiadają ca historię króla
Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu. Autorem zdjęć jest
Polak, Sławomir ldziak.
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Alain Chabat, wyk.: Gerard Depardieu, Jean Rochefort, Alain Chabat
Kostiumowa superprodukcja
na wesoło. 35 000 lat p.n.e.
Historia waśn i dwóch plemion,
z których jedno strzeże sekretnej formuły szamponu
do włosów, a drugie chce
przepis ten wykraść.

l
Śmiertelna gorączka
reż.:

Eli Roth, wyk.: Rider Strong, Jordan ladd, Joey Kern
Horror n awiązujący do klasyki gatunku. Do chaty na odludziu przybywa grupa amerykańskich nastolatków. Wkrótce wszyscy staną si ę ofiarami tajemniczego wirusa.

Bon voyage
reż.:

Jean-Paul Rappeneau, wyk.: lsabelle
Adjani, Gerard Depardieu, Virginie Ledoyen, Peter Coyote
11 nominacji do Cezara, nagrody Francuskiej
Akademii Filmowej. Początek drugiej wojny
światowej we Francji. W Hotelu Splendide
w Bourdeaux zebrali się uciekinierzy z okupowanego przez nazistów Paryża. Są tu ministrowie, naukowcy, dziennikarze, szpiedzy, politycy, kobiety z półświatka ... Intrygi i romanse.

50 pierwszych
randek
reż.:

Peter Segal, wyk.: Adam

Sandłer.

Drew Barrymore, Rob
Schneider, Sean Astin
Komedia. Weterynarz Harry spo·
tyka słodką Lucy, w której się zakochuje. Niestety, wybranka cierpi na amnezję. Harry codziennie
musi od nowa zdobywa ć
jej względy.

•

Zony ze Stepford
reż. :

Frank Oz, wyk.: Nicole Kidman, Bette
Midłe r, Christopher Wałke n, Glenn Cłose
Kolejna, po trzydziestu latach, adaptacja powieści lry Levina. Młoda mężatka, Joanna,
przenosi się na bogate przedmieście Stepford.
Wraz z przyjaciółką dochodzą do wniosku,
że w okolicy dzieje się coś dziwnego. Wszystkie sąsiadki są zbyt idealne i posłuszne.

i FILM
polecają

Filmy Tygodnia
zawsze w piątek po 15:00
w radiu RMF FM
l

**** **

Club Q

WY.JĄTKOWE NAGRO DY!
WŁĄCZ SIĘ DO GRY.

QDYD oraz na stronie

dvd.

*****
Zasada, że sequel musi być gorszy
od pierwszej części, nie sprawdziła się.
.. Shrek 2" jest równie zabawny
i pomysłowy co oryginał. a chwilami
nawet go przebija. Oczywiście czuje się, że film
powstał na fali sukcesu pierwszego filmu.
Pewne rzeczy wyraźnie zostały zrobione pod publiczność. Choćby udział Piernikowego Ciasteczka. W pierwszym .. Shreku" miało zaledwie epizod, choć wyrazisty.
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l właśnie epizod Ciasteczka tak bardzo się spodobał,
że w drugim filmie jego rola została rozbudowana.
Podobnie jak pierwsza część. ..Shrek 2" jest filmem
raczej dla dorosłych. Oczywiście dzieci na pewno będą
zachwycone, oglądając przygody Shreka i Fiony, podziwiając szermierkę Kota w Butach czy wygłupy Osła. Jednak
większość cytatów i gier słownych pozostanie dla nich
nieczytelna. Natomiast dorośli, wyłapując je, będą mieli
świetną zabawę. Mniej jest cytatów literackich, za to nie

-ł

Premiera: 02.07.
(SHREK 2) USA 2003
Reżyseria : Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon
Scenariusz (na motywach powieści Williama
Steiga): Andrew Adamson, Joe Stillman,
J. David Stem, David N. Weiss
Muzyka: Harry Gregson-Williams
Dystrybutor: UIP
Czas: 93'

•

OCENA

****** arcydzieło
*****
****
*** przeciętny
**
*

bardzo dobry
dobry

kiepski
koszmar

brakuje filmowych. Jest ich nawet więcej niż w pierwszej
części, a pomysłowość scenarzystów zdaje się nie znać
granic. Do najbardziej udanych należy scena parodiująca
.. Mission: lmpossible". Parniętacie sekwencję, w której
Tom Cruise opuszczał się na linie w siedzibie CIA? W tamtym filmie była rozegrana ze śmiertelną powagą. Twórcy
.,Shreka 2" wydobyli natomiast z tej sytuacji caty komizm.
Pojawili się nowi bohaterowie. Też mają filmowe korzenie. Teściowie Shreka zachowaniem i prowadzonymi
rozmowami przypominają duet Joan Bennett-Spencer

Tracy z komedii ..Ojciec panny młodej" czy wspólny
występ Katharine Hepburn i Tracy'ego w ..Zgadnij, kto
przyjdzie na obiad". Niedoszły mąż Fiony, Książę z bajki
z burzą jasnych loków, którymi raz po raz widowiskowo
potrząsa, przywodzi na myśl aktorów z serialowych tasiemców w rodzaju .. Słonecznego patrolu".
No i wreszcie Kot w Butach, niekwestionowana
gwiazda .. Shreka 2". Widziałam film w wersji oryginalnej,
w której Kot mówił głosem Antonio Banderasa, i była to
prawdziwa aktorska kreacja. Wojciech Malajkat (polski

Kot w Butach) nie będzie miał łatwego zadania, by dorównać Banderasowi. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to
w ogóle możli we. Dubbinguj ąc Kota, Banderas jednocześn ie parodiuje samego siebie i swoje występy w .. Masce
Zorro", .. 13 wojowniku" i oczywiście .. Desperado".
Efekt tej autoparodii w połączeniu z obrazem jest prawdziwym mistrzostwem.
Sukces .. Shreka 2" bierze się także stąd, że twórcy filmu nie ograniczyli się po prostu do powielenia wypróbowanych pomysłów. Zmienili konwencję swojej opowieści.
Pierwszy .. Shrek" to była najprawdziwsza bajka ze smokiem, królewną uwięzioną w wieży i zaklęciem, które mogło zostać odwrócone tylko przez pocałunek. Tymczasem
.. Shrekowi 2" bliżeJ do screwball comedy, opierającej się
na humorze sytuacyjno-dialogowym, nagłych zwrotach
akcji, połączeniu gagów i wątku romansowego.
Zmienił się też shrekowy świat. W pierwszej części
był uniwersalny. Domowe bagno Shreka mogło równie
dobrze znajd ować si ę w okolicach Nowego Jorku, co
Warszawy. Tymczasem świat ze .,Shreka 2" to świat bardzo amerykański z parodią oscarowych gal, luksusową
Rodeo Drive i restauracją w stylu McDonald's. To zawęże
nie bajkowej rzeczywistości jest słabością filmu, bo nie
wszystkie żarty będą dla wszystkich widzów równie czytelne. Wygląda zresztą na to, że twórcy cyklu też uznali
to za wpadkę. Podobno trzeci .. Shrek" ma powrócić do
powszechnie znanych legend. Tym razem zamierzają wykorzystać historię Króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu ...
ELŻBIETA CIAPARA

Twórcy zielonego ogra bawią nas pastiszami
najsłynniejszych

filmowych scen .
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Właściwie

wszystkie bez wyjąt
ku filmy Michaela Moore'a wywoływały kontrowersje, a osoba
samego twórcy wymyka si ę jednoznacznej ocenie. Właściwi e należa łoby zadać
pytanie, czy filmy Moore'a, które on sam nazywa
.. dokumentalnymi komediami", można w ogóle
nazywać dokumentami.
Wątpliwości wynikają nie tylko z tego, że filmy te proponują skrajnie subiektywną wizję
świata, że są w dużej mierze kreacją, której nie
da się oceniać miarą dokumentalnej rzetelności.
Najistotniejszy jest fakt, że eksplozji popularności
Moore'a towarzyszył postęp jego filmowych manipulacji. O ile jeszcze w .. Roger i ja" były to mało w sumie istotne przeinaczenia, o tyle w .. Zabawach z bronią" pojawiły się już jawne fałszer
stwa. A .. Fahrenheit 9/11" to propaganda czystej
wody, a jej jedynym celem jest doprowadzenie
do eksmisji obecnego lokatora Białego Domu.
Od Goebbełsa wiemy, że jedyną miarą propagandy jest jej skuteczność. l trzeba przyznać,
że emocjonalne oddziaływanie tego filmu jest
niesamowite. Chociaż mam na temat prezydentury George'a Busha swoje własne zdanie, to
w kwestii wojny w Iraku nieomal udało się
Moore'owi mnie przekonać.
Wszystko jest w filmie proste. Odpowiedzialny za 11 września jest tylko Bush, nie ma tu
zagrożenia terroryzmem. ba nie ma nawet Saddama Husajna. Wedle tej logiki atak na Irak miał
82 FILM lipiec 2004
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Premiera: 16.07
USA 2004
Scenariusz
i reżyseria:
Michael Moore
Zdjęcia: Kirsten
Johnson, William Rexer
Muzyka: Jeff Gibbs
Dystrybutor:
Kino Świat
Czas: 11O'

przyczyny wyłączni e ekonomiczne. Liczył się jedynie naftowy interes wielkich korporacji, a nie id ea ły
liberalizmu i demokracji. Bo te są tylko frazesami
powtarzanymi w przemówieniach Busha i brzm ią
w filmie wyjątkowo pusto i fa łszywie. Zwła szcza
zderzone ze scenami z samego Iraku. Widzimy
stosy ciał cywilnych ofiar. zabitych amerykańskich
żołnierzy. znęcanie się nad jeńcami. l dobrze. że
widzimy, bo wytrącają nas z błogiej nieświadomo
ści utrwalonej siłą przyzwyczajenia do telewizyjnych, pozornie obiektywnych obrazów tej wojny.
Mają te zdjęcia swoją wagę, ale przecież
i one służą demagogii, odmiennej niż oficjalna
propaganda prezydenckiej administracji, ale bę
dącej emocjonalnym szantażem. Głównym przed-

To nachalna manipulacja,
którą świetnie się ogląda
miotem dochodzenia stają się kulisy wyborczego
zwycięstwa Busha, jego bezradność po ataku na
WTC i powiązania biznesowe prezydenckiej rodziny z dynastią królewską z Arabii Saudyjskiej,
w tym z rodziną samego bin Ladena. Rzadko,
w kilku zaledwie scenach, udaje się Moore'owi
tej demagogii nadać rangę poruszającej prawdy.
Chyba tylko wtedy, gdy odwiedza z kamerą rodzinę poległego w Iraku żołnierza. czuje się nutę
zwykłego ludzkiego współczucia. Ale i tu jest jakiś utylitarny zamysł. bo scena ta natychmiast

kontrapunktowana jest inną, w której Moore usiłuj e przekonać kongresmana, by wysłał na woj n ę
własn ych synów.
Wnioski, do jakich Moore ostatecznie dochodzi, nie wydają mi się warte ca łej tej socjotechniki.
Bo oprócz mieszania z błotem prezydenta odkrywa
Moore banały: wojna jest zła, wielki biznes brudny, a biedni cierpią najbardziej. O wiele istotniejsza
jest przebijająca się zza spiskowej teorii diagnoza
Ameryki. Tu nie pali się książek, lecz wolność.
Zostaje ona złożona na ołtarzu rozpętanej przez
Busha psychozy strachu.
W tym kasandrycznym wieszczeniu pozostaje Moore wierny wypracowanej konwencji satyrycznej impresji, quasi-dokumentalnego kabaretu.
l tak jak jego wcześniejsze filmy ogląda się to
świetn i e. Jest coś ujmującego w szczerej pasji,
z jaką Moore wytacza kolejne działa w swej
krucjacie. Trafił swym filmem w d ość powszechne
odczucia, nie tylko canneńskiego jury, ale zwykłe
go amerykańskiego wyborcy. Może więc dołoży
swą cegiełkę do kl ęski Busha w listopadowych
wyborach. Tyle tylko, że to się może rychło zmienić i -jeśli za galon ropy trzeba będzie zapłacić
jeszcze kilkadziesiąt centów więcej -Amerykanie
szybko zapomną o .. Fahrenheit 9/11 ".Taki to już
los propagandy.
WO.ITEK KALUŻYŃSKI

Anty-Bushowska agitka. Mistrzowski
popis propagandy.
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Oparte na znanym horro.
rze lry Levina, ..Zony ze
Stepford" Stevena Forbesa
z 1975 roku doczekały się
statusu filmu kultowego. Była to przypowieść o wojnie płci w dobie rewolucji seksualnej. Nie mam nic przeciwko temu, że
twórcy nowej wersji zamienili grozę oryginalnego filmu na formułę czarnej komedii.
Przy okazji poświęcili zjadłiwy społeczny
komentarz dla mało śmiesznych żartów
z telewizyjnych reality-show, homoseksualnych stereotypów, mizoginicznych postaw
i represyjnych małżeńskich relacji.
Najbardziej zaszkodziła nowym ..żonom ze Stepford" karkołomna próba dopasowania współczesnych realiów do wymiarów opowieści sprzed 30 lat. Główna bohaterka Joanna Eberhart (Nicole Kidman) nie
jest j uż gospodynią domową, ale niezależną telewizyjną prezenterką. Razem ze swym
mężem, Walterem (Matthew Broderick), zatrudnionym w tej samej stacji, rezygnują z
pracy i zostawiają chaos miasta dla spokojnego, zacisznego przedmieścia z jego doskonatymi domami, równiutko przystrzyżenymi trawnikami i przykładnymi rodzinami.
Walter natychmiast zostaje przyjęty do
klubu miejscowej elity, której przewodzi
burmistrz Mike (Christopher Walken). Joanna natomiast trafia w objęcia uroczej żony

-

***
burmistrza, Claire (Gienn Close), u czącej
miejscowe kobiety wszystkiego, co powinna umieć przykładna żona. W tym towarzystwie Joanna czuje się coraz bardziej
nieswojo. Kobiety ze Stepford wydają się
jej odrobinę zbyt doskonałe, a ich małżeństwa rażą sztucznością.
Niestety, tak samo sztuczna, niedzisiejsza wydaje się wizja współczesnej prowincji. Dlatego ostrze satyry tego filmu zawieszone jest w próżni. Kiedy Joanna ze swą
przyjaciółką, Bobbie (Bette Midler), próbują
odkryć tajemnicę idealnych żon ze Stepford,
jest jeszcze gorzej. Nie udaje się zachować
równowagi między rzeczywistością dowcipów o blondynkach i ich poważną interpretacją w wersji science fidion. W efekcie następuje takie pomieszanie, że nie wiadomo,
z czego się śmiać, a co brać na serio.
Gubią się w tym sami aktorzy i tylko
Bette Midler zdaje się rozumieć, w co się tutaj gra. Reszta gwiazd błądzi po omacku,
a Nicole Kidman kładzie swoją rolę koncertowo, starając się wtłoczyć w jednowymiarową komediową postać feministyczne
przesłanie. Może to zresztą wina reżysera
Franka Oza, który owo przesłanie wykłada
w finale kawa na ławę. Szkoda pomysłu,
autonomicznej wobec oryginału historii
i zmarnowanego potencjału gwiazd.
JAN WALCZAK

WięceJ

-ł Premiera: 30.07
(STEPFORD WIVES)
USA 2004
Reżyseri a: Frank Oz
Scenariusz: Paul
Rudnick na podstawie
powieści lry Levina
Zdj ęcia: Rob Hahn
Muzyka: David Arnold
Obsada: Nicole
Kidman, Bette Midler.
Matthew Broderick,
Christopher Walken,
Faith Hill, Glenn Close
Dystrybutor: UIP
Czas: 120'

,...

- 5 lat miesię

ia

n
zdjęcia

Wyjątkowe i P

py i Stanów
uznanych

fotografów z Po\skt,
Zjednoczonych - ~u·
staw, jak i mto.dy
. p ikacja prac na
Połączyło ~ch.
Pozytyw.
tamach mte
lfiH.

l

• 27 totogratów
• 61 zdjęć
• tormat 180x120 om
• 24 godziny na dobę

8 czerwcą .

_12 wrzesnta 2004

ogrodzenie parku łazienkowskiego w warszawie,
od strony Ale\ Ujazdowskich
-WIMif/'{.

ING
&lAL ISTATE

www.~·P'
Czarna komedia
przyrządzona

z horroru.

I

rze
Filmowy przekręt. aby się udał,
wymaga przede wszystkim że
laznej logiki i szachowej precyzji w planowaniu kolejnych
zwrotów fabuły. Bo chociaż uwielbiamy być
zwodzeni i zaskakiwani, nie znosimy, jak się
nas nabija w butelkę. James Foley miał się tej
sztuki od kogo uczyć, terminował przecież
u samego arcymistrza filmowego oszustwa
- Davida Marneta na planie ..Giengarry Glen
Ross". No i nauka w las nie poszła.
Z ducha Marneta wywodzi się w tym filmie
prawie wszystko. Świat - samowystarczalny,
wypreparowany z szerszego kontekstu i istniejący wyłączn i e dla siebie, ale zarazem zaskakująco wielobarwny i zaludniony przez ciekawie
dobrane typy, których nijak nie da się mierzyć
w kategoriach etyki czy choćby psychologicznego prawdopodobieństwa .
Cała rzeczywistość w filmie Foleya służy
wyłącznie grze i sama jest tylko grą. partią
szachów, której stawka i dla bohaterów,
i dla widzów ogranicza się do pytania, kto kogo wyroluje. Nie ma więc szlachetnych motywacji, nie ma też postaci jednoznacznie sympatycznych, choć oczyw1ście od początku wiemy,
komu kibicować.
84 FILM lipiec 2004
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Premiera: 9.07
(CONFIDENCE)
USA 2003
Reżyseria : James Foley
Scenariusz: Doug Jung
Zdjęcia : Ruiz Anchia
Muzyka:
Christophe Beck
Scenografia:
Bill Arnold
Obsada: Edward
Burns, Dustin Hoffman,
Rachel Weisz, Andy
Garcia, Paul Giamani
Dystrybutor: Vision
Czas: 97'

****

Mistrzem ceremonii jest w tej partii niejaki
Jake Vig (Edward Burns) wraz z dwój ką wypróbowanych kumpli zajmujący się zawodowo oszustwami. Fortuna sprzyja mu do czasu, gdy nacina na
grubszą kasę księgowego szefa mafii, Kinga (Dustin
Hoffman). Aby ujść jego zemście, zgadza się na ryzykowny plan obrobienia z jeszcze grubszej gotówki osobistego wroga Kinga. Gdy po piętach Vigowi
zaczyna deptać stary wyrolowany znajomy - agent
FBI (Andy Garcia), sprawy wydają się iść w coraz
gorszym kierunku. Wydają się, bo nic tu, zgodnie
z naukami Ma meta, nie jest tym. czym się wydaje.

wi elkość

nie jest jedynie wirtua l ną reminiscencją
starych dobrych czasów.
Może i to byłoby wciąż mało, bo w końcu
mamy tu same aktorskie samograje. a dla Hoffmana takie gierki to łatwizna. Ale Foleyowi znakomicie się także przysłużył drugi, poza Mametem,
patron przedsięwzięcia. Przewrotność intrygi, demaskowanie jej paradoksów, ucieczka w absurd
czarnej komedii, tudzież montażowe sztuczki ła
miące chronologię i linearyzm wyraźnie wskazują
na inspiracje kinem Guya Ritchiego. l to się
sprawdza, i to już wystarczy, by filmowy przekręt

Wszystko tu jest grą. Nie wiadomo
nawet, czy główny bohater żyje
W serii zdrad, aktów podwójnej l oja l ności, nie wiadomo nawet, czy główny bohater właściwie żyje,
czy też cały film jest opowieścią zza grobu.
l może film Foleya byłby jedynie udanym
ćwiczeniem stylistycznym, gdyby nie aktorzy.
Wlaściwie wszyscy obsadzeni są idealnie, wszyscy pasują jak ulal do swych szemranych kostiumów, ale prawdz1wym skarbem okazuje się
Dustin Hoffman. Dezynwoltura, z jaką bawi się
swoją rolą gangstera-sutenera, dowodzi, że jego

uznać, jeśli

nie za doskonaly, to przynajmniej
za przeprowadzony z glową. Oczywiście wszystko
zależy od układu odniesienia, bo jeśli pamięta się
.. Dom gry", to staje się jasne, że do klasy mistrza
Marneta trochę jeszcze Foleyowi brakuje.
WOJTEK KAt.UŻYŃSKI

Udana wyprawa śladami arcymistrza
kinowego oszustwa Davida Mameta.
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Premiera: 30.07
(50 FIRST DATES)
USA 2004
Reżyseria: Peter Segal
Scenariusz:
George Wing
Zdjęcia: Jack N. Green
Muzyka: Teddy
Castellucci
Scenografia: Alan Au
Obsada: Adam
Sandler, Drew
Barrymore, Rob
Schneider, Sean Astin.
Dan Aykroyd
Dystrybutor: UIP
Czas: 99'

Obrzyganie przez lwa
morskiego nie jest szczególnie śmieszne, ale filmowcom pozwala nieco
zgorszyć publi kę, a bohaterowi granemu
przez Adama Sandlera daje odskoczn i ę do
.,dowcipnej" reakcji. W tym sensie scena
ta jest charakterystyczna dla komedii przez
Sandlera firmowanych. Niezależnie od roli
gra on bowiem niezmiennie tego samego
matołka radzącego sobie z najróżn i ejszymi
sytuacjami przy użyciu naiwnej bezradności
lub niekontrolowanego gniewu.
Wiadomo, czego można się po jego
filmach spodziewać - wulgarności, gagów
na pól gwizdka i rozbrajającej wesołości
z domieszką taniego sentymentalizmu.
Wiadomo też, czego nie należy się po nich
spodziewać- oryginalności , inteligentnych
pomysłów i humoru z domieszką ironii.
Najnowsza komedia, .,50 pierwszych
randek", różni się od swoich poprzedników
niewiele, ale jednak na tyle, że różnica
godna jest odnotowania. Sandler występu
je tu w roli weterynarza Henry'ego pracują
cego w morskim zoo na Hawajach. Henry
traktuje kobiety jak przedmioty jednorazowego użytku - po przelotnym romansie
natychmiast o nich zapomina. Do czasu aż
spotyka uroczą i słodką Lucy (Drew Barrymore}, z którą spędza miło czas i umawia
się na dzień następny. Problem w tym,
że Lucy po wypadku samochodowym cierpi

m

na zanik pamięci i następnego dnia Henry'ego - swego adoratora- nie poznaje.
Zdeterminowany bohater musi więc codziennie zaczynać swoje zaloty od nowa.
l walczyć o utrwalenie się w jej pamięci .
Ten pomysł, zapożyczony z .,Dnia świ
staka", w którym Bill Murray stale przeży
wał ten sam dzień, daje filmowcom szansę
zaprezentowania komicznego poradnika,
jak podbić dziewczynę na 50 sposobów.
Te sposoby nie zawsze są pomysłowe i zabawne. Chwilami wydaje się, że twórcy
zużyl i całą energię na obmyślanie "romantycznych" sytuacji i nie są w stanie spożyt
kować ich komicznego potencjału. Film
łechce poczucie komizmu, ale rzadko posuwa się dalej.
Niemniej jednak logika narracyjna
- każda nowa próba bohatera, by przebić
się przez barierę niepamięci bohaterki, budzi nadzieję na coś lepszego i tym samym
wiąże naszą uwagę. Produktem ubocznym
głównego wątku jest przy tym ukazanie
nieco łagodniejszej i sympatyczniejszej
strony Sandlera. Nie czyni to zeń wielkiego
aktora, ale filmowi pozwala uderzyć w liryczną strunę bez narażania na szwank
wiarygodności jego miłosnych zapędów.
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Nie trzeba być potteromaniakiem, żeby dobrze się bawić
na .. Harrym Potterze i więźn i u
Azkabanu". Magia działa,
a film jest najlepiej opowiedziany z trzech dotychczasowych ekranizacji, bo mniej tu efektów
specjalnych i fajerwerków. Z komputerowo
stworzonych bohaterów wyróżnia się postać
Hardodzioba, w połowie konia i orła.
Natłok gwiazd z komputera i tych prawdziwych (m.in. Emma Thompson w rozkosznej roli
profesorki wróżbiarstwa, skutecznie dobita w
polskim dubbingu)- nie przysłania na szczęście
głównych bohaterów. Jedyne, co może przeszka86 FILM lipiec 2004
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Premiera: 4.06
(HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN) USA 2004
Reżyseria : Alfonso Cuarón Scenariusz: (wedlug książki J.K. Rowling): Steven Kloves
Zdjęcia : Michael Seresin Muzyka: John Williams Scenografia: Stuart Craig
Obsada: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, David Thewlis,
Alan Rickman, Maggie Smith, Emma Thompson
Dystrybutor: Warner Czas: 142'

dzać,

to uczucie, że znajdujemy si ę w środku opowieści. Co prawda wszystko jest jasne, ale brakuje
zarówno prawdziwego początku, jak i prawdziwego zakończenia - bo przecież wiele wątków,
z tym o poszukiwaniu utraconych rodziców na czele, pozostaje otwartych. Trzeciej części filmowych
przygód Harry'ego Pottera towarzyszy fama odcin-

ka najbardziej ..dorosłego" i najlepszego. Z pierwszym zgodzić się można na pewno. Wynika to
z faktu, że Chrisa Columbusa zastąpił Alfanso
Cuarón...Więzień Azkabanu" jest nieco bardziej
mroczny i ponury niż .. Kamień filozoficzny" i .. Komnata Tajemnic", a także bardziej ... ambiwalentny.
Nie tylko źli okazują się dobrymi i odwrotnie;
ale coraz więcej postaci jest nierozstrzygalnie dwuznacznych. Na czele tego korowodu stoją wzbudzający autentyczną grozę Dementorzy, .. stróże
prawa" czyniący wyłącznie zło . Z ambiwalencją
przesadzono też w scenie spotkania Harry'ego
z morderczym Syriuszem Blackiem - nie wiadomo
bowiem, kto tu w końcu chce kogo zabić i dlaczego nagle rezygnuje.
Ja jednak nie przestaję myśleć o pierwszej,
.. mugolskiej" sekwencji filmu. Karykaturalny obraz
rodziny Harry'ego - ze sceną, w której dręczony
chłopiec robi wred ną ci otkę .. w balona"- jest bardziej przerażający niż wszystkie czary Hogwartu.
A przecież ten świat w zasadzie nie istnieje, skoro
został zredukowany do tak płaskiej, jednowymiarowej reprezentacji. W porównaniu z nim Hogwart
to królestwo wieloznaczności . Jeśli jednak rzeczywistość powszednia wyzbywa się ci ężaru, to traci
go także jego czarodziejska podszewka. l chyba
dlatego w filmowym świecie Harry'ego Pottera toczą się dwie równorzędne walki. Jedna to ta .. pomiędzy dobrem i złem", druga pom iędzy opowieścią serio, docierającą do głębszych pokładów
wrażliwości, tęsknot i lęków widza a niepoważną
opowiastką. W jednej jest powiew metafizyki,
w drugiej tylko czary. Pierwsza będzie trwała, druga zatrzaśnie się, jak powarkujące książki z potworami, wraz z nadejściem dojrzałości.
Opowieść serio to ta, w której Harry, tęsknią
cy za bliskością rodziny i ..fi gurą ojca", dostrzega
w chwili ataku Dementorów sylwetkę nieżyjącego
taty i jest przekonany, że to on go uratował.
W opowieści .. nie serio" bohater odkrywa, że taty
tam nie było, że to on sam wybawił się z tarapatów- co wcale go nie smuci, lecz napawa ..jednorazową" radością dziecka odkrywającego nowe
um i ejętności. Biedny Harry Potter musi przecież
zachować siły i optymizm -wszak nie wiadomo,
co go jeszcze czeka.
BARBARA KOSECKA

PS Film -jako pierwszy z serii przygód Harry'ego Pottera - można także oglądać w formacie
IMAX w kinie Panasonic lMAX w Warszawie.
Najlepszy jak dotąd Harry Potter: bardziej mroczny, dorosły i ambiwalentny.

Denzel Washington zupełnie
nie wie, co jest grane

Wyścig

,

z czasem ***

: l l :::a

W filmie tym niewiarygodne sytuacje
, .1 m i nadzywczajne zbiegi okol iczności pietrzą
l ~ się w piramidę absurdu. Ale ..Wyścig z czasem" usiłuje być czarnym kryminałem.
Matt (Denzel Washington), szeryf w miasteczku na Florydzie, ma słabość do zamężnej koleża nki ze szkolnych lat,
Ann (Sanaa Lathan). Szeryf wpada w potrzask, gdy na leczenie kochanki .. pożycza" z kasy policyjnej dużą sumę
skonfiskowanych wcześniej pieniędzy. Kobieta wkrótce potem ginie w pożarze wraz z mężem i kasą, a wszystko przemawia za tym, że to nasz bohater jest sprawcą zbrodni.
'
Sledztwo
zaś- by pogmatwać sprawy w stylu najgorszych
telenowel - autor scenariusza powierza ... żonie Matta, Alex
(Eva Mendes), z którą jest on w trakcie rozwodu.
Reżyser stara się utrzymać nap ięcie. Ale scenariusz jest
zbyt naciągany, a postacie zbyt uproszczone, by mogło się
to w pełni udać. Przepchnięcie szybkiej i sprawnej akcji
przez mielizny naiwnych rozwiązań sytuacyjnych wymaga
nadzwyczajnego wysiłku i karkołomnych narracyjnych wygibasów. Logika wydarzeń jest tak wątpliwa, jakby film
za chwi l ę miał się rozpaść. Jeśli ostatecznie jakoś trzyma si ę
kupy, to tylko wskutek częstych zastrzyków adrenaliny
- sztucznie potęgowanego zagrożenia.
..Wyścig z czasem" przypomina czarne kryminały z lat
40., w których pajęcza sieć intrygi byla tak skomplikowana,
że nawet bohaterowie wydawali się nie pojmować jej do
końca. O ile jednak tamte filmy przesycone byly ironią i goryczą wywołaną moralnym upadkiem świata, o tyle ..Wyścig
z czasem" jest jedynie zręczną, lecz pustą imitacją. Czasem
film ten tak si ę wysila, by dorównać swoim protoplastom,
że nabiera cech parodii. Niepewność tego odbija się na
twarzy Washingtona, który raz zdaje się grać postać zaszczutą i zdesperowaną, a kiedy indziej puszcza do nas oko.
Zdecydowanie najlepiej w filmie wypada Floryda
w bagiennych oparach. Odurzenie się tymi oparami bardzo
pomaga w odbiorze filmu.

m
>

ANDRZEJ ZWANIECKI

-ł Premiera: 16.07
(OUT OF TIME)
USA 2003
Reżyseria: Carl Franklin
Scenariusz:
Dave Collard
Zdjęcia: Theo van de
Sand e
Muzyka:
Graeme Revell
Scenografia:
Paul Peters
Obsada: Denzel
Washington,
Eva Mendes, Sanaa
Lathan, Dean Cain,
John Billingsley
Dystrybutor: SPI
Czas: 105'

ale pusta
imitacja czarnego
Zręczna,

1

kryminału .

Smiertelna

gorączka

*** -

-ł Premiera: 30.07
(CABIN FEVER) USA 2002 Reżyseria : Eli Roth Scenariusz: Eli Roth, Randy Pearlstein
Zdjęcia: Scott Kevan Muzyka: Angelo Badalamenti, Nathan Barr
Scenograf ia: Franco-Giacomo Carbone Obsada: Rider Strong, Jordan Ladd, James DeBello,
Cerina Vincent, Joey Kern Dystrybutor: SPI Czas: 94'

.. śmiertelna gorączka" to
kolejny tytuł wywodzący
się z klasyki horroru, który
jednak wykracza poza
zwykłe naśladown i ctwo. 30-latek Eli Roth
pokazuje, że jeśli w przyszłości popracuje
nad dyscypliną. może być nową nadzieją
kina strachu.
Do domku na odludziu wybiera się
grupa amerykańskich nastolatków, wyglą
dających jak typowa karma dla leśnych demonów (durni, rozkrzyczani, rozpasani seksualnie i beztroscy - przed leśnym lokum
powinien ich witać transparent zapożyczony
od Woody'ego Allena: ..Welcome idiots").
Sielanka trwa tylko tyle, ile niecierpliwy scenarzysta horroru daje radę powstrzymać się
przed sięgnięciem po czerwony flamaster.
Zanim minie pól godziny, można scena po
scenie cytować, jakie filmy powiela na ekranie reżyser. Najwięcej tu .,Evil Dead" Sama
Raimiego, ale niemało też "Teksańskiej masakry pilą łańcuchową" Tobe Hoopera i pomysłów George'a Romero.
Roth bawi się odniesieniami do cudzych filmów w nieco może przestarzałym
stylu. Takie mruganie do widza, że .,owszem, zna się tę klasykę", bylo w cenie w
ubieglej dekadzie, kiedy młodzież myślała,
że powielanie scen z lepszych filmów zastąpi im treść filmu. Gdy jednak .,Gorączka"
zanadto zbliża się do plagiatu i w 30 mi-

nucie chce się krzyknąć: "Dawaj, facet, coś
od siebie!", film rzeczywiście zmienia kurs.
Roth daje od siebie rzecz najważniejszą
w horrorze: wyczucie atmosfery.
Diabeł tkwi tutaj w muzyce. Jak wiemy od Davida Lyncha, który filmowego
diabla nie raz wywołał - muzyka to trzy
czwarte atmosfery filmu. Zaskakujące,
że równie dobrze wie to debiutant Roth.
W .. śmiertelnej gorączce" ledwie kilka razy
odwołuje się do typowego chwytu z kina
grozy - nagiego halasu. Przez większość
filmu operuje nietypowymi dla gatunku
brzmieniami, m.in. dynamicznymi, ale nie
rozkrzyczanymi smyczkami. Słychać tu nawet echa kompozycji hitchcockowskiego
Bernarda Herrmanna. Lynch też zresztą wyskakuje z pudelka- część muzyki skomponował Angelo Badalamenti. Jedną gwiazdkę dorzucam za niezły czarny humor.
.,Śmiertelna gorączka" ma zbyt wiele
momentów banalnych, żeby nazwać ją
branżowym wydarzeniem. Ale jej reżysera
warto obserwować. Wyczarowanie odpowiedniego klimatu w horrorze to ważna
umiejętność. A Roth sprawia wrażenie, jakby wyssał ją z krwią matki.
MICHAŁ CHACIŃSKI

krew sceny w sam raz
na środek lata, ale rzecz wyłącz
nie dla fanów horroru.
Mrożące
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SEANS

KINOWY

on vo
Gdyby przyznawano nagrody
za wprowadzanie filmowych
krytyków w stan zbaranienia,
.. Bon voyage" byłby w ścisłej
czołówce moich faworytów. Prędzej bym się
spodziewał kolejnej serii .. Ałło, alfo" niż Francuzów przekonujących, że zbyt byli zajęci romansami, by odeprzeć hitl erowską nawałę. Jean·Paul Rappeneau jest reżyserem solidnym,
czego dowiódł chociażby stylową ekranizacją
.. Cyrano de Bergeraca", ale takiego wyrafinowania, jakie demonstruje w .. Bon voyage",
zupełn i e się po nim nie spodziewałem .
Rzecz dzieje się w roku 1940, dosłownie
w przeddzień wkroczenia niemieckiej armii do
Paryża. W hotelu Splendide w Bordeaux tłum
uciekinierów ze stolicy gorączkowo domaga się
apartamentu w nadziei na schronienie przed
wojenną zawieruchą. Wśród krzyku i przepychanek spotykają się główne postacie tej zaskakującej historii: filmowa gwiazda, szpieg, minister, pisarz, wybitny naukowiec, jego studentka,
pospolity kryminalista.
W sercu tego tygla niepodzielnie panuje Viviane (lsabelle Adjani) - zepsuta, rozkapryszona
aktorka, mani pulująca swymi dawnymi, obecnymi i przyszłymi kochankami. Frederic (Gregori
Derangere) - młody pisarz z aspiracjami - daje
się zamknąć w więzieniu, biorąc na siebie winę
za morderstwo, którego to ona dopuściła się
na pewnym szantażyście. Jej aktualny protektor.
88 FILM lipiec 2004
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Premiera: 30.07
Francja 2003
Reżyseria : Jean-Paul
Rappeneau
Scenariusz: Patrick
Modiano, Jean-Paul
Rappeneau
Zdjęcia : Thierry
Arbogast
Muzyka: Gabriel Yared
Scenografia: Jacques
Rouxel
Obsada: lsa beli e
Adjani, Gerard Depar·
dieu, Virginie Ledoyen,
Gregori Derangere,
Peter Coyote, Jean·
-Ma re Stehle
Dystrybutor: Kino
Świat

Czas: 114'

Beaufort (Gerard Depardieu), minister kolaboracyjnego rządu, gotów jest uczynić wszystko, by zło ·
żyć świ at u stóp Viviane, a w kolejce czeka już
Alex Winekler (Peter Coyote). dziennikarz mówi ący
z podejrzanym akcentem.
Ich losy krzyżują się w pozornie chaotycznych mgnieniach. Rappeneau konstruuje precyzyjny splot przypadków, które długo nie chcą
ułożyć się w żadną sensowną całość. W tę
gmatwaninę reżyser w plątuj e jeszcze profesora fizyki Kopolskiego (Jean-Marc Stehh~) i jego młodą
asystentkę Camille (Virginie Ledoyen), usiłujących
bezpiecznie wywieźć do Anglii zapas ciężki ej wody, potrzebnej do skonstruowania bomby atomowej. l właśn i e ten wątek bezpośrednio odsyła nas
do istoty misternej kompozycji Rappeneau.

kina lat 40. Co rusz natykamy się na bohaterów,
sceny, cytaty i aluzje. Do .. Casablanki", .. Być albo
nie być", "Trzeciego człowieka", .. Ministerstwa
strachu", .. Bitwy o ciężką wodę" i dziesiątków innych filmów. Tamten styl, tamci bohaterowie,
tamte fabu ły - wszystko naprawdę ożywa na naszych oczach i dostarcza nie tylko przyjemności
odkrywania odniesień, ale żywych emocji i ży
wych wzruszeń. Rappeneau tak zręcznie zaciera
granicę m i ędzy komedią, romantyczną otoczką

i sensacją, że wszystkie te elementy łączą się w
coś zaskakuj ąco oryginalnego. Farsa niepostrzeżen i e staje się melodramatem, a w końcu szpiegowskim filmem akcji. Wciąga tajemnicą, zmysło
wą atmosferą, tętn i starośw i eckimi namiętnościa

mi i czaruje zupełnie niedzisiejszym wdziękiem.

Hołd

dla kina lat li O. - tamten styl,
tamci bohaterowie, tamte fabuły
W tym kontekście podobieństwo między Ledoyen
i młodą lngrid Bergman wydaje się zupełnie
nieprzypadkowe.
Bowiem Rappeneau dzieli równo uwagę
między losy swych bohaterów i kino. To ono jest
dla niego wszechświatem. Cala historia zaczyna
się w kinie i tam też się kończy. Zaczyna na
przedwojennym jeszcze melodramacie, a kończy
na jakiejś kolaboracyjnej musicalowej farsie.
Wszystko, co pomiędzy, jest hołdem dla tamtego

l choć nie jest to na pewno wielkie dzieło
- wszystko jest pożyczone, a reżyser za bardzo
zakochał si ę w swym koncepcie - to jednak tyle
tu miłości do kina, że wystarcza jej w zupełności,
by się tym filmem cieszyć jak dziecko zaproszone
do zabawy.
WOJTEK KAŁUŻYŃSKI

t

rrrlłł **
-ł Premiera: 23.07
Francja 2004 Reżyseria : Alain Chabat Scenariusz: Maurice Barthelemy, Alain Chabat, Marina Fois, Pef Martin Laval,
Jean-Paul Rouve Zdjęcia : Laurent Dailland Muzyka: Frederic Talgarn Scenografia: Christian Gazio
Obsada: Marina Fois, Gerard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Alain Chabat, Jean Rochefort Dystrybutor: SPI Czas: 98'

'

l

Po sukcesie drugiej części przygód ,.Asteriksa
i Obeliksa" francuski aktor i reżyser Alain Chabat
postanowił sięgnąć głębiej w historię i pośmiać się trochę z naszych
pra-pra-pra-pra etc. przodków.
Tych, co biegali w skórzanych przepaskach na biodrach i byli za pan
brat z mamutami. Efekt jest jednak
niezadowalający, bowiem Chabat
gra znaczonymi kartami. Czy raczej
- znaczonymi dowcipami.
Ta komedia opiera się na anachronicznym zderzeniu naszych wyobrażeń o tamtej ..dzikiej" epoce i

obyczajów współczesności. Umorusane golasy zajadają surowe mięso
(notabene, wszystkie zwierzęta
w filmie mają kły. nawet robaki),
a jednocześn ie np. wynajmują ,.baby sitter". Jeden ze współplemień
ców trafia nawet do supermarketu,
gdzie pan w garniturze oferuje mu
pralkę na korzystnych warunkach.
Pomysłowość tych i innych
gagów jest więc mocno ograniczona. Może i można by się przy nich
uśmiechnąć. gdyby film trzymał się
poza tym jakiegoś w miarę stabilnego kursu opowieści . Ale akcja
zaczyna się od afery szamponowej
(jedno czyste plemię posiada eliksir
R

e

do włosów, inne plemię brudne
chce mu go wykraść), by potem
nagle skręci ć w stronę zagadki
morderstwa. Chabat ze swoimi aktorami zabawia się w parodię filmów detektywistycznych, co nie
jest nawet specjalnie jajcarskie.
l w zwariowanych komediach
warto mieć kogoś, z kim się bę
dzie sympatyzowało. Tymczasem
w ,.RRRrrr!! !" nie tylko brak głów
nego bohatera i wszyscy zlewają
się w jedną komiksową zgraję.
Jedyne okruchy współczucia widza
przypadają dwóm młodzieńcom,
których oryginalne fryzury skazują
na outsiderstwo. Zawarte w filmie
K

l

A

przesłanie, że

trzeba szanować
odmienności , popieram, a jakże .
A na koniec lojalnie zaznaczam, że widziałem film w wersji
oryginalnej, podczas gdy w Polsce
będzie on pokazywany z dubbingiem (autorstwa Bartka WierzbięM

A

ty), który może wydobędzie drugie
dno z dialogów, doda im tempa
i wigoru ... Może.
BARTOSZ ZURAWIECKI

1

Śmichy-chichy z epoki
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Wkraczamld w en:~ zielonego ludka. Miejmld
nadziejĘ, że "Shrek 2" bt;;dzie kolejnldm w 1\dm roku
nlmem, klórld poprawi nasze kinowe slal\dsl\dki.

7 maja - 3 czerwca 2004

WYŚCIG DO KASY
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SHREK 2
TROJA
VAN HELSING
POJUTRZE
MEAN GIRLS
MAN ON FIRE
13 GOING ON 30
RAISING HELEN
NEW JORK MINUlE
BREAKIN' ALL THE RULES

ło co oglądać. Od mocnego otwarcia -

2

276,6
113,3
113,3
112,2 . 112,2
100,6
100,6
75,2
46,8
74,3
26,2
17,8
54,9
17,5
17,5
13,6
13,6
11,2
11 ,2

Po słabym kwietniu w maju Amerykanie ruszyli do kin. A by-

52 mln dolarów- roz-

począł ,Yan Helsing". Tydzień później dołączyła "Troja". Wpraw-

3
4

dzie miała gorsze otwarcie, ale szybko

1

- rozczarowuje.

5

4163 kopiach)

6

l 08 mln dolarów, co daje mu drugie najlepsze otwarcie wszech

6

czasów. W ostatni weekend maja do zawodów

nadgoniła straty. Jednak

wynik tego wielkiego widowiska po 3 tygodniach od premiery
Tydzień później

przypuścił

zmasowany atak na kina (w

.,Shrek 2". W

ciągu

trzech dni zarobił
przystąpił

kata-

stroficzny film "Pojutrze". Zebrał (4223 kopie) 96 mln dolarów.

1

Po 14 dniach wyświetlania ,.Shrekowi" brakuje tylko 64 mln do-

4
3

larów, aby stać się najbardziej kasowym filmem animowanym
i 94 mln dolarów, aby być najlepszym filmem tego roku.

WCIĄŻ NIEŹLE CHODZIMY
•

Wspaniała passa polskiego kina trwa! W maju kina odwiedziło

ponad 2, l miliona widzów, nieznacznie więcej niż w

zeszłym

ro-

ku. Coraz częściej wielkie amerykańskie produkcje trafiają na nasze ekrany w tym samym czasie co za oceanem (Yan Helsing",
,.Troja" i ,.Pojutrze"). Najlepsza .,Troja" weszła w rekordowej
liczbie kopii ( 155) i w pierwszy weekend obejrzało ją - 260 tys.
widzów. Tytko l Otysięcy więcej - i to w

ciągu

8 dni -

zebrał

naj-

nowszy film katastroficzny ,.Pojutrze".

170 tys. widzów "Rogatego Rancza" po pierwszym tygodniu to za
mało,

by myśleć o powtórzeniu sukcesu poprzedniego filmu Dis-

neya (,.Mój brat niedźwiedź" zebrał ponad milionową widownię).
Wynik "Monstera" z oscarową Charlize Theron w tym towarzystwie

Liczba
widzów
w tys.
1 800

należy uznać

za zupełnie przyzwoity.

1.
:=
2.
:===
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TROJA
POJUTRZE
VAN HELSING
ROGATE RANCZO
MONSTER
KILL BILL VOL. 2
PASJA
DZIEWCZVNA Z PERŁĄ
LEPIEJ PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ
====
STARSKY l HUTCH

846,0
272,5 272,5
231,1
231,1
171,0 171,0
65,4
65,4
57,3 202,6
49,8 3 437,5
43,6
43,6
33,9
322,2
33,4
65,3

3
1
4
1

4

6
13

2
11
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NAJLEPSZE FILMY LIPCA
SEZON NA ZIELONE
•

1 500

Frekwencja na filmach wprowadzanych na ekrany

w lipcu rzadko przekracza milion. Niezrażeni tym dys-

1 200

• •••••••••

1000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
900

trybutorzy

przygotowują

premiery. l

liczą

na wakacje spektakularne

na sukces. Czasem się udaje. Najlep-

szym wśród lipcowych filmów ostatnich 8 lat był
.,Gladiator" w 2000 roku. Tuż za nim

znalazł się

o rok

późniejszy animowany "Shrek". Pierwszą trójkę zamy-

600

ka "Armageddon" z 1998 roku. W tym roku w lipcu
na pewno znów

300

będzie królował

,.Shrek". Pierwsza

część debiutowała skromnie (tylko 85 tys. widzów

w pierwszy weekend wyświetlania), ale szybko

o

Szklanką

(on Air.

po łapkach

Lot skazańców
lipie< 1997

lipie< 1996
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Armageddon
lipie< 1998

Mumia
lipie< 1999

Gladiator
lipiec 2000

Shrek
lipiec 2001

Asterix i Obelix
Misja Kleopatra
lipie< 2002

Dwóch
gniewnych ludzi
lipie< 2003

zawojowała widownię. Popularność zielonego ogra

upewnia o tym, że ,.Shrek 2" skazany jest na sukces.

OPRACOWANJE: ES-MEDIA, WWW.ES.PL, WWW.BOXOFFICE.PL
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RAPORT Z PRZESLUCliAN.lA
.lln:ha 15.06 zatrzY'JI'ana zosta:ta n:De1etnia Montka S. Zadawa1ana.
WY'JI'achiwa:ta kartą przed nose111 zatrzY'JI'ująCY'JI'. a1e nd111a ta,

nielatwo jej by:rlo ją odebrać.
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JACEK SZCZERBA

*****

Za poczuciem humoru braci Coen nie prze·
padam, Toma Hanksa nie lubię. Sądziłem,
ie cała trójka wyłoży się przy tym rema·
ke'u starej angielskiej komedii. Nie miałem

racji. Ich film jest dowcipny, stylowy (pachnie amerykańskim Południem) i zgrabnie
opowiedziany. Idealny na lato. Hanks wybronił się, grając

pos tat przesadnie charakterystyczną (ach , ten jego fałszywy
uśmiech!). W sumie solidne "cztery
gwiazdki" (to tylko przecież błaha robótka!). ja jednak dodaję gwiazdkę piątą za
to, ie nie wierzyłem w sukces tego przedsięwzięcia,

i za urodę filmowego kota.

ELŻBIETA CIAPARA
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Bracia Coen wciąż nie mogą odzyskat
formy. Ich przeróbka angielskiej komedii
"Jak zabit starszą panią" może co prawda
bawit spiętrzeniem absurdów, ale brakuje
jej lekkości i finezji oryginału . A to,
co zrobili z Tomem Hanksem, podpada
pod paragraf o znęcaniu

się.
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SEANS DOMOWY

J

•

•

•

orozmaw1a m
a początku lat 70. ten
film wywołał prawdziwą
burzę. Został uznany za
obyczajowo kontrowersyjny i drastyczny. W kilku stanach USA
producentom filmu i reżyserowi
Mike'owi Nicholsowi wytoczono
nawet procesy o obrazę moralności. A wszystko z powodu tematyki filmu i licznych śmiałych
scen erotycznych.
Nichols stworzył kąśl iwy, wręcz
okrutny, portret mentalności seksualnej Amerykanów z przełomu
lat 60. i 70. Pisano nawet owiwisekcji amerykańskiego samca,
dokonanej przez Nicholsa.
Film pokazuje trzy etapy
z życia dwójki przyjaciół ze

studiów, Jonathana i Sandy'ego.
Obserwacja odbywa się oczywiście poprzez pryzmat stosunków
damsko-męskich.

Poznajemy dwójkę przyjaciół
podczas studiów, kiedy zakochują
się w tej samej dziewczynie
- Susan. Tak się składa,
że to Jonathan sypia z Susan,
ale ona wydaje się faworyzować
Sandy'ego.
Potem wkraczają w wiek średni.
Jonathan przeżywa kolejne
przygody m iłosn e, Sandy jest
nieszczęśliwy w małżeństwie
z Susan. Wreszcie następuje
finałowy epizod - kryzys wieku
średniego, zmęczenie życiem

i samym

sobą.

1e ac

-+

CARNAL KNOWlEDGE.
USA 1971.
Reżyser: Mike Nichols.
Obsada: Jack Nicholson,
Candice Bergen, Arthur
Garfunkel, Ann-Margret.
Dystrybutor: Vision.

Nichols bezlitośnie obnaża swoich bohaterów, pokazuje ich wewnętrzną niedojrzałość. Jonathan
przechwala się swoimi podbojami
erotycznymi, Sandy ma kochankę,
która mogłaby być jego córką ...
Dziś film już nie szokuje.
Stracił swoje obyczajowe żądło.
Wciąż jednak pozostaje interesującym portretem amerykańskiej
obyczajowości z okresu, kiedy
seks przestal być tematem tabu.
Świetną rolę stworzył Jack Nicholson jako zaliczający kolejne
romanse Jonathan. (Ponoć aktor
prywatnie znany z licznych erotycznych podbojów, kiedy wchodził na plan, by grać sceny
.. rozbierane", ostrzegal ekipę:

****
..Uwaga, nadchodzi Wielki Wacek!"). Ann-Margret, która
w przejmujący sposób pokazała
dramat odrzuconej kobiety, została nagrodzona Złotym Globem
za rolę drugoplanową, była też
nominowana do Oscara. W filmie
gra również Arthur Garfunkel,
piosenkarz znany z duetu muzycznego Simon and Garfunkel. (To
był jego drugi występ na ekranie
po filmie .. Paragraf 22").
Dodatki niestety bardzo skromne.
Zaledwie zwiastun. Szkoda, że
zabrakło komentarza reżysera
i aktorów, a przecież warto było
by posłuchać, jak dziś oceniają
sam film i głównych bohaterów.
ELŻBIETA CIAPARA
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Rzeka tajemnic ****
MYSTIC RIVER. USA 2003. Reżyseria : Clint Eastwood. Dystrybutor: Warner Bros.

Nietrudno zgadnąć. dlaczego powi eść Dennisa
Lehane'a zainteresowała Clinta Eastwooda. Sensacyjna intryga jest pretekstem dla nakreślen ia wyrazistych
postaci i postawienia trudnego pytania
- czy w pewnych sytuacjach samosąd
jest dopuszczalny? Og lądamy h i stori ę
trójki przyjaciół z dzieciństwa. Na ich
życi u zaważyła tragedia jednego
z nich. Jako dziecko Dave stał się ofiarą gwałtu. Jako dorosły mężczyzna
nie potrafi poradzić sobie z przeszło
ścią. Dramat Dave'a i jego bliskich
splata się z wątkiem zemsty. Córka
Jimmy'ego, przyjaciela Dave'a, zostaje
zamordowana. Zrozpaczony mężczy
zna chce sam wymierzyć karę. Ma jednak wątpliwo
ści , czy postępuje słu szn i e. Książka ko ńczy się jednoznacznie- choć motywy dzia łania Jimmy'ego są zro-

-

zumiałe,

nie ma moralnego przyzwolenia dla samosąd u. Film ma zakończen ie bardziej złożone. Reżyser
nie wyręcza widza w wydaniu wyroku. To widz musi
zdecydować, czy końcówka filmu jest
usprawiedliwieniem dla samosądu, czy
przeciwnie- jego potępie niem . Warto
.. Rzekę tajemnic" obejrzeć więcej niż
jeden raz. bo przy pierwszym ogląda
niu pewne niuanse mogą umknąć.
Łatwo wtedy o błąd w ocenie intencji
Eastwooda, do którego niżej podpisana się przyznaje. Film jest popisem aktorskiej wirtuozerii. Sean Penn d opełn ił
swój ekranowy wizerunek buntownika.
Trudniejsze zadanie m iał Tim Robbins,
który musiał zagrać ludzki wrak. Znakomita jest Marcia Gay Harden jako żona Dave'a.
ELŻBIETA CIAPARA

----

DUCH l MROK

***

-+ THE GHOST AND
THE DARKNESS.
USA 1997.
Reżyseria : Stephen Hopkins.
Dystrybutor: Vision.

Afryka, koniec XIX wieku.
Dwa lwy ludojady sieją spustoszenie wś ród budowniczych
mostu na Tsavo. W ciągu 9
miesi ęcy za biły 130 osób.
O pomoc poproszono dwóch
legendarnych myśl iwych.
To podobno prawdziwa historia.
Film Hopkinsa utrzymany jest
w konwencji kina przygodowego s krzyżowa n ego ze .. Szczęka
mi". W obsadzie dwie silne osobowości kina- Michael Douglas i Val Kilmer. Ale ich aktorski
pojedynek sprowadza się
do tego, który zrobi bardziej
nadętą m i nę.
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(EC)

HYDRAULIK ***

KOCHANEK **

KOLEKCJA CARY

KOMORA ***

-+ THE PLUMMER.
Australia 1979.
Reżyseria: Peter Weir.
Dystrybutor: Monolith.

-+ !:AMANT. Francja- Wielka
Brytania- Wietnam 1992.
Reżyseria: Jean-Jacques Annaud.
Dystrybutor: Mayfly.

GRANTA

-+ usA 2004.
Dystrybutor: Warner Bros.

-+ THE CHAMBER.
USA 1996.
Reżyseria : James Foley.
Dystrybutor: Universal.

Jeden z pierwszych filmów
Petera Weira. W mieszkaniu Jill,
pod nieobecność jej męża, pojawia się hydraulik. Właściwie
nikt go nie wzywał ... Nieproszony gość okazuje się bardzo
ekspansywny. Czyni spustoszenie nie tylko w łazience Jill,
ale także w jej głowie ... Film
Weira pozostawia widza z gęsi ą
skórką (w czym duża zasług a
muzyki i odtwórcy głównej roli)
oraz z pytaniem: do czego jesteś my zdolni, by chronić swój
spokój? A tak na wszelki wypadek: nie wpuszczajcie do
domu hydraulika z aureol ą pięknych loków...
(MW)

Popłu czyny

Cztery filmy - komedia .. Arszenik i stare koronki", wojenny
.. Cel: Tokio", musical .. Night and
Day" i sensacyjny .. Północ, pół
nocny zachód". Czyli skrótowy
przeg ląd aktorskich um i ejętności
Granta. Świetna, rozegrana na
pograniczu dyskretnego pastiszu, rola u Alfreda Hitchcocka.
Jednak najlepszy był Grant w
.. Arszeniku i starych koronkach",
ba lan suj ąc na granicy zwariowanej błazena d y. W ramach kolekcji ta kże pełen wspomn ień
(m.in. żon Granta) i anegdot dokument .. Cary Grant: A Class
Apart" przedstawiający karierę
i życi e prywatne aktora. (EC)

Jeszcze jeden film według
powieści Johna Grishama .
Tym razem pisarz podjął problem kary śm i erci. Jednak nie
jest to głos w dyskusji na jej
temat. .. Komora" to historia
sensacyjna. M łody prawnik
próbuje uratować dziadka przed
krzesłem elektrycznym.
Dziadek to kawał łajdaka
- rasista, który za bił dwoje
dzieci. Gene Hackman nie
próbuje wzbud zi ć sympatii czy
współczucia dla swojego bohatera. Ale też unika jed noznacznych osądów. Dzięki jego grze
.. Komora" pozostawia widza
.
.
. .
z m1eszanym1 uczuc1am1. (EC)

po .. Emmanuelle"
oparte na słyn nej powieści Marguerite Duras. Wietnam, kolonia
francuska. Młoda pensjonarka
poznaje chińskiego biznesmena,
z którym p rzeżywa swoje pierwsze erotyczne uniesienia. Wspaniałe, soczyste zdjęcia (chwilami
tak pi ękne, że nawet reklamy że
lu pod prysznic si ę chowaj ą} i hiperrealny, Annaudowski klimat
p rzeg rywają niestety z n i ez nośną
konwencją taniego romansidła.
Wrażen i e po obejrzeniu filmu
jest mniej więcej takie jak to, kiedy spotykamy niezwykle pię kną
i równie głu pią oso bę - szczególnie przykre.
(MAS)

*****

Underground *****
Francja 1995. Reżyseria: Emir Kusturica. Dystrybutor: Best Film.

filmowym lustrem . Pokazuje dwa światy - jeden tzw.
Film zaczyna się od hitlerowskiego bombardowania Belgradu w kwietniu 1941 roku, a kończy na
rzeczywisty, drugi, ukryty pod pod łogą, tytu łowy unpoczątku lat 90. Serb Kusturica sprzeciwia się uproszderground, z pogranicza jawy i snu, zbudowany na
czonemu podziałowi na dobrą Bośn i ę
kłamstwie, a przecież w jakiś absur,, l f J',
1\
J· 'i.
i złą Serbię . Jest przeciwny jakimkolrd· lalr laetu1"
dalny sposób bardziej prawdziwy od
wiek historycznym uproszczeniom. W
tego realnego. Świat na powierzchni
"Underground" nic nie jest jednoznaczto Jugosławia pod rządami Tito, ten
z podziemi to azyl outsiderów i uciene czy proste. Sam film to mieszanka
kinierów, którzy schowali się tam
różnych konwencji i kontrastujących
ze sobą emocji. Kusturica przechodzi
przed nazistami. Kiedy wreszcie podod komedii do tragedii. Nie brak tu
ziemie wyjdzie na powie rzchnię,
kafkowskiego absurdu i plastycznego
~~·""
przekona się, że wojna wciąż trwa,
przepychu rodem z kina Felliniego.
tyle to
inna wojna. Czy jest
- ...:::-;:;!r::.::-::··
możliwe pojednanie między oszukiKtoś nazwał "Underground" "Ali cją
'

~

IJ '\;

j.'l!\',

'

~ .. Ź

-- ...

w Krainie Czarów". A powinien raczej
szukać nawiązania do innej książki Carrolla - "0 tym,
co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra". Bo Kusturica także stawia swoich bohaterów i widzów przed

że już

wanymi i oszukującymi, między podziemiem a tymi z góry, między Serbami a Bośn ia ka
mi? Kusturica uważa, że tak.
ELŻBIETA CIAPARA
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MAtY KSIĄŻĘ

***

KOT * * *

LADY JANE

-+cAT IN THE HAT. USA 2003.
Reżyseria : Bo Welch.
Dystrybutor: Universal.

-+ w ielka Brytania 1985.
Reżyseria: Trevor Nunn.
Dystrybutor: ITI.

-+ rHE LITTLE PRINCE.
USA 1974.
Reżyseria: Stanley Donen.
Dystrybutor: ITI.

Nudna bajeczka o znudzonych
dzieciach, które próbuje rozbawić nudnawy, gadaj ący kot.
Wątpli we aktorstwo Mike'a
Myersa ostatecznie poległo
na grząskich wodach efektów
specjalnych. Jedyne, co pozwala
przebrnąć przez ten kociokwik
kolorów, to kilka cudownie
absurdalnych, absolutnie niepoprawnych politycznie scen
i dialogów. Przed obejrzeniem
tego filmu nie miałem pojęcia,
co tak naprawdę dzieje się
w tajwańskim parlamencie...
Jest jeszcze Alec Saldwin dłu 
bi ący w swoim pępku. Trzecia
gwiazdka za jego rol ę. (MAS)

Widowisko historyczne przypom inające mało znany epizod
z historii Anglii. Po śmierci Henryka VIII królową Anglii została
niespełna 16-letnia lady Jane
Grey. Na skutek intryg dworskich jej panowanie nie trwało
długo - zaledwie dzi ewięć dni.
Choć film pokazuje knowania
polityków, reżyser s kupił się
na wątku miłosnym - uczuciu,
jakie połączyło Jane (d ebiutują
ca Helena Bonham-Carter)
i niewiele od niej starszego
Guilforda Dudleya (Cary Elwes).
Zrobi ła się historia w stylu
"Romea i Julii". W dodatkach
tylko galeria zdj ęć.
(EC)

W obsadzie takie nazwiska, jak
Bob Fosse (Wąż) i Gene Wilder
(Lis). Pi ękn e zdj ęci a. A jednak
nie jest to najlepsza adaptacja
książki Antoine'a de Saint-Exupery. Być może dlatego, że z tej
pi ęknej i porażająco smutnej
historii twórcy filmu postanowili
zrobić... musical w hollywoodzkim stylu. Piosenki nawet
wpadają w ucho, a taniec Boba
Fosse'a robi wrażenie. Podobnie
jak duet wokalno-taneczny
ch łopca (Steven Warner) i pilota
(Richard Kiley). Ale jakoś nie
mogę si ę przekonać do takiej
musicalowej wersji "Małego
Ksi ęcia" .

NEVADA SMITH

OSTATNIA FALA

**** Reżyseria:

*****

-+ USA 1966.
Henry
Hathaway. Dystrybutor: ITI.

(EC)

Nie jestem fanem westernów,
tych schematycznych opowiastek
opartych na mocno zwietrzałych
legendach Zachodu. Oglądając
"Nevada Smith", nie mogłem
odkleić si ę od ekranu, choć nie
można chyba sobie wyobrazić
bardziej ogranego motywu niż
opowieść o samotnym pół-lndia
ninie szukającym morderców
swojej rodziny. Tyle że tego pół
-lndianina gra Steve McQueen.
Nikt inny nie potrafiłby tak przekonująco i dynamicznie pokazać
metamorfozy nieporadnego nastolatka w zabójcz.ego rewolwerowca. Jego największego wroga
gra Karl Malden.
(MAS)

-+rHE LAST WAVE.
Australia 1977.
Reżyseria: Peter Weir.
Dystrybutor: Monolith.

Jeden z najlepszych filmów
Weira. Richard Chamberlain
w zaskakującej (b i orąc pod
uwagę jego aktorski dorobek)
roli prawnika z Sydney, który
bron iąc pięciu Aborygenów,
odkrywa, że św iatu zag raża zagła da . Nie jest to jednak kino
katastroficzne. G roźbę nowego
Armageddonu równie dobrze
można potraktować metaforycznie. Cały film rozegrano bo.
. .
.
w1em na pogran1czu Jawy 1snu .
Weir jest prawdziwym mistrzem
w budowaniu klimatu niejednoznaczności i zagadki.
(EC)
lipiec 2004 FILM 97
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Ostatni samuraj ***
THE LAST SAMURAI. USA 2003. Reżyseria: Ed Zwick. Dystrybutor: Warner Bros.

Hollywoodzka wersja przemian, jakie dokonały się w Japonii w drugiej połow i e XIX
wieku. Filmowa wata dla oczu, niewiele mają 
ca wspólnego z historią, a wykorzystująca kulturowe mity.
Samuraje są więc romantycznymi błęd nym i rycerzami
o autodestrukcyjnych skłonno
ściach. Atakowani przez artylerię przeprowadzają samobójczą szarżę, uzbrojeni wyłącznie
w miecze (choć tak naprawdę
j uż od XVI wieku używa l i broni palnej). Tom Cruise jako
zgorzkni ały uczestnik wojny
secesyjnej p rzywołuj e do porządku cesarza
Japonii. Takich perełek jest wi ęcej . Dużym plusem są natomiast zdj ęcia Johna Tolla i muzyka

Hansa Zimmera . Jednak jako dwupłytowe
wydanie DVD .. Ostatni samuraj" może s i ę podobać. Jest szczegółowy komentarz Zwicka.
Niestety tylko po angielsku.
Za to reszta dodatków została
opracowana w polskiej wersji ję
zykowej. Znajdziecie tu filmowy
dziennik Zwicka, .. Podróż wojownika" (o pracy Cruise'a nad rolą),
wywiady ze Zwickiem i Cruise'em
o kręceniu .,Ostatniego samu raja",
zestaw scen niewykorzystanych,
mate riały o kostiumach Ngili Dickson (dwukrotnej laureatki Oscara
za stroje do .,Wła d cy Pi erścieni")
oraz o scenografii i o militariach. Są też migawki z premiery filmu w Japonii i zwiastun.
ELŻBIETA CIAPARA
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OTWÓRZ

PAMIĘĆ

OCZY * * * * *

ABSOLUTNA * * *

PO DRUGIEJ
STRONIE ŁÓŻKA

-ł ABRE LOS OJOS.

-ł TOTAL RECALL.

-ł El OTRO LADO DE LA CAMA.

Hiszpania-Francja-Włochy

1997.
Reżyseria : Alejandro Amenabar.
Dystrybutor: Best Film.

Tom Cruise twierdzi, że zanim
skończył oglądać ten film, już
dzwonił z ofertą kupna praw do
remake'u. Tak powstał .,Vanilla
Sky". Trudno mu się dziwić, bo
..Otwórz oczy" to jeden z najciekawszych thrillerów ostatnich lat.
Historia playboya, którego twarz
na skutek wypadku ulega potwornej deformacji, posłużyła Alejandra Amenabarowi za pretekst
do rozważań nad kultem piękna,
ku lturalną pustką i wirtualną toż
samością młodego pokolenia.
Co ciekawe, w obydwu filmach
zagrała Penełope Cruz.
(MAS)
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USA 1990.
Reżyseria :

Paul Verhoeven.
Dystrybutor: Vision.

l nspi racją było opowiadanie
Philipa K. Dicka. Scenariusz krą
żył po Hollywood przez 1O lat,
i nteresował s ię nim David Cronenberg (wyobrażacie sobie
jego film? ... ) i Patrick Swayze .
Paul Verhoeven zrobił z niego
ekstrawaganckie widowisko futurystyczne pełne efektów komputerowych i niepozbawione
humoru. Arnold Schwarzenegger gra faceta, któremu wymazano z pamięci rebel iancką
przeszłość, i to jedna z jego lepszych ról. W dodatkach dokument z planu i zwiastuny. (EC)

*

Hiszpania 2002.
Reżyseria : Emilio Martinez lazaro.
Dystrybutor: Vision.

Krystalicznie czysty obciach wydestylowany z najszlachetniejszych odmian kiczu. Oto jesteśmy świadkami powstania nowego gatunku filmowego. Soap
musical to tragicznie splątana
miłość czerpiąca wprost z greckiej tradycji połączona z aktorską
spuścizną brazylijskich seriali
i musicalowymi wstawkami rodem z Bollywood. Intryga filmu
wiruje wokół dwóch przyjaci ół
od bijających sobie partnerki.
Wniosek: ..Wszyscy jesteśmy
biseksualistami, a wszystkie
kobiety to suki".
(MAS)

SNAJPER
W WASZYNGTONIE
23 DNI GROZY

**

-ł D.C. SNIPER: 23 DAYS
OF FEAR. USA 2003.
Reżyseria : Tom Mcl oughlin.
Dystrybutor: Universa l.

Telewizyjny film odtwarzający
wydarzenia z paźd zierni ka 2003
roku, kiedy to stan Waszyngton
był terroryzowany przez anonimowego snajpera. Seryjny morderca atakował przypadkowo
wybrane ofiary. Film skupia si ę
na śl edztwi e, a głównym bohaterem jest szeryf policji, grany
przez niezawodnego w takich rolach Charlesa S. Duttona. Solidna
rekonstrukcja, ale film nie wychodzi poza telewizyjny schemat.
W podobnej konwencji kręcono
m.in . .,In the Line of Duty". (EC)

.
SZESC STOP

POD ZIEMIĄ

****

-ł SIX FOOT UNDER.
USA 2001.
Reżyseria:

Alan Bali.
Dystrybutor: Warner Bros.

Pierwszy sezon serialu. W sumie
13 odcinków perypetii rodziny
Fisherów, którzy mają za kład
pogrzebowy w Los Angeles.
Jak widać, pomysłowość scenarzystów nie zna granic.
Mimo ma ło rozrywkowego
tematu serial jednak chwycił.
Także w Polsce ma licznych
zwolenników. W dodatkach
reportaż z planu, komentarz
Alana Balia - ojca serialu,
zestaw niewykorzystanych scen
z odcinka pilotowego, materiał
o czołówce, zestaw nagród
.
. ..
1 nomrnaqr.
(EC)
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redaguje KRZYSZTOF DEMIDOWICZ

an on *****
TVP1. Środa 14.07. Godz. 23.30. Polska- Francja 1982. Reżyseria: Andrzej Wajda. Obsada: Gerard
Depardieu, Wojciech Pszoniak, Patrice Chereau, Angela Win kler, Bogusław linda. Czas: B 1'

To najbardziej udane spośród zagranicznych przedsięwzięć Andrzeja Wajdy- film będący
niezwykle inte nsywną wizją świata w momencie wielkiego przełom u. Podstawą scenariusza była
sztuka Stanisławy Przybyszewskiej .. Sprawa Dantona", napisana w okresie międzywojen nym.
Akcja zaczyna się w listopadzie 1793 roku . Jeden z przywódców Rewolucji Francuskiej Danton (Gerard Depardieu) wraca do Paryża . Film pokazuje kolejną fazę walki o władzę, w której dochodzi do gwałtownego konfliktu między Dantonem a inną czołową postacią Rewolucji - Robespierre'em reprezentującym Komitet Ocalenia Publicznego powołany do przejęcia rządów.
Wajda zmien ił literacki rysunek Dantona, który w pierwowzorze jest postacią negatywną,
człowiekiem skorumpowanym, zha ńbio nym zdradą rewolucyjnych ideałów. Danton z filmu
Wajdy to osobowość skomplikowana. Wyraża głos ulicy. Jest przeciwnikiem terroru, przerażo
nym, że rewolucja przemienia się w dyktaturę wąski ej grupy uzurpatorów.
Robespierre Wojciecha Pszoniaka, największa kreacja filmu, to zimny, cyniczny polityk,
który decyduje się użyć przemocy, by bronić władzy i swej koncepcji państwa . Obraz rozgrywki
między Dantonem a Robespierre'em tworzy studium rewolucji, ze wszystkimi jej sprzecznościa
mi i dramatycznymi konsekwencjami. Polacy widzieli w .. Dantonie" także wyraźne odniesienia
do sytuacji w kraju, gdzie wprowadzono stan wojenny.

l
B. MILA

****

-ł CANAL + . Sobota 17.07.
Godz. 21.00.
8 MILE. USA 2002.
Reżyseria : Curtis Hanson.
Obsada: Eminem, Kim Basinger,
Michael Shannon, De'Angelo
Wilson. Czas: 11 1'
Sensacją
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tego filmu był udzi ał
megagwiazdy hip-hopu
Eminema. Dla tych, którzy nie
maj ą kontaktu z tego rodzaju
muzyką, to okazja, by zbl iżyć si ę
do fenomenu kariery rapera
pochlebnie ocenionego przez
artystów z ..wysokich pięter "
show-biznesu. Zamysł filmu pelen jest uproszczeń i naiwności,
ale Eminem dobrze pasuje
do roli muzyczno-ekranowego
buntownika, ze świ ata fizycznie
i moralnie zdegradowanego,
z dzielnic n ędzy i przemocy. Jego
hiphopowe popisy dobrze komponują s ię z fil mową historią .

DYKTATOR

*****

-+ ALE KINO! Poniedziałek 5.07.
Godz. 20.00. THE GREAT
DICTATOR. USA 1940.
Reżyseria: Charles Chaplin.
Obsada: Charles Chaplin,
Paulette Goddard, Jack Oakie.
Czas: 126'
Błys kotl i wa

satyra na tyran i ę
Hitlera, nazywanego tu HynkeIem, stała si ę jednym z symboli
twórczości Charlesa Chaplina.
Obserwowa ł on uważnie g roźną
karie rę Hitlera. Ze wzg l ęd u na
identyczny wiek (obaj urodzili
si ę w kwietniu 1889 roku) i podobny wąsi k, mówił o nim
z obrzydzeniem: to moja imitacja. Chaplin czekał na prem i erę
.. Dyktatora" ze szczególnym niepokojem, bo był to jego pierwszy w pełni dźwi ękowy film.
Ale karykaturę osobowości ,
sposobu bycia i przemawiania
Hitlera p rzyj ęto jako rewelacj ę.

•

W POGONI
ZA WOLNOŚCIĄ ****

WSCIEKŁY

-ł CANAL+ Sobota 3.07.

-ł TVP1 . Niedziela 18.07.

Godz. 21.00. IF... DOG ...
RABBIT. USA 1999.
Reżyseria: Matthew Modine.
Obsada: Matthew Modine, John
Hurt, Bruce Dern, David Keith.
Czas: 104'

Zasada życia Johnny'ego (Matthew Modine), który właśn ie wyszedł z wi ęzien ia, polega na tym.
że potrafi korzystać z wol ności
tylko w jeden sposób: łamiąc
prawo. Debiut reżyserski Matthew Modine'a to pasjonująca
historia przestępcy wywod zącego
się ze złodziejskiej rodziny. Reżyser. a zarazem wykonawca głównej roli, d okonał dużej sztuki:
ukazał ową fatalną siłę, która nie
pozwala przestępcom na moralną przemianę. Widzimy, jak chęć
normalnego życia przegrywa
z .. zawodową" potrzebą ryzyka.

BYK

*****

Godz. 21.45.
RAGING BULL. USA, 1979.
Reżyseria : Martin Scorsese.
Obsada: Robert De Niro, Cathy
Moriarty, Joe Pesci. Czas: 124'

Wielki film Martina Scorsese z jego ulubionym .. usynowionym"
aktorem Robertem De Niro. Fabufa oparta została na życiorysie
słyn nego boksera. byłego mistrza
świata wagi średnej, Jake'a La
Motty. Ale nie jest to konwencjona lny portret twardziela z ringu,
jakich stworzono dziesiątki . To
film ..dyszący" emocjami, pełen
brutalnej prawdy o walce o sukces i o życi owej klęsce człowieka.
De Niro z taką wytrwałością i oddaniem przygotowywał się do tej
roli, że zdaniem specjalistów od
sportu m ia łby szansę w rywalizacji międ zy linami ringu.

KONIEC Z HOLLYWOOD

****

-ł HBO. Niedziela 4.07. Godz.
19.00. HOLLYWOOD ENDING.
USA 2002. Reżyseria : Woody
Allen. Obsada: Woody Allen,
George Hamilton, Tea Leoni,
Debra Messing. Czas: 87'

Woody Ałłen, arcymistrz przenikliwej kpiny, tropiciel amerykańskich wad i kompleksów, w kolejnym akcie swej .. niekończącej się
opowieści" jest neurotycznym
nowojorskim reżyserem, który
u schyłku kariery dostaje szansę,
by na kręcić duży hollywoodzki
film. Problem w tym, że tuż przed
rozpoczęci em zdj ęć z powodu
stresu przestaje widzi eć. To
dla Allena okazja do farsowych
pomysłów różnej jakości. Ale
jest tu także porcja szyderstwa
z Hollywood, krainy efekciarstwa
i samozadowolenia, a także
autoironiczna zabawa.
lipiec 2004 FILM 101
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redquje MARCIN STANISZEWSKI

MUZYKA

Magnus. The Body
Gave You Everything

l

Owoc wspólnego muzykowania reżysera i muzyka Toma Barmana
Gego najnowszy film ,.Z piątku na sobotę" możemy właśnie podziwiać
na ekranach polskich kin) oraz słynnego DJ-a O Boilanda znanego ze
współpracy z takimi gigantami jak Depeche Mode, Prodigy, Underworld
czy Faithless . ..Ta płyta jest przeznaczona bardziej dla ciała n iż dla umysłu. Postawiliśmy na rytm" - deklaruje Barman. Trudno się z tym nie
zgodzić. Jest tu co najmniej kilka kawałków, w rytm których za kilka
tygodni w klubach będzie podskakiwało pół Europy. Prosty. chwytliwy
beat, krótkie frazy bazujące na ciekawej elektronice. trochę łunkującej
gitarki i transowy wokal. Boliand i Barman umiejętnie czerpią z klasyki.
Słychać tu echa Jarre'a, Yello, a nawet Queen t.Hunter/Colledor'1.
Ale to tylko subtelne nawiązania, umiejętnie połączone z nowoczesnymi brzmieniami z pogranicza house'u, dance'u i drum'n'base'u. To naprawdę kręci. Pierwsze dwa utwory
,.Rhytm ls Deified" i .,Summer's Here" pojawiają się również w filmie Barmana.

l

KILL BILL VOL. 2

---

--

Quentin Tarantino zawsze przywiązywał
ogromną wagę do muzyki w swoich filmach. Tęskny country blues, rozwibrowane gitary, sentymentalny wokal, to znak
firmowy reżysera ,.Pulp Fiction". W przypadku drugiej odsłony ,.Kill Bill" nie jest
inaczej - ,.Goodnight Moon" w wykonaniu Shivaree, ,.Can't Hardly Stand lt"
mistrzowsko łkającego ChaTliego Feathersa czy .. A Satisfied Mind" wyś pi ewany
przez króla country Johnny'ego Casha
z powodzeniem mog ły by bawić gości
restauracji Jack Rabbit Slim's. Fani klasycznej muzyki filmowej nie pogard zą zapewne trzema tematami autorstwa Ennio
Morricone (m.in. druzgocący powiew
apokalipsy w ,.Silhouette Of Doom" z westernu .. Navajo Joe"). Zupełnie natomiast
nie rozumiem, co w tym towarzystwie
robi raper RZA. To świetny producent,
ale bajka chyba nie ta. Nie mogło też zabraknąć fragmentów dialogów z filmu.
Płytę otwiera Urna Thurman opowiadająca wdzięcznie o ,.krwawej satysfakcji".
102 FILM lipiec 2004

PINK PANTHER'S
PENTHDUSE PARTY

VIGILANTEI RDY BUDO
CUL T FILM SOUNDTRACKS

ENNID MDRRICDNE
MDVIE MASTERPIECES

Jak wskazuje sama nazwa, to płyta o profilu imprezowym. Różowa pantera na okładce, spacerująca po penthousie z drinkiem
wśród gości, zachęca do bujania w weekendowych rytmach bossa novy. Postać animowanego kota i związany z nią słynny
temat Henry'ego Manciniego, otwierający
kompilację, to tylko punkt wyjścia, przedsmak reszty. Zresztą ta reszta jest o wiele
ciekawsza n iż nudnawy ,.Pink Panther
Theme". Pozostałe kawa łki w zu pełności

1971-1977

Tego pana nie trzeba przedstawiać- ponad
40 lat pracy. kilkaset soundtracków i melodie, które już dawno stały się klasyką. Aż
trudno uwierzyć, że pomimo pięciu nominacji Ennio Morricone nigdy nie zdobył Oscara. Na tej płytce znajdziecie wybór najsłynniejszych tematów skomponowanych przez
Mistrza - zabłąkaną harmon ijkę z ,.Dawno
temu na Dzikim Zachodzie", pełne napięcia.
akordy z ..Frantica", płaczące smyki z telewizyjnego ,.The Life & Times Ot Lloyd George",
czy przepięknie sentymentalny fortepian
z ,.Kino Paradiso". Nie mogło oczywi ście zabraknąć legendarnych. gwizdanych ternatów z ..dolarowego tryptyku" Sergio Leone.
które zapewniły włoskiemu kompozytorowi
nieśmiertelność. Najnowsze dokonania
~
::>
Morricone reprezentuje złowieszczy .. Death ~
I
u
Rides A Horse", wykorzystany przez Quenti- IX
<(
na Tarantino w pierwszej części .. Kill Bill".
~
u-..
Wszystkie utwory zostały cyfrowo zremaste- 1V>
w
rowane, więc argument, że macie je już
"'
t-'
ou..
w swojej kolekcji, odpada...

rekompensują różową traumę. Jazzujące

perełki

o zabarwieniu latino, odkurzone
i posiekane przez czołowych remikserów,
są jak miód na umęczoną duszę. Za głaskanie naszych uszu zabrały się takie sławy
jak: Dimitri From Paris (słoneczne ,.Sacre
Francaise"), Koop (podparty w ..Summer
Sun" jedwabistym głosem Yukimi Nagano).
Pizzicato Five {w remiksie klasycznego
..The Girl From lpanema") czy Ursula 1000
{zachęcająca do pląsów mięsistym kontrabasem w ,.Smokebomb").

Słowo

,.kultowe" w tytule jest jak najbardziej na miejscu. Roy Budd to jeden z tych
kompozytorów, którzy zrewolucjonizowali
świat muzyki filmowej. Można go spokojnie wymienić obok takich sław jak Ennio
Monieone czy Lalo Shifrin. Budd, pianista
jazzowy, łączył w swoich kompozycjach
podejście orkiestrowe z soulem, jazzem,
funkiem i el ektroniką. W pewnym sensie
można go uznać za ojca dzisiejszego lounge'u i chilloutu. Parniętacie płytę ,.Moon
Safari" francuskiego duetu Air? Posłuchajcie zatem utworu ,.Biack ls Beautiful" z filmu ..The Stone Killer ", a przekonacie się.
jaki wpływ miała muzyka Budda na dzisiejszą muzykę klubową. Plyta zaczyna się
acid jazzowym remiksem głównego ternatu z ,.Get Carter", autorstwa świetnego.
norweskiego producenta i DJ-a Espena
Horne'a. Pod remikserski skalpel poszły
też tematy z ,.Marseille Contract" i .. Diamonds". Mistrzostwo świata!
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DAVID CRONENBERG: ROZPAD

C IAŁA,

ROZPAD GATUNKU

-+Autor: Krzysztof loska, Andrzej Pitrus Wydawnictwo: Rabid

David Cronenberg swoimi drastycznymi, filmowymi eksperymentami niepokoi nas
już od 30 lat. Od czasów swojego debiutu w 1975 roku pelnometrażowymi ,.Dreszczami" ciągle ostrzega przed niebezpieczeństwami cywilizacji, zderza ze sobą siły natury i techniki,
zagłębia si ę w dramat ludzkiej cielesności, przemijania. Autorzy
,.Rozpadu ciała ..." pokazują nam metodę w tym szaleństwie.
Biorą pod lupę wszystkie dzieła prekursora horroru gore. Od malo znanych filmów krótkometrażowych, przez klasykę (,.Stereo",
.. Mucha"), aż po hiperwirtualny ..eXistenZ". Do tego zdjęcia z filmów, kompletna filmografia i sylwetka reżysera .
(MAS)

MOJA

OSZAŁAMIAJĄCA

KARIERA

-+Autor: Jan Himilsbach Wydawnictwo: Etiuda

.,Jak zaczęła się moja kariera artystyczna? (...) Po prostu wysłałem
wiersze do »Expressu Wieczornego«. Odpisali mi, że powinienem
pracować nad ortografią (.. .)".
Zbiór 14 nigdy dotąd niewydanych opowiadań Himilsbacha.
Opatrzony został wstępem samego autora oraz ostatnim
udzielonym przez niego wywiadem. Poza typowymi dla
Himilsbacha knajacko-sztubackimi opowiadaniami znajdziemy w książce fragment nieukończonej nigdy powi eści,
streszczenie dramatu oraz nietypowe w formie .,dramatoopowiadanie". Dobór materiału wydaje się dość przypadkowy. Nie powinno to jednak dziwić - część maszynopisu
została odnaleziona całki em niedawno w kanapie autora...
(AS)

KSIĘGA ZŁUDZEŃ
-+ Autor: Paul Au ster Tłumaczenie : Robert Sudół Wydawnictwo: Noir Sur Blanc
Autor: Maria Kornatowska Wydawnictwo:

,.Fellini zrobił dla filmu to, co Breughel dla malarstwa, a Vivaldi dla muzyki"
- pisał o wizjonerze z Rimini krytyk
Aldo Tassone.
Fellini to reżyser-poeta, wizjoner wyprzedzający swoją epokę. Twórca, który
zmienił oblicze kina, stając się inspiracją
dla kolejnych pokoleń reżyserów. Trudne
to zadanie, przybliżyć sylwetkę tak skomplikowanej i niejednoznacznej postaci.
Marii Kornatowskiej się to udało .
W jednym z rozdziałów autorka analizuje kolejne filmy jako części calego
uniwersum Felliniego. Pisze: ,.Twórczość
oglądana w perspektywie całości, film
po filmie, czytana niczym wielka księga
odkrywa kolejne warstwy znaczeń".
To samo można powiedzieć o książce
Kornatowskiej. Autorka prowadzi nas
za rękę po oniryczno-symbolicznym świe
cie twórcy ,.La Strady", .. Słodkiego życia"
czy ,.Osiem i pół". Ana li zując dzieła Feli i-

słowo/obraz

terytoria

niego w kontekście odniesień kulturowych i europejskiej tradycji literackiej,
pokazuje, jak wraz ze swoimi filmami
ewoluował sam reżyser.
Poznajemy go jako szalonego
demiurga, maga, ale i jako spętanego
materią człowieka, pełnego rozterek
i słabości. Mamy okazję poznać jego
metody pracy i ludzi, z którymi realizował swoje projekty. Nie są to jednak
osobne wątki . W książce Kornatowskiej
filmowa fikcja bezszelestnie splata się
z rzeczywistością, doskonale obrazując
menta l ność Felliniego, dla którego te
dwa obszary były tożsame. Kawal filmowej historii podany w bardzo apetyczny
i barwny sposób.
Dodatkową atrakcją jest ogromna
ilość zdjęć z planów filmowych, plakatów
i obrazów inspirujących Felliniego. Nie
zapomniano też o kompletnej filmografii
i bibliografii mistrza.
(MAS)

,.Księga złudzeń"

jest dowodem na to, że autor ..Trylogii nowojorskiej"- pisarz,
scenarzysta i reżyser- wrócił do dobrej formy. Poznajemy typowego Austerowskiego
bohatera, a jakże - pisarza. By ukoić ból po stracie najbliższej
rodziny, David Zimmer najpierw zatapia się w morzu whisky,
a potem w pracy. Pisze monografię zapomnianego aktora i reżysera komediowego Hectora Manna, którego uznano za zaginionego pół wieku wcześniej. Pisarz dostaje nagle list od umierającego reżysera, p roszącego o spotkanie i... staje się częścią
historii, którą sam opisywał. Auster tak misternie łączy historie
pisarza, komika i bohaterów jego filmów, że nietrudno zagubić się
w którymś z tych literackich ..wymiarów". Zagubić i zatracić. (MAS)

LOUIS DE FUNES
-+ Autor: Stephane Bonnotte Tłumaczenie: Dorota Tararaka-Grzesiak
Wydawnictwo: Assimil Polska

Kapitalna biografia kapitalnego aktora. Czuje się osobistą
sympatię autora do de Funesa. Książka koncentruje się na życiu
zawodowym aktora. Przyb li ża kolejne etapy jego kariery
- późny debiut, pierwsze porażki i sukcesy, fenomen popularności cyklu o żanda rm ie z Saint Tropez. Nie zabrakło w książ
ce anegdot i wspomnień osób, które de Funesa dobrze znały.
To właśnie z nich wylania się prywatny portret aktora,
nie mniej fascynujący niż ten aktorski. Dużym plusem
książki jest też do kład na filmografia de Funesa.
(EC)
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Najbardziej krwawe horrory i najnowsze superprodukcje. Hamburgery, seks
i plac zabaw dla dzieci. Kino samochodowe to znacznie więcej niż kino.
To ikona kultury amerykańskiej.
ANNA

SZCZYGIEł.

enialność

wynalazku kina samochodowego polegała na tym,
że łączyło ono w sobie dwie największe pasje Amerykanów:
kino i samochody. Na ten pomysł wpadł pod koniec lat 20.
Richard M. Hollingshead. Pierwsze kino samochodowe oficjalnie
zaczęło funkcjonować w 1933 roku. Z czasem okazało się, że speł
nia coraz więcej funkcji: idealnie sprawdzało się jako miejsce schadzek, restauracja typu fast food, a także cel rodzinnych wypadów.
W takim kinie płaci się od samochodu, na dodatek taniej niż
w kinie tradycyjnym. A jednak ilość kin samochodowych w samych
tylko Stanach Zjednoczonych spadła z około S tysięcy (lata 50.)
do około 800 (dzisiaj).

FILMY NA l:iRILLU
Repertuar kina samochodowego (zwanego po angielsku "drive-in") nigdy nie był wyszukany, jak menu fast foodu. Niegdyś, w zlokalizowanych na prowincji drive-inach, grano głównie ociekające
słodyczą komedie familijne i horrory, które przerażały tandetną realizacją. Kina samochodowe działają głównie w weekendy, od wiosny do jesieni. Ich największym wrogiem jest bowiem deszcz- trudno oglądać film, kiedy pracują wycieraczki.
Kiedy pogoda dopisuje, amerykańska rodzina ładuje do samochodu sprzęt biwakowy i wyrusza do kina na długo przed seansem.
W niektórych kinach ustawiono place zabaw, kolejki, zjeżdżalnie
i piaskownice. Bogatsze kina niewiele się różnią od wesołych miasteczek albo od centrów handlowych. W bardziej prowincjonalnych
można nawet... griliować. A jak wiadomo, grill, zwany w Stanach
"barbecue", to kolejna amerykańska namiętność.
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Do kina przyjeżdża się na całą noc - seans najczęściej składa
się z dwóch filmów. Oglądanie odbywa się w domowych warunkach - można jeść, pić, palić, głośno rozmawiać i do tego nie
trzeba płacić za opiekę nad dziećmi .

HORROR IM NIESTRASZNY
Ale kino samochodowe w równym stopniu jednoczy rodziny, co zakochanych. Tak też jest najczęściej pokazywane . .. w kinie. Trudno zliczyć, w iłu filmach przewija się drive-in. Znamienne, że kino samochodowe staje się głównym miejscem akcji
tylko w fUmach klasy B. Wielbiciele tandetnych horrorów i thrillerów o psychopatycznych mordercach na pewno mają w swoich
kolekcjach tak "klasyczne" pozycje, jak "Drive-in Massacre"
z 1976 roku czy "Dead End Drive-in"- futureskę, w której
na polecenie rządu kino staje się obozem koncentracyjnym.
Równie często drive-in pojawia się w fUmach o amerykańskiej
młodzieży. Najbardziej "kultowym" przykładem "kultowości" kina

W sobotnią noc stłoczeni
pa kilku w jednym samachodzie uwodzą koleżanki
DO KINA - NIE NA FILM
Nawet Lolita i jej matka w Kubrickowskiej wersji opowieści

samochodowego jest "Grease"- sceny pod ekranem nie mogło tu
zabraknąć. Poprzedzają ją hasła reklamujące "najobrzydliwszy"
i "najkoszmarniejszy" horror o "pełzającym potworze': który "zaraz
cię dopadnie': W gorącą, sobotnią noc chłopcy stłoczeni po kilku
w jednym samochodzie będą podrywać koleżanki i załatwiać porachunki. Tymczasem wystrojone dziewczyny wymienią się plotkami,
narzeczonymi i słodyczami. Horror nikogo nie przestraszy.
106 FILM lipiec 2004

o nieszczęśliwej namiętności wykorzystują sytuację, żeby chwycić
za rękę profesora Humberta. Siedzą we troje na przednim siedzeniu i oglądają "Mumię': Nikt z nich tak naprawdę nie boi się mumii, ale strach okazuje się idealną wymówką dla erotycznej gry.
"Tu nie przyjeżdża się na film"- mówi Charlize Theron
do Tobey Maguire'a w filmie "Wbrew regułom': Są lata 40., Nowa
Anglia. Trwa wojna. Kino jest nieczynne z powodu zaciemnienia.
A mimo to bohaterowie chętnie je odwiedzają.
Ogromna przestrzeń przed ekranem kina samochodowego
to także doskonałe miejsce, żeby rozpędzić wehikuł czasu.
W "Powrocie do przyszłości III" Michael J, Fox wjeżdża
w wnieszczoną pod ekranem planszę reklamującą western.
Kino samochodowe pojawia się tylko w jednym znaczącym
fillnie europejskim - w "Pianistce': W kontekście perwersyjnie
erotycznym. Bohaterka podgląda kochającą się w samochodzie
parę. Jednak francuskie kino samochodowe pomimo pełnego
kompletu wydaje się bardzo anonimowe. Zamknięci w swoich
, samochodach widzowie nie nawiązują żadnego kontaktu.
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Sceny w kinie samochodowym nie mogło zabraknąć także
w ekranizacji powieści Stevena Kinga "Christine': I chociaż bohaterowie nie oglądają ftłmu, bo pada deszcz, Christine - czer-
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Maże ta samachód
ogląda film, a nie
siedzący w nim ludzie
Jednak to właśnie w Stanach, gdzie kino samochodowe przeżywało okres największego rozkwitu, nastąpił jego spektakularny
upadek. Przyczynil się do tego rozwój telewizji i wideo. Na domiar
złego wzrosły ceny ziemi, masowo wykupywanej pod budowę centrów handlowych. Powstające multipleksy zagroziły kinom, które
mogły wyświetlać tylko dwa fumy jednego wieczoru.

ZMIERZCH LOKALNYCH BOGÓW
Mając do

wyboru bardziej atrakcyjne dla widza kina tradycyjne, dystrybutorzy niechętnie wypożyczali kopie hitów sezonowym
kinom. W latach 80. i 90. z samochodu można było obejrzeć jedynie odgrzewane przeboje sprzed lat. To, co stanowiło nieodparty
urok kina pod gołym niebem, stało się przyczyną jego upadku.
Jedynym ratunkiem okazało się unowocześnienie kin samochodowych. Alternatywą dla wieszanych na pólotwartej szybie glo-

wony Plymouth rocznik 58- zachowuje się jak na rasową bohaterkę horroru przystało: usiluje zamordować dziewczynę swojego właściciela. Można nawet odnieść wrażenie, że to uczłowie
czony samochód ogląda film, a nie siedzący w nim ludzie.
Niewątpliwie w "kinie pod gwiazdami", jak nazywają je
Amerykanie, toczy się życie. Ze wszystkimi jego dramatycznymi
zwrotami akcji. W "Poetycznej Justice" podczas seansu ginie
chłopak głównej bohaterki. W "Twisterze" huragan niszczy kino, porywając ludzi i samochody.
Amerykańskie drive-in przewija się
w takich fUmach, jak "Sugarland
Express': "Włoska robota", "Koniec
niewinności", "Ulotna nadzieja" czy
"Za szybcy, za wściekli".
Bohaterowie obserwują ekran zza
szyby samochodu w serialach "Cudowne lata': "Alf" i "Pelna chata". Z tego motywu nie rezygnują także twórcy
kina animowanego, wystarczy przypomnieć czołówkę
"Fiinstonów", seriale "South Park" i "Simpsonowie" czy świe
tny film Ralpha Bakshiego poświęcony ikonom popkultury
- "American Pop': Kino samochodowe pojawia się nawet
w teledyskach takich zespołów jak Bon )ovi, Beastie Boys,
Foo Fighters, czy... Depeche Mode. I w piosence Davida
Bowie "Drive In Saturday Night".

śników stalo się

radio samochodowe. Zaczęły też powstawać kina
z wieloma ekranami- na Florydzie znajduje się drive-in muJtipleks, który ma 13 ekranów! Samochodowe multipleksy nie wyświetlają starych filmów. Wiele z nich jest także częścią centrów
rozrywkowych. Największe zmieszczą dwa tysiące samochodów.

NIEBO NAD KINEM
Kina samochodowe mają swoich widzów w wielu krajach Europy- nie tylko tam, gdzie pogoda sprzyja nocnym seansom pod
gwiazdarni (Włochy, Hiszpania), także w krajach skandynawskich
i w Moskwie. Kino drive-in dotarło nawet do Chin i Indii. W Polsce kina samochodowe powstają dzięki akcjom promocyjnym centrów handlowych, sieci kin czy radiostacji. Ostatnio takie kina
działały w Poznaniu, Krakowie, Rzeszowie i Warszawie.
I w tym roku w stolicy w centrum Wola Park w wakacyjne
wieczory będzie można oglądać filmy, nie wysiadając z samochodu. A w repertuarze- kultowe polskie komedie.
l'
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DYRDYMAŁY

ga komedie z
Pie", a nawet
wnuka"

mocna niedbały, zalatujący
i mocna zakurzony

osobnikiem

pa111żkę,
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l

l Właśnie wybudowano luksusowy ośrodek narciarski, wielką tamę, 1000-piętrowy apartamentowiec,
samolot, który nie lata etc.
C! Jedyny pozytywny bohater w okolicy (do wyboru):
a. chciałby zapomnieć o przeszłości, nieudanym małżeństwie i zacząć wszystko od nowa
D ma kłopoty z dorastającym potomstwem
ma kilka wstydliwych sekretów (zazwyczaj romans pozamałżeński)
d. wygląda jak Charlton Heston w ostatnim stadium nadęcia
3 Naukowiec o słowiańskim nazwisku albo o wyglądzie zakompleksionej, łysiejącej norki (lub łączący
obie cechy) dokonał wiekopomnego odkrycia - ufoludki szykują inwazję na Ziemię, by powstrzymać
George'a Lucasa przed nakręceniem kolejnych "Gwiezdnych wojen", jedna winda na 1000-piętrowy
budynek to stanowczo za mało, zaraz wybuchną wszystkie wulkany nawet tam, gdzie ich dotąd nie
było etc. - w które nikt nie chce wierzyć (z drugiej strony, kto by wierzył zakompleksionej, łysiejącej
norce o słowiańskim nazwisku?)
q_ Pojawia się kobieta w ciąży, która lada moment powinna urodzić
5. Prezydentem Stanów Zjednoczonych został zapomniany gwiazdor telewizyjnych seriali
6. Dochodzi do serii złowróżbnych sygnałów- coś ognistego wycieka z hydrantów, ptaki atakują
przechodniów, Jenniter Lopez chce zagrać rolę szekspirowską, kolejna ekipa zamierza kręcić film
w Nowym Jorku - na które nikt jednak nie zwraca uwagi
7 Brukselka Willis i Nicolas Cage postanowili znowu cierpieć za miliony
8 Pazerny przedsiębiorca, wyglądający jak otyły playboy z brazylijskiej opery mydlanej, ma obsesję
na punkcie oszczędzania
9 Gang nieudaczników (ewentualnie pojedynczy pechowiec) planuje przestępstwo swojego życia
C Niedobrane pary (oszust i jego niedoszła ofiara, żonaty pilot i ciężarna stewardesa, eks-małżeństwo,
Tommy Lee Jones i Anne Heche ...) mają się ku sobie
l Uważajcie też, jeżeli w pobliżu pojawi się jakiś Anglik lub Angielka, ewentualnie Francuz w osobie
Tcheky'ego Karyo
C!. A we władzach miasta zasiada pyszałkowaty kretyn ...

'

•
tywych trupów

Pojubze

lipiec 2004 FILM 109

WYN URZ ENIA

SPDD FOTE LA

,.
ID

:=
"'NN •
o

WOLA

c

i

.

'

III

PARK

"-:III:
Wola Park zaprasza
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3 lipca
Pieniądze to nie wszystko
Su perprod ukeja
1Olipca
Kil er
Kiler-ów 2-óch
17 lipca
Chłopaki nie płaczą
Poranek kojota
24 lipca

KINA A SPRAWA POLSKA

Życie jest dekawsze niż fikcja. Skoro od truizmu zacząłem, niech będzie następny: każdy kij ma dwa końce. Każdy

ruizm również. Na każdym z tych końców czeka nas kolejny truizm (np. że "życie, życie jest nowelą, której nigdy nie
masz dosyć"), potem jeszcze następny i następny. Truizmy te się zazębiają, wymieniają między sobą i tak można po
wiek wieków krążyć w bezpiecznej przestrzeni komunałów, nie wściubiwszy nosa w rejony nieznanego języka.
( ja krążyłem, i czułem się tym już znużony. Aż poszedłem na Przegląd Światowego Filmu Dokumentalnego "Doc
eview" i doznałem -staromodnie, za Krzysztofem Zanussim, rzecz ujmując- iluminacji. Olśniło mnie i przenicowało. Bo oto dokument, którego "naturalnym" zadaniem jest rejestrowanie banału życia, okazuje się być siłą wywrotową. To fabuła ze swym lękliwym przywiązaniem do gatunku, ze swoimi minoderyjnie parodystycznymi lub moralizatorskimi gierkami, stała się panoptikum współczesnego kina. Weźmy taką .,Troję". Czyż tam wszyscy, łączn ie z aktorami, reżyserem, scenografem i kompozytorem, nie wyglądają, jakby cierpieli na zatwardzenie?
Życie jest dziwniejsze niż fikcja. Jak to dobrze mieć zawsze jakiś truizm pod ręką. Rzeczywistość to dywersja. Tylko trzeba umieć, chcieć, mieć odwagę to zauważyć i zarejestrować. Dokumentaliści z Doc Review chcą,
umieją, mają odwagę. Pokazują rzeczywistość, która przekracza samą siebie. Albo taką, która przekroczyć siebie nie potrafi. Błyskotliwy film "Korporacja" rozszyfrowuje znaczenia kodów, jakimi posługują się marki, loga,
demiurgowie systemu. Ale już inny film "Nadprodukcja. Terror konsumpcji" ujawnia konwencjonalność języka
- globalistów i antyglobalistów. Więc może lepiej odpuścić sobie prawdę i przystać na języków pomieszanie,
jak to czyni Peter Mettler w swym nomadycznym dokumencie "Hazard, bogowie i LSD"?
"Gendernauci" z filmu Moniki Treut dokonują na sobie nieustających eksperymentów z płcią biologiczną
(sex) i kulturową (gender). Wariantów, niuansów, możliwości jest multum. A wszystko płynne, zmienne,
wędrujące. Ci ludzie nie chcą definiować siebie poprzez płeć, w ogóle się nie chcą definiować. Choć kultura
wciąż trzyma nas w ryzach binarnego podziału na mężczyzn i kobiety.
Nie inaczej rzecz ma się z kinem. l tutaj wciąż każe nam się wierzyć w dokument i fabułę - kategorie,
które rozdzielają się na kolejne, sztywne jak polegli pod "Troją", gatunki. A sprowadzając rzecz do naszej piaskownicy: trudno się dziwić, że w Polsce tak ochoczo określa się kino za pomocą gatunków. Przecież polskie
przywiązanie do "tradycyjnych wartości" jest w istocie przywiązaniem do pojęć i językowych klisz. Do truizmów. Każdy korzystał z tych katalogów wideo, gdzie obok tytułu filmu widnieje: "obyczaj", "wojenny",
"kryminał", "sensacja" ... Tak, to Polska właśnie.
11 O Fl LM lipiec 2004
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Zakochani
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Pokazy odbywają się na górnym Czerwonym
parkingu Wola Park, Warszawa, ulica
Górczewska 124. Wszystkie rozpoczynają się
o godzinie 22.00. A co najważniejsze: pokazy są bezpłatne, nie trzeba mieć samochodu, aby dobrze się bawić - dla wszystkich
znajdzie się wygodne miejsce.
Menu zapewnia KFC, a popcorn Silver Screen
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redaguje BARTOSZ ŻURAWIECKI

Tygrysy walczą jak lwy i grają jak ludzie w najnowszej produkcji
Jean-Jacques'a Annauda DWAJ BRACIA

A

Jim Carrey ZAKOCHANY BEZ PAMIĘCI w Kate Winslet, czyli komedia
romantyczna inaczej.

Zapomniałem, że Cię

kocham

A

t

A

W parku pod platanem na ŁAWECZCE pani Jolanta
Fraszyńska siądzie z panem Arturem Żmijewskim

.,•

Bardzo dużo o komiksie: GARFIELD,
SPIDER-MAN i Michał Chaciński
w roli eksperta

Philip Seymour Hoffman jako HAZARDZISTA
doprowadzi nas do bankructwa

o

Powróci mistrz kina grozy M. Night Shyamalan.

<{

W jego OSADZIE

~ Reżyser Jerzy Stuhr
opowie, jak się
pracuje z aktorem
Jerzym Stuhrem
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same znakomito ś ci : Joaquin Phoenix,

William Hurt, Sigourney Weaver, Adrien Brody
Odwiedzimy Jean-Pierre'a Jeuneta na planie nowego filmu
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Wydaw~ czasopisma ostrzega. że sprzedaż aktualnych

i archiwalnych numerów czasopisma po inneJcenie niż
wydrukowana na okładce jest dzialaniem na szkodę wydawcy i skutkuje odpowiedzialno~cią karną i cywilną.

WARUNKI PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA . FILM"
PRENUMERATA POCZTOWA (KRAJOWA): W urzędach pocztowych na terenie calego kraju oraz u
listonoszy (od osób niepelnosprawnych w miastach i od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek,
gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony). Wplaty są przyjmowane bez żadnych dodatkowych
opłat i bez obowiązku wypelniania blankietów. Terminy przyjmowania przedpłat: -do 30 listopada- na
prenumeratę realizowaną od 1 stycznia następnego roku,- do końca lutego- na prenumeratę realizowa·
ną od 1 kwietnia,- do 31 maja- na prenumeratę realizowaną od 1 lipca. - do 31 sierpnia- na prenume·
ratę realizowaną od 1 października. Zaprenumerowane egzemplarze dostarczane są do miejsca zamieszka·
nia prenumeratora lub jego siedziby. Cena egzemplarza w prenumeracie - 6,90 zł.
PRENUMERATA ZAGRANICZNA: zlecenie przyjmuje .. Ruch" SA Oddzial w Warszawie, ul. Jana Kazimierza
31/ 33, 00·958 Warszawa. Szczególowe informacje tel. (022) 53 28 731, 53 28 816 oraz na stronie inter·
netowej: www.ruch.pol.pl Numery .. Filmu" z lat 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 (oprócz pażdzierni·
ka}, 1997 (oprócz listopada), 1996 i 1995 (bez numerów ze stycznia, lutego, marca, września i grudnia}
są do nabycia w naszej redakcji. Cena jednego egzemplarza arch iwalnego - 9 zl. Wplaty także na konto:
Bank Handlowy w Warszawie SA nr konta 27103015080000000501337099 (zaznaczyć na dowodzie
wpłaty, które numery klient ma otrzymać).
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wódą poić się muszą. Ktoś,

PŁK

ROMAN
POLKD
(42 lata) Absolwent
ojsk
Wyższej Szkoły W
Zmechanizowanych
we Wrocławiu i Akademii
Obrony Narodowej. Ma
za sobą również szkolenie
na amerykańskim kursie
dla komandosów (rangersów). Wlatach 1992- 93
kierował kompanią wpolskim batalionie UNPROFOR
wKrajinie. Później dowodził
18. Bielskim Batalionem
Desantowo-Szturmowym,
który wramach międ zyna
rodowych sil KFOR pelnil
służbę wKosowie. Od 2000
stal na czele elitarnej
jednostki GROM. Kilka
miesięcy temu zrezygnował
ze stanowiska. Pracuje
dla władz Warszawy.
Ma żonę Danutę i dwójkę
nastoletnich dzieci - Adriana i Alinę. Wwolnym czasie
biega wmaratonach.

om an o o:
Stawka większa niż życie
iem dobrze, co znaczy zagrożenie
życia, widzialem saperów, którym miny wybuchały w rękach,
na moich oczach ginęli żolnierze. Przeszedłem w Stanach kurs rangersów prowadzony przez najlepszych komandosów, uczestniczyłem w walkach w Iraku, Krajinie, Kosowie. Czy po takich "przygodach" ftlm może mnie czymś zaskoczyć, zaswkować? Bardziej obawiałbym się własnej wyobraźni...
Dlatego rzadko który film mnie wciąga.
Na romansach i melodramatach się nie
wzruszam, horrory mnie śmieszą, komedie
z reguly nie (z wyjątkiem starych polskich),
a sensacyjne Strzelanki nudzą, bo moje życie
jest znacznie ciekawsze, bardziej barwne
i ekscytujące, niż to, co widzę na ekranie.
Jest w nim i komedia, i sensacja, i dramat
wojenny, i horror momentami.
114 FILM liplec 2004

filmów opisujących życie
żolnierzy rzadko ma coś wspólnego z rze- ·
czywistością. Weźmy "Demony wojny
wg Goi" [ Władysława Pasikowskiego- red.]
- bzdura od początku do końca, totalne
oderwanie od życia, nawet w szczegółach
jak mundur czy beret. Jeśli ktoś myśli, że dowódca batalionu biega na akcji jak idiota
Większość

W walce nie ma patosu,
sprawy toczą się za szybko
z kałasznikowem, to się grubo myli. Kolejny
absurd -ciągle picie alkoholu dla dodania
sobie animuszu. Po tym filmie wręcz mi
wmawiano, że przecież jak się jest w Kosowie, to trzeba się jakoś odstresować i że dowódcy z żolnierzami od rana do wieczora

1

kto tak mówi,
chyba nigdy nie miał kaca. A jeśli miał, powinien widzieć, że na kacu walczyć trudno.
W walce nie ma też filmowego patosu
i dramaturgii. Rzeczy dzieją się za szybko.
Przeżywa się już po fakcie, ale w czasie walki wszystko jest bardzo prozaiczne. Nawet
jak ginie twój przyjaciel... Myśli są wtedy naprawdę krótkie: "W tak młodym wieku?':
. '? 1io wszys tko?"
..
"1io JUZ.
Widzialem zaledwie kilka filmów
w miarę prawdziwych. Jednym z nich jest
"KroU" [też Pasikowskiego - red.], bardzo
trafilie oddający siermiężną codzienną służ
bę zasadniczą. Podobnie "Samowolka" [Feliksa Falka - red. ], która pokazuje armię
zdegenerowaną przez to, że nie brała udziału w żadnych walkach, a jedynie w pokazach
dla VIP-ów i na festynach.
Mimo że kinomanem nie jestem, sporo
oglądałem w Stanach. Dla amerykańskich
kolegów to była główna rozrywka. Strasznie
fUmy przeżywali i każdy im się podobaJ pod
warunkiem oczywiście, że był amerykański,
bo już jak chciałem im puścić "Żandarma"
z Louisem de Funesem, to napotkaJem
na opór. Zupelnie nie wiedzieli, kto to jest
i wcale nie mieli ochoty się dowiedzieć.
Bez przerwy natomiast atakowali m11ie
Pamelą Anderson, która była wtedy absolutnie na topie. Tylko że na mnie absolutnie nie
działa. Jeśli już, to prędzej delikatna Julia
Roberts. Nie zaprzeczę, że losem kopciuszka
z "Pretty Woman" troszkę się przejąłem...
Nie sposób tu nie wspomnieć o wspaniałych kociakach-szpiegach z serii o Sondzie. Tym bardziej że przecież takie dziewczyny mamy i w naszych służbach. Piękne,
przebiegle, poświęcające swoje "walory" dla
dobra ojczyzny. Smiertelnie niebezpieczne
potrafią być dziewczyny z Gromu. Może
one i inni żołnierze tej jednostki przyczynią
się do przełamania w polskiej kinematografii stereotypu kaprala sadysty, żołnierza mę
czemlika czy zapijaczonego oficera zupaka.
Niewykluczone, że i ja będę mial swój
wkład w rozwój kina akcji. Ma bowiem powstać film o Gromie i niewyklucwne, że
wraz z generałem Petelickim będziemy jego
konsultantami. Taki film mógłby uhonorować tych, którzy w polskiej armii stworzyli
nową jakość, oderwaną od układowo-war
szawskiej rzeczywistości. Mógłby być podziękowan i em dla polskich żołnierzy, którzy, choć powstają anonimowi, walczą dla
kraju, na co dzień narażając własne życie.
not. ALEKSANDRA MAJDA
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