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NIE PRZEGAP
12.10 – Kino Skarb
Monument
Reż. Jagoda Szelc
Po projekcji spotkanie autorskie
Grupa studentów przyjeżdża do
ponurego ośrodka wypoczynkowego zaliczyć praktyki z hotelarstwa. Wesela, bankiety, stypy oraz
obdrapane ściany przy pozorach
elegancji i nieskazitelnej obsługi,
czyli przerost formy nad treścią,
w którym odbijają się narodowe
kompleksy.
15.00 – Kino Skarb
Słodki koniec dnia
Reż. Jacek Borcuch
Po projekcji spotkanie autorskie
Finał dnia czyli dekady, dnia czyli świata: jednym słowem, chodzi
o finisz reguł gry do jakich przyzwyczaiła nas cywilizacja i kultura. Słodki koniec dnia. Słodycz
zaprawiona desperacją.
17.00 – Centrum Kultury
i Biblioteka Publiczna
Spotkanie autorskie
z dr. Marcinem Maronem
17.30 – Kino Skarb
Ubu król
Reż. Piotr Szulkin
Po projekcji spotkanie autorskie
Ubu, schlebiając szumowinom
i podlizując się ludziom wpływowym, w krwawy sposób przejmuje władzę w państwie pod hasłami
walki o wolność i demokrację. Jego

głupie i okrutne rządy podporządkowane są tylko jednemu celowi
‒ nabiciu własnej kiesy. Wprowadzane reformy są absurdalne,
a skarb państwa okazuje się pusty.
20.00 – Kino Skarb
Dziura w głowie
Reż. Piotr Subbotko
Po projekcji spotkanie autorskie

Wywiad z Joanną Swachą-Trębowicz, dyrektor Letniej Akademii Filmowej

LAF za kulisami
Po raz pierwszy na LAF wybrała się na studiach, dwanaście lat temu. Zaczynała jako zwykła wolontariuszka,
by następnie piąć się po wszystkich szczeblach organizacji wydarzenia. Dzisiaj pełni funkcję dyrektora
festiwalu i nie wyobraża sobie lata bez Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Zapowiada: Planujemy
zrobić kolejnych dwadzieścia edycji, a może i więcej. Z Joanną Swachą-Trębowicz rozmawia Tomasz Borys.
i znane twarze, promować kino,
którego nie da się już w Polsce zobaczyć na ekranach. W tym roku
postawiliśmy na kino z Urugwaju.
Wszystkie filmy, które są w ramach
tego cyklu, są po raz pierwszy.
I kino z Izraela – tutaj szczególnie
polecam film Synonimy, czyli laureata Złotego Niedźwiedzia tegorocznego konkursu w Berlinie.
Staramy się jednakowo promować
zarówno kino zapomniane, jak i to
przedpremierowe.

Debiutant odważył się na rzecz,
która nikomu dotąd nie przyszła
nawet do głowy. Zdecydował się
transponować Benrharda do kina.
Stopień trudności był jednak jeszcze większy. Dziura w głowie nie
jest adaptacją żadnego ze znanych
utworów austriackiego przeklętego demiurga, jest autorską wariacją na temat jego pisarstwa.
22.00 – Kino Nocne
Wiedźma
Reż. Hoon-jeong Park
Po projekcji spotkanie autorskie
Kilkuletnie dziecko ucieka z tajnej
bazy, w której przeprowadzano
na nim eksperymenty. Trafia do
rodziny, która postanawia wychować je jak swoje. Mijają lata,
a Ja-yoon wyrasta na kochaną
i kochającą prymuskę szkolną,
która decyduje się wziąć udział
w konkursie talentów, aby podreperować domowy budżet. Tropem
nastolatki rusza dr Baek, zarządzająca tajną placówką, z której
dziewczyna uciekła. Okazuje się,
że zguba jest zbyt wartościowa,
aby poruszała się wśród ludzi.

20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

foto: Lesław Skwarski

Tomasz Borys/Zwierzyniec Filmowy:
Jak wygląda Pani praca nad
festiwalem?
Joanna Swacha-Trębowicz: Jest
bardzo specyficzna. W zasadzie
rozpoczyna się zaraz po poprzedniej edycji, czyli jesienią. Wtedy
są ogłaszane konkursy grantowe,
więc piszę szereg wniosków, aby
mieć budżet na kolejną edycję.
Zazwyczaj trwa to do stycznia.
Później czekamy z utęsknieniem
na wyniki konkursów dotacyjnych,
aby wiedzieć, jaką kwotą dysponujemy. Oczywiście pracujemy już
na tym etapie nad programem, ale
czekamy jeszcze na wyniki konkursów. Od lutego rozpoczynają
się bardziej zaangażowane prace
nad programem festiwalu, propozycjami filmowymi. Wszystkie
przedpremiery i gości trzeba przecież ustalać znacznie wcześniej.
Pracujemy tak przez pół roku,
a mniej więcej w połowie czerwca
dołączają do nas pozostałe osoby.
Na początku sierpnia przyjeżdżają
one do nas, do Zwierzyńca, dwoma festiwalowymi samochodami
z Lublina i swoimi. Resztę to już
Państwo widzą, czyli w salach
gimnastycznych rozkładamy kina.

Co roku staramy się coś zmienić,
ale wiemy, że trzeba ogromnej
wyrozumiałości co do formuły
tego festiwalu, bo jednak nie jesteśmy festiwalem klasycznym.
Nie ma tu czerwonych dywanów,
nie ma tu klimatyzowanych sal.
Do LAF-u trzeba podchodzić
z zamiłowaniem do jego klimatu.
Robimy to plenerowo, najlepiej
jak potrafimy. Niedociągnięcia
zawsze są i będą, bo trzeba tutaj
wszystko przenieść i rozłożyć od
zera. Nie możemy zapewnić nie
wiadomo jakiej klimatyzacji, więc
korzystamy z przenośnych klimatyzatorów czy wiatraków. Ale
mamy nadzieję, że to klimat ściąga publiczność. Widzowie mogą
połączyć oglądanie filmów – z których wiele to przedpremierowe,
najlepsze propozycje, jakie można zobaczyć w kinach studyjnych
– z rekreacyjną ofertą miasteczka,
które jest w centrum Roztocza.
Są tutaj świetne szlaki rowerowe,
gondolowe i z tego wszystkiego
można korzystać.
Nasz festiwal jest wyjątkowy
także dlatego, że jest akademią.
Pilnujemy, żeby oprócz tego, że
ściągamy przedpremiery polskie

Tegoroczna
Letnia
Akademia
Filmowa jest szczególna – świętuje
drugą dekadę swojego istnienia.
Ciężko było sprawić, aby ten
jubileusz doszedł do skutku?
Ja przy festiwalu pracuję dwunasty rok. Zaczynałam jako wolontariuszka, więc trudno mi mówić
o wcześniejszych latach. Wiem,
że od Piotra Kotowskiego wymagało to ogromnego wysiłku. Może
nawet większego niż to, co my teraz wykonujemy, ponieważ wtedy
impreza była mniejsza, ale za to
nieznana. Ciężej było wskrzesić
tę iskrę. My ten płomień staramy
się oczywiście rozpalić mocniej
i rozwijać imprezę. Ale pracujemy jednak na materiale, który już
powstał, został przez kogoś stworzony. Chcemy, aby idea festiwalu
wymyślona przez rektora została
utrzymana. Żeby to nie był klasyczny festiwal, tylko akademia.
Oczywiście bywa ciężko. Wszystkie festiwale, które utrzymują się
z dotacji, trudno jest zaplanować.
Nigdy nie wiadomo, co będzie, jak
to zostanie zorganizowane. Ale
staramy się, z roku na rok. Mamy
przyjaciół, którzy nam zawsze
pomagają. Mamy też gwarancję
zaangażowania firm, które wspierają ten festiwal od początku. Daje
to komfort, że możemy robić to
po swojemu, z prawdziwą pasją.
Nie wyobrażam sobie lata bez
▶ c.d. na str. 2

Szanowni LAF-owicze! Niezmiernie cieszy nas ogromne zainteresowanie seansami
ﬁlmowymi. Od wtorku 13 sierpnia wprowadzamy następującą zasadę: posiadacze
karnetów wchodzą na salę kinową priorytetowo do 10 minut przed seansem.
Później zaczynamy sprzedawać jednorazowe bilety.
Biuro Organizacyjne LAF
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▶ c.d. wywiadu ze str. 1

Relacja ze spotkania autorskiego z Magdaleną Łazarkiewicz,
reżyserką ﬁlmu „Powrót”.

Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.
Dlatego wracamy tu i będziemy wracać.
Wbrew wszystkim plotkom nie wynosimy
się do Krasnobrodu, nie wynosimy się do
Józefowa. Nie jest to ostatnia edycja LAF-u.
Planujemy zrobić kolejne dwadzieścia edycji, a może i więcej.

Wołanie
o Powrót wartości

Wspomniała Pani, że już dwanaście lat jest
związana z tym festiwalem. Dużo się zmieniło
przez ten czas, z Pani perspektywy?

Ciepły sierpniowy wieczór, parę promyków zachodzącego słońca, klimat Akademii na
ulicach ﬁlmowego Zwierzyńca i niekończąca się kolejka na ostatni seans w kinie Skarb.
Kto by pomyślał, że wychodząc dwie godziny później z tej sali na trzęsących się nogach,
w głowie kłębić się będą tak głębokie i rozdarte myśli. A wszystko za sprawą Magdaleny
Łazarkiewicz, reżyserki Powrotu.

Trudno mi o tym mówić, ponieważ pracowałam na różnych stanowiskach.
Zaczynałam od wolontariatu, później pracowałam w biurze prasowym i organizacyjnym. Powoli zaczynałam angażować się
bardziej, odpowiadać za budżet festiwalu
i wreszcie za taką organizację jak teraz.
Ale myślę, że festiwal się mocno zmienił.
Zmienił się wielowymiarowo. Po pierwsze
– stał się większy. Większy liczbą widzów,
którzy odwiedzają ten festiwal, ale też liczbą filmów, jakie prezentujemy. Z roku na
rok staramy się pokazywać ich więcej.
Od dwóch lat mamy także kino dla dzieci.
Jest to pewien ewenement w skali kraju.
Oferujemy repertuar dla maluchów, na
którym rodzice mogą zostawić dzieci, od
rana praktycznie aż do wieczora i spokojnie korzystać z oferty filmowej. Staramy
się oferować więcej, bo widzimy, że ludzie
tego chcą. Wystarczy wspomnieć chociażby
tegoroczny podwójny seans Mowy ptaków.
Chętnych było tak wielu, że moglibyśmy obsadzić nawet trzy seanse, ale nikt przecież
nie będzie przychodzić do kina o trzeciej
w nocy. Mamy nadzieję, że tak będzie z każdym dniem – coraz więcej zadowolonych
ludzi i coraz mniej tych rozgoryczonych, że
nie weszli na upragnione seanse.
Wspomniała Pani o tym zaangażowaniu.
Dlaczego właśnie Letnia Akademia Filmowa?
Jest przecież tyle innych festiwali…
To był totalny przypadek. Mieszkam teraz
w Lublinie, ale pochodzę z miejscowości położonej bardzo blisko Zwierzyńca,
z Górecka. To jest kilkanaście kilometrów
stąd. Stwierdziłam, że to będzie dobry
pomysł na wakacje, kiedy jeszcze studiowałam. Z pomysłu na wakacje zrobił się
pomysł na życie. LAF jest wyjątkowy. To
tutaj poznałam swego męża. Miesiąc temu
urodziła się nam córka, która jest teraz
z nami na festiwalu. Mam więc osobiste
wspomnienia, bardzo ważne dla mnie. Nie
wyobrażam sobie lata bez Letniej Akademii
Filmowej w Zwierzyńcu. Zresztą, cała nasza
obsada to są ludzie, którzy przyjechali tutaj
raz i wracają. I zawsze chcą wracać.
Na koniec: czego chciałaby Pani życzyć
wszystkim tym, którzy zjechali z całej Polski
– i nie tylko – aby wspólnie celebrować to
jedyne w swoim rodzaju święto kina?
Mam nadzieję, że będą zadowoleni przede
wszystkim z repertuaru filmowego. To zawsze jest wielka niewiadoma, bo oczywiście nie da się zaspokoić potrzeb każdego.
Ale mamy nadzieję, że udało nam się znaleźć ten złoty środek między filmami oczekiwanymi, filmami polskimi, które jednak
są „na topie”, a tymi akademickimi, charakterystycznymi dla LAF-u, w których odkrywamy tajemnicę kina. Trzymam kciuki za
to, że każdy znajdzie coś dla siebie, że udało
nam się także w tym roku stworzyć program, który dla wszystkich jest atrakcyjny.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję.

(Rozmawiał Tomasz Borys)
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UŻYTECZNIK

zwierzyniecki
Biuro Letniej Akademii Filmowej – ul. Browarna 7,
tel. 784 407 766, tel. (81) 820 08 09, e-mail: jola@laf.org.pl

URZĘDY
Bank Spółdzielczy – Rynek 2, tel. 84 687 20 25
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna – ul. Słowackiego 2,
tel. 84 687 26 60
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku
Narodowego – ul. Plażowa 3, tel. 84 687 20 66
Poczta – ul. Partyzantów 1, tel. 84 687 20 96
Policja – ul. Zamojska 4, tel. 84 687 25 97
Przychodnia Lekarska Novamed – ul. Armii Krajowej 7, czynna
pon.-pt. w godz. 7.30-18:00, tel. kom. 600 470 479
Punkt Informacji Turystycznej – ul. Słowackiego 2,
tel. 84 687 26 60
Urząd Miasta i Gminy Zwierzyniec – ul. Rynek 1, tel. 84 687 20 11

GASTRONOMIA
Cukiernia i Restauracja „Telimena” (pizza, lody, kebab) –
ul. Zamojska 8a, czynna cały tydzień w godz. 7-22
Grochówka Wojskowa – ul. Ordynacji Zamojskiej (naprzeciw
Pijalni Piwa Zwierzyniec), czynna cały tydzień w godz. 11-19
Grochówka Wojskowa „U BOGUSI” – ul. Biłgorajska 5 (przy
Biedronce), czynna cały tydzień w godz. 8-19, tel. 517 537 940
Jadłodajnia „Leśniczanka” – ul. Słowackiego 2 (w budynku
Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej), czynna cały tydzień
w godz. 9-18, tel. 84 687 26 60
Karczma Młyn – ul. Wachniewskiej 1a, czynna cały tydzień
w godz. 10-22, tel. 84 687 25 27
Pierogarnia. Obiady domowe – ul. Partyzantów 2, czynna cały
tydzień w godz. 11-18, tel. 723 638 198
Pijalnia Piwa Zwierzyniec – ul. Browarna 7, czynna cały
tydzień w godz. 10-24, w dniach koncertów LAF w godz. 10-2,
tel. 785 057 124
Pub „Mango” – ul. Partyzantów 26 (za kinem SKARB), czynne
cały tydzień w godz. 10-23
Punkt gastronomiczny GASTRUŚ i lody tradycyjne –
ul. Wachniewskiej 3, czynny cały tydzień w godz. 9:45-20
Restauracja „Czar Roztocza” – ul. Rudka 5d, czynna cały
tydzień w godz. 12-21, tel. 84 643 92 23
Restauracja „Sonata” – ul. Biłgorajska 3, czynna cały tydzień
w godz. 11-22, tel. 84 687 51 51

foto: Lesław Skwarski

Kolejny już raz uczestnicy 20. Letniej
Akademii Filmowej postanowili zakończyć
wieczór w ścianach naszego zwierzynieckiego Skarbu. I już powoli wszyscy przyzwyczajają się, że najwytrwalsi żegnają kino
przed drugą w nocy. Jednak 11 sierpnia widzowie przez długi czas nie mogli podnieść
się z foteli, próbując otrząsnąć się po seansie filmu Magdaleny Łazarkiewicz. Nie było
mowy, aby zadowolić publiczność tylko jedną projekcją.
Już dawno w sali kinowej nie było takiej
atmosfery. Sposób, w jaki ludzie pochłaniali każdy szczegół, każdą nutę i każde
słowo filmu, pomagał całkowicie zatopić
się w innym świecie na srebrnym ekranie.
Tyle tylko, że ten świat wcale nie był inny.
To był nasz świat. Ten zakłamany, ten pełen
hipokryzji, zatwardziałych serc, zimnych
spojrzeń, nienawiści i krzywdy. A gdzieś
w tym wszystkim tak trudna do odnalezienia, a jednocześnie tak piękna i czysta dłoń
dziecka.
Emocje towarzyszące projekcji widzowie
próbowali uwolnić w wielkich owacjach na
koniec filmu. Z niemałą trudnością przez
żar gromkich braw przebił się głos Łukasza
Maciejewskiego, który poprowadził spotkanie z Magdaleną Łazarkiewicz. Chociaż
Powrót został odrzucony przez festiwal filmowy w Gdyni, to z pewnością pokochali go
uczestnicy 20. Letniej Akademii Filmowej.
Magdalena Łazarkiewicz jest również
reżyserką serialu Głęboka woda. Łukasz
Maciejewski zastanawiał się, czy już podczas tworzenia tego projektu pojawiły się
pomysły na Powrót. Jak się okazuje, inspiracją dla poszczególnych odcinków serialu
były prawdziwe historie. Poszukując kolejnego natchnienia, Łazarkiewicz trafiła na
fundację niosącą pomoc ofiarom dotkniętym handlem niewolnikami we współczesnym świecie, m.in. osobami zmuszanymi
do prostytucji. Ta prawdziwa historia stała
się impulsem do napisania scenariusza
Powrotu. W taki sposób powoli zaczęła powstawać, jak się okazało, opowieść
o destrukcji w naszym życiu społecznym
tych dwóch ważnych komórek: rodziny
i Kościoła. Sama Łazarkiewicz mówi:

To, co jest konsekwencją rozpadu tych instytucji, to jest taka pustka aksjologiczna, brak wartości, brak możliwości odniesienia się od jakiegoś porządku, do którego przyzwyczailiśmy
się, że obowiązuje. Co innego, jak nie rodzina,
ma być miejscem, które zapewnia człowiekowi
wsparcie, poczucie bezpieczeństwa, miłości,
opieki. Kościół to instytucja, której głównym
zadaniem jest miłość bliźniego. Otóż okazuje
się, że nam się to w życiu kompletnie rozjechało i te proste zasady przestają obowiązywać. To
ból świata, z jakim się w tej chwili spotykamy,
jakaś niedoskonałość.

Restauracja „Zacisze” – ul. Rudka 5b, czynna cały tydzień
w godz. 8-21, tel. 600 198 100

SKLEPY SPOŻYWCZE
ABC – ul. Rynek 2, otwarte pon.-sb. w godz. 6-21
Biedronka – ul. Biłgorajska 3a, otwarta pon.-sb. w godz. 6:15-22
Delikatesy Centrum – ul. Zamojska 8a, otwarte pon.-pt.
w godz. 6-22, w sb. w godz. 8-20
Lewiatan – ul. Skwerkowa 4a, otwarty pon.-sb. w godz. 6-20
Supermarket – ul. Szkolna 2, otwarty pon.-sb. w godz. 6-22
SAM EURO – ul. Partyzantów 12a (naprzeciw kina SALTO),
otwarty pon.-sb. w godz. 6-24, w nd. 8:30-14
Supersam „Groszek” – ul. Zamojska 27 (pawilon Ordynat),
otwarty pon.-sb. w godz. 5:30-23

APTEKI
Apteka – ul. Armii Krajowej 7, otwarta pon.-pt. w godz. 7:30-18,
w sb. w godz. 8-13
Apteka – ul. Partyzantów 13, otwarta w godz. 8-18

Wśród publiczności nie brakło chętnych
do podzielenia się zarówno wrażeniami,
jak i odważnymi przemyśleniami. Padło
stwierdzenie, że Powrót stanowi mocniejszą diagnozę polskiego katolicyzmu niż
film Kler. Łazarkiewcz potrafiła dotknąć
pięknej tajemnicy stojącej za niezwykłością
Liturgii Światła, a jednocześnie pokazać, że
jest pewne pęknięcie, o którym trzeba powiedzieć. Ktoś z publiczności podał pomysł,
że film mógł mieć inne zakończenie. Jak się
okazało, reżyserka też początkowo myślała
o rozwiązaniu, które w trakcie tworzenia filmu okazało się jednak zbyt drastyczne.
Powrót to naprawdę głęboki film, mówiący
o trudnych sprawach: dotykał ścian zakładu psychiatrycznego, zatapiał się głęboko
w rodzinne stosunki, zwracał uwagę na
brak komunikacji i bolesną relację między
matką a córką, próbował wejść do rozdartego umysłu młodej, skrzywdzonej dziewczyny oraz zaglądał w zakłamanie Polaków, ich
obłudną wiarę i pozorną miłość do bliźniego. Stanowi też swego rodzaju wołanie o powrót fundamentów w rodzinie i Kościele.
Magdalena Łazarkiewcz nie pozostawiła
jednak swojej publiczności w rozpaczy i zapaliła małe światełko nadziei, zapraszając
na plan debiutanta Dawida Rostowskiego.
Grany przez niego Karolek, był niemalże jedyną osobą o dobrym czystym sercu, niezakłamanym jeszcze przez przewrotny świat.
I takiego światła temu światu potrzeba.

Apteka „Roztocze” – ul. Zamojska 19, otwarta pon.-pt. w godz.
8-18, w sb. w godz. 8-15

BANKOMATY
Bankomat Banku Spółdzielczego – ul. Rynek 2b
Bankomat sieci EURONET – ul. Biłgorajska 3a (w budynku
marketu Biedronka)
Bankomat Banku PEKAO BP – ul. Rynek 1 (budynek Urzędu
Miasta)

RELAKS
Plaża i strzeżone kąpielisko – Stawy „Echo”
ShotPaitball Zwierzyniec – ul. 2 Lutego 36,
www.shotpaintball.pl
PAGAJ Kajakiem przez Roztocze (spływy kajakowe) –
ul. Jasna 1a/6, tel. 501 057 933, 666 912 766,
www.kajaki-roztocze.pl
Spływy Kajakowe RANCZO – Obrocz 88A, tel. 606 350 277,
www.obrocz.pl
Spływy kajakowe P.H.U. Relaks – ul. 2 Lutego 12,
tel. 609 471 538, www.splywykajakowe.roztocze.net.pl
Wypożyczalnia rowerów i riksz RYŚ (serwis rowerowy) –
ul. Browarna 1/3, godz. 9:00-21:00, tel. 84 687 23 66,
504 651 675, www.rowery-zwierzyniec.pl
Wypożyczalnia rowerów w Pensjonacie Telimena –
ul. Zamojska 8a
Wypożyczalnia rowerów – ul. 1 Maja 22, tel. 601 507 306,
www.zwierzyniec-rowery.pl
Spływy kajakowe „u Rudego” – Obrocz 116, tel. 885 604 286,
www.splywy-roztocze.pl
Marco Canoe. Spływy kajakowe po Roztoczu – ul. Jasna 7/5,
tel. 512 318 160, www.marco-canoe.pl
Spływy kajakowe „u Mazura” – Obrocz 31, tel. 505 108 274,
www.umazura-kajaki.pl

Wydawca: Fundacja Filmowa Warszawa,
zespół: Marta Buchowiecka (skład i łamanie
tekstu), Anna Myszkowiak, Anna Petynia
(redaktor naczelna), Gabriela Szpiech,
Joanna Żabnicka (korekta), Tomasz Borys,
Seweryn Jamrógiewicz
foto Lesław Skwarski

(Gabriela Szpiech)

Kontakt do redakcji:
zwierzyniec_ﬁlmowy@laf.org.pl
tel. kom. +48 697 801 441
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PRELEGENCI – DO GŁOSU!

foto: Lesław Skwarski

11. Ogólnopolski Konkurs Prelegentów
ruszył! Przed pierwszą konkursową prelekcją przewodniczący Polskiej Federacji
Dyskusyjnych Klubów Filmowych Grzegorz
Pieńkowski naświetlił krótki rys historyczny przedsięwzięcia. Konkurs ma swoje
początki w latach 80. XX w. – edycje z tamtych lat zainspirowały organizatorów LAF
i od 2009 roku OKPF jest stałym punktem
programu festiwalu. Ma charakter otwarty
i każdy może wziąć w nim udział – nie tylko
stali bywalcy DKF-ów.

Pozwól mi wejść Tomasa Alfredsona. Był
to głośny horror oparty na powieści szwedzkiego pisarza Johna Ajvide’a Lindqvista.
Prelegentka zwróciła uwagę na życie autora przed debiutem literackim. Zajmował
się on iluzjonistyką i interesował magią,
dlatego w jego dziełach są obecne elementy
fantastyki. Innym, ważnym wydarzeniem
było zniknięcie syna Lindqvista w lesie.
Chłopiec w końcu odnalazł się, ale wspomnienie utraty dziecka mocno zapisało się
w świadomości ojca.

Do zdobycia są dwie nagrody: Nagroda Jury
oraz Nagroda Publiczności. Karty do głosowania są rozdawane przed każdym wystąpieniem. Wystarczy nadrzeć kartkę w odpowiednim miejscu i wrzucić głos do urny
przy wyjściu.

Motywy utraty, samotności, zaginięcia często występują w jego twórczości, również
w opowiadaniu Granica, które było inspiracją do nakręcenia filmu. Sam reżyser
doszukał się powiązań między własną twórczością a prozą Lindqvista, zresztą współpracowali razem przy filmie.

Prelekcja do filmu Granica Aliego Abbasiego
została wygłoszona przez absolwentkę filmoznawstwa Dominikę Zielińską. Film
ten zdobył nagrodę na festiwalu w Cannes
w kategorii dla mało znanych twórców, oryginalnych, ekscentrycznych dzieł; był też
szwedzkim kandydatem do Oscara.
Zielińska nie chciała mówić wiele o omawianym filmie, więc skupiła się na innym:

Obraz jest niezwykle chropowaty, otoczenie
(bardzo dopracowane) przytłacza postacie
jak i widza, a ujęcia kamery są często niestandardowe. Filmy Abbasiego łączą się
z dyskomfortem; Są po prostu brzydkie – jak
mówi Zielińska, i to mimo walorów artystycznych filmu. Dyskomfort jest obecny zarówno wśród bohaterów, jak i na widowni.
Ale o to reżyserowi chodziło.

Cześć, jestem Martyna i jestem dziewczynką,
co widać po imieniu. Tak swoją prelekcję do
filmu Młodość Astrid (w reżyserii Pernille
Fischer Christensen) rozpoczęła Martyna
Milewska – polonistka, instrumentalistka oraz recenzentka literacka i filmowa.
Film opowiada o Astrid Lindgren w wieku
16-19 lat, czyli w czasie kształtowania się
osobowości i późniejszej twórczości sławnej pisarki. Autorka Dzieci z Bulerbyn, Pipi
Pończoszanki czy Braci Lwie Serce na starość
zaangażowała się w szwedzką politykę.

Seanse
przedpremierowe

Miała wpływ na politykę podatkową
Szwecji, referendum w sprawie uchodźców,
referendum w sprawie budowy elektrowni
atomowych, na ustawę o ochronie zwierząt
oraz oczywiście w sprawie dobrego traktowania dzieci. Co ciekawe, na 80. urodziny
pisarka dostała w prezencie od premiera
Szwecji… ustawę o ochronie praw zwierząt
domowych. Takich prezentów można tylko
sobie życzyć.

godz. 13:10 – Kino Dzięcioł

foto: Lesław Skwarski

Autor przybliża nam perypetie mieszkańców owego budynku, w tym samych właścicieli: Krzysztofa i jego żony Idy. Krzysztof
odziedziczył kamienicę po swojej żyjącej
w czasach Holocaustu babci, jest on aktywnym działaczem oraz zapalonym rowerzystą. Jego żona zaś poza zajmowaniem się
sprawami związanymi z kamienicą, podejmuje kolejne próby powrotu do dawnego
hobby, jakim był taniec. Dokument przedstawia nam problemy, trudy dnia codziennego, z jakimi mierzą się nasi bohaterowie.
Alienacja, strach, szukanie tożsamości czy
przynależność – są to główne tematy filmu.
Ukazuje nam punkty widzenia nie tylko
samych bohaterów, ale również lokatorów
tytułowej Złotej. Afgańczyk Sultan, emerytowany księgowy Czesław i uchodźca z Syrii
Fadi to bardzo barwne persony, każda
z własnym punktem widzenia i odmiennym

światopoglądem. Autorzy w rewelacyjny
sposób przenieśli te jakże ciekawe postaci
na srebrny ekran, udało im się zachować
naturalność oraz przedstawić esencję każdej z nich. Film opowiada także o zagubieniu, szukaniu własnego miejsca w Polsce
i strachu, którym przepełnione jest życie
Krzysztofa. Wpływa to nie tylko na jego losy,
ale również jego najbliższych. Warto wspomnieć, że reżyser jest bliskim przyjacielem
zarówno Idy, jak i Krzysztofa, co z pewnością nie ułatwiło przyglądania się ich sytuacji i powoli rozpadającemu się związkowi.
Po projekcji filmu odbyło się zapowiadane
wcześniej spotkanie z twórcami filmu, reżyserem Tomaszem Knittelem oraz montażystą Arkadiuszem Iwaniukiem. Reżyser
rozpoczął spotkanie od opowiedzenia publiczności, jak dalej potoczyła się historia
bohaterów zaprezentowana w filmie. Otóż

godz. 9:00 – Kino Skarb

Test
Reż. P. Bergendy

Heavy Water
Reż. M. Oblowitz

Lindgren została wychowana w latach
20. XX w. w luterańskiej, protestanckiej
Szwecji. Kraju, gdzie był bardzo silny etos
pracy, gdzie pobożność wyrażała się poprzez wyrzeczenia, skromność, oszczędność, ascezę… Wiedząc, jakim charakterem
dysponuje Astrid można sobie wyobrazić,
jak bardzo nie pasowała do środowiska.
Warto zwrócić uwagę, że kreowane przez
nią historie nie są cukierkowe, pokazują
niebezpieczne przygody, śmierć, wszelkie trudności życiowe. Astrid, często piszesz
o śmierci, ale gdy to czytam mam ochotę
żyć ‒ to fragment listu dziecka do pisarki.
Podobne cytaty tworzą klamrę kompozycyjną filmu.

godz. 15:00 – Kino Dzięcioł

Potwór z pięcioma palcami
Reż. R. Florey
godz. 16:50 – Kino Dzięcioł

Nawiedzony dom
Reż. A. i A. Keeling

Rodzinę charakteryzuje pewien dualizm.
Z jednej strony może być oparciem, trampoliną do sukcesów, ale może być też
ograniczeniem, więzieniem – tak to widzi
reżyserka.
Czy wyprowadzić się z domu? Czy być
z mężczyzną, którego nie kocha? Co zrobić
dalej ze swoim życiem? Czy zająć się sobą
czy bliskimi? To pytania łączące tematykę
filmów Christensen z życiorysem Lindgren.

godz. 19:00 – Kino Dzięcioł

To przychodzi z mroku pustyni
Reż. M. Mäkilaakso
godz. 16:00 - Kino Jowita

Selkirk, prawdziwy Robinson
Crusoe
Reż. W. Tournier

(Anna Myszkowiak)

ZŁOTA PRZEDPREMIERA W KINIE SKARB
W sobotę 10 sierpnia na Letniej Akademii Filmowej odbyła się przedpremiera ﬁlmu pt. Złota
w reżyserii Tomasza Knittela. Obraz wzbudził wśród publiczności festiwalowej niemałe emocje,
były łzy i liczne wyrazy podziękowania. Film opowiada o kamienicy przy ul. Złotej w Warszawie,
która zespolona jest z ostatnim zachowanym kawałkiem muru dawnego warszawskiego getta.
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całość miała pesymistyczny wydźwięk,
okazało się, że, jak to ujął sam reżyser, życie samo dopisało bardzo brutalny scenariusz.
Związek dwójki głównych bohaterów –
Krzysztofa i Idy nie przetrwał próby czasu,
sam Krzysztof wyjechał za granicę, gdzie
osiedlił się na stałe, natomiast kamienica
ostatecznie nie pozostała w posiadaniu prawowitych właścicieli.
Pierwsze pytanie, jakie zadano reżyserowi, dotyczyło przyczyny nakręcenia filmu. Okazało się, że przyjaźń pomiędzy
Knittelem, a głównym bohaterem filmu,
Krzysztofem, trwa od dawna. Pewnego razu
po prostu pojawił się pomysł na powstanie
dokumentu z udziałem Krzysztofa na temat poszukiwań korzeni swojej rodziny.
Wyjeżdżał on wtedy m.in. do Rosji i Izraela,
jednak, jak powiedział reżyser: Nie byłem
wtedy gotowy na opowiedzenie tej historii.
Dopiero w później, kiedy dowiedział się,
że Złota trafiła z powrotem w ręce prawowitych właścicieli, autor stwierdził, że jest
to odpowiedni moment, aby przedstawić
historię swojego przyjaciela.
Chciał zrobić to inaczej, stworzyć miejsce, które
będzie respektowało lokatorów – tak o bohaterze swojego filmu mówi Tomasz Knittel.
Reżyser opowiedział również, jak ważne
i trudne było dla niego pokazanie burzliwej
relacji Krzysztofa i Idy, ponieważ, jak to ujął
sam: Wszyscy w swoim życiu znaleźliśmy się
w podobnym miejscu, też miałem swoje kryzysy… W dalszej części dyskusji padło również

pytanie do Arkadiusza Iwaniuka – montażysty – dotyczyło ono jego długiej i szczególnej
pracy przy sklejaniu ze sobą kolejnych scen
filmu. Poza Kamienicą, poza historią tego
związku, mamy też historię innych ludzi… to,
co mnie urzekło w tym wszystkim to to, że teoretycznie wszyscy jesteśmy tacy sami, a jednak
kompletnie inni.
Ze widowni padło również pytanie dotyczące obioru filmu oraz samej postaci
Krzysztofa na innych seansach. Z relacji reżysera wynikło, że widzowie często bardzo
wyrozumiale podchodzili to zachowania
i poglądów bohatera, potrafili mu współczuć oraz zrozumieć ból, jaki w sobie nosił.
Rzadko zdarzały się sytuacje krytykujące
postawę Krzysztofa, widzowie starali się
zrozumieć jego mentalność. Dużo powiedziane zostało również o temacie filmu
i tym, jak każdy odczytuje go na własny sposób, o poszukiwaniu tożsamości i swojego
miejsca na świecie.
Film bez wątpienia poruszył serca widzów
oraz zmusił do refleksji, z widowni padło
wiele podziękowań oraz wyrazów uznania.
Nie zabrakło nawet łez, co pokazuje, jak
ważny i ciężki temat poruszył reżyser, temat, który trafia w serca i umysły oglądających, tym samym zmuszając do nierzadko
gorzkiej refleksji. Zarówno seans jak i spotkanie z pewnością były bardzo wartościowe, ukazały punkty widzenia różnych osób
i ich problemy, które sami znamy z własnego życia.
(Seweryn Jamrógiewicz)
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KAJAKIEM PRZEZ LAF

znajdują się spływy kajakowe
pięknymi rzekami Roztocza i nie
tylko. Firma oferuje nowoczesny,
profesjonalny sprzęt, który zapewnia bezpieczeństwo wymagane przy tego typu aktywnościach.
Proponowane trasy spływów to:

WTOREK, 13 SIERPNIA 2019

Warto również wspomnieć, że firma Pagaj daje uczestnikom możliwość organizacji ogniska lub grilla
w trakcie lub po zakończeniu spływu. Przeznaczone jest do tego specjalne miejsce nad rzeką Wieprz
w miejscowości Wywłoczka.
Nr tel. 501 057 933

i dorosłych. Proponowane przez
nich trasy przepływów to:

Spływy Kajakowe oferuje również
Karczma Młyn, która proponuje
trasę:

IV- Obrocz-Brody

I- Obrocz-Zwierzyniec
II- Oborcz-Bagno
III- Obrocz-Żurawnica

RZEKA WIEPRZ
I- Obrocz-Zwierzyniec (Zalew Rudka),
7km, 2h
II- Zalew Rudka-Zwierzyniec-Bagno,
5km, 1h
III- Bagno-Turzyniec-Żurawica,
5km, 1h
IV- Żurawica-Brody, 4km, 1h
V- Brody-Szczebrzeszyn, 5km, 1h
I-V- Obrocz-Szczebrzeszyn,
26km, 6-7h

Podczas
Letniej
Akademii
Filmowej, poza przesiadywaniem
na kinowej sali, warto również
skorzystać z innych form spędzania wolnego czasu. Zwierzyniec
ma w swej ofercie szeroki wachlarz
atrakcji, z których każdy wybierze
coś dla siebie. Piękne okoliczności
przyrody oraz pogoda sprzyjają
aktywnemu wypoczynkowi, warto
więc zainteresować się m.in. ofertami firm organizujących spływy
kajakowe rzekami Roztocza.

mogą spróbować swoich sił w tym
atrakcyjnym sporcie. Przepływ
pięknymi zwierzynieckimi rzekami dostarcza niesamowitych
wrażeń estetycznych: nieograniczoną możliwość podziwiania
bujnych flory i fauny. Warta uwagi
jest również opcja odetchnięcia
świeżym powietrzem oraz dostarczenie sobie lekkiej dawki adrenaliny, która może być przyjemną
odmianą po całodziennych filmowych seansach.

Spływy to doskonała rozrywka dla
całej rodziny, nawet najmłodsi

Jedną z firm oferujących tego typu
atrakcję jest Pagaj. W jej ofercie

RZEKA WIEPRZ
I-Karczma Młyn-Bagno, 5km, 0,5h-1h
II- Bagno-Turzyniec-Żurawica, 5km, 1h
III- Żurawica-Brody, 4km, 1h
IV- Brody-Szczebrzeszyn, 5km, 1h
I-IV- Karczma Młyn-Szczebrzeszyn,
19km, 4h

A- Hutki-Guciów, 20km, 4-5h

RZEKA TANEW
I- Narol-Rebizanty, 12km, 6-7h
II- Rebizanty-Borowe Młyny, 12km, 6-7h
III- Borowe Młyny-Osuchy, 15km, 6-7h
IV- Osuchy-Stare Króle, 25km, 7h
V- Stare Króle-Harasiuki, 27km, 7h
VI- Harasiuki-Ulanów, 21km, 5h

Do wyboru są zarówno spływy indywidualne, jak i grupowe. Sprzęt
używany podczas spływów jest
nowoczesny i zapewnia pełne bezpieczeństwo, którego bez dwóch
zdań wymaga się przy atrakcjach
tego typu. Karczma Młyn również
zapewnia miejsce na grilla lub
ognisko po zakończeniu spływu.
Nr tel. 531 595 205
Trzecią firmą oferującą tego
rodzaju uługi jest Relax, która
umożliwia spływy kajakowe integracyjne dla dzieci, młodzieży

V- Obrocz-Szczebrzeszyn

Firma zapewnia profesjonalną
opiekę wykfalifikowanej kadry:
instruktorów, ratowników oraz
pomocników rzecznych. Baza
sprzętowa co roku jest rozbudowywana o nowe, coraz bardziej
innowacyjne sprzęty przeznaczone do spływów. Relax organizuje
również ogniska i grille w trakcie
trwania spływów. Nr tel. 609 471 538
Letnia Akademia Filmowa, a dokładniej Zwierzyniec – miejscowość, w której jest ulokowana,
poza atrakcjami filmowymi oferuje również szeroki dostęp do
wszelkich form aktywnej turystyki. Spływy kajakowe są z pewnością jedną z ciekawszych atrakcji
i dostarczającą niezapomnianych
wrażeń. W przerwie pomiędzy seansami warto ich doświadczyć.
Więcej kontaktów do firm organizujących spływy kajakowe
można znaleźć w „Użyteczniku
Zwierzynieckim” w naszej gazetce.
(Seweryn Jamrógiewicz)

KONCERT VHS

UWAGA! ZMIANA
W HARMONOGRAMIE
PROJEKCJI!
W dniu 14 sierpnia o godz.15:00 w Kinie Dzięcioł zamiast filmu
Syberia. Monamour (reż. V. Ross) zostanie zaprezentowany film
Przystań (reż. J. Hryniak).
foto: Lesław Skwarski

Z punktu widzenia Obiektu Zabytkowego

Ogólna teoria względności czasu podczas
Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu
Jednym z wielu nierozwiązanych
problemów trapiących uczestników takiej imprezy jak nasza jest…
chroniczny brak czasu. Wydawać
by się mogło, że to absurd: jeśli
ktoś już tu przyjechał, to przecież
ma czas – taki jest popularny pogląd przeważającej części społeczeństwa, odczytującej zresztą pobyt na Letniej Akademii Filmowej
jako… odpoczynek. Tak, tak proszę państwa – ODPOCZYNEK.
Najwyraźniej mało kto zastanawia
się, z jakich elementów składa się
dzień (a raczej doba) przeciętnego
LAF-owicza.

wystarczająco poważnie, zajmuje
nam przy trzech posiłkach około
2 godziny 30 minut (bez uwzględnienia oczekiwania na realizację
złożonego zamówienia).

to kolejne minimum 6 godzin
w ciągu doby. Jak i na co jest wykorzystywany – to już sprawa osobista, więc nie będziemy tu nic
uszczegółowiać.

Trzecim komponentem jest nabieranie sił do oglądania filmów,
czyli sen. Zdrowy młody organizm
(a wszyscy jesteśmy tu młodzi!)
potrzebuje minimum dziesięciu
godzin snu w ciągu doby. Fakt, że
niektórzy mają inaczej, ale nie jest
to cecha powszechna.

Już z wyliczenia tych pięciu podstawowych elementów wynika,
że doba typowego LAF-owicza
trwa minimum 40 godzin 30 minut. Nie poruszyliśmy tu jeszcze
pewnych zależności służbowych:
tacy na przykład wolontariusze
odpracowują dziennie około 6 godzin na swoim obiekcie, co daje
nam tych godzin już ponad 46 (dla
ułatwienia wyliczeń zaokrąglamy
rachunek w dół do pełnych liczb).
Przeczytanie – ze zrozumieniem
– „Zwierzyńca Filmowego” to kolejna godzina; przedyskutowanie
z przyjaciółmi i znajomymi jego
zawartości to następne minimum
2, przyjąć więc należy, iż specyficzny kontakt z prasą zabiera nam
średnio 3 godziny w ciągu doby.

Pierwszą częścią jest oglądanie filmów. Po to tu przecież przyjechaliśmy. Pierwszy seans zaczyna się
o 9:00, ostatni kończy ok. 24:00.
Wniosek: filmy oglądamy przez 15
godzin na dobę.

Czwarty element to życie towarzyskie, od którego nikt z nas nie
ucieknie; w zależności od stopnia
integracji ze środowiskiem (własnym lub obcym) może ono zajmować od 2 do nawet 12 godzin
w ciągu doby, co daje nam przeciętną około 7 godzin.

Drugim elementem jest konsumpcja. Jeśli traktujemy ją

Czas prywatny (każdemu potrzebny dla równowagi psychicznej)

Pozostałe komponenty czasowe są mocno indywidualne.
Nieokreślony na przykład pozostaje czas transportu oglądającego
na i z pokazów filmowych (zależne
jest to od lokalizacji noclegu, tempa przemieszczania się, aspektów pogodowych, nawierzchni
pokonywanej drogi itp. itd.); nie
będziemy też zajmować się osobistym życiem uczuciowym z jego
szczególnym przypadkiem, jakim
jest uwielbienie dla organizatorów. Są to sprawy na tyle intymne,
że nie mogą stanowić podstawy do
wyliczeń ogólnych. Elementem
koniecznym są jeszcze zdrowotne
lub rytualne ablucje zajmujące minimum godzinę (natura oszczędziła nam w tym roku kąpieli błotnych
w stawach Echo); doszliśmy w ten
sposób do doby LAF-owskiej składającej się z… 50 godzin.
Tak jest: 50.
Ponieważ nie można wykorzystywać powtórnie czasu, który minął – zrozumiałą tendencją jest
czerpanie z tego, który przyjdzie;
jednak zmniejszanie jego zasobów powoduje, że po powrocie do
domu na pewno będziemy narzekać, że na nic nam go nie starcza.
Nic dziwnego – wykorzystaliśmy
go już podczas Letniej Akademii

Filmowej. Do względnej równowagi dochodzimy gdzieś w okolicy
końca czerwca, więc wyłącznie
lipiec składać się będzie z doby
24-godzinnej. Potem przychodzi
kolejna Akademia Zwierzyniecka
– i ad mortuum defectandam powtarzamy cykl roczny.
Czy można się więc dziwić, że z tak
intensywnego wypoczynku musimy wrócić zmęczeni po to, by odpoczywać przez resztę roku?
Co prawda nikt nam nie obiecywał, że życie miłośnika kina jest
łatwe, przyjemne i relaksujące.
Przyjechaliśmy tu na własne, wyraźne żądanie – nie możemy więc
liczyć na jakąkolwiek apelację.
Pozostaje się tylko męczyć z błogą świadomością szansy na to, że
po zakończeniu Letniej Akademii
Filmowej żadne filmy nie będą
nam przeszkadzać w spokojnym
życiu.
Chyba, że po prostu je lubimy.
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