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NIE PRZEGAP

20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

Najnowsze dzieło islandzkiego 
twórcy to ponad dwugodzinny 
fi lm, którego stworzenie zajęło 
osiem lat. Opłaciło się, powstał 
fi lm godny tego ciężkiego jak ołów 
tematu, jakim jest uzależnienie od 
narkotyków i proces powolnego 
przeistaczania się zdrowej, mło-
dej osoby w monstrum przeżarte 
heroiną. Gdy pojawiły się napisy 
końcowe, nikt na sali przez kil-
ka minut nie był w stanie nawet 
zdobyć się na zasłużone oklaski. 
Widownia zastygła, jakby nie mo-
gąc uwolnić się od koszmarnej wi-
zji rzeczywistości ukazanej w fi l-
mie. Spotkanie z Zophoniassonem 
pozwoliło natomiast spojrzeć na 
fi lm w dużo szerszym kontekście, 
odkrywając głębię ukazanych 
wydarzeń.

Na początek reżyser opowiedział 
o motywacjach, jakie doprowadzi-
ły do powstania Pozwól mi upaść: 
Inspiracją dla tej historii była mon-
tażystka, z którą pracowałem przy 
czterech pozostałych ilmach. Była 
ona uzależniona od kokainy, od nar-
kotyków i miała poważne proble-
my ze zdrowiem psychicznym. Przy 
każdym projekcie, który robiliśmy, 
wpadała w otchłań, z której nie mo-
gła wyjść i znów do tego wszystkiego 
wracała.

Zophoniasson przedstawił także 
proces zdobywania informacji na 
temat swoich bohaterów: W czasie, 
gdy przygotowywałem się do robie-
nia tego ilmu, skontaktowałem się 
z ojcem dziewczyny, która umarła 

przez narkotyki. Powiedziałem po 
prostu, że chcę zrobić o tym ilm i czy 
jest możliwość, aby jakoś pomógł. 
Ten problem nie jest szeroko przed-
stawiany. Ludzie, którzy są o iara-
mi własnych nałogów, często są po 
prostu przemilczani. Człowiek ten 
poznał mnie z paroma dziewczyna-
mi, które mieszkają na ulicy i bory-
kają się z uzależnieniem. Spędziłem 
z nimi kilka lat, poznając ich histo-
rie, ucząc się jak wygląda tego typu 
życie. Udało się podzielić te dziew-
czyny na dwie grupy, młodszą i star-
szą, co ma odzwierciedlenie w ilmie. 
Większość zaprezentowanych sytu-
acji to wydarzenia z prawdziwego 
życia, tylko że tutaj połączone w hi-
storię dwóch kobiet.

Reżyser zadeklarował, że po-
nad 90% fabuły miało miejsce 
w rzeczywistości. 

Wydarzenia przedstawione w il-
mie to i tak wersja ugrzeczniona – 
stwierdził. – To, czego doświadczy-
liśmy, pracując z dziewczynami, było 
jeszcze mroczniejsze, chłodniejsze. 
Widziałem rzeczy, których nie mógł-
bym umieścić w ilmie. Zależało 
mi jednak, aby ilm pozostawiał 
w widzu pewne ogólne wrażenie 
przygnębienia.

Z sali padło kilka pytań, w tym 
o dość drażliwą kwestię. Jeden 
z bohaterów fi lmu, pełniący funk-
cję opiekuna w chrześcijańskim 
ośrodku dla uzależnionych (któ-
rego religijny charakter jest wielo-
krotnie podkreślany), dopuszcza 
się wykorzystywania seksualnego 
bohaterki. Czy konieczne było aż 
tak sugestywne zderzenie symbo-
liki chrześcijańskiej z tymi podły-
mi czynami? 

Wątek chrześcijański zaprezentowa-
ny w ilmie faktycznie miał miejsce
– powiedział Zophoniasson. – Na 
Islandii istnieje silna więź między 
kulturą chrześcijańską, a siecią 
ośrodków odwykowych. W wielu 
miejscach odwyk jest prowadzony 
przy jednoczesnym nauczaniu dzie-
ci Biblii. Wiara to dobra rzecz. Ale 
należy podkreślić, że potrzeba wiele 
więcej, niż tylko wiary, aby pomóc 
ludziom w takiej sytuacji. Potrzeba 
wsparcia psychologicznego, profe-
sjonalnej opieki, odpowiedniej wie-
dzy przełożonej na działania.

▶ c.d. na str. 2

Relacja ze spotkania autorskiego z Baldwinem Zophoniassonem, 
reżyserem i scenarzystą „Pozwól mi upaść”. 

Widziałem rzeczy, 
których nie mógłbym 
umieścić w fi lmie

foto: Lesław Skwarski

Pozwól mi upaść

15.50 – Kino Skarb 
Zgniłe uszy
Reż. Piotr Dylewski
Po projekcji spotkanie autorskie

Janek i Marzena zmierzają do 
chatki gdzieś na uboczu. W sa-
mochodzie można wyczuć gęstą 
atmosferę, a małżonkowie pełni 
są wzajemnych pretensji o ponad 
godzinne spóźnienie. Czy jadą 
na wakacje? Do znajomych? 
W Zgniłych uszach to właśnie cel 
wyprawy i ich relacje znajdują 
się w centrum opowieści. Piotr 
Dylewski zabiera nas na terapię 
i pokazuje, że psychodrama może 
nieźle zaboleć.

17.30 – Kino Skarb  
Nic nie ginie
Reż. Kalina Alabrudzińska
Po projekcji spotkanie autorskie

Bohaterowie fi lmu Nic nie ginie są 
częścią silnej i ważnej społeczno-
ści – społeczności samotnych lu-
dzi. Życie wymaga od nich zmian, 
którym nie potrafi ą sprostać. 
Dopiero gdy zdają sobie sprawę 
z siły przyrody — siła zaczyna ro-
snąć w nich. Gdy pozwalają natu-
rze działać, ich natura zaczyna się 
zmieniać.

20.00 – Kino Skarb 
Ja teraz kłamię
Reż. Paweł Borowski 
Po projekcji spotkanie autorskie

Borowski z Tomiakiem stawiają 
kamerę, żeby sfi lmowała pogardę 
dla prawdy. Czym jest bowiem sło-
wo honoru w epoce fake newsów, 
czym jest dogmat wobec inercji 
moralności? Kim jest człowiek 
i jego tożsamość wobec multipli-
kujących się fi kcyjnych informa-
cji? Kim my jesteśmy?

22.00 – Kino Nocne  
Z czystym sercem 
Reż. Attila Till  
Po projekcji spotkanie autorskie

Zolika (Zoltán Fenyvesi) ma dwa-
dzieścia lat i porusza się na wóz-
ku. W jego życiu niewiele się 
dzieje. Jego najlepszy przyjaciel 
Barba Papa (Ádám Fekete) także 
jest niepełnosprawny. Pewnego 
dnia, razem z byłym strażakiem 
Rupaszovem (Szabolcs Thuróczy), 
który również nie może chodzić 
o własnych siłach, chłopcy posta-
nawiają zostać płatnymi zabój-
cami i zaoferować swoje usługi 
przedstawicielom lokalnej mafi i. 
Sądzą, że nie mają nic do strace-
nia, ale w tej przygodzie nic nie 
jest takie, jakim się wydaje...

00.00 – Browar
VHS - koncert

Zgniłe uszy
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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

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

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

Filmy Jana Jakuba Kolskiego to są zawsze ilmy 
artystyczne, najczęściej z niewielkim budże-
tem – mówiła. – Tym razem było podobnie. Ale 
przez te wszystkie lata nauczyłam się już jak 
wygląda praca na takim planie. Czytając sce-
nariusz wiem, czego oczekuje ode mnie Kolski, 
gdy zaprasza mnie do projektu. Natomiast 
trudno mi mówić o perspektywie innych akto-
rów. Ale spotkałam się z sytuacją, że przyszłam 
na plan z termosem, kanapkami i jeden z ak-
torów zapytał mnie: „Jak to, a gdzie barobus”? 
Odpowiedziałam: „No chyba nie ma”.

Łukasz Maciejewski zagadnął aktorkę 
o plotki na temat trudnych warunków at-
mosferycznych na planie – podobno w pew-
nym momencie temperatura naprawdę 
spadła do minus trzydziestu stopni! Jak sam 
stwierdził – to hardkor, wcale nieoczywisty 
w polskich realiach kręcenia fi lmów.

Tak wygląda praca przy niskim budżecie – 
skwitowała Błęcka-Kolska. – W pewnym mo-
mencie razem z Janem Jankowskim napraw-
dę musieliśmy spędzić cały dzień zdjęciowy 
w brudnej i zimnej wodzie. Jest jeden płaszcz 
wełniany i jedna para butów, które po prostu 
nie mogą się zniszczyć, bo innych nie ma. To 
była prawdziwa walka, żeby te buty ocalić. 
Trzeba było bardzo ostrożnie je suszyć po sce-
nach w rzece. Ale ja jestem nauczona, że muszę 
dbać o swój kostium i że nie mogę go zniszczyć, 
bo on jest wartością mojej postaci i innego nie 
będzie. 

Nie zabrakło opowieści na temat proce-
su zdobywania informacji o prawdziwej 
Hannie Szewskiej, babce Jana Jakuba 
Kolskiego, bohaterce Ułaskawienia, w którą 
Błęcka-Kolska się wcieliła. 

Kiedy byłam żoną Jana, temat Hani czasem się 
pojawiał. Znałam jej córkę, czyli mamę Jana 
Jakuba Kolskiego, jej wnuki, siostrę. Znałam 
historię tej rodziny. Z kart tych opowieści wy-
nika, że Hania była ciepłą osobą, dającą dużo 
miłości. Ten ilm jest hołdem dla niej. Tutaj żoł-
nierzem niezłomnym jest babka Hania. 

Okazało się, że analiza bohaterki, prowa-
dzona przez aktorkę w celu wiarygodnego 
odwzorowania jej sposobu bycia, wymagała 
wiele pracy i wysiłku: 

Po raz pierwszy pracowałam z materiałem 
z IPN-u. Były to opisy przesłuchań Hanny 
Szewczyk i Jakuba Szewczyka. Zrobiło to na 
mnie duże wrażenie – przyznała. – Z tych 
dokumentów wyłonił mi się rys Hani, która 
jest nie tylko dobra i kochająca, ale też har-
da, twarda, znająca granice jakie stawiamy 
w życiu – wartości rodziny, wartości religijne. 
Dumna ze swojego dziecka i myślę, że gotowa 
umrzeć za to dziecko. Z tych spraw starałam 
się sklejać tą postać.

Aktorka odwołała się do serii zdjęć, których 
bohaterką była Hanna Szewska, stanowią-
cych portfolio jej syna w czasach, gdy starał 
się dostać na fi lmówkę. 

Pamiętam ją także z obrazów i fotogra ii, ja-
kie Jan Jakub Kolski zrobił zdając do Łódzkiej 
Szkoły Filmowej w 1980 roku – wspominała. 
– To był cykl aktów. Zrobiło na mnie olbrzymie 
wrażenie zobaczyć kobietę, która godzi się ob-
nażyć wobec aparatu fotogra icznego swoje 
już bardzo stare ciało. Biło od niej zaufanie 
do Janka, wiara w to, co on robi. Moja babcia 
nigdy by się na coś takiego nie zdecydowała. 
Zresztą, nie śmiałabym jej nawet spytać. 

Na koniec aktorka podzieliła się z widza-
mi ciekawym detalem odnośnie jej nowej 
roli, w enigmatycznym projekcie sopockiej 
reżyserki:

To jest rola staruchy. Na jej potrzeby mam 
zostać cała wytatuowana. Reżyserka propo-
nowała mi nawet: „słuchaj, a może ogolisz 
trochę te włosy i będzie więcej tatuażu wi-
dać”. Nie zgodziłam się, bo później jeszcze 
mam inny projekt, do której potrzebuję mieć 
włosy. Trochę się boję, bo taki naklejany ta-
tuaż podobno z jednych miejsc łatwo schodzi, 
a z innych niekoniecznie. Ale cóż, taka praca. 
Ciekawy zawód, ciekawi ludzie.

Spotkaniu towarzyszyła promocja książ-
ki Łukasza Maciejewskiego pt. Aktorki. 
Odkrycia, w której czytelnik znajdzie roz-
mowy z wieloma kobiecymi gwiazdami pol-
skiego kina. 

(Tomasz Borys)

Spotkanie z Grażyną Błęcką-Kolską, odtwórczynią 
głównej roli w „Ułaskawieniu” Jana Jakuba Kolskiego.

Jeden wełniany 
płaszcz i para butów
Historia współpracy Jana Jakuba Kolskiego, reżysera m.in. Pornografi i, Wenecji czy 
Jasminum, z aktorką Grażyną Błęcką-Kolską, przez wiele lat także jego żoną, liczy już 
szesnaście fi lmów w ciągu trzydziestu pięciu lat. O tym, jak wygląda praca przy małym 
budżecie, o pierwowzorze swojej postaci w Ułaskawieniu i o dalszych planach aktorskich 
opowiedziała podczas spotkania, które poprowadził krytyk fi lmowy Łukasz Maciejewski. 
Film Ułaskawienie pokazany został w ramach cyklu jego autorstwa.

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 

Kontakt do redakcji:
zwierzyniec_fi lmowy@laf.org.pl
tel. kom. +48 697 801 441 

▶ c.d. artykułu ze str. 1

Chwilę później twórca dodał:

Wiele z tych dziewczyn powiedziało mi, że nie 
były uzależnione, dopóki nie poszły do ośrodka 
odwykowego. Właśnie w tych miejscach spo-
tkały się z najgorszymi ludźmi, doświadczyły 
największej traumy. Faktem jest, że w systemie 
znajdują się ludzie, którzy z premedytacją wy-
korzystują dziewczyny przebywające w takich 
ośrodkach. To nie ma nic wspólnego z prawdzi-
wą wiarą.

Islandczyk odpowiedział także na zarzut, 
że fi lm nie zawiera w sobie wątku lecze-
nia psychiatrycznego, które powinno mieć 
miejsce w przypadku osób uzależnionych. 

W ilmie nie ma wrażliwych terapeutów ani 
lekarzy właśnie dlatego, że jest to na Islandii 
problem – skwitował. – W Islandii wszystko 
jest bardzo poukładane, mieści się w sztyw-
nych ramach, poza które się nie wychodzi. 
Odpowiedzialność za opiekę zdrowotną nad 
dziećmi w większości spoczywa na rodzicach. 
Jest w tym ilmie scena, gdzie bohaterka dzwo-
ni do ośrodka terapeutycznego i pyta, czy ktoś 
może jej pomóc. Dyspozytor odpowiada jej, że 
takiej możliwości nie ma i że musi przyjść ju-
tro. To jest smutna prawda na Islandii. Nie ma 
pieniędzy na prowadzenie tych ośrodków. One 
są zamykane na weekendy i wakacje. Nie jest 
dobrze, jeśli ktoś chce popełnić samobójstwo 
w piątek albo latem. 

Nie całe spotkanie dotyczyło jednak 
bezpośrednio fi lmu Pozwól mi upaść. 
Zophoniasson opowiedział także o począt-
kach swojej przygody z kinematografi ą.

Miałem wtedy jedenaście lat. W tym czasie 
moja mama była chora na raka, umarła dwa 
lata później. Oglądaliśmy wtedy razem serial 
Davida Lyncha “Twin Peaks”. Pomyślałem: 
o mój Boże, to jest właśnie to, co ja chciałbym 
zrobić. Więc zapisałem się na kurs tworzenia 
ilmów. Zrobiłem swój pierwszy ilm, mocno 

inspirowany “Twin Peaks”, ale osadzony w re-
aliach islandzkich. Poczułem, że ilm jest for-
mą, za pomocą której mogę sprawić, że ludzie 
naprawdę coś poczują. I nie było już odwrotu 
– zdecydowałem, że chcę to robić przez resztę 
życia. Dlatego od zawsze najważniejsze jest 
dla mnie umożliwienie widzowi, aby napraw-
dę coś poczuł. Nie ma znaczenia, czy będzie to 
odczucie dobre czy złe. Chodzi o to, aby widz 
czuł. W tym przypadku chciałem, abyście po-
czuli się źle.

Grzegorz Pieńkowski, prowadzący spo-
tkanie, zapytał reżysera o jego zdanie na 
temat obecnej kondycji kinematografi i 
islandzkiej.

Kino islandzkie ma się bardzo dobrze – od-
powiedział  Zophoniasson. – Jest nas nie-
zbyt wielu, ale jednocześnie towarzyszy nam 
entuzjazm. To, że mamy trudne, ograniczone 
warunki zmusza nas do pracy i zwiększa chę-
ci. Pomimo, że naród islandzki jest niewielki, 
mamy bardzo uzdolnionych twórców, muzy-
ków, reżyserów. To sprawia, że staramy się 
coraz silniej wykazać i więcej pracować. Jest 
coś niesamowitego w tej rozwijającej się kine-
matogra ii, która dopiero co zaczyna. Cały czas 
jesteśmy w swoich latach dojrzewania. 

Jeżeli to, co zobaczyliśmy, można nazwać 
dojrzewaniem kinematografi i, to proces 
jej wkraczania w dorosłość zapowiada 
się niezwykle ciekawie. Na pewno warto 
wyczekiwać kolejnych fi lmów Baldwina 
Zophoniassona i obserwować rozwój karie-
ry obiecującego reżysera, który na koncie 
ma jak dotąd pięć fi lmów. Pozwól mi upaść 
dowiodło, że fi lm islandzki, podobnie jak 
sama Islandia, skrywają niesamowity po-
tencjał. Być może różni się on jednak od 
wszystkiego, co zwykliśmy wyobrażać sobie 
na temat kraju zielonych łąk, rowerów i czy-
stego powietrza.

(Tomasz Borys)

foto: Lesław Skwarski
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Wywiad z Piotrem Kotowskim

JAK POMYŚLAŁEM, TAK ZROBIŁEM 
Jak przyjechał Søren Kragh-Jacobsen, duński reżyser, wszedł na salę i w pierwszych słowach powiedział, że on już występował
w różnych miejscach, ale jeszcze nigdy w saunie. Nie było klimatyzacji, było duszno, miejsca siedzące, stojące, wiszące – no tak to 
wyglądało! Ale ówczesny burmistrz, Jan Skiba, wziął sobie to do serca i już od następnego roku była klimatyzacja – o początkach 
Letniej Akademii Filmowej z Piotrem Kotowskim rozmawia Gabriela Szpiech. 

Gabriela Szpiech/Zwierzyniec Filmowy: Zacz-
nijmy od początku, czyli jak to wszystko się 
zaczęło – skąd pomysł na pierwszą edycję 
Letniej Akademii Filmowej?

Piotr Kotowski: Była taka impreza na 
Morawach w miasteczku Uherske Hradiste, 
gdzie jeździłem kilka lat, dowożąc polskie 
fi lmy. Podobała mi się jej szeroko otwarta 
formuła i zainteresowanie nie tylko współ-
czesnym kinem, ale też tym, co było kiedyś, 
tradycją, klasyką. Jedno jakby przekłada się 
na drugie i trzeba to jakoś powiązać. To nie 
był festiwal z nagrodami; nie było czerwo-
nych dywanów, nie było gwiazd, aktorów 
i aktorek, którzy robią za celebrytów. Jeśli 
już, to raczej zapraszano reżyserów, a z re-
żyserami rozmawia się o fi lmach. W tym 
momencie pomyślałem, że takiej imprezy 
w Polsce brakuje, że jest ileś tam wylan-
sowanych festiwali fi lmowych, ale nie ma 
żadnego z takim pomysłem i można go 
przynajmniej spróbować zaadaptować, 
przenieść na polski rynek. Jak pomyślałem, 
tak zrobiłem!

Do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego pierw-
szego roku przyjechało tu tylu ludzi, że 
wypełnili salę kina Skarb i tę większą 
salę, gdzie odbywały się nocne pokazy 
w Browarze. Dobry adres to połowa suk-
cesu. Tutaj można wyjść z kina, zatopić się 
w tę przestrzeń, przyrodę, pójść na spacer, 
na szlak rowerowy, na spływ kajakowy, 
zresetować mózg po siedzeniu parę godzin 
w kinie, a potem wrócić na kolejny seans. 
Myślę, że ta formuła najbardziej przeko-
nała ludzi, że tu po prostu można czuć się 
swojsko.

Z jakimi trudnościami przyszło się zmierzyć 
na samym początku?

Po pierwsze znaleźć miejsce, w którym 
można taką imprezę zainstalować. Na 
co dzień mieszkam w Lublinie i chcia-
łem, żeby to było jak najbliżej domu. Te 
najlepsze miejsca na Lubelszczyźnie, jak 

Kazimierz czy Zamość, już były zajęte. 
Padło na Roztocze – wówczas jeszcze nie-
znane i niezadeptane, które trudno było 
znaleźć na mapie. Przyjechałem do jego 
stolicy, czyli do Zwierzyńca i udałem się 
do ratusza. Burmistrz okazał się bardzo 
kontaktowy. Cała rozmowa trwała piętna-
ście minut. Przedstawiłem ideę, założenia 
i proszę bardzo: miasteczko jest twoje, rób, 
co chcesz – usłyszałem. Myślałem, że to jest 
randka w ciemno. To jest w ogóle niesamo-
wite – facet mnie nie zna, przecież jak to 
nie wyjdzie, mogę go ośmieszyć, wszyscy 
będą wytykali palcami, że dał się komuś ta-
kiemu nabrać. Nie była to do końca randka 
w ciemno. Kilka lat później dowiedziałem 
się, że podczas studiów był na pokazach 
moich fi lmów – prowadziłem wówczas 
dyskusyjny klub fi lmowy. Wiedział, kim 
jestem, co potrafi ę, jaki mam gust fi lmowy 
oraz, że można mi chyba zaufać. I zrobił to. 

W tym samym czasie wchodziła sieć mul-
tipleksów, więc kina na prowincji okaza-
ły się nierentowne i były zamykane. Ale, 
szczęśliwie, w tym miasteczku, nikt nie 
wpadł na taki pomysł, żeby wyrzucić fotele 
z sali kinowej, czy zezłomować aparaturę 
projekcyjną. Wpadliśmy tam, trzeba było to 
odkurzyć odświeżyć, przewietrzyć salę, ale 
za chwilę można wprowadzić ludzi, no i rze-
czywiście ci ludzie przyjechali.

Tak się to zaczęło. W miejscu, o którym nie 
wiadomo gdzie jest. O osiemnastej godzinie 
nie można było spotkać nikogo na ulicy, 
a ludzie zasypiali razem z kurami. I nagle 
okazało się, że to miasteczko dostaje nowe 
życie. Fantastyczna promocja! Co roku po-
wstawał nowy pensjonat – osoby, które 
chciały zajmować się biznesem, wyczuły, 
że to jest przyszłość, że tu, co roku będzie 
przyjeżdżało coraz więcej ludzi. Może to 
moja wina, ale to niechcący!

Na pewno nie wina, ale zasługa! A jak 
Akademia zmieniała się poprzez te wszystkie 
lata?

Jak przyjechał Søren Kragh-Jacobsen, duń-
ski reżyser, wszedł na salę i w pierwszych 
słowach powiedział, że on już występował 
w różnych miejscach, ale jeszcze nigdy 
w saunie. Nie było klimatyzacji, było dusz-
no, miejsca siedzące, stojące wiszące – no, 
tak to wyglądało! Ale ówczesny burmistrz, 
Jan Skiba, wziął sobie to do serca i już od 
następnego roku była klimatyzacja.

Czy zaczynając, spodziewał się Pan tej pięknej, 
jubileuszowej 20. Edycji Letniej Akademii 
Filmowej?

Nie, w życiu! Obliczaliśmy ten projekt na 
trzy, może góra pięć lat. Czy w ogóle ktoś 
przyjedzie w ciemno na imprezę, o której 
w ogóle nic nie wiadomo, do miejsca, o któ-
rym nie wiadomo gdzie leży. Do dzisiaj tego 
nie rozumiem, ale się cieszę.

Za co jest Pan najbardziej wdzięczny Letniej 
Akademii Filmowej?

Jestem najbardziej wdzięczny uczestni-
kom, którzy od dwudziestu lat przyjeżdża-
ją po to, żeby podziwiać egzotyczne fi lmy, 
których nie zobaczy się nigdzie w Polsce. 
Odkrywaliśmy tutaj kino RPA, które nie było 
pokazywane nigdzie na świecie, pokazywa-
liśmy kino z Karaibów, Turcji, Pakistanu, 
Indonezji. Były też odkrywane przez nas 
kinematografi e, których nie ma ofi cjalnie, 
jak kino walijskie, które jest inne niż an-
gielskie fi lmy, kino palestyńskie czy kino 
kurdyjskie. Cała oryginalność tej imprezy 
i przyjemność przyjeżdżania do Zwierzyńca 
polega na tym, że co roku zaskakujemy ja-
kimś wariackim pomysłem, na który nikt 
nigdzie indziej nie wpada.

Ma Pan jakąś wizję kolejnych edycji?

Nie, ja już nie mam żadnych wizji, bo ja 
w tym roku pożegnałem się ofi cjalnie. 
Myślę, że dwadzieścia lat wystarczy, nie 
można tego ciągnąć w nieskończoność, do 
emerytury, do grobowej deski, bo impreza 

Seanse 
przedpremierowe
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godz. 11:10 - Kino Dziecioł 

Free Solo: Ekstremalna 
wspinaczka 
Reż. J. Chin, E. Chai Vasarhelyi

godz. 15.00 - Kino Dziecioł 

Nazywam się Julia Ross 
Reż. J. H. Lewis

godz. 16.00 - Kino Salto

Ponad siłę 
Reż. B. Zophoniasson

godz. 16:40 - Kino Dziecioł 

Zło w każdym z nas 
Reż. J. W. Lee 

godz. 18.00 - Kino Jowita

Anina 
Reż. A. Soderguit

godz. 18:30 – Kino Dzięcioł

30 mil donikąd 
Reż. C. Koller 

Wczoraj tuż przed pokazem Mowy Ptaków 
Xawerego Żuławskiego dwójka rowerzystów 
powiedziała: o, jakiś dobry ilm będzie, pa-
trząc na tłum oczekujących widzów. Każdy, 
kto był zainteresowany pokazem, nie mógł 
nie zauważyć legendarnej frekwencji w ki-
nie Skarb. Bezzwłocznie organizatorzy pod-
jęli decyzję o kolejnym pokazie jeszcze tej 
samej nocy, o 23:30. Finałem pierwszej pro-
jekcji było spotkanie z reżyserem, Xawerym 
Żuławskim, oraz Sebastianem Fabijańskim, 
grającym jedną z głównych ról.  

Zaczęło się od przypomnienia genezy fi l-
mu. Scenariusz Andrzej Żuławski przekazał 
synowi przed swoją śmiercią mówiąc: zrób 

sobie z tym, co chcesz. Tekst długo leżał w sa-
mochodzie reżysera, bo jego myśli zaprzą-
tała choroba ojca. Około trzy miesiące po 
pogrzebie zadzwonił do niego producent, 
Marcin Wierzchosławski. Okazało się, że 
też ma scenariusz i chce żeby Żuławski nad 
nim popracował.

Film jest hołdem dla sztuki starszego 
Żuławskiego, ważnego dla wielu fanów 
sztuki fi lmowej i fi lmowych twórców. Na 
początku, jak wiadomo, fi lm miał być reali-
zowany przez czterech reżyserów. Jednak 
w miarę upływu czasu, rozmów i pierw-
szych zdjęć, Jan Komasa i Jacek Borcuch 
dostali pracę przy nowych produkcjach, 

a Piotr Kielar zaczynał zdjęcia do swojego 
fi lmu. Na polu bitwy został tylko Żuławski. 
Wszyscy odebrali to za znak: ojciec chciał, 
żeby syn sam zmierzył się z fi lmem.

Na planie współreżyserem okazał się 
Fabijański, odtwórca roli Mariana. Jak 
mówi, praca nad fi lmem była dla niego 
czymś podobnym do tego, czym była dla 
Żuławskiego – ich rodziny były jakby od-
biciem (to określenie często pojawiało się 
w kontekście spotkania). Podobne charak-
tery rodziców i śmierć obu ojców w zbliżo-
nym czasie to główne wspólne punkty ich 
życiorysu. W czasie kręcenia zdjęć, byłem jesz-
cze w żałobie po swoim ojcu. (…) Wszyscy mie-
liśmy wrażenie, że ten ilm robi pan Andrzej 
i mój ojciec – mówił Fabijański. Opowiadając 
o przebiegu zdjęć, ciężkiej pracy, ale i uczu-
ciu jakby to po prostu wyłaziło z człowieka, 
użył obrazowej metafory: ten ilm był jak ple-
cak z betonem. I skrzydła.

Trzeba wspomnieć o współpracy przy 
tym fi lmie ludzi ze środowiska Andrzeja 
Żuławskiego, miało być ich jak najwięcej. 
Operatorem był Andrzej Jaroszewicz, au-
torem muzyki Andrzej Korzyński, do tego 
wiele twarzy na ekranie, między innymi 
Daniela Olbrychskiego, który na pogrzebie 

Żuławskiego (ojca reżysera) marzył, żeby 
kiedyś zagrać w jego fi lmie.

Mowa ptaków to fi lm robiony z miłości do 
kina, jak tłumaczy Fabijański. Miłość nie 
stawia wymagań, więc też twórcy nie mają 
wymagań co do odbiorców. Xawery, jako 
wolny człowiek, nie wplątany w żadne kon-
wenanse polityczne czy kulturalne, zrobił ilm 
taki, jakie sam lubi oglądać i robić. Film ma 
niedefi niowalną formę, jest podzielony na 
kilka części, tworzy z jednej strony surreali-
styczny obraz, z drugiej nie można oprzeć 
się wrażeniu, że tak jest naprawdę. Streścić 
fi lm? Niemożliwe. Wszystko było ciężkie ga-
tunkowo, inwazyjne, ekspensywne tło – sło-
wa Fabijańskiego. Jak mówi sam reżyser 
o Mowie ptaków: odbija się jak bańka. Powoli 
rozwija się w głowie. To nie jest ilm, po któ-
rym się zabije brawko, wstanie i pójdzie zmy-
wać naczynia – dodaje aktor.

Scenariusz jest mojego ojca, a ilm jest mój 
– oto istotne rozgraniczenie. W tekście 
było dużo dialogów, a mało didaskaliów, 
często brakowało wskazówek. Twórcy 
mieli tyle samo wolności, co trudności. 
Ojciec-reżyser współpracował z synem. 
Magdalena Łazarkiewicz obecna na widow-
ni na koniec dodała: To najbardziej Żuławski 
ilm Żuławskiego. I chyba cała widownia się 

z nią zgodziła.

(Anna Myszkowiak)

PLECAK Z BETONEM – MOWA PTAKÓW

wtedy kostnieje, popada w pewien schemat. 
Trzeba to oddać w dobre ręce ludzi, którzy 
mają nowe pomysły, nową energię. Świeża 
krew jest potrzebna w każdym czasie.

Co chciałby Pan zobaczyć, przyjeżdżając 
tutaj za kilka lat, już nie jako rektor, ale gość 
Akademii?

Chciałbym zobaczyć tak samo dobre, ory-
ginalne fi lmy, które nie są oczywistością 
w repertuarze polskich kin. Multipleksy 
żyją z komercji. Ale tu przyjeżdżają ludzie, 
którzy potrzebują innych wrażeń i spotkań 
z innym rodzajem kina. 

Ogromnie się cieszę, że mogłam przepro-
wadzić z Panem ten wywiad. Dziękuję za 
rozmowę.

(Rozmawiała Gabriela Szpiech)

foto: Lesław Skwarski
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11 sierpnia o godzinie 14:00 
w sali wystawowej zwierzyniec-
kiego Centrum Kultury i Biblioteki 
Publicznej odbyła się wystawa 
zdjęć pt. LAF – Analogowe wspo-
mnienie. Wystawa poświęcona 
była pierwszym edycjom festi-
walu, ukazywała jego pierwsze 
lata, w których Letnia Akademia 
Filmowa nabierała kształtu i kli-
matu, który po dziś dzień zachwy-
ca i zatrzymuje przy sobie kolej-
nych odwiedzających.

Spotkanie rozpoczęło się wystą-
pieniem rektora Letniej Akademii 
Filmowej, Piotra Kotowskiego oraz 
samego autora zdjęć – Lesława 
Skwarskiego. Leszek jest takim pa-
parazzi, jest wszędzie, gdzie coś się 
dzieje i uwieczni wszystko – żarto-
bliwie powiedział o koledze rektor 
Akademii. Płynnie wprowadził 

gości w klimat wystawy, opowia-
dając o niej jak o swego rodzaju 
kronice tworzonej obiektywem 
pana Skwarskiego. Korzystając 
z okazji, podziękował mu rów-
nież za wiele lat fotografowania, 
uwieczniania początków oraz ko-
lejnych lat rozwoju festiwalu. 

Po przemowie Piotra Kotowskiego 
mikrofon przejął główny boha-
ter wydarzenia, sam autor zdjęć, 
Lesław Skwarski. Rozpoczął on 
swoją wypowiedź od przybliżenia 
gościom procesu powstawania 
wystawy. Skanowałem, oglądałem, 
wybierałem – tak autor opisuje 
proces wyboru tych konkretnych 
kilkunastu zdjęć z puli pięćdzie-
sięciu tysięcy innych fotografi i; 
tych, które były w stanie najlepiej 
zobrazować i przywołać klimat 
tamtych lat. Powiedział również 

o powolnym powstawaniu kon-
cepcji wystawy przy pomocy sa-
mego rektora, który, jak określa 
sam pan Lesław, posłał je (zdjęcia) 
w świat.

Pomysł był ściśle związany z jak-
że ważną i jubileuszową liczbą 
dwudziestu już lat, które w tym 
roku osiągnęła Letnia Akademia 
Filmowa. Uznano, że jest to 
idealny moment, aby przypo-
mnieć i przywołać wspomnienia 
z pierwszych edycji, pokazać, jak 
Akademia stawiała swoje pierw-
sze kroki i jak z każdym kolejnym 
rokiem dążyła do tego, by stać się 
jedną z wizytówek Zwierzyńca. 
Pan Lesław Skwarski wspomniał 
także o możliwości kupna wybra-
nych zdjęć z serii, tych zaprezen-
towanych na wystawie, i, co cieka-
we, także tych, których nie dane 
było nam na niej ujrzeć. 

Po wstępie można było przejść do 
podziwiania efektów wieloletniej 
pracy pana Skwarskiego. Zdjęcia 
przedstawiały pierwsze lata 
Akademii, pracowników, gości, 
wszelkie wydarzenia kulturalne, 
takie jak koncerty i – co najważ-
niejsze gości – ludzi, dzięki któ-
rym LAF jest tym, czym jest teraz. 
Chwile uchwycone przez autora 
w kadrze ukazują znane twarze, 
które z Letnią Akademią są po 
dziś dzień nierozłącznie związa-
ne, m.in. Piotra Kotowskiego czy 
Grzegorza Pieńkowskiego. Na 
fotografi ach ujrzeć można było 
również Zwierzyniec tamtych lat 

i wszelkie miejsca znane stałym 
bywalcom festiwalu. 

Od zdjęć bił klimat, który dziś tak 
dobrze znany jest osobom odwie-
dzającym festiwal. Autor foto-
grafi i, zapytany o to, którą edycję 
festiwalu wspomina najlepiej, 
bez zastanowienia odpowiedział: 
wszystkie, jest to wspaniała impre-
za! Opowiedział również o tym, ile 
tak naprawdę czasu poświęcił na 
wybór konkretnych zdjęć: miałem 
bardzo mało czasu, ale w miesiąc od 
propozycji dałem radę się z tym upo-
rać. Natomiast jeśli chodzi o przy-
szłość festiwalu i jego kolejne edy-
cje, odpowiedział: na pewno nadal 
będzie się rozwijać i iść w dobrym 
kierunku, wszystko zmierza w do-
brą stronę i myślę, że nadal będzie 
świetnie. Wystawa była doskonałą 
okazją nie tylko dla stałych by-
walców Letniej Akademii, którzy 
mogli dzięki fotografi om Lesława 
Skwarskiego przywołać klimat 
tamtych lat, ale także dla nowych 
LAF-owiczów, których bez wąt-
pienia zainteresować mogą po-
czątki oraz ewolucja jaką przeszła 
Akademia od czasów ukazanych 
na zdjęciach.

(Seweryn Jamrógiewicz)

UWAGA! Wystawę fotografi i
Lesława Skwarskiego LAF - Analo-
gowe wspomnienie można oglą-
dać w sali wystawowej Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej 
w Zwierzyńcu do wtorku 12 
sierpnia.

LAF W OBIEKTYWIE

Z punktu widzenia Obiektu Zabytkowego

LAF-owskie typy i typki
Nie zamierzam się tu rozwodzić 
nad mnogością ludzkich postaw 
i zachowań objawiających się pod-
czas każdej edycji naszej Akademii. 
Byłaby to czynność próżna i pozba-
wiona głębszego sensu, bowiem 
zachowania odbiegające od ogól-
nie (w konkretnym środowisku) 
przyjętej normy przydarzają się 
wszędzie. Akademia i jej słucha-
cze są środowiskiem normalnym, 
więc jakiekolwiek rozważania nad 
nią byłyby rozważaniami na temat 
społeczeństwa w ogóle, a nie to jest 
naszym celem. Niech się tym zaj-
mują socjolodzy wszelkiej maści 
i formatu.

Nas powinno zainteresować coś 
innego: mianowicie rejestracja ty-
pów i typków endemicznych wła-
ściwych Akademii, pojawiających 
się w jej trakcie, co prawda spo-
radycznie, ale zapadających w na-
szą zbiorową pamięć poprzez swą 
wyjątkowość. I tu musimy zwrócić 
uwagę na podstawowe rozróżnie-
nie: czy dany osobnik jest zjawi-
skiem pozytywnym, czy też wręcz 
przeciwnie?

Ze szczególną łatwością możemy 
odnaleźć interesujące nas przy-
kłady wśród gości Akademii, czy-
li jakże licznie pojawiających się 
tu twórców, artystów i aktorów. 
Rozróżnienie pomiędzy twórca-
mi i artystami jest dość łatwe do 
przeprowadzenia, jeśli weźmiemy 
pod uwagę słowa wypowiedziane 
kiedyś przez jednego z najwięk-
szych w światowym środowisku 
fi lmowym – Federico Felliniego: 
Twórcą-rzemieślnikiem jest się za-
wsze. Twórcą-artystą się bywa.

Jak łatwo przewidzieć, najbardziej 
w pamięci zapisują się skrajności; 
ci, którzy stają się dla nas przy-
kładami in plus i in minus. Z mojej 
pamięci dwudziestolecia Letniej 
Akademii Filmowej chciałbym 
przywołać dwa takie przykłady. 
Zacznę od tego, którego wspomi-
nam minorowo – czyli od „typka”.

Był to rok 2002. W programie LAF 
Jego Magnifi cencja Rektor Piotr 
Pierwszy Kotowski umieścił cykl 
Ojciec i syn – ilmy Todorowskich. 
Piotr, ojciec Walerija, był znanym, 

lubianym i znaczącym reżyserem 
kina radzickiego. Jako syn puł-
ku wspominał często w swoich 
fi lmach piekło wojny, pokazując 
jednocześnie jej niespodziewa-
ne liryczne odcienie, na przykład 
w fi lmie Romans frontowy (Воэнно-
полевой роман, 1983). Ceniony za 
swoją bezpośredniość i uśmiech, 
za uzdolnienia muzyczne (nagrał 
z przyjacielem dwie płyty, two-
rząc znakomity duet gitarowy) 
– był wspaniałym przykładem 
twórcy sympatycznego i unika-
jącego jakichkolwiek konotacji 
ideowo-partyjnych. Mogliśmy 
go tylko wspominać, ponieważ 
zmarł w roku 1987. Do Zwierzyńca 
przyjechała jego żona Mira (była 
producentką niemalże wszystkich 
fi lmów męża) oraz syn Walerij, 
wzięty reżyser i – ówcześnie – 
dyrektor programowy Kanału 1 
Telewizji Rosyjskiej. Pojawili się 
późną nocą; Walerij zaskoczył nas 
swoją, delikatnie mówiąc, nega-
tywną reakcją na brak czerwonych 
dywanów, refl ektorów i dzien-
nikarzy, czyli tego wszystkiego, 
czego u nas nie było nigdy. Był 

przekonany, że jeśli coś nazywa się 
festiwalem – to jest pełen blichtr 
i cmokierstwo. Po wyjściu z samo-
chodu zrobił swojej matce awantu-
rę o to, że przywiozła go do jakiejś 
wiochy, w której nie ma nawet 
porządnego hotelu, o publiczno-
ści nie wspominając. Trzeba było 
długich przekonywań z jej i naszej 
strony, żeby – nadal najeżony – 
zgodził się łaskawie uczestniczyć 
w spotkaniu po projekcji jego fi l-
mu. Argumentem decydującym 
okazało się stwierdzenie pani 
Miry: Chcesz – to jedź, ale pamiętaj, 
że tu ludzie chcieli się z tobą spotkać. 
Po trzech dniach wyjeżdżał niby 
w innym, lepszym nastroju – ale 
wsiadając do auta rzucił do niej: 
Nigdy mnie już nie namówisz do 
jazdy na jakieś zadupie. Niestety, 
nie miał szacunku dla widzów; 
okazało się, że jest typowym zma-
nierowanym aparatczykiem, cał-
kowitym przeciwieństwem swoje-
go ojca.

In plus natomiast w mojej pamię-
ci będzie zapisany zawsze czło-
wiek, którego początkowo oce-
niałem tylko po powierzchow-
ności. Niedawno w programie 
Kuby Wojewódzkiego został z tego 
względu nazwany „zaginionym 
członkiem zespołu The Rolling 
Stones”, z czego się zresztą bardzo 

ucieszył. Bezpośredni, uśmiech-
nięty, mający wobec siebie zna-
komity dystans, autoironiczny. Po 
prostu – Lech Dyblik.

Pierwszy raz w Zwierzyńcu był 
w roku 2011, przy okazji projekcji 
fi lmu, w którym grał recital „błat-
nych” pieśni rosyjskich i opowie-
dział – rewelacyjnie fantazjując 
– o tym, jak to podczas pobytu 
w Odessie został jako piosenkarz 
poproszony o występ dla „worów 
w zakonie”1 i jak bardzo bał się, 
czy uda mu się wrócić stamtąd do 
Polski. Po dwóch latach sam za-
proponował organizatorom kolej-
ny recital, tym razem z przyjacie-
lem z Rosji.

W tym roku mogliśmy posłuchać 
go podczas LAF-u po raz trzeci 
jako piosenkarza, spotkać go po 
raz kolejny jako aktora i uroczego 
showmana. Czego sobie życzyć 
więcej? Chyba tylko kolejnego 
z nim spotkania, na którym bę-
dziemy mogli śmiać się przy jego 
nowych anegdotach i ripostach. 
Po prostu – typ szalenie pozytyw-
ny. Oby takich było jak najwięcej…

Obiekt Zabytkowy
Grzegorz Pieńkowski

1 czyli dla miejscowych „władców” świata 
przestępczego (przyp. GP).
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ZAPROSZENIE
NA SPOTKANIE
AUTORSKIE

We wtorek 13 sierpnia o godz. 17:00 
zapraszamy do Centrum Kultury 
i Biblioteki Publicznej na spotkanie 
autorskie z dr. Marcinem Maronem, 
który zaprezentuje swoje dwie 
nowe książki. Autor to absolwent 
PWSFTviT w Łodzi, operator 
i historyk fi lmu, wykładowca na 
Wydziale Artystycznym UMCS 
w Lublinie. 

Książka Romantyzm i kino. Idee 
i wyobrażenia romantyczne 
w ilmach polskich reżyserów z lat 
1947-1990 (wyd. UMCS Lublin, 
2019) to studium z zakresu histo-
rii idei, historii kina i kultury pol-
skiej. Autor poszukuje odpowiedzi 
na pytania: w jaki sposób polscy 
reżyserzy fi lmowi interpretowali 
i aktualizowali romantyczne idee, 
dzieła i wizerunki historii oraz jak 
tradycja romantyczna była po-
strzegana i modyfi kowana w kul-
turze okresu PRL.

Książka Mieczysław Jahoda. 
Fenomeny światła (z opraco-
waniem biografi cznym Anny 
M. Leśniewskiej-Zagrodzkiej – 
wyd. PWSFTViT w Łodzi, 2019) 
upamiętnia osobę i twórczość 
Mieczysława Jahody (1924-2009), 
wybitnego operatora fi lmowe-
go, autora zdjęć do fi lmów m.in. 
Wojciecha J. Hasa, Aleksandra 
Forda, Andrzeja Wajdy, Tadeusza 
Konwickiego oraz długoletnie-
go pedagoga PWSFTviT w Łodzi. 
Marcin Maron analizuje meto-
dy tworzenia obrazu fi lmowego 
stosowane przez Mieczysława 
Jahodę, omawia jego współpra-
cę z reżyserami oraz konteksty 
historyczne.

(ajp)
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