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NIE PRZEGAP
S OB O TA
10.00 – Kino Skarb
Okna, okna
Reż. Wojciech Solarz
Po projekcji spotkanie autorskie

16.30 – Kino Skarb
Pozwól mi upaść
Reż. Baldwin Zophoniasson
Po projekcji spotkanie autorskie

11.00 – Kino Salto
70 LAT WFO - krótkie metraże:
Wieliczka, Karmik Jankowy,
Szczurołap
Po projekcji spotkanie autorskie

20.00 – Kino Skarb
Mowa ptaków
Reż. Xawery Żuławski
Po projekcji spotkanie autorskie

12.00 – Kino Skarb
Złota
Reż. Tomasz Knittel
Po projekcji spotkanie autorskie
14.30 – Kino Skarb
Pięć bajek o miłości
Reż. Mariusz Grzegorzek
+ teledyski Maanamu
Po projekcji spotkanie autorskie

17.30 – Kino Skarb
Ułaskawienie
Reż. Jan Jakub Kolski
Po projekcji spotkanie autorskie

Ktoś kiedyś powiedział, że festiwal ﬁlmowy jest jak maraton. Najpierw miesiące przygotowań i dopinania
wszystkiego na ostatni guzik, a na koniec łzy radości i pot na zmęczonych skroniach zawodnika, który z dumą
dobiega do mety. I podobnie jak nie ma wyścigu bez wystrzału, na dźwięk którego wszyscy ruszają z kopyta,
tak nie ma festiwalu bez hucznej ceremonii otwarcia. Jak było tym razem?

22.00 – Kino Nocne
Budapeszt Noir
Reż. Éva Gárdos
22.30 – Kino Dzięcioł
Towarzysze, czas wstawać
koncert Lecha Dyblika
00.00 – Browar
Bum Bum ORKeSTAR
koncert
foto: Lesław Skwarski

NIEDZIELA
14.00 – Sala Wystawowa
Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej
LAF analogowe wspomnienia
Otwarcie wystawy fotograﬁi
Lesława Skwarskiego

No i ruszyli...
Po raz dwudziesty!

20.00 – Kino Skarb
Powrót
Reż. Magdalena Łazarkiewicz
Po projekcji spotkanie autorskie
22.00 – Kino Nocne
Ocalić i zginąć
Reż. Frédéric Tellier
00.00 – Browar
Sonbird koncert

20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

20. Letnią Akademię Filmową
otworzył dziennikarz Radiowej
Trójki, Ryszard Jaźwiński. Po
wstępie okraszonym podziękowaniami dla sponsorów i przyjaciół
festiwalu podzielił się ze słuchaczami garścią cennych informacji. Przede wszystkim ucieszył
tych, dla których nie znalazł się
ani wolny fotel, ani nawet kawałek podłogi (Kino Skarb dawno nie
przeżyło takiego oblężenia!) na
film otwarcia, czyli Na bank się uda
Szymona Jakubowskiego. W ciągu
najbliższych dni można wyczekiwać informacji o kolejnym seansie organizowanym specjalnie
z myślą o nich. Szanse, że ten pomysł się uda, są podobno duże.
Tych, którzy obawiali się o kondycję Letniej Akademii Filmowej,
Jaźwiński uspokoił, podając wiadomość o wielkiej, a być może
nawet rekordowej liczbie gości zaproszonych na tegoroczną edycję,
a także – co wręcz oszałamiające
– o 70% wzroście liczby karnetów
sprzedanych na festiwal w porównaniu do ubiegłego roku. Nie pozostaje nic, tylko pogratulować!
Następnie
mikrofon
przejęła burmistrz Zwierzyńca, pani
Urszula Kolman, która rozpoczęła
słowami:
– Kiedy kończy się Akademia,
wówczas pada się pytanie: następna? I pojawiają się różne głosy, ale
zawsze następna jest. Bo Akademia
była, jest i będzie – dzięki państwu.
Kolman przyznała, że Letnia
Akademia Filmowa ma szczególne

znacznie dla Zwierzyńca. Pomimo
tego, że Dni Miasta są tutaj osobną imprezą, to właśnie LAF jest
czasem, gdy całe miejsce ożywa.
Na dowód swojej lojalności wobec wieloletniej tradycji festiwalu, pochwaliła się znaleziskami
wyciągniętymi z prywatnego archiwum: programami 2., 5. i 10.
edycji. O tym, jak rozwinęła się
Akademia świadczy fakt, że ten
pierwszy w całości mieścił się na
jednej stronie!
Następnie przyszła pora, aby głos
zabrała kolejna wyjątkowa postać – wieloletni rektor i założyciel Letniej Akademii Filmowej,
Piotr Kotowski. Nikt jednak nie
spodziewał się, że wystąpienie poprzedzone gromkimi brawami będzie miało charakter pożegnania.
– Witam wszystkich państwa bardzo, bardzo serdecznie. Przez dwadzieścia lat mieliście Państwo okazję
przekonać się, że jest to szczere powitanie. Jeżeliby was tu nie było, to nie
robiłbym tej imprezy. Imprezę robi
się dla ludzi. Kiedy przed dwudziestu laty pojawiłem się w Zwierzyńcu
z propozycją zainstalowania w tym
miejscu Letniej Akademii Filmowej,
pierwsze kroki skierowałem do ratusza. Ówczesny burmistrz, Jan Skiba
– oby imię jego nigdy nie zostało
zapomniane! – udzielił mi wszelkich
błogosławieństw i plenipotencji na
robienie tej imprezy. I chwała mu
za to. Nie przewidział jednak jednej
rzeczy – mianowicie, że zasiedzę się
tutaj tak długo. Ale za to obiecaliśmy
sobie, w tej pierwszej rozmowie, że
zaczynamy tę przygodę razem i razem schodzimy ze sceny. Burmistrz

pierwszy krok poczynił w ubiegłym
roku. Mi nie pozostaje nic innego, jak
być konsekwentnym i podążyć śladami mojego mistrza i przyjaciela. (...)
Zostawiam tę imprezę w momencie,
gdy jest na fali wznoszącej. Mam
nadzieję, że będę mógł się tutaj pojawiać na kolejnych, okrągłych rocznicach. Zwierzyniec to coś, co bardzo
zmieniło moje życie i zajmuje w nim
ważne miejsce. Tutaj zawsze będę
chętnie wracał, nie tylko z powodu
LAF-u. Wszystkim, z którymi mogłem przeżyć tę przygodę serdecznie
dziękuję. Ku chwale sztuki ilmowej!
Przez salę przetoczyła się druga
potężna owacja, tym razem szczególna. Ze świadomością, że z każdego uderzenia rąk płynie pożegnalne: „Dziękujemy!...”, którego
nie da się wyrazić w jakichkolwiek
słowach.
O to, aby miny publiczności nie
zrzedły nadmiernie po tak przejmującej chwili, zadbał Łukasz
Maciejewski:
- Piotrze, my ci na pewno nie pozwolimy, abyś ty nie przyjeżdżał i nie był
rektorem! Wykluczone! To jest dożywotni tytuł.
Po kolejnych oklaskach, jakimi
publiczność wyraziła swoją solidarność z tymi słowami, krytyk
filmowy przeszedł do zapowiedzi
filmów w ramach autorskiego cyklu Łukasz Maciejewski zaprasza…,
po których będą się odbywać prowadzone przez niego spotkania
z gwiazdami festiwalu.
Zaś na sam koniec, w kontekście
zbliżającej się projekcji otwarcia,
Maciejewski poderwał jeszcze całą
publiczność z siedzeń, by wspólnie odśpiewać Sto lat na cześć
Mariana Dziędziela, odtwórcy
pierwszoplanowej roli w Na bank
się uda i niedawnego solenizanta.
Kino Skarb rozbrzmiało dziesiątkami gardeł, połączonych wspólną pieśnią, atmosfera celebracji
wydała swój najwyższy ton. Sto
lat, Marianie, sto lat Akademio!
Obyście długo jeszcze żyli, bo bez
was polskie kino nigdy nie będzie
takie samo.
(Tomasz Borys)

2

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

NR 002

Relacja ze spotkania autorskiego z Lechem Dyblikiem
i Marianem Dziędzielem, odtwórcami głównych ról
w ﬁlmie „Na bank się uda” Szymona Jakubowskiego.

Na nich nie ma
mocnych!

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

Ucichły gorące oklaski, wywołane przez udany ﬁnał produkcji otwierającej 20. Letnią
Akademię Filmową. Zapaliły się światła i na scenę wkroczyli bohaterowie wieczoru Marian
Dziędziel wraz z Lechem Dyblikiem. W ślad za nimi podążył Łukasz Maciejewski, który
poprowadził rozmowę.

GASTRONOMIA
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MINI WYWIAD
Z LECHEM
DYBLIKIEM
„Nie wiedziałem, że gram główną rolę,
bo od kilku lat nie czytam scenariuszy
ﬁlmowych. To śmieszne, w myślach się
przymierzałem, że kiedyś trzeba będzie
zagrać główną rolę; czy to tak nerwowo
będzie itd.?” — z Lechem Dyblikiem
rozmawia Anna Myszkowiak.

Anna Myszkowiak/Zwierzyniec Filmowy: To
nie jest Pana pierwszy LAF, prawda?
Lech Dyblik: Nie, byłem dwa razy. Nie pamiętam przy okazji jakich filmów, ale bardzo lubię tu przyjeżdżać. Tutaj panuje taka
niewymuszona atmosfera i człowiek się
czuje swobodnie. To znaczy, że wszyscy pamiętamy, że jesteśmy na wakacjach.

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

To się też łączy z Pana sympatią do małych
miasteczek, prawda?

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

Tak, oczywiście, zresztą bardzo lubię ten
rejon Polski. Okolic Zwierzyńca nie znam
tak dobrze jak inne rejony Lubelszczyzny,
ale podoba mi się tu bardzo. Mam po prostu
wrażenie jakbym był w innym kraju trochę.
Bardzo mi to odpowiada.

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

Obchodzimy jubileusz, więc oczywiście
pojawia się pytanie o wspomnienia
z poprzednich edycji, jakieś ciekawe,
zabawne historie? Czy coś się przez te
lata zmieniło?

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

foto: Lesław Skwarski

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

Pierwsze pytanie dotyczyło wspólnej gry
obu panów, którzy mają już przecież za sobą
dłuższą historię współpracy, m.in. na planie
filmów Wojciecha Smarzowskiego. Jak zareagowali na wieść, że znowu się spotkają?

Poruszono także wątek muzycznej twórczości aktorów. Jak się bowiem okazuje, w obu
przypadkach jest się czym pochwalić. Lech
Dyblik opowiedział przy okazji o tym, jak
pojmuje walkę z systemem:

- Bez obrzydzenia – z właściwym sobie humorem skwitował Lech Dyblik.

- Mam gitarę, piecyk i latem, w wolnych
chwilach, lubię sobie grać na ulicy. Moim
marzeniem było, żeby pojechać na festiwal
w Międzyzdrojach, usiąść na deptaku, grać
i patrzeć na miny moich kumpli. I w tym roku
pojechałem i grałem. Niektórzy nie wierzyli, że
to ja. Mówili, że to niemożliwe. To jest właśnie
takie coś.

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

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_ﬁlmowy@laf.org.pl
tel. kom. +48 697 801 441

Odnośnie atmosfery na planie wypowiedział się Marian Dziędziel:
- Było twórczo. Rozmawialiśmy o tym, co jak
kto widzi, co się komu wydaje ważne. Ale oczywiście ostateczny głos należał do reżysera.
Nie da się ukryć, że tę swobodę można wyczuć w trakcie seansu Na bank się uda, który
okazał się prawdziwą kopalnią smaczków
i cytatów z życia wziętych. Niejednokrotnie
z ust panów padały frazesy tak charakterystyczne dla polskiej codzienności, że wśród
widzów przechodził szmer serdecznego
rozbawienia.
Publiczność zaniosła się od śmiechu, gdy
Dyblik, zagadnięty przez Maciejewskiego:
- Aktorzy waszego pokolenia, z całym szacunkiem, grają raczej role drugoplanowe…
Odpowiedział:
- Ja ogólnie nie czytam scenariuszy.
Zrozumiałem, że żeby zagrać, świadomość jak
wygląda cały ilm nie jest mi potrzebna. I ja,
podobnie jak ty mówisz, byłem przekonany, że
ten nasz wątek to jest wątek dodatkowy, drugoplanowy, a że młodzież gra pierwszoplanowe role. I w takim lekkim nastroju zagrałem
cały ilm. Kiedy wszystko zrobiliśmy, to dopiero
wtedy dotarło do mnie że to jest pierwszoplanowa rola.

Marian Dziędziel wspominał za to, jak dawniej występował w Piwnicy pod Baranami,
gdzie jego śpiew potrafił wywoływać w słuchaczach wielkie wzruszenie. Próbkę swoich umiejętności dał na scenie, co spotkało
się z gorącym przyjęciem.
Na koniec Lech Dyblik ujawnił co nieco na
temat najnowszego filmu ze swoim udziałem, oczekującej na premierę produkcji
czesko-słowacko-ukraińskiej pt. Malowany
ptak.
- Będą przepiękne zdjęcia. Autorem jest
Vladimir Smutny, który odpowiadał za kamerę
w ilmie „Kola”. Myślę, że jego prace są wybitne.
Co jest ważne: będzie to opowieść uniwersalna.
W żaden sposób nie mówi się, że to się dzieje
w Polsce. Ciekawostką jest język, którym mówimy. To jest taki wymyślony język słowiański,
złożony z wielu słów z różnych języków.
Film, którego premiera zapowiada się na
wydarzenie szczególne, po raz pierwszy
zobaczą uczestnicy Festiwalu Filmowego
w Wenecji.
(Tomasz Borys)

Wiesz co, ja poznałem tu ludzi, wiele lat
temu, i dzięki wspólnej obecności tutaj
rozpoczęliśmy współpracę. To dotyczy na
przykład dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki
w Zielonej Górze, Andrzeja Bucka, z którym
już od wielu lat współpracuję. A poznaliśmy
się właśnie tutaj, w Zwierzyńcu. Tu są różne
fajne miejsca, można pogadać z ludźmi…
Moja rodzina bardzo dobrze wspomina
Zwierzyniec, bo lubili tu pływać kajakami.
Tę atrakcję do dzisiaj pamiętają, mimo, że
to było z osiem lat temu.
Bardzo chciałam Pana wypytać o główną rolę
w Na bank się uda, bo jest pan mistrzem ról
drugoplanowych i epizodów, ale po spotkaniu
autorskim…
Tak, tak jak słyszałaś. Nie wiedziałem, że
gram główną rolę, bo od kilku lat nie czytam scenariuszy filmowych. To śmieszne,
w myślach się przymierzałem, że kiedyś
trzeba będzie zagrać główną rolę; czy to tak
nerwowo będzie itd.? No ale nie było, i tak
to przeleciało bokiem.
Może powie Pan jeszcze króciutko o jutrzejszym koncercie?
To jest koncert, w którym śpiewam po rosyjsku, co jest w tej chwili niezwykle cenne,
bo to jest gatunek piosenki zapomniany trochę w Polsce. Ale ludzie mają to gdzieś głęboko w pamięci. Jest to też związane z opowieściami, doświadczeniami z życia. Takie,
takie… No, trzeba przyjść!
Na schodkach przy Kinie Dzięcioł o 22:30.
Tak jest. Zresztą bardzo się cieszę, że to będzie w takiej scenerii.
Naturalnie.
Tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
(rozmawiała Anna Myszkowiak)
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ŁUKASZ MACIEJEWSKI
ZAPRASZA

i doskonale oddają ciężar, który niełatwo
udźwignąć.

Wraz z jubileuszową dwudziestą edycją Letniej Akademii Filmowej powraca dobrze
znany uczestnikom cykl „Łukasz Maciejewski zaprasza”. W tym roku szczególnie warto
zwrócić uwagę na te osiem projekcji, które nie mogą przejść niezauważone.

Ułaskawienie

„Film powinien zaczynać się od trzęsienia
ziemi, potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć”. Te słowa Alfreda Hitchcocka
prawdopodobnie słyszeli już wszyscy kinomaniacy. Ta zasada obowiązuje także w tym
wypadku. Nie tylko każdy poszczególny film
wstrząsa widzem, ale również cały cykl rozpoczyna się wyjątkowo dramatycznie.
W niedzielne popołudnie o godzinie
17:30 warto zatrzymać się w kinie Skarb

i zobaczyć Ułaskawienie (100 min.), aby poznać historię pewnego życia z 1946 roku.
Chociaż życia tak naprawdę już nie ma.
Pozostało ciało, pohańbione i zbezczeszczone przez UB, a wraz z ciałem matka
i ojciec tamtego życia, próbujący przewieźć trumnę przez pół Polski. Usiłują
zabrać je z miejsca, gdzie nie ma litości,
do spokojnej ziemi. W filmie Jana Jakuba
Kolskiego prawdziwe łzy matki mieszają
się ze stanowczą ręką kochającego ojca

Dramaty powracają na wielkie ekrany,
uczestnicy powracają do Zwierzyńca,
cykl Łukasza Maciejewskiego powraca
na LAF, więc po zakończonym seansie
Ułaskawienia należy powrócić do kina
Skarb, gdzie o godzinie 20:00 nie czeka
nic innego jak Powrót (106 min.) w reżyserii Magdaleny Łazarkiewicz. Nie odbiegamy tematem od rodzinnych tragedii, ale
tym razem przenosimy się już we współczesne realia. I chociaż, jak to się nieraz
mówi, „czasy się zmieniły”, to historia nauczyła nas, że wiele domowych dramatów
rozpoczyna się od powrotu syna marnotrawnego. W tym przypadku córki.
W Powrocie Łazarkiewicz w nieszablonowy sposób przedstawia schematyczną postać matki dewotki, apodyktycznego ojca,
przeciętnego syna i zagubionej gdzieś
głęboko w sobie córki. Reżyserka buduje naszej rodzinie dom w małym polskim miasteczku. A w zasadzie daje im go
i pozwala samym zbudować. A potem zaprasza nas do tego domu i pyta, czy już to
gdzieś kiedyś widzieliśmy.
Ułaskawienie i Powrót to tylko dwa z ośmiu
filmów, na które zaprasza nas, i to serdecznie, Łukasz Maciejewski. Wszystkie seanse odbywają się w godzinach wieczornych
w kinie Skarb. Po nich mają miejsce także
spotkania autorskie. To dobry moment, aby
pozwolić na trzęsienie ziemi i zobaczyć, co
czeka na nas dalej.
(Gabriela Szpiech)

MOWA PTAKÓW

Seanse
przedpremierowe
10 SIERPNIA [SOBOTA]
godz. 15:00 - Kino Dziecioł

Bigamista
Reż. I. Lupino
godz. 16:30 – Kino Salto

Nerwówka
Reż. B. Zophoniasson
godz. 17:00 - Kino Dziecioł

Asmodexia
Reż. M. Carreté
godz. 17:30 – Kino Jowita

Opóźnienie
Reż. R. Pla
godz. 19:00 - Kino Dziecioł

Zadręczona
Reż. A. Cummings
godz. 19:00 – Kino Salto

Między morzem a oceanem
Reż. I. Lacuesta
godz. 21:00 - Kino Dziecioł

Nienasycony
Reż. J. Schumacher

11 SIERPNIA [NIEDZIELA]
godz. 09:00 - Kino Dziecioł

Dawn Wall
Reż. J. Lowell, P. Mortimer
godz. 11:00 – Kino Salto

Diagnosis
Reż. E. Podgórska
godz. 13:00 – Kino Salto

Mam faka na raka
Reż. F. Crijns
godz. 15:00 – Kino Salto

Strefa 11
Reż. L. Scherman
godz. 15:00 - Kino Dziecioł

Harakiri
Reż. M. Kobayashi
Mowa ptaków

godz. 15:30 – Kino Jowita
W najbliższą sobotę o godzinie 20:00 w Kinie
Skarb prezentowany zostanie film z cyklu
Łukasz Maciejewski zaprasza – Mowa Ptaków
(dopiero drugi pokaz filmu w Polsce).
Scenariusz stworzył Andrzej Żuławski,
który przed śmiercią przekazał go synowi,
Xaweremu Żuławskiemu, reżyserowi znanego choćby z filmów Chaos czy Wojna polsko-ruska pod lagą biało-czerwoną. Po projekcji zapraszamy na spotkanie z twórcami
– reżyserem Xawerym Żuławskim, oraz aktorem Sebastianem Fabijańskim.
Reżyser-syn, aby uniknąć „wchodzenia
w jego [ojca] buty” i nieco ułatwić sobie zmierzenie się z tematem (a raczej zależnością on-ojciec-film), nie pracował nad nim sam.
Mowa ptaków jest realizowana przez czterech reżyserów, z których każdy jest w jakiś
sposób związany ze zmarłym twórcą. Są to:
Piotr Kielar, Jan Komasa i Jacek Borcuch;

mało tego – każdy z aktorów pracuje z innym operatorem. A scenariusz został podzielony matematycznie – każdy realizuje
taką samą liczbę jego stron. Nie scen, nie
wątków, a stron!
„Zaczyna pachnieć eksperymentem”, jak
mówi Żuławski. Zapowiada się, że zobaczymy obraz bardzo artystyczny, właśnie
eksperymentalny, wyrazisty, a z całą pewnością ciekawy. Każdy fragment danego
reżysera będzie miał własne rozpoczęcie,
rozwinięcie i zakończenie, choć przejście
od jednego twórcy do drugiego może nastąpić nawet w trakcie dialogu.
Na ekranie zobaczymy z pewnością nowe
talenty, a także Daniela Olbrychskiego,
Olgierda Łukaszewicza, Martę Żmudę
Trzebiatowską, Sebastiana Fabijańskiego,
Eryka Kulma, Jaśminę Polak.

Film jest dialogiem ojca z synem, łączącym
w sobie wiele skrajności. Akcja dzieje się
w Warszawie tu i teraz, w której obejrzymy
przypadki: nauczyciela historii, który przez
uczniów zostaje przeciągnięty na stronę narodową, faszyzującą; nauczyciela polskiego, który zostaje wyrzucony ze szkoły, ponieważ przeciwstawia się uczniom; jest jego
przyjaciel, który chciałby komponować, ale
nie pozwala mu choroba.
Głównym tematem filmu jest degradacja
inteligencji otoczonej chamstwem, głupotą
i pogardą dla wiedzy. Według Małgorzaty
Sadowskiej (selekcjonerki festiwalu Nowe
Horyzonty) film jest wspaniałym hołdem
dla Andrzeja Żuławskiego i pięknym filmowym listem do ojca. Mowa ptaków startuje
z premierą kinową 27 września tego roku,
ale nie warto tyle zwlekać. Zapraszamy do
Kina Skarb!
(Anna Myszkowiak)

Dziewczyny z promenady
Reż. D. Speranza
godz. 17:00 – Kino Salto

Mróz
Reż. B. Zophoniasson
godz. 18:00 - Kino Dziecioł

Charismata
Reż. A. Collier, T. Mian
godz. 19:00 – Kino Salto

Synonimy
Reż. N. Lapid
godz. 20.00 - Kino Dziecioł

Półksiężyc
Reż. S. Smith
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[NIE] POZWÓL MI UPAŚĆ

Pozwól mi upaść

Problemy, cierpienie, dojrzewanie, dorosłość, smutek, nienawiść i w tym wszystkim… miłość?
A z tego wszystkiego złożone jest
prawdziwe życie, bardziej realne
niż moglibyśmy sobie wyobrazić.
A ponad tym wszystkim - Baldvin
Zophoniasson, reżyser, który połączył to w esencjonalną historię,
odważył się przedstawić światu i obudził go mocnym kinem.

Kinem wręcz bolesnym, które
boli intensywnie, lecz jeszcze
ostrzegawczo - zanim życie zaboli
nieodwracalnie.
Bo życie nie jest ani wyłącznie
pasmem porażek, ani niekończącymi się chwilami beztroski. To te
wszystkie składowe, zazębiające
się ze sobą w odpowiednich momentach, nadają istnieniu sens.

Właśnie w taki sposób Baldvin,
ukazując kolejne partie ludzkich
historii, zdaje się dokładać kolejne, szokujące elementy układanki. A potem wciska w fotel,
łapie za serce i na długo pozostaje
w głowie.
Ale zacznijmy od początku,
albo chociażby od przełomowego momentu filmowej kariery

NIE SAMYM FILMEM LAF ŻYJE

SOBOTA, 10 SIERPNIA 2019

Baldvina Zophoniassona, którą
była Nerwówka. I choć z pewnością kosztowała reżysera wiele
nerwów, to zaowocowała dwiema
nominacjami do nagrody Edda: za
reżysera roku i scenariusz roku.
Dla Baldvina stała się także początkiem przygody z mocnym,
życiowym kinem. Przede wszystkim jednak jest to przekonująca
opowieść o nastolatkach, którzy
ze wszystkich sił próbują odpowiedzieć sobie na pytanie kim
są i zdecydować o swoim życiu
w momencie, kiedy jeszcze tak
naprawdę nic o tym życiu nie wiedzą. W filmie nie ma zbytniego patosu, ani chłodnych uproszczeń.
To w pełni autentyczna historia
o kruchych związkach i trwałej miłości, okrutnej nienawiści
i wiernej przyjaźni, a nade wszystko – o szczęściu i cierpieniu.
Baldvin jednak nie zaspokoił swojego apetytu i kreował kolejne istnienia, aby obudzić i uratować te
prawdziwe. I z pewnością udało
mu się to z produkcją Pozwól mi
upaść, za którą w bieżącym roku
ponownie otrzymał nominację do

nagrody Edda: za reżysera roku
i scenariusz roku. Tym razem postanowił zabrać swoich widzów na
samo dno narkotykowego piekła.
W tej podróży również towarzyszy
nam poszukująca siebie nastolatka. I jakby na nowo, razem z nią,
odczuwamy wszystkie obawy młodego umysłu, poznajemy swoje
ciało i smak miłości, tej czasem
gorzkiej i zakazanej, cierpimy,
płaczemy i niemym krzykiem wołamy, lecz już sami nie wiemy, czy
o ratunek, czy o jeszcze jedną, kto
wie czy nie ostatnią, dawkę.
Zophoniasson zabiera nas nie tylko na Islandię, gdzie kręcone były
jego filmy, ale także na niewielką
wyspę innego świata, gdzie sam
otwiera się przed nami i pokazuje
życie takie, jakie jest i jakie sam
je widzi. Dlatego dobrze jest na
chwilę zanurzyć się w tym młodym życiu na srebrnym ekranie
i pozwolić Baldvinowi działać.
Dać mu okazję, aby obudził człowieka i NIE pozwolił mu upaść.
(Gabriela Szpiech)

Rowerem po Roztoczu

Letnia Akademia Filmowa każdemu kojarzy się głównie z kinem, spotkaniami autorskimi, przedpremierami
i wszystkim, co z ﬁlmem związane. Warto jednak zauważyć, że również muzyka jest ważnym elementem
w kreowaniu światów przedstawionych na srebrnym ekranie. To ona wzbudza w widzu emocje i pozwala na
głębszy odbiór danego dzieła. Jak co roku organizatorzy postarali się także o to, aby muzyka miała swoje
miejsce podczas Letniej Akademii Filmowej. W czasie festiwalu, uczestnicy będą mieli okazję wysłuchania
wielu ciekawych i niepowtarzalnych koncertów.
NADZIEI ROKU 2017 podczas plebiscytu SO!MUSIC. Zespół tworzy
muzykę z pogranicza indie, rocka i popu alternatywnego. W ich
twórczości słychać inspirację oraz
nawiązania do muzyki Myslovitz
czy Kings of Leon. Mieszanka
tylu stylów i inspiracji sprawia, że
Sonbird to naprawdę niepowtarzalny i oryginalny zespół, który
swoimi tekstami oraz muzyką
potrafi rozkochać w sobie każdego słuchacza i dostarczyć wrażeń
które pozostaną z nim na długo.
Bum Bum ORKeSTAR

Już w sobotę 10.08 na terenie
Zwierzynieckiego Browaru o północy będzie można usłyszeć i zobaczyć koncert grupy Bum Bum
ORKeSTAR. Jest to założony w 2014
polski zespół muzyczny, wykonujący instrumentalne utwory,
w których można doszukiwać się
inspiracji muzyką bałkańską, polską i klezmerską. Sami określają
się mianem „muzykantów weselno-pogrzebowych”, co oznacza, że
podczas jednego występu potrafią
wzruszyć publiczność do łez, po
czym wprowadzić ją w skoczny
nastrój i zarazić swoją energią,
której na scenie bez dwóch zdań
nie brakuje. Dzięki ich żywiołowości i nieobliczalności każdy koncert jest osobnym i unikatowym
doświadczeniem, którego słuchacz na pewno szybko nie zapomni. Zespół był laureatem wielu
ważnych polskich festiwali folkowych, takich jak festiwal polskiego radia Nowa Tradycja, Mikołajki
Folkowe oraz Dragon Folk Fest.
Warto wspomnieć również, że
zespół reprezentował nasz kraj
w Serbii podczas festiwalu Trąbki
Guca’2018.
W niedzielę 11.08 również
o północy na scenie Browaru

zaprezentuje się zaś Sonbird.
Zespół składa się z czterech młodych chłopaków, których połączyła wspólna pasja do tworzenia
muzyki. Pochodzą oni z Żywca
i pomimo swojego młodego wieku
zdążyli już kilka razy namieszać
na polskiej scenie muzycznej.
W 2017 roku zostali zwycięzcami
Festiwalu Supportów, co dało im
możliwość nagrania debiutanckiej płyty Głodny. Katarzyna
Nosowska umieściła ich w swoim
TOP5 podczas konkursu Skoda
Auto Muzyka oraz zyskali miano

Letnia Akademia Filmowa poza
filmami potrafi zauroczyć widza
także stroną muzyczną. Wielka
ilość koncertów utalentowanych
i oryginalnych kapel z pogranicza
wszelkich gatunków muzycznych
daje szerokie pole do poszukiwań,
w którym każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Koncerty odbywają się w zabytkowym dwustuletnim Browarze Zwierzyniec, co
zdecydowanie dodaje koncertom
mnóstwo uroku i niepowtarzalnego klimatu oraz daje możliwość
skosztowania słynnego piwa.
(Seweryn Jamrógiewicz)

Chociaż podczas Letniej Akademii
Filmowej atrakcji nie brakuje,
a repertuar zapewnia rozrywkę
na cały dzień, to w przerwie między seansami warto wybrać się
na rowerową wycieczkę po malowniczym Zwierzyńcu. Jest to
idealne rozwiązanie, aby rozprostować nogi po wyjściu z sali kinowej, zwłaszcza, że na Roztoczu
nie brakuje fenomenalnych widoków. Dogodne ukształtowanie
terenu umożliwia dalekie podróże zarówno amatorom kolarstwa,
jak i najmłodszym uczestnikom
Akademii.
Podczas przejażdżki mamy okazję podziwiać urokliwe zakątki Zwierzyńca. Na szczególną
uwagę zasługuje XVIII-wieczny
kościół „na wodzie”, znajdujący
się w sercu miasta. Jeśli jednak
zdecydujemy się na dłuższą wyprawę, z pewnością zachwyci
nas urok Roztoczańskiego Parku
Narodowego. To wspaniałe miejsce, aby spędzić wolne popołudnie na łonie natury, zachwycić
się jej pięknem i pooddychać
świeżym powietrzem. Poruszając
się dalej w kierunku Stawów Echo,
możemy odpocząć chwilę na
piaszczystej plaży, a po odzyskaniu sił warto wyruszyć na zachwycającą trasę do Górecka Starego.
Wiedzie ona przez Floriankę,

w której znajduje się Ostoja
Konika Polskiego. Nie jest to jednak koniec atrakcji. Nie można zapomnieć o Zwierzyńczyku. Warty
uwagi jest także Zalew Rudka i jego
malownicze okolice. A jeśli wciąż
pozostanie niedosyt, to należy
koniecznie udać się do Zagrody
Guciów, pełnej kulturalnych i artystycznych niespodzianek.
Rowery to dobry i ekologiczny
środek transportu, który pomaga
zwiedzić Roztocze w sprawnym
tempie, a pokonywana w ten sposób trasa nie męczy tak, jak piesze
wędrówki. Również zwolennicy
niewielkich podróży mogą wykorzystać rowery do przejażdżek
po Parku Miejskim czy szybkiego
przemieszczania się pomiędzy
festiwalowymi kinami, aby zająć
miejsca w pierwszym rzędzie.
Nie należy również kłopotać się
przywiezieniem własnych rowerów, ponieważ na miejscu
znajduje się wiele atrakcyjnych
ofert przystępnych cenowo wypożyczalni jednośladów. A po
zakończeniu rowerowej wyprawy, wielką przyjemnością będzie skorzystać z gościnności
Zwierzynieckiego Browaru i odpocząć pod gwiazdami, rozkoszując
się seansem kina nocnego.
(Gabriela Szpiech)

Przydatne adresy:

Sonbird

Ryś – Serwis i Wypożyczalnia Rowerów i Riksz, ul. Browarna 1/3, tel. 84 687 23 66
Wypożyczalnia Rowerów Zwierzyniec, ul. Browarna 7, tel. 502 221 763
Wypożyczalnia rowerów – Noclegi LETNISKO, ul. 1 Maja, tel. 601 507 306

