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NIE PRZEGAP

20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

Bohaterką Słodkiego końca dnia
jest mieszkająca we Włoszech 
polska noblistka, wokół któ-
rej niespodziewanie narasta 
ogrom kontrowersji w związku 
z jej przemową podczas wręcze-
nia honorowego obywatelstwa 
miasta Volterra. Jacek Boruch 
pokazuje, jak wydarzenie to wpły-
nęło na bliskich poetki oraz nią 
samą. Zastanawia się nad moral-
ną odpowiedzialnością, jaka ciąży 
na autorytetach. Autor ukazuje, 
jak dotychczas spokojne i sielskie 
życie Marii zmienia się o sto 
osiemdziesiąt stopni, świat wokół 
niej zaczyna się walić, a ona sama 
musi sprostać przeciwnościom 
i poradzić sobie z trudnościami, 
jakie stawia jej życie. Warto wspo-
mnieć, że w główną rolę wcieliła 
się Krystyna Janda, której niesa-
mowita kreacja została doceniona 
przez krytyków i nagrodzona na 
festiwalu w Sundance.

Po seansie, na który przybyły tłu-
my widzów, nadszedł czas na spo-
tkanie z kompozytorem i twórcą 
muzyki, którą słyszymy w fi lmie, 
Danielem Bloomem. Po gromkich 
brawach Łukasz Maciejewski za-
dał pierwsze pytanie: Czy jest to 
kwestia temperamentów, podobnych 
gustów muzycznych, bowiem two-
rzycie z Jackiem Borcuchem zgrany 
duet reżysersko-kompozytorski.
Odpowiedź Daniela była dosyć za-
skakująca, ponieważ poinformo-
wał on zarówno prowadzącego, 
jak i publikę, że Słodki koniec dnia
był ostatnim fi lmem tworzonym 
w tym duecie. Powodem okazała 

się coraz gorzej funkcjonująca 
współpraca pomiędzy nim i kom-
pozytorem. Chciałem, żeby tej mu-
zyki w ilmie było więcej, jednak być 
może współczesne kino nie jest już 
tak chłonne i pojemne jak kiedyś – 
wyjaśnił kompozytor.

Łukasz Maciejewski poruszył 
również temat, który wyróżnia 
Blooma wśród innych kompozyto-
rów fi lmowych, albowiem zawsze 
stara się on być wśród obsady i sa-
mych twórców. Artysta wyjaśnił, 
że obecność na planie nieustan-
nie go inspiruje do tworzenia ko-
lejnych kompozycji. Zaznaczył, 
że rozmowy z aktorami i osoba-
mi pracującymi na planie często 
pomagają zrozumieć mu lepiej 
konkretne sceny i ich założenie. 
Twierdził, że obserwacja pracy 
całej ekipy, scenografi i i, jak to 
sam ujął, rzeczywistości ilmu spra-
wia, że jego praca nabiera głębi. 
Prowadzący wspomniał również 
o różnorodności, elastyczności 
oraz swobodzie, z jakimi Daniel 
Bloom porusza się po wszelkich 
muzycznych terenach, zarówno 

Słodki koniec dnia to fi lm w reżyserii Jacka Borcucha opowiadający 
o losach fi kcyjnej polskiej poetki i laureatki Nagrody Nobla Marii Linde. 
Projekcja obrazu odbyła się 13 sierpnia w kinie Skarb. Widzowie 
tłumnie przybyli na seans, zachęceni mającym odbyć się zaraz po 
projekcji spotkaniem z autorem muzyki do fi lmu – Danielem Bloomem.  

Obecność na planie to
moja inspiracja

foto: Lesław Skwarski

09.00 – Kino Skarb 
Soyer 
Reż. Łukasz Barczyk  
Po projekcji spotkanie autorskie

Soyer jest hinduistą, buddystą, 
ale przede wszystkim radykalnym 
chrześcijaninem. Jest wcieleniem 
łagodności – uważa jednak, że ma 
prawo nawracać bliźnich prze-
mocą. I robi to, narażając ich na 
śmierć lub kalectwo.

14.30 – Kino Skarb   
Pokonać mur 
Reż. Grzegorz Linkowski  
Po projekcji spotkanie autorskie

Film jest dokumentem śledczym 
opartym o pełne napięcia spotka-
nia dziennikarza z ludźmi, którzy 
próbują zrekonstruować dawne 
wydarzenia związne z niebezpie-
czeństwem utraty życia.

16.30 – Kino Skarb
Ja ciebie też 
Reż. Lech Mackiewicz 
Po projekcji spotkanie autorskie  

Historia przyjaźni trojga mieszka-
jących razem młodych aktorów, 
którzy starają się o tę samą rolę 
na castingu. Obok zmagań aktor-
skich, coraz bardziej przytłacza 
ich walka o znalezienie swojego 
miejsca w ich niejasno określo-
nym partnerstwie.

18.30 – sala wystawowa Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej   
Tak dużo śladów, tak dużo dróg     
wernisaż wystawy malarstwa Kory

18.30 – Kino Skarb
Tu się żyje  
Reż. Kinga Dębska 
Po projekcji spotkanie autorskie

Optymistyczna opowieść o niez-
wykłym hospicjum w Wilnie 
i pozytywnie zakręconej siostrze 
Michaeli. Kobieta, aby swoim pod-
opiecznym dodać otuchy w ostat-
nich chwilach  życia, spełnia ich 
najbardziej szalone pragnienia.

20.00 – Kino Skarb
Jak pies z kotem 
Masterclass z Januszem 
Kondratiukiem 

Jak pies z kotem to historia dość in-
tymna. W pewnym sensie można 
ją potraktować jako osobiste rozli-
czenie ze śmiercią brata Andrzeja 
Kondratiuka i jednocześnie pe-
wien trochę idealistyczny hołd dla 
braterskiej relacji. 

22.00 – Kino Nocne
Ambulans śmierci  
Reż. Márk Bodzsár 

Milan, pół Serb, pół Węgier po 
dwóch latach wojny dezerteruje 
z armii i ucieka z Jugosławii na 
Węgry. Dzięki ukończonym stu-
diom medycznym dostaje pra-
cę w pogotowiu w Budapeszcie. 
Wkrótce orientuje się, że kierowca 
karetki i jeden z lekarzy pozwalają 
niektórym pacjentom umrzeć.

00.00 – Browar
Wczasy
koncert

jego działalności fi lmowej, jak 
i solowej – wydawaniu autorskich 
płyt. Zwrócił także uwagę na róż-
norodność muzyki w fi lmie, która, 
jak wyjaśnił autor, wynikała z po-
trzeb scenariusza. 

Ze strony publiczności padły sło-
wa uznania wobec Blooma, jego 
solowej działalności, jak i utwo-
rów stworzonych na potrzeby 
tego konkretnego obrazu. Został 
też poruszony temat utworów 
pojawiających się w fi lmie, które 
nie były autorstwa kompozytora, 
a samego Franka Sinatry. Pytanie 
dotyczyło czynnego udziału sa-
mego kompozytora w doborze 
kompozycji spoza puli autorskich 
kompozycji. Muzyk wyjaśnił, że 
niestety nie miał możliwości uło-
żenia utworów według własnej 
koncepcji. Nikt tak naprawdę nie 
ma wpływu na Jacka Borucha – wy-
jaśnił żartobliwie. 

Jedno z ciekawszych pytań do-
tyczyło przyszłości i następnych 
projektów, które zamierza realizo-
wać autor. Daniel Bloom chętnie 
wypowiedział się i na ten temat, 
stwierdzając, że mają przynieść 
mu większą satysfakcję oraz wol-
ność kompozytorską i co najważ-
niejsze – spełnienie. Pojawiły 
się też żartobliwe nawiązania do 
przeszłości muzyka, a mianowicie 
jego archeologicznych początków, 
które jednak postanowił odłożyć 
na drugi plan na rzecz tworzenia 
muzyki. Spotkanie zakończyło się 
gromkimi brawami oraz informa-
cją o możliwości zakupu i usłysze-
nia na własne uszy utworów two-
rzonych przez kompozytora.

Tak spotkanie, jak i sam seans 
z pewnością zaliczyć można do 
tych udanych. Widzowie tłum-
nie odwiedzili kino Skarb, aby 
osobiście przekonać się o jakości 
muzyki tworzonej przez Daniela 
Blooma, sprawdzenia jak te orygi-
nalne i różnorodne utwory kom-
ponują się z obrazami stworzony-
mi przez Jacka Borcucha. 

(Seweryn Jamrógiewicz)

Słodki koniec dnia
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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, nd. 8-24

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

Relacja ze spotkania autorskiego z Bartłomiejem Topą, 

odtwórcą głównej roli w fi lmie „Dziura w głowie”

Piotra Subbotki.  

Sztuka zadawania pytań 

Pokaz fi lmu Dziura w głowie był wydarzeniem, które, jak słusznie przewidział aktor 
podczas rozmowy z publicznością, nikogo nie pozostawiło obojętnym. Film tyleż ciekawy 
– bo nieoczywisty, zagadkowy, przez niektórych ochrzczony nawet mianem polskiego 
slow cinema – co trudny. Niespójny, pocięty, podejmujący tematy, które w kinie może 
i wcześniej widzieliśmy, ale nigdy uosobione w bohaterze tak enigmatycznym, czasem 
pretensjonalnym, z którym niespodziewanie zaczynamy się utożsamiać. Spotkanie po 
wyjątkowym pokazie poprowadził Łukasz Maciejewski – seans odbył się w ramach jego 
autorskiego cyklu.  

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 

Zaczęło się od kilku wspomnień. 
Maciejewski przypomniał, że to nie pierw-
sze jego spotkanie na Letniej Akademii 
Filmowej z aktorem znanym z ról w Domu 
złym, Karbali czy Drogówce. Pierwszy raz 
miał miejsce dziewięć lat temu, gdy jeszcze 
krzesła w kinie Skarb były drewniane. 

Tak, byliśmy tutaj razem z Magdą Popławską 
– zgodził się Topa. – Prezentowaliśmy 
ilm „Prosta historia o miłości” Arkadiusza 

Jakubika. Był on później wyświetlany w studyj-
nych kinach. Bardzo dobrze pamiętam te chwi-
le i cieszę się, że znowu tu jestem. 

Spotkanie z publicznością aktor otworzył 
wykazaniem zrozumienia dla różnych opi-
nii, jakie odbiorcy wyrobili sobie o Dziurze 
w głowie. 

Wiem, że to jest trudny moment, bo jesteście 
państwo świeżo po seansie. Kiedy oglądaliście, 
stałem przed drzwiami i próbowałem wejść 
w energię tego ilmu. Mam świadomość, że każ-
dy z was inaczej odebrał ten ilm. To jest kino, 
które wnika, nie pozostawia obojętnym. To jest 
historia bardzo sensualna, trudna w odbiorze. 
Oczywiście możemy sobie wyobrażać, że aktor 
tak wygląda, tak się zachowuje, że to są cechy 
które są dedykowane tej grupie zawodowej. Po 
części tak jest, po części nie. To jest opowieść 
o Chudym, który zmaga się ze swoją historią.

Jedna z osób z widowni przyznała wprost, 
że nie udało jej się odnaleźć w tym fi lmie. 
Prosiła, zapewne nie tylko w swoim imie-
niu, o wytłumaczenie artystycznego zamy-
słu, który wcale nie był dany wprost.

Ten ilm w scenariuszu był podzielony na dwie 
części – wytłumaczył aktor. – Pierwszej prak-
tycznie nie ma, bo została wycięta. Jej akcja 
działa się w mieście, ukazywała zmagania 
Chudego z miejskim środowiskiem. Była tam 
nawet scena jego próby samobójczej. 

Na pytanie czy żałuje momentów, które 
ostatecznie nie znalazły się w fi lmie odpo-
wiedział, że on i reżyser powiedzieli już so-
bie wszystko na ten temat. Taka była osta-
teczna decyzja, bez względu na jego opinię.

Artysta wytłumaczył, że jego zdaniem 
Dziura w głowie podejmuje się nie tyle pró-
by odpowiedzi, co raczej zadawania pytań. 

Jak to jest w życiu? Czy to my projektujemy rze-
czywistość czy to rzeczywistość jest nam pro-
jektowana? – pytał. – Czy to ja się spotykam 
z wami, czy wy się spotykacie ze mną? Kto to 
wymyślił? W tym świecie każdy z nas jest pro-
jekcją wzajemną. Te pytania ma mój bohater 
Chudy i ja je mam, zmagam się z nimi nieusta-
jąco. Jeżeli ktoś z państwa jest w stanie dzisiaj, 
tutaj, odpowiedzieć, to chętnie posłucham. 

Chętnych oczywiście nie było. Bartłomiej 
Topa opowiedział także o niezwykłych przy-
padkach podczas kręcenia tego fi lmu. 

Wiele było podczas realizacji takich „chwil ma-
gicznych”. Na przykład w scenie, gdzie Chudy 
i Andrzej na zmianę podrzucają pudełko od 
zapałek i ono upada pionowo trzy razy pod 
rząd, to faktycznie na planie się udało. Sami 
byliśmy zdziwieni, bo szansa na to jest przecież 
minimalna. 

Na koniec padło pytanie o jego drogę ak-
torską – czy rola Chudego przypadła mu do 
gustu, pomimo wolnego, melancholijnego 
tempa całego fi lmu? Czy woli jednak grać 
w fi lmach takich jak Karbala, gdzie akcja 
płynie jak rwąca rzeka i nie ma czasu na po-
etyckie dygresje?

Ze mną jest tak jak z Chudym, codziennie 
próbuję odpowiedzieć sobie na wiele pytań. 
Dlatego to jest dla mnie ważna rola – przy-
znał aktor. – Ale każda następna jest zawsze 
coraz większym wyzwaniem. Wierzę, że na tej 
drodze artysty-rzemieślnika, kogoś kto próbuje 
otwierać w sobie nowe kanały i przestrzenie, 
a potem oddaje to w teatrze czy w kinie, każ-
da kolejna rola, którą ma w sercu, jest jeszcze 
bardziej bogata. 

Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie 
i już niedługo zobaczymy Bartłomieja Topę 
w nowym projekcie, w którym być może 
uda się odtworzyć magiczną atmosferę 
Dziury w głowie.

(Tomasz Borys)

foto: Lesław Skwarski

POROZMAWIAJMY
O ROMANTYZMIE
Wczoraj w zwierzynieckim Centrum Kultury 
miało miejsce spotkanie z dr. Marcinem 
Maronem, absolwentem Wydziału 
Operatorskiego PWSFTiT, autorem m.in. 
książek Romantyzm i kino oraz Mieczysław 
Jahoda. Fenomeny światła, o których 
opowiadał. Spotkanie poprowadził krytyk 
fi lmowy Wojciech Kałużyński.  

Spotkanie, choć nietypowe jak na LAF-
owe standardy, bo tematem nie był 
fi lm, tylko książka, i miało miejsce nie 
w kinie, a w Centrum Kultury i Bibliotece 
Publicznej, wzbudziło mimo wszystko 
zainteresowanie. 

Pierwsza część rozmowy dotyczyła wątków 
romantycznych w polskim kinie. Jedną 
z poruszonych kwestii było pytanie, czy 
ta epoka to już rozdział zamknięty, czy też 
współcześni twórcy w kraju nad Wisłą dalej 
chcą i powinni czerpać z twórczości, wizji 
i duchowości wieszczów. Dr Marcin Maron 
mówił: Życie społeczno-polityczne mówi nam, 
że taki popularny paradygmat pewnych stereo-
typów i wyobrażeń nie wygasł. Ja zaś chciałem 
tak „ociosać” ten romantyzm popularny, żyją-
cy wątkami martyrologicznymi, i skupić się na 
romantycznej wolności, fantazji. Natomiast to, 
czy te hasła obecni twórcy młodego pokolenia 
będą wykorzystywać, to już całkowicie zależy 
od nich. 

Drugą książką prezentowaną w ramach 
spotkania był Mieczysław Jahoda. Fenomeny 
światła. Książka o zapomnianym już ope-
ratorze fi lmowym, którego praca przy 
fi lmach Wojciecha J. Hasa (m.in. Rękopis 
znaleziony w Saragossie) czy przy Krzyżakach 
Aleksandra Forda nigdy nie doczekała się 
należytego opracowania. Jak mówił Maron:

Charakterystycznym elementem jego stylu 
było tworzenie kadru na sposób kompozycji 
malarskiej. Czyli taka plastyczna staranność, 
dokładność, która się odbijała w perfekcyjnie 
dobranym światłocieniu, w starannym dopa-
sowaniu elementów na ekranie. Jahoda był 
niezwykle precyzyjny w dobieraniu sposobów 
oświetlania przestrzeni, aktorów. Widać to na 
przykład świetnie w ilmach Hasa. To było nie-
zwykle inezyjne, stanowiło wyznacznik jego 
stylu.

Po spotkaniu można było zakupić książkę 
wraz z autografem autora. Publiczność nie 
omieszkała także kontynuować rozmowy 
w kuluarach.

(Tomasz Borys)

foto: Lesław Skwarski
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Na początek padło pytanie o genezę sce-
nariusza. Jak zauważył moderator rozmo-
wy, przygotowania do takiej fabuły trwają 
miesiącami, a artystka znana jest ze swojej 
skrupulatności.

Pomysł, żeby zrobić ten ilm pojawił się, kie-
dy jeszcze „Moje córki krowy” nie weszły na 
ekrany kin – opowiadała Dębska. – Zrobiłam 
dokument, także wyprodukowany przez 
Zbyszka, pt. „Aktorka”. Bohaterką była Elżbieta 
Czyżewska, wspaniała artystka, nasza Marylin 
Monroe, która przez alkohol wiele straciła. 
Wtedy tak naprawdę dobrze zrozumiałam tę 
sprawę: czym jest AA, czym jest terapia. Jak 
dużo jest wokół alkoholu, nie miałam wątpli-
wości. Czułam, że to jest temat dla mnie, że to 
jest temat gorący, który trzeba podjąć. Teraz, 
gdy powstał już ten ilm, dziennikarze sami 
przynoszą mi nowinki, na przykład: ile dzien-
nie w Polsce sprzedaje się małpek do godziny 
dwunastej? Trzy miliony. 

Twórczyni opowiedziała także o początkach 
współpracy ze współautorką scenariusza 
Zabawy, zabawy, Miką Dunin.

Czułam się trochę za mało wiedząca – przy-
znała. – Nie jestem abstynentką, ale nigdy nie 
miałam takich doświadczeń, o jakich chcia-
łam opowiedzieć. Poszłam do Ewy Woydyłło-
Osiatyńskiej, słynnej terapeutki i powiedzia-
łam: „Ewa, pomóż mi, bo ja za mało wiem!”. 
Mam podejście dokumentalisty, bo zanim za-
częłam kręcić ilmy fabularne, zrobiłam wiele 
dokumentów. Zawsze mam potrzebę dobrze 
wszystko wiedzieć i rozumieć, mieć dopraco-
wane, żeby wyjść na plan przygotowaną. Ewa 
mi powiedziała, że muszę koniecznie spotkać 
się z Miką Dunin, blogerką i pisarką, autorką 
książki „Alkoholiczka”. I alkoholiczką, bo tym 
się jest do końca życia. Mika zaprowadziła 
mnie do kobiet, które przestały pić. Okazało się, 
że za pięknymi buziami, za pięknymi igurami 
kryje się piekło, przez które musiały przejść. 

Reżyserka podzieliła się anegdotą z okresu 
poszukiwania funduszy na fi lm:

Z PISF-u zawsze się dostaje jakieś pieniądze, 
ale czasami z oporem – mówiła. – Pamiętam, 
kiedy przyszliśmy ze Zbyszkiem na spotkanie. 
Pan z PISF-u mówił do mnie: „Ale proszę pani! 

Relacja ze spotkania autorskiego z reżyserką Kingą Dębską 

i producentem Zbigniewem Domagalskim, twórcami fi lmu 

„Zabawa, zabawa”. 

NIE JESTEM NAIWNA
We wtorek w kinie Salto odbył się dodatkowy pokaz głośnego fi lmu Kingi Dębskiej 
Zabawa, zabawa. Opowiada on historie trzech kobiet w różnym wieku i statusie życiowym. 
Porusza on przemilczany temat alkoholizmu kobiet. Jak wielokrotnie podkreślała sama 
reżyserka, alkohol w życiu mężczyzn to temat portretowany w kinie wielokrotnie, zaś ten 
sam problem u płci pięknej dalej wydaje się nie istnieć w społecznej świadomości. Misję, 
jaką postawiła sobie Dębska, udało się zrealizować celująco. Potwierdziła to niekończąca 
się owacja po seansie, gdy na scenę wyszli: reżyserka, producent Zbigniew Domagalski 
oraz prowadzący spotkanie Ryszard Jaźwiński.  

Seanse 
przedpremierowe
15 SIERPNIA [CZWARTEK]

Godz. 12.30 – Kono Jowita 

Ojciec Gardela
Reż. R. Casas

Godz. 13:30 – Kino Dzięcioł 

Ejecta
Reż. Ch. Archibald, M. Wiele

godz. 15:30 - Kino Jowita

Balon
Reż. M. Herbig

Godz. 17:30 – Kino Dzięcioł 

Aura
Reż. Z. Bernáth

Godz. 19:00 – Kino Dzięcioł 

Mexico Barbaro 
Reż. I. Ezban, l. Flores Born

Godz. 20:30 – Kino Salto 

Piranie
Reż. C. Giovannesi

foto: Lesław Skwarski

Czy to musi być koniecznie o alkoholiczkach? 
Nie można zrobić jakiegoś ilmu o matkach? 
Bohaterkach? Pani to od razu musi alkoholizm. 
Niech się pani zastanowi!” Odpowiedziałam: 
„Jak pan chce o matkach bohaterkach, to niech 
pan robi.” Ostatecznie wszystko się dobrze 
skończyło. Dystrybutor udawał, że to jest ko-
media, ale państwo dobrze wiecie, że wcale nie.

Padło kilka słów o aktualnym projekcie, 
w który zaangażowani są Kinga Dębska 
i Zbigniew Domagalski:

Będzie to ilm o dzieciństwie w PRL-u – ogło-
siła reżyserka. – 1983-84 rok. Wyjazdy tu-
rystyczno-handlowe, budowanie za komuny 
normalności, rzeczy, które nie wszyscy chcie-
liby pamiętać. Historia będzie opowiedziana 
z punktu widzenia dziewczynek. Proszę trzy-
mać kciuki, mam nadzieję, że się uda. W przy-
padku takiego ilmu jest trudno, on musi być 
drogi. Wszystko trzeba zbudować, bo nie ma 
już takiego świata.

Artystka została zagadnięta o obecne 
w fi lmie postaci drugoplanowe, które choć 
same nie piją, cierpią z powodu alkoholi-
zmu w codziennym życiu.

Postaci Marcina Dorocińskiego w pierwszej 
wersji scenariusza nie było – opowiadała. – 
Pani prokurator była singielką z dzieckiem, 
samotną matką. Ale doszłam do wniosku, że 
potrzebne jest jej lustro. Ktoś, kto to widzi. 
Zrozumiałam to dość szybko pisząc ten scena-
riusz, że nie wzruszy nas los tych kobiet, jeśli 
nie będzie z boku ludzi takich jak my. Którzy 
nie wiedzą, jak się zachować wobec pijącej oso-
by, którą kochają. 

Przyznała też, że sama ma podobne 
doświadczenia:

Myślę, że wielu z nas mogłoby podpisać się pod 
tymi historiami. Że znalazło się kiedyś w sy-
tuacji, że bliską osobę alkohol odciągnął i nic 
się nie dało zrobić. Pamiętam, jak kręciliśmy 
scenę, kiedy córka przyjechała do pani doktor. 
Bardzo lubię tę scenę. Płacz Basi Kurzaj zza ka-
dru, kiedy ona nie, wie co ma zrobić, jest moim 
płaczem. To jest płacz dzieci, które nie dostały 
miłości.

Jedno z pytań dotyczyło przyczyn alkoho-
lizmu. Film rozpoczyna się bowiem w mo-
mencie, gdy wszystkie trzy bohaterki piją 
już nałogowo. Co z początkami? 

To była moja decyzja, żeby nie pokazywać przy-
czyn – wytłumaczyła Dębska. – Bo przyczyn 
do picia człowiek znajdzie tysiąc. Bo mąż nie-
dobry, bo zdradził, bo nie kocha wystarczająco. 
Naprawdę można znaleźć wiele powodów. To 
byłby inny ilm i nie starczyłoby mi miejsca na 
to, co chciałam opowiedzieć o wewnętrznym 
krajobrazie tych kobiet. O tym ich dnie, o spo-
łeczeństwie, które nie wie, co z nimi zrobić. 

Wiele pytań poprzedzone było wylewny-
mi podziękowaniami dla twórców. Dla 

ogromnej ilości widzów Zabawa, zabawa 
okazała się fi lmem ważnym, a czasem na-
wet przełomowym. Kinga Dębska odniosła 
się do efektu, jaki wywołało jej dzieło:

Nigdy jeszcze po żadnym ilmie nie miałam 
takiego feedbacku od ludzi! Czasem dostaję 
nawet anonimowe wiadomości z podziękowa-
niami. Ale przecież ja nie jestem naiwna. Nie 
wierzę, że ilm zmieni świat, społeczeństwo, 
nas. Nasze relacje z alkoholem. Nie jestem aż 
taka naiwna. Chciałabym po prostu jedną rzecz 
ocalić. To jest to, że jak człowiek sięga dna, to 
jest z tego dna droga z powrotem. I można się 
z tego dna wydobyć. Po chwili dodała rów-
nież: Tak sobie myślę, że dobrze, że ten ilm po-
wstał. Może ktoś sobie go „zaparkuje” na półce 
na DVD. Może dobry pomysłem będzie dać go 
komuś bliskiemu w prezencie? Przecież o al-
koholizmie jest bardzo ciężko rozmawiać. Ale 
kupić mu płytę z „Zabawą, zabawą” – może to 
nie takie głupie… 

Pomysł ten okazał się na tyle dobry, że spo-
tkał się z oklaskami. I trudno się dziwić, bo 
najnowsze dzieło autorki Moich córek krów 
pokazało już, że ma moc zmieniać stosu-
nek ludzi do nałogu, jakim jest alkoholizm. 
Trzymamy kciuki, że tak się stanie, z wypie-
kami oczekując kolejnych projektów Kingi 
Dębskiej i Zbigniewa Domagalskiego.

(Tomasz Borys)

Wernisaż wystawy malarstwa Kory

TAK DUŻO ŚLADÓW, TAK DUŻO DRÓG
Dzisiaj o godz. 18:30 odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Kory pt. Tak dużo śladów, 
tak dużo dróg. Zaprezentowane zostanie 15 płócien z obrazami powstałymi w latach 
2016-2018, z prywatnej kolekcji Kamila Sipowicza. Zmarła rok temu artystka w sposób 
szczególny pokochała Roztocze, spędziła tu ostatnie lata życia. Była także gościem jednej 
z edycji Letniej Akademii Filmowej. Miejsce wydarzenia to sala wystawowa Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu.

Odwiedziłem dom Kory i w jej pracowni nic nie zostało zmienione – ciągle widać farby na palecie 
– relacjonuje kurator wystawy, Stefan Kornacki. Dopełnieniem malarstwa będzie warstwa 
dźwiękowa i multimedialna (video). Zaprezentowany zostanie ilm, który stworzono na potrzeby 
wystawy – będzie na nim wnętrze domu Kory, jej ogród, rośliny które sadziła – mówi. 

W tle wystawy usłyszymy unikatowe nagrania: głos Kory czytającej wiersze Kamila Sipowicza, 
a także poezję piosenkarki w wykonaniu Tomasza Organka. Wystawa będzie pierwszą pre-
zentacją malarstwa legendarnej polskiej artystki po jej śmierci. 

(ajp)
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Z punktu widzenia Obiektu Zabytkowego

O pojawianiu się nowych gatunków
Od dawien dawna niby wiadomo 
wszystkim, że wiedzieć jest lepiej 
niż nie wiedzieć. Ponoć posiada-
nie wiedzy pomaga w życiu, bo 
łatwiej jest nam się dostosowywać 
do różnych sytuacji, kiedy wiemy, 
czego się możemy spodziewać 
i jak zareagować nawet na coś 
niespodziewanego.

Życie prowadzone przez nas pod-
czas Letniej Akademii Filmowej 
jest pozornie uporządkowane 
i niespodzianek nam nie niesie 
– przynajmniej tak głosi wieść 
gminna. Wiemy, co i o której oraz 
gdzie będziemy oglądać, wiemy 
(po lekturze katalogu) czego się 
po tym oglądaniu spodziewać, 
wiemy nawet, jak planować to, co 
się nazywa powszechnie „czasem 
osobistym” (choć przyjeżdżając 
do Zwierzyńca zgodziliśmy się na 
wejście w tak zwany czas zespo-
łowy względny – vide rozważania 
sprzed dwóch dni). Niby wszystko 
jest wiadome, a jednak bogactwo 
życia ciągle nas zaskakuje.

Stopień uporządkowania zacho-
wań zespołowych na sali kino-
wej powinien w naszym – LAF-
owiczów – przypadku osiągnąć 
swój absolutny szczyt; przyje-
chaliśmy przecież po to, by pa-
trzeć i myśleć; okazuje się jed-
nak po raz kolejny, że życie jest 
nieprzewidywalne i potrafi  nas 
zaskoczyć swym bogactwem. Na 
łamach tej rubryki kilkakrotnie 
już w czasach minionych opisy-
wałem rozpoznane gatunki widza 
kinowego, biorąc na cel głów-
nie te szkodliwe dla naszego ży-
cia zespołowego; okazało się, że 
najgroźniejsze z nich, z Widzem 
Niezaspokojonym Żołądkowo 
na czele, zanikają, dzięki czemu 
mniej jest w sali podczas projek-
cji ćlamkania i bulgotania spowo-
dowanego pożeraniem posiłków 
w ciemności. Do naszych współ-
oglądaczy dotarło widać, że jedze-
nie nie jest czynnością wstydli-
wą, wymagającą odosobnienia1, 
więc nie ma co się ukrywać z nią 
w kinie. Pochodną tej wiedzy jest 

zanikanie szeleszczenia opakowa-
niami; niby wzbogacało to ścieżkę 
dźwiękową oglądanego fi lmu, ale 
rzadko było dobrze skorelowane 
z zamysłem reżyserskim.

Spieszę więc poinformować 
wszystkich Czytelników tej rubryki 
o tym, że pojawił się całkiem nowy 
gatunek Widza Niezaspokojonego; 
jego pojawienie się jest wyraźnie 
związane z otaczającym nas coraz 
bardziej postępem technicznym. 
Lat temu dwadzieścia na pierw-
szej  edycji LAF-u nikt z nas nie 
mógł choćby przewidzieć, że coś 
takiego będzie miało miejsce; ci-
śnienie technicyzacji życia spowo-
dowało jednak, iż słabe jednostki, 
wywodzące się niewątpliwie z po-
wszechnego gatunku Widz Kinowy 
Pospolity, uległy naporowi owego 
stechnicyzowania – i wykształciły 
pod jego wpływem nowy podga-
tunek, szczególnie rozpoznawal-
ny po wygaszeniu świateł na sali 
kinowej. Jest to WIDZ ŚWIECĄCY 
JEDNOKOMÓRKOWY.

Czym się charakteryzuje ów widz? 
Ano, daje się to określić bardzo 
prosto: nie może przeżyć nawet 
sekundy bez spoglądania na ekra-
nik swojego telefonu komórko-
wego. Sens jego działania ograni-
cza się do stałej obserwacji tego 
ekraniku przy wyraźnej niechęci 
do patrzenia na ekran kinowy; 
możemy wręcz określić stopień 
ukomórkowienia po częstości i in-
tensywności sięgania oraz wpatry-
wania się w ów przedmiot, dający 
nam złudzenie „bycia w stałym 
kontakcie” z osobnikami również 
uczepionymi podobnego urządze-
nia, acz znajdującymi się w innym 
miejscu. Podczas seansów, które 
już się odbyły w ramach tego-
rocznej edycji naszej Akademii, 
zaobserwowałem kilka przypad-
ków skrajnych: rzecz niby nie do 
wyobrażenia – ale pojawiły się eg-
zemplarze WIDZA ŚWIECĄCEGO 
JEDNOKOMÓRKOWEGO, które 
ani razu podczas projekcji fi lmu 
nie spojrzały na ekran kinowy, 
zatapiając swój wzrok wyłącznie 
w ekraniku wspomnianego urzą-
dzenia – przez cały czas trwania 
seansu…

Szkodliwość zachowania nowego 
gatunku Widza jest dla otoczenia 

oczywista: otóż świecąc mini-
ekranikiem zakłóca on komfort 
wynikający z wygaszenia świateł, 
czyli – krótko mówiąc – „daje po 
oczach” przebywającym w jego 
bliskości. Nie pomagają stosowa-
ne psykania i zwracanie uwagi; 
uzależnienie wynikające wyraźnie 
z faktu posiadania jednej jedynej 
komórki mózgowej2, przeciążonej 
stałą obserwacją swego telefonu, 
skutecznie impregnuje tegoż na 
wszelkie sugestie.

Zaobserwowany gatunek nie jest 
szczególnie agresywny; w jego 
wyeliminowaniu z naszego pola 
widzenia może pomóc stosowanie 
osłonek kierunkowych wzroku, 
czyli klapek na oczy, zawężających 
nasze pole widzenia do ekranu 
kinowego. Jest jednak czymś nie-
samowitym stopień uzależnienia: 
jeden z zaobserwowanych prze-
ze mnie na tegorocznym LAF-ie 
osobników przez cały czas sean-
su oglądał na swoim prywatnym 
miniekraniku… jakiś fi lm, bijąc 
w ten sposób wszelkie istnie-
jące i możliwe do wyobrażenia 
poziomy izolacji od otaczającej 
społeczności…

Obiekt Zabytkowy
Grzegorz Pieńkowski

Jak te dzieci szybko rosną! Jeszcze 
dwa lata temu Letnia Akademia 
Filmowa wkraczała w dorosłość, 
a dziś już świętuje swoje dwudzieste 
urodziny. Ponieważ sama niedawno 
była jeszcze dzieckiem, dobrze wie, 
jak dbać o swoich najmłodszych 
uczestników.

Już od pierwszej edycji na LAF-ie 
był przeznaczony specjalny cykl 
Akademia Dzieciom, gdzie milusiń-
scy powoli wkraczali w świat ki-
nematografi i. Oprócz tego, od 10 
edycji Stanisława Poździk, razem 
ze swoją córką Joanną, prowadzą 
dla dzieci przedszkole. 

W 2018 roku powstało specjalne 
Kino Król LAF, mieszczące się 
w miejskim ratuszu. Tam, każde-
go dnia maluchy nie tylko ogląda-
ją seanse, ale również biorą udział 
w atrakcyjnych zajęciach przygo-
towanych przez panią Stanisławę. 
Repertuar kina przewiduje pro-
jekcje dla dzieci w różnym wieku. 
Zarówno najmłodsi, jak i starsza 
młodzież znajdą coś dla siebie. 
Mogą wybierać m.in. animowane 
bajki, pełne humoru i niosące mą-
dre przesłanie wciągające fi lmy. 
Ukazany jest w nich świat oczami 

młodego człowieka, a bohatero-
wie dzielą z widzami swoje pasje, 
a także trudności, jakie niesie ze 
sobą okres dorastania. Podczas 
projekcji poznają nie tylko świat, 
ale i namiastkę innych kultur. W re-
pertuarze są fi lmy z całego świata. 

Ale Król LAF to nie tylko sean-
se i zajęcia przedszkolne. Dzięki 
warsztatom fi lmowym, które od-
były się w kinie w środę, dzieci 

Król LAF

foto: Lesław Skwarski

Z LUDMIŁĄ W KRAINIE DŹWIĘKÓW

SMUTNA KOMEDIA,
CZYLI NIC NIE GINIE

miały okazję poznać od podszewki 
pracę nad fi lmem. Uczyły się ob-
sługi kamery, a także próbowały 
stanąć po drugiej stronie obiek-
tywu i zmierzyć się z zawodem 
aktora.

Król LAF cieszy się dużą popular-
nością wśród uczestników Letniej 
Akademii Filmowej. Rodzice 
mogą bezpłatnie przyprowadzić 
swoje pociechy do kina, a sami 
mają możliwość udać się na inny 
seans, np. tylko we dwoje. Może 
to być również wspaniała spo-
sobność, aby całą rodziną spę-
dzić parę chwil razem. Nie bę-
dzie lepszej okazji na zapoznanie 
swoich dzieci ze srebrnym ekra-
nem, wspominając zarazem fi lmy 
z dzieciństwa i ze wzruszeniem 
przywołując w pamięci swojego 
pierwszego Króla Lwa.

(Gabriela Szpiech)

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach i seansach w Kinie Król LAF zapraszamy na warsztaty 
Z Ludmiłą w krainie dźwięków.  Współorganizatorami wydarzenia są Filmoteka Narodowa – Instytut 
Audiowizualny oraz LAF.  

W ramach warsztatów prowadzonych przez Włoszkę Ludmiłę Bovę dzieci poznają w sposób praktyczny 
działania muzyczne. Choć są jeszcze nieświadome tego, jakich dźwięków i nut używają, w bardzo spon-
taniczny sposób stworzą muzykę. Na koniec zajęć dzieci wybiorą się na muzyczną wędrówkę po mieście.         

(ajp)

Mieliśmy świetnego dyrygenta. 
W strukturze tej terapii byliśmy 
bardzo blisko ze sobą. Jeżeli 
chodzi o samą terapię, to to było 
niesamowite. Czuliśmy się grupą 
i to dodawało nam też skrzydeł 
– jako orkiestra nie musieliśmy 
za bardzo patrzeć w nuty, bo 
mięliśmy takiego dyrygenta, który 
nas fenomenalnie prowadził. Prze-
żyliśmy cudowne chwile razem 
i bardzo się do siebie zbliżyliśmy 
– wczorajszego wieczoru zwierzał 
się widzom aktor Piotr Pacek.

Kolejne dni festiwalu mijają, 
a niektórzy goście wciąż nie 
mogą uwierzyć, że nasza Letnia 
Akademia Filmowa świętuje już 
jubileuszową dwudziestą edycję. 
Nie giną jednak wspomnienia 
z pierwszych lat, ani wyjątkowy 
klimat Akademii. Wśród wielu 
słynnych gwiazd polskiego kina 
zaproszonych do Zwierzyńca, 
pojawiły się także młode, de-
biutujące talenty. 12 sierpnia 
kino Skarb miało okazję gościć 
na swojej sali jeden z nich – re-
żyserkę Kalinę Alabrudzińską, 
która przywiozła ze sobą do 
Zwierzyńca swój pierwszy peł-
nometrażowy fi lm.

Nic nie ginie to dyplom fi lmowy 
studentów Wydziału Aktorskiego 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Kalina 

napisała scenariusz o ludziach, 
uwielbia ich. To jej pierwszy dłu-
gi metraż. Spora część obsady to 
także debiutujący aktorzy. Wśród 
nich jest m.in. Piotr Pacek, któ-
ry zawitał do Zwierzyńca razem 
z Alabrudzińską.

Chociaż sama twórczyni nazy-
wa swój fi lm smutną komedią, to 
spotkanie przebiegało w lekkiej, 
radosnej atmosferze. Może dlate-
go, że z gośćmi rozmawiał Łukasz 
Maciejewski, wykładowca łódz-
kiej Szkoły Filmowej i kto wie, czy 
Piotr Pacek nie chciał wykorzy-
stać tej okazji, aby zdobyć ostat-
nią, brakującą ocenę w swoim 
indeksie?

Podczas spotkania publiczność 
pochwalała sprawność realizacyj-
ną i była bardzo zainteresowana 

procesem tworzenia fi lmu. Pytano 
o improwizacje na planie, dobór 
muzyki, a nawet o długość napi-
sów końcowych! Choć jest to fi lm 
niskobudżetowy i ścieżka dźwię-
kowa nie została napisana specjal-
nie na jego potrzeby, to aktorzy 
nagrali własną aranżację piosen-
ki Czesława Niemena do trailera. 
Widownia wyrażała wiele po-
chlebnych opinii i dzieliła się swo-
im doświadczeniem wewnętrznej 
radości. 

Sam Piotr Pacek również nie ukry-
wał, jaką przyjemność sprawiała 
mu praca na planie. Opowiadał 
o swoich pierwszych produkcjach 
i stwierdził, że miał dużo szczęścia 
w życiu, szczególnie podczas swo-
ich fi lmowych początków. 

Pojawiło się także kilka informa-
cji o coachingu w polskim kinie 
i jak to tak naprawdę wygląda. 
W Polsce jest to jeszcze rzadkość 
i jedyną osobą, która zajmuje 
się coachingiem aktorskim jest 
Anna Skorupa – przyjaciółka 
Alabrudzińskiej. Pomogła ona ak-
torom połączyć się z fi lmowymi 
postaciami, a samej Kalinie utoro-
wać drogę i odkryć, w którą stronę 
chce poprowadzić swój projekt.

Dla Kaliny Alabrudzińskiej uda-
ny dyplom fi lmowy z pewnością 
otworzył wiele drzwi. Mamy na-
dzieję, że nie zginie w wielkim 
świecie kina i do Letniej Akademii 
Filmowej powróci jeszcze z nie-
jedną produkcją!

(Gabriela Szpiech)

foto: Lesław Skwarski

 1. Udokumentował to z przewrotnością sobie właściwą Luis Bunuel w Widmie Wolności (Fantom du Liberte); wszystkich zainteresowanych odsyłam do tego fi lmu, którego znajomość jest obowiązkowa
   dla każdego Widza Myślącego choćby trochę dbającego o swój status wiedzy posiadanej.   

 2.  Dlatego właśnie mówimy o WIDZU ŚWIECĄCYM JEDNOKOMÓRKOWYM. Ilość posiadanych komórek telefonicznych może ulec zmianie; ilość posiadanych komórek mózgowych – raczej nie…

Szanowni LAF-owicze! W czwartek 15 sierpnia nie odbędzie się seans 
fi lmu Zaginiona bez śladu (reż. G. Sluizer) zaplanowany na godz. 15:00.  
Przepraszamy za utrudnienia.


