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NIE PRZEGAP

20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

Aktorka wspominała jak wiele 
znaczyły dla niej, jako młodej stu-
dentki, fi lmy Szuklina w pierwszej 
połowie lat 80. Marzyła o zagraniu 
w świecie kreowanym przez re-
żysera. W 1985 r. po raz pierwszy 
zagrała u niego w Ga, ga: Chwała 
bohaterom. Ceniła jego daleko-
wzroczność, profetyczność; fascy-
nowało ją spojrzenie reżysera na 
świat jako śmietnik.

Rola żony Ubu była dla Figury 
wyzwaniem. Wspomina to do-
świadczenie jako prawdziwą szar-
żę aktorską. Jak już weszłam w ten 
wynaturzony świat, to każdy krok 
w roli sprawiał mi przyjemność. 
Wcześniej oczywiście bałam się tej 
roli – relacjonowała. Zmagania 
zostały wyróżnione nagrodą 
Orła dla Najlepszej Kobiecej Roli 
Pierwszoplanowej.

Pierwsza scena fi lmu miała w ja-
kiś sposób zaprosić widza do tego 
wynaturzonego świata, być do-
brym wprowadzeniem i zagadką. 
Jej zakończenie było pomysłem 
Figury, którą natchnął dokument 
o plemionach mongolskich, gdzie 
wojownicy przed pójściem do wal-
ki byli karmieni piersią starszych 
matek w wiosce. Sama wtedy była 

matką karmiącą i postanowiła 
podzielić się pomysłem z ekipą. 
Przyjęło się.

Właśnie o tym zjawisku we współ-
pracy reżysera z aktorami Figura 
mówiła z tęsknotą. Wspominała 
czasy, kiedy obie strony żywiły 
się ciekawością, kiedy liczyło się 
na charyzmę i inicjatywę aktora 
w pracy nad fi lmem, a reżyser był 
otwarty na sugestie. Teraz, według 
niej, aktor pełni bardziej instru-
mentalną funkcję, często o małym 
marginesie na własne pomysły.

Z racji charakteru retrospektyw-
nego spotkania, wróciliśmy do 
lat młodości aktorki. Nawet wcze-
śniejszej niż można się spodzie-
wać… Przed właściwym seansem 
odbył się pokaz pierwszego (!) fi l-
mu z udziałem Katarzyny Figury, 
a właściwie dwunastoletniej Kasi, 
jak widnieje w napisach końco-
wych. Mowa o krótkim metrażu 
Zginął pies, gdzie dzielna dziew-
czynka wraz z przyjaciółmi po-
maga odnaleźć jamniki. Wszyscy 
oglądali fi lm z przejęciem i uśmie-
chem na twarzy, z bohaterką spo-
tkania włącznie.

(Anna Myszkowiak)

Aktorska szarża 
Katarzyny Figury
Ubu król Piotra Szuklina to fi lm oparty na dramacie Alfreda Jarry’ego 
o tym samym tytule. Dzieło groteskowe, absurdalne, słodko-gorzkie, 
smutne i surrealistyczne, ale prawdziwe. W rolach głównych wystąpili 
w nim Jan Peszek i gość specjalny 20. LAF, czyli Katarzyna Figura, 
która stworzyła kreację od razu kojarzącą się z Heleną Bonham-Carter 
w jej najbardziej szalonych rolach. Aktorka została zaproszona na 
spotkanie autorskie dotyczące cyklu Katarzyna Figura – retrospektywa 
aktorska. Moderował je Ryszard Jaźwiński, dyrektor artystyczny 
festiwalu.  

foto: Lesław Skwarski

15.30 – Kino Skarb  
Ostatnia góra 
Reż. Dariusz Załuski  
Po projekcji spotkanie autorskie

Ostatnia góra pokazuje Narodową 
Zimową Wyprawę na K2 od strony 
jej uczestników. Pozwala z bardzo
bliska przyjrzeć się temu, jak fun-
kcjonuje się w wysokich górach
i jakie napięcia powodują ekstre-
malne sytuacje.

17.00 – Kino Skarb   
Kamerdyner 
Reż. Filip Bajon  
Po projekcji spotkanie autorskie

Z pozoru Kamerdyner wydaje się 
fi lmem z pogranicza melodrama-
tu i kina historycznego, w którego 
centrum są dzieje zakazanej mi-
łości młodego Kaszuby Mateusza 
(Sebastian Fabijański) i pruskiej 
dziedziczki Marity (Marianna 
Zydek). On wychował się na dwo-
rze pruskiego hrabiego (Adam 
Woronowicz), gdzie w końcu za-
trudniony został jako tytułowy 
kamerdyner. Ona jest córką pra-
codawcy ukochanego. Mezalians 

gotowy, a do tego z czasem docho-
dzą wątpliwości natury moralnej.

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

20.15 – Kino Skarb
Zabawa, zabawa
Reż. Kinga Dębska
Po projekcji spotkanie autorskie  

Kinga Dębska, autorka filmów
podbijających serca widowni, ale 
i cieszących się uznaniem krytyki, 
w fi lmie, Zabawa, zabawa, wybiera 
bohaterki nieoczywiste. To nie są 
postaci z tak zwanego marginesu, 
ofi ary domowej przemocy czy pa-
tologii. Bohaterkami jej fi lmu są 
kobiety piękne, wykształcone, do-
wartościowane zawodowo i pry-
watnie. A jednak nie radzą sobie 
z życiem, a jednak piją.

22.00 – Kino Nocne  
Siedem lat jednej nocy   
Reż. Chang-min Choo

To monumentalna opowieść 
o ludzkiej naturze, przeznaczeniu, 
zbrodni i karze. Bohaterowie są tu 
pionkami w boskiej grze, nie zda-
jąc sobie sprawy z tego, że są rów-
nież graczami. Film splata wątki 
realistyczne z paranormalnymi. 
Prządkami przeznaczenia są sami 
bohaterowie, choć tylko widzowie 
patrzący na historię z boku, są 
tego świadomi.

Drugi dzień zmagań podczas 
Ogólnopolskiego Konkursu Pre-
legentów Filmowych przyniósł 
interesującą prelekcję konkur-
sową, którą przedstawił Jakub 
Moryc. Niestety druga uczest-
niczka, która miała występować, 
nie dotarła do Zwierzyńca z po-
wodów zdrowotnych. 

Kafarnaum Nadline Labaki 
przedstawił Jakub Moryc, absol-
went dziennikarstwa i łódzkiej 
fi lmówki, wychowany w DKF-
ach. Po co oglądamy fi lmy? 
A po co je robimy? Labaki wie-
rzy w sprawczą moc kina i bar-
dzo dobrze, że jej fi lmy powsta-
ją. Dzięki niej sytuacja dzieci 
żyjących w libańskich slumsach 
została nagłośniona i powsta-
ła nawet organizacja społecz-
na zajmująca się problemem. 
Rzeczywistość z fi lmem prze-
nikała się – jednego dnia krę-
cono scenę w sali sądowej, na-
stępnego ekipa w tej samej sali 
uczestniczyła w procesie jednej 
z aktorek z powodu braku zare-
jestrowania stałego pobytu. Film 
pokazuje bolesną prawdę i, na co 
zwrócił uwagę prelegent, histo-
rie podobne do tej zdarzają się 
też w naszym otoczeniu. Tylko 
może zbyt często przechodzimy 
obok nich obojętnie.

Do fi lmu Dom, który zbudował 
Jack, krótką prelekcję wygłosił 
Grzegorz Pieńkowski. Patrycja 
Jabłońska, uczestniczka konkur-
su, niestety nie mogła podjąć się 
tego zadania ze względów zdro-
wotnych. W każdym razie obraz 
Larsa von Triera nie stawia py-
tań, ani o to, jak daleko twór-
ca może posunąć się w sztuce, 
ani na co można narazić widza. 
Von Trier z tym fi lmem jest już 
w pewnym punkcie dojścia, jak 
twierdzi Pieńkowski. Bohater, 
seryjny morderca, który będzie nas 
zapoznawał ze swoim widzeniem 
świata – tak w jednym zdaniu 
mówca streścił fi lm.

(Anna Myszkowiak) 

KONKURS 
PRELEGENTÓW - 
DZIEŃ DRUGI 
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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

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 

Film opowiada o małżeństwie Janka 
(Mikołaj Chroboczek) i Marzeny (Magdalena 
Celmer). Bohaterowie kierują się do małej 
wioski, a konkretniej, chatki, która tam się 
znajduje. Właśnie w tym miejscu odbywać 
ma się terapia dla par, na którą udaje się 
młode małżeństwo. Na miejscu poznają 
Henryka – dość specyfi cznego terapeutę, 
który to ma za zadanie ma pomóc małżon-
kom naprawić ich relację i ułożyć związek 
na nowo. 

Reżyser w swoim fi lmie porusza tematy 
problemów w związku, wzajemnego zaufa-
nia czy zdrady, robi to jednak w sposób nie-
oczywisty, ukazując widzowi niecodzienną 
terapię. Film skupia się przede wszystkim 
na relacjach pomiędzy bohaterami, ukazu-
je ich gniew, rozgoryczenie oraz żal, który 
do siebie żywią. Stawia naprzeciw siebie 
dwa różne charaktery, które od nowa mu-
szą nauczyć się ze sobą żyć, a samego widza 
poddaje terapii szokowej, prezentując na 
ekranie drastyczne metody przeprowadze-
nia Janka i Marzeny przez kolejne etapy 
tego jakże unikalnego leczenia.

Po projekcji fi lmu odbyło się spotkane 
autorskie z reżyserem fi lmu, Piotrem 
Dylewskim i aktorką odgrywającą główną 
postać w fi lmie oraz współautorką scena-
riusza – Magdaleną Celmer. Spotkanie roz-
poczęło się dość niestandardowo, ponieważ 
tym razem to reżyser jako pierwszy podjął 
się rozmowy z widownią, a mianowicie, za-
pytał o wrażenia oraz odbiór fi lmu, na co 
publiczność odpowiedziała gromkimi bra-
wami. Pierwsze pytanie, jakie padło w stro-
nę Piotra Dylewskiego dotyczyło pomysłu 
na fi lm. Skąd taka historia? – zapytał prowa-
dzący spotkanie Ryszard Jaźwiński. Reżyser 
udzielił zaskakującej odpowiedzi, ponieważ 
okazało się, że pierwotnie fi lm miał być 
horrorem. Jednak one dużo kosztują, wyma-
gają mnóstwa pracy. Postanowiłem więc nieco 
przerobić ten pomysł tak, aby obejmował nasz 
budżet – opowiadał Piotr Dylewski. Kolejne 
pytanie skierowane było do Magdaleny 
Celmer, a dotyczyło współpracy i wspól-
nego uzupełniania się na planie w ramach 
tworzenia fi lmu, wypowiedź jednak została 
przerwana pojawieniem się kolejnego go-
ścia, samego operatora fi lmu, Grzegorza 
Hartfi ela. 

Po niespodziewanej przerwie reżyser przed-
stawił publiczności, jak wyglądała praca na 
planie Zgniłych Uszu. Wszyscy mieszkaliśmy 
w tym jednym domu, spędzaliśmy razem każ-
dy dzień i każdą chwilę. Można powiedzieć, że 
każdy przyczynił się do powstania scenariusza. 
Z wypowiedzi autora wynikło, że scenariusz 
ewoluował i zmieniał się do ostatniej chwi-
li przed rozpoczęciem zdjęć. Każda scena 
była dokładnie dopracowywana, dużo się 
zmieniało, aż doprowadzono go do fi nal-
nej wersji. Piotr Dylewski celnie skomen-
tował cały ten proces słowami: scenariusz 
żył. Padły pytania na temat scenariusza, 
a mianowicie chęci wprowadzenia jeszcze 
innych konkretnych zmian: To, co się tam 
wydarzyło, było na tamten moment naszym 
100% mocy kreatywnej – odpowiedziała od-
twórczyni głównej roli. 

Publiczność dowiedziała się nawet o jednej 
scenie, która nie pojawiła się w fi lmie oraz 
wielu ciekawostkach z jego powstawania: 
pierwotnych założeniach, ograniczeniach, 
jakie twórcy sami sobie narzucili oraz kon-
cepcji na nakręcenie tego obrazu. Przed 
zdjęciami określiliśmy ich styl, postanowiliśmy 
że nie użyjemy żadnego światła w ilmie, żad-
nych jazd ani statywów – wyjaśnił reżyser. 

Autorzy wielokrotnie podkreślali również 
wszelakie inspiracje fi lmem Dogma, m.in. 
w kręceniu poszczególnych scen i chro-
nologii wydarzeń. Po jednym z pytań do-
wiedzieliśmy się także, że przy tworzeniu 
całego projektu brało udział jedynie pięt-
naście osób. Publiczność chętnie zabierała 
mikrofon, aby poza zadawaniem kolejnych 
pytań podzielić się swoimi wrażeniami i re-
fl eksjami na temat fi lmu. Spotkanie zakoń-
czyło się gromkimi brawami oraz ukłonami 
złożonymi twórcom fi lmu.

Film okazał się bardzo zaskakującym i cie-
kawym doświadczeniem, wzbudzającym 
w widzu masę uczuć, zmuszającym do re-
fl eksji oraz spojrzenia w głąb samego sie-
bie. Niesamowite historie oraz techniki sto-
sowane w fi lmie, o których widzowie mogli 
posłuchać na spotkaniu z twórcami tylko 
wzbogaciły odbiór dzieła i pozwoliły w pełni 
je docenić. Seans był zdecydowanie godny 
uwagi, a jako dodatkowy atut uznać można 
to że był to drugi jego pokaz w kraju. 

(Seweryn Jamrógiewicz)

ŻYWY SCENARIUSZ - 
ZGNIŁE USZY
Jedną z ciekawszych przedpremier, które 12 sierpnia można było zobaczyć w ramach 
Letniej Akademii Filmowej był wyświetlany w kinie Skarb fi lm Zgniłe Uszy. Jest 
to niezależny debiut reżyserski Piotra Dylewskiego, który swój drugi pokaz 
przedpremierowy zaliczył na tegorocznej Letniej Akademii Filmowej. 

foto: Lesław Skwarski

TO NIE JEST
FILM, TO JEST
DOŚWIADCZENIE
Oglądając Ja teraz kłamię Pawła Borow-
skiego mamy przed oczami świat, który 
jest czystą fi kcją. Lata sześćdziesiąte 
spotykają się tu z futurystyczną wizją 
przyszłości, zupełnie jakbyśmy patrzyli 
na wyobrażenie ludzi z tego czasu na po-
czątek nowego wieku. Obraz został 
zaprezentowany w ramach cyklu Łukasz 
Maciejewski zaprasza.

Połączenie stylów objawia się w scenografi i 
Darii Dwornik, charakteryzacji Agnieszki 
Sasim i kostiumach Anny Imieli-Szcześniak, 
które rzeczywiście robią wrażenie i two-
rzą klimat opowiadanej historii. Właśnie 
w warstwie wizualnej fi lm jest bardzo do-
pracowany – reżyser i scenarzysta Borowski 
jest przecież malarzem. Jak sam mówi: 
Myślę obrazem i nie potra ię się od tego uwol-
nić. Kadry są dla niego tak ważne, jak akcja 
i dialogi, dlatego w większości powstają już 
na poziomie scenariusza.

Wszystkie te zabiegi wizualne (podobnie 
jak zabawa z perspektywą w ujęciach) są 
narzędziem do przekazania prawdy przy 
pomocy fi kcji, namacalnego świata z ro-
dzajem wiarygodności. Wprowadza widza 
w błąd i okazuje się, że to, na co patrzy, nie 
jest tym, czym się wydaje.

Do tego niektóre sceny powtarzają się 
w sposób identyczny, nie subiektywny, lecz 
za sprawą kontekstu odbierane są zupeł-
nie inaczej. Twórca zastosował tzw. efekt 
Kuleszowa.  Zabawa reżysera tymi wszyst-
kimi środkami formalnymi sprawia, że cały 
fi lm krzyczy głównym przesłaniem, nie 
można nie zwątpić w „prawdę”.

Na pytanie o genezę tematu, analizy praw-
dy czy nieprawdy gość odpowiedział: To 
wynika z mojej osobistej obawy o to, że je-
stem o iarą świata, który mnie otacza. I wła-
śnie pewnej łatwości, z jaką przychodzi mi 
na przykład ocenianie innych ludzi, ocenianie 
pewnych sytuacji, pewnych zjawisk, z który-
mi mam do czynienia. Ta łatwość jest bardzo 
niebezpieczna, nieprzyjemna; bo ona zwalnia 
od myślenia. A to czego się najbardziej boję 
w ogóle, to głupota. Dlatego uważam, że warto 
mieć wątpliwości. Zawsze.

Tytuł Ja teraz kłamię jest istnym paradok-
sem kłamcy, a postaci celebrytów – aktor-
ka, piosenkarka, menadżer – to profesje 
wiążące się z udawaniem, kreowaniem ja-
kiegoś wizerunku. Z drugiej strony wiadomo, 
że ten (…) świat ludzi na świeczniku jest naj-
bardziej jaskrawy, najwyraźniej widać na nim 
pewne mechanizmy, które dotyczą nas wszyst-
kich – mówi Borowski – stajemy się z jednej 
strony o iarami sytuacji, w której zaczynamy 
w coś wierzyć, a z drugiej strony być może sami 
kreujemy iluzję i ikcję, która nas otacza.

Reżyser wspominał, jak w Holandii po 
zmontowaniu dźwięku, postanowili z ze-
społem zorganizować pokaz dla osób zupeł-
nie niezwiązanych z tą produkcją, do tego 
w innym kręgu kulturowym. Chcieli wypy-
tać widzów, co myślą, o czym jest ten fi lm 
etc., po prostu zbadać odbiór i jego uniwer-
salizm. Zdradził jedno zdanie, które zapadło 
mu w pamięć: Uważam, że ono bardzo celnie 
opisuje to, z czym państwo mieli do czynienia. 
(…) „to nie jest ilm, to jest doświadczenie”.

(Anna Myszkowiak)

foto: Lesław Skwarski
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Tomasz Borys/Zwierzyniec Filmowy: Już 
od kilku lat jest Pan stałym gościem Letniej 
Akademii Filmowej. Skąd takie przywiązanie?

Łukasz Maciejewski: Nawet od kilkuna-
stu lat. Trzeba by to sprawdzić, ale wydaje 
mi się, że już od szóstej czy siódmej edycji 
regularnie tutaj przyjeżdżam. Skąd takie 
przywiązanie? Bardzo lubię ten festiwal. 
Bardzo lubię atmosferę Zwierzyńca, wy-
soko cenię repertuar. Mam wrażenie, że 
Letnia Akademia Filmowa ma jeden z na-
jambitniejszych programów. Nie tylko jeśli 
chodzi o letnie, ale w ogóle, o przeglądy i fe-
stiwale fi lmowe w Polsce. A wreszcie dlate-
go, że tutaj, w Zwierzyńcu, nie ma żadnego 
przymusu, silenia się na oryginalność, nie 
ma żadnych snobizmów. Jestem przekona-
ny, że tutaj przyjeżdżają ludzie, którzy po 
prostu kochają kino. Przyjeżdżają dla kina, 
dla rozmowy o kinie, dla poznania twórców. 
I to jest w tym najpiękniejsze.

Wśród fi lmów z cyklu Łukasz Maciejewski 
zaprasza jest w tym roku wiele naprawdę 
znakomitych. Ma Pan swój ulubiony?

Nawet nie bardzo mógłbym odpowiedzieć, 
bo skoro zaprosiłem dziewięć fi lmów, to 
oznacza, że wszystkie dziewięć pomysłów 
podpisuję swoim nazwiskiem. Bardzo się 
cieszę, że udało nam się zorganizować 
przedpremierowe pokazy – drugi w Polsce 
pokaz Mowy ptaków Xawerego Żuławskiego 
według scenariusza Andrzeja Żuławskiego 
czy pokaz fi lmu Dziura w głowie Piotra 
Subbotki. 

Jest Pan absolwentem fi lmoznawstwa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Co Panu dały te 
studia? Rozbudziły miłość do kina, podsyciły 
ją? A może wręcz przeciwnie? 

Moja odpowiedź będzie pewnie dla Pana 
zaskakująca: kompletnie nic mi nie dały. 
Myślę, że to była zupełna pomyłka. I takie 
spędzanie czasu dosyć interesujące, bo 

polegające głównie na oglądaniu fi lmów, 
ale biorąc pod uwagę wykonywanie moje-
go zawodu i aktywność, intensywność za-
wodową, to z pełnym przekonaniem, nie 
obrażając dwóch czy trzech wykładowców, 
których ceniłem, mogę powiedzieć, że nic 
tym studiom nie zawdzięczam. I nie jestem 
przekonany, czy fi lmoznawstwo jako dzie-
dzina nauki w ogóle powinno być kontynu-
owane. Teraz bycie krytykiem fi lmowym 
to jest jakieś szaleństwo. To może powinny 
być studia płatne, dodatkowe, jako drugi 
fakultet…

Chciał Pan kiedyś robić fi lmy? Czy bycie 
krytykiem od zawsze było powołaniem?

Chłopcy chcą być strażakami, policjan-
tami, postaciami z gier komputerowych. 
Dziewczynki chcą być księżniczkami 
i aktorkami. Ale czy jakieś dziecko chce 
być krytykiem fi lmowym? Obawiam się, że 
nie. To jest wręcz zabawne, jak teraz o tym 
mówimy. Ja też nie chciałem być kryty-
kiem fi lmowym, dziennikarzem. Myślę, że 
to wszystko jest splot okoliczności, dzieło 
przypadku, ale tak się złożyło. Zawsze mnie 
interesowała sztuka – kino, ale również mu-
zyka, teatr. I na początku liceum, należąc 
do Amatorskiego Klubu Filmowego Szwenk 
w Tarnowie, nawet zrobiłem fi lm… nosił 
tytuł Spleen. No i ambicje były dość, nie 
powiem, wysokie. Zagrałem w nim główną 
rolę, zmontowałem, jedynie zdjęć nie zrobi-
łem. On był wirażowany w całości na nie-
biesko, muzyka Dead Can Dance i Carmina 
Burana Carla Orff a. To była adaptacja opo-
wiadania Oscara Wilde’a Dobroczyńca. 
Dzięki temu fi lmowi wygrałem albo zająłem 
wysokie miejsca na wielu festiwalach ama-
torskiego kina. Ukazała się – miałem pięt-
naście lat! – recenzja w miesięczniku Kino 
autorstwa Tadeusza Lubelskiego. Potrafi ę 
ją zacytować z pamięci, nawet po tylu la-
tach: Młodzieńcze wyznanie z ducha Bursy, 
śmiało mierzące się ze światem. I tyle lek-
kiej „beki”, ponieważ jednak po zrobieniu 

Wywiad z Łukaszem Maciejewskim, krytykiem fi lmowym 

i autorem trzyczęściowego cyklu wywiadów z gwiazdami 

polskiego kina pt. „Aktorki”.

Nie chciałem być 
krytykiem fi lmowym
Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu książek i licznych artykułów o kinie. 
Laureatem prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej (za książkę Aktorki. Odkrycia) czy Medalu Polonia Minor. Dyrektorem 
artystycznym Festiwalu Filmowego Kino na granicy w Cieszynie. Został zatrudniony jako 
ekspert fi lmowy przez HBO Polska. A to dopiero mała próbka jego osiągnięć. Wymarzona 
kariera – ale czy na pewno? O tym, między innymi, z Łukaszem Maciejewskim rozmawiał 
Tomasz Borys.  

Seanse 
przedpremierowe
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godz. 9:00 - Kino Skarb

Bitwa o Meksyk
Reż. R. Lara

godz. 11:30 - Kino Skarb

Obywatel
Reż. R. Vranik

godz. 13:00 – Kino Skarb

Poranna gorączka
Reż. P. Gárdos

godz. 13:00 – Kino Jowita

Złodziej dusz
Reż. J. McConnell

godz. 15:00 – Kino Dzięcioł

Miasto umarłych
Reż. J. Moxey

godz. 17:00 - Kino Dzięcioł

June
Reż. L. G. Cooper

godz. 19:00 - Kino Dzięcioł

Wolfcop
Reż. L. Dean

godz. 19:30 - Kino Jowita

100 kilo do gwiazd
Reż. M. S. Chambon

godz. 19:30 - Kino Salto

Głos Pana
Reż. G. Pálfi 

Wchodzisz do sali, duchota straszna, wia-
traki robią co mogą, a wszyscy siedzą za-
słuchani, zapatrzeni w normalnego, „ludz-
kiego” człowieka w dżinsowej kurtce. Siedzi 
on z nogą założoną na nogę, trzyma gitarę 
i uśmiecha się prawdziwie między każdym 
łykiem herbaty, a akordami swoich ban-
dyckich, rosyjskich opowieści – tak było na 
koncercie Lecha Dyblika. 

Lech Dyblik, który jest znany szerzej jako 
aktor, to mistrz w swoim fachu w kwestii ról 
drugoplanowych i epizodów. Od kilku lat 
gra koncerty – muzykę swojego dzieciństwa 
– jak mówi. Niektóre jego recitale odby-
wają się na scenie, a większość na ulicach 
miast (co nazywa „walką z systemem”). 
Piosenkom towarzyszyły zabawne i inte-
ligentne anegdoty Dyblika, adekwatne do 
utworów. Każdej z opowiastek wtórował 
szmer uśmiechu z widowni. 

Miłe godziny recitalu w kinie Dzięcioł
artysta zakończył słowami: no, i będzie, no. 
Po występie można było kupić jego płytę.

(Anna Myszkowiak)

foto: Lesław Skwarski

fi lmu, zdobyciu nagród i tej recenzji, ta-
kim generalnie wspaniałym przyjęciu, po 
prostu zrozumiałem, że kompletnie się do 
tego nie nadaję. Nie potrafi ę tego robić, nie 
potrafi ę grać, nie jestem w stanie reżyse-
rować, nie umiem pisać scenariuszy. I już 
nigdy więcej nie próbowałem. Ten pierwszy 
fi lm był ostatnim, na takie moje bardzo wy-
raźne życzenie. Zrozumiałem, że nie tędy 
droga. Uwielbiam spotykać się z ludźmi, 
pisać, prowadzić spotkania. Ale na pewno 
nie chciałbym być reżyserem ani aktorem.

Właśnie: spotkania. Czy te opisane w Pana 
najnowszej książce Aktorki. Odkrycia wpłynęły 
jakoś na Pana osobowość?

To są już właściwie trzy książki. A biorąc 
pod uwagę, że jeszcze w mojej pierwszej 
książce Przygoda myśli również były aktor-
ki, był też wywiad rzeka z Danutą Stenką, 
to już się robi tych publikacji więcej. Bez 
wątpienia zmieniły moje dotychczasowe 
życie. Pierwszemu tomowi Aktorek, czyli 
Spotkaniom, zawdzięczam prawie wszystko. 

Wtedy, jakieś dziewięć lat temu, ta książka 
i wszystko, co się wydarzyło potem – nie-
zliczone, trwające do dzisiaj spotkania au-
torskie, recenzje, zaproszenia na dyskusje 
i panele – to wszystko sprawiło, że jestem 
w zupełnie innej lidze dziennikarskiej. 
Spotkania z tymi kobietami, zaufanie, de-
klaracje, że chcą mi opowiadać o tym, 
o czym być może nie powiedziałyby niko-
mu więcej, to była wielka radość i satysfak-
cja. Nie był to niestety mój pomysł, tylko 
wydawnictwa. Ale nie mogło mnie spotkać 
w moim zawodowym życiu nic lepszego. 
Nigdy bym nie przypuszczał, że to będzie 
przygoda na wiele lat. 

Zdumiewające jest, że ukazały się już trzy 
tomy Aktorek, a ja cały czas mam jeszcze 
spotkania promocyjne związane z pierw-
szym. Już nawet bez książki, bo teraz moż-
na ją kupić tylko na Allegro. Ale cały czas 
różne gremia z wielu miast chcą się spo-
tykać ze mną, z bohaterkami książki, by 
porozmawiać.

A jakby Pan odpowiedział na pytanie: po co 
w ogóle pisać o fi lmie? 

Patrząc egocentrycznie – to jest realizacja 
jakichś moich przemyśleń, fantazji, ma-
rzeń. Spełnianie się intelektualne, krótko 
mówiąc. Dla mnie w życiu spełnienie inte-
lektualne ma znaczenie dużo większe niż 
realizacja na innych poziomach, na przy-
kład fi zycznym czy duchowym. A dla ludzi? 
Myślę, że kino to jest medium, które oczy-
wiście odbiera się osobiście i każdy odczu-
wa je inaczej. Ale podobnie jak inne dzieła 
sztuki, fi lm wymaga niekiedy – mocą auto-
rytetu, szacunku, albo zwykłej wiedzy – ob-
jaśnienia, wprowadzenia. Dodania genezy, 
która sprawia, że odbieramy go głębiej. 

Sam obraz Rubensa bez wiedzy o tym kim 
był, co robił, z jakiej epoki pochodził, dla-
czego wygląda tak, a nie inaczej, jest po 
prostu obrazem i może się podobać lub nie. 
Ale kiedy mamy tę wiedzę, myślę, że od-
biór jest zupełnie inny. Podobnie jest z ki-
nem. Zwłaszcza z archiwistyką kina. To jest 
młoda sztuka, ma zaledwie sto pięćdziesiąt 
lat! Nawet niecałe. Jednak potrzebne jest 
objaśnianie – dlaczego fi lmy Chaplina są 
szlachetne? Albo co uczyniło z tegorocznej 
Girl Lucasa Dhonta tak wielkie wydarzenie 
na rynku międzynarodowym, chociaż tę 
tematykę podejmowało wielu twórców już 
wcześniej? Jeżeli ja tę wiedzę zdobywam, 
bo to jest mój zawód, to wspaniale jest się 
nią dzielić.

Bardzo dziękuję za poświęcony czas.

Dziękuję.

(Rozmawiał Tomasz Borys)

BANDYCKIE
PIEŚNI

foto: Lesław Skwarski
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Z punktu widzenia Obiektu Zabytkowego

Po co komu prelekcja?...
Kiedyś, dawno temu – choć jak 
wczoraj wywiedliśmy, ocena upły-
wu czasu jest sprawą względną 
i indywidualną – na początku pre-
miery fi lmu Kurka Riaba w war-
szawskim kinie „Muranów” przed 
publiczność wyszedł jego reżyser 
Andriej Konczałowski i powie-
dział: Nie wiem, co mam zrobić – ja 
ten ilm znam na pamięć, wy jeszcze 
go nie widzieliście. O czym tu gadać? 
Wspólnych obserwacji nie znajdzie-
my. A po projekcji? Wy będziecie mie-
li swoje przemyślenia na które ja nie 
mam prawa wpływać, więc dyskusja 
będzie bezprzedmiotowa. Dziękuję 
Wam bardzo. Ten wstęp przeszedł 
do historii jako jedna z najkrót-
szych – i najbardziej treściwych – 
prelekcji fi lmowych.

Dlaczego przytaczam tę anegdotę? 

Otóż przypadkowo usłyszałem 
wymianę zdań pomiędzy kilkoma 
osobami oczekującymi na wejście 
na salę „Salto”, w której, jak ogól-
nie wiadomo, po raz jedenasty ma 

miejsce Ogólnopolski Konkurs 
Prelegentów Filmowych. Brzmiało 
to mniej więcej tak:

- To jeszcze przed ilmem ktoś będzie 
   jeszcze gadał?!
- Będzie robił tę… jak jej tam… 
  predylekcję.
- To znaczy? 
- Powie ci, niemoto, co masz o tym 
   ilmie myśleć.
- To co, ja sam nie wiem?!

Ogólnopolski Konkurs Prelegen-
tów Filmowych został przywołany 
do istnienia przez Polską Federację 
DKF po to, by wszyscy którzy chcą 
sprawdzić siebie w sztuce wystę-
powania na żywo przed publicz-
nością mieli możliwość weryfi -
kacji swych umiejętności. Mało 
tego: by mieli unikalną możliwość 
porównania wypracowanego dla 
siebie stylu z propozycjami innych  
występujących. Reguły są proste: 
mówić jasno, zwięźle i „do rze-
czy”. Czyli tak, jak od lat tworzy-
my prelekcje w naszych Klubach 

Filmowych, starając się klubo-
wiczom przybliżyć tło powstania 
dzieła fi lmowego nie narzucając 
im jego oceny (ta zawsze powinna 
być indywidualna i niezależna), 
tylko umiejscawiając je na tle hi-
storii fi lmu, współczesnych ten-
dencji oraz twórczości autora.

Nikt, oczywiście, nie chce niko-
mu narzucać jedynie słusznego 
punktu widzenia i interpretacji; 
przeciwnie – zachęcamy do sa-
modzielnych przemyśleń i sądów. 
Prelekcja ma być tylko swoistą 
prowokacją do prowadzonej sa-
modzielnie analizy i oceny.

W historii ruchu klubowego zapi-
sali się prelegenci – legendy. Są 
wśród nich między innymi Mirek 
Walas, Mikołaj Wojciechowski, 
Jurek Orlicz, Janusz Korosadowicz, 
Zygmunt Machwitz, Andrzej 
Werner, Leon Bukowiecki… wy-
liczać by można długo – bo zasa-
dą naczelną naszego ruchu jest 
– dyskusja. A prelekcja ma do tej 

dyskusji skłaniać bez wymagania 
czołobitnej akceptacji przedsta-
wionego stanowiska. 

Uczmy się pięknie różnić!

Tym, którzy decydują się na stanię-
cie przed publicznością i poddanie 
się jej ocenie należy się prawdzi-
we uznanie za cywilną, prywatną 
odwagę – szczególnie teraz, kiedy 
coraz bardziej lansowana jest jak-
że wygodna dla tych „na górze” 
unifi kacja myśli i poglądów, kiedy 
coraz częściej podawana jest do 
stosowania ofi cjalna wykładnia 
spraw oczywistych. Samodzielne 
formułowanie prelekcji to wstęp 
do samodzielnego formułowania 
i wygłaszania oceny naszej rzeczy-
wistości. Nawet wtedy – a może 
szczególnie wtedy – gdy nie jest ta 
ocena zbieżna z ofi cjalnie narzu-
caną perspektywą widzenia.

Dyskusyjne Kluby Filmowe zawsze 
były oazą swobodnego myślenia 
i swobodnej, niczym nieskrępowa-
nej dyskusji. To właśnie w klubach 
fi lmowych miało miejsce wrze-
nie intelektualne w latach sześć-
dziesiątych, siedemdziesiątych, 
osiemdziesiątych. To w klubach 
miały miejsce spotkania i pro-
jekcje fi lmów niedopuszczonych 

ofi cjalnie do obiegu publicznego. 
To do klubów reżyserzy przywozili 
swoje, często jeszcze nieukończo-
ne, fi lmy – żeby skonfrontować 
je z osądem widza myślącego, 
niezgadzającego się na unifi kację 
i odgórną homogenizację receptu-
rowego widzenia świata.

To dzięki klubom i panującej 
w nich swobodzie wymiany my-
śli pojawiła się Letnia Akademia 
Filmowa, której nasz konkurs 
spłaca sobą udzielone nam zaufa-
nie – w to, że nie zejdziemy nigdy 
do poziomu ofi cjalnych publikato-
rów, że nigdy nie zgodzimy się na 
to, by ktoś odgórnie decydował co 
mamy robić, myśleć i mówić.

Szkoła prelekcji – to szkoła dysku-
sji z poszanowaniem prawa innych 
do własnego zdania. To nauka pre-
zentowania własnych przemyśleń 
tak by wywołać rozmowę, a nie 
zamykać usta adwersarzowi. To 
nasze wspólne uczenie się tego, 
w jaki sposób porozumiewać się 
przy zachowaniu pełnego szacun-
ku dla osądów drugiej strony.

Uczenie się tego, jak można pięk-
nie się różnić.

Obiekt Zabytkowy
Grzegorz Pieńkowski

Tomasz Borys/Zwierzyniec Filmowy: 
My, oglądając Na bank się uda 
bawiliśmy się świetnie. Na planie 
też była zabawa czy raczej ciężka 
praca? 

Marian Dziędziel: Cieszy mnie, że 
bawiliście się świetnie. Te reakcje 
były bardzo ładne i niezwykle ade-
kwatne do wydarzeń na ekranie. 
Jak to się mówi: nie było ściemy. 
Natomiast na planie najlepiej, jak 
jest tak po środku. Trochę zabawy 
i trochę pracy. Wtedy można coś 
osiągnąć. Pan widział, że to nie 
była lekka robota.

Widz może usłyszeć w filmie 
wiele nawiązań do popularnych 
powiedzonek, jakie często słyszymy 
z ust starszych ludzi. Pan także 
łapie się na tym, że ich używa?

To jest specyfi ka zawodu w pew-
nym sensie. Równocześnie to jest 
zabawne, że ludzie się porozumie-
wają takim slangiem, a potrafi ą 
też rozmawiać innym językiem.  

Podczas spotkania autorskiego 
wspomniał Pan, że na planie była 
pewna doza swobody.

Potwierdziłem tylko to, co o tej 
swobodzie języka w formułowa-
niu dialogów mówił Lech Dyblik. 
Ale raczej staraliśmy się zostać 
w obrębie tego, co napisał re-
żyser. To był jego scenariusz 
i byłoby niegrzecznie mieszać 
mu w głowie tak bardzo, żeby 
nie mógł sobie z tym poradzić. 
[śmiech] 

Na bank się uda to fi lm, w którym 
gra Pan jedną z najważniejszych 
postaci. Wśród pańskich ról 
przeważają jednak – należy zazna-
czyć, że wielokrotnie wybitne – role 
drugoplanowe. Taki profi l kariery 
to był wybór, czy przeważyły realia 
rynku fi lmowego?

Role wybierałem ja, a takie były 
realia rynku fi lmowego. [śmiech]

Czyli gdzieś po środku.

Tak. Ale na przykład Wesele, Dom 
zły czy Kret to były przecież role 
pierwszoplanowe, które ja wybra-
łem i które rynek podtrzymał.  

W trakcie spotkania dowiedzieliśmy 
się, że skrywa Pan także talent 
muzyczny. Aktorstwo zawsze było 
pierwsze czy wybór życiowej drogi 
był kiedyś dla Pana dylematem?

Nie, zdecydowałem dosyć wcze-
śnie, że pójdę do szkoły teatralnej 
i tak się stało. Natomiast z tym 
moim muzycznym dylematem, 
to było trochę żartobliwie. Ja nie 
gram na żadnym instrumencie, 
a to, że śpiewam… Każdy aktor 
powinien umieć zaśpiewać, bo 
w teatrze gra się nie tylko dramaty, 
ale także komedie, musicale, roz-
rywkę i tak dalej. Uczestniczyłem 
w dwóch bardziej znanych kaba-
retach w Krakowie, bo i w Jamie 
Michalika, i w Piwnicy pod 
Baranami byłem po parę lat. Tam 
raczej wchodziło w grę, żeby czło-
wiek po prostu umiał śpiewać. 

Emerytura bohaterów Na bank się 
uda jest zwariowana. Ale Pan, jako 
aktor fi lmowy i teatralny, o którym 
cały czas jest głośno, wcale się 
na nią nie wybiera. Skąd energia, 
aby przez tyle lat konsekwentnie 
realizować się w tak wymagającym 
zawodzie?

Wie pan, to by pan musiał tam na 
górze zapytać. I podziękować, że 
mi dają tę energię, bo myślę, że 
tylko z tego to jest. No i z tego, że 
się chce. Po prostu chce się jesz-
cze coś zrobić w życiu. Po to jeste-
śmy – aby pracować, aby żyć, aby 
walczyć. Jak Pan Bóg daje zdro-
wie, to trzeba to wykorzystać.

A dalej – jakie plany?

Na razie jestem tu, w Zwierzyńcu. 
A potem zobaczymy.

(rozmawiał Tomasz Borys)

PO TO JESTEŚMY – ABY ŻYĆ,
ABY PRACOWAĆ, ABY WALCZYĆ
Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki pamiętnym rolom Wiesława 
Wojnara w Weselu i Zdzisława Dziabasa w Domu złym, obu w reżyserii 
Wojciecha Smarzowskiego. Mało jego koleżanek i kolegów po fachu może 
pochwalić się tak olbrzymim dorobkiem – wystąpił w ponad stu produkcjach 
fi lmowych i niezliczonych sztukach teatralnych. O pracy przy fi lmie Na 
bank się uda i tym, skąd czerpać energię do ciągłego działania, z Marianem 
Dziędzielem rozmawiał Tomasz Borys.
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Byliśmy w tej sile, w tym wirze – 
tymi słowami Mateusz Więcławek 
opisywał jedną ze scen fi lmu 
Monument. Z pewnością może je 
wypowiedzieć także każdy widz 
po projekcji fi lmu Jagody Szelc. 
Seans odbył się 13 sierpnia 
w sali kina Skarb. Jest to dyplom 
fi lmowy studentów Szkoły Filmo-
wej w Łodzi. Dziennikarz Ryszard 
Jaźwiński określił go mianem 
thrilleru metafi zycznego. Po sean-
sie odbyło się spotkanie autorskie 
z Mateuszem Więcławkiem, 
odtwórcą jednej z ról.

Pokaz cieszył się dużą frekwen-
cją, publiczność aktywnie 
udzielała się podczas rozmowy. 
Jagoda Szelc zadbała o całkowitą 
wolność w odbiorze i interpreta-
cji jej dzieła. Największe wraże-
nie wywarła na widzach rytual-
na scena pod koniec fi lmu, która 
stanowiła jakby przejście na dru-
gą stronę. Mateusz Więcławek 
dzielił się emocjami, jakie to-
warzyszyły mu podczas zdjęć 
do tej sceny. Działała ona wręcz 
oczyszczająco dla całej ekipy 
z natłoku wszystkich studenc-
kich przeżyć. Ryszard Jaźwiński 
porównał ten moment fi lmu do 
jeszcze innego przejścia: to był 
moment, w którym wchodzi gru-
pa studentów, a wychodzi grupa 
aktorów. Publiczność nazwała tę 
scenę zarówno egzorcyzmem, 
jak i wniebowzięciem. Stanowiła 

rodzaj jakiegoś transu – niektórzy 
aktorzy nie pamiętają dokładnie, 
co się z nimi w tym czasie działo. 
Sam Więcławek tak opisuje swoje 
przeżycia:

Byliśmy w tej sile, w tym wirze. 
W tym była wolność. Nie było zało-
żenia, co ma się dokładnie wydarzyć. 
Leżysz tam i masz taką gonitwę my-
śli, które się kotłują, i zanika ten ob-
raz, ta hiperwentylacja też tak dzia-
ła, a ciało inaczej odbiera bodźce.

Emocje towarzyszące widzom 
podczas seansu nie odbiegają od 
tego opisu. Podczas spotkania 
Mateusz Więcławek zdradzał, jak 
wyglądała praca z Jagodą Szelc. 
Był zachwycony ciszą i skupie-
niem panującymi na planie. Padły 
też piękne słowa: Jagoda traktu-
je aktora jako współtwórcę, a nie 
odtwórcę. 

Całość spotkania przebiegła w mi-
łej atmosferze, a głębokie przemy-
ślenia przeplatały się z uśmiecha-
mi i krótkimi anegdotami z planu, 
a także z życia aktora. Mateusz 
Więcławek podzielił się z publicz-
nością informacjami na temat 
swojej intensywnie rozwijającej 
się kariery, w której Monument 
z pewnością ma kluczowe zna-
czenie – jak na dyplom fi lmowy 
przystało.

(Gabriela Szpiech)

Byliśmy w tej sile, w tym wirze


