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NIE PRZEGAP
15.00 – Kino Skarb
Pani na Korczewie
Reż. Sławomir Rogowski
Po projekcji spotkanie autorskie

20.00 – Kino Skarb
Fuga
Reż. Agnieszka Smoczyńska
Po projekcji spotkanie autorskie

Opowieść o Beacie OstrowskiejHarris, spadkobierczyni niegdyś
magnackiej fortuny, która podczas wojny jako dziecko opuściła
Polskę z rodzicami i po 50 latach
wróciła z emigracji wraz ze swoją
angielską rodziną.

W tym filmie jest bergmanowska
powaga, a także pewna zuchwałość w diagnozie sytuacji kobiet,
którym wciąż wolno mniej. Mimo
otwartych granic, dostępu do edukacji i przyspieszonej emancypacji ideał matki Polki odpowiedzialnej za dom, wychowanie dzieci
i organizację życia rodzinnego wydaje się nie do podważenia.

16.00 – Kino Skarb
Desert Coffee
Reż. Mikael Lypinski
Po projekcji spotkanie autorskie
W kalifornijskiej części pustyni
Sonora, w bliskim sąsiedztwie baz
wojskowych, znajduje się „dzikie”
miasteczko Slab City, zamieszkałe
przez uciekinierów z „amerykańskiego snu”. Wszyscy wybrali wolność, nawet za cenę najbardziej
podstawowych wygód.
18.00 – Kino Skarb
Mała zagłada
Reż. Natalia Koryncka-Gruz
Po projekcji spotkanie autorskie
To film o tym, jak dziedziczy się
traumę. Gdy matka Anny Janko
miała dziewięć lat, na własne oczy
zobaczyła, jak niemieccy żołnierze mordują jej rodziców. Taki sam
los spotkał zdecydowaną większość mieszkańców wsi Sochy,
spacyfikowanej za rzekome wspieranie partyzantów.

Autotematyczny
kinoteatr na ekranie

22.00 – Kino Nocne
Argo 2
Reż. Attila Árpa
Tibi jest podstarzałym drobnym
oszustem, którego odsiadka niczego nie nauczyła. Po wyjściu na
wolność mężczyzna zostaje wynajęty przez pewnego Japończyka,
a jego zadaniem ma być zdobycie
pierwszej na świecie dyskietki.
Tibi i jego banda wkraczają więc
do akcji. Bandyta ostatecznie staje się celem japońskich zabójców,
wściekłej romskiej rodziny i całej armii słowackiej. Gagi, akcja
i brak poprawności politycznej.
00.00 – Browar
WaDaDa
koncert
Akustyczne brzmienie bębnów
z elektronicznymi efektami, gitarą
i instrumentami klawiszowymi.

20. Letnia Akademia Filmowa została przygotowana dzięki zaangażowaniu:

foto: Lesław Skwarski

W czwartek mieliśmy okazję zobaczyć Ja ciebie też. Kinoteatr Lecha Mackiewicza powstał jako
konsekwencja spektaklu, który reżyser początkowo wystawił w Sydney i Melbourne. Polska premiera
odbyła się w teatrze w Zielonej Górze. Wszyscy aktorzy uczestniczący w projekcie zaczynali swój
pierwszy sezon teatralny po studiach, dlatego też problematyka sztuki była im bardzo bliska. Poruszała
tematy przyjaźni, miłości, dojrzewania, życia (zawodowego i prywatnego) aktora na początku kariery.
Spektakl okazał się dużym sukcesem.
Jak wspomina Alicja Stasiewicz:
Spektakl przyszedł do nas w idealnym czasie. To, że wszyscy startowaliśmy z tego samego miejsca
było świetne. (…) Nikt nie był
gwiazdą, solistą – tworzyliśmy zespół. Praca nad projektem była
dla wszystkich z obsady bez wątpienia ważna.
Kinoteatr powstał cztery lata po
premierze spektaklu. Tworzą go
ci sami aktorzy co wcześniej,
z tą różnicą, że mogli podejść do
tematyki z dystansem. Fabułę
tworzą dwie grupy nazywane
czarną i białą; pierwsza z nich
odnosi się do teraźniejszości,
a druga do przeszłości. Obie
opowiadają tę samą historię, nakładając się na siebie. Teraz toczy się na deskach teatru, a wtedy jest realizowane już zupełnie
w konwencji filmu.
Na spotkaniu gościliśmy reżysera z dwójką aktorów: Alicją
i
Aleksandrem
Stasiewicz.
Wszyscy byli podekscytowani,
bo otrzymali kopię dosłownie

dzień wcześniej i oglądali film
po raz pierwszy. Planowa premiera przypada na jesień tego
roku; film będzie można oglądać w kinach studyjnych –
Ja ciebie też to propozycja zdecydowanie outhausowa, która siłą rzeczy jest trudna w odbiorze i wymaga od widza dużego skupienia, co
przyznaje sam reżyser.
Ekipa filmowa składała się z sześciu aktorów i sześciu osób odpowiedzialnych za produkcję, takie
kameralne warunki dają pełną
niezależność, ale też wymagają
poświęcenia – praca odbywała się
w trybie niemal dwudziestoczterogodzinnym przez pięć dni
w tygodniu.
Dobrze czułam się na planie, bo po
prostu pracowałam z przyjaciółmi
– mówiła Alicja Stasiewicz, odtwórczyni filmowej Agrafki. James
Malcolm i Radosław Walenda, których możemy zobaczyć z aktorką
na ekranie, przyjaźnią się w życiu
prywatnym. Co ciekawe Malcolm
jest Szkoto-greko-amerykaninem,

który wychował się w Polsce.
Mówi perfekcyjnie w języku angielskim i polskim, w którym nie
można dosłyszeć żadnej obcej
naleciałości. Do tego mówiąc po
angielsku, Malcolm jest w stanie
naśladować wiele akcentów. Mam
nadzieję, że będzie to wykorzystane.
Bardzo niewielu aktorów, również
na zachodzie, to potra i. Aktora
szczerze polecał Mackiewicz.
Jeśli chodzi o przyszłość, to reżyser ma w planach film, krótki metraż o charakterze nieteatralnym.
Tym razem będzie to historia
o tu i teraz jak film Taśma Richarda
Linklera. Dzieło zatytułowane
Dzień dziecka ma być inspirowane amerykańskim realizmem
magicznym.
Innym filmem realizowanym
w najbliższym czasie będzie Kino
drogi, gdzie dialogi zajmują jedną
stronę kartki A4 na sześćdziesiąt
stron bogatego w opisy scenariusza. Szykuje się kolejna nieoczywista produkcja Mackiewicza.
(Anna Myszkowiak)
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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
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Wycieczka
do lepszego życia

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
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TAK DUŻO
ŚLADÓW,
TAK DUŻO
DRÓG

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

foto: Lesław Skwarski

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

Na wernisaż malarstwa Kory przybyły prawdziwe tłumy. Niewielka sala w Centrum
Kultury zapełniona ludźmi, obrazami artystki i dźwiękami recytacji wierszy tworzyła
niezapomniany klimat. Wystawę otworzyli
Kamil Sipowicz, Ryszard Jaźwiński i Stefan
Kornacki. Całość okraszona była nagraniami z offu: teksty Kory interpretował Tomasz
Organek, a Kamila Sipowicza – Kora.

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

foto: Lesław Skwarski

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

Pokonać mur opowiada historię, która wydarzyła się dokładnie 35 lat temu. Grupka
młodych ludzi postanowiła udać się na zagraniczną wycieczkę w czasach głębokiego
PRL-u. W ślad za tymi wydarzeniami wyrusza dziennikarz Krzysztof Załuski, który za
cel postawił sobie odnalezienie bohaterów tego sensacyjnego wydarzenia. W czwartek,
po projekcji dokumentu, odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem Linkowskim,
reżyserem ﬁlmu. Poprowadził je Grzegorz Pieńkowski.
Historia pełna jest zaskakujących i szokujących zwrotów, dziennikarz eksplorując
dogłębnie karty historii odkrywa kolejne
tajemnice bohaterów i poznaje ich życiowe
dramaty. Reżyser pokazuje poszukiwania
Załuskiego, jego pogoń za odnalezieniem
prawdy oraz często emocjonujące i poruszające spotkania z ludźmi powiązanymi ze
sprawą. Pokazuje nam realia życia w czasach PRL-u i prezentuje pełne trudnych wyborów biografie bohaterów.
Widzowie nie opuścili kina po seansie, czekając na spotkanie z autorem tego wspaniałego i zajmującego dzieła, Grzegorzem
Linkowskim. Prowadzący spotkanie zapytał
reżysera o proces powstawania filmu, skąd
chęć przeniesienia tak ciekawej historii na
srebrny ekran. Myślałem o tym ilmie, m.in.
dlatego, że znam że znam jego bohatera, był
sąsiadem mojej przyszłej żony – wyjaśnił
autor.
Poruszony został temat roli tego typu filmów
w dzisiejszych czasach. Reżyser zwrócił
uwagę głównie na przekaz edukacyjny mający trafiać m.in. do młodzieży. Podkreślił
również unikalność i oryginalność wybranego tematu, który we współczesnym kinie
nie jest zbyt często brany na warsztat.
Linkowskiego zapytano o główne zainteresowania w jego twórczości. Tożsamość, pytanie co się na nią składa. Wielokulturowość
i tragizm, pytanie czy potra imy ją wyznawać
i przyznawać się do tego, kim jesteśmy – mówił dokumentalista. Ze strony publiczności pojawiły się również podziękowania za
powstanie poruszającego i dla niektórych
bardzo ważnego i osobistego obrazu. To
naprawdę były potężne przeżycia – podsumował twórca.

Prowadzący zwrócił również uwagę na
sprzeczne ze sobą tytuły, na ekranie kina
wyświetlił się Lot ku wolności, natomiast
w Programie dostępnym dla widzów film
widniał pod tytułem Pokonać mur. Autor
oczywiście wyjaśnił, dlaczego film pojawił
się pod całkiem inną nazwą. Okazało się,
że komitet, który ma zamiar wyświetlać
film w związku z rocznicą upadku Muru
Berlińskiego wprowadził swoje porządki, ponieważ także miał swój wkład w ten
film. Widzów zainteresowały niedokończone i urwane wątki niektórych postaci
pojawiających się w filmie. Reżyser dał do
zrozumienia, że wyszło to bezpośrednio od
bohaterów, nie życzyli sobie ujawniania kolejnych, dalszych szczegółów z ich prywatnego życia, co jest dla wszystkich jasne.
Poza informacjami o bohaterach, publiczność chciała dowiedzieć się, w jaki sposób
cała ta grupa zebrała się razem w czasach,
kiedy komunikacja była zdecydowanie bardziej utrudniona. Wszyscy mężczyźni byli
związani wspólną pasją – szybowcami, poznali
się w ekstremalnych warunkach, już na samym
początku, tuż po stanie wojennym – zaspokoił
ciekawość publiki reżyser.
Historia opowiedziana w filmie Grzegorza
Linkowskiego jest bez dwóch zdań warta
uwagi. Posiada ona nie tylko walory edukacyjne, ale także inspiruje, daje powody do
spojrzenia w głąb samego siebie i analizy
własnych zachowań. Na spotkaniu autorskim mogliśmy poznać niesamowite fakty
na temat powstawania obrazu oraz ukazanych w nim bohaterów.
(Seweryn Jamrógiewicz)

Na płótnach mogliśmy oglądać motywy zwierzęce, ornamentalne, roślinne, malowane
prymitywną formą z dbałością o kompozycję
i barwy. Wiele dzieł uzupełniało się nawzajem, tworząc pełny obraz poszukiwań malarskich i procesu myślenia Kory. Ciekawym
eksponatem, bez dwóch zdań, był malowany
stoliczek z koziołkiem zawieszonym po środku głównej sali.
Prezentowane prace pochodzą z lat 2016-18,
jednak, jak powiedział Sipowicz, artystka
malowała od dwudziestu lat. Po uroczystym
wernisażu była możliwość zakupienia książki
Ramona, Mila, Bobo i pięćdziesiąt sześć innych
zwierząt, oczywiście z możliwością poproszenia o dedykację autora.
(Anna Myszkowiak)
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Seanse
przedpremierowe

ADRENALINA NAM POMAGA
Film dokumentalny Ostatnia góra pokazuje nam trudności, z jakimi musieli zmagać się himalaiści, jakie bariery ‒ nie tylko ﬁzyczne,
ale i psychiczne – musieli pokonać. Widzowie na własne oczy mogą zobaczyć, jak funkcjonuje się w ekstremalnych sytuacjach w tak
niebezpiecznym i zdradliwym środowisku, jakim są góry. Przedpremierowa projekcja ﬁlmu i spotkanie z reżyserem, Dariuszem
Załuskim, przyciągnęło do kina Skarb spragnionych wrażeń widzów.
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ważna. Uznał, że technologia bez dwóch
zdań bardzo pomaga i ułatwia wspinaczkę,
dając większe pole do działania oraz zwiększając poczucie bezpieczeństwa ekipy.
Dariusz Załuski nawiązał do sceny operacji,
w której pomagał im profesjonalny lekarz,
łączący się z drużyną przez Internet.
Poruszony został również temat wyprawy
ratunkowej, która była jednym z ważniejszych wydarzeń filmu. Pytano jakie towarzyszyły temu emocje, jak reagowała ekipa,
i jak na nią to wpłynęło.

foto: Lesław Skwarski

Reżyser w dokumencie przedstawia historię Narodowej Zimowej Wyprawy na K2
– drugiego co do wielkości szczytu Ziemi.
Polacy byli zdeterminowani, aby zdobyć
ośmiotysięcznik jako pierwsi, nie przewidzieli jednak pewnych tragicznych zdarzeń.
Musieli oni bowiem ruszyć na wyprawę
ratunkową, by nieść pomoc Tomaszowi
Mackiewiczowi i Elisabeth Revol, dwójce
himalaistów wspinających się na Nanga
Parbat. Co ciekawe, jednym z uczestników
tej wyprawy był właśnie reżyser produkcji,
Dariusz Załuski. Po seansie odbyło się z nim
spotkanie autorskie.
Pierwsze pytanie, jakie padło w stronę filmowca dotyczyło dwóch głównych pasji

Dariusza Załuskiego, czyli wspinaczki górskiej i filmowania. Prowadzący zapytał, jak
reżyser łączy ze sobą te dwie rzeczy, które
teoretycznie nie są ze sobą związane, interesowały go początki i powód łączenia
ze sobą tych dwóch hobby. Przełomowym
momentem była wyprawa Andrzeja Zawady
w 1997 roku. Moje nagrania spowodowały, że
powstał ilm telewizyjny o tym zdarzeniu, wtedy sobie uświadomiłem, że było warto.
Reżyser został poproszony również o wypowiedź na temat bardzo widocznego w filmie motywu mediów, łączności ze światem
i mocno ułatwionej komunikacji. Twórca
odpowiedział, że łączność w takim sporcie,
jakim jest wspinaczka górska, jest bardzo

KAMERDYNER W SKARBIE
Kamerdyner Filipa Bajona miał swoją
premierę ponad rok temu i z powodzeniem
grany był w kinach komercyjnych. Mimo
to sala kina Skarb była pełna widzów
zarówno na ﬁlmie, jak i spotkaniu
z Marianną Zydek, odtwórczynią jednej
z pierwszoplanowych ról.
Na ekranie zobaczyliśmy prawdziwą plejadę gwiazd w rolach Kaszubów, Polaków
czy Niemców: Janusza Gajosa, Daniela
Olbrychskiego, Annę Radwan, Adama Woronowicza, Borysa Szyca i coraz bardziej znanych młodych: Sebastiana Fabijańskiego
i Mariannę Zydek, gościa spotkania.

Marianna Zydek zaczęła współpracę
z Bajonem wcześnie, już pod koniec pierwszego roku studiów na łódzkiej filmówce.
Była zapraszana na zajęcia dla reżyserów
trzeciego roku do ich etiud, w związku
z czym pokazywała się w różnych odsłonach. Reżyser już wtedy obserwował młodą aktorkę i w końcu zaproponował jej rolę
w Paniach Dulskich.
Ja bardzo wierzę w taką chemię, rodzaj przyciągania między ludźmi i jestem przekonana,
że my z Filipem to mamy. Intuicja mówiła mi,
jak się poznaliśmy, że będziemy ze sobą pracować. Aktorka nie pomyliła się.

Autor opowiedział także nieco o samych
bohaterach filmu, o relacjach między nimi,
barierach, jakie między stawiał m.in. język
oraz pochodzenie. Padło również pytanie
o strach, czy jest on wciąż obecny po tak
wielu wyprawach, czy myśl o możliwości
nie wrócenia do domu ciągle tkwi gdzieś
tam z tyłu głowy. Myślę, że towarzyszy nam on
zwłaszcza w takich chwilach, kiedy nie wszystko zależy od nas. Często jest to adrenalina, która nam pomaga, ale również właśnie i strach
– wyjaśnił Dariusz Załuski.

Papieska toaleta
Reż. C. Charlone, E. Fernández

Godz. 15:00 – Kino Dzięcioł

Dzika planeta
Reż. R. Laloux

Twórcy podziękowano za wykreowanie tak
zajmującego i wspaniałego dzieła. Publika
nagrodziła autora gromkimi brawami, tym
samym pokazując swoje uznanie i zachwyt.
Z widowni padło ponadto pytanie o plany reżysera. Opowiedział on o chęci nakręcenia
kolejnego dokumentu, również o wyprawie
w góry, tym razem w Indiach. Przy okazji
rozmowy o przyszłości, dowiedzieliśmy się
także o oficjalnej premierze filmu, która ma
się odbyć 4 października w Warszawie

Godz. 16:00 – Kino Dzięcioł

Sybilla
Reż. J. Triet

(Seweryn Jamrógiewicz )

Opowiadała też o trudnościach w związku
z produkcją. Film początkowo miał duży
budżet, do momentu, aż jeden z producentów się wycofał. Wtedy zdjęcia wstrzymano
na ostatecznie półtora roku. Bardzo szybko przyszedł na mnie kubeł zimnej wody po
pierwszej transzy. (…) Teraz trzymam dystans,
jestem wdzięczna za to doświadczenie. Myślę,
że to uczy pokory po prostu.

Godz. 18:30 – Kino Dzięcioł

Hagazussa
Reż. L. Feigelfeld

Materiału powstało na tyle dużo, że w planach jest sześcioodcinkowy serial. Będzie
w nim oczywiście dużo scen, które nie weszły do filmu. Jak zdradza aktorka, nagrane
są jeszcze cztery godziny filmu. Czeka nas
więc wiele niespodzianek.
(Anna Myszkowiak)

Film opowiada historię miłosną z mezaliansem w tle rozgrywającą się w trudnym
czasie i miejscu – na początku XX w. na
Kaszubach. Plan zdjęciowy jednak znajdował się na Mazurach – powód decyzji jest jasny: było tam naprawdę wiele miejsc, gdzie
kamera mogła zrobić ujęcie 360˚ bez rejestrowania linii energetycznych czy współczesnych zabudowań.
Ogromną wagę przywiązano w tym obrazie
do scenografii. Pomieszczenia były perfekcyjnie dopracowane, nawet jeśli chodzi
o barwniki, których używano do produkcji
farb ściennych. Z pietyzmem zrealizowano
zarówno sceny we wnętrzach pięknego pałacu von Kraussów, jak i plenerowe ujęcia
we wsi czy na polach. Klimatu dopełniły
charakteryzacja i kostiumy rodem z epoki.
Pionem scenograficznym przewodził Paweł
Jarzębski.

godz. 13:30 - Kino Jowita

godz. 19:30 - Kino Jowita

Siła ognia
Reż. O. Laxe

Godz. 20:30 – Kino Dzięcioł

Martwy punkt
Reż. B. Klemesrud
foto: Lesław Skwarski
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Sierpniowy czas
Kiedy dekadę temu przyjechałam do Zwierzyńca na jubileuszową,
10. Letnią Akademię Filmową, nie przypuszczałam, że pobyt na
Roztoczu wpisze się na stałe w mój kalendarz, nie wspominając, że
w przyszłości będę po prostu przy tej imprezie pracować. Zaczynałam
od wolontariatu w gazetce festiwalowej i historia, rzec by można, po
10 latach zatoczyła koło – powróciłam do źródeł, choć w nowej roli.
Podczas krętej i wyboistej drogi z Rzeszowa do Zwierzyńca zastanawiałam się, z jakiego powodu z takim uporem maniaka wracam tutaj co
roku, w sierpniu (opuściłam jedynie 18. edycję) by albo oglądać świetne
filmy, albo wspomóc swoją osobą organizację wydarzenia.

Po pierwsze – ludzie
Wiele osób to podkreślało w naszych zwierzyńcowych wywiadach – ten
festiwal organizują ludzie, z którymi można dosłownie konie kraść. To
prawdziwi, zakręceni kinomani oraz oryginalne osobowości, z którymi
można godzinami rozmawiać o kinematografii, filmie, życiu. Są niezwykle oddani temu festiwalowi – pracowałam przy okazji organizacji niejednego wydarzenia kulturalnego i w niewielu miejscach znaleźć można
taką ekipę. Przyjeżdżamy tu dosłownie z całej Polski – to jest magiczne!

Po drugie – ﬁlmy
Choć nie zawsze mam czas na spędzenie upojnych chwil na seansach
filmowych (podczas pracy w Biurze Organizacyjnym w ramach 14, 15, 16
edycji było to prawie awykonalne), zawsze wysoko cenię sobie repertuar
Zwierzyńca. Z programu rokrocznie wybierałam sobie kilka interesujących mnie perełek, choćby ze względu na ich tematykę. Tradycją jest
obejrzenie przynajmniej kilku dokumentów – film faktu bowiem cenię
sobie najbardziej.

Po trzecie - Zwierzyniec
Ta niewielka, niezwykle urokliwa miejscowość, określana stolicą
Roztocza, przez 1/3 życia stała mi się niemalże drugim domem. Czuję
się tu jak u siebie. Pomimo ogromu festiwalowej pracy ta okolica była
dla mnie zawsze miejscem łapania oddechu i dystansu od codzienności.
Tu także podejmowałam ważne dla mnie decyzje. Ponadto to świetna
miejscowość wypadowa, warta odwiedzenia dla szlaków rowerowych
czy innych atrakcji turystycznych.

Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych

SZTUKA MÓWIENIA
Ogólnopolski Konkurs Prelegentów Filmowych jest stałym punktem w programie Letniej Akademii
Filmowej od 2010 r. Inicjatywa ma na celu upowszechnienie sztuki prelekcji jako metody przekazywania
wiedzy o ﬁlmie. Każdy przyzna, że czym innym jest usłyszeć opowieść od kogoś z entuzjazmem w głosie
i wiedzą o kinie niż przeczytać suche, pozbawione kontekstu informacje lub nawet dłuższe, bardzo dobre
recenzje. Prelekcja przed pokazem to coś wyjątkowego zarówno dla prelegenta, jak i słuchacza.
W naszym konkursie bierze
udział dziesięcioro uczestników. Wśród nich są tak osoby
zajmujące się kinem zawodowo, jak i pasjonaci chcący podzielić się miłością do filmu
z szerszą publicznością. Każdy
z nich wygłosi piętnastominutową prelekcję do wybranego
filmu (dokładne informacje
o tytułach i nazwiskach można
znaleźć w broszurze dostępnej
w biurze LAF-u i kinach).
Ogłoszenie werdyktu odbędzie
się w kinie Salto, dokąd serdecznie zapraszamy. Już w sobotę 17
sierpnia poznamy zwycięzców.
W tegorocznym jury zasiedli
Marlena Gabryszewska, Piotr
Wojtanek i Michał Bojczewski.
Cały skład będzie można spotkać w pubie Mango za kinem Skarb oraz na uliczkach
Zwierzyńca – gdyby ktoś chciał
porozmawiać o filmie, prelekcji
czy pogodzie.

Od początku tegorocznego festiwalu zastanawiam się, czego można życzyć 20-latce. Z pewnością – kolejnych 20, 40, ba! – edycji wydarzenia.
Wiernej, powracającej na LAF, jak dotychczas, publiczności, nowych
widzów, którzy połkną bakcyla. I zawsze chętnych do działania wolontariuszy – bez ich zaangażowania byłoby niezwykle trudno zorganizować
to wyjątkowe, filmowe wydarzenie.

Kiedy patrzę hen, za siebie…
W jakie lata? Oczywiście te spędzone na kolejnych edycjach Letniej
Akademii Filmowej. Taki to już
los obiektów zabytkowych, że jeśli
nawet same nie snują wspomnień,
to prowokują do nich. A jeśli taki
obiekt sam zacznie wspominać,
to już robi się wspomnieniowo do
sześcianu.
Jak dziś pamiętam moment, kiedy pierwszy raz przyjechałem
do Zwierzyńca: zaskoczyła mnie
cisza. Nie ta nocna, która do dziś
(gdzieś tak koło drugiej w nocy)
uderza w uszy idącego ulicami
naszej miejscowości. Wtedy cisza była również w ciągu dnia.
Całe miasteczko wyglądało tak,
jakby dopiero co się przebudziło
i przecierało zaspane oczy. Miało
to swój nieodparty urok; trochę
gorzej czuliśmy się idąc koło
północy na kwatery. W ramach
oszczędności po godzinie 23:00
wyłączano oświetlenie, więc jeśli
ktoś był w stanie wskazującym na
lekkie choćby popieranie budżetu

Wspominałem już w tym roku
o ciągłych kłopotach z projektorami; nieruszane od lat ponad
dziesięciu, to znaczy od chwili
zaprzestania działalności kina,
przed
rozpoczęciem
działań
Akademii zostały rozebrane „na
drobny śrut” przez operatorów
z Chatki Żaka, złożone i uruchomione. Jeden z nich zapytany: Czy
to będzie działać?, odpowiedział:
Powinno. Ale gwarancji nie dam.
Będę przy nich siedział i pilnował.
No – i siedzieli we dwóch, co chwila coś regulując i klnąc tak, że JM
Rektor musiał czasami kilka razy
w ciągu seansu ich uciszać, by nie
zagłuszali dialogów filmowych.
Bo były to czasy, kiedy wszystkie pokazy odbywały się z taśm
optycznych 35 mm; kopie miały
zwyczaj rwać się w nieoczekiwanych momentach wzmagając poziom napięcia – nigdy bowiem nie
wiedzieliśmy, czy uda się wznowić

Dzielmy się miłością do kina!
W czwartym dniu konkursu odbyły się prelekcje do filmów Dogman
i Petra.
Dogman Matteo Garrone’a to historia oparta na faktach, głęboko poruszająca kwestie empatii.
Prelekcję do dzieła wygłosił Piotr
Kumor, aktor, performer i reżyser.
Film Garrone’a pokazuje, że empatia jest dobrą cechą, ale nieprawidłowo zastosowana może zaszkodzić do tego stopnia, że obudzimy

się z ręką w nocniku… pełnym
krwi. Film opowiada o łagodnym
i powszechnie lubianym włoskim
fryzjerze psów, który okazjonalnie handluje kokainą. Całokształt
ilmu jest jak dobrze ułożone puzzle
– powiedział prelegent.
Film Petra w reżyserii Jaime
Rosales zapowiedziała Agnieszka
Owerko – miłośniczka kina, która w OKPF stratuje drugi raz.
Stwierdziła, że autor obrazu odnalazł złoty środek między tym,
czego oczekuje szeroka publiczność a potrzebą realizacji własnej
wizji. Film opowiada o szukaniu
prawdy, potwierdzenia swojej
tożsamości w innym człowieku.
Dzieło reprezentuje styl slow cinema, pokazuje sielankową scenerię
Włoch i ciepły południowy klimat,
ale reżyser doskonale wie, jak
wpleść do tego nagły wątek akcji
i napięcie.

Petra

Z punktu widzenia Obiektu Zabytkowego

państwa, mógł mieć spory kłopot z utrzymaniem prostej linii
marszu.

Dogman

(Anna Myszkowiak)

(Anna Petynia)

…w tamte lata, co minęły…
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projekcję. A na dokładkę za zniszczoną kopię trzeba było dystrybutorowi płacić odszkodowanie. Dla
samych zaś operatorów dodatkową rozrywką było wnoszenie
i wynoszenie tych kopii do i z kabiny po zewnętrznych schodkach;
ponoć jeden z nich po Akademii
stwierdził, że schudł 15 kg.
Ja byłem wtedy głosem seansów
przy projekcjach filmów zagranicznych. Mój oficjalny tytuł
brzmiał: „lektor boczny, jawny” –
co oznaczało tyle, że siedzę z boku
na sali razem z widzami, jestem
widoczny dla wszystkich i albo
czytam listy dialogowe świecąc
po oczach lampką albo mając na
uszach słuchawki z oryginalnym
dźwiękiem filmu tłumaczę dialogi
synchronicznie na polski.
Po kilku latach, chyba przed piątą
edycją, odmalowano salę kinową,
położono wykładzinę i przy okazji
tej renowacji zerwano linię podsłuchu dźwięku, co wyszło na jaw
podczas pokazu otwierającego.
Pamiętam szybką akcję ciągnięcia

nowej linii; na całe szczęście w kabinie projekcyjnej był odpowiedniej długości przewód, którego
starczyło na przeciągnięcie po
ścianie do okupowanego przeze
mnie stolika. Nawiasem mówiąc,
co poniektórzy widzowie patrzyli
na mnie z zazdrością, bo ja jeden
zawsze miałem miejsce siedzące…
Kolejną rewolucją stało się wyświetlanie
napisów
podczas
projekcji. Z lektora i tłumacza
stałem się „klikaczem”, czyli pracując dwoma palcami na klawiaturze komputera, w odpowiedniej chwili ujawniałem kolejny
napis wyświetlany pod głównym
ekranem. Miało to swój niezapomniany urok; wystarczyła chwila
nieuwagi, by zagubić się w nawet
poprawnie przygotowanych napisach. Na monitorze widziałem tylko trzy sąsiadujące ze sobą linijki,
konieczna więc była pełna koncentracja i śledzenie akcji filmu.
Szczególnie zabawnie wypadało
to przy prezentacji filmów produkcji egzotycznej językowo (języki dalekiego i bliskiego wschodu, afrykańskie lub węgierskie)
pozbawionych napisów w języku
zrozumiałym; jeśli w przygotowanej do wyświetlania liście była
jakaś „wpadka” – następowała
chwila gorączkowego poszukiwania właściwego wersu przy wyłączonym rzutniku. Widzowie mieli

wtedy przymusowy sprawdzian
intelektu, musząc przez chwilę samodzielnie rozgryzać zagwozdki
filologiczne.
Po jakimś czasie i z tego pola („lektor” i „klikacz”) zostałem wyeliminowany przez wchodzący zapis
cyfrowy. Zdarzało mi się jeszcze
od czasu do czasu siadać przed
mikrofonem, by nadrabiać własnym głosem kiksy przy authoringu płyty z filmem, regułą jednak
było już korzystanie z czytelnych
i skorygowanych napisów ekranowych, takich jakie znamy obecnie.
Musiałem więc przejść na stanowisko „Obiektu Zabytkowego” – co
nie jest aż tak uciążliwe jak funkcje
poprzednie. Teraz mogę z zainteresowaniem oddawać się odbiorowi dzieł filmowych, nie martwiąc
się o to, czy w odpowiedniej chwili
coś powiem lub nacisnę.
A Zwierzyniec? Jaki jest dziś, widzimy wszyscy. Piękny, aktywny,
kolorowy, pełen ludzi. Dobrze, że
pomimo wszystkich zmian i szybkiego rozwoju nadal pozostaje magiczny – tak jak w roku 2000, podczas pierwszej edycji Akademii.

Obiekt Zabytkowy
Grzegorz Pieńkowski

