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Układając program nie myślę o sobie, ale o widowni, bo to zawsze bardzo wymagający partner,
którego szanuję – mówi uczestniczkom warsztatów dziennikarskich Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny „Lata z Muzami”.

NIECH ŻYJE KINO!
Wywiad z Krzysztofem Spórem

Czym jest „Lato z Muzami”?
W dużym skrócie, to festiwal różnych dziedzin wy-
powiedzi artystycznych. Mnie najbliższe jest kino, 
bowiem przygotowuję program filmowy, ale na „Le-
cie z Muzami” są też koncerty, występy artystyczne, 
kabaret, ceniony Plener Malarski, są liczne warszta-
ty dla młodych odbiorców, a nawet ruchowe z Ligą 
Superbohaterów dla dzieci. „Lato z Muzami” to 
przedsięwzięcie o szerokich horyzontach arty-
stycznych. Nie zamykamy się na żadną z dzie-
dzin sztuki, ale prawdą jest, że kino odgrywa 
tutaj główną rolę. Celem, który stawiamy sobie 
w gronie organizacyjnym, jest dotarcie do jak 
najszerszego grona odbiorców. Satysfakcjonu-
jące dla nas jest to, że „Lato z Muzami” cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem widzów.

Co przyczyniło się do wyboru takich, a nie 
innych filmów w tym roku?
W programie filmowym znajduje się około 50 
filmów pełno- i krótkometrażowych. To była naj-
trudniejsza selekcja filmów długometrażowych w 
historii mojej pracy nad festiwalem. Powód jest 
prozaiczny, znakomitych i bardzo udanych fil-
mów, które chciałem tutaj pokazać jest dziś bar-
dzo wiele. Nie starczyło niestety miejsca w pro-
gramie, mamy też swoje ograniczenia budżetowe. 
Wybierając filmy na festiwal, chciałem przede 
wszystkim, aby były to świetne i wartościowe ty-
tuły, aby każdy pozostawiał po sobie wyraźny 
ślad. Po pierwszych seansach jestem dobrej myśli.
Układając program nie myślę o sobie, ale o wi-
downi, bo to zawsze bardzo wymagający part-
ner, którego szanuję i któremu chcę też niejako 
pomóc. I dlatego filmy są tak różnorodne, a 
program świadomie przeplatany różnego ro-
dzaju filmowymi doświadczeniami. Jeden cel 
mi jednak przyświeca od początku. Chcę, aby 
za tydzień po zakończeniu festiwalu widzo-
wie mogli powiedzieć, że repertuar bardzo 
im się podobał, czasami nie był łatwy, ale za-
wsze były to dla nich cenne doświadczenia. 

Czy widzi pan jakiś czynnik, który łączy 
wszystkie zaprezentowane na festiwalu fil-
my? Czy jest motyw przewodni „Lata z Mu-
zami”? Czy on się zmienia rokrocznie?
Filmowa część „Lata z Muzami” nie jest sprofi-
lowana pod konkretną myśl i modne dziś hasło 
przewodnie. Uciekam od takiego ogranicze-
nia, bo to nie takie wydarzenie. Jeśli szukałbym 
czegoś wspólnego w wybranych filmach, to ich 
znakomita jakość. Za każdy z tych tytułów dał-
bym się „pociąć”… Żartuję, ale zdecydowanie 
przede wszystkim chodzi o jakość filmu. Jeśli ktoś 
koniecznie chce szukać hasła dla programu festi-
walu, to niech brzmi ono „NIECH ŻYJE KINO!”.

Czy bycie dyrektorem po raz szósty dostarcza 
panu jeszcze frajdy i przyjemności w tworzeniu 
festiwalu?
Tak jak zmienia się kino, tak zmienia się moja pra-
ca. Trzeba podążać za zmianami, patrzeć na to 
co w kinie pojawia się nowego czy ciekawego i 
umiejętnie dostosować program do widza. Bycie 
odpowiedzialnym za znaczący fragment festiwa-
lu to duża odpowiedzialność i wielki stres, ale 
to też wielka przyjemność i ogromny zaszczyt. 
Odpowiadając na pytanie, tak mam z tego nie-
ustającą frajdę, bo świetnych filmów i takich do-
świadczeń w kinie ciągle jestem świadkiem, a 
kilka ciepłych słów od widzów po seansie potwier-
dza słuszność moich wyborów. Nigdy nie jestem 
pewny, jak zareaguje widownia, czy skusi się na 
ten czy inny film. Jednak tak wielu widzów w tym 
roku na „Niemiłości” czy „Trzech billboardach 
za Ebbing, Missouri” to widok bardzo krzepiący.

A czy wybrane przez pana filmy, mają zwracać 
uwagę na jakiś konkretny problem, na przykład 
problem społeczny?
Wiele z moich tegorocznych wyborów to filmy, 
które poruszają ważne problemy i są odważ-
nym głosem w dyskusji o dzisiejszym świecie. 

Reszta jest w głowach samych widzów, którzy 
mogą, ale nie muszą przepracować tematykę 
filmów na własny użytek. Doświadczenia   filmo-
we typu „Niemiłość”, „Over  the   Limit”, „Wieża. 
Jasny  dzień.”, „Ptaki śpiewają w Kigali” dają 
taką możliwość i bardzo do tego zachęcam.

TRZY PYTANIA DO PIOTRA JAXY
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Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny „Lata z Muzami”.fot. Piotr Jaxa

Czym dla Pana jest fotografia?
Pasją. Zacząłem fotografować, kiedy miałem 13 
lat i od tamtej pory codziennie robię zdjęcia. Je-
żeli nie fotografuję, to obrabiam zdjęcia w kom-
puterze. Poza tym całą część fotografii analogo-
wej, którą dawniej robiono w ciemni, dziś robi się 
w komputerze. Zajmuje to tyle samo czasu, tylko 
różnica jest w tym, że nie siedzi się w ciemności 
z zieloną czy czerwoną żarówką, tylko w swoim 
pokoju, mając ekran przed sobą. Każde ujęcie, 
tak jak w filmie, przechodzi przez komputer. Mój 
zawód jest bardzo prosty. Jestem tłumaczem, do-
staję tekst i mam go przetłumaczyć na obrazek. 

Pięknie zostało to ujęte.
Bo to jest prawda.

Przez który obiektyw woli Pan patrzeć na 
świat – aparatu czy kamery ?

To jest to samo. Sprzęt jest pośrednikiem między 
tym, co widzisz, co czujesz, a widzem i obiektem. 
Ty jesteś w środku. Kwestią jest to, co jest ważne 
na tym zdjęciu. To jest taki koncept wizualny, któ-
ry musisz sobie wymyślić. Podczas kręcenia filmu 
dużo fotografuję. Musisz wiedzieć, co chcesz poka-
zać, znać całą gramatykę filmową i fotograficzną. 

Co zachęciło Pana do przyjazdu na nasz fe-
stiwal?
Ja bardzo lubię takie festiwale. Żyjąc, ucząc się, pracu-
jąc, mamy długi emocjonalne w stosunku do ludzi, którzy 
nam pomogli i te długi możemy spłacać, spotykając się z 
innymi, tak jak spotykamy się teraz, tu w Nowogardzie. 

Rozmawiały Hanna Kosakiewicz i Izabela Koladyńska
Cały wywiad do przeczytania na stronie 
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JESTEM TŁUMACZEM RZECZYWISTOŚCI



Sylwetka Agnes Vardy

BABCIA NOWEJ FALI
„Staruchy dobrze się trzymają” – mówi 
Agnès Varda, dziewięćdziesięcioletnia fo-
tografka i reżyserka filmowa, przez niektó-
rych nazywana Punkową Babcią. Indywidu-
alistka, przedstawicielka francuskiej Nowej 
Fali i legenda kina francuskiego. Ciężko 
uwierzyć, że artystka początkowo stroniła 
od sztuki filmowej, ale najprawdopodob-
niej dzięki temu ma taki dystans do kina 
komercyjnego, a jej własne dzieła daleko 
odbiegają od jakichkolwiek schematów. 
Niezwykła wrażliwość twórczyni sprawia, 
że jej charakterystyczny zamysł tworzenia 
filmów jest nie do podrobienia. Kobieta stu-
diowała filozofię, sztuki piękne i fotografię, 
ale filmem postanowiła się zająć po śmier-
ci ojca. Od swojego pierwszego dzieła 
pokazuje nam prostą prozę życia, uważa, 
że: „Życie jest potężniejsze od kina. Kiedy 
przedziera się na ekran, powstaje sztuka”. 
Zawsze starała się dostrzegać to, co inni po-
mijali, skupiać się na ulotności chwili i życia. 

Pieniądze ze spadku po ojcu postanowiła 
przeznaczyć na swój pierwszy film. Razem 
z ekipą, która w większej części składała się 
z amatorów, wyruszyła do La Pointe Courte 
(taki też jest tytuł tego filmu). Opowiadając 
historię przyjezdnego małżeństwa i kilku 
miejscowych rybaków, udało jej się uwiecz-

nić codzienność mieszkańców miasta. Jakiś czas 
później, realizując projekt „Plaże Agnès” (2008), 
postanowiła tam wrócić i pokazała „La Pointe 
Courte” (1955) dzieciom tych, których wówczas 
uwieczniła. Potwierdza to, że reżyserka miała 
tendencję do konstrukcyjnego dualizmu (tworzy-
ła dwa filmy, które wzajemnie się dopełniają).

Podczas festiwalu „Lato z Muzami” odbyła się 
regionalna premiera filmu „Twarze, plaże”, któ-
ry powstał przy współpracy z JR – młodym foto-
grafem i artystą ulicznym. Temu osobliwemu du-
etowi udało się stworzyć niesamowity dokument, 
łączący ich zupełnie różne spojrzenia na świat. 
Spontaniczne podróże z kamerą, spotkania ze 
„zwykłymi ludźmi” i próba uwiecznienia ulotno-
ści życia na fotografiach stanowią kwintesencję 
jej twórczości. Podczas odwiedzania różnych 
zakątków Francji do reżyserki powróciły również 
wspomnienia. Agnès opowiada: „Los zawsze 
rzucał mnie na kolejne plaże […]. Nie ma pięk-
niejszego krajobrazu. Linia horyzontu napawa 
mnie spokojem i wiarą w harmonię świata. Gdy 
otacza cię piasek, możesz pójść w każdą stronę. 
To tutaj wracają do mnie obrazy z przeszłości.” 

Każdemu, kto nie miał okazji zobaczyć ani 
jednego dzieła Varda, polecam zagłębić się w 
sztuce tej niesamowitej osoby. Mam nadzieję, że 
magia jej kina oczaruje również was. 

Łucja Uhura
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Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny „Lata z Muzami”.fot. Piotr Jaxa

R E L A C J E /
I Z O L A C J E
Krótkie filmy, a jednak długie historie

Trzeci dzień festiwalu „Lato z Muza-
mi” został zdominowany przez filmy 
krótkometrażowe. W ramach konkursu 
Filmowa Młoda Polska zobaczyliśmy 
dzisiaj osiem z czternastu zgłoszonych 
propozycji. Są kontrasty, są proble-
my, jest dużo niedomówień i przewrot-
ność. Krótkie filmy, a jednak długie 
historie. Ale gdzie w tym spójność?

RELACJE

Pierwszy blok rozpoczęliśmy mocnym 
akcentem. Spotkanie z filmem „Na 
drodze” to przede wszystkim groza, 
tajemnice, ale i ludzie, których różno-
rodność jest tylko grą pozorów. Jesien-
ny las, który przemierzamy, siedząc w 
aucie z trojgiem nieznajomych, wyda-
je się skrywać w sobie niepokój. Ale 
czego tak naprawdę trzeba się bać?

Z lasu do „domu dziecka”. Trening 
dojrzałości w życiu pozbawionym do-
rosłych, bez jakiegokolwiek wyboru. 
Nieuniknione szybkie dorastanie i świa-
domość braku wsparcia. Dwie siostry 
wrzucone w samodzielność muszą w 

szybkim tempie nauczyć się jak wy-
gląda rzeczywistość. „Wonder Girls” 
to dziewczyny, z którymi w naszych 
czasach łatwo jest się utożsamić. 

Ostatni dzwonek. Ostatnia piosen-
ka. Rozpoczynają się „Wakacje”. 
Nauczycielka borykająca się z 
własnymi problemami, jedzie nad 
rzekę. Towarzyszący jej mąż wy-
daje się być od dawna zmęczony 
ich relacją. Potrzeba miłości i do-
wartościowania bierze górę. Czy 
ten dzień jest w stanie coś zmienić?

Dzik jest dziki, dzik jest zły? „Dzi-
ku” na pewno jest nietypowy. Boha-
ter, który na początku nie wzbudza 
sympatii i szybko może paść ofiarą 
stereotypu, postanawia odkryć sie-
bie. Pogoń za marzeniami, przyjaźń 
dwojga odmiennych ludzi, odwa-
ga i poświecenie. Niespodziewane 
wyjście poza strefę komfortu i nie-
codzienne spojrzenie na otaczający 
świat. Z tej historii morał jest jeden. 
Nie oceniaj książki po okładce.

I Z O L A C J E

„Kiedy gonią cię wilki, co robisz?” 
Indywidualne spojrzenie na dorasta-
nie i środowisko z pozoru zwyczaj-

nej młodzieży. W „Drżeniach” jest wiel-
kie zamieszanie, samotność z wyboru, 
przewrotność. Film pozostawia wiele 
niedomówień, wiele pytań, ale przede 
wszystkim, wiele możliwości interpretacji.

W pewnym szpitalu psychiatrycznym 
rezyduje pacjent, o którym w całym 
mieście krążą plotki. Przypadłość głów-
nego bohatera filmu „Atlas” jest więc 
obiektem wielu dyskusji. Czy jest to 
efekt nieudanej miłości, traumy i czy w 
ogóle czegokolwiek? Bardzo intrygu-
jąca i zabawna historia, w której do-
brze jest doszukać się drugiego dna.

Tęsknota bywa przytłaczająca, ale w 
pewnej rodzinie niektóre osoby mu-
szą się z nią zmierzyć. Spotkanie w 
niecodziennych warunkach pomaga 
bohaterom „Heimatu” przedyskuto-
wać niedokończone sprawy. Ale czy 
to odpowiedni czas na takie refleksje?

Z pozoru prosty motyw video chatu prze-
mienia się w dziwaczną relację dwojga sa-
motnych ludzi. Kiedy w sylwestrowy wieczór 
siadają przed ekranem komputerów, docho-
dzi między nimi do szeregu niecodziennych 
wydarzeń. Każdy z nich zamknięty jest za 
ekranem, o czym przez chwilę zapomina-
ją, chcąc tylko poczuć bliskość. „Users” to 
historia, nad którą warto się zatrzymać.

Podsumowując…

Autorzy filmów krótkometrażo-
wych konstruują swoje dzieła na 
podobnych zasadach. Wraz z 
coraz młodszymi twórcami (i od-
biorcami) otrzymujemy filmy w 
pełni osadzone w czasach współ-
czesnych. Co ciekawe, one nadal 
potrafią zachować swój indywidu-
alizm. Każda historia opowiada 
jednak o relacjach (albo ich bra-
ku), o ludziach jako o jednostkach, 
o grupach, o społeczeństwie. 
Mimo podobieństw, filmy były zu-
pełnie różne w odbiorze. Ponad-
to drugi blok zostawił niemałe za-
mieszanie w głowach i zmusił do 
głębszych rozważań nad symbo-
liką poszczególnych elementów. 

Projekcje ciekawiły, bawiły, sia-
ły trwogę. My, nie odbierając 
im nic, byłyśmy w stanie wiele 
dla siebie zyskać. Z niecierpli-
wością czekamy więc na kolejny 
dzień pełen filmowych doznań z 
krótkometrażówkami i nie tylko.

Jagoda Spór
Maria Syty



wcześniej „swojskość” i rodzinna atmosfera królująca w wielu sce-
nach, sprawiają, że przez chwilę czujemy się częścią tej zamkniętej 
przestrzeni. Dobór aktorów, raczej niewidywanych wcześniej na 
wielkim ekranie, czyni opowieść bardziej autentyczną. Sprawia, że 
jesteśmy w stanie uwierzyć, że siedzimy przy stole wraz z nimi. Jed-
nakże, pomimo ich przekonującej kreacji, główną rolę gra dźwięk. 
Wszystko co słyszymy podczas seansu, jest niejednokrotnie waż-
niejsze od tego, co widzimy. Cykanie świerszczy, szum wiatru czy 
brzęk kieliszków wina mogą wywołać dreszcz, szczególnie gdy w 
specyficzny sposób współgrają z obrazem. Niewątpliwie wszyst-
kie usłyszane odgłosy, mogą doprowadzić nas do kolejnych inter-
pretacji, pozwalając na utożsamienie się z bohaterem, sytuacją 
i – nie wprowadzają, a wręcz wciągają w panującą atmosferę. 
 Stylistyczna swoboda, charakteryzująca film, chroni go przed 
łatwą klasyfikacją, przez co intryguje, skłania do swobodnej in-
terpretacji i zostawia nas z pytaniami: kim jesteśmy? Dokąd zmie-
rzamy? W filmie o takiej konwencji możemy znaleźć miejsce dla 
siebie, wejść w letarg, a może właśnie z niego wyjść (?). Należy 
jednak liczyć się także z tym, że film znajdzie miejsce w nas, po-
zostając w pamięci i dając o sobie znać na końcu każdej prostej. 

Już

Julia Drobińska

Jesteśmy w beskidzkiej wiosce, przyjechaliśmy na spotka-
nie rodzinne organizowane przy okazji Komunii Świętej 
małej Niny. Czujemy się dobrze – jak w domu rodzinnym, 
wśród najbliższych osób, wspólnych problemów, „swojsko”. 
Mimo że po pierwszych minutach naszego przybycia coś za-
czyna nas niepokoić, po części to ignorujemy, by nie opusz-
czać nęcącej tajemnicą (ale też pewną harmonią) twier-
dzy. Wtedy jeszcze nie wiemy, że zostaniemy wciągnięci do 
innego, nieznanego, a przez to przerażającego, świata.
Debiutancki film Jagody Szelc pt. „Wieża. Jasny dzień.” jest 
owocem jej niesztampowej wyobraźni i nieustraszonej chęci sfil-
mowania między-wymiarowej podróży. Decydując się na zosta-
nie jej częścią, oscylujemy między poukładanym i racjonalnym 
światem Muli a metafizyczną i enigmatyczną sferą jej młodszej 
siostry Kai. Tym samym, wciąż siedząc przed ekranem, prze-
mieszczamy się z klimatu polskiego serialu obyczajowego, po-
przez portret psychologiczny, aż do thrilleru, gdzie różnica 
między rzeczywistością a fikcją zaciera się. Taka hybrydyczna 
forma filmu zyskuje coraz więcej fanów, na co dowodem jest 
choćby film „Uciekaj!” Jordana Peele, któremu, tak jak Jagodzie 
Szelc udało się poruszyć kilka wątków: społeczny, duchowy, a 
także metafizyczny. Niestety, mając zbyt wiele niejednoznacz-
nych i wolnych w interpretacji wątków, czy nawet urywków, mo-
żemy odczuć zatracenie spójności. Budowana w naszych gło-
wach od pierwszych kadrów wizja oraz wszystkie, logicznie, 
według naszej percepcji, ułożone elementy, w pewnym momen-
cie mogą runąć jak domek z kart, pozostawiając jedynie zamęt.
Mimo że film można umieścić w rankingu obok zagranicznych 
pozycji, to czujemy w nim pierwiastek „polskości”. Wspomniana 

   Debiut robi się tylko raz i warto go zrobić najodważniej jak się da.
                                                                              Jagoda Szelc

Sztuka powinna przypominać ludziom, że są wolni.Jagoda Szelc

Recenzja filmu „Wieża. Jasny dzień.” reż. Jagody Szelc

Teraz 
LETARG REŻYSERII SZEPTUCHY 

Recenzja „The Disaster Artist”

NAJLEPSZY NAJGORSZY POKÓJ
Kto z nas nie zastanawiał się, jak 
powstał najgorszy film świata? 
„The Room” (2003) nie bez po-
wodu został okrzyknięty mianem 
takiego „dzieła”. Wzbudzał 
różne emocje – zdezorientowa-
nie, znudzenie, rozbawienie. 
Obok tej produkcji nie dało się 
przejść po prostu obojętnie. Jed-
nak po obejrzeniu „The Disaster 
Artist”, w którym sportretowa-
ny jest proces tworzenia „The 
Room”, najgorszy film świata 
zyska drugie dno i być może 
sprawi, że na pierwowzór opo-
wieści spojrzy się przychylniej.

Historia zaczyna się od pierw-
szego spotkania Grega Sestero 
z Tommym Wiseau na warsz-
tatach aktorskich. Mężczyźni 
wydają się być niczym woda i 
ogień. Jednak znajdują wspólny 
język, i tak rozpoczyna się ich 
droga, by stać się gwiazdami 
filmowymi. Razem próbują wkro-
czyć w trudny, aktorski świat. 
Nie mają szczególnego talentu, 
ale są zdeterminowani, by pomi-
mo tego spełnić swoje marzenia. 
Obserwujemy, jak zacieśniają 
się między nimi więzi, ich oso-
bliwą przyjaźń, wspólne moty-

wowanie oraz wzloty i upadki. 
Ostatecznie decydują się na-
kręcić film, co też wymaga wie-
le poświęcenia i nerwów z ich 
strony. Jednak doprowadzają 
projekt do końca i na ekranach 
kin pojawia się „The Room”. 

„The Disaster Artist” jest słod-
ko-gorzką historią, która pomi-
mo wielu zabawnych sytuacji, 
ma również smutne momenty. 
Przede wszystkim opowiada o 
wielkiej motywacji oraz niepod-
dawaniu się, nawet wtedy, gdy 
wszyscy mówią, że marzenia 

o byciu gwiazdą filmową, to 
tylko sen, a nie coś, co może 
być rzeczywiste. Tommy Wi-
seau i Greg Sestero niewiele 
znaczyli w hollywoodzkim 
świecie, a przecież dostanie 
się do niego, nie było najła-
twiejszym zadaniem. Jednak 
wspólnymi siłami wkroczyli 
do tej rzeczywistości, wraz 
z najgorszym filmem świata, 
który być może nie zasługuje 
na szczególnie wysokie, czy 
nawet średnie, oceny, ale nie-
wątpliwie ma ważną cechę 
– jest dzieckiem marzycieli. 

Izabela Bojanowicz

Mały sukces zrodzony z wielkich marzeń
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Sztuka powinna przypominać ludziom, że są wolni.Jagoda Szelc

Na obrzeżach małego, amerykańskiego miasteczka zo-
staje brutalnie zamordowana Angela Hayes. Po sied-
miu miesiącach policja dalej stoi w martwym punkcie. 
Matka dziewczyny – Mildred – chcąc wyrazić swój żal 
w stosunku do bezczynności policji, wynajmuje trzy bill-
boardy stojące przy drodze, na obrzeżach miasta. W 
Wielką Niedzielę, na czerwonym tle, wielkimi litera-
mi zostaje wypisany cały jej gniew, mający skłonić do 
działania biuro szeryfa Willoughby’ego. Tym śmiałym 
posunięciem kobieta rzuca rękawicę w stronę władzy. 
Martin McDonagh pod warstwą groteskowych tekstów, cza-
sem niesmacznych żartów ukrył historię o walce, zawzięto-
ści, ale też bólu, bezsilności i słabości. Reżyser pokazuje 
nam z pozoru pospolitą, amerykańską prowincję, którą 
pewnego dnia dotknęła tragedia, jednak po chwili wróciła 
do swoich spraw, tylko matka - wciąż prowadzona nadzie-
ją – nie ustawała w działaniach, by dociec prawdy. Sklepy 
i bary dalej były otwarte, dzieci dalej chodziły do szkoły, 
dorośli do pracy. Dopiero trzy ogromne tablice z krzyczący-
mi hasłami stały się oliwą, która dolana do ognia rozpętała 
ogromną burzę, pełną jeszcze większego gniewu, jeszcze 

GNIEW KRZEWI GNIEW 
większej frustracji i jeszcze większej bezsilności. Doprowa-
dziła do kolejnych incydentów, kolejnego rozlewu krwi.
Być może to zwrot do oglądającego, mający na celu re-
fleksję nad życiem, nad jego delikatnością, przemijalno-
ścią. Być może to obraz współczesnego świata, przed-
stawiony w bardzo dosłowny, krzywdzący sposób, 
niekiedy trudny do zrozumienia i zaakceptowania. Być 
może to podróż, w jaką zabiera nas reżyser, chcąc poka-
zać wizję, z której każdy może wyciągnąć własny wniosek. 
Jako odbiorca jestem wrzucona w wir wydarzeń, niekie-
dy uzasadnionych, niekiedy kompletnie niespodziewa-
nych. Poznaję namiastkę życia bohaterów. Moim zada-
niem jest, być może, obranie czyjejś strony, być może 
pozostanie bezstronnym. Ostatecznie nikt nie kończy 
jako przegrany – każdy odniósł swoje małe zwycięstwo. 
Słowa z pewnej zakładki w książce o polo się nie 
mylą:  „Gniew krzewi gniew”. Co prawda nie dosta-
jemy gotowej recepty, jak z nim walczyć, ale dostaje-
my pustą kartkę, którą musimy zapełnić my sami, tak 
jakbyśmy tego chcieli, na własną odpowiedzialność.

                

Recenzja filmu „Trzy billboardy za Ebbing, Missouri”

Weronika Gargulińska

W Moskwie wiedzie życie małżeństwo z 
dwunastoletnim synkiem. Na pierwszy rzut 
oka wszystko wydaje się być na miejscu 
– ładne mieszkanie, samochód, praca... 
Jednak za zamkniętymi drzwiami rozgry-
wa się rodzinna tragedia. Dziecko musi 
stawić czoła rozwodowi swoich rodziców.
Żenia w niczym nie przypomina matki i 
żony, wręcz przeciwnie – gdy oglądałam 
“Niemiłość” w pewnym momencie miałam 
wrażenie, że nie jest to film o rozpada-
jącym się małżeństwie dwojga dorosłych 
ludzi, mających problemy ze swoim dziec-
kiem, tylko o ojcu borykającym się ze swo-
ją córką wkraczającą w dorosłość i małym 
synem, zamkniętym w sobie. Żenia całe 
dnie spędza na portalach społecznościo-
wych, pije wino, upokarza męża i umawia 
się z czterdziestosiedmioletnią grubą rybą.
Borys stara się zachować zimną krew, ale 
dobrze wie, że jego małżeństwo jest spi-
sane na straty. Zresztą, jego kochanka jest 
w ciąży. Najbardziej na świecie boi się, 
że straci pracę, gdy jego szef dowie się o 
rozwodzie. Bohater jest bardzo nieczuły, 
gdy dowiaduje się o zaginięciu swojego 
syna, zamiast prędko udać się do domu 

Recenzja filmu „Niemiłość”

i rozpocząć poszukiwania, zostaje 
w pracy wśród innych korpo-ludków.
Ani jedno, ani drugie nie zwraca naj-
mniejszej uwagi na biednego Aloszę. 
Chłopiec załamuje się i postanawia uciec 
z domu. Dla mnie poszukiwania były 
niezwykłą huśtawką nastrojów. Chwi-
lami byłam pełna nadziei, że chłopiec 
znajdzie się cały i zdrowy, że jest tuż
-tuż, chwilami spisywałam go na straty. 
Klimat “Niemiłości” był bardzo przy-
gnębiający. Widz doskonale mógł się 
w niego wczuć, słysząc kłótnie małżeń-
skie, trzaskanie drzwiami, ostre wyzwi-
ska i współczując pokrzywdzonemu 
Aloszy, który chciał być tylko kochany 
i akceptowany. Cały film jest niezwy-
kle poruszający. Pokazuje jak bardzo 
można zranić drugiego człowieka, 
samemu będąc zepsutym w środku. 
Związek Żeni i Borysa jest jak kula 
śnieżna – na początku jest mała i 
zupełnie niegroźna, aż urasta do 
ogromnych rozmiarów i mknie przed 
siebie, niszcząc wszystko, co napo-
tka na swojej drodze i siejąc spu-
stoszenie w sercu małego dziecka.

Z PIEŚNIĄ NA USTACH Wiktoria Szafran
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Wywiad z Jowitą Budnik na temat filmów „Ptaki śpiewają w Kigali” oraz „Papusza”

Aktorka, psycholog, agentka…
Dlaczego została pani aktorką?
Nie zostałam. Kiedy podejmowałam decyzję, 
co zrobić ze swoim życiem, aktorstwo było 
właściwie na ostatnim miejscu. Mimo że jako 
dziecko i nastolatka grałam bardzo dużo, to 
kiedy trzeba było zdecydować, co dalej z 
życiem, czyli wybrać studia, poszłam na Uni-
wersytet Warszawski. Z wykształcenia jestem 
psychologiem społecznym, a nie aktorką.

Czyli, gdyby nie granie w filmach i serialach, 
to byłaby dziś pani psychologiem?
Właściwie też nie, bo jak się okazało – a prze-
cież mając osiemnaście lat często nie bardzo 
wiemy, co chcemy robić w przyszłości – co 
prawda skończyłam swoje studia, ale potem 
pracowałam jako agentka aktorska. I pewnie 
byłabym nią do dziś, bo tym zajmowałam się 
z przyjemnością przez ponad dwadzieścia lat.
 
Które z filmów określiłaby pani jako 
najbliższe sercu?
Nie mam takich. Trudno jest dokonać katego-
rycznego wyboru z kilku powodów: nie zagra-
łam w zbyt wielu filmach, a te, w których wzię-
łam udział, okazywały się przełomowe albo 
dla polskiego kina, albo dla mnie. Wszyst-
kie z jakichś powodów są dla mnie ważne.
 
To w takim razie spytam inaczej – która 
rola była największym wyzwaniem?
No i znowu nie będę oryginalna. Każda była 
wyzwaniem. Tak się akurat złożyło – z jaki-
miś małymi wyjątkami ról drugoplanowych czy 
epizodycznych – że grałam głównie trudne 
role. Poza tym pracowałam przede wszyst-
kim z parą reżyserów: Joanną Kos-Krauze i 
Krzysztofem Krauze, u których budowanie 
postaci wymagało wielomiesięcznych przy-
gotowań, a później uruchomienia mnóstwa 
emocji. Na którąkolwiek nie spojrzę, to każ-
da była dla mnie niezwykłym przeżyciem.
 
Czy uhonorowanie pani roli w filmie 
„Plac Zbawiciela”, sprawiło że ten 
obraz w pani ocenie jakoś zyskał?
Nigdy nie myślałam w ten sposób. Ten tytuł 
był przełomowy, bo był pierwszym filmem 
kinowym, w którym zagrałam główną rolę. 
Gdybym nie zagrała w „Placu Zbawiciela”, to 
pewnie w ogóle nie wróciłabym do aktorstwa.
Nagrody zawsze są miłe, ale z mojej perspek-
tywy niczego nie załatwiają. To nie jest tak, 
że kiedy człowiek dostanie wyróżnienie, to 
potem sypią się propozycje. Może inni akto-
rzy tego doświadczyli – ja nie. Niezależnie od 
tego jak bardzo uhonorowana czy nieuhono-
rowana była moja rola, jakoś nie przekłada-
ło się to na dalszą pracę. Dowód uznania w 
postaci nagrody jest sympatyczny, ale niczego 
więcej w moim przypadku ze sobą nie niósł.
 
Czy był taki reżyser, z którym współpra-
cę wspomina pani wyjątkowo dobrze?
No właśnie nie jeden reżyser, a dwóch. 
Joanna Kos-Krauze i Krzysztof Krauze, 
o których wspominałam wcześniej. Z tym 
duetem reżyserskim zrealizowałam łącz-
nie siedem filmów. Joanna i Krzysztof zaj-
mują szczególne miejsce w moim sercu.
 
Ile emocji i psychicznego wysił-
ku kosztuje zagranie Anny w fil-

mie „Ptaki śpiewają w Kigali” czy 
tytułowej postaci w „Papuszy”?
Każda z tych ról jest zupełnie inna. Mogę mó-
wić tylko za siebie, na podstawie własnych 
doświadczeń, ale wydaje mi się, że dla aktora 
im trudniejsza rola, tym lepiej. Najgorzej gra 
się rzeczy miałkie, w których nie ma się nic do 
powiedzenia, czy do przekazania. Człowiek 
musi wypełnić – dosłownie – swoją obecnością 
ekran przez jakieś 1,5 godziny i nic za tym nie 
stoi. Na pewno w role trudne wkłada się spo-
ro własnych emocji i płaci się większą cenę 
za zagranie takich postaci, ale są tego warte.
 
Czyli nie pomyślała pani nigdy: „A może 
przerzucę się na lżejsze kino? To przy-
niesie mi więcej pieniędzy, jednocześnie 
mniej mnie będzie kosztować emocji?”.
Szczerze mówiąc wykonywanie tego zawo-
du, w moim przypadku, nie przynosi dużych 
pieniędzy. Wręcz  przeciwnie, od czasu, kie-
dy przestałam pracować na etacie, moja 
sytuacja materialna radykalnie się pogor-
szyła, więc na pewno nie robię kina dla pie-
niędzy. A niezależnie od wszystkiego wy-
znaję teorię, że to nie człowiek wybiera 
sobie filmy, tylko filmy wybierają człowieka.
Jeśli nie dostanę propozycji zagrania w komedii 
romantycznej, to po prostu nigdy nie będę rozwa-
żać, czy chciałabym w takim filmie zagrać, czy 
nie. Nigdy nie byłam w sytuacji, że dzwoni do 
mnie producent czy reżyser komedii romantycz-
nej i mówi: „A teraz będziesz grała narzeczoną 
milionera, która w kostiumie kąpielowym leży 
na Hawajach. I pije drinki z palemką!”. Nikt mi 
tego nigdy nie zaproponował, więc nawet hipo-
tetycznie nie rozważam zagrania takiej postaci.
 
Żałuje pani?
Nie. Oczywiście, gdyby się okazało, że do-
staję taką propozycję, to bym ją rozważyła. 
Ale tak jak mówię, aktor nie jest człowiekiem, 
który sobie wymyśla, co będzie grał, tylko wy-
biera spośród złożonych mu propozycji. Moż-
na się na nie godzić, lub je odrzucać. I tyle.
 

„Ptaki śpiewają w Kigali” to nie jest kino 
łatwe, przyjemne i komercyjne. Co prze-
konało panią do przyjęcia roli Anny?
Wszystko. Duet reżyserski, z którym pracuję od 20 
lat i temat filmu: jego waga i wartość. Niespecjal-
nie lubię kino typowo komercyjne, często o niczym, 
więc za nim nie tęsknię. „Ptaki...” to film, który opo-
wiada o bardzo ważnych rzeczach i który stawia 
fundamentalne pytania. Wiedziałam, że ta nasza 
wspólna praca i trud w nią włożony, to nie będzie 
zmarnowany czas. Od początku byłam przekonana 
do tej propozycji, scenariusz mnie poruszył, więc nie 
miałam żadnych problemów z podjęciem decyzji.
 
Jak wygląda przygotowanie do filmu, który ma 
podłoże historyczne? Czy przed „Ptakami…” po-
głębiała pani swoją wiedzę na temat konfliktu Tut-
si – Hutu, czy weszła pani w tę historię z marszu?
Nie wydaje mi się, żeby można było cokolwiek za-
grać „z marszu” i nie dotyczy to wyłącznie kina hi-
storycznego. W polskim kinie okres przygotowań 
do zdjęć bywa różny. Akurat Joanna i Krzysztof do 
każdego filmu przygotowują się po kilka albo kilka-
naście lat. Aktor, który wchodzi w ich projekt, staje 
się częścią pewnego procesu. Na stworzenie roli 
Anny – czy jakiejkolwiek innej roli w reżyserowa-
nym przez nich filmie – miałam zawsze przynajmniej 
dwa lata. W tym czasie czytałam wszystko, co było 
do przeczytania i oglądałam wszystko, co było do 
obejrzenia na temat prezentowanej historii i mojej po-
staci. Odwiedzałam też istotne dla przyszłego filmu 
lokacje, rozmawiałam z ludźmi, chciałam poczuć at-
mosferę miejsc, o których opowiadaliśmy na ekranie.
Z kolei przed rozpoczęciem zdjęć do filmu „Papusza” 
przez 10 miesięcy uczyłam się języka romskiego. Mu-
siałam też schudnąć prawie 20 kilogramów, bo byłam 
tuż po urodzeniu i wykarmieniu drugiego dziecka – nie-
stety nie wyglądałam jak szczupła, taborowa cyganka.
Z marszu, moim zdaniem, nie da się zagrać nawet z po-
zoru błahej roli, bo trzeba się przynajmniej zastanowić 
nad podstawowymi kwestiami – co człowiekiem kieruje, 
dlaczego tak a nie inaczej postępuje, jakie są jego mo-
tywacje, jak postać zmienia się w przebiegu opowieści?
 
A czy to oznacza, że zawsze musi się pani 
utożsamiać z graną przez siebie postacią?
Nie. Muszę rozumieć wybory bohatera, szanować je, 
chcieć je obronić. Wiedzieć, dlaczego moja bohaterka 
ma na przykład uchodzić za kogoś złego. Powinnam też 
wiedzieć dlaczego tak a nie inaczej reaguje w danej sy-
tuacji, dlaczego bywa odpychająca, czy antypatyczna?
 
„Ptaki...” przedstawiają życie uchodźców, ich problemy 
i bolączki. Czy pani zdaniem po obejrzeniu tego filmu 
ludzie będą mogli lepiej zrozumieć sytuację w Europie?
Niestety, należę do tej grupy, która uważa, że kino 
nie ma możliwości bezpośredniego  zmieniania świa-
ta. Bardzo bym chciała, żeby było inaczej, bo po 
to się robi ważne filmy, by stawiać istotne pytania i 
żeby ludzi skłaniać do zastanowienia się nad życiem. 
Tylko niestety nie wierzę, że ktoś, kto jest nastawio-
ny antyuchodźczo, nagle, po obejrzeniu filmu na ten 
temat, przejmie się losem imigrantów. Jeśli ktoś nie ro-
zumie, dlaczego ludzie porzucają wszystko, co zdo-
byli przez kilkadziesiąt lat swojego życia, dlaczego 
zostawiają przyjaciół i rodziny, a do tego narażając 
się na to, że utoną w Morzu Śródziemnym, pokonu-
ją wiele tysięcy kilometrów w poszukiwaniu azylu, to 
kino niczego tu nie zmieni. Jeśli ktoś nie rozumie, z 
jakiego powodu ktoś zmuszony jest ryzykować  życie 
swoich dzieci, to obawiam się, że niczego nie rozu-
mie, tak w kinie jak i poza nim. Takie jest moje zdanie.
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Aktorka, psycholog, agentka…
Czy jest w tym filmie coś na co radziłaby Pani, takiemu zwy-
kłemu, niewprawionemu odbiorcy jak ja, zwrócić uwagę?
Każdy widz musi przeżyć film po swojemu, przepuścić go przez 
swoją wrażliwość, nie ma żadnej uniwersalnej recepty, jak film 
odbierać. A najgorzej, kiedy twórca chce opowiadać widzo-
wi, co powinien w nim zobaczyć. Ale mogę powiedzieć, co dla 
mnie szczególnie wyróżnia „Ptaki” – to cisza. Dojmująca cisza, 
która jest jednym z bohaterów filmu. Warto poczuć, jak ta cisza 
gra, bo muzyka pojawia się tylko pod napisami końcowymi.
 
Na naszym festiwalu dopiero pokażemy filmy „Ptaki śpie-
wają w Kigali” i „Papusza”. Co mogłaby Pani powie-
dzieć, aby zachęcić czytelników do przyjścia na seanse?
To są filmy, które, według mnie, najlepiej obejrzeć na du-
żym ekranie, bo są wysmakowane wizualnie, zwłaszcza 
„Papusza” i dużo tracą przy oglądaniu na ekranie telewi-
zora albo komputera. Dlatego jeśli ktoś ma okazję i ocho-
tę – nawet jeśli zna te filmy – to polecam je  w kinie wła-
śnie ze względów estetycznych: dla niezwykłych obrazów, 
kadrów i zdjęć Krzysztofa Ptaka i Wojciecha Staronia.

  Rozmawiała Amanda Puszcz

CO JESZCZE PRZED NAMI:

OBOJE SPOGLĄDALI W LUFĘ 
PISTOLETU I OBOJE NADAL ŻYJĄ
W pewnych momentach praca kamery sprawia, że moż-
na poczuć się jakby było się głęboko pod wodą i nie wia-
domo czy zdąży się wypłynąć, zanim skończy się tlen...

Film nie potrzebuje dobrej fabuły, aby można było powiedzieć, że 
sam w sobie jest „dobry”. Często dobranie odpowiedniego świa-
tła, kolorów i muzyki sprawia, że wydaje się być bardziej warto-
ściowy w odbiorze, pomimo że scenarzysta nie do końca zrobił to, 
co powinien. Jednak  Janus Metz w swoim dziele łączy pełną emocji 
historię z walorami estetycznymi w bardzo umiejętny sposób, dzię-
ki czemu film wzbudza zainteresowanie już od pierwszych sekund.

Opowiedziana historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. 
Przyglądamy się zmaganiom dwójki wybitnych tenisistów w przygo-
towaniach do turnieju „Wimbledon Championships” w 1980 roku, 
Szweda -  Bjorna Borga oraz Amerykanina - Johna McEnroe’a.

Bjorn Borg jest doświadczonym tenisistą trenującym od dziecka. Numer je-
den w światowym rankingu tenisistów. Stara się obronić pierwszą pozycję 
poprzez swoje piąte z rzędu zwycięstwo w „Wimbledonie”. Nazywany 
królem tenisa dźwiga na plecach ciężar presji, a także niezrozumienia, 
idzie do celu przede wszystkim jednak dla siebie. W filmie pokazany jest 
jako idealista, który niezmienną techniką i poglądami zdobywa sukces 
za sukcesem. Tłum widzi go jako opanowanego gracza z bardzo kul-
turalnym stylem gry. Jednak, na taką opinię tenisista pracował latami.

John McEnroe to debiutujący gracz, stojący tuż za Borgiem w rankingu. Gra 
w „Wimbledonie” pierwszy raz, a jeśli wygra, zajmie miejsce Szweda. Moż-
na porównać go do czarnego charakteru w stosunku do rywala. Na korcie 
zachowuje się często niekulturalnie albo, jak oceniali go sędziowie, niespor-
towo. W czasie swojej krótkiej kariery zdążył zniechęcić do siebie widownię.

Pomimo tego, że bohaterowie różnią się od siebie diametralnie, w mo-
mencie ostatecznego starcia, widz nie staje po konkretnej stronie kortu 
i nie wie, komu należy kibicować. Napięcie podkreśla wspaniale do-
braną muzyką, wywołująca ogromną ekscytację. Nawet widz, który 
kompletnie nie zna się na tenisie, ulega sportowym emocjom. W pew-
nych momentach praca kamery sprawia, że można poczuć się jakby 
było się głęboko pod wodą i nie wiadomo czy zdąży się wypłynąć, 
zanim skończy się tlen. Najbardziej można utożsamiać się nie z tłu-
mem na stadionie, a z komentatorem, który doskonale opisuje uczucia 
widza niezwykle trafnymi słowami: „To napięcie to niemal tortura”.

Jak piłka latająca ze strony na stronę kortu, zmuszająca wzrok tłumu, 
aby za nią podążał, tak każda kolejna sekunda, zmusza także nas 
do podążania za rozwojem akcji. Film też skłania do refleksji i pró-
buje wzbudzić w nas empatię, a jednocześnie ogromną ciekawość.
                   
                                Maria Syty

Recenzja filmu „Borg i McEnroe - Między odwagą, 

Piątek // 20.07 godz. 18.00 UROCZYSTE  ROZ-
POCZĘCIE FESTIWALU WRĘCZENIE HONORO-
WEGO LAURU CISOWEGO ZA REŻYSERSKIE 
OSIĄGNIĘCIA DLA JOANNY KOS-KRAUZE I 
KRZYSZTOFA KRAUZE ORAZ MONODRAM 
JOWITY BUDNIK „SUPERMENKA”

Sobota // 21.07 godz. 12.00 pokaz przed-
premierowy filmu OKNA, OKNA - po 
seansie rozmowa z reżyserem i odtwórcą 
głównej roli Wojtkiem Solarzem

Niedziela // 22.07 godz. 12.00 pokaz 
filmu CICHA NOC - po seansie odbędzie 
się spotkanie z reżyserem filmu Piotrem 
Domalewskim

Niedziela // 22.07 godz. 15.30 spotkanie 
z gwiazdą - ZBIGNIEW ZAMACHOWSKI: 
ARTYSTA PRAWDZIWY

Piątek // 20.07 godz. 13.00 pokaz filmu 
PAPUSZA - po seansie spotkanie z reży-
serką Joanną Kos-Krauze i Jowitą Budnik



RANKING FILMÓW

THE DISASTER ARTIST

NIEMIŁOŚĆ

TRZY BILLBOARDY ZA EBBING, MISSOURI

 TWARZE, PLAŻE

WIEŻA. JASNY DZIEŃ

OVER THE LIMIT

ZWIERZĘTA

PAPUSZA

OKNA, OKNA

PTAKI ŚPIEWAJĄ W KIGALI

ATAK PANIKI

CICHA NOC

BORG/MCENROE. 
MIĘDZY ODWAGĄ A SZALEŃSTWEM
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sięga gwiazd

niezmarnowany czas

przysnęłam/przysnąłem tylko raz
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Uczestnicy warsztatów dziennikarskich „Lata z Muzami” 2018.


