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Póka filmowa 2016 (i trochÆ 2017)

Rok 2016 byâ bardzo udany dla polskiej kinematografii, a na ekranach kin
pojawiâo się wiele niezmiernie ciekawych produkcji. Byây filmy, które zaskoczyây bardzo pozytywnie, nie brakowaâo teů rozczarowaľ. Za największy
sukces tego roku uznaý moůna z caâĊ pewnoœciĊ frekwencję w kinach. Aů
pięciu filmom udaâo się przekroczyý magicznĊ granicę miliona widzów2.
W ciĊgu ostatnich dwóch sezonów (2015 i 2016) nie próůnowali takůe polscy filmowcy w Hollywood. Warto wspomnieý przynajmniej o kilku filmach,
w których tworzeniu znaczĊcy udziaâ mieli nasi rodacy. Dariusz Wolski (operator m.in. Piratów z Karaibów) nakręciâ z Ridleyem Scottem Marsjanina (The
Martian) – film, który zdobyâ aů siedem nominacji do Oscarów. Z kolei Janusz Kamiľski zaprezentowaâ widzom Most szpiegów (Bridge of Spies), który częœciowo zostaâ nakręcony we Wrocâawiu. Kamiľski swojĊ reputację doskonaâego
operatora potwierdziâ takůe obrazem Bardzo Fajny Gigant (The BFG). Oba filmy
powstaây dzięki trwajĊcej od wielu lat wspóâpracy polskiego artysty ze Stevenem
Spielbergiem. Wspomnieý naleůy równieů o Ablu Korzeniowskim i jego rewelacyjnej muzyce do filmu Zwierzęta nocy (Nocturnal Animals) Toma Forda, za którĊ
zostaâ nominowany między innymi do nagrody BAFTA.

Niektóre z omawianych przeze mnie filmów miaây swoje premiery kinowe w 2017 roku,
jednak w roku 2016 prezentowano je na festiwalach i przeglĊdach.
2 Wspomniane filmy to: Pitbull, niebezpieczne kobiety (2 701 544), Planeta singli (1 917 379),
Woâyľ (1 434 780), Pitbull, nowe porzĊdki (1 433 466), 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach (1 143
515). Liczbę widzów (stan na 25.12.2016 r.) podaję za stronĊ PISF – Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej (zob. https://www.pisf.pl/rynek-filmowy/box-office/filmy-polskie [dostęp:
16.02.2017]).
1
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Jestem morderc
Jestem mordercĊ Macieja Pieprzycy to jeden z trzech filmów3 uznawanych za
objawienia roku 2016. Œwiadczy o tym chociaůby liczba nominacji do Polskich Nagród Filmowych Orây4. Reůyser powraca do tematu podjętego juů
w 1998 roku w dokumencie o tym samym tytule. Oparta na faktach historia
serii zabójstw, które w latach 70. ubiegâego wieku wstrzĊsnęây nie tylko ŒlĊskiem, ale i caâĊ PolskĊ, staâa się w rękach Pieprzycy prawdziwĊ ucztĊ kryminalnĊ. Sprawa seryjnego mordercy trafia się mâodemu oficerowi milicji,
który dzięki bâyskawicznemu ujęciu zabójcy szybko osiĊga sukces (sâawa,
pieniĊdze, mieszkanie), na który w innych okolicznoœciach musiaâby pracowaý latami. Jednak zarówno filmy, jak i prawdziwe ůycie uczĊ nas, ůe taki
awans spoâeczny i zawodowy zwykle okupiony jest cierpieniem innych.
Jasiľski podœwiadomie wie, ůe przyczynia się do stracenia niewinnego
czâowieka. Zapija wódkĊ wyrzuty sumienia, oddaje swojej ofierze liczne
przysâugi. (…) Jednoczeœnie stacza się coraz niůej w autodestrukcyjnym
ciĊgu. Manipuluje i zastrasza œwiadków, ukrywa dowody mogĊce zniweczyý jego medialny sukces, okâamuje rodzinę i przyjacióâ, których ostatecznie odtrĊca za sâowa prawdy o jego paskudnych czynach. Jednak
trwa w swoim kâamstwie, przed oczami majĊc mamonę, uznanie i sâawę
(Adamski 2016).

Maciej Pieprzyca buduje znakomicie tâumaczĊcĊ się dramaturgicznie opowieœý5, której niezaprzeczalnym walorem sĊ aktorzy odtwarzajĊcy gâówne
role. Mirosâaw Haniszewski jako Jasiľski stworzyâ jednĊ z najlepszych postaci milicjanta/policjanta w historii polskiego kina. Równieů Arkadiusz Jakubik, jako oskarůony Zenon Kalicki, jest absolutnie bezbâędny. Warto zwróciý
teů uwagę na kreację Michaâa Ůurawskiego, dla którego byý moůe rola w Jestem mordercĊ stanie się w koľcu trampolinĊ do takiej kariery filmowej, na jakĊ
niewĊtpliwie od dawna zasâuguje.

Pozostaâe dwa to Ostatnia rodzina oraz Woâyľ.
Trend w nominowaniu filmów przez PolskĊ Akademię FilmowĊ niestety zaczyna coraz
wyraŭniej przypominaý ten prezentowany przez AmerykaľskĊ Akademię FilmowĊ (Oscary).
BiorĊc pod uwagę znacznĊ liczbę kategorii, w jakich w obu przypadkach filmy mogĊ otrzymaý nominację, warto byâoby zauwaůyý i doceniý więcej niů pięý–szeœý filmów rocznie.
5 Widaý tu wyraŭnie pozytywny wpâyw, jaki miaây na reůysera jego wprawki i szlify kryminalne zwiĊzane z pracĊ nad serialami Kryminalni – misja œlĊska (2006) i Prokurator (2015).
3
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Ostatnia rodzina
„Zwala z nóg” (Guszkowski 2016), „film absolutnie poruszajĊcy” (Grygiel
2016) – to okreœlenia najlepiej podsumowujĊce zachwyty krytyków nad filmem Ostatnia rodzina. Uzupeânieniem pozytywnych recenzji staâa się wielotygodniowa dyskusja nad tym, ůe to wâaœnie film Jana P. Matuszyľskiego
powinien byý tegorocznym polskim kandydatem do Oscara6. Czy jednak
rzeczywiœcie Ostatnia rodzina to dzieâo doskonaâe?
Opowieœý o Beksiľskich to bez wĊtpienia film bardzo interesujĊcy zarówno od strony formalnej, jak i wizualnej, jednak podczas oglĊdania ewidentnie
nasuwa się pytanie: czego dzięki projekcji dowiadujemy się o Zdzisâawie
i Tomaszu Beksiľskich? Twórczoœý Zdzisâawa Beksiľskiego potraktowana
jest zdecydowanie zbyt pretekstowo, jeœli spojrzymy na film okiem czâowieka
(np. cudzoziemca), który chciaâby się o niej czegoœ dowiedzieý. W tym kontekœcie zdecydowanie lepiej wypadajĊ Powidoki Wajdy, które doœý dokâadnie
wprowadzajĊ widza w zaâoůenia twórczoœci Wâadysâawa Strzemiľskiego. To
jednak sprawa pomniejsza; Ostatnia rodzina w koľcu nie miaâa byý filmem
o malarstwie, ale o ludziach. Zastrzeůenia budzi teů postaý syna Beksiľskich,
Tomka – tâumacza, lektora, radiowca.
Z wymowĊ Ostatniej rodziny nie zgadza się (…) biograf Tomasza Beksiľskiego Wiesâaw Weiss: – Znaâem Tomka dwadzieœcia lat, ale nigdy nie
widziaâem takiego Tomka, jakiego pokazali scenarzysta Robert Bolesto,
reůyser Jan P. Matuszyľski i aktor Dawid Ogrodnik. (…) Tomek nie wyrzucaâ telewizorów przez okno, nie rozwalaâ szafek kuchennych, nie rozbijaâ butelek o œciany. (…) Tomek nie byâ œwirem i póâgâówkiem, a takĊ
postaý wymyœlili panowie Bolesto, Matuszyľski oraz Ogrodnik i nazwali
jĊ Tomasz Beksiľski. Bo co? Bo jeœli ktoœ nie ůyje, moůna wszystko?
Moůna wskoczyý na jego grób i wykonaý na nim taniec huculski z przytupem? – pyta oburzony dziennikarz7.

Trudno powiedzieý, czy tak ostro namalowana postaý to wizja reůysera,
czy samego aktora. Nie ulega jednak wĊtpliwoœci, ůe jest to interpretacja daleko posunięta i byý moůe rzeczywiœcie nie do koľca prawomocna.

Zamiast Powidoków Andrzeja Wajdy.
http://film.wp.pl/ostatnia-rodzina-sama-prawda-czy-stek-kâamstw-o-rodzinie-beksinskichkontrowersje-wokol-filmu-6042172465402498a [dostęp: 12.02.2017].
6
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WoyÍ
Wydawaâoby się, ůe dziœ kwestie historyczne, szczególnie te zwiĊzane z II wojnĊ œwiatowĊ, sĊ w rodzimej kinematografii gâęboko przetrawione i nie ma w tym
obszarze tematów powszechnie uznawanych za trudne. Produkcje takie, jak:
Pianista (2002) Romana Polaľskiego, Katyľ (2007) Andrzeja Wajdy, Joanna
(2010) Feliksa Falka czy Pokâosie (2012) Wâadysâawa Pasikowskiego pokazujĊ
jednak, ůe kolejne dekady w filmie polskim naznaczone sĊ chęciĊ twórców
do przekraczania nowych granic, do walki z tym, co zakazane, do pokazywania tego, o czym wstyd mówiý albo o czym mówiý nie wolno.
Rok 2016 z caâĊ pewnoœciĊ stanie się następnĊ takĊ cezurĊ, a to za sprawĊ
Woâynia Wojciecha Smarzowskiego. Rzeŭ woâyľska to bowiem od zawsze
punkt niezwykle draůliwy w stosunkach polsko-ukraiľskich.
– Nie moůna budowaý relacji na tym, ůe się prawdę zamiata pod dywan –
podkreœlaâ Smarzowski. (…) Opowiadaâ, ůe zaczĊâ myœleý o tym filmie
w 2012 r. (…). – Po czterech latach pracy nad Woâyniem jestem innym
czâowiekiem – oceniâ8.

Filmy takie jak ten majĊ z zaâoůenia uâatwiý mówienie o trudnych momentach dziejowych, jednak Woâyľ traktuje nie tyle o wojnie, co o wielkim uczuciu. Smarzowski podkreœla, ůe wĊtek miâosny pozwala widzom zrozumieý
wojenny œwiat naznaczony podziaâami. Rzeczywiœcie w przypadku takich
filmów wprowadzenie historii miâosnej wydaje się sensowne i pomaga ulokowaý się, szczególnie mâodemu odbiorcy, w przedstawianej sytuacji. Trudno dziœ powiedzieý, czy rzeczywiœcie film Smarzowskiego, zgodnie z jego oczekiwaniami, sprowokuje obiektywne9 dyskusje dotyczĊce tego, co staâo się na
Kresach. Film, podobnie jak opowiedziane w nim wydarzenia, oceni historia.

8 http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojciech-smarzowski-o-wolyniu-to-film-przeciwko-skraj
nemu-nacjonalizmowi/gwwkr6 [dostęp: 12.02.2017].
9 „– Jeszcze nie robiâem filmu, ůebym tak bardzo uwaůaâ, (…) bo wiem, ůe ten temat jest
więcej niů delikatny – powiedziaâ. – Caâa tajemnica jest w wywaůeniu proporcji. Z tej naszej,
polskiej strony sĊ one wywaůone, myœlę, dobrze. Ze strony ukraiľskiej… Oni to widzĊ inaczej – mówiâ Smarzowski. – Ten film oczywiœcie ma pobudziý emocje. Po pierwszym okresie,
kiedy te emocje opadnĊ, (…) politycy powinni stworzyý dobry klimat do pracy dla historyków
i polskich, i ukraiľskich. Historycy polscy i ukraiľscy powinni dostaý czas, powinni skonfrontowaý dowody – powiedziaâ reůyser” (http://wiadomosci.onet.pl/kraj/wojciech-smarzowskio-wolyniu-to-film-przeciwko-skrajnemu-nacjonalizmowi/gwwkr6 [dostęp: 12.02.2017]).
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Planeta singli
Komedie romantyczne to w Polsce gatunek mocno eksploatowany od wielu lat, jednak stosunkowo rzadko zdarza się, ůe obrazy naleůĊce do tej kategorii zasâugujĊ na uwagę. Takim filmem jest wâaœnie Planeta singli:
to przedsięwzięcie skrajnie komercyjne: nafaszerowane gwiazdami, niestroniĊce od product placementu, zrobione z zamiarem œciĊgnięcia w walentynki do kin chmary zakochanych. Jednoczeœnie dzieâo Mitji Okorna
jest autentycznie zabawne, peâne wdzięku i dobrze zagrane. Na tle tak
zwanej polskiej szkoây komedii romantycznej wydaje się więc filmem
z innej planety (Muszyľski 2016).

Atutem filmu jest z caâĊ pewnoœciĊ wykorzystanie nowych technologii, np.
aplikacji randkowych, które sĊ coraz popularniejsze wœród uůytkowników
smartfonów na caâym œwiecie. Film staje się tym samym ůartobliwym komentarzem do wspóâczesnej rzeczywistoœci i relacji międzyludzkich w XXI
wieku. Dowcip zarówno sâowny, jak i sytuacyjny wypada w filmie Okorna
naprawdę nieŭle. Zabawnym elementem sĊ tzw. mistrzowie drugiego planu,
czyli dwaj bezdomni pijaczkowie komentujĊcy zmieniajĊcĊ się rzeczywistoœý.
„I byâbyœ kimœ innym, i byœ nie doœwiadczyâ” – mówiĊ w pewnym momencie, obserwujĊc kuriozalne losy bohaterów. Zdanie to wydaje się dobrym
podsumowaniem filmu, który pokazuje, jak bardzo ostatnie lata zrewidowaây
i zmieniây status singla w spoâeczeľstwie.
Planeta singli z caâĊ pewnoœciĊ nie jest dzieâem doskonaâym. Mimo to w zalewie doœý sâabych komedii romantycznych, które pojawiajĊ się na rynku
krajowym kaůdego roku, w przypadku omawianego filmu moůna naprawdę
nieŭle się poœmiaý i co najwaůniejsze – uniknĊý nieodpartego poczucia zaůenowania, co w polskich warunkach nie zdarza się zbyt często.
Jarocin, po co wolnoyÂ?
Byý moůe niektórzy widzowie pamiętajĊ niezwykây film dokumentalny
z 2010 roku Beats of Freedom. Ukazywaâ on rozwój i rolę muzyki rockowej
w Polsce, a poprzez kultowe piosenki i ustami waůnych muzyków opowiadaâ, w jaki sposób polski rock staâ się elementem walki o niepodlegâoœý.
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I oto w 2016 roku Leszek Gnoiľski (reůyser i scenarzysta Beats of Freedom)
serwuje nam niejako drugĊ częœý tej opowieœci. Film Jarocin, po co wolnoœý? to
w powierzchniowej warstwie przede wszystkim historia najwaůniejszego polskiego festiwalu muzyki rockowej. Festiwal w Jarocinie, organizowany
w znanej wspóâczeœnie formie od lat 80. ubiegâego wieku10, przez dâugi czas
byâ przecieů największĊ imprezĊ rockowĊ w Europie Wschodniej. To wâaœnie w Jarocinie debiutowaây takie kultowe grupy, jak: T.Love, TSA, Dezerter, Farben Lehre, Oddziaâ Zamknięty, Hey, KAT11 i wiele innych.
Kolejne minuty filmu odsâaniajĊ przed widzami niezwykle ciekawe diagnozy spoâeczne.
Peâna anegdot, opowieœý o wolnoœci, mâodoœci, niezaleůnoœci i marzeniach, przeplatana tekstami piosenek zmieniajĊcymi się tak, jak œwiat wokóâ. Film âĊczy biaâo-czarne archiwalne obrazy, niepublikowane dotĊd
amatorskie nagrania, z lekko zamazanymi, ale wciĊů ůywymi, wspomnieniami Bohaterów – legendarnych rockowych buntowników, dla których
Jarocin byâ inspiracjĊ i ŭródâem twórczej wolnoœci. Caâoœý âĊczy muzyka,
która jako najwaůniejszy element festiwalu, staje się narratorem historii12.

Jarocin, po co wolnoœý? nie jest filmem o odlegâej historii, ale o zmianie stylu
ůycia oraz (byý moůe nawet przede wszystkim) o tym, jak zmieniâa się w ostatnim trzydziestoleciu rola muzyki. „Film o Jarocinie jest filmem o wolnoœci.
Nie tylko tej rozumianej jako wolnoœý jednostki w totalitarnym œwiecie, ale
równieů o wolnoœci artystycznej, wolnoœci tworzenia i wyraůania siebie, wolnoœci w kaůdym wymiarze”13.
SzczÆycie ywiata
Szczęœcie œwiata Michaâa Rosy to z caâĊ pewnoœciĊ najdziwniejszy film, jaki
powstaâ w Polsce w 2016 roku, a moůe i w ciĊgu kilku ostatnich lat. Opo
W latach 70. XX wieku w Jarocinie odbywaây się takůe mniejsze festiwale, jednak to dopiero lata 80. uczyniây z tego miasta stolicę polskiego rocka.
11 Te i wiele innych zwiĊzanych z festiwalem w Jarocinie zespoâów to grupy, które swoimi
piosenkami zmieniây oblicze polskiej muzyki rozrywkowej, a teksty ich utworów stawaây się
hymnami kolejnych pokoleľ walczĊcych o niezaleůnoœý Polski, a takůe swojĊ wâasnĊ.
12 http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1240319 [dostęp: 12.02.2017].
13 http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1240319 [dostęp: 12.02.2017].
10
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wiada on historię mieszkaľców œlĊskiej kamienicy tuů przed wybuchem II wojny
œwiatowej i po jej zakoľczeniu. CentralnĊ postaciĊ jest tytuâowe szczęœcie œwiata, czyli Róůa – Ůydówka, której niezwykâa, zmysâowa osobowoœý sprawia,
ůe ma ona wpâyw na ůycie kaůdego z sĊsiadów. Obraz wizualnie przywodzi
na myœl Grand Budapest Hotel Wesa Andersona z 2014 roku, a takůe inne filmy tego reůysera. Samotnie stojĊca kamienica, galeria niezwykle oryginalnych postaci i specyficzny, magiczny, jakby oderwany od otaczajĊcej rzeczywistoœci nastrój sprawiajĊ, ůe film Rosy oglĊda się z niezwykâĊ przyjemnoœciĊ. Reůyserowi udaâo się przenieœý Hotel Andersona w bardzo polski klimat
i zamieniý jego komedię w sennĊ, jakby nierealnĊ wizję przed- i powojennej
rzeczywistoœci.
Wielkie uznanie naleůy się operatorowi Marcinowi Koszaâce, który po raz
kolejny14 zachwyca klasĊ swojej pracy i okiem do czarodziejskich obrazów.
Szczęœcie œwiata nie jest na pewno filmem porywajĊcym, brakuje w nim iskry,
która spoiâaby widza ze œwiatem bohaterów. Moůe jednak wâaœnie to powoduje, ůe jest wyjĊtkowy? Obraz Rosy na pewno nie urzeknie kaůdego, jednak
z caâĊ pewnoœciĊ jest to pozycja, na którĊ warto poœwięciý czas, by zmierzyý
się z jej oryginalnym klimatem.
Powidoki
Powidoki to jeden z dwóch ostatnich dzieâ mistrza polskiego kina, a mianowicie Andrzeja Wajdy. Zarówno ten film, jak i dokument Andrzej Wajda –
moje inspiracje to swoisty hoâd reůysera wobec tej sfery jego ůycia, która
uksztaâtowaâa go w największym stopniu – malarstwa. Powidoki przedstawiajĊ historię Wâadysâawa Strzemiľskiego – pioniera polskiej awangardy konstruktywistycznej i twórcy teorii unizmu. Film pokazuje skomplikowane ůycie prywatne malarza i jego niezwykle bliskie stosunki ze studentami, a takůe
wprowadza widzów w zaâoůenia jego twórczoœci. Biografia Strzemiľskiego
w wydaniu Wajdy oceniana jest przez wielu jako zbyt wyidealizowana. Jasno
wyraůony poglĊd reůysera na zwiĊzki polityki z kulturĊ w latach 50. ubiegâego wieku kâadzie się cieniem na drugoplanowe postacie, które miaây jeszcze
wiele do zagrania, i na gâoœno komentowanĊ przez krytyków produkcji sytu

Koszaâka jest operatorem m.in. takich filmów, jak: Pręgi (2004, reů. Magdalena Piekorz),
Historie z Yodok (2008, reů. Andrzej Fidyk), Rysa (2008, reů. Michaâ Rosa), Sennoœý (2008, reů.
Magdalena Piekorz), Rewers (2009, reů. Borys Lankosz).
14

282

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19)

ację rodzinnĊ malarza. Jednak nie o ůyciu prywatnym, lecz o twórczoœci
i postawie Strzemiľskiego ma byý ten film.
Powidoki to pomimo scenariuszowego niedopracowania naprawdę dobry
film. Andrzej Wajda nadrabia tutaj wiele mankamentów realizacjĊ i prostym sposobem opowiadania historii. Skâada hoâd artyœcie, który nie
ugiĊâ się pod naciskiem wâadzy i zapâaciâ za to wielkĊ cenę. Zrobiâ coœ,
na co wielu w tamtych czasach nie miaâo odwagi (Siennica 2016).

Dodajmy, ůe powidok, zwany takůe kontrastem lub obrazem następczym,
to „zjawisko optyczne polegajĊce na tym, ůe po wpatrywaniu się w jakiœ
ksztaât, a następnie odwróceniu wzroku, w oczach pojawia się na chwilę ten
sam, zamazany ksztaât w barwie dopeâniajĊcej”15. Ostatni film jest swoistym
powidokiem samego Wajdy. Po uwaůnym wpatrywaniu się przez caâe ůycie
w historię Polski z róůnych perspektyw reůyser odwróciâ wzrok i dostrzegâ
w niej coœ jeszcze: czâowieka – malarza, wielkiego artystę, jakim sam byâ.
Maria Skodowska-Curie16
Rok 2016 upâynĊâ w polskim kinie w duůej mierze pod znakiem biografii
wielkich Polaków: Zdzisâawa Beksiľskiego, Wâadysâawa Strzemiľskiego,
Eugeniusza Bodo (serial telewizyjny i film kinowy), Michaliny Wisâockiej,
Tadeusza Kantora (zdjęcia do filmu niestety nadal nie zostaây ukoľczone)
i wreszcie Marii Skâodowskiej-Curie.
Film, nakręcony przez francuskĊ reůyserkę Marie Noëlle, skupia się przede
wszystkim na ůyciu prywatnym polskiej noblistki. Sama twórczyni tak mówi
o swoim dziele:
Chciaâabym, ůebyœmy po obejrzeniu tego filmu zapamiętali Marię SkâodowskĊ-Curie nie tylko jako kobiecĊ ikonę nauki czy Polkę znanĊ na caâym œwiecie, lecz przede wszystkim jako inspirujĊcĊ, silnĊ kobietę – jednostkę wybitnĊ pod kaůdym względem, zasâugujĊcĊ na podziw i godnĊ
naœladowania17.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontrast_nast%C4%99pczy [dostęp: 12.02.2017].
Tytuâ oryginalnej, francuskiej wersji filmu to Maria Curie.
17 http://www.telemagazyn.pl/artykuly/karolina-gruszka-jako-maria-sklodowska-curie-zob
acz-zdjecia-z-planu-filmu-maria-curie-zdjecia-48853.html [dostęp: 12.02.2017].
15

16
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Gâównym wĊtkiem nie sĊ zatem dokonania naukowe Skâodowskiej, ale jej
romans z ůonatym Paulem Langevinem. Mikoâaj Pokromski – producent
filmu – twierdzi, ůe zaâoůeniem twórców byâo przede wszystkim uczâowieczenie otoczonej w Polsce kultem postaci. Taki pomysâ wpisuje się zgrabnie
w szczególnie modny w ostatnich latach nurt biografii – film „demitologizujĊcy”. Jest to w pewnym sensie idea godna pochwaây. Poza wiedzĊ o zdobytych Nagrodach Nobla, nazwami Rad i Polon oraz informacjĊ, ůe Curie byâa
pierwszĊ kobietĊ wykâadajĊcĊ na paryskiej Sorbonie, przeciętny Polak niewiele wie o tej niezwykâej kobiecie. Szkoda tylko, ůe twórcy filmu tak bardzo
zatracili się w chęci demitologizacji, iů zabrakâo im czasu na dokâadniejsze
przyjrzenie się pracy Skâodowskiej, która byâa równie fascynujĊca co jej ůycie
prywatne. W ten sposób otrzymujemy film skoncentrowany na romansie
i skandalach, a maâo mówiĊcy o wkâadzie Curie w badania nad promieniotwórczoœciĊ i leczeniem nowotworów. Caâoœý spaja niebywaây wdzięk Karoliny Gruszki, odtwarzajĊcej tytuâowĊ postaý. Mimo to seans pozostawia
w œwiadomoœci widza pewien niedosyt.

Za niebieskimi drzwiami

Filmy dla dzieci i mâodzieůy to w rodzimej kinematografii gatunek wciĊů
maâo popularny. W ostatnich latach pojawiây się wprawdzie takie pozycje,
jak: Magiczne drzewo (2008), Felix Net i Nika oraz teoretycznie moůliwa katastrofa
(2012)18 czy Klub wâóczykijów (2015)19, ale wziĊwszy pod uwagę ogólnĊ liczbę
produkcji ukazujĊcych się na rynku – jest to jedynie kropla w morzu. Pod
względem obrazowym, estetycznym i fabularnym film Za niebieskimi drzwiami
jest zrealizowany doskonale i góruje nad wszystkimi wspomnianymi wczeœniej obrazami. Wâaœciwie naleůy mieý tylko nadzieję, ůe na rodzimych ekranach zagoœci coraz więcej tego typu produkcji.
Mimo to film, który chętnie oglĊdajĊ doroœli, nie spotkaâ się z aů takim entuzjazmem ze strony mâodych widzów, będĊcych przecieů jego zaâoůonym odbiorcĊ. Powody tego nieco châodniejszego przyjęcia sĊ dwa. Po pierwsze, zawiĊzanie fabuây stanowi powaůny wypadek samochodowy, po którym matka gâównego bohatera zapada w œpiĊczkę. Po drugie, film to doœý straszny horror.

18
19

Film zaprezentowano w Póâce filmowej 2013–2014 (zob. Tambor 2014: 262–263).
Film omówiono w Póâce filmowej 2015 (zob. Tambor 2016: 278–279).
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Trzeba podkreœliý, ůe sĊ w filmie takie sceny, które budzĊ autentyczne
przeraůenie. Niepokój budzi juů sama postaý ciotki Agaty (fantastyczna
Ewa Bâaszczyk) – surowej, staroœwieckiej kobiety, która nie potrafi
rozmawiaý z dzieými. Jeszcze bardziej przeraůajĊcy będzie spotkany
w magicznym œwiecie Krwawiec – postaý wyglĊdem przypominajĊca
jednoczeœnie Szalonego Kapelusznika i Edwarda Noůycorękiego (Kostrzewa 2016).

Zbyt drastyczne zderzenie elementów przeznaczonych dla dzieci i dorosâych zadecydowaâo o poraůce podobnej amerykaľskiej produkcji, która pojawiâa się na ekranach kin pod koniec 2016 roku, pt. 7 minut po póânocy
(A Monster Calls). Horrory dla dzieci i mâodzieůy pewnie powstawaý powinny, podobnie jak filmy opisujĊce trudne ůyciowe problemy (wypadek, cięůka
choroba), wydaje się jednak, ůe naleůaâoby ostroůniej wywaůyý stosunek
strachu do dojrzaâoœci przewidywanego widza.
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisockiej
Sztuka kochania to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier 2017 roku.
Rzadko zdarza się jednak, aby coœ, na co tak wielu czekaâo, speâniâo oczekiwania. Tym razem się udaâo. Twórcy historii o Michalinie Wisâockiej nie zawiedli i wykreowali bohaterów z krwi i koœci, prawdziwych, zabawnych,
o których chce się pamiętaý dâugo po wyjœciu z kina.
Honory naleůy oddaý wâaœciwie wszystkim osobom zwiĊzanym z powstaniem filmu. Po pierwsze, brawa naleůĊ się Krzysztofowi Rakowi, który po
raz kolejny – po filmie Bogowie – udowadnia, ůe wie, jak napisaý dobry, dramatyczny, a jednoczeœnie œmieszny scenariusz. Rakowi ponownie udaâo się
doskonale zrównowaůyý dramat i komedię na poziomie. Znakomita jakoœý
filmu jest teů z caâĊ pewnoœciĊ zasâugĊ reůyserki Marii Sadowskiej, dzięki
której Sztuka kochania to historia o kobietach dla kobiet, a kaůdy męůczyzna
powinien jĊ obejrzeý „jak gotowĊ instrukcję obsâugi”20. W koľcu – ukâony
naleůĊ się takůe aktorom. Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk i Eryk Lubos tworzĊ charakterystyczne, ciekawe postacie, dzięki którym chce się więcej i więcej. Sztuka kochania to obraz, który udowadnia, ůe polskie kino jest
w naprawdę dobrej kondycji. Omawiany film dowodzi, ůe równieů o tak

20

Tymi sâowami bohaterka okreœla w filmie swojĊ ksiĊůkę pt. Sztuka kochania.
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trudnych sprawach jak ůycie erotyczne moůna opowiadaý w szalony, kolorowy, niekoniecznie zawstydzajĊcy sposób.
Rozczarowania 2016 roku
Rok 2016 obfitowaâ w kinie polskim w produkcje nowatorskie, bardzo
ciekawe i od dawna wyczekiwane. Jednak trzeba przyznaý, ůe pojawiâo się
teů kilka filmów, które pomimo szczerych chęci ich twórców naleůaâoby
uznaý za poraůkę i byý moůe zachęciý kogoœ, aby podjĊâ się próby ich opowiedzenia na nowo. Takim filmem z caâĊ pewnoœciĊ jest Smoleľsk w reůyserii
Antoniego Krauzego. Film, który ze względów politycznych od poczĊtku
byâ skazany na ocenę w kategoriach nieartystycznych, nie obroniâ się niestety ani pod względem fabularnym, ani wâaœnie estetycznym. Tajemnicze odwoâanie premiery i przesunięcie jej o kilka miesięcy na pewno dodatkowo
wzmogâo zainteresowanie przyszâych widzów. Niestety film okazaâ się rozczarowaniem. Z caâĊ pewnoœciĊ przesĊdziâa o tym m.in. zbyt duůa liczba
zdjęý dokumentalnych, które zdecydowanie rozrywajĊ spójnoœý dramaturgicznĊ. Uwagi moůna mieý takůe do gry aktorów, szczególnie tych odtwarzajĊcych gâówne role. Z caâĊ pewnoœciĊ historia katastrofy smoleľskiej zostaâa
opowiedziana za wczeœnie; byý moůe doczekamy się jeszcze jej innych realizacji filmowych.
Druga dâugo wyczekiwana produkcja historyczna roku 2016 równieů nie
speâniâa oczekiwaľ. Mowa tu o Historii Roja.
Twórcy filmu pragnĊ oddaý sprawiedliwoœý zapomnianym obroľcom
Boga, Honoru i Ojczyzny, ale takůe zrozumiaâym, wspóâczesnym językiem porozumiewaý się z mâodymi widzami. Zasadnicze pytanie filmu
brzmi: czy warto broniý przegranych spraw. Skoro jednak istnieje impuls
ich obrony, pozostaje nadzieja, ůe nie sĊ one do koľca przegrane…21

Niestety to piękne przesâanie realizuje się tylko w opisie filmu, nie odnajdziemy go w samej produkcji. Zagmatwanie opowieœci juů w pierwszych minutach utrudnia œledzenie historii do tego stopnia, ůe dalsze oglĊdanie staje
się raczej męczĊcĊ próbĊ rozpoznania, kto jest kim, niů seansem wyjaœniajĊcym
zawiâoœci (skomplikowanej juů samej w sobie) powojennej historii Polski.

21

http://filmpolski.pl/fp/index.php?film=1224594 [dostęp: 16.02.2017].
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Trzecia produkcja historyczna, która zawiodâa, to Zaýma Ryszarda Bugajskiego. Historia spotkania kardynaâa Stefana Wyszyľskiego z funkcjonariuszkĊ aparatu bezpieczeľstwa Polski Ludowej JuliĊ Brystygier miaâa szansę
staý się opowieœciĊ skonstruowanĊ na podobieľstwo ksiĊůki Rozmowy z katem
Kazimierza Moczarskiego.
Zaýma to produkcja okropnie nierówna, nietrzymajĊca napięcia, a przy
tym ukazujĊca zâo komunizmu w wymiarze momentami wręcz kabaretowym. (…) Niestety, Bugajski ZaýmĊ nie odpowiada na ůadne pytania.
To jeszcze póâ biedy, artysta nie musi byý wszak zawsze jednoznaczny –
ale tym razem ten wybitny reůyser nawet ich do koľca nie stawia, nie
sprawia, ůe chce się sięgnĊý po historię Brystygierowej, poczytaý o niej,
czy sprawdziý, jakie byây losy powojennej Polski pod butem takich
„urzędniczek” jak pani Julia. To film kulawy pod wieloma względami.
Ůaâuję, ůe tak interesujĊca postaý, jakĊ z pewnoœciĊ byâa Brystygierowa,
zostaâa ukazana tak pâytko. Szkoda (Fijoâek 2016).

Rozczarowaniem okazaâ się teů pierwszy polski musical Wszystko gra. Byâ
i pomysâ, i doskonaây dobór aktorek (w gâównych rolach wystĊpiây Stanisâawa
Celiľska, Kinga Preis oraz Eliza Rycembel). Jednak na tym atuty filmu się koľczĊ. Musical to jeden z trudniejszych realizacyjnie gatunków, niemajĊcy w Polsce
ůadnych tradycji. Oczywiœcie warto sięgaý po nowe pomysây, jednak trzeba mieý
na nie naprawdę dobrĊ receptę. W filmie Agnieszki Gliľskiej niestety tego wâaœnie zabrakâo i w zwiĊzku z tym Wszystko gra, zamiast byý nadziejĊ na odœwieůenie polskiego kina gatunkowego, okazaâo się nieudanym eksperymentem.
Filmografia
Jarocin, po co wolnoœý?, reů. i scen.: Marek Gajczak, Leszek Gnoiľski, zdj.: Marek Gajczak, Wojciech Sâota, Jerzy Pawleta.
Jestem mordercĊ, reů. i scen.: Maciej Pieprzyca, zdj.: Paweâ Dyllus, wyst.: Mirosâaw Haniszewski,
Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena Popâawska, Piotr Adamczyk.
Maria Curie, reů.: Marie Noëlle, scen.: Marie Noëlle, Andrea Stoll, zdj.: Michaâ Englert, wyst.:
Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling, Izabela Kuna.
Ostatnia rodzina, reů.: Jan P. Matuszyľski, scen.: Robert Bolesto, zdj.: Kacper Fertacz, wyst.:
Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Andrzej Chyra.
Planeta singli, reů.: Mitja Okorn, scen.: Mitja Okorn i inni, zdj.: Tomasz Madejski, wyst.: Maciej
Stuhr, Agnieszka Więdâocha, Piotr Gâowacki, Weronika KsiĊůkiewicz, Tomasz Karolak.
Powidoki, reů.: Andrzej Wajda, scen.: Andrzej Mularczyk, zdj.: Paweâ Edelman, wyst.: Bogusâaw Linda, Zofia Wichâacz, Bronisâawa Zamachowska, Krzysztof Pieczyľski.
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Smoleľsk, reů.: Antoni Krauze, scen.: Antoni Krauze i inni, zdj.: Michaâ Pakulski, wyst.: Beata
Fido, Lech áotocki, Aldona Struzik, Maciej Póâtorak, Jerzy Zelnik.
Szczęœcie œwiata, reů. i scen.: Michaâ Rosa, zdj.: Marcin Koszaâka, wyst.: Karolina Gruszka, Mateusz Lickindorf, Grzegorz Palkowski, Krzysztof Stroiľski, Dariusz Chojnacki.
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisâockiej, reů.: Maria Sadowska, scen.: Krzysztof Rak, zdj.:
Michaâ Sobociľski, wyst.: Magdalena Boczarska, Eryk Lubos, Justyna Wasilewska, Piotr
Adamczyk.
Woâyľ, reů. i scen.: Wojciech Smarzowski, zdj.: Piotr Sobociľski junior, wyst.: Michalina áabacz, Arkadiusz Jakubik, Vasili Vasylyk, Adrian Zaremba, Izabela Kuna.
Wszystko gra, reů.: Agnieszka Gliľska, scen.: Marta Konarzewska, Agnieszka Gliľska, zdj.:
Paweâ Edelman, wyst.: Kinga Preis, Eliza Rycembel, Stanisâawa Celiľska, Sebastian Fabijaľski.
Za niebieskimi drzwiami, reů.: Mariusz Palej, scen.: Adam Wojtyszko, Magdalena Nieý, Katarzyna Stachowicz-Gacek, zdj.: Witold Pâóciennik, wyst.: Dominik Kowalczyk, Ewa Bâaszczyk,
Magdalena Nieý, Michaâ Ůebrowski.
Zaýma, reů. i scen.: Ryszard Bugajski, zdj.: Arkadiusz Tomiak, wyst.: Maria Mamona, Maâgorzata ZajĊczkowska, Janusz Gajos, Marek Kalita.
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Polish film shelf 2016 (and a little bit of 2017)
The article summarises the 2016 film season and mentions a few films that have been released in 2017. The author presents the advantages and disadvantages of certain films regarded as material to Polish culture. The article describes the following movies: Jarocin, po co
wolnoœý?, Jestem mordercĊ, Maria Curie, Ostatnia rodzina, Planeta singli, Powidoki, Smoleľsk, Szczęœcie
œwiata, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisâockiej, Woâyľ, Wszystko gra, Za niebieskimi drzwiami,
Zaýma.
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