Drodzy Widzowie!

Milí diváci!

No i stuknęła nam osiemnastka! Wiek ten jest uważany w kulturze zachodniej za początek dorosłości. Osoby, które go osiągnęły, są w wielu
systemach prawnych uznawane za pełnoletnie. To czas pierwszych
miłości, patrzenia na świat przez różowe okulary, ale i moment pierwszych dojrzałych wyborów, niekiedy bolesnych. Coś się kończy,
coś zaczyna. Najczęściej 18-latek z wielką radością i energią patrzy
w przyszłość. I taka jest nasza edycja Kina na Granicy. Szalona, młodzieńcza, spełniająca odważnie marzenia, ale też świadoma celów,
drogi, jaką chce podążać, oraz zdecydowana na wybór nowych, dojrzałych partnerów – w tym oku na naszym festiwalu pojawiły się
więc nowe twarze, ze świeżym spojrzeniem i pomysłami. Tak już jest
ze związkami — niektóre okazują się przelotne, inne trwają latami.
Dotyczy to również Was — Drodzy Uczestnicy — część dorastała razem z Przeglądem, inni pojawili się niedawno. Zupełnie jak w życiu.
Najważniejsze, że dzisiaj spotykamy się w Cieszynie znowu.

Tak už slavíme osmnáctiny! Tento věk se v západní kultuře považuje
za vstup do dospělosti. Lidé, kteří dosáhli osmnácti let, jsou dle
právních řádů mnoha zemí považováni za plnoleté. Je to čas prvních
lásek, pozorování světa skrze pověstné růžové brýle, ale zároveň
i chvíle prvních rozhodnutí, občas i bolestných. Něco končí a něco
zase začíná. Nejčastěji jsou ale osmnáctiletí s ohromnou radostí
a energií zahledění do budoucnosti. A takový je i náš nový ročník
Kina na hranici. Bláznivý, mladistvý, takový, který si odvážně plní sny,
ale zároveň vědomý si svých cílů, cesty, po níž se chce vydat, ale také
spojený s výběrem nových, zralých partnerů – a proto se i na našem
festivalu letos objevily nové tváře, se svěžím pohledem a nápady.
Tak už to ve vztazích chodívá – některé bývají letmé, zatímco jiné vydrží dlouhá léta. A to se týká i vás, naši milí účastníci – část z vás vyrůstala společně s přehlídkou, zatímco další se objevili teprve nedávno.
Přesně jako v životě. Nejdůležitější ale je, že se dnes opět setkáváme
v Těšíně.

A jaki jest tegoroczny program? Z jednej strony stawia na młodość —
w znaczeniu nie tylko twórców młodego pokolenia, ale i młodości
ekranowej – stąd cykl filmów o dojrzewaniu, pierwszych miłościach,
euforiach i odkrywaniu własnej odrębności. Z drugiej strony pojawią się nazwiska już kultowe, bohaterowie aktorskich i reżyserskich
retrospektyw.
Zaprezentujemy przeglądy twórczości artystów trzech kinematografii:
polskiej (Agata Kulesza, Grzegorz Królikiewicz), czeskiej (Anna Geislerová, Ladislav Helge) i słowackiej (Magda Vášáryová, Dušan Trančík).
Wydarzeniem Przeglądu będzie także prezentacja dorobku Szkoły
Filmowej w Łodzi, jednej z najlepszych szkół artystycznych na świecie.
Pokażemy etiudy mistrzów kina i najnowsze produkcje, szkolne filmy wybitnych operatorów oraz znakomite animacje. Wisienką na torcie będzie cykl filmów erotycznych. Nie zabraknie także głośnych tytułów ostatnich sezonów z Polski, Czech i Słowacji. Kino na Granicy
to jednak nie tylko spotkanie ze sztuką filmową, ale i znakomita atmosfera, rozkosze podniebienia, rekordowa liczba wspaniałych gości,
dziesiątki rozmów i spotkań, a także doskonałe koncerty.

A jaký je letošní program? Na jedné straně sází na mládí – a to nejen
ve smyslu tvůrců mladé generace, ale i mládí takříkajíc na plátně:
čeká na vás cyklus filmů o dospívání, prvních láskách, nadšení a objevování vlastní jinakosti. Na druhé straně se objeví kultovní jména
představitelů našich hereckých a režijních retrospektiv.
Přineseme vám přehlídky tvorby uměleckých osobností celkem tří
národních kinematografií: polské (Agata Kulesza, Grzegorz Królikiewicz), české (Anna Geislerová, Ladislav Helge) a slovenské (Magda Vášáryová, Dušan Trančík). Významnou událostí letošní přehlídky bude
prezentace tvorby Filmové školy v Lodži, jedné z nejlepších uměleckých škol na světě. Představíme vám etudy filmových mistrů i nejnovější snímky, školní filmy slavných kameramanů a vynikající animované etudy. Třešničkou na dortu bude cyklus erotických filmů.
Nebudou chybět ani slavné snímky z posledních let z Polska, Česka
a ze Slovenska. Kino na hranici ovšem nepřináší pouze setkání s filmovým uměním, ale i skvělou atmosféru, labužnické slasti, rekordní
počet hostů, desítky debat a setkání a v neposlední řadě i vynikající koncerty.

Witajcie, świętujcie z nami i cieszcie się Cieszynem!
Takže vítejte, slavte s námi a těšte se v Těšíně!

dyrektor | ředitelka:

koordynacja obiegu kopii filmowych |

foto:

Jolanta Dygoś

shipping filmů:

Marcin Markiton

Viera Duricová, Piotr Kasela, Piotr Kumor,

spot:

Milada Ślusarczyková

Kacper Zamarło

transport gości | transport hostů:

projektory, ekrany, kamery |

Krzysztof Howikowicz

projektory, obrazovky, kamery:

dyrektor finansowa | finanční ředitelka:
Petra Slováček Rypienová
dyrektorzy programowi | programoví ředitelé:

Piotr Konieczny / CA Visual Com

Łukasz Maciejewski, Martin Novosad
koncepcja graficzna | grafická koncepce |
dyrektor organizacyjny | organizační ředitel:

DTP & layout:

napisy | titulky:

Stefan Mańka

Iwona Cichy

Studio Kropka

dyrektor ds. marketingu i promocji |

oprawa plastyczna, wystawy |

druk | tisk:

marketingový ředitel:

grafická koncepce, výstavy:

FINIDR s.r.o.

Beniamin Zapała

Magdalena Szadkowska, Veronika Křístková

public relations:

redaktor katalogu:

Gabriela Cichá, Karolina Kazuła

Agnieszka Szeffel

guest service:

autorzy tekstów | autoři textů:

Marek Wolas

Jana Bébarová, Iwona Cichy,
Bartosz Czartoryski, Piotr Czerkawski,

organizatorzy | organizátoři:

akredytacje | akreditace:

Adam Kruk, Michal Michalovič,

Stowarzyszenie Kultura na Granicy

Klaudia Zapała

Mariusz Mikliński, Piotr Mirski,

prezes Jolanta Dygoś

Renata Putzlacher, Joanna Ostrowska ,
koordynatorzy | koordinátoři:

Artur Zaborski

Teatr im. Adama Mickiewicza: Piotr Kumor

výkonná ředitelka

kino Piast: Barbara Sroga

tłumaczenia | překlady:

Cieszyński Ośrodek Kultury

Markéta Sergejko, Zbigniew Machej,

Dom Narodowy: Santana Murawska

Jan Stachowski

kino Central: Anna Biernacka
				

korekta | korektura:

klub festiwalowy | festivalový klub:

Mariusz Mikliński, Renata Zdražilová

Jakub Gajdica, Łukasz Kazimierowicz, Piotr Kasela,
Maciej Urbaś

redakcja www | redakce webu:
Stefan Mańka

projekcje plenerowe | plenérové projekce:
Jakub Gajdica

tłumaczenie www i facebook |
překlady textů webu a FB:

koordynacja tłumaczeń | koordinace překladů:

Lucie Hruškovská

Izabela Szulc
administracja www | správa webu:
koordynacja wolontariuszy |
koordinace dobrovolníků:
Marek Łużyński

EducationTalentCulture z.s.

stronydlafirm.eu, Kamil Słowiena

Petra Slováček Rypienová

miejsca realizacji | místa realizace:

Gustaw Gajda

Paweł Plaszczyk

Teatr im. Adama Mickiewicza

Katarzyna Gągała

Julia Płonka

dyrektor Andrzej Łyżbicki

Natalia Grela

Michał Prasełek

Magda Gruber

Ryszard Prochota

Kino Piast

Mateusz Grzechnik

Michalina Przybyła

kierownik Marek Mendroch

Agata Guńková

Paulina Pyka

Karolina Hanczarowska

Marta Radwaniak

Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy

Kinga Hankus

Maciej Rajwa

dyrektor Monika Sikora-Monkiewicz

Monika Herzyk

Małgorzata Reszka

Agata Hryniowska

Agata Rupińska

Zamek Cieszyn

Aleksandra Janeczek

Pedrita Setenareski

dyrektor Ewa Gołębiowska

Katarzyna Jankowiak

Dagna Sobieska

Maciej Jaroszyński

Martyna Sojka

Browar Zamkowy Cieszyn 		

Emilia Jeziorowska

Artur Stawarz

prezes zarządu Jacek Gerula

Szymon Juraszek

Marta Stefańska

Wojciech Kadłubiec

Małgorzata Stęchły

UL Kultury Pracownia Dobrych Praktyk

Martyna Kajdana

Julia Szot, Sonia Szymala

koordynatorka Barbara Głyda-Żydek

Alicja Kamińska

Alina, Ściążko

Klaudia Kamińska

Klaudia Śpiewak

Kino Central

Magdalena Kelner

Kinga Tasarek

ředitelka Sabina Stiller

Timios Kiechajas

Alicja Topór

Julia Kłosińska

Paweł Trzepizur

Městská knihovna Český Těšín –

Edyta Kryczek

Ewelina Tyszewska

čítárna a kavárna Avion

Anna Kryska

Zuzanna Waleczek

ředitelka Jana Galášová

Natalia Kuczera

Mateusz Wiśniewski

Renata Kura

Maciej Wolan

Małgorzata Lachendro

Marta Wołoszyn

wolontariusze | dobrovolníci:

Alicja Lauterbach

Konrad Wójcik

Dawid Adamczyk

Aleksandra Marczak

Agáta Žywczoková

Łukasz Aleksa

Marta Mędrzak Gajda

Rafał Żabiński

Emilia Baranowska

Aleksandra Michałek

Sylwia Bednarek

Barbara Milewska

Monika Bernacka

Daria Mnich

Oliwia Bień

Katarzyna Nachman

Karolina Biesiacka

Bartek Nawrat

Julia Chlebowska

Nina Niepsuj

Weronika Chorzempova

Karolina Nikiel

Agata Chromcová

Agata Noszczyk

Mariusz Chromik

Małgorzata Nowak

Jan Cieślar

Gabriela Ogrodnik

Martyna Derbin

Maria Olinyk

Monika Dróżdż

Amadeusz Pajor

Natalia Fira

Alina Paleczny

Konrad Flis

Błażej Pielok

Marek Gajda

Karolina Pieniężna

legenda:
18 — Osiemnastka na osiemnastkę / Osmnáct na osmnáctce
AG — Anna Geislerová. Retrospektywa / Retrospektiva
AK — Agata Kulesza. Retrospektywa / Retrospektiva
DT — Dušan Trančík. Retrospektywa / Retrospektiva
GK — Grzegorz Królikiewicz. Retrospektywa / Retrospektiva
HU — Element węgierski / Maďarský element
LH — Ladislav Helge. Retrospektywa / Retrospektiva
ŁO — Łodzią po Olzie / Lodí po Olši
ME — Malowanie na ekranie / Malování na stříbrné plátno
MV — Magda Vášáryová. Retrospektywa / Retrospektiva
NF — Nowe filmy / Nové filmy
PP — Parno nie porno / Parno není porno
AVION — Čítárna a kavárna Avion / Noiva, Český Těšín, Hlavní třída 2061
CENTRAL — Kino Central, Český Těšín, Štefánikova 27
DOM — Dom Narodowy, Cieszyn, Rynek 12
KLUB — Klub festiwalowy / Festivalový klub, Cieszyn, Browar Zamkowy
KORNEL — Księgarnia, Kawiarnia, Antykwariat Kornel i Przyjaciele, Cieszyn, ul. Sejmowa 1
PIAST — Kino Piast, Cieszyn, ul. Ratuszowa 1
TEATR — Teatr im. Adama Mickiewicza, Cieszyn, pl. Teatralny 1
UL — UL Kultury (dawna Galeria Szara), Cieszyn, ul. Srebrna 1
ZAMEK — Projekcje pod Wieżą Piastowską / Promítání u Pisatovské vĕžě, Cieszyn, Wzgórze Zamkowe

Zmiany w programie zastrzeżone. | Změna programu vyhrazena.

ANNA GEISLEROVÁ
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AG

ANNA GEISLEROVÁ
(1976–)
wybrana filmografia | vybraná filmografie:
1990 Pějme píseň dohola / Zaśpiewajmy wszyscy wraz
1991 Requiem pro panenku / Requiem dla laleczki
1994 Jízda / Jazda
1995 Válka barev
1997 Výchova dívek v Čechách /
Wychowanie panien w Czechach
1999 Návrat idiota / Powrót idioty; Kuře melancholik
2000 Kytice

Mimo że nie ukończyła studium aktorskiego w praskim konserwatorium Jaroslava Ježka, charyzmatyczna, obdarzona
temperamentem Aňa Geislerová bez trudu weszła do branży filmowej. Wystąpiła
już jako podlotek w Requiem dla laleczki
(1991) Filipa Renča, by później błyszczeć
w kolejnych produkcjach młodych reżyserów: Jeździe (1994) Jana Svěráka, Powrocie idioty (1999) Sašy Gedeona czy filmach Jana Hřebejka i Ondřeja Trojana.
Od dłuższego czasu jedna z najbardziej
wziętych aktorek czeskich, często obsadzana w rolach subtelnych, asertywnych
piękności. Laureatka pięciu Czeskich
Lwów dla najlepszej aktorki za role pierwszo- i drugoplanowe, ponadto sześciokrotnie nominowana do tej nagrody.
Za rolę neurotycznej samotnej matki w filmie Bohdana Slámy Szczęście (2005) zdobyła Srebrną Muszlę dla najlepszej aktorki na festiwalu w San Sebastián. Pojawia
się też w produkcjach telewizyjnych, występowała np. w serialach Terapie (2011),
Nevinné lži (2013) czy Až po uši (2014).

Přestože studium herectví na pražské konzervatoři Jaroslava Ježka nedokončila,
neměla charismatická, temperamentem
obdarovaná zrzka problém prosadit se
ve filmové branži. Herecky na sebe upozornila již v dospívajícím věku, počínaje
Renčovým Requiem pro panenku (1991)
a posléze excelovala v dalších filmech
mladé režisérské generace – v Jízdě (1994)
Jana Svěráka, Návratu idiota (1999) Saši
Gedeona či ve snímcích Jana Hřebejka
a Ondřeje Trojana. Dlouhodobě jedna
z nejobsazovanějších českých hereček,
mj. typická představitelka křehkých, leč
asertivních krásek, má na svém kontě
celkem pět Českých lvů pro nejlepší herečku v hlavních i vedlejších rolích a nominace na dalších šest. Za roli psychicky
labilní matky-samoživitelky ve filmu Bohdana Slámy Štěstí (2005) získala Stříbrnou
mušli pro nejlepší herečku na filmovém
festivalu v San Sebastianu. Vedle filmu
se herečka rovněž aktivně zapojuje i do
televizní produkce, účinkovala například
v seriálech Terapie (2011), Nevinné lži
(2013) či Až po uši (2014).

2002 Výlet / Małe sekrety; Bratři
2003 Mazaný Filip
Želary / Żelary
2005 Štěstí / Szczęście; Sílení
Sklapni a zastřel mě / Zamknij się i zastrzel mnie
Anděl Páně
2006 Kráska v nesnázích / Piękność w opałach
2007 Medvídek / Niedźwiadek
2008 Smutek paní Šnajderové
2010 Občanský průkaz
Největší z Čechů / Największy z Czechów
2011 Nevinnost / Niewiność; Terapie
2012 Vrásky z lásky; Čtyři slunce / Cztery słońca
2013 Líbánky / Po ślubie; Nevinné lži
2014 Až po uši; Pohádkář / Bajarz; Fair Play
2016 Polednice / Południca
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ZAŚPIEWAJMY WSZYSCY WRAZ
PĚJME PÍSEŇ DOHOLA
Czechosłowacja / Československo 1990, 103'
reżyseria / režie: Ondřej Trojan
scenariusz / scénář: Jan Hřebejk, Petr Jarchovský
zdjęcia / kamera: Asen Šopov
obsada / hrají: Václav Chalupa, Ulrika Kotajná,
Ladislav Brothánek, Jan Procházka, Radek Říha,
Jiří Strach, Jitka Andělová, Aňa Geislerová

Jana Bébarová

Nazywam się Ondřej Batík i wciąż jestem
prawiczkiem. Tak brzmi pierwsze zdanie
„małego debiutu wielkich twórców”. Zwariowana komedia, której akcja rozgrywa
się na obozie pionierskim, stanowiła początek drogi twórczej wielu przyszłych
osobowości czeskiej kinematografii: scenarzysty Petra Jarchovskiego, jego druha, reżysera Jana Hřebejka, jak również
Ondřeja Trojana, reżysera i znaczącego
producenta, który w przyszłości będzie
produkował filmy Hřebejka. W tym filmie
zadebiutowała także młodziutka aktorka
Aňa Geislerová , której wdzięk oczarował
Trojana w trakcie castingu. Projekt, realizowany jeszcze przed aksamitną rewolucją
i będący de facto wprawką warsztatową,
stał się głosem pokolenia. W mozaice wariackich epizodów z osobliwymi postaciami nie sposób nie dostrzec śladów
charakterystycznej poetyki praskiego teatru Sklep, w którym Trojan występował
jako aktor. I chociaż film ten popadł w pewnym momencie w zapomnienie tak
jak podobny estetycznie Kouř, to w odróżnieniu od produkcji Tomáša Vorla nigdy nie zdobył statusu dzieła kultowego.

„Jmenuji se Ondřej Batík a jsem dosud
panic.“ Tak zní úvodní věta z „malého
debutu velkých tvůrců“. Osobitě pojatá
bláznivá komedie z prostředí pionýrského tábora byla prvotinou hned pro několik v budoucnu výrazných osobností
české kinematografie: scenáristy Petra
Jarchovského a jeho dvorního kolegy-režiséra Jana Hřebejka, a také režiséra,
později významného producenta Ondřeje Trojana, který Hřebejkovy filmy téměř
pravidelně producentsky zaštiťuje. V neposlední řadě byla i malým debutem mladičké herečky Ani Geislerové, jejíž kouzlo během konkurzu Trojanovi učarovalo.
Projekt, který vznikal ještě před sametovou revolucí a de facto spontánně jako školní cvičení, se stal originální generační výpovědí. Mozaikovitě složený sled
ztřeštěných epizod plný bizarních postaviček v sobě nezapře vlivy svérázné
poetiky pražského divadla Sklep, ve kterém Trojan působil jako herec. Stejně jako obdobně stylizovaný Kouř však ve své
době zapadl a na rozdíl od jmenovaného snímku Tomáše Vorla ani zpětně nedosáhl takového kultovního statutu.
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REQUIEM DLA LALECZKI
REQUIEM PRO PANENKU
Czechosłowacja / Československo 1991, 94'
reżyseria / režie: Filip Renč
scenariusz / scénář: Filip Renč, Igor Chaun, Zdeněk
Zelenka podle reportáže Josefa Klímy
zdjęcia / kamera: Juraj Fándli
obsada / hrají: Aňa Geislerová, Eva Holubová,
Barbora Hrzánová, Filip Renč, Soňa Valentová,
Jaroslava Hanušová, Jan Schmid

Jana Bébarová

Pełnometrażowy debiut Filip Renča, utalentowanego absolwenta Katedry Dokumentu FAMU, oparty jest na autentycznej
historii, którą po raz pierwszy nagłośnił
w swoim reportażu znany czeski dziennikarz śledczy, Josef Klíma. W połowie
lat 80. na skutek błędnej decyzji administracyjnej nastolatka trafia do zakładu
dla dziewcząt upośledzonych umysłowo.
W roli zgwałconej przez ojca 14-letniej
Mariki wystąpiła mająca wtedy tyle samo
lat Aňa Geislerová, która dała porywający, niesamowicie emocjonalny popis
sztuki aktorskiej. Film pokazuje rozpaczliwą walkę bohaterki z bezprawiem,
brakiem zainteresowania ze strony dorosłych, sadyzmem wychowawczyń i panującym w zakładzie brutalnym drylem,
który nastoletnią podopieczną doprowadził do buntu o tragicznych konsekwencjach. Pomimo głosów krytyki,
że film zniekształca fakty oraz charaktery
poszczególnych postaci (podopiecznych
i personelu), Requiem dla laleczki stało
się przebojem i najchętniej oglądanym
czeskim filmem 1991 roku.

Celovečerní hraný debut talentovaného absolventa Katedry dokumentaristiky
z pražské FAMU Filipa Renče vychází
ze skutečného případu, který veřejnosti
ve své reportáži poprvé představil známý
český investigativní novinář Josef Klíma.
Jednalo se o příběh mladistvé dívky, která byla v polovině osmdesátých let administrativním omylem umístěna v Ústavu
pro mentálně postižené dívky. Do filmové role čtrnáctileté Mariky, kterou znásilnil její vlastní otec, si Renč vybral tehdy stejně starou Aňu Geislerovou, která
předvedla strhující, ryze emocionální herecký výkon. Film vystihuje zoufalý boj
Mariky proti bezpráví, nezájmu dospělých, sadistickému jednání vychovatelek
a tyranskému režimu, který v ústavu panoval a který o pomoc marně volající
náctiletou chovanku vedl k rázné revoltě
tragických rozměrů. Navzdory kritikám,
že filmové zpracování za účelem dramatičnosti značně zkreslovalo fakta a skutečnou povahu jednotlivých aktérů případu (chovanek i personálu), bylo Requiem
pro panenku diváckým hitem a stalo se nejnavštěvovanějším českým filmem roku.
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JAZDA
JÍZDA
Czechy / Česko 1994, 90'
reżyseria / režie: Jan Svěrák
scenariusz / scénář: Martin Dostál, Jan Svěrák
zdjęcia / kamera: F. A. Brabec
muzyka / hudba: Radek Pastrňák
obsada / hrají: Aňa Geislerová, Radek Pastrňák,
Jakub Špalek, Filip Renč
nagrody / ocenění: Czeskie Lwy 1995 —
najlepsza muzyka, najlepsze zdjęcia;
MFF w Karlowych Warach 1995 — Kryształowy
Globus; FF w Pilznie 1995 — Nagroda Publiczności;
Lubuskie Lato Filmowe 1996 — Nagroda Specjalna /
Český lev 1995 – nejlepší hudba, nejlepší kamera;
MFF v Karlových Varech 1995 – Křišťálový glóbus;
FF v Plzni 1995 – cena diváků;
Lubušské filmové léto 1996 – zvláštní cena

Piotr Mirski

Jazda! Dwaj kumple, którzy mają dzikość
w sercu i zapas wolnego czasu, przemierzają kraj w poszukiwaniu przygód.
W pewnym momencie dostrzegają przy
drodze dziwną dziewczynę: młodą i piękną, ale przy tym nieco autystyczną.
Kim jest? Jaka jest jej historia? I dlaczego
jej majtki leżą w krzakach? Chłopaki nie
wiedzą, co się stało, ale zabierają dziewczynę ze sobą. W ślad za nimi rusza jej
kochanek. Sielanka trwa jednak dalej:
bohaterowie mkną pod błękitnym niebem i rozpalonym słońcem, podziwiają
przyrodę, zwiedzają pobliskie miasteczka,
jedzą lody, wygłupiają się, prowadzą
bezsensowne lub banalne rozmowy. Także flirtują. Film Svěráka składa się z anegdot, pocztówek, piosenek, pojedynczych
chwil nudy. Od historii ważniejszy jest
w nim nastrój: beztroska, która czasem
gęstnieje w coś cięższego i mniej przyjemnego. To wzorcowe kino drogi. Takie,
które opowiada o podróży i równocześnie jest podróżą.

Jízda! Dva kamarádi, velmi nespoutaní
a s přemírou volného času, jezdí po Čechách a hledají dobrodružství. Jednoho
dne si u cesty všimnou zvláštní dívky: je
mladá a krásná, ale zároveň působí trochu autisticky. Kdo to je? Jaký je její příběh? A jak se její kalhotky dostaly do
křoví? Mladí muži nevědí, co se stalo, ale
berou dívku s sebou. Za nimi se vydává
její milenec. Idyla však pokračuje: naši
hrdinové projíždějí pod modrým nebem
a rozpáleným sluncem, obdivují přírodu,
navštěvují okolní městečka, jedí zmrzlinu, dělají hlouposti, vedou nesmyslné
nebo banální hovory. A také flirtují. Svěrákův film se skládá z anekdot, pohlednic, písní, ojedinělých nudných chvil. Víc
než na příběhu záleží na náladě: bezstarostnost, která postupně houstne v cosi
těžšího a méně příjemného. Jízda je typické road movie. Film vyprávějící o cestě,
který je zároveň sám cestou.
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POWRÓT IDIOTY
NÁVRAT IDIOTA
Czechy, Niemcy / Česko, Německo 1999, 100'
reżyseria / režie: Saša Gedeon
scenariusz / scénář: Saša Gedeon,
na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego /
na motivy románu F. M. Dostojevského
zdjęcia / kamera: Štěpán Kučera
muzyka / hudba: Vladimír Godár
obsada / hrají: Pavel Liška, Aňa Geislerová,
Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Jiří Macháček,
Zdena Hadrbolcová
nagrody / ocenění: MFF w Bratysławie 1999 —
najlepszy aktor, Nagroda Publiczności, Nagroda
Dziennikarzy, specjalne wyróżnienie;
Czeskie Lwy 2000 — najlepszy film, najlepsza aktorka
drugoplanowa, najlepszy reżyser, najlepszy
scenariusz, najlepsza muzyka, nagroda krytyków /
MFF v Bratislavě 1999 – nejlepší mužský herecký
výkon, cena diváků, cena novinářů,
zvláštní čestné uznání; Český lev 2000 – nejlepší film,
nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, nejlepší
režie, nejlepší scénář, nejlepší hudba, cena kritiků

Piotr Mirski

Film Gedeona powstał z inspiracji Idiotą
Dostojewskiego. Tytułowym bohaterem
jest chłopak, który wiele lat spędził w zakładzie psychiatrycznym, odizolowany
od świata i poddawany elektrowstrząsom.
Teraz, wciąż cierpiący z powodu koszmarów i krwotoków z nosa, wraca na łono
społeczeństwa. Jest jak biała kartka: pozbawiony doświadczeń, naiwny, w dosłowny i przenośny sposób dziewiczy. Ironia
losu sprawia, że bohater trafia w środek
skomplikowanego erotycznego układu.
Ktoś kogoś kocha, ktoś inny kogoś zdradza. Idiota przygląda się temu z szeroko
otwartymi oczami. Próbuje pomagać,
łagodzić konflikty, zadowolić wszystkich
i nikogo nie skrzywdzić. Jego nieracjonalna, gamoniowata dobroć zostaje skonfrontowana z wszechobecnym egoizmem. Gedeonowi udaje się znaleźć kompromis między dramatem a komedią.
Tonacja filmu cały czas waha się między
zakłopotaniem, rozczarowaniem a nadzieją, że świat może być lepszy.

Film Saši Gedeona je inspirován Dostojevského Idiotem. Titulním hrdinou je mladík, který strávil mnoho let v psychiatrické
léčebně, kde byl izolován od světa a léčen elektrošoky. Teď se vrací zpátky do
společnosti. Stále ještě trpí děsy a krvácením z nosu. Je jako nepopsaný list: nemá žádné zkušenosti, je naivní, doslova
i v přeneseném významu neposkvrněný.
Ironií osudu se dostává do centra komplikované milostné situace. Kdosi někoho
miluje, někdo jiný je komusi nevěrný.
„Idiot“ to vše sleduje s vykulenýma očima. Snaží se pomáhat, mírnit konflikty,
vyhovět všem a nikomu neublížit. Jeho
iracionální, přihlouplá dobrota je konfrontována s všudypřítomným egoismem.
Sašovi Gedeonovi se podařilo najít kompromis mezi dramatem a komedií. Zabarvení filmu po celou dobu kolísá mezi
nejistotou, zklamáním a nadějí, že svět
může být lepší.
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ŻELARY
ŽELARY
Czechy, Słowacja, Austria /
Česko, Slovensko, Rakousko 2003, 142'
reżyseria / režie: Ondřej Trojan
scenariusz / scénář: Petr Jarchovský,
na podstawie prozy Květy Legátovej / Petr Jarchovský
na motivy prózy Květy Legátové
zdjęcia / kamera: Asen Šopov
muzyka / hudba: Petr Ostrouchov
obsada / hrají: Aňa Geislerová,
György Cserhalmi, Ivan Trojan, Jaroslava Adamová,
Zita Kabátová, Svatopluk Beneš
nagrody / ocenění: Czeskie Lwy 2004 —
najlepszy dźwięk, najlepsza aktorka;
MFF w Bangkoku 2005 — najlepsza aktorka /
Český lev 2004 – nejlepší zvuk, nejlepší ženský
herecký výkon v hlavní roli; MFF v Bangkoku 2005 –
nejlepší ženský herecký výkon

Piotr Mirski

II wojna światowa, czas bohaterstwa, ale
też nieustającego strachu. Okres, w którym dla całych rzesz ludzi liczył się przede
wszystkim jeden cel: przeżycie. Główna
bohaterka, pracująca w mieście jako pielęgniarka, pomaga w działaniach ruchu
oporu. Kiedy wróg wpada na ślad konspiracji, dziewczyna musi bezzwłocznie
uciekać. Schronienie znajduje we wsi
Żelary. W imię zachowania pozorów postanawia wyjść za prostego, niepasującego do niej mężczyznę. Małżeństwo
z rozsądku powoli ewoluuje w coś szczerego i poważnego. Tymczasem obserwujemy życie lokalnej społeczności: chwile
radości i ulgi, mniejsze i większe konflikty.
Chociaż wieś może wydawać się enklawą spokoju, to wojna i przemoc cały czas
czają się za horyzontem, gotowe, aby
zburzyć mozolnie budowany ład. Żelary
było nominowane do Oscara w kategorii
najlepszy film nieanglojęzyczny.

Druhá světová válka byla obdobím hrdinství, ale také neustálého strachu. Doba,
kdy obrovské množství lidí mělo především jeden cíl: přežít. Hlavní hrdinka
pracuje ve městě jako zdravotní sestra
a pomáhá v odboji. Když nepřítel přijde
na stopu konspiraci, musí okamžitě utéct.
Ukryje se ve vsi Želary, a aby zabránila
prozrazení, provdá se zde za prostého
muže, který se k ní nehodí. Sňatek z rozumu se postupně mění v upřímný a vážný
vztah. Zároveň můžeme sledovat život
místních lidí: okamžiky radosti i úlevy,
menší i větší konflikty. Vesnice sice působí jako ostrůvek klidu, ale válka a násilí
stále číhají za obzorem, připraveny narušit pracně budovaný řád. Film Želary byl
nominován na Oscara v kategorii nejlepší cizojazyčný film.
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SZCZĘŚCIE
ŠTĚSTÍ
Czechy / Česko 2005, 100'
reżyseria / režie: Bohdan Sláma
scenariusz / scénář: Bohdan Sláma
zdjęcia / kamera: Diviš Marek
muzyka / hudba: Leonid Soybelman
obsada / hrají: Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška,
Aňa Geislerová, Marek Daniel,
Zuzana Kronerová, Simona Stašová
nagrody / ocenění: MFF w San Sebastián 2005 —
Złota Muszla, najlepsza aktorka; Festiwal Młodego
Kina Wschodnioeuropejskiego w Cottbus 2005 —
nagroda FIPRESCI; MFF w Bratysławie 2005 —
najlepszy aktor, Nagroda Jury Ekumenicznego;
Czeskie Lwy 2006 — najlepszy film, najlepszy reżyser,
najlepszy scenariusz, najlepsza aktorka,
najlepszy aktor, najlepsza aktorka drugoplanowa,
najlepsze zdjęcia, nagroda krytyków /
MFF v San Sebastiánu 2005 – Zlatá mušle,
nejlepší ženský herecký výkon; Festival mladého
východoevropského filmu v Cottbusu 2005 –
cena FIPRESCI; MFF v Bratislavě 2005 –
nejlepší mužský herecký výkon, cena ekumenické

Bohdan Sláma portretuje w Szczęściu
pewien mikroświat: podrzędne osiedle
w czeskim mieście. Pokazuje wnętrza
bloków, supermarketów, fabryk i barów;
kontempluje pomazany sprayami beton
i pojedyncze przebłyski dobrobytu. Przede wszystkim jednak uważnie przygląda
się mieszkającym tu ludziom: starszym
i młodszym; tym, którzy pogodzili się
ze swoim losem, i tym, którzy ciągle walczą o lepsze jutro. Bohaterowie zmagają
się z obowiązkami, a potem na różne sposoby szukają wytchnienia: w alkoholu,
ale przede wszystkim w miłości. Ta potrafi
jednak prowadzić na manowce, w stronę
daremnych poświęceń lub nawet szaleństwa. W tłumie postaci na pierwszy plan
wysuwa się dziewczyna, której partner
w pogoni za pieniędzmi poleciał do Stanów Zjednoczonych. Czy także ona powinna opuścić dom i dołączyć do niego
w obcym kraju? Czy właśnie tam ma szukać szczęścia?

Bohdan Sláma ve filmu Štěstí portrétuje
mikrosvět druhořadého sídliště v českém městě. Ukazuje interiéry paneláků,
supermarketů, továren a barů; pozoruje
posprejovaný beton i jednotlivé záblesky blahobytu. Především však pozorně
sleduje lidi, kteří zde žijí: staré i mladé,
smířené se svým osudem i ty, kteří stále
bojují o lepší budoucnost. Hrdinové filmu
zápolí se svými povinnosti a úlevu hledají různým způsobem, někdy v alkoholu,
ale především v lásce. Ta však člověka
dokáže přivést na scestí, k nic nepřinášejícímu sebeobětování, nebo i k šílenství.
Z mnoha postav se do popředí dostává
dívka, jejíž přítel odjel za výdělkem do
Spojených států. Měla by i ona opustit
svůj domov a žít s ním v cizině? Má právě
tam hledat štěstí?

poroty; Český lev 2006 – nejlepší film, nejlepší režisér,
nejlepší scénář, nejlepší ženský herecký výkon
v hlavní roli, nejlepší mužský herecký výkon v hlavní
roli, nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli,
nejlepší kamera, cena kritiků

Piotr Mirski
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NIEWINNOŚĆ
NEVINNOST
Czechy / Česko 2011, 98'
reżyseria / režie: Jan Hřebejk
scenariusz / scénář: Petr Jarchovský
zdjęcia / kamera: Martin Šácha
muzyka / hudba: Vladivojna La Chia
obsada / hrají: Ondřej Vetchý,
Anna Linhartová, Zita Morávková, Aňa Geislerová,
Hynek Čermák, Alena Mihulová
nagrody / ocenění: Czeskie Lwy 2012 —
najlepsza aktorka, najlepszy aktor drugoplanowy /
Český lev 2012 – nejlepší hlavní ženský herecký
výkon, nejlepší vedlejší mužský herecký výkon

Piotr Mirski

Ceniony lekarz zostaje posądzony o seks
z nieletnią pacjentką. Chociaż dziewczyna przejawia skłonności do konfabulacji,
rozpoczyna się żmudne i nieprzyjemne
śledztwo, w czasie którego muszą zostać
rozważone wszystkie możliwe wersje
zdarzeń. Prowadzi je mężczyzna w bolesny sposób związany z oskarżonym —
jego dawny przyjaciel, któremu tamten
ukradł kiedyś kobietę. Cała sprawa daje
mu możliwość dokonania spóźnionej zemsty. Niewinność nie jest thrillerem sensu
stricto. Od gwałtownych zwrotów akcji
i adrenaliny ważniejsze są tu wnikliwe
portrety psychologiczne bohaterów, którzy zostają postawieni w kryzysowej sytuacji. Kto okaże się lojalny? Kto będzie
kłamał w żywe oczy? Za fasadą codziennego, zwykłego życia kryją się tajemnice
i (melo)dramaty.

Uznávaný lékař je obviněn ze sexu s nezletilou pacientkou. Dívka sice projevuje
sklony k fabulování, ale nehledě na to
začíná náročné a nepříjemné vyšetřování,
v průběhu kterého musí být zváženy
všechny možné verze událostí. Vyšetřování vede muž, jehož s obviněným pojí
trpké pouto: lékař byl kdysi jeho přítelem
a přebral mu ženu. Tento případ je pro
něj možností provést opožděnou mstu.
Nevinnost není v pravém slova smyslu
thriller. Důležitější než náhlé dějové zvraty a adrenalin jsou pronikavé psychologické portréty hrdinů, kteří se ocitli v kritické situaci. Kdo se projeví loajálně? Kdo
bude lhát druhému do očí? Pod fasádou obyčejného, každodenního života se
ukrývají tajemství a (melo)dramata.
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LADISLAV HELGE
(1927–2016)
wybrana filmografia | vybraná filmografie:
1957 Škola otců / Osamotniony
1959 Velká samota
1961 Jarní povetrí
1962 Bílá oblaka / Biały obłok
1964 První den mého syna /
Pierwszy dzień mojego syna
1964 Bez svatozáre
1967 Stud / Skrupuły
1988 Horecka I–II

Jedna z czołowych postaci kinematografii
czechosłowackiej lat 50. Wpływ Helgego
na pokolenie filmowców Nowej Fali następnej dekady jest niezaprzeczalny. Ceni
się go zarówno za realistyczne oddanie
ducha czasów oparte na ascetycznie
komponowanych kadrach, jak i za umiejętność zgłębiania psychiki bohaterów.
W swoich filmach Helge nie unikał ostrej
krytyki ówczesnego ładu politycznego
i społecznego, co nierzadko prowadziło
do konfliktów z cenzurą, a także niezrozumienia ze strony recenzentów. Twórczość
Helgego obejmuje okres 1957–1967,
w którym nakręcił siedem filmów fabularnych. Wprawdzie w latach 60. należał
do władz Związku Czechosłowackich Artystów Filmowych i Telewizyjnych, to jego
sprzeczne z ideologią komunistyczną
przekonania sprawiły, że uniemożliwiono
mu kontynuację kariery. Do świata filmu
wrócił po roku 1989, wchodząc na krótko w skład kierownictwa Katedry Reżyserii praskiej FAMU.

Ladislav Helge (1927–2016) byl jednou
z klíčových osobností československé kinematografie 50. let, jíž nelze upřít vlivy
na generaci mladých tvůrců nové vlny
pozdější dekády. Oceňován je zejména
pro realistické vystižení ducha doby založeného na syrových obrazech a kromě
jiného je vyzdvihován i jeho smysl pro
zachycení psychologie postav a jejich charakterové studie. Helge se ve svých filmech nebál ostré kritiky tehdejšího politického řádu a aktuální nálady ve společnosti, což nezřídka vedlo k jeho střetům
se schvalovacími cenzurními orgány, potažmo nepochopení a negativnímu přijetí ze strany kritiky. Jeho aktivní režijní
tvorba zahrnuje období mezi roky 1957–
–1967, kdy natočil sedm celovečerních
snímků. V šedesátých letech byl jednou
z vůdčích osobností Svazu československých filmových a televizních umělců,
nicméně jeho politické postoje, které byly
neslučitelné s komunistickým režimem,
vedly k omezení jeho fungování v oblasti
filmu. Aktivně se do ní vrátil po roce 1989,
kdy mj. krátce figuroval ve vedení Katedry
režie na FAMU.

22

PIAST | LH
28.04.2016, 14.00

OSAMOTNIONY
ŠKOLA OTCŮ
Czechosłowacja / Československo 1957, 100'
reżyseria / režie: Ladislav Helge
scenariusz / scénář: Ivan Kříž
zdjęcia / kamera: Ferdinand Pečenka
obsada / hrají: Karel Höger, Blažena Holišová,
Josef Mixa, Ladislav Pešek, Vladimír Hlavatý,
Marie Vášová, Rudolf Hrušínský, Stanislav Neumann

Jana Bébarová

Pełnometrażowy debiut Ladislava Helgego powstał na podstawie pomysłu pisarza
Ivana Kříža, głównego współpracownika reżysera. Bohaterem jest tu nauczyciel Pelikán (Karel Höger), który po wyprowadzce z Brna poszukuje zatrudnienia
w szkole w małym miasteczku. Natychmiast po podjęciu pracy prawy pedagog
zderza się z niemoralnością oraz niskim
poziomem szkolnej dyscypliny, a także
z obłudą i protekcjonizmem, sprzecznymi z jego postrzeganiem nauczycielskiej
profesji. Postawa wymagającego belfra
niemal od razu spotyka się z negatywną
reakcją i niezrozumieniem ze strony rodziców, co z kolei uniemożliwia mu dołączenie do lokalnej społeczności i ostatecznie prowadzi do zwątpienia. Dzięki
realistycznemu przedstawieniu środowiska i problemów społecznych, a także pogłębionej ocenie postaci Osamotniony
zaoferował niecodzienny w swoim czasie
obraz rzeczywistości, który kontrastował
z ówczesnymi produkcjami rażącymi schematyzmem komunistycznej ideologii.

Celovečerní debut Ladislava Helgeho
vznikl podle námětu spisovatele Ivana Kříže, který se do budoucna stal jeho dvorním spolupracovníkem. V centru příběhu
stojí postava učitele Pelikána (Karel Höger), který po odchodu z Brna hledá nové
působení ve škole na maloměstě. Hned
po svém příchodu do nového místa naráží čestný a spravedlivý pedagog na zvrácenou morálku a pokleslou úroveň školního režimu. Ke svému rozčarování je
konfrontován s pokrytectvím a protekcionismem, které nejsou v souladu s jeho
náhledem na učitelskou profesi. Postava
přísného kantora psaná přímo pro Karla
Högera se téměř okamžitě setkává s odmítavým postojem a nepochopením
ze strany rodičovské komunity, která mu
brání začlenění do maloměstské společnosti a vede k jeho finální skepsi. Pro
realistické zachycení prostředí a společenských problémů a taktéž hloubkovou
charakterizací postav nabídla Škola otců
ve své době nevšední pohled na danou
tematiku a vyčnívala z tehdejší produkce
obtěžkané schematismem komunistické ideologie.
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BIAŁY OBŁOK
BÍLÁ OBLAKA
Czechosłowacja / Československo 1962, 98'
reżyseria / režie: Ladislav Helge
scenariusz / scénář: Juraj Špitzer
zdjęcia / kamera: Josef Vaniš
obsada / hrají: Ivan Mistrík, Viera Vajsová,
Emília Došeková, Dušan Blaškovič, Vlado Müller,
Ondrej Jariabek, Václav Lohniský

Jana Bébarová

W dorobku Ladislava Helgego ballada
Biały obłok stanowiła zdecydowane odstępstwo tematyczne i formalne. Reżyser
postanowił skorzystać ze stylistyki filmowej lat 60., która dążyła do subiektywizacji narracji. Spośród innych ówczesnych
produkcji film wyróżniał się nietradycyjnym ujęciem tematyki wojennej. Historia
osadzona w okresie słowackiego powstania narodowego (1944) opowiada o wędrówce oddziału partyzantów, którym
towarzyszy 13-letnia dziewczynka. Helge
położył nacisk na pracę kamery z szerokokątnym obiektywem. W ten sposób chciał
wyeksponować bogactwo wewnętrznego świata bohaterów: partyzanta Petera (Ivan Mistrík) i młodziutkiej Zuzki,
którą zagrała wówczas 11-letnia Věra Vajsová. W efekcie film ma sporo cech impresjonistycznych, a poszczególne kadry
odwołują się do rozmaitej symboliki. Eksperyment formalny Helgego po swojej
premierze jednak nie spotkał się ze zrozumieniem.

Filmová balada Bíla oblaka znamenala razantní tematický i formální odklon v tvorbě Ladislava Helgeho. Režisér se rozhodl
nestát stranou modernistických stylových postupů kinematografie 60. let směřovaných k subjektivizaci vyprávění.
Snímek ze soudobé produkce vyčníval
netradičním pojetím válečné tematiky.
Příběh situovaný do doby Slovenského
národního povstání v roce 1944 a líčící
putování partyzánských bojovníků doprovázených třináctiletou dívkou, uzpůsobil Helge v režijním pojetí zejména
důrazu na kameramanskou práci s širokoúhlým formátem. Ta šla ruku v ruce s jeho zaměřením se na pocitovost a vnitřní
svět protagonistů, partyzána Petera (proti typu obsazený Ivan Mistrík) a mladičké
Zuzky, kterou ztvárnila tehdy jedenáctiletá Viera Vajsová. Film oplývá impresionisticky laděnými prvky a filmové obrazy
zahrnují nejrůznější symboly. Helgeho
formální experiment založený na poetizaci válečného tématu se však ve své době setkal s nepochopením.
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PIERWSZY DZIEŃ MOJEGO SYNA
PRVNÍ DEN MÉHO SYNA
Czechosłowacja / Československo 1964, 95'
reżyseria / režie: Ladislav Helge
scenariusz / scénář: Ladislav Helge, Ivan Kříž
zdjęcia / kamera: Jiří Tarantík
obsada / hrají: Petr Kostka, Vladimír Pucholt,
Luděk Munzar, Klára Babrajová,
Ladislav Suchánek, Helena Kružíková

Jana Bébarová

W przedostatnim pełnometrażowym filmie Ladislav Helge znów podejmuje
współpracę z Ivanem Křížem, który zaproponował mu ekranizację swojej noweli
o przyjaźni dwóch mężczyzn w różnym
wieku. Akcja opowieści rozgrywa się
w ciągu dwóch dni w Brnie i przedstawia
wspólną włóczęgę 30-latka Oldřicha (Petr
Kostka) oraz krnąbrnego chłopaka Jirki
o przezwisku Cytrynek (Vladimír Pucholt).
Los zetknął ich w izbie wytrzeźwień, gdzie
po hucznych obchodach narodzin syna
wylądował świeżo upieczony tata Oldřich.
Instynkt ojcowski rozbudza w mężczyźnie potrzebę chronienia młodego, niepracującego awanturnika bez oparcia
w rodzinie, który związał się z szemraną
ferajną. Wgląd w psychikę bohaterów
przekłada się na subiektywną narrację
z perspektywy obu postaci. W swoim czasie film nie uniknął porównań do twórczości młodych twórców Nowej Fali, zwłaszcza z Krzykiem (1963) Jaromila Jireša.
Z kolei utalentowany Vladimír Pucholt
swoim aktorstwem nawiązuje do buntownika z Czarnego Piotrusia (1962) Miloša
Formana czy musicalu Starcy na chmielu (1964).

Předposlední Helgeho celovečerní snímek
byl režisérovým návratem ke spolupráci
s Ivanem Křížem, který mu ke zfilmování
nabídl novelu o přátelství dvou generačně rozdílných mužů. Retrospektivně
vyprávěný příběh se odehrává během
dvou dnů v Brně a zachycuje společné putování třicátníka Oldřicha (Petr Kostka)
a problematického mladíka Jircka přezdívaného Žluťásek (Vladimír Pucholt). Osud
je svede dohromady na záchytce, kde se
novopečený otec Oldřich ocitnul po
bujarých oslavách narození svého syna.
Probuzené otcovské pudy se přetaví
v Oldřichovu potřebu chránit mladého,
nezaměstnaného notorického výtržníka,
kterému chybí rodinné zázemí a jenž se
spustil s pochybnou partou. Psychologický vhled do nitra hrdinů se promítá do
subjektivizovaného vyprávění, které střídá perspektivy obou postav. Film se ve své
době neubránil srovnávání s tvorbou mladých tvůrců nové vlny, zejména Křikem
(1963) Jaromila Jireše. Talentovaný Vladimír Pucholt ve svém spontánním hereckém výrazu navazuje na chuligánské
postavy z Formanova Černého Petra (1962)
či muzikálu Starci na chmelu (1964).
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SKRUPUŁY
STUD
Czechosłowacja / Československo 1967, 101'
reżyseria / režie: Ladislav Helge
scenariusz / scénář: Ivan Kříž
zdjęcia / kamera: Jiří Šámal
obsada / hrají: Július Pántik, Štěpán Zemánek,
Richard Lederer, Ľudovít Greššo, Bohuslav Čáp,
Ida Rapaičová

Jana Bébarová

W swoim ostatnim dziele Ladislav Helge
wraca do tematyki zaangażowanej politycznie, dążąc zarazem do oddania atmosfery społecznej lat 60. Ze względu na
ponowne obsadzenie w roli głównej Júliusa Pántika reżyser i scenarzysta zamierzali pierwotnie, by historia przegranego
działacza partyjnego stanowiła luźną kontynuację filmu Samotność, jednak ostatecznie zrezygnowali z tego pomysłu.
Tym razem w centrum wydarzeń znajduje się Arnošt Pánek, sekretarz powiatowej
rady narodowej, który widząc machlojki
w swoim otoczeniu, zaczyna się zastanawiać nad własnymi fałszywymi poglądami. Film eksponuje wątek konfrontacji
sumienia i moralności z odwieczną żądzą władzy, która zwycięża nad skrupułami. Był także powrotem Helgego do
wcześniejszej autorskiej stylistyki, opierającej się na oszczędnych realistycznych
środkach wyrazu oraz tendencji do psychologizowania.

Poslední snímek Ladislava Helgeho se
nese v duchu návratu k politicky angažovanému tématu a zachycení dobové
společenské nálady. Příběh padlého
stranického funkcionáře byl v původním
tvůrčím záměru režiséra Helgeho a scenáristy Ivana Kříže vzhledem k opětovnému
obsazení Júlia Pántika do hlavní role zamýšlen jako volné pokračování osudů
protagonisty Velké samoty, avšak nakonec od tohoto nápadu upustili. V centru
dění tak tentokrát stojí tajemník okresního národního výboru Arnošt Pánek, kterého konfrontace s podvodnými machinacemi v jeho kruzích vede k zamyšlení
nad vlastními falešnými ideologickými
představami. Snímek nastoluje téma střetu svědomí a morální zodpovědnosti
s věčnou lidskou touhou po moci, která
v důsledku zvítězí nad lidským studem.
Kromě tematického zaměření byl snímek
rovněž Helgeho stylistickým návratem
k dřívějšímu autorskému rukopisu založenému na úsporně pojatém realismu
a psychologizující tendenci.
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ZŁOTE LATA SZEŚĆDZIESIĄTE —
LADISLAV HELGE
ZLATÁ ŠEDESÁTÁ –
LADISLAV HELGE
Czechy / Česko 2009, 60'
reżyseria / režie: Martin Šulík
zdjęcia / kamera: Martin Štrba, Martin Šec

Jana Bébarová

Portret filmowy Ladislava Helgego powstał w ramach dużego projektu dokumentalnego Zlatá šedesátá publicysty
Jana Lukeša i producenta Čestmíra Kopeckiego. Został on zrealizowanany jako
koprodukcja spółki Kopeckiego První veřejnoprávní, Telewizji Czeskiej i Słowackiego Instytutu Filmowego. Cykl 40 opowieści ludzi kina opisuje złotą epokę
kinematografii czechosłowackiej, tzw. cudu filmowego, jak nazywa się Nową Falę.
Helge należał wprawdzie do starszego
pokolenia, ale podobnie jak Vojtěch Jasný, Ján Kádar czy Elmar Klos wywarł bezsporny wpływ na ówczesnych absolwentów FAMU, nie pozostał też w cieniu ich
eksperymentów formalnych. W dokumencie reżyser snuje refleksje m.in. nad
własną twórczością, celami artystycznymi
czy zmaganiami z cenzurą. Jego osobiste
wspomnienia składają się na dokumentalną mozaikę poświęconą kluczowej
epoce w historii czechosłowackiego filmu, które kształtowało się w powiązaniu
z sytuacją polityczno-społeczną.

Hodinový filmový portrét Ladislava
Helgeho vznikl v rámci rozsáhlého dokumentárního projektu Zlatá šedesátá publicisty Jana Lukeše a producenta Čestmíra Kopeckého, který byl realizován
jako koprodukce Kopeckého První veřejnoprávní, České televize a Slovenského
filmového ústavu. Cyklus čtyř desítek výpovědí filmových tvůrců reflektuje zlatou éru československé kinematografie,
tzv. československý filmový zázrak, jak
bývá nová vlna označována. Helge sice
patřil do starší generace, ale podobně jako Vojtěch Jasný či Ján Kadár a Elmar Klos
měl na tehdejší mladé absolventy z FAMU
nesporný vliv a nezůstal ve stínu jejich
formálních výbojů. Režisér v dokumentu
reflektuje mj. proces své tehdejší tvorby,
tvůrčí záměry a zápolení se schvalovacími
orgány. Prostřednictvím vlastních vzpomínek přispívá do komplexní dokumentární mozaiky o klíčové éře v dějinách
československého filmu protkané nejen
dalšími kulturními, ale i důležitými společensko-politickými souvislostmi.
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GRZEGORZ KRÓLIKIEWICZ
(1939–)
wybrana filmografia | vybraná filmografie:
1972 Na wylot / Skrz na skrz
1974 Wieczne pretensje / Neustálé výčitky
1977 Tańczący jastrząb / Tančící jestřáb
1981 Klejnot wolnego sumienia / Klenot svědomí
1984 Fort 13 / Pevnost 13
1984 Zabicie ciotki / Zabít tetu
1993 Przypadek Pekosińskiego / Případ Pekosińského
1995 Drzewa / Stromy
2014 Sąsiady / Sousedi

Urodził się w 1939 roku w Aleksandrowie
Kujawskim, tuż przed wybuchem II wojny
światowej. Wychowywał się w Piotrkowie
Trybunalskim. Ukończył prawo na Uniwersytecie Łódzkim i reżyserię na PWSFTviT
w Łodzi. Realizował nie tylko filmy fabularne i dokumentalne, lecz także spektakle
telewizyjne. Działał też w innych dziedzinach. Był kierownikiem telewizyjnej Redakcji Faktu, kierownikiem artystycznym
Zespołu Filmowego „Aneks” i dyrektorem
artystycznym łódzkiego Teatru Nowego.
Wykładał na wielu uczelniach, w tym
w szkołach filmowych w Łodzi i Katowicach. Pisał teksty na temat X muzy: publikowane na łamach prasy artykuły teoretyczne, a także poświęcone klasyce
filmowej książki, np. Kłopot z Fellinim: sylwetka artystyczna Federico Felliniego
i Wielka Kamienna Twarz: próba analizy
filmu Generał Bustera Keatona. Nagradzano go m.in. na festiwalach w Gdyni
i w Karlowych Warach. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kilka lat temu ukazał się
przeprowadzony przez Piotra Mareckiego i Piotra Kletowskiego wywiad rzeka
pt. Królikiewicz. Pracuję dla przyszłości.

Narodil se v roce 1939 ve městě Aleksandrów Kujawski, těsně před vypuknutím
druhé světové války. Vyrůstal v Piotrkowě
Trybunalskim. Vystudoval práva na Lodžské univerzitě a režii na Státní filmové,
televizní a divadelní akademii Leona
Schillera v Lodži. Je tvůrcem hraných filmů a dokumentů, ale i televizních inscenací. Působil rovněž v jiných oblastech. Vedl
televizní redakci deníku Fakt, byl uměleckým vedoucím filmové skupiny Aneks
a uměleckým ředitelem Nového divadla
v Lodži. Přednášel na mnoha univerzitách, mj. na filmové akademii v Lodži
a v Katovicích. Psal texty na téma kinematografie: teoretické články publikované
v tisku a knihy věnované filmové klasice,
např. Trable s Fellinim: umělecký portrét
Federica Felliniho a Velká kamenná tvář:
pokus o analýzu filmu Bustera Keatona
„Generál“. Získal ocenění na filmových
festivalech v Gdyni, Karlových Varech aj.
Byl vyznamenán rytířským křížem Řádu
znovuzrozeného Polska. Před několika
lety vyšel knižní rozhovor Piotra Mareckého a Piotra Kletowského nazvaný Królikiewicz. Pracuji pro budoucnost.
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NA WYLOT
SKRZ NA SKRZ
Polska / Polsko 1972, 70'
reżyseria / režie: Grzegorz Królikiewicz
scenariusz / scénář: Grzegorz Królikiewicz
zdjęcia / kamera: Bogdan Dziworski
muzyka / hudba: Henryk Kuźniak, Janusz Hajdun
obsada / hrají: Franciszek Trzeciak,
Anna Nieborowska, Jerzy Stuhr, Lucyna Winnicka,
Irena Ładosiówna
nagrody / ocenění: Lubuskie Lato Filmowe
w Łagowie 1973 — nagroda za muzykę,
nagroda za pierwszoplanową rolę męską,
Don Kichot; Międzynarodowy Tydzień Filmowy
w Mannheim 1973 — nagroda FIPRESCI; Nagroda
Josefa von Sternberga 1973; Złota Kamera 1973;
Samowar, Nagroda Entuzjastów Kina 1973 /
Lubušské filmové léto v Łagowě 1973 – cena
za hudbu, cena za hlavní mužskou roli,
Cena Dona Quijota; Mezinárodní filmový týden
v Mannheimu 1973 – cena FPRESCI;
Cena Josefa von Sternberga 1973; Zlatá kamera 1973;
Samovar, Cena filmových nadšenců 1973

Piotr Mirski

Fabularny debiut Grzegorza Królikiewicza jest oparty na głośnej sprawie kryminalnej z lat 30. XX wieku, w którą było
uwikłane małżeństwo Maliszów. W filmie
widzimy wyrzutków, uparcie, ale bez skutku próbujących znaleźć swoje miejsce
w świecie. Przegrani i sfrustrowani, dopuszczają się potrójnego morderstwa,
za które zostają postawieni przed sądem.
Przebieg zdarzeń nie wydaje się jednak
tak oczywisty. Królikiewicz nie udziela
widzom zbyt wielu informacji, pokazuje
im strzępki scen i zmusza do wysiłku intelektualnego, do poskładania tego wszystkiego w spójną całość. Zamiast fabule
daje przemówić formie: czarno-białym
zdjęciom, które skupiają się na tle lub wyłowionych z drugiego planu detalach,
czy hałaśliwej ścieżce dźwiękowej, której
zdarza się zagłuszać wypowiedzi bohaterów. Reżyser podkreśla w ten sposób
emocjonalną tonację poszczególnych
sytuacji: rosnącą apatię, bezmyślną wściekłość czy niespodziewane wzruszenie.

Hraný debut Grzegorze Królikiewicze se
opírá o slavný kriminální případ ze třicátých let 20. století, do něhož byli zapleteni manželé Maliszowi. Film zobrazuje
vyvrhele, kteří se tvrdošíjně, leč neúspěšně snaží najít své místo na světě. Poražení a frustrovaní spáchají trojnásobnou
vraždu, za niž jsou postaveni před soud.
Sled událostí však nevypadá tak jednoduše. Królikiewicz divákovi neposkytuje
příliš mnoho informací, ukazuje jen útržky
scén, a divák musí zapojit svůj intelekt,
aby si vše poskládal v jeden celek. Namísto příběhu režisér nechá promlouvat
formu: černobílé záběry, které se soustředí na pozadí nebo na nevýznamné detaily, hlasitou zvukovou stopu, která někdy
přehlušuje slova postav. Režisér tak zvýrazňuje emocionální zabarvení jednotlivých situací: vzrůstající apatii, bezmyšlenkovitý vztek či nečekané emoce.
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TAŃCZĄCY JASTRZĄB
TANČÍCÍ JESTŘÁB
Polska / Polsko 1977, 98'
reżyseria / režie: Grzegorz Królikiewicz
scenariusz / scénář: Grzegorz Królikiewicz
na podstawie powieści Juliana Kawalca /
Grzegorz Królikiewicz
na motivy románu Juliana Kawalce
zdjęcia / kamera: Zbigniew Rybczyński
muzyka / hudba: Janusz Hajdun
obsada / hrají: Franciszek Trzeciak, Beata Tyszkiewicz,
Beata Tumkiewicz, Czesław Przybyła,
Tadeusz Łomnicki
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdańsku 1977 — Nagroda Główna
Jury; MFF Autorskich w San Remo 1978 —
nagroda za dźwięk / Festival polských hraných filmů
v Gdaňsku 1977 – Hlavní cena poroty;
Mezinárodní festival autorského filmu
v San Remu 1978 – cena za zvuk

Piotr Mirski

Chociaż Tańczący jastrząb jest adaptacją
powieści Juliana Kawalca, to stanowi też
wariację na temat Obywatela Kane'a Orsona Wellesa, żelaznego klasyka, któremu
Grzegorz Królikiewicz poświęcił obszerną analizę. Oba filmy opowiadają o wiodącej na manowce drodze do awansu
społecznego, o frustracji, pożądaniu, megalomanii, a przede wszystkim — o utraconej niewinności. Oto pewien mężczyzna odcina się od wiejskiego środowiska
i rozpoczyna biurową karierę w mieście.
Nie znajduje jednak szczęścia, gorzknieje
i potwornieje. Królikiewicz opowiada
o tym w awangardowej, stawiającej opór
i wymagającej formie. Operuje przede
wszystkim sugestiami i metaforami. Nadaje postaciom i otaczającej ich rzeczywistości groteskowy rys, a kolejne epizody
pokazuje z niekonwencjonalnych punktów widzenia: płonącego z emocji ucha
lub chyboczącego się kabla od telefonu.

Królikiewiczowa adaptace románu Juliana Kawalce Tančící jestřáb je zároveň variací na téma filmu Občan Kane od Orsona
Wellese, kovaného klasika, jemuž Grzegorz Królikiewicz věnoval obšírnou analýzu. Oba filmy vyprávějí o cestě ke společenskému úspěchu vedoucí na scestí,
o frustraci, touze, megalomanství, a především o ztrátě nevinnosti. Jistý muž se
vymaní z venkovského prostředí a nastoupí kancelářskou kariéru ve městě. Nenachází však štěstí, stává se zahořklým
a ohyzdným. Królikiewicz tento příběh vypráví náročnou, odpor kladoucí avantgardní formou. Využívá především sugesci a metaforu. Postavám a jejich okolí
dodává groteskní rysy a jednotlivé epizody ukazuje z nekonvenčních úhlů pohledu, jako je ucho rozpálené emocemi
nebo kývající se telefonní kabel.
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FORT 13
PEVNOST 13
Polska / Polsko 1983, 98'
reżyseria / režie: Grzegorz Królikiewicz
scenariusz / scénář: Krzysztof Osada,
Grzegorz Królikiewicz
zdjęcia / kamera: Stefan Pindelski
muzyka / hudba: Henryk Kuźniak
obsada / hrají: Leon Niemczyk, Janusz Krawczyk,
Grażyna Szapołowska, Krzysztof Kursa, Jerzy Block

Piotr Mirski

Jednolita ciemność. Z mroku z czasem
wyłaniają się obrysy przedmiotów i szachownice cieni. Na tle szarych ścian błąkają się dwaj mężczyźni, brudni i podobni
do jaskiniowców. To dwaj żołnierze, którzy zostali uwięzieni w jednym z fortów
twierdzy Przemyśl. Na zewnątrz chyba
wciąż trwa I wojna światowa, ale nie ma
to już większego znaczenia. Bohaterowie
muszą teraz stawiać czoło ogłuszającej
ciszy, natrętnym myślom i wszędobylskim szczurom. Jednego prowadzi to do
rozpaczy, a drugiego — do przemyśleń
i wspominania przeszłości. Fort 13 to prawdopodobnie najbardziej enigmatyczny
film Grzegorza Królikiewicza. Chociaż nawiązuje do rzekomo prawdziwej historii,
odznacza się daleko posuniętą umownością. Fort, składający się w równym stopniu z tego, co widać, jak z tego, czego
nie widać, staje się tu czymś na kształt pustelni lub celi w klasztorze. Miejscem,
gdzie z dala od życia doczesnego można
nawiązać kontakt z wszechświatem.

Všude je tma. Z temnoty občas vystupují
obrysy předmětů a šachovnice stínů. Na
pozadí šedých zdí se pohybují dva muži,
jsou špinaví a připomínají pravěké lidi.
Jsou to dva vojáci uvěznění v jedné části
pevnosti Přemyšl. Venku nejspíš dál
pokračuje první světová válka, ale to už
nemá skoro žádný význam. Hrdinové se
teď musí bránit ohlušujícímu tichu, neodbytným myšlenkám a slídivým krysám.
Jednoho z nich to přivádí k zoufalství,
druhého k přemýšlení a vzpomínkám na
minulost. Pevnost 13 je pravděpodobně
nejvíce enigmatický film Grzegorze Królikiewicze. Ačkoliv vychází z údajně pravdivého příběhu, jedná se do značné míry
o fikci. Pevnost, která se skládá stejně
tak z toho, co lze spatřit, jako z toho, co
nelze, se zde stává jakousi poustevnou
nebo klášterní celou, místem, kde je
možné se v izolaci od pozemského života setkat s nekonečnem.
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ZABICIE CIOTKI
ZABÍT TETU
Polska / Polsko 1984, 101'
reżyseria / režie: Grzegorz Królikiewicz
scenariusz / scénář: Grzegorz Królikiewicz
i Krzysztof Skudziński na podstawie
powieści Andrzeja Bursy /
Grzegorz Królikiewicz a Krzysztof Skudziński
na motivy románu Andrzeje Bursy
zdjęcia / kamera: Krzysztof Ptak
muzyka / hudba: Janusz Hajdun
obsada / hrají: F. Robert Herubin, Maria Klejdysz,
Leon Niemczyk, Gustaw Holoubek, Jolanta Mielech
nagrody / ocenění: Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film” 1985 — wyróżnienie /
Koszalinský festival filmových debutů
„Mladí a film“ 1985 – čestné uznání

Piotr Mirski

Dzisiaj po raz pierwszy uświadomiłem sobie brak pretekstu, żeby dłużej żyć. Wydany na pastwę własnej natury, męczę się
strasznie. Pragnę celu jak cierpiący, który
pragnie jakiegokolwiek lekarstwa. Tymi
słowami zaczyna się zrealizowana przez
Grzegorza Królikiewicza adaptacja powieści Andrzeja Bursy. Wypowiada je Jurek, 20-letni student, osoba wyraźnie
zagubiona. Wegetuje w obskurnym mieszkaniu, gdzie wszystko jest zardzewiałe,
tynk odpada od ścian i bez przerwy gra
telewizor. Mieszka tam z ciotką, którą postanawia zabić. Po dokonaniu zbrodni
stopniowo osuwa się w szaleństwo. Idzie
do kościoła i bierze udział w parodii spowiedzi. Następnie ćwiartuje ciało i z poszczególnych jego części robi pakunki.
Królikiewicz inscenizuje ten turpistyczny spektakl, sprawnie zacierając granicę
między rzeczywistością a halucynacją.
W głównego bohatera wciela się narkoman bez większego doświadczenia aktorskiego, z tylko trzema palcami u prawej ręki.

Dnes jsem si poprvé uvědomil, že nemám
důvod dál žít. Jsem vydán napospas vlastní povaze, zažívám muka. Toužím po cíli
jako trpící, který touží po jakémkoli léku.
Těmito slovy začíná filmová adaptace
románu Andrzeje Bursy, jejímž autorem
je Grzegorz Królikiewicz. Pronáší je dvacetiletý student Jurek, který si zcela zřejmě neví rady se svým životem. Živoří v obskurním bytě, kde je všechno omšelé,
ze stěn opadává omítka a kde neustále
hraje televize. Spolu s ním bydlí teta, kterou se Jurek rozhodne zabít. Po spáchání
zločinu postupně propadá šílenství. Jde
do kostela, kde provede parodii na zpověď. Pak rozčtvrtí tělo zavražděné a z jeho částí udělá balíčky. Królikiewicz v tomto turpistickém díle dovedně stírá hranice
mezi realitou a halucinacemi. Hlavní roli
ztvárnil narkoman bez významnějších hereckých zkušeností, s chybějícími dvěma
prsty na pravé ruce.
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PRZYPADEK PEKOSIŃSKIEGO
PŘÍPAD PEKOSIŃSKÉHO
Polska / Polsko 1993, 85'
reżyseria / režie: Grzegorz Królikiewicz
scenariusz / scénář: Grzegorz Królikiewicz
na podstawie reportażu Romualda Karasia /
Grzegorz Królikiewicz
podle reportáže Romualda Karaśe
zdjęcia / kamera: Ryszard Lenczewski
muzyka / hudba: Antonio Vivaldi
(materiały muzyczne / hudební materiály),
obsada / hrají: Bronisław Pekosiński, Maria Klejdysz,
Anna Seniuk, Franciszek Trzeciak, Bronisław Pawlik
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 1993 —
Złote Lwy; Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie 1994 —
Srebrne Grono; MFF w Karlowych Warach 1994 —
Nagroda Specjalna; Samowar,
Nagroda Entuzjastów Kina 1994 /
Festival polských hraných filmů v Gdyni 1993 –
Zlatí lvi; Lubušské filmové léto v Łagowě 1994 –
Stříbrný hrozen; MFF v Karlových Varech 1994 –
Zvláštní cena; Samovar,
Cena filmových nadšenců 1994

Piotr Mirski

Bronisław Pekosiński nie zna ani ojca,
ani matki. Jego nazwisko nawiązuje do
skrótu nazwy Polskiego Komitetu Opieki Społecznej. Matka, gdy była w niemieckim obozie, wyrzuciła malutkiego syna
przez ogrodzenie na stos ziemniaków.
Dotkliwie okaleczony, był wychowywany
przez różne instytucje. Znajdowały się
wśród nich Partia, chcąca zmienić go
w żywy symbol, oraz Kościół, oferujący
mu alternatywny w stosunku do obowiązującego zestaw poglądów. Przez całe
życie mężczyzna był rozdarty między
dwiema namiętnościami: szachami a alkoholem. W tym miejscu należy zaznaczyć, że Pekosiński to postać autentyczna.
Poświęcony mu film Grzegorza Królikiewicza nie jest jednak konwencjonalną
biografią. To psychodrama, w której Pekosiński we własnej osobie odgrywa kolejne epizody ze swojego życia. Sceny są
jednak przefiltrowane przez wyobraźnię
Królikiewicza. Widzimy w nich, jak człowiek z krwi i kości błąka się przez pokazany w krzywym zwierciadle świat PRL-u.

Bronisław Pekosiński nezná svého otce
ani matku. Jeho příjmení odkazuje na
zkratku Polského výboru sociální péče.
Bronisławova matka byla držena v německém lágru a svého malého synka
hodila přes plot na hromadu brambor.
Vážně zmrzačeného chlapce vychovávaly různé instituce. Jednou z nich byla
i komunistická strana, která z něj chtěla
vytvořit živý symbol, a katolická církev,
která mu nabízela alternativu k tehdy povinným názorům. Po celý život se zmítal
mezi dvěma vášněmi: šachy a alkoholem.
Na tomto místě je třeba uvést, že Bronisław Pekosiński je autentická postava.
Królikiewiczův film však není klasickou
biografií. Je psychodramatem, v němž
Pekosiński sám hraje jednotlivé epizody
z vlastního života. Tyto scény jsou však
filtrované Królikiewiczovou imaginací. Vidíme v nich, jak člověk z masa a kostí
bloudí karikovaným světem socialistického Polska.
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SĄSIADY
SOUSEDI
Polska / Polsko 2014, 91'
reżyseria / režie: Grzegorz Królikiewicz
scenariusz / scénář: Grzegorz Królikiewicz
na podstawie zbioru opowiadań
Adriana Markowskiego / Grzegorz Królikiewicz
podle povídkového souboru Adriana Markowského
zdjęcia / kamera: Krzysztof Ptak
obsada / hrají: Marek Dyjak, Kamila Wojciechowicz,
Sławomir Sulej, Krystyna Tkacz,
Ewa Błaszczyk, Mariusz Pudzianowski, Anna Mucha,
Katarzyna Herman

Piotr Mirski

W swoim pierwszym od niemal dwudziestu lat filmie fabularnym Grzegorz Królikiewicz podejmuje temat, który powracał
w całej jego twórczości, od debiutanckiego Na wylot po późny Przypadek Pekosińskiego. Używając jako punktu wyjścia prozy Adriana Markowskiego, reżyser
znów opowiada o ludziach z marginesu
społecznego, upodlonych i sfrustrowanych, ale nie jednoznacznie zdegenerowanych. Akcja rozgrywa się na osiedlu
w Łodzi, pośród zbudowanych z cegieł
budynków i brudnych uliczek, w oddzielonym od reszty kraju świecie, w którym
czas stoi w miejscu albo płynie zupełnie innym torem. Luźno połączone ze sobą epizody portretują kolejnych mieszkańców, sąsiadów i sąsiadki, pośród których są m.in. ksiądz-kulturysta i kobieta
o dwóch sercach. Całość ma wyraźny surrealistyczny sznyt — Królikiewicz przerysowuje i zakrzywia rzeczywistość, aby
uwypuklić złożoność ludzkiej natury.

Po necelých dvaceti letech Grzegorz Królikiewicz přichází s hraným filmem a věnuje se tématu, které se vrací v celé jeho
tvorbě, od debutu Skrz na skrz až po
pozdní Případ Pekosińského. Na základě
prózy Adriana Markowského znovu vypráví o lidech z okraje společnosti, kteří
jsou morálně na dně a frustrovaní, ale
nelze říct, že by byli degenerovaní. Děj se
odehrává na sídlišti v Lodži, ve světě odříznutém od zbytku země, mezi cihlovými
domy a špinavými uličkami, kde se čas
zastavil anebo plyne úplně jiným směrem. Volně propojené epizody představují jednotlivé obyvatele, sousedy a sousedky, mezi nimiž najdeme mj. kněze kulturistu nebo ženu, která má dvě srdce.
Celek má zřetelné surrealistické vyznění – Królikiewicz překresluje a deformuje skutečnost, aby zdůraznil složitost lidské povahy.
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Po rolach w Róży Wojciecha Smarzowskiego i przede wszystkim w nagrodzonej
Oscarem Idzie Pawła Pawlikowskiego Agata Kulesza znalazła się w pierwszej lidze
aktorek nie tylko polskich, ale i europejskich. Ma na koncie kilkadziesiąt ról teatralnych, telewizyjnych i filmowych, jednak dopiero ostatnie lata uczyniły z niej
gwiazdę kina. Aktorstwo Kuleszy jest dojrzałe, przemyślane, oparte na świadomi
stosowanych środkach wyrazu.

AGATA KULESZA
(1971–)
wybrana filmografia | vybraná filmografie:
1993 Człowiek z … / Člověk z …
2002 Moje pieczone kurczaki / Má pečená kuřata
2007 Kilka prostych słów / Několik prostých slov
2011 Sala samobójców / Místnost sebevrahů
2011 Róża / Růžena
2013 Pod Mocnym Aniołem / U mocného anděla
2013 Ida / Ida
2014 Pani z przedszkola / Paní ze školky
2015 Moje córki krowy / Mé dcery krávy

Urodziła się w 1971 roku w Szczecinie.
Ukończyła z wyróżnieniem Państwową
Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie.
Od 1994 roku pracowała w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W 2011 roku
została aktorką teatru Ateneum. Jest
członkinią Europejskiej Akademii Filmowej. Debiutowała jeszcze w trakcie studiów w serialu Żegnaj, Rockefeller. Następnie występowała m.in. w niemieckich
serialach (Die Strassen von Berlin) i w Teatrze Telewizji. Pierwszym filmem fabularnym, w którym zagrała, był Człowiek z…
Konrada Szołajskiego. Przełomem w jej
karierze stały się Moje pieczone kurczaki
Iwony Siekierzyńskiej. Kulesza pojawiła się
też w kilku bardzo znanych polskich serialach – Pensjonat pod Różą, Rodzinka.pl,
Krew z krwi. W 2011 roku wystąpiła w Sali
samobójców Jana Komasy i w Róży Wojciecha Smarzowskiego. Dwa lata później
wcieliła się w postać stalinowskiej prokuratorki Wandy w nagrodzonym Oscarem
filmie Ida w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Za tę kreację otrzymała m.in. nagrodę za pierwszoplanową rolę kobiecą
na Festiwalu Filmowym w Gdyni w 2013
roku. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
i Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2014).

Po roli ve filmu Wojciecha Smarzowského
Růžena a především v oscarové Idě Pawła
Pawlikowského se Agata Kulesza stala
jednou z předních evropských hereček.
Na kontě má několik desítek divadelních,
televizních a filmových rolí, ale teprve
v posledních letech se stala filmovou
hvězdou. Herectví Agaty Kuleszy je vyzrálé, promyšlené, založené na záměrně
volených výrazových prostředcích.
Narodila se v roce 1971 ve Štětíně. Vystudovala Státní vysokou divadelní školu
ve Varšavě, kde absolvovala s vyznamenáním. Od roku 1994 působila v Dramatickém divadle ve Varšavě. V roce 2011 se
stala herečkou divadla Ateneum. Je členkou Evropské filmové akademie. Debutovala ještě jako studentka v seriálu Sbohem, Rockefellere. Později účinkovala mj.
v německých seriálech (Ulice Berlína) a působila v Divadle Polské televize. Na filmovém plátně se poprvé objevila ve filmu Konrada Szołajského Člověk z... Zlom
v její kariéře znamenala role ve filmu
Iwony Siekierzyńské Má pečená kuřata.
Představila se také v několika velmi známých polských seriálech – Penzion u růže,
Rodinka.pl, Krev z krve. V roce 2011 účinkovala ve filmech Místnost sebevrahů Jana Komasy a Růžena Wojciecha Smarzowského. O dva roky později ztvárnila
postavu stalinské prokurátorky Wandy
ve filmu režiséra Pawła Pawlikovského
Ida, který byl oceněn Oscarem. Tato role jí
získala mj. cenu za hlavní ženskou roli na
Filmovém festivalu v Gdyni v roce 2013.
Byla vyznamenána rytířským křížem Řádu
znovuzrozeného Polska a stříbrnou medailí „Za zásluhy o kulturu Gloria Artis“ (2014).
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MOJE PIECZONE KURCZAKI
MÁ PEČENÁ KUŘATA
Polska / Polsko 2002, 63'
reżyseria / režie: Iwona Siekierzyńska
scenariusz / scénář: Iwona Siekierzyńska
zdjęcia / kamera: Witold Płóciennik
muzyka / hudba: Janusz Grudziński
obsada / hrají: Agata Kulesza, Adam Nawojczyk,
Maria Maj, Antoni Barszczak
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 2012 —
nagroda za drugoplanową rolę kobiecą dla Marii Maj;
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film” 2002 — nagroda za reżyserię i nagroda
za rolę kobiecą dla Agaty Kuleszy /
Festival polských hraných filmů v Gdyni 2012 –
cena za vedlejší ženskou roli pro Marii Maj;
Koszalinský festival filmových debutů
„Mladí a film“ 2002 – cena za režii a cena
za ženskou roli pro Agatu Kuleszu

Joanna Ostrowska

Film zrealizowany w ramach telewizyjnego projektu „Pokolenie 2000”. Młode
małżeństwo z kilkuletnim stażem wraca
do Polski z emigracji. Zderzenie z rzeczywistością Łodzi — rodzinnego miasta —
jest dość niepokojące. Magda, Wojtek
i ich synek Antoś nie mają wyjścia — muszą zamieszkać z matką. Marzą o swoim
własnym mieszkaniu, ale ich sytuacja finansowa jest w opłakanym stanie. Wojtek
postanawia kupić samochód dostawczy,
z którego będzie sprzedawał kurczaki
z rożna. Magda próbuje realizować swoje marzenia o byciu reżyserką, mąż stanie
się jej pierwszym bohaterem. Siekierzyńska portretuje pokolenie dojrzewające
na początku XXI wieku. Wynikająca z braku perspektyw niemoc staje się podstawowym doświadczeniem dzieci politycznego przełomu. Uwikłane w trudną
rzeczywistość, walczą o przetrwanie osobno. Dopiero zdystansowane spojrzenie
za pośrednictwem kamery pomoże Magdzie znaleźć rozwiązanie kryzysu.

Film natočený v rámci televizního projektu „Generace 2000“. Mladí manželé, kteří
jsou už několik let spolu, se vrací z emigrace do Polska. Střet s realitou v Lodži,
která je jejich rodným městem, je poměrně znepokojivý. Magda, Wojtek a jejich syn Antoś nemají jiné východisko –
musí se nastěhovat k matce. Sní o vlastním bytě, ale jejich finanční situace je
žalostná. Wojtek se rozhodne koupit dodávku a prodávat z ní grilovaná kuřata.
Magda se pokouší realizovat svůj sen
a stát se režisérkou. Její muž má být
prvním hrdinou jejího filmu. Iwona Siekierzyńska portrétuje generaci, která
dospívá na počátku 21. století. Bezmocnost vyplývající z absence perspektiv se
stává základní zkušeností dětí politického
převratu. Jsou vrženi do těžké reality
a každý zvlášť bojuje o přežití. Teprve pohled z odstupu prostřednictvím kamery
pomůže Magdě najít řešení krize.
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KILKA PROSTYCH SŁÓW
NĚKOLIK PROSTÝCH SLOV
Polska / Polsko 2007, 35'
reżyseria / režie: Anna Kazejak-Dawid
scenariusz / scénář: Anna Kazejak-Dawid
zdjęcia / kamera: Sławomir Bergański
muzyka / hudba: Jacek Lachowicz,
Wojciech Błażejczyk
obsada / hrají: Agata Kulesza, Marlena Kaźmierczak,
Janusz Chabior, Sylwester Jakimow, Tomasz Karolak
nagrody / ocenění: Festiwal Filmów Szkoły Filmowej
w Łodzi „Łodzią po Wiśle“ 2007 — Grand Prix;
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest” 2007 —
Wyróżnienie Honorowe dla najlepszej aktorki
w konkursie na najlepszy krótkometrażowy
film fabularny / Festival filmů filmové školy v Lodži

Krystyna podejmuje decyzje w błyskawicznym tempie. Pewnego dnia postanawia porzucić wszystko i zabrać swoją nastoletnią córkę Lenę na casting. Przyzwyczajenia matki to dla dziecka prawdziwa
udręka. Podróż kończy się awarią auta.
Krystyna nie ma wyjścia — musi poprosić o pomoc „mężczyznę z przeszłości”.
Dawny przyjaciel to trener lokalnej drużyny piłkarskiej. Anna Kazejak koncentruje się tu na relacji dorastającej córki i matki. Starsza kobieta zacznie się buntować.
Niespodziewane spotkanie z byłym partnerem wywołuje lawinę niespodziewanych zdarzeń.

Krystyna se rozhoduje okamžitě. Jednoho dne se rozhodne, že všeho nechá
a vezme svou dospívající dceru Lenu na
casting. Matčiny zvyky působí dítěti skutečné utrpení. Cesta končí porouchaným
autem a Krystyně nezbývá nic jiného,
než požádat o pomoc „muže z minulosti“.
Bývalý přítel je trenérem místního fotbalového družstva. Anna Kazejak se zde
soustředí na vztah dospívající dcery
a matky. Ve starší ženě se probudí vzdor.
Nečekané setkání s bývalým partnerem
vyvolá lavinu nečekaných událostí.

„Lodí po Visle“ 2007 – Grand Prix;
Mezinárodní filmový festival „Tofifest” 2007 –
Čestné uznání pro nejlepší herečku v soutěži
o nejlepší krátkometrážní hraný film

Joanna Ostrowska
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SALA SAMOBÓJCÓW
MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Polska / Polsko 2011, 112'
reżyseria / režie: Jan Komasa
scenariusz / scénář: Jan Komasa
zdjęcia / kamera: Radosław Ładczuk
muzyka / hudba: Michał Jacaszek
obsada / hrají: Jakub Gierszał,
Roma Gąsiorowska-Żurawska, Agata Kulesza,
Krzysztof Pieczyński, Bartosz Gelner
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 2011 — Srebrne Lwy;
Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego
Off Plus Camera 2011 — nagroda FIPRESCI;
MFF T-Mobile Nowe Horyzonty 2011 — nagroda
za najlepszy debiut w konkursie Nowe Kino Polskie /
Festival polských hraných filmů v Gdyni 2011 –
Stříbrní lvi; Mezinárodní festival nezávislého filmu
OffPlus Camera 2011 – Cena FIPRESCI;
MFF T-Mobile Nové horizonty 2011 – cena
za nejlepší debut v soutěži Nový polský film

Joanna Ostrowska

Dominik to dziecko szczęścia, może mieć
wszystko, czego zapragnie. Pochodzi
z bogatego domu, a jego rodzice należą
do elity. Żyje otoczony elektronicznymi
gadżetami, wśród innych dzieciaków
z wyższych sfer. Jednak czar młodzieńczej
beztroski nagle pryska. Wystarczy pozornie nic nieznaczący epizod i Dominik
przestaje kontrolować swoje życie. Wtedy po drugiej stronie ekranu pojawia się
tajemnicza, wirtualna Sylwia. Dziewczyna zaprasza go do „sali samobójców”.
Jan Komasa próbuje zwizualizować świat
współczesnych nastolatków, dla których
internet stał się ważniejszy i bardziej realny niż analogowa rzeczywistość. Śladem
virtual reality są w filmie m.in. animowane
sekwencje i popkulturowe nawiązania.
Rozdźwięk pomiędzy siecią a realnością
jest też odbiciem braku porozumienia
między pokoleniami — Dominik przeżywa swoją młodzieńczą tragedię w samotności. Agata Kulesza wystąpiła w roli
matki nastolatka.

Dominik je dítětem štěstěny, může mít
všechno, po čem zatouží. Má bohaté rodiče, kteří patří mezi společenskou smetánku. Žije obklopen nejnovější elektronikou, pohybuje se mezi svými vrstevníky
z dobře situovaných rodin. Kouzlo mladické bezstarostnosti však náhle pomine.
Stačí zdánlivě bezvýznamná epizoda
a Dominik ztrácí kontrolu nad svým životem. Právě tehdy se na druhé straně obrazovky objeví tajemná, virtuální Sylvie,
která ho pozve do „místnosti sebevrahů“.
Jan Komasa se pokouší vizualizovat
svět současných teenagerů, pro které je
internet důležitější a skutečnější než
analogová realita. Virtuální realita se ve filmu odráží například v animovaných sekvencích nebo v popkulturních odkazech.
Rozpor mezi životem na síti a realitou je
rovněž odrazem mezigeneračního neporozumění – Dominik svou mladickou
tragédii prožívá v osamění. Roli Dominikovy matky ztvárnila Agata Kulesza.
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RÓŻA
RŮŽENA
Polska / Polsko 2011, 94'
reżyseria / režie: Wojciech Smarzowski
scenariusz / scénář: Michał Szczerbic
zdjęcia / kamera: Piotr Sobociński jr
muzyka / hudba: Mikołaj Trzaska
obsada / hrají: Marcin Dorociński, Agata Kulesza,
Kinga Preis, Jacek Braciak, Malwina Buss
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 2011 — nagroda
za pierwszplanową rolę męską — Marcin Dorociński;
Warszawski Festiwal Filmowy 2011 — Grand Prix /
Festival polských hraných filmů v Gdyni 2011 –
cena za hlavní mužskou roli – Marcin Dorociński;
Varšavský filmový festival 2011 – Grand Prix

Joanna Ostrowska

Lato 1945 roku, okres powojenny, Mazury. Tadeusz jest byłym żołnierzem AK.
Przypadkowo trafia do gospodarstwa
Róży — wdowy wojennej po żołnierzu
Wehrmachtu. Dzięki pracy w gospodarstwie Róży AK-owiec poznaje lokalną społeczność Mazurów, gnębioną teraz przez
nową władzę. Koniec wojny nie oznacza
spokoju. Nikt nie może się czuć bezpiecznie. Żołnierze radzieccy, wszelkiej maści kryminaliści i złoczyńcy plądrują domy, atakują cywilów, gwałcą masowo
kobiety — w szczególności te, które uważają za rodowite Niemki. Czas zemsty
trwa. Jednocześnie aparat komunistycznej władzy powoli wprowadza nowe zasady sprawiedliwości społecznej, usuwając tych „podejrzanych”. Róża Wojciecha
Smarzowskiego to z jednej strony melodramat o miłości niemożliwej, a z drugiej
— film historyczny, który dotyka tematów wypartych, zapomnianych i niewygodnych w historii polskiego powojnia.
Osobnym bohaterem staje się tu społeczność Mazurów – mniejszość „pomiędzy”, która nigdy nie została do końca
zaakceptowana przez rządzących.

Léto roku 1945, krátce po válce, Mazury.
Bývalý voják Zemské armády Tadeusz se
náhodou dostane na statek Růženy, která je válečnou vdovou po vojákovi Wehrmachtu. Díky práci na Růženině statku
se Tadeusz seznámí s místní komunitou
Mazurů, kterou nyní utlačuje nová vláda.
Konec války nepřinesl klid, nikdo se nemůže cítit bezpečně. Sovětští vojáci, nejrůznější kriminálníci a zločinci rabují domy, útočí na civilisty, hromadně znásilňují
ženy – především ty, které považují za rodilé Němky. Probíhá období pomsty. Aparát komunistické moci zároveň pomalu
zavádí nová pravidla společenského
pořádku a odstraňuje všechny, které považuje za „podezřelé“. Růžena Wojciecha
Smarzowského je jednak melodrama
o nežádoucí lásce, jednak historickým filmem, který se dotýká témat vytěsněných,
zapomenutých a nepohodlných pro dějiny polských poválečných let. Samostatným hrdinou se zde stává komunita
Mazurů, menšina „na pomezí“, kterou
vládnoucí moc nikdy zcela neakceptovala.
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MOJE CÓRKI KROWY
MOJE DCERY KRÁVY
Polska / Polsko 2015, 88'
reżyseria / režie: Kinga Dębska
scenariusz / scénář: Kinga Dębska
zdjęcia / kamera: Andrzej Wojciechowski
muzyka / hudba: Bartosz Chajdecki
obsada / hrají: Agata Kulesza, Gabriela Muskała,
Marian Dziędziel, Małgorzata Niemirska,
Marcin Dorociński
nagrody / ocenění:
Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 —
Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Publiczności /
Filmový festival v Gdyni 2015 –
Cena novinářů, Cena diváků

Joanna Ostrowska

Siostrzana miłość to utopia. Relacja Marty
i Kasi opiera się na przymusie obcowania z rodziną, która składa się właściwie
z obcych sobie ludzi. Kobiety od dzieciństwa za sobą nie przepadały. Różni je
praktycznie wszystko — od statusu społecznego po wiarę w siły nadprzyrodzone
i gust. Niespodziewana choroba matki
wyrwie je z dotychczasowego życia. Siostry czekają kłótnie, ironiczne uwagi, całkowity brak porozumienia. Późniejsza
choroba ojca to kolejny dramat, który
będą musiały pokonać we dwie, bez niczyjej pomocy. W Moich córkach krowach
Kingi Dębskiej nie ma miejsca na melodramatyczne epizody zapewniające o „sile sióstr”. Tragedia rodzinna — choroba
bliskich — nikogo nie oczyszcza. Chodzi
przede wszystkim o bycie razem, co nie
wyklucza konfliktów, niesnasek i nieprzyjemności. Siłą filmu Dębskiej jest błyskotliwy scenariusz i duet aktorski Agata Kulesza — Gabriela Muskała.

Sesterská láska je utopie. Vztah Marty
a Katky je založený na vynuceném trávení
času s rodinou, která se skládá v podstatě
z navzájem si cizích lidí. Obě ženy se už od
dětství neměly příliš v lásce. Liší se prakticky ve všem – od společenského postavení po vkus či víru v nadpřirozené síly.
Nenadálé onemocnění jejich matky je vytrhne z dosavadního života. Na sestry čekají hádky, ironické poznámky a naprostá
absence pochopení. Pozdější nemoc otce
způsobí další zvrat, který sestry budou
muset překonat samy dvě, bez cizí pomoci. Ve filmu Moje dcery krávy není prostor
pro melodramatické epizody ujišťující
o „síle rodných sester“. Rodinná tragédie
spočívající v nemoci nejbližších osob nepřináší katarzi. Film Kingy Dębské je silný díky skvělému scénáři a hereckému
duetu Agata Kulesza – Gabriela Muskała.
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NIEWINNE
LES INNOCENTES
NEVINNÉ
© Anna Włoch / Aeroplan Film
Francja, Polska, Belgia /
Francie, Polsko, Belgie 2015, 115'
reżyseria / režie: Anne Fontaine
scenariusz / scénář: Sabrina B. Karine, Alice Vial
zdjęcia / kamera: Caroline Champetier
muzyka / hudba: Gregoire Hetzel
obsada / hrají: Lou de Laâge, Vincent Macaigne,
Agata Buzek, Agata Kulesza, Joanna Kulig

Joanna Ostrowska

Grudzień 1945 roku — klasztor Sióstr Benedyktynek na terenie Polski. Jedna z zakonnic błaga o pomoc lekarzy z francuskiej misji Czerwonego Krzyża. Francuzi
przybyli na te tereny z misją odnalezienia,
wyleczenia i przetransportowania do kraju swoich obywateli. Polakom mają pomagać polscy i radzieccy lekarze. Ten podział narodowościowy łamie francuska
stażystka Mathilde Beaulieu, która zaczyna regularnie odwiedzać benedyktynki.
W klasztorze zakonnice po kolei rodzą
dzieci. Niektóre mają objawy chorób wenerycznych. Nikt nie mówi głośno o tym,
co wydarzyło się kilka miesięcy wcześniej.
Rosjanie nadal napadają na okoliczną
ludność w poszukiwaniu „wrogów narodu”. Tajemnicy sióstr strzeże matka
przełożona — odpowiedzialna nie tylko
za honor zakonnic, ale również za ich przyszłość. Niewinne w reżyserii Anne Fontaine to przede wszystkim film o przemilczanym zjawisku przemocy seksualnej
w okresie wojny i powojnia. Inspiracją do
powstania scenariusza była m.in. biografia francuskiej lekarki Madeleine Pauliac,
która od kwietnia 1945 roku przebywała
na „wyzwalanych” terenach.

Prosinec 1945, ženský benediktinský klášter v Polsku. Jedna z řeholnic se dožaduje
pomoci u lékařů z francouzské mise Červeného kříže. Francouzi sem přijeli s úkolem najít, vyléčit a dopravit do vlasti francouzské občany. Pomoci Polákům se mají
věnovat polští a sovětští lékaři. Toto rozdělení podle národností poruší francouzská stážistka Mathilde Beaulieuová,
která začne benediktinky pravidelně navštěvovat. Řeholnice v klášteře postupně
porodí několik dětí, několik sester má příznaky pohlavních chorob. Nikdo nahlas
nemluví o tom, co se zde před pár měsíci
odehrálo. Rusové dál hledají „nepřátele
národa“ a pokračují v útocích na místní
obyvatele. Tajemství řeholnic střeží matka
představená, která je zodpovědná nejen
za jejich dobré jméno, ale také za jejich
budoucnost. Film Anny Fontaineové se
zabývá především tabuizovaným tématem sexuálního násilí za války a v poválečném období. Scénář filmu je inspirován
mj. životopisem francouzské lékařky Madeleine Pauliacové, která od dubna 1945
působila na „osvobozovaném“ území.
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MAGDA VÁŠÁRYOVÁ
(1948–)
wybrana filmografia | vybraná filmografie:
1964 Senzi mama
1967 Małgorzata, córka Łazarza / Marketa Lazarová
1968 Słodki czas Kalimagdory / Sladký čas Kalimagdory
1968 Zbehovia a pútnici
1969 Kráľovská poľovačka
1969 Ptaszki, sieroty i głupcy / Vtáčkovia, siroty a blázni
1970 Na komecie / Na kometě
1971 Hry lásky šálivé

Jako Markéta Lazarová, bohaterka średniowiecznego fresku Františka Vláčila
o tym samym tytule, młodziutka Magda
Vášáryová, młodsza siostra znanej już
Emilii, na trwałe zapisała się w pamięci
publiczności drugiej połowy lat 60.
W 1966 roku zaczęła studiować socjologię na bratysławskim uniwersytecie J.A.
Komeńskiego. Jednocześnie grała w różnych filmach — od baśni, przez dramaty
psychologiczne, aż po produkcje historyczne, wojenne i przygodowe. Szybko
wyrobiła sobie opinię wszechstronnie
utalentowanej aktorki. W latach 80. wyszła za mąż za kolegę po fachu, Milana
Lasicę. Aż do aksamitnej rewolucji
w 1989 roku wystąpiła w wielu produkcjach kinowych i telewizyjnych, po czym
zakończyła karierę, by rozpocząć działalność polityczną. Była m.in. ambasadorką,
urzędniczką słowackiego MSZ, kandydowała na urząd prezydenta, obecnie jest
posłanką do Słowackiej Rady Narodowej.
Działa też jako publicystka.

Jako představitelka Markety Lazarové,
hrdinky stejnojmenné středověké fresky
Františka Vláčila, se mladičká Madga Vášáryová, mladší sestra již známé Emílie
Vášáryové, v druhé polovině 60. let nesmazatelně vryla do paměti filmových
diváků. Paralelně s následným studiem
sociologie na bratislavské Univerzitě Komenského pokračovala v herecké účasti
v žánrově rozmanitých snímcích (od pohádky přes rodinné a psychologické drama až po historické, válečné a dobrodružné filmy) a postupně si získala pověst
respektovaného hereckého talentu.
V osmdesátých letech se provdala za hereckého kolegu Milana Lasicu a natáčení
filmů pro kina i pro televizi se intenzivně
věnovala až do komunistického převratu
v roce 1989. Po sametové revoluci svou
uměleckou dráhu ukončila a začala se aktivně věnovat politice. Kromě jiného pracovala jako velvyslankyně a státní úřednice, kandidovala na post prezidentky
a dodnes působí v pozici poslankyně
Národní rady Slovenska. Profiluje se též
jako publicistka.

1971 Babička
1971 Princ Bajaja
1972 …i pozdrawiam jaskółki / …a pozdravuji vlaštovky
1973 Deň slnovratu
1973 Skrytý prameň
1974 Výberové príbuzenstvo
1977 Rusalka
1978 Krutá ľúbosť
1978 Pustý dvor
1980 Postrzyżyny / Postřižiny
1980 Temné slunce
1984 Noc smaragdového měsíce
1985 Cicha radość / Tichá radosť
1986 Lev s bílou hřívou
1986 Alžbetin dvor
1986 Zkrocení zlého muže
1987 Južná pošta
1987 Svět nic neví
1990 Súkromné životy
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MAŁGORZATA, CÓRKA ŁAZARZA
MARKETA LAZAROVÁ
Czechosłowacja / Československo 1967, 162'
reżyseria / režie: František Vláčil
scenariusz / scénář: František Vláčil,
František Pavlíček, Vladislav Vančura
zdjęcia / kamera: Bedřich Baťka
muzyka / hudba: Zdeněk Liška
obsada / hrají: Magda Vášáryová, Josef Kemr,
František Velecký, Naďa Hejná, Jaroslav Moučka

Mariusz Mikliński
(Czechosłowacka Nowa Fala,
Kino Nowe Horyzonty)

Panorama XIII-wiecznych Czech. Epoka,
w której nienawiść jest żarliwsza od wiary.
Wioski pogan wciąż stawiają opór chrześcijańskiej sile. Podróżni ryzykują życie,
zapuszczając się na odległe trakty, a lokalni watażkowie o łupy rywalizują z wilkami. Zakładniczką tego świata jest tytułowa Małgorzata, dziewczyna ulepiona
z innej gliny. Wrażliwa i niewinna, w milczeniu przygląda się otaczającej brutalności. Schronienie ma znaleźć w klasztorze, ale pewnego dnia trafi do niewoli.
Oparta na powieści Vladislava Vančury
Małgorzata, córka Łazarza to opus magnum Františka Vláčila, podsumowanie
jego poszukiwań filozoficznych i estetycznych oraz świadectwo twórczej wolności. Reżyser poświęcił swojemu dziełu trzy
lata życia, a sama praca na planie zdjęciowym trwała ponad 500 dni. W efekcie
powstał niezwykły fresk historyczny —
Vláčil odszedł od fabularnej czytelności
na rzecz narracji impresyjnej i nielinearnej, która może przywodzić skojarzenia
z dokonaniami Tarkowskiego czy Paradżanowa. Po 50 latach film wciąż zadziwia stroną wizualną i odważną wizją
czasów, w których krzyżowi często towarzyszył miecz.

Panorama Čech ve 13. století. Doba, kdy
nenávist byla horlivější než víra. Venkovští pohané se stále vzpírají síle křesťanství.
Cestující riskují život, když se vydávají po
odlehlých cestách, a místní lapkové se
o lup přetahují s vlky. Rukojmím tohoto
světa je titulní Markéta, dívka z jiného
těsta. Je citlivá a nevinná, mlčky pozoruje
násilnosti, které ji obklopují. Má nalézt
úkryt v klášteře, ale jednoho dne padne
do zajetí. Film podle románu Vladislava
Vančury je opus magnum Františka Vláčila, završení jeho filozofického a estetického hledání, svědectví tvůrčí svobody.
Režisér tomuto dílu věnoval tři roky života, samotné natáčení trvalo víc než 500
dnů. Výsledkem je neobyčejná historická
freska. Vláčil dal před čitelností děje
přednost impresivní, nelineární naraci,
jež může připomínat díla Tarkovského nebo Paradžanova. I po padesáti letech od
svého vzniku film stále překvapuje vizuální stránkou a odvážnou vizí časů, kdy
kříž byl často doprovázen mečem.
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SŁODKI CZAS KALIMAGDORY
SLADKÝ ČAS KALIMAGDORY
Czechosłowacja, RFN /
Československo, Západní Německo 1968, 100'
reżyseria / režie: Leopold Lahola
scenariusz / scénář: Leopold Lahola
zdjęcia / kamera: Viktor Svoboda
obsada / hrají: Rüdiger Bahr, Magda Vášáryová,
Ivan Gogál, Samuel Adamčík, Viktor Blaho,
Günther Panak, Otto Stern

Jana Bébarová

Utrzymany w poetyckiej tonacji Słodki
czas Kalimagdory jest jedynym wyreżyserowanym w kraju dziełem dramaturga,
prozaika i scenarzysty Leopolda Laholi.
Inspiracją dla reżysera była powieść Jana
Weissa Spáč ve zvěrokruhu, opublikowana
w 1937 roku. Balansująca na granicy rzeczywistości i fantazji opowieść skupia
się na dziwnym mężczyźnie, którego życie upływa zgodnie z rytmem pór roku.
Wiosną jest rozbrykanym dzieckiem,
a latem dojrzewającym, ogarniętym namiętnościami młodzieńcem. Jesienią
powoli traci wigor, by zimę przeżyć jako
starzec w zrujnowanym szałasie na odludziu. I właśnie w ostatniej części zjawia
się epizodyczna postać grana przez piękną Magdę Vašáryovą.

Poeticky laděný snímek Sladký čas Kalimagdory, který vznikl v koprodukci Československa a Západního Německa, je
jediným domácím režijním počinem Leopolda Laholy, původními profesemi dramatika, prozaika a scenáristy. Film přiznává inspiraci hlavními motivy románu
Jana Weisse Spáč ve zvěrokruhu publikovaného v roce 1937. Na pomezí reality
a fantazie balancující příběh se soustředí
na podivuhodný život jednoho muže (Rüdiger Bahr), který se řídí ročním přírodním koloběhem. Navzdory standardnímu
plynutí času hrdina svůj život prožívá
v souladu s jednotlivými ročními obdobími: na jaře je hravým dítětem, v létě dospívajícím, vášní ovládaným mladíkem,
který na podzim pozvolna ztrácí elán
a zimu tráví jako starý kmet odpočívající
v zapadlé salaši. Právě v této finální části
do příběhu vstupuje epizodní postava
krásné Magdy Vášáryové. Oproti Weissově
předloze filmová verze upustila od reflexe
dobového kontextu hospodářské krize.

48

TEATR | MV
02.05.2016, 14.30

PTASZKI, SIEROTY I GŁUPCY
VTÁČKOVIA, SIROTY A BLÁZNI
Czechosłowacja, Francja /
Československo, Francie 1969, 78'
reżyseria / režie: Juraj Jakubisko
scenariusz / scénář: Juraj Jakubisko, Karol Sidon
zdjęcia / kamera: Igor Luther
muzyka / hudba: Zdeněk Liška
obsada / hrají: Philippe Avron, Jirí Sýkora,
Magda Vášáryová, Míla Beran

Mariusz Mikliński
(Czechosłowacka Nowa Fala,
Kino Nowe Horyzonty)

Andrej, Marta i Yorick, bohaterowie drugiego filmu Juraja Jakubiski, to typy spod
hippisowskiej gwiazdy. Wspólnicy w wesołej destrukcji, słowacki ruch oporu wobec siermiężnej codzienności, którego
bronią jest humor i radziecki szampan.
Dzielą ze sobą łóżko w zdewastowanym
kościele, żyją wśród rupieci i papużek falistych, skandując: Życie jest piękne. Kochają się, kłócą i upijają, wiedząc, że jedynym
sposobem, by znieść świat jest szaleństwo.
Ich straceńczy karnawałowy korowód
powstrzyma jednak siermiężna rzeczywistość. Ptaszki, sieroty i głupcy wyrastają
z tego samego kontestatorskiego nurtu
co Stokrotki Věry Chytilovej, który władze
komunistyczne traktowały jak policzek
wymierzony przez dekadentów. Film nakręcono pośpiesznie, tuż po upadku Praskiej Wiosny — rządzi nim poetyka nadmiaru, tak jakby Juraj Jakubisko zdawał
sobie sprawę, że to ostatni moment na
twórczą nonszalancję. Temu wartkiemu
strumieniowi surrealizmu dali się porwać
operator kamery i twórcy scenografii —
kadry zalewają cyrkowe kolory, a bohaterowie toną w groteskowych dekoracjach
i wariackich pomysłach reżysera. Po latach Ptaszki… okazują się nadal aktualną
polityczną alegorią.

Andrej, Marta a Yorick, hrdinové druhého
filmu Juraje Jakubiska, dostali do vínku
něco, co je spojuje s hippies. Společně se
věnují veselé destrukci, jako zbraň proti
drsné každodennosti používají humor
a ruské šampaňské. Sdílejí lůžko v polozbořeném kostele, žijí mezi harampádím
a andulkami a provolávají, že život je
krásný. Milují se, hádají a opíjejí, protože
jedinou možností, jak unést tento svět, je
bláznovství. Do cesty jejich desperátskému karnevalovému průvodu se však postaví krutá realita. Ptáčkové, sirotci a blázni
vycházejí ze stejného nekonformního
proudu jako Sedmikrásky Věry Chytilové.
Komunistická moc tato díla považovala
za políček uštědřený dekadenty. Film byl
natočen ve spěchu po ukončení Pražského jara. Řídí se poetikou přemíry, jako by
si Juraj Jakubisko uvědomoval, že později
už pro tvůrčí uvolněnost nebude prostor.
Svižným surrealistickým proudem se nechali strhnout kameraman a tvůrci výpravy: snímky jsou zality cirkusovými barvami, hrdinové se utápějí v groteskních
dekoracích a bláznivých nápadech režiséra. I po letech zůstávají Ptáčkové, sirotci a blázni aktuální politickou alegorií.
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NA KOMECIE
NA KOMETĚ
Czechosłowacja / Československo 1970, 74'
reżyseria / režie: Karel Zeman
scenariusz / scénář: Jan Procházka, Karel Zeman,
na podstawie powieści Juliusza Verne'a
zdjęcia / kamera: Rudolf Stahl ml., Bohuslav Pikhart
muzyka / hudba: Luboš Fišer
obsada / hrají: Emil Horváth ml.,
Magda Vášáryová, František Filipovský, Josef Větrovec,
Čestmír Řanda st., Vladimír Menšík

Piotr Mirski

Afryka. Rozpalone słońce, wszechobecny
piach, budzące agorafobię przestrzenie
i wąskie uliczki zatłoczonych miast. W takiej scenerii rozgrywają się przeróżne
intrygi i romanse. Ten cały harmider zakłóca przedziwne zjawisko: nad linią horyzontu pojawia się złowrogie ciało niebieskie, zwiastując koniec lub początek.
To obojętna na ludzkie sprawy kometa,
która odrywa kawałek Ziemi i niesie go
przez kosmiczną próżnię. Teraz na bohaterów czekają nowe wyzwania. Muszą
stawić czoło wściekłym hordom dinozaurów, mają też okazję podglądać ewolucję wczesnych form życia. Ta adaptacja
prozy Juliusza Verne'a wskrzesza ducha
dawnej fantastyki: atmosferę przygody
i zachwytu, które popychały poprzedników współczesnych nerdów do patrzenia z rozmarzeniem w gwiazdy. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki prostym,
ale urokliwym efektom specjalnym, które wydają się żywcem wyjęte z filmów
Georges'a Mélièsa.

Afrika. Žhavé slunce, všudypřítomný písek, rozlehlá prostranství vzbuzující agorafobii i úzké uličky zalidněných měst.
V této scenérii se odehrávají nejrůznější
intriky a románky. Čilý život však naruší
podivný jev: nad linií horizontu se objeví
nepřátelské nebeské těleso, které předpovídá konec nebo začátek. Kometa, jíž
jsou lidské záležitosti lhostejné, odtrhne
kus Země a unáší ho kosmickým prostorem. Hrdinové filmu teď mají před sebou
nové výzvy. Musí se bránit vzteklým tlupám dinosaurů, mají také příležitost sledovat evoluci dřívějších forem života.
Adaptace prózy Julese Vernea oživuje ducha staré science fiction: atmosféru dobrodružství a nadšení, které ponoukaly předchůdce dnešních nerdů k zasněnému
pozorování hvězd. Do značné míry je to
díky jednoduchým, ale půvabným zvláštním efektům, jako vystřiženým z filmů
Goergese Mélièse.
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… I POZDRAWIAM JASKÓŁKI
… A POZDRAVUJI VLAŠTOVKY
Czechosłowacja / Československo 1972, 87'
reżyseria / režie: Jaromil Jireš
scenariusz / scénář: Jaromil Jireš
zdjęcia / kamera: Jan Čuřík
muzyka / hudba: Luboš Fišer
obsada / hrají: Magda Vášáryová, Viera Strnisková,
Július Vašek, Václav Helšus, Dagmar Bláhová,
Hana Pastejříková
nagrody / ocenění: MFF w Locarno 1972 —
specjalne wyróżnienie za scenariusz /
MFF v Locarnu 1972 – zvláštní ocenění za scénář

Piotr Mirski

Bohaterką filmu jest Marie Kudeříková, legendarna członkini czeskiego ruchu oporu. Obserwujemy, jak skazana na śmierć
dziewczyna spędza ostatnie dni w nazistowskim więzieniu, gdzie — co wydaje
się i ironiczne, i poetyckie — z polecenia
swoich oprawców zajmuje się malowaniem cynowych żołnierzy. Jej myśli raz
po raz kierują się ku przeszłości. W licznych retrospekcjach poznajemy historię
jej wcześniejszego życia: dorastania na
prowincji, działalności konspiracyjnej, pojmania i przesłuchań. Bez względu na sytuację Kudeříková zawsze zachowuje się
jak bohaterka, pogodzona ze swoim losem święta, która jest gotowa oddać życie w słusznej sprawie. Grana przez Magdę Vášáryovą i adorowana przez kamerę,
przypomina Joannę d'Arc z klasycznego
filmu Carla Theodora Dreyera.

Hrdinkou filmu je legendární členka českého odboje Marie Kudeříková. Sledujeme, jak mladá žena odsouzená k smrti
tráví poslední dny svého života v nacistickém vězení, kde na příkaz svých věznitelů maluje cínové vojáčky, což působí
ironicky, ale také poeticky. Mariiny myšlenky se stále vracejí k minulosti. V četných
retrospektivách poznáváme její předchozí život: dospívání na venkově, konspirační činnost, zatčení a výslechy. V jakékoli situaci se chová jako hrdinka, jako
světice smířená se svým osudem, připravená obětovat svůj život ve prospěch
správné věci. V podání Magdy Vášáryové,
oslavovaná kamerou, připomíná Johanku z Arku z klasického filmu Carla Theodora Dreyera.
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POSTRZYŻYNY
POSTŘIŽINY
Czechosłowacja / Československo 1981, 93'
reżyseria / režie: Jiří Menzel
scenariusz / scénář: Bohumil Hrabal, Jiří Menzel
zdjęcia / kamera: Jaromír Šofr
muzyka / hudba: Jiří Šust
obsada / hrají: Magda Vášáryová, Jiří Schmitzer,
Jaromír Hanzlík, Rudolf Hrušínský
nagrody / ocenění: MFF w Wenecji 1981 —
Nagroda Specjalna /
MFF v Benátkách 1981 – Zvláštní cena

Piotr Czerkawski

Jasnowłosa Maryška spożywa niebotyczne ilości piwa, a jej pragnieniu może
dorównać tylko niepohamowany apetyt
seksualny. Nic dziwnego, że dziewczyna
stanowi obiekt fascynacji niemal wszystkich mężczyzn w Nymburku. Fantazja
i skłonność do zabawy Maryški spędza
jednak sen z powiek jej mężowi — statecznemu zarządcy browaru. Mężczyzna
robi wszystko, by ujarzmić temperament
małżonki, ale w starciu z jej energią wydaje się pozbawiony szans. Choć Postrzyżyny można uznać za opowieść o krętej
ścieżce ku kobiecej emancypacji, film Jiříego Menzla pozostaje przede wszystkim
uroczą komedią. Nie może być inaczej,
jeśli mamy do czynienia z adaptacją jednego z najsłynniejszych dzieł Bohumila
Hrabala. Unoszącą się nad Postrzyżynami
aurę nostalgicznego ciepła potęguje fakt,
że pisarz osadził akcję w realiach międzywojnia, a postacie głównych bohaterów
wzorował na własnych rodzicach. W ujęciu Menzla intymny ton opowieści nabrał
uniwersalności, czego potwierdzenie
stanowi przyznana filmowi Nagroda Specjalna na festiwalu w Wenecji.

Světlovlasá Maryška pije spoustu piva
a její žízni se vyrovná snad jen její nespoutaný sexuální apetit. Není divu, že po ní
blázní skoro všichni muži v Nymburce.
Maryščina fantazie a touha se bavit však
nedává spát jejímu muži, váženému
správci pivovaru. Ten dělá všechno pro to,
aby zkrotil temperament své ženy, ale zdá
se, že ve střetu s její energii nemá šanci.
Postřižiny sice můžeme považovat za vyprávění o klikaté cestě k ženské emancipaci, film Jiřího Menzela je však především
půvabnou komedií. Filmová adaptace
jednoho z nejznámějších děl Bohumila
Hrabala splňuje naše očekávání. Nostalgické teplo vyzařující z filmu je umocněno
zasazením děje do meziválečných reálií
a také tím, že jako vzor pro postavy hlavních hrdinů autorovi posloužili jeho
vlastní rodiče. Intimní tón vyprávění nabral v Menzelově podání na univerzálnosti. To potvrdilo i udělení zvláštní ceny
na festivalu v Benátkách.
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CICHA RADOŚĆ
TICHÁ RADOSŤ
Czechosłowacja / Československo 1985, 88'
reżyseria / režie: Dušan Hanák
scenariusz / scénář: Dušan Hanák, Ondrej Šulaj
zdjęcia / kamera: Viktor Svoboda
obsada / hrají: Magda Vášáryová, Jiří Bartoška,
Róbert Koltai, Jana Brejchová, Juraj Nvota,
Eva Holubová, Jitka Asterová

Jana Bébarová

Cicha radość, psychologiczny portret
młodej kobiety, to rezultat współpracy
cenionego słowackiego reżysera Dušana
Hanáka z uznanym scenarzystą i dramaturgiem Ondrejem Šulajem. W główną
bohaterkę filmu, 30-letnią pielęgniarkę
Soňę, wcieliła się Magda Vašáryová. Soňa jest typową, niczym się niewyróżniającą reprezentantką swojego pokolenia,
kobietą, która stawia czoło problemom
w życiu osobistym i zawodowym. Soňa
zastanawia się, czy powinna odejść od
męża, którego poglądów nie podziela,
i tym samym rozbić małżeństwo. Doskwiera jej pustka duchowa i poczucie
bezsensu. Cicha radość to studium psychologiczne o generacji zmagającej się
z kryzysem wieku średniego. Ten realistyczny film Hanák wzbogacił o subtelne
metafory i symbolikę, które tworzą poetycki nastrój.

Psychologická sonda do nitra mladé ženy
je výsledkem tvůrčí spolupráce etablovaného slovenského režiséra Dušana Hanáka a uznávaného scenáristy a dramaturga Ondreje Šulaje. Magda Vášáryová ve snímku ztělesnila hlavní postavu
zdravotní sestry, třicátnice Soni, která je
typickou, z řady nijak nevybočující zástupkyní své generace. Ženu čelící problémům, které jí všednodenní osobní i profesní život přinese. Protagonistka je
vnitřně zmítaná dilematem, zda má odejít od svého muže, s nímž se názorově rozchází, a rozbít tak stereotypní manželství. Trápí ji duševní prázdnota a absence
smyslu života, jehož znovunalezení se navzdory zklamáním rozhodne odhodlaně
vyjít vstříc a docílit tak vlastního sebepoznání. Tichá radosť je psychologickou
studií o životních hodnotách generace
prožívající a překonávající krizi středního
věku. Realisticky pojatý snímek Dušan
Hanák obohacuje subtilními metaforami
a symbolikou, které jeho dílu dodávají
poetický tón.
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DUŠAN TRANČÍK
(1946–)
wybrana filmografia | vybraná filmografie:
1968 Fotografovanie obyvaťelov domu /
Fotografowanie mieszkańców domu (kr.m.)
1969 Šibenica / Szubienica (kr.m.)
1969 Tryzna / Stypa za Jana Palacha (kr.m.)
1970 Robotník (kr.m.)
1972 Vrcholky stromov / Wierzchołki drzew (kr.m.)
1975 Amulet
1976 Koncert pre pozostalých /
Koncert dla pozostałych
1978 Víťaz / Zwycięzca
1982 Fénix
1982 Pavilón šeliem / Pawilon drapieżników
1984 Stvrtý rozmer
1985 Iná láska / Inna miłość
1987 Víkend za milión
1988 Mikola a Mikolko
1990 Keď hviezdy boli červené /
Kiedy gwiazdy były czerwone
1991 Sedem jednou ranou
1994 Třetí návrat aneb Slovenské tango 2 /
Trzeci powrót albo Słowackie tango 2 (kr.m.)
1998 Tisovy stíny / Cienie Tisy (kr.m.)

Renáta Šmatláková, zdroj: www.skcinema.sk

Reżyser, scenarzysta i montażysta. Zaczynał jako filmowiec amator, po maturze
pracował jako oświetleniowiec i asystent
produkcji. W 1964 roku zaczął studia na
FAMU w Pradze, w 1970 roku ukończył
studia na Wydziale Montażu fabularyzowanym dokumentem Fotografowanie mieszkańców domu (1968) i fabularnym średnim metrażem Szubienica (1969). Już
w czasie studiów zaczął pracę w Studiu
Filmów Krótkometrażowych w Bratysławie, gdzie nakręcił kilka niezwykłych filmów dokumentalnych nagrodzonych
potem na krajowych i zagranicznych festiwalach — Stypę (1969), Wytchnąć (TV,
1970), Wierzchołki drzew (1973), Amulet
(1975) i inne. Od 1976 roku pracował jako
reżyser w Studiu Filmów Fabularnych.
Jego fabularnym długometrażowym debiutem był Koncert dla pozostałych (1976).
W swojej twórczości fabularnej poruszał
przede wszystkim kwestie społeczno-polityczne, tematykę sensu ludzkiej egzystencji, losów ludzkich, sprzecznych postaw moralnych. Pojawił się też w rolach
epizodycznych w kilku filmach słowackich
i czeskich. Po 1989 roku zajmował się
głównie twórczością dokumentalną na zamówienie czeskiej spółki producenckiej
Febio i czeskiej TV. Pełnił funkcję przewodniczącego Słowackiego Związku Filmowego (1994–1998). W latach 1994–1998
wykładał w szkole filmowej w Zlinie, a od
roku 1999 na Wydziale Reżyserii VŠMU
w Bratysławie. Jest członkiem Europejskiej
Akademii Filmowej. W latach 1993–1997
był przewodniczącym Stowarzyszenia Słowackich Reżyserów Filmowych, w 2002
roku został dyrektorem generalnym sekcji medialno-audiowizualnej w Ministerstwie Kultury Republiki Słowackiej. W latach 2002–2004 kierował Wydziałem
Reżyserii na FAMU w Pradze.

Režisér, scenárista a strihač. Začínal ako
filmový amatér, po maturite pracoval
ako osvetľovač a asistent produkcie. V roku 1964 začal študovať na FAMU v Prahe,
v roku 1970 ukončil štúdium strihovej
skladby hraným dokumentom Fotografovanie obyvateľov domu (1968) a stredometrážnym hraným filmom Šibenica
(1969). Ešte počas štúdií začal pracovať
v Štúdiu krátkych filmov v Bratislave, kde
nakrútil niekoľko výnimočných dokumentov ocenených na domácich i zahraničných festivaloch – Tryzna (1969), Vydýchnuť (TV, 1970), Vrcholky stromov (1973),
Amulet (1975) a i. Od roku 1976 pôsobil
ako režisér v Štúdiu hraných filmov. Debutoval hraným filmom Koncert pre pozostalých (1976). Námetom pre jeho hranú
tvorbu sa stali predovšetkým spoločensko-politické problémy, osudy jednotlivcov a ich etické postoje, hľadanie zmyslu
ľudskej existencie, vyhrotená konfrontácia rozdielnych životných názorov. Ako
herec sa objavil v epizódnych úlohách
v niekoľkých slovenských a českých filmoch. Po roku 1989 sa venoval prevažne
dokumentárnej tvorbe pre českú spoločnosť Febio a Českú televíziu. Pôsobil ako
predseda Slovenského filmového zväzu
(1994–1998). V rokoch 1994–1998 prednášal na filmovej škole v Zlíne a od roku
1999 na Katedre hranej réžie na VŠMU
v Bratislave. Je členom Európskej filmovej akadémie, v rokoch 1993–1997 bol
predsedom Asociácie slovenských filmových režisérov, v roku 2002 generálny
riaditeľ sekcie médií a audiovízie na Ministerstve kultúry SR. V roku 1997 bol generálnym riaditeľom 37. ročníka Medzinárodného filmového festivalu pre deti
a mládež v Zlíne. V rokoch 2002–2004 pôsobil ako vedúci katedry réžie na FAMU
v Prahe – docent (2004).
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FOTOGRAFOWANIE MIESZKAŃCÓW DOMU | SZUBIENICA
FOTOGRAFOVANIE
OBYVAŤELOV DOMU | ŠIBENICA
© Slovenský filmový ústav – Fotoarchív
FOTOGRAFOWANIE MIESZKAŃCÓW DOMU /
FOTOGRAFOVANIE OBYVAŤELOV DOMU
Czechosłowacja / Československo 1968, 16'
reżyseria, scenariusz / réžia, scenár: Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Vladimír Holloš

SZUBIENICA / ŠIBENICA
Czechosłowacja / Československo 1969, 32'
reżyseria, scenariusz / réžia, scenár: Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Karel Slach
obsada / hrajú: Anton Vaculík, Jozef Mokoš,
Kálman Čičo, Ruženka Masárová, Mikuláš Schudich,
Katarína Rusiňáková, Ján Ochlan i inni / a ďalší

Michal Michalovič
Źródło / zdroj.: ASFK, www.asfk.sk

Jozef Ďurko jest operatorem dźwigu.
Z żoną Józefiną ma dziewięcioro dzieci.
Dom, w którym mieszkają, budowali
pięć lat. To, co mamy, jest zdobyczą socjalizmu — mówi Jozef. Jego zarobki wynoszą 1800 koron. Dokument Dušana Trančíka został oparty na prostym pomyśle:
rodzina Jozefa przy różnych okazjach
fotografuje się przed swoim domem…
Jesteśmy świadkami radosnych i smutnych wydarzeń z ich życia.

Jozef Ďurko je žeriavnik. So svojou ženou
Jozefínou majú deväť detí. Dom, v ktorom bývajú, stavali päť rokov. Jozef hovorí, že „toto, čo máme, to je vymoženosť
socializmu“. Jozef zarába 1800 korún. Dokumentárny film Dušana Trančíka stojí
na jednoduchom nápade: Jozefova rodina sa pri rôznych príležitostiach fotografuje pred ich domom. Sme svedkami
radostných (svadba) aj smutných (pohreb) udalostí v ich životoch.

Średniometrażowy film fabularny
o dwóch obcych, którzy brutalnie wkraczają w życie pewnej wiejskiej rodziny.
Alegoryczna opowieść o odwiecznej walce dobra ze złem i poszukiwaniu prawdy.
Film konfrontuje dawne ludowe obyczaje z agresywnym zachowaniem intruzów. Reżyser operuje trudnymi w odbiorze znaczeniami, balansuje na granicy
prowokacji. Bohaterzy posługują się
gwarą. Operator używa niezwykłej, gruboziarnistej faktury zdjęć.

Stredometrážny hraný film rozpráva
o tom, ako dvaja cudzí muži krutým spôsobom vtrhnú do života jednej dedinskej
rodiny a rozvrátia jej istoty. Film je alegorickým obrazom odvekého boja dobra
a zla, odvekého hľadania pravdy. Provokuje neľahko čitateľnými významami
s dôrazom na konfrontáciu starodávnych
ľudových obyčajov s agresívnym, donucovateľským správaním nezvaných hostí.
Zaujímavá je práca kamery (hrubozrnný čiernobiely materiál) i jazyk (použitie
dialektu).
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STYPA ZA JANA PALACHA |
WIERZCHOŁKI DRZEW
TRYZNA | VRCHOLKY STROMOV
© Slovenský filmový ústav – Fotoarchív
STYPA ZA JANA PALACHA / TRYZNA
Czechosłowacja / Československo 1969, 24'
reżyseria, scenariusz / réžia, scenár: Vlado Kubenko,
Peter Mihálik, Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Alexander Strelinger,
Pavel Čilek, Ervín Potocký, Alojz Hanúsek,
Vladimír Holloš, Jozef Müller
udział biorą / účinkujú: Ján Čomaj,
Baltazár Dubeň, Václav Havel, Rudolf Hrušínský,
Roman Kaliský, Vladimír Škutina
komentarz czyta / interpret komentára: Igor Fábry

WIERZCHOŁKI DRZEW / VRCHOLKY STROMOV
Czechosłowacja / Československo 1972, 18'
reżyseria, scenariusz / réžia, scenár: Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Vladimír Holloš
komentarz czyta / interpret komentára:
Dionýz Hirko

Michal Michalovič

Samospalenie Jana Palacha analizowane
było wielokrotnie, często w różny sposób.
Twórcy Stypy także rejestrują rozmaite
głosy na ten temat, przy czym nie usiłują
życia wewnętrznego Palacha rekonstruować czy interpretować. Bardziej chodzi
im o uchwycenie uczuć wypowiadających się o nim osób, a przez to — pars pro
toto — nastroju całego społeczeństwa.
Logicznym uzupełnieniem tego wielogłosu są zdjęcia z następujących po śmierci Palacha wydarzeń — z uroczystości
pogrzebowych, głodówek i marszów protestacyjnych z akompaniamentem smutnej, złowieszczej muzyki.

Čin Jana Palacha bol interpretovaný
mnohokrát, často veľmi rozdielnym spôsobom. Aj v Tryzne nechávajú tvorcovia
zaznieť viacero hlasov. Tvorcovia filmu sa
neusilujú o rekonštrukciu či interpretáciu
Palachovho vnútorného života, skôr ako
by im išlo o zachytenie pocitov a nálad
vypovedajúcich, a tým, pars pro toto,
celej spoločnosti. Logickým, rovnocenným doplnkom ankety sú zábery z nasledujúcich dní, z protestných hladoviek,
spomienkových sprievodov, pohrebu
(atď.), sprevádzané zlovestnými, ťaživými hudobnými motívmi.

Spojrzenie na pracowników cementowni
w Hornom Sŕní. Tamtejsi robotnicy w robocie i po robocie. Jednak nie jest to sprawozdanie z postępów wykonywania prac,
lecz poetycki, humorystyczny portret
zbiorowy pracowników przemysłu cementowego. Lekką atmosferę filmu wykreowano tu za pomocą humoru sytuacyjnego i żartobliwego montażu. Dzięki
temu w robotniczym barze może pojawić się nawet żyrafa.

Prostredníctvom Trančíkovho dokumentárneho filmu nazrieme do útrob Brigády
socialistickej práce v cementárni v Hornom Sŕní. Film zobrazuje tamojších robotníkov pri práci ako aj pri odpočinku. Nejde však o suchý „opis postupu práce“, no
vďaka Trančíkovej réžii skôr o poeticko-humorný pohľad na zamestnancov cementárenského priemyslu. Náladu filmu
odľahčuje viacero humorných situácií
(napríklad vtip o žirafe v bare s následným
prestrihom na záber žirafy).
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KONCERT DLA POZOSTAŁYCH
KONCERT PRE POZOSTALÝCH
© Slovenský filmový ústav – Fotoarchív
Czechosłowacja / Československo 1976, 86'
reżyseria / réžia: Dušan Trančík
scenariusz / scenár: Tibor Vichta, Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Vincent Rosinec
obsada / hrajú: Juraj Kukura, Marek Frackowiak,
Kamila Magálová, Jana Paulová, Miroslav Macháček,
Vladimír Pavlar, Evelyna Steimarová i inni / a ďalší

Michal Michalovič

Wirtuoz skrzypiec Piotr Korta odnosi sukcesy w kraju i za granicą, poza domem
przebywa przez kilka miesięcy w roku.
Ale zajmuje się czymś jeszcze — przemytem sztuki sakralnej, co komplikuje jego
relację z ojcem, szanowanym weteranem
II wojny światowej. Korta ma skłonność
do cynizmu, i kłamstwa. W jego życiu ważną rolę odgrywają doktor Rosina i jego
narzeczona Jana. Jej siostra była kiedyś
kochanką Piotra Korty, ale od lat mieszka
w Wielkiej Brytanii ze swoim angielskim
mężem. Doktor Rosina będzie zaś świadkiem tragicznego wydarzenia… Dramat
psychologiczny Dušana Trančíka jest
oparty na grze przeciwieństw — młode
pokolenie zostało skontrastowane ze starszą generacją, życie prywatne z pracą
zawodową, a realia Czechosłowacji z warunkami życia w krajach zachodnich.
W napięciu pomiędzy tymi skrajnościami
bohaterowie filmu ujawniają często niezbyt szlachetne cechy charakteru.

Peter Korta je úspešný husľový virtuóz
s mnohými angažmánmi v zahraničí (podľa vlastných slov trávi až dve tretiny roka
mimo domoviny). Ťažia ho však hriechy
minulosti (kšefty s umeleckými pamiatkami), ktoré komplikujú jeho vzťah s otcom. Úspechy v Petrovom profesionálnom
živote sú na druhej strane vyvažované
pochybeniami v osobnom živote. Ďalšími postavami príbehu sú doktor Rosina
a jeho snúbenica Jana. Doktor Rosina bol
zhodou okolností prítomný v momente
smrti otca Petra Kortu v kine. Ako zistíme
neskôr, Peter v minulosti kurizoval Janinej
sestre Alici, ktorá je v súčasnosti vydatá
v Spojenom kráľovstve… Psychologická
dráma Dušana Trančíka je vystavaná na
výrazných binárnych dvojiciach až protikladoch: mladá generácia verzus staršia,
profesionálny život verzus súkromný,
doma verzus v zahraničí. Práve v „našponovaní“ postáv medzi krajné póly sa odhaľujú ich nie vždy práve lichotivé charakterové vlastnosti.
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ZWYCIĘZCA
VÍŤAZ
© Slovenský filmový ústav – Fotoarchív
Czechosłowacja / Československo 1978, 78'
reżyseria / réžia: Dušan Trančík
scenariusz / scenár: Tibor Vichta, Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Viktor Svoboda
obsada / hrajú: Jaroslav Tomsa, Jaroslav Pucher,
Dagmar Kováčiková, Pavla Božíková, Gejza Maráky,
Juraj Králik, Kristína Sitárová i inni / a ďalší

źródło / zdroj.: Peter Hames:
Best of Slovak Film 1921 – 1991. Bratislava:
Slovenský filmový ústav, 2013

Dwaj bokserzy przygotowują się po latach do ponownego spotkania na ringu.
Były mistrz pracuje teraz jako pomocnik
w serwisie samochodowym, a pokonany
przez niego przeciwnik zjeździł świat,
osiągnął sukces jako przedsiębiorca i ekspert od boksu. Choć w filmie nie ma mowy o polityce, łatwo się domyślić, dlaczego były mistrz musi się zadowolić niską
pozycją społeczną i z czego wynika wielka kariera jego dawnego rywala. Twórcy
filmu z wielką empatią poruszają kwestie
aktualne nie tylko w okresie czechosłowackiej normalizacji w latach 70. ubiegłego wieku. Używają przy tym środków
wyrazu nietypowych dla ówczesnej kinematografii czechosłowackiej. Wykorzystanie naturalnego światła i sposób fotografowania miejskiego życia mają związek z doświadczeniami Trančíka jako
dokumentalisty. Tego rodzaju estetyka
jednak nie przypadła do gustu ówczesnym władzom, które film Trančíka wycofały z rozpowszechniania.

Dvaja boxeri sa pripravujú na opätovné
stretnutie v ringu, aby si zopakovali predchádzajúci súboj. Bývalý šampión pracuje ako pomocník v servise, porazený precestoval svet, je úspešným podnikateľom
a odborníkom na box. Hoci vo filme niet
ani náznaku politiky, nedá sa nezamyslieť
nad tým, prečo je bývalý víťaz Vladimír
Valhar spokojný so svojím nízkym spoločenským postavením, zatiaľ čo si spoločensky a finančne úspešný Jaroslav potrebuje niečo dokazovať. Hlavná téma
filmu kladie mnoho otázok o základoch
morálky, cez ne sledujeme a posudzujeme protagonistov a ich príbuzných.
Krátke, takmer útržkovité zobrazovanie
zaobchádza aj s tými najjednoduchšími
scénami veľmi vnímavo. Aj zľahka načrtnuté vzťahy sú predstavené s hlbokým
porozumením. Film preukázal zmysel pre
autenticitu a živosť, čo bolo pre sterilnú
kinematografiu konca 70. rokov 20. storočia veľmi nezvyčajné. Použitie prirodzeného svetla a spôsob snímania života mesta odhaľujú dokumentaristickú skúsenosť Dušana Trančíka. Z dnešnej perspektívy je ťažké pochopiť, prečo tento
film štátna moc zavrhla kvôli „estetike
škaredosti“.
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PAWILON DRAPIEŻNIKÓW
PAVILÓN ŠELIEM
© Slovenský filmový ústav – Fotoarchív
Czechosłowacja / Československo 1982, 75'
reżyseria / réžia: Dušan Trančík
scenariusz / scenár: Jan Fleischer,
Ondrej Šulaj, Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Vladimír Ješina, Vladimír Holloš
obsada / hrajú: Bekim Fehmiu, Marek Brodský,
Markéta Kilianová, Júlia Gregorová, Július Vašek,
Hana Gregorová, Karol Spišák i inni / a ďalší

Peter Michalovič

Akcja filmu rozgrywa się w środowisku
pracowników ogrodu zoologicznego.
Opiekun drapieżników Furtek i jego młody pomocnik Ruban diametralnie się od
siebie różnią. Życie Furtka — zarówno
zawodowe, jak i prywatne — oparte jest
na zasadach, które sam sobie ustanowił.
Ich przestrzegania oczekuje także od swoich współpracowników. Jego pomocnik
Ruban żyje swobodnie, nie dba o reguły,
jest wolnomyślicielem, co się także przejawia w jego relacji z dziewczyną Lenką.
Furtkowi przeszkadza liberalny sposób
bycia Rubana, chciałby chłopaka sobie
podporządkować. Kiedy normy moralne
są narzucane, moralność przeradza się
w terror. Niełatwa relacja Furtka i Rubana
komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy razem z Lenką wyjeżdżają na daczę…

Príbeh filmu Pavilón šeliem sa odohráva
v exotickom prostredí zoologickej záhrady. Hlavnými postavami sú ošetrovateľ
šeliem Kálmán Furtek a jeho mladý pomocník Milan Ruban. Furtekov život je založený na pravidlách, ktoré sám stanovil.
Dodržiavanie týchto pravidiel vyžaduje
v práci, avšak čo je horšie, prísne pravidlá
platia aj v súkromí. Naproti tomu Ruban
je povrchný, svoj život nezväzuje formálnymi pravidlami, svojím spôsobom je
slobodomyseľný človek, čo sa manifestuje
aj v jeho vzťahu k priateľke Lenke. Furtekovi prekáža Rubanova slobodomyseľnosť a preto ho chce podrobiť disciplíne
svojich morálnych zásad. Neuvedomuje
si, že ak sú morálne normy vynucované,
morálka prestáva byť morálkou a stáva
sa terorom. Od začiatku komplikovaný
vzťah Furteka a Rubana sa zmení vtedy,
keď sa spolu s Lenkou vyberú na chatu.
Furtek neustále zvádza Lenku, lenže jeho
zvádzanie je neúspešné, a svoj neúspech
chápe ako bolestivú prehru. Je to dvojnásobná prehra, pretože na jednej strane
Lenku nedostal do postele a na druhej
strane ho chvíľkový ošiaľ slobody prinútil porušiť jeho prísne pravidlá. Za svoj
neúspech sa však chce pomstiť…
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INNA MIŁOŚĆ
INÁ LÁSKA
© Slovenský filmový ústav – Fotoarchív
Czechosłowacja / Československo 1985, 72'
reżyseria / réžia: Dušan Trančík
scenariusz / scenár: Jiří Křižan, Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Alojz Hanúsek
obsada / hrajú: Maroš Kramár, György Cserhalmi,
Zlata Adamovská, Wilhelm Perháč, Miloš Černoušek,
Tomáš Žilinčík, Ján Sedala i inni / a ďalší

źródło / zdroj.: Peter Hames:
Best of Slovak Film 1921 – 1991. Bratislava:
Slovenský filmový ústav, 2013

Obraz wiejskiego życia daleki od stereotypów. Akcja filmu dzieje się w górskiej
wiosce. Młody felczer Piotr dostał dwuletni wyrok w zawieszeniu za przeprowadzenie nielegalnej aborcji. Przyjeżdża
w góry, aby odnaleźć Martę, swoją byłą
dziewczynę, która teraz ma wyjść za mąż
za innego. Piotr decyduje się zostać
w okolicy, podejmuje pracę w lesie w brygadzie drwali, której przewodzi charyzmatyczny Rudo. Z powodu swoich problemów z prawem Piotr nie chce dać się
wciągnąć w szemrane interesy leśnych
robotników. W wiejskiej społeczności nie
ma miejsca na nonkonformizm. Głównym ośrodkiem życia społecznego jest tu
gospoda, a problemy rozwiązuje się przy
alkoholu. Do kulminacji dochodzi podczas libacji koła łowieckiego. Tragedia
jest nieodwracalna. Wymowa filmu została jednak zdeformowana przez cenzurę, która wymusiła na jego twórcach
happy end. Mimo to obraz wiejskiego
życia, zwłaszcza na tle świetnie sfilmowanej zimowej scenerii, pozostaje w filmie
Trančíka ponury.

Iná láska sa odohráva v horskej dedine,
portrétuje vidiecky život spôsobom, ktorý narúša idylickejšie stereotypy v príbehu. Mladý medik Peter je v dvojročnej
podmienke za nelegálne vykonanie potratu. Prichádza do dediny hľadať Martu.
Tá je však už zasnúbená a bude sa vydávať. Peter sa zamestná v lese v partii
drevorubačov, ubytuje sa so starým Vantuchom, a napokon začne pracovať u charizmatického predáka Ruda (György
Cserhalmi). Napriek „nezákonnej“ minulosti Peter nechce, aby ho zatiahli do nekalých transakcií. Film je dômyselným
citlivým portrétom dedinskej komunity,
sveta, kde nekonformnosť nemá miesto
a kde sa stredobodom života zdá byť
miestna krčma a bezbrehé pitie. Na večeri poľovného spolku sa zápletka vyhrotí
a vyústi do neodvratnej tragédie zosúladenej s vnútornou logikou postáv. Cenzúrna moc si napokon vynútila „happy
end“, ale treba uznať, že aj tak sa v závere
filmu ozýva zmysel pre iróniu a zobrazenie pochmúrnosti dedinského sveta.
Trančíkovo pozorovanie prostredia, často nepriame, je v Inej láske veľmi silné
a kamera tu dokonale využíva prírodnú
zimnú scenériu okolia.
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KIEDY GWIAZDY
BYŁY CZERWONE
KEĎ HVIEZDY BOLI ČERVENÉ
© Slovenský filmový ústav – Fotoarchív
Czechosłowacja, Francja /
Československo – Francúzsko 1990, 85'
reżyseria / réžia: Dušan Trančík
scenariusz / scenár: Eugen Gindl, Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Vladimír Smutný
obsada / hrajú: Václav Koubek, Alena Ambrová,
Ján Sedal, Ján Jesenský, Zuzana Kronerová,
Dezsö Garas, Stanislav Harvan i inni / a ďalší

Peter Michalovič

Nakręcony zaraz po aksamitnej rewolucji
film Trančíka opisuje dramatyczne w dziejach Słowacji lata 1948–1968. Młody Jozef Brezík jest przekonany, że w 1948 roku zaczęła się epoka budowania nowego
systemu społecznego, który zapewni
ludziom szczęście i sprawiedliwość. Niestety komunistyczny reżim stopniowo
zmieniał ludzi w trybiki monstrualnej maszyny. Narzucone przez brutalną władzę
normy systematycznie podporządkowywały życie codzienne absurdalnej ideologii. Ci, którym się wydawało, że są
twórcami, byli tylko anonimowymi wykonawcami woli rządzących. Ludzie jednak
stopniowo uświadamiali sobie rzeczywisty charakter realnego socjalizmu, który przedtem pomagali budować. Tendencje reformatorskie w społeczeństwie
kulminują w 1968 roku, który miał odnowić życie społeczne. Przełom nastąpił,
ale nie taki, jakiego życzyli sobie ludzie.
Próba wprowadzenia reform została powstrzymana przez czołgi i buciory żołnierzy Układu Warszawskiego. Posiadanie
własnej, niezależnej opinii stało się znowu luksusem, za który trzeba było płacić
wysoką cenę.

Tento film bol nakrútený krátko po Nežnej revolúcii a reaguje na dramatické
udalosti slovenských dejín – na obdobie
od roku 1948 až po rok 1968. Hlavnou
postavou je mladík Jozef Brezík. Tak, ako
mnoho iných, aj on je presvedčený, že rokom 1948 sa začína obdobie budovania
novej spoločnosti, ktorá prinesie ľuďom
viac blahobytu, spravodlivosti a dôstojnosti. Žiaľ, opak je pravdou, pretože komunistický režim postupne mení človeka na
koliesko v súkolí zložitého stroja. Nezmyselné a brutálnou mocou vnucované
normy krok za krokom kolonizujú každodenný život. Tí, ktorí si mysleli, že sú tvorcami, sú len anonymnými vykonávateľmi
vôle vládcov. Ľudia si postupne začínajú
uvedomovať nedostatky toho reálneho
socializmu, ktorý aj oni s nadšením pomáhali budovať a začnú hľadať cesty
z pasce, ktorú im nastražili kruté dejiny.
Úsilie obrody kulminuje v roku 1968, ktorý sa zdal byť rokom zásadných zmien
a reforiem. Zlom nastal, avšak celkom iný,
než si všetci priali, pretože snahy o reformy spoločnosti boli udupané pásmi spojeneckých tankov a čižmami okupantov.
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TRZECI POWRÓT ALBO SŁOWACKIE TANGO 2 | CIENIE TISY
TŘETÍ NÁVRAT ANEB SLOVENSKÉ
TANGO 2 | TISOVY STÍNY
Cienie Tisy / Tisovy stíny
TRZECI POWRÓT ALBO SŁOWACKIE TANGO 2 /
TŘETÍ NÁVRAT ANEB SLOVENSKÉ TANGO 2
Czechy / Česko 1994, 20'
reżyseria, scenariusz / réžia, scenár: Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Stano Slušný
CIENIE TISY / TISOVY STÍNY
Czechy / Česko 1998, 51'
scenariusz / námet, scenár: Andrej Bán,
Dušan Trančík

Jesienią 1994 roku odbyły się na Słowacji
przedterminowe wybory parlamentarne.
W ostatnich dniach kampanii wyborczej
ekipa filmowa Dušana Trančíka objeżdżała słowackie miasta. W Dubnicy nad
Wagiem obserwowała mityng wyborczy
Vladimíra Mečiara, byłego premiera. Dokument opowiada o ostatnich dniach
przed wyborami, jest rejestracją wypowiedzi polityków różnych partii.

reżyseria / réžia: Dušan Trančík
zdjęcia / kamera: Alojz Hanúsek, Jiří Fojtík,
Ľudo Hičár

Michal Michalovič

Telewizyjny film dokumentalny o księdzu
Jozefie Tiso, faszystowskiego przywódcy
państwa słowackiego w okresie II wojny
światowej, jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii Słowacji.
Jak twierdzi sam reżyser, dokument powstał na zamówienie telewizji czeskiej,
ponieważ telewizja słowacka nie była
zainteresowana tym tematem. Na film
składają się wypowiedzi uczestników
procesu sądowego zakończonego wydaniem wyroku śmierci i straceniem
Tisy w 1947 roku.

V dňoch 30. septembra a 1. októbra 1994
sa konali predčasné voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky. Pár dní pred
ich konaním cestoval štáb pod vedením
režiséra Dušana Trančíka medzi viacerý
mi slovenskými mestami: 26. septembra
sa zúčastnili jedného z posledných predvolebných mítingov Vladimíra Mečiara
v Dubnici nad Váhom. Film referuje o dianí v posledných dňoch pred voľbami
a zachytáva vyjadrenia rôznych politikov
(v rámci zhromaždení aj mimo nich).
Televízny dokumentárny film o kontroverznej osobnosti slovenských dejín
20. storočia nakrútil Dušan Trančík podľa vlastných slov pre Českú televíziu preto, že Slovenská televízia látku vtedy odmietla. Film pozostáva zo záznamu
výpovedí priamych účastníkov procesu
s Jozefom Tisom. Vo filme sa objavujú aj
zábery z oslavy 50. výročia Tisovej smrti.
Film získal na 34. Academia Film Olomouc
Cenu A. F. Šulce v kategórii dokumentárnych programov.
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OPIEKA DOMOWA
DOMÁCÍ PÉČE
Czechy, Słowacja / Česko, Slovensko 2015, 92'
reżyseria / režie: Slávek Horák
scenariusz / scénář: Slávek Horák
zdjęcia / kamera: Jan Šťastný
dźwięk / hudba: Peter Surový, Juraj Baláž
obsada / hrají: Alena Mihulová, Boleslav Polívka,
Tatiana Vilhelmová, Zuzana Kronerová
nagrody / ocenění:
MFF w Karlowych Warach 2015 — najlepsza aktorka;
Palm Spring IFF 2015 — FIPRESCI,
Director to Watch; MFF w Mannheim-Heidelbergu —
Recommendations of Cinema Owners;
Czeskie Lwy 2015 — najlepsza aktorka 2015 /
MFF Karlovy Vary 2015 – nejlepší ženský herecký
výkon; Palma Spring IFF 2015 – FIPRESCI,
Director to Watch; MFF Manheim-Heidelberg 2015 –
Recommendations of Cinema Owners;
Český lev 2015 – nejlepší ženský herecký výkon
v hlavní roli

Artur Zaborski

Oglądanie takich bohaterek w kinie to
czysta przyjemność. Pracująca jako pielęgniarka środowiskowa Vlasta codziennie
musi brać się z życiem za bary. Niestraszni
jej najbardziej marudni pacjenci, daje
sobie radę nawet z humorami męża. Kobieta nie skarży się na swoją dolę. Brnie
przed siebie, z szacunkiem odnosząc się
do spotykanych ludzi. Kiedy wydaje się,
że jej heroiczną postawą nic nie jest
w stanie zachwiać, pojawia się scenariuszowa wolta. Nieoczekiwanie Vlasta musi
wejść w skórę swoich pacjentów i stoczyć kolejną, jeszcze trudniejszą walkę
z losem. Zostaje przy tym zmuszona do
zweryfikowania własnej hierarchii wartości, a także do odpowiedzi na pytanie,
czy można dawać innym całą siebie, nie
oczekując nic w zamian. Taki film mogli
zrobić tylko Czesi. Przejmujący, trudny
temat jest w nim podany z dystansem,
gorycz przełamuje humor, a bezpretensjonalni bohaterowie wzbudzają sympatię mimo swoich wad. Ciepły dramat.

Sledovat tyto filmové hrdinky je čistým
potěšením. Vlasta pracuje jako zdravotní
sestra, která má na starosti návštěvy
u nemocných, a boj s nástrahami života
je jejím každodenním chlebem. Ani ten
nejnepříjemnější pacient jí nepřipadá
nijak strašný a z míry ji nevyvede ani náladovost jejího manžela. Vlasta si nikdy
nestěžuje na svůj úděl. Jde životem dál,
k ostatním lidem se chová s respektem.
V okamžiku, kdy máme pocit, že je její
takřka hrdinský postoj neochvějný, přichází zvrat. Vlasta nečekaně zažije na
vlastní kůži úděl svých pacientů a bude
nucena podstoupit další, ještě náročnější
souboj s osudem. To ji přinutí přehodnotit svůj dosavadní hodnotový žebříček
a odpovědět si na otázku, jestli je možné
zcela se rozdat druhým a nečekat nic na
oplátku. Domácí péče je typicky český
film: emotivní, těžké téma je zpracováno
s odstupem, zármutek je překonáván humorem a prostí hrdinové budí sympatie
nehledě na své chyby. Milé drama.
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JA, OLGA HEPNAROVÁ
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Czechy, Francja, Polska, Słowacja /
Česko, Francie, Polsko, Slovensko 2016, 89'
reżyseria / režie: Petr Kazda, Tomáš Weinreb
scenariusz / scénář: Petr Kazda, Tomáš Weinreb
zdjęcia / kamera: Adam Sikora
obsada / hrají: Michalina Olszańska, Martin Pechlát,
Klára Melísková, Marta Mazurek

Piotr Czerkawski

Historia, która niegdyś wstrząsnęła Czechosłowacją, ale obecnie jest niemal zupełnie zapomniana. Reżyserski duet Petr
Kazda i Tomáš Weinreb przenosi widzów
do lat siedemdziesiątych, by przybliżyć
postać Olgi Hepnarovej. Młoda prażanka
zasłynęła tym, że pewnego lipcowego
ranka wjechała ciężarówką w pełen ludzi
przystanek tramwajowy. W trakcie policyjnych przesłuchań utrzymywała, że swego czynu dokonała z premedytacją. Czescy reżyserzy pokazują życie zbrodniarki
w sposób pozbawiony tabloidowej ekscytacji i psychologicznych uproszczeń.
Podobnie jak Marcin Koszałka w Czerwonym pająku Kazda i Weinreb badają złożone mechanizmy narodzin zła w pozornie zwyczajnej codzienności. W Ja, Olga
Hepnarová nie poznamy jasnej motywacji, która popchnęła bohaterkę do zbrodni. Niejednoznaczność filmu znakomicie
potęguje kreacja Michaliny Olszańskiej.
W tytułowej roli polska aktorka potrafi
jednocześnie olśniewać zmysłowością,
prowokować współczucie i wzbudzać
przerażenie.

Dnes již téměř zapomenutý příběh, který
kdysi otřásl Československem. Režiséři
Petr Kazda a Tomáš Weinreb diváky přenesou do sedmdesátých let, aby jim přiblížili postavu Olgy Hepnarové. Mladá Pražanka vešla ve známost tím, že jednoho
červencového rána vjela nákladním autem na tramvajovou zastávku plnou lidí.
Při policejních výsleších tvrdila, že svůj
čin spáchala úmyslně. Režiséři ukazují
život vražedkyně způsobem zbaveným
bulvárního rozruchu a bez psychologických zkratek. Podobně jako polský režisér Marcin Koszałka v Červeném pavouku zkoumají komplikované mechanismy
zrodu zla ve zdánlivě obyčejné každodennosti. Ve filmu Já, Olga Hepnarová nenajdeme jasnou motivaci, která hrdinku
vedla ke spáchání zločinu. Nejednoznačné vyznění filmu je skvěle umocněno
hereckým výkonem Michaliny Olszańské.
Polská herečka v titulní roli dokáže současně okouzlovat smyslností, budit soucit i vyvolávat zděšení.
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SPOSÓB NA PANNĘ MŁODĄ
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Czechy / Česko 2016, 95'
reżyseria / režie: Tomáš Svoboda
scenariusz / scénář: Marcel Bystroň
zdjęcia / kamera: Martin Šácha
obsada / hrají: Lenka Vlasáková, David Matásek,
Jana Švandová, Andrea Kerestešová,
Matyáš Bystroň, Jaroslav Plesl

Jana Bébarová

Romantyczna komedia rodzinna to druga pozycja w dorobku Tomáša Svobody,
czeskiego dramaturga i reżysera teatralnego, który pełnił funkcję dyrektora
ds. artystycznych kilku czeskich teatrów.
Jako reżyser filmowy zadebiutował w roku 2014 komedią Mąż na godziny, podobnie jak jego drugi film bazującą na komizmie sytuacyjnym. Pierwszoplanową
postacią w Sposobie na pannę młodą jest
właścicielka dobrze prosperującej cukierni, rezolutna rozwódka Eva (Lenka Vlasáková), która dzieli czas między pracę,
wychowanie ośmioletniego syna Tobiáša
(Matyáš Bystroň), poskramianie nietuzinkowych zachowań swojej matki (Jana
Švandová) i flirt z byłym mężem, dentystą Honzą (David Matásek). Mimo że rozstali się pięć lat wcześniej, nadal pozostają
w przyjaznej relacji. Myśl o odnowieniu
dawnej małżeńskiej więzi jest punktem
wyjścia do serii komicznych zdarzeń.

Romantická rodinná komedie Jak se zbavit
nevěsty je druhým režijním počinem Tomáše Svobody, českého dramatika a divadelního režiséra, který figuroval v pozici
uměleckého ředitele hned několika českých divadel. Jako filmový režisér se
českému publiku představil v roce 2014
autorskou komedií Hodinový manžel,
která stejně jako jeho druhý snímek těží
ze situační komiky. V centru děje vztahového dramatu Jak se zbavit nevěsty stojí
rozvedená moderní žena, úspěšná cukrářka Eva (Lenka Vlasáková), která pendluje mezi prací majitelky vyhlášené cukrárny, výchovou osmiletého syna Tobiáše
(Matyáš Bystroň), krocením neotřelého
chování rezolutně jednající matky (Jana
Švandová) a koketováním s bývalým
manželem, zubařem Honzou (David Matásek). Přestože se spolu před pěti lety
rozešli, stále mají pěkný přátelský vztah
a ve vzduchu nyní visí možnost, že by svůj
původní manželský svazek mohli obnovit,
od čehož se odvíjí celá série komických
peripetií.
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KOBRY I ZASKROŃCE
KOBRY A UŽOVKY
Czechy / Česko 2015, 111'
reżyseria / režie: Jan Prušinovský
scenariusz / scénář: Jaroslav Žváček
zdjęcia / kamera: Petr Koblovský
obsada / hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek,
Jan Hájek, Lucie Žáčková, David Máj, Lucie Polišenská
nagrody / ocenění:
MFF w Karlowych Warach 2015 — najlepszy aktor;
Czeskie Lwy 2016 — najlepszy film,
najlepsza reżyseria, najlepsze zdjęcia, najlepszy aktor
pierwszo- i drugoplanowy, najlepsza aktorka /
MFF v Karlových Varech – nejlepší mužský
herecký výkon; Český lev 2016 – nejlepší film,
nejlepší režie, nejlepší kamera, nejlepší mužský
herecký výkon v hlavní roli, nejlepší mužský
herecký výkon ve vedlejší roli, nejlepší ženský
herecký výkon ve vedlejší roli

Piotr Mirski

Parszywy, ale przytulny świat. Ciasne i pozbawione luksusów mieszkania. Szare
blokowiska i brudne ulice, pośród których spacerują starzy znajomi, znudzeni
i poirytowani sobą nawzajem, ale nieodwołalnie na siebie skazani. Dyskoteki
i bary, gdzie po kolejnym ciężkim tygodniu można wypić kilka lub kilkanaście
piw. Właśnie w tej rzeczywistości żyją
dwaj bracia, noszący bandycko-komiksowe pseudonimy „Kobra” i „Żmija”. Ten
pierwszy jest obibokiem i ćpunem, spędzającym noce na imprezowaniu, a dni
na walce z kacem. Do tego to krętacz
i złodziej. Ten drugi chciałby widzieć siebie jako tego lepszego, ale też nie może
pochwalić się większymi osiągnięciami.
Z jego wielkich planów z reguły nic nie
wychodzi. Ich egzystencja jest ciągiem
rutynowych upadków i pojedynczych,
niespodziewanych wzlotów. To wszystko
zostaje pokazane z empatią, ale bez poniżającego współczucia.

Bídný, ale útulný svět. Stísněné, nepohodlné byty. Šedá sídliště a špinavé ulice, po
kterých se procházejí staří známí. Jsou
znudění, lezou si na nervy, ale zároveň
jsou nevyhnutelně odkázáni jeden na
druhého. Diskotéky a bary, kde do sebe
po dalším náročném týdnu můžete nalít
pár piv. Právě v této realitě žijí dva bratři s gangstersko-komiksovými pseudonymy Kobra a Užovka. První z nich je povaleč a feťák, který se po nocích opíjí
a ve dne bojuje s kocovinou. Navíc je to
podvodník a zloděj. Druhý z bratrů by se
chtěl považovat za toho lepšího, ale ani
on se nemá příliš čím chlubit. Z jeho
velkých plánů většinou sejde. Život obou
hrdinů je řetězcem každodenních pádů
a osamělých, nečekaných vzletů. To vše je
zachyceno s empatií, ale bez ponižujícího soucitu.
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NIENASYCONA TIFFANY
NENASYTNÁ TIFFANY
Czechy / Česko 2015, 80'
reżyseria / režie: Andy Fehu
scenariusz / scénář: Andy Fehu
zdjęcia / kamera: Jakub Ševčík
muzyka / hudba: Mojmír Měchura
obsada / hrají: Petr Čtvrtníček, Leoš Noha,
Jiří Panzner, Jitka Pavlišová

Mariusz Mikliński

Czeski horror? Pełnometrażowy debiut
30-letniego Andy'ego Fehu to rzadka
okazja, by skonfrontować się z kinem grozy z Europy Wschodniej. Niskobudżetowa
Nienasycona Tiffany zaczyna się niczym
kino społeczne o ludziach z marginesu.
Główny bohater, Pepa, to pijak, nierób
i złodziej. Ma jeden sposób, by zdobyć forsę na tani alkohol. Wkrada się do domków
letniskowych. Landszaft, sztućce czy poroże – cokolwiek wpadnie mu w ręce,
spróbuje opchnąć to w komisie. Jego los,
a także nastrój samego filmu diametralnie się zmieniają, gdy mężczyzna podczas jednej ze swoich eskapad natrafia na
kamerę wideo z niepokojącym nagraniem. Rozedrgane ujęcia rodem z Blair
Witch Project sugerują, że Pepa wpadł na
trop skarbu, dzięki któremu nie będzie
już musiał robić włamów. Motywy dobrze
znane z horrorów Andy Fehu osadza
w swojskiej scenerii prowincjonalnych
Czech, nie odmawiając sobie prawa do
satyrycznego cudzysłowu. Nic więc dziwnego, że oprócz zwodniczego głosu
z zaświatów i niespodziewanych zgonów
przerażający okazują się tu również reprezentanci lokalnej społeczności — pijacy i cyniczny właściciel komisu.

Cože, český horor? Celovečerní debut třicetiletého Andyho Fehu je jednou z mála
příležitostí na setkání s filmovým hororem z východní Evropy. Nízkorozpočtová
Nenasytná Tiffany začíná jako sociální
film o lidech na okraji společnosti. Hlavní
hrdina Pepa je alkoholik, povaleč a zloděj.
Peníze na levný alkohol si dokáže opatřit
pouze vykrádáním chatek. Bere, co mu
přijde pod ruku, od laciných obrazů přes
příbory až po paroží, a to se pak pokouší
prodat v zastavárně. Jeho osud, a spolu
s ním i nálada celého filmu, se zásadně
změní, když při jednom ze svých dobrodružství narazí na videokameru se znepokojivým záznamem. Roztřesené záběry
jako z Blair Witch Project dávají tušit, že Pepa přišel na stopu pokladu, díky kterému
se už nebude muset živit vykrádačkami.
Andy Fehu zasazuje motivy dobře známé
z hororů do svérázné scenérie českého
venkova a vymiňuje si právo na satirickou
nadsázku. Není tedy divu, že kromě šalebného hlasu ze záhrobí a nečekaných
úmrtí vyvolávají hrůzu i místní lidé: alkoholici a cynický majitel zastavárny.
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NIGDY NIE JESTEŚMY SAMI
NIKDY NEJSME SAMI
Czechy / Česko 2016, 145'
reżyseria / režie: Petr Václav
scenariusz / scénář: Petr Václav
zdjęcia / kamera: Štěpán Kučera
obsada / hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková,
Miroslav Hanuš, Klaudia Dudová, Zdeněk Godla
nagrody / ocenění: MFF w Berlinie 2016 —
nagroda czytelników „Tagesspiegel” /
MFF v Berlíně 2016 – cena čtenářů „Tagesspiegel“

Jana Bébarová

Przed dwoma laty reżyser Petr Václav
przykuł uwagę mediów i krytyki filmowej
społecznie zaangażowaną Drogą wyjścia
(2014) o młodej romskiej matce, która usiłuje zmienić swój status społeczny i odbić się od dna. Ten niepokojący dramat,
którym po ponad dziesięciu latach milczenia Václav wrócił do pełnego metrażu, został wprawdzie pokazany na MFF w Cannes, lecz w krajowych kinach miał bardzo
niską frekwencję. Mimo to członkowie rodzimej Akademii Filmowej i krytycy obwołali go czeskim filmem roku. Najnowszy
film Václava, Nigdy nie jesteśmy sami, miał
premierę na tegorocznym Berlinale w sekcji Forum, prezentującej autorskie dzieła.
Reżyser, snując historię wiejskiej rodziny,
ukazuje uniwersalne problemy współczesności, które według twórców sprawiają, że człowiek nigdy nie jest sobą.

Před dvěma lety na sebe režisér Petr Václav strhl pozornost médií a filmových
kritiků sociálně angažovaným snímkem
Cesta ven (2014) o mladé romské matce,
která se snaží vymanit z nepřízně osudu
a společenského dna. Znepokojivé drama, kterým se Václav po více než desetileté odmlce vrátil k formátu celovečerního filmu, se sice dočkalo prestižního
uvedení v canneské sekci nezávislých filmů, ale v domácích kinech se setkalo s velmi nízkou diváckou návštěvností. Navzdory tomu však bylo českými filmovými
akademiky i kritiky hodnoceno jako nejlepší tuzemský film toho roku. Slibného
festivalového startu se dočkal i aktuální
Václavův film Nikdy nejsme sami, který
byl na letošním Berlinale zařazen do sekce Forum, zaměřené na počiny s výrazným autorským rukopisem. Drama, které
opět nepostrádá sociální kontext, vypráví
o rodině, která se přistěhovala na venkov,
kde interaguje s novými sousedy. Podle
tvůrců vypovídá o současné době a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci jejích běsů.
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PIĘĆDZIESIĄTKA
PADESÁTKA
Czechy / Česko 2015, 97'
reżyseria / režie: Vojtěch Kotek
scenariusz / scénář: Petr Kolečko
zdjęcia / kamera: Tomáš Sysel
obsada / hrají: Ondřej Pavelka, Marek Taclík,
Jakub Prachař, Jiří Mádl, Vojtěch Kotek,
Vilma Cibulková, Tereza Voříšková

Jana Bébarová

Twarz młodego aktora, idola dziewcząt
Vojtěcha Kotka, stała się rozpoznawalna,
kiedy jako 14-latek wystąpił u boku Jiříego
Mádla w młodzieżowej komedii Snowborďáci (2004) Karla Janáka, a po jej sukcesie pojawiał się w kolejnych podobnych
produkcjach. Już wtedy Kotek nie ukrywał swoich ambicji reżyserskich. Kilka lat
później dostał się na studia w Akademii
Filmowej Miroslava Ondříčka w Písku. Marzenia spełnił w wieku 28 lat, gdy do kin
trafił jego debiut Pięćdziesiątka, w którym
wrócił do górskich plenerów filmu Snowborďáci, ponadto znów zagrał wraz z Mádlem (tyle że były to role drugoplanowe).
Komedia na motywach sztuki dramatopisarza Petra Kolečki, osadzona w realiach normalizacyjnych lat 70., to swoista
parada odmieńców (od erotomana po
jednonogą narciarkę), których konfrontacje są źródłem humoru sytuacyjnego.
Komizm serii zwariowanych scenek
tkwi także w ich ewidentnie erotycznym
podtekście.

Tvář mladého herce, idolu dívčích srdcí
Vojtěcha Kotka se zpopularizovala, když
se ve svých čtrnácti letech po boku Jiřího
Mádla objevil v teen komedii Snowborďáci (2004) režírované Karlem Janákem,
na jejíž úspěch navázal účastí v dalších
podobně laděných filmech. Již v té době
Kotek neskrýval své režijní ambice, které
později podpořil studiem na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku. V osmadvaceti letech svým snům plně dostál,
když byl do kin uveden jeho režijní debut
Padesátka, kterým se oklikou symbolicky
vrátil do horského prostředí Snowboarďáků a společně s Mádlem si zopakovali
i hereckou účast (byť ve vedlejších rolích). Komediální příběh podle hry dramatika a scenáristy Petra Kolečka, který se
vrací do normalizačních 70. let, představuje spletenec bizarních figurek (od erotomana po jednonohou lyžařku), jejichž
vzájemná konfrontace těží především
ze situačního humoru. Zdroj komična
v sérii bláznivých výstupů plyne i z jejich
explicitního erotického podtextu.
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POŁUDNICA
POLEDNICE
Czechy / Česko 2016, 90'
reżyseria / režie: Jiří Sádek
scenariusz / scénář: Michal Samir
zdjęcia / kamera: Alexander Šurkala
obsada / hrají: Aňa Geislerová,
Karolína Lipowská, Daniela Kolářová,
Zdeněk Mucha, Jiří Štrébl, Marie Ludvíková,
Tomáš Bambušek

Jana Bébarová

Dramat z nutą horroru, luźno inspirowany balladą Karla Jaromíra Erbena o tym
samym tytule, jest dziełem autorsko-producenckiego tandemu Matěj Chlupáček — Michal Samir, który zwrócił na
siebie uwagę filmami Bez doteku (2013)
i Hany (2014). W tym wypadku duet powierzył reżyserię debiutantowi, Jiříemu
Sádkowi. Południca opowiada historię
samotnej matki (Aňa Geislerová), która
znalazła się w trudnej sytuacji. Po latach
wraca wraz z małą córką do rodzinnej
wsi męża, by zacząć wszystko od nowa.
Mimo życzliwego przyjęcia przez sąsiadów wciąż nie potrafi wyzbyć się strachu
i frustracji, do tego doskwiera jej samotność. Udręczona kobieta uzmysławia
sobie, że aby móc budować przyszłość,
musi zerwać z przeszłością oraz psychicznymi obciążeniami. Urzekający formalnie film przedstawia na pozór zwyczajną
historię, która balansując na granicy realizmu i fantazji, wykorzystuje elementy
tajemniczości.

Hororově laděné drama, volně inspirované stejnojmennou baladou Karla Jaromíra Erbena, pochází z dílny autorsko-producentské dvojice Matěj Chlupáček –
Michal Samir, která na sebe upozornila filmy Bez doteku (2013) a Hany (2014) a která tentokrát pro spolupráci oslovila debutujícího režiséra Jiřího Sádka. Polednice
vypráví příběh matky samoživitelky (Aňa
Geislerová), která se ocitne v nelehké
životní situaci. S malou dcerou se po letech vrací do rodné vesnice svého muže,
kde se pokouší začít nový život. Přestože
se setkává s vlídným přijetím sousedů,
stále se nedokáže zbavit strachu a frustrace a provází ji trauma osamělosti. Psychicky zdeptaná a vyčerpaná žena si uvědomuje, že pro lepší budoucnost musí
uzavřít svou minulost a zbavit se prokletí,
které ji obklopuje. Vizuálně uhrančivý
snímek předkládá zdánlivě obyčejný příběh odehrávající se v atmosféře letního
dusna, který balancuje na hranici skutečnosti a fantazie a pracuje s mysteriózními prvky.
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RODZINA NADE WSZYSTKO
RODINNÝ FILM
Czechy, Niemcy, Słowenia, Słowacja, Francja /
Česko, Německo, Slovinsko, Slovensko, Francie
2015, 95'
reżyseria / režie: Olmo Omerzu
scenariusz / scénář: Olmo Omerzu, Nebojša Pop-Tasić
zdjęcia / kamera: Lukáš Milota
obsada / hrají: Karel Roden,
Vanda Hybnerová, Jenovéfa Boková,
Daniel Kadlec, Martin Pechlát, Eliška Křenková
nagrody / ocenění: MFF w Lublanie 2015 —
nagroda FIPRESCI; MFF w Tokio 2015 —
nagroda za wkład artystyczny /
MFF v Lublani 2015 – cena FIPRESCI;
MFF v Tokiu 2015 – cena za umělecký přínos

Jana Bébarová

Reżyser Olmo Omerzu, z pochodzenia
Słoweniec, po raz pierwszy przykuł uwagę widzów swoim filmem dyplomowym
— kameralnym, lirycznym dramatem Příliš mladá noc (2012), którego akcja rozgrywa się w noc sylwestrową, a jego bohaterami są zaś dwaj nastoletni chłopcy.
Obraz miał premierę na Berlinale, a przyznający swoją doroczną nagrodę czescy
krytycy okrzyknęli go odkryciem roku.
Omerzu potwierdził opinię utalentowanego twórcy swoim drugim reżyserskim
dokonaniem. Komediodramat Rodzina
nade wszystko, powstały w koprodukcji
czesko-niemiecko-słoweńsko-francusko-słowackiej, odniósł już sukces na międzynarodowych festiwalach (San Sebastián,
Tokio). Na pierwszy plan tej zawierającej
sporą dawkę ironii i czarnego humoru
„opowieści egzystencjalno-przygodowej”
(określenie reżysera) ponownie wysuwają się perypetie pary nastolatków, tym
razem siostry i brata, którzy po wyjeździe
rodziców na wakacje korzystają z nieoczekiwanej wolności. Do czasu zaskakującego zwrotu akcji, który okaże się dla
nich testem z dojrzałości.

Původem slovinský režisér Olmo Omerzu
na sebe poprvé výrazně upozornil absolventským snímkem ze studií na pražské
FAMU, komorním vztahovým dramatem
Příliš mladá noc (2012) odehrávajícím se
během silvestrovské noci a nahlíženým
z perspektivy dvou chlapců v pubertálním věku. Snímek byl premiérově uveden
na Berlinale a českými filmovými kritiky
byl při udílení jejich výročních cen označen za objev roku. Pověsti talentu Omerzu dostál i u svého druhého autorského
počinu Rodinný film, který vznikl v mezinárodní koprodukci Česka, Německa,
Slovinska, Francie a Slovenska a který má
za sebou úspěšné tažení zahraničními
festivaly (San Sebastian, Tokio). V popředí
tohoto „existenciálního dobrodružného
příběhu“, jak sám režisér svůj film označil,
opět figurují dvě dospívající děti, sourozenci, kteří si po odcestování rodičů na
dovolenou užívají nečekané svobody. Dokud nepřijde nečekaný dramatický zlom,
který se stane zkouškou jejich dospělosti.
Film pracuje s prvky ironie a černého
humoru. Kritikou pozitivně hodnocený
film ztvrzuje pověst talentu.
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MIODOWA NOC
NOC BEZMOCI
Macedonia, Czechy, Słowenia /
Makedonie, Česko, Slovinsko 2015, 89'
reżyseria / režie: Ivo Trajkov
scenariusz / scénář: Ivo Trajkov
zdjęcia / kamera: Milorad Glušica
obsada / hrají: Nikola Ristanovski, Verica Nedeska,
Igor Angelov, Boris Damovski, Nina Janković

Jana Bébarová

Film oparty na motywach noweli Ucho
czeskiego pisarza i scenarzysty Jana Procházki, którą w 1970 roku zekranizował
Karel Kachyňa. „Niesłuszny” politycznie
obraz od razu został zakazany i na ekrany
trafił dopiero po aksamitnej rewolucji.
W historii małżonków przekonanych,
że są podsłuchiwani, koncertowo zagrali
Radoslav Brzobohatý i Jiřina Bohdalová.
Nowa filmowa wersja utworu Procházki
jest osadzona w Macedonii w latach 90.
i wyróżnia się perfekcyjną grą pierwszoplanowego duetu. Nikola Ristanovski i Verica Nedeska, wcielający się w role wiceministra i jego żony, toczą w swojej willi
niekończący się spór. Rodzinny dramat
w Miodowej nocy staje się punktem wyjścia do zdemaskowania afery politycznej pełnej intryg i kłamstw. Film Trajkova
jest dowodem na to, że tekst Procházki zachowuje aktualność w każdym czasie
i w każdym ustroju, bowiem zasady prowadzenia wielkiej polityki właściwie nie
ulegają zmianie.

Koprodukční snímek Česka, Makedonie
a Slovinska vznikl na motivy filmové povídky českého spisovatele a scenáristy
Jana Procházky Ucho, kterou pod stejným
názvem poprvé na přelomu 60. a 70. let
zfilmoval jeho dvorní spolupracovník, režisér Karel Kachyňa. Politicky nekorektní
film, v němž v roli manželů stižených paranoiou z odposlouchávání excelovali
Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová,
byl hned po dokončení zakázán a k divákům se dostal až po Sametové revoluci.
Nová filmová verze Procházkova díla je
situovaná do Makedonie 90. let a taktéž
staví na precizních hereckých výkonech
ústředního dua Nikola Ristanovski –
Verica Nedeska v rolích náměstka ministra a jeho manželky, kteří ve své vile vedou dlouhou emotivní hádku. Noc BEZmoci je filmem, který na pozadí rodinného dramatu demaskuje politickou sféru
zmítanou intrikami, lhaním a všeobecnou
podezřívavostí. Dokazuje, že Procházkovo dílo zůstává aktuální v každé době
a v každém politickém režimu, neboť
zákulisí vysoké politiky zůstává defacto
neměnné.
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CZECHY DLA CZECHÓW
ČEŠI PROTI ČECHŮM
Czechy / Česko 2015, 88'
reżyseria / režie: Tomáš Kratochvíl
scenariusz / scénář: Tomáš Kratochvíl
zdjęcia / kamera: Tomáš Kratochvíl
obsada / hrají: Míra Brož, Tomáš Kratochvíl
nagrody / ocenění: MFF Dokumentalnych
w Igławie 2015 — specjalne wyróżnienie jury /
Mezinárodní festival dokumentárních filmů
Jihlava 2015 – zvláštní cena poroty

Adam Kruk

Kiedy Tomáš był mały, jego ojciec głosował na „romożercę” Miroslava Sládka.
Dziś Tomáš jest reżyserem filmowym,
który postanowił zamieszkać wśród Cyganów. W jego życiu pojawiają się nowi
bohaterowie — społeczność romska, zaniepokojeni wyborami syna rodzice,
czescy „patrioci” protestujący przeciwko
„romskiemu rasizmowi” czy aktywiści próbujący zażegnać spór angażujący dużą
część społeczeństwa. Dokument Czesi dla
Czechów nie szuka jednak sensacji — to
film zrealizowany w stylu najlepszych
dokonań kina bezpośredniego. Kratochvíl
podejmuje w nim wątki z debiutanckiego
Gadjo, ale uniwersalizuje je, pokazując
bariery i uprzedzenia charakterystyczne
dla całej Europy Środkowej, które drzemią w ludziach po obu stronach konfliktu.
Wbrew przerażającym niekiedy obrazów bezmyślności i zacietrzewienia Czesi
dla Czechów są przykładem kina ciepłego, dowcipnego, niepozostawiającego
widza bez nadziei.

Když byl Tomáš malý, jeho otec dal ve volbách hlas „cikánobijci“ Miroslavu Sládkovi.
Dnes je Tomáš filmovým režisérem a rozhodl se žít mezi Romy. V jeho životě se
objevují noví hrdinové: romská komunita,
rodiče znepokojení synovým rozhodnutím, čeští „vlastenci“ protestující proti
„romskému rasismu“ nebo aktivisté
pokoušející se odvrátit spor, který rozvášňuje velkou část společnosti. Dokument Češi proti Čechům však není honbou
za senzací, je to film realizovaný ve stylu
toho nejlepšího, co známe z dokumentární metody direct cinema. Tomáš Kratochvíl se v něm vrací k tématům ze svého
debutu Gadžo a zobecňuje je, poukazuje
na bariéry a předsudky typické pro celou
střední Evropu, které dřímají v lidech na
obou stranách sporu. Přestože projevy
bezmyšlenkovitosti a tvrdošíjnosti, s nimiž se ve filmu setkáváme, někdy nahánějí hrůzu, jsou Češi proti Čechům příkladem
vřelého, vtipného filmu, který v divácích
nevzbuzuje pocit beznaděje.
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MALLORY
Czechy / Česko 2015, 97'
reżyseria / režie: Helena Třeštíková
scenariusz / scénář: Helena Třeštíková
zdjęcia / kamera: Miroslav Souček,
Vlastimil Hamerník, Robert Novák, David Cysař,
Jiří Chod, Jakub Hejna
muzyka / hudba: Tadeáš Věrčák
nagrody / ocenění:
MFF w Karlowych Warach 2015 —
nagroda dla najlepszego dokumentu /
MFF Karlovy Vary 2015 – nejlepší dokumentární film

Bartosz Czartoryski

Życie ludzkie przypomina ponoć sinusoidę, lecz to wiedzione przez Mallory kojarzy się raczej z jazdą po równi pochyłej.
Latami uzależniona od heroiny, wyniszczona kobieta skończyła bez grosza przy
duszy i dachu nad głową, mieszkała
w zdezelowanym aucie. Film Heleny Třeštíkovej jest zapisem ciągnącej się latami
bitwy o godność i szacunek, zderzeniem
zepchniętego na margines człowieka
ze zbiurokratyzowaną rzeczywistością.
Mallory nieustannie się potyka, ale każde
niepowodzenie przekonuje ją do tego,
by wciąż się starać. Motywacją jest dla niej
ukochany syn, dla którego zdecydowała
się przestawić zwrotnicę swojego losu.
Droga to ciężka i wyboista, ale Třeštíková
ani nie upaja się kolejnymi nieszczęściami bohaterki swojego dokumentu,
ani nie lituje się nad nią. Brak tu emocjonalnego szantażu, lecz nie jest to jedynie
chłodna rejestracja. Film angażuje widza nie tyle z powodu znakomitej roboty realizatorskiej, ile dzięki interesującej
postaci Mallory.

Život člověka prý připomíná sinusoidu,
ale to neplatí pro Mallory, u níž se jedná
spíše o jízdu po šikmé ploše. Zničená žena, která je už dlouhá léta závislá na heroinu, skončila bez peněz i bez střechy
nad hlavou a bydlela ve vraku auta. Film
Heleny Třeštíkové je záznamem roky trvajícího boje člověka vytlačeného na okraj
společnosti o důstojnost a uznání se zbyrokratizovanou realitou. Mallory stále
klopýtá, ale každý další neúspěch ji pohání k tomu, aby pokračovala ve svém
úsilí. Motivací je pro ni milovaný syn, kvůli
kterému se rozhodla přehodit výhybku
svého osudu. Je to těžká a hrbolatá cesta. Režisérka se nevyžívá v zobrazování
série neštěstí hrdinky svého dokumentu
ani se nad ní nedojímá. Nenajdeme tu
citové vydírání, pouze chladný záznam.
Není to jen vynikající realizace, ale především zajímavá osobnost Mallory, která
činí film divácky zajímavým.
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TRABANTEM DO UTRATY TCHU
TRABANTEM
DO POSLEDNÍHO DECHU
Czechy / Česko 2016, 84'
reżyseria / režie: Dan Přibáň
scenariusz / scénář: Dan Přibáň
zdjęcia / kamera: Zdeněk Krátký
obsada / hrají: Dan Přibáň, Vojtěch Duchoslav,
Dominika Gawliczková, Jakub Koucký,
Zdeněk Krátký, Marek Duranský

Jana Bébarová

Dziennikarz i dokumentalista filmowy
Dan Přibáň to jeden z najbardziej znanych współczesnych podróżników czeskich. Już od wielu lat odbywa wyprawy
po całym świecie w skromnie wyposażonym trabancie. Tym wędrówkom poświęcił reżyserowany przez siebie cykl
dokumentów: Trabantem hedvábnou
stezkou (2009) opowiada o jego podróży
przez pustynne obszary Azji Środkowej,
w Trabantem napříč Afrokou (2010) przejeżdża Czarny Kontynent, a Trabantem aż
na koniec świata to opis szalonego rajdu
przez dżunglę, góry i pustynie Ameryki
Południowej. Najnowsza część, Trabantem do utraty tchu, traktuje o półrocznej
i podobno najtrudniejszej przygodzie
Přibáňa. Tym razem podróżnik wyruszył
wraz ze swoją ekipą z Australii do Timoru Wschodniego, Indonezji, Malezji i Tajlandii. Dzięki atrakcyjnej tematyce dokumentalne road movies spod ręki Dana
Přibáňa cieszą się wśród widzów dużą
popularnością.

Český novinář a filmový dokumentarista
Dan Přibáň je jedním z nejznámějších
současných tuzemských cestovatelů, který už roky ve svých trabantech podniká
s minimálním technickým vybavením expediční výpravy po celém světě. Své putování zaznamenal v již celé, jím režírované sérii „trabantovských“ dokumentů:
Trabantem hedvábnou stezkou (2009) mapuje jeho cesty pouští střední Asie, v Trabantem napříč Afrikou (2010) projíždí
Černý kontinent a Trabantem až na konec
světa (2014) zachycuje jeho adrenalinovou jízdu skrze pralesy, hory a pouště
Jižní Ameriky. Zatím poslední díl, Trabantem do posledního dechu, pojednává
o Přibáňově půlroční dobrodružné a dosud údajně nejnáročnější výpravě, při níž
posádky dvou žlutých trabantů, polského
Fiatu neboli malucha, čezety, jawy a dokonce i dvou invalidních vozíků putovaly
z Austrálie do Východního Timoru, Indonésie, Malajsie a Thajska. Dokumentární
road movies z autorské dílny Dana Přibáně se pro svou poutavost a hravost těší
velké divácké popularitě.
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ZGUBNE PIĘKNO
ZKÁZA KRÁSOU
Czechy / Česko 2016, 70'
reżyseria / režie: Helena Třeštíková, Jakub Hejna
scenariusz / scénář: Helena Třeštíková, Jakub Hejna
zdjęcia / kamera: Martin Kubala, Jan Malíř,
Jiří Chod, Jaromír Nekuda
obsada / hrají: Lída Baarová, Zorka Janů,
Josef Goebbels, Vladimír Borský, František Čáp,
Václav Krška

Jana Bébarová

Na początku roku do kin trafiły dwa tytuły poświęcone dramatycznemu życiu
ubóstwianej, a zarazem potępianej gwiazdy filmowej okresu międzywojnia, Lídy
Baarovej. Podczas gdy Filip Renč nakręcił
wystawne widowisko fabularne (w roli
głównej Táňa Pauhofová), Helena Třeštíková i Jakub Hejna zdecydowali się na
portret dokumentalny. W odróżnieniu od
Renča zmarginalizowali bulwarowe wątki
o związkach Baarovej z hitlerowskimi
dygnitarzami (z ministrem propagandy
Josephem Goebbelsem na czele), usiłując uchwycić ponadczasowy aspekt losu
aktorki, który — jak podpowiada tytuł —
upatrywali w przemijalności sławy i urody. Punktem wyjścia dla twórców była
wyjątkowa rozmowa, jaką w 1995 roku
Třeštíková przeprowadziła z wiekową i zapomnianą Lídą Baarovą. Autorzy celowo
zrezygnowali z komentarzy „gadających
głów” i uwzględniając społeczno-polityczny kontekst epoki, opowiedzieli historię Baarovej za pomocą zachowanych
materiałów archiwalnych oraz filmów,
w których wystąpiła.

Na začátku roku se v kinech shodou okolností objevily dva tituly, které reflektovaly
dramatický život milované a zároveň proklínané prvorepublikové herecké hvězdy Lídy Baarové. Zatímco Filip Renč jej
v hlavní roli s Táňou Pauhoufovou přetavil
do zdramatizované opulentní podívané,
Helena Třeštíková s Jakubem Hejnou zvolili cestu dokumentárního portrétu.
Na rozdíl od Renče odsunuli bulvární linii
vazeb Baarové k nacistickým pohlavárům
(v čele s ministrem říšské propagandy
Josephem Goebbelsem) do pozadí a na
místo toho usilovali o postihnutí nadčasového aspektu hereččina osudu, jenž –
jak název snímku napovídá – spatřovali
v tématu pomíjivosti slávy a krásy.
Těžištěm dokumentu byl výjimečný rozhovor, který Helena Třeštíková se zestárlou Lídou Baarovou pořídila v roce 1995,
v době, kdy zapomenutá dožívala v Rakousku. Film se dopředu vzdává komentářů mluvících hlav a příběh Baarové
s ohledem na dobový společensko-politický kontext skládá ze střípků archivních materiálů a filmů, ve kterých herečka účinkovala.
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11 MINUT
© Robert Jaworski
Polska, Irlandia / Polsko, Irsko 2015, 81'
reżyseria / režie: Jerzy Skolimowski
scenariusz / scénář: Jerzy Skolimowski
zdjęcia / kamera: Mikołaj Łebkowski
muzyka / hudba: Paweł Mykietyn
obsada / hrají: Andrzej Chyra,
Wojciech Mecwaldowski, Paulina Chapko,
Dawid Ogrodnik
nagrody / ocenění: MFF w Wenecji 2015 —
Wyróżnienie Specjalne Jury Młodych;
Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 —
Nagroda Specjalna, najlepszy montaż,
najlepsza muzyka / MFF v Benátkách 2015 –
Zvláštní cena poroty mladých;
FF v Gdyni 2015 – zvláštní ocenění, nejlepší střih,
nejlepší hudba

Piotr Czerkawski

Kilka lat po wielkim sukcesie Essential
Killing Jerzy Skolimowski, enfant terrible
polskiego kina, znowu nas zaskakuje.
11 minut to piosenka o końcu świata stylizowana na punkowy szlagier. Dynamicznie zmontowany, wypełniony gniewem
thriller opowiada o Apokalipsie, która
wdziera się do dobrze znanego nam świata. Pokazane na ekranie dramatyczne wydarzenia splatają ze sobą losy kilku osób,
między innymi zazdrosnego męża, seksownej aktorki i kuriera rozwożącego narkotyki. Wszystkich tych bohaterów łączy
egoizm i krótkowzroczność, która nie pozwala dostrzec, że ich pozornie uporządkowane życie wymyka się spod kontroli.
Choć film wydaje się bliski amerykańskiemu kinu gatunkowemu, w rzeczywistości stanowi polemikę z jego wzorcami.
Inaczej niż w hollywoodzkich filmach,
nie możemy się spodziewać oczyszczenia
ani krzepiącej puenty. To wszystko sprawia, że nowe dzieło Skolimowskiego wygląda na jeszcze jeden okrutny żart w karierze mistrza.

Několik let po velkém úspěchu filmu Essential Killing nám Jerzy Skolimowski, enfant terrible polského filmu, přináší další
překvapení. 11 minut je písnička o konci
světa stylizovaná jako punkový hit. Dynamicky sestříhaný thriller plný hněvu vypráví o Apokalypse, která proniká do nám
dobře známého světa. Zobrazené dramatické události spojí osudy několika lidí,
mezi nimi žárlivého muže, sexy herečky
a kurýra rozvážejícího drogy. Všem těmto
postavám je společný egoizmus a krátkozrakost, která jim brání v poznání, že jejich zdánlivě spořádaný život se vymyká
kontrole. Navzdory zdánlivé podobnosti
americkému žánrovému filmu je 11 minut
spíše polemikou s ním. Na rozdíl od hollywoodských filmů nemůžeme očekávat
katarzi ani silnou pointu. Díky tomu všemu nové Skolimowského dílo působí jako
další krutý žert v mistrově kariéře.
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AGNIESZKA
Niemcy, Polska / Polsko, Německo 2014, 98'
reżyseria / režie: Tomasz Emil Rudzik
scenariusz / scénář: Tomasz Emil Rudzik
zdjęcia / kamera: Sorin Dorian Dragoi
muzyka / hudba: Martin Kolb, Florian Riedl
obsada / hrají: Karolina Gorczyca,
Hildegard Schmahl, Lorenzo Nedis, Jörg Witte

Piotr Czerkawski

Drugi film Tomasza Emila Rudzika, reżysera urodzonego w Polsce, lecz od lat
pracującego w Niemczech. Tytułowa bohaterka dostaje od życia w kość, ale nigdy nie daje się znokautować. Poznajemy ją w chwili, gdy kończy kilkuletnią
odsiadkę w więzieniu. Dziewczyna postanawia ułożyć sobie życie od nowa i złapać
pierwszy lepszy autobus za granicę.
W ten sposób trafia do Monachium, gdzie
jednak nie czeka na nią nic lepszego niż
praca w agencji towarzyskiej. Ze względu
na krewki temperament Agnieszce wyznaczono rolę specjalistki od praktyki
sado-maso zwanej ball-bustingiem. Doznawane na obczyźnie upokorzenia
potęguje relacja z zaborczą właścicielką
burdelu — byłą baletnicą, która każe nazywać się Madame. Szansę na odmianę
losu przynosi bohaterce dopiero niespodziewane spotkanie ze znacznie młodszym, pochodzącym z bogatej rodziny
Manuelem. Dzięki temu w Agnieszce wrażliwość rodem z kina społecznego łączy
się z tematyką właściwą dla klasycznego
melodramatu.

Režisér Tomasz Emil Rudzik se narodil
v Polsku, ale již řadu let působí v Německu. Agnieszka je jeho druhým filmem.
Život se s titulní hrdinkou nemazlí, ale
ona se nenechá srazit na kolena. Poznáváme ji v okamžiku, kdy je po několika
letech propuštěna z vězení. Rozhodne se,
že začne nový život, a nasedne na první
autobus do ciziny. Tak se dostane do Mnichova, kde na ni však nečeká nic lepšího
než práce v agentuře nabízející sexuální
služby. Temperamentní Agnieszce byla
přidělena role specialistky na BDSM praktiku zvanou ballbusting. Ponížení zakoušené v cizí zemi ještě zesiluje dominantní
majitelka bordelu, bývalá baletka, která
si nechá říkat Madame. Až nečekané setkání s o mnoho mladším Manuelem, pocházejícím z bohaté rodiny, přináší Agnieszce možnost vymanit se ze svého údělu.
Ve filmu Agnieszka se tak citlivost sociálního filmu spojuje s tematikou klasického
melodramatu.
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BABY BUMP
Polska / Polsko 2015, 90'
reżyseria / režie: Kuba Czekaj
scenariusz / scénář: Kuba Czekaj
zdjęcia / kamera: Adam Palenta
konsultacja muzyczna / hudební konzultace:
Paweł Kuzwuk
obsada / hrají: Kacper Olszewski,
Agnieszka Podsiadlik, Caryl Swift, Sebastian Łach
nagrody / ocenění:
Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 — wyróżnienie
specjalne w konkursie „Inne Spojrzenie”,
MFF w Wenecji 2015 —
wyróżniennie specjalne Queer Lion Award /
Filmový festival v Gdyni 2015 –
zvláštní čestné uznání v soutěži „Jiný pohled“,
MFF v Benátkách 2015 –
zvláštní čestné uznání Queer Lion Award

Artur Zaborski

Mickey wchodzi w wiek, w którym wszystko kojarzy się z seksem. Ołówek, butelka, ciastko z dziurką. A ciało staje się obsesją. Skutecznie komplikuje życie, kiedy
penis nie wiedzieć czemu sztywnieje
na widok nagiej matki. I jeszcze te uszy
przyprawiające o kompleksy. Mickeyowi
wydaje się, że są ogromne, więc chłopak
zbiera pieniądze na operację plastyczną.
A właściwie zarabia, handlując moczem.
Popyt jest duży. Koledzy lubią wciągnąć
to i owo, a testy na obecność narkotyków
są w szkole coraz częstsze. Z nimi Mickey nie ma problemu. Gorzej z wyobraźnią, która przysłania rzeczywistość.
I z otaczającymi go kobietami. Koleżanka
ze szkoły dziwnie się mizdrzy. Tak samo
matka, odkąd ich wspólny dom zaczął
odwiedzać obcy mężczyzna. Nastolatek
spróbuje odnaleźć się w otaczającym
świecie, ale nie spodziewajcie się klasycznego coming of age story. Czekaj wywrócił gatunek do góry nogami. Jego
Baby Bump po raz pierwszy w polskim kinie skupia się na dojrzewaniu ciała.

Mickey dorůstá do věku, kdy se člověku
všechno spojuje se sexem. Tužka, láhev,
sušenka s dírkou uprostřed… A tělo se
stává posedlostí. Když vám penis z neznámého důvodu ztvrdne při pohledu na nahou matku, slušně vám to zkomplikuje
život. A k tomu ještě ty uši, ze kterých
máte komplexy. Mickeymu se zdají moc
velké, a tak si šetří na plastickou operaci.
Vydělává si tím, že obchoduje se svou
močí. Je o ni velký zájem. Kamarádi si rádi
tu a tam něco dají a ve škole jsou stále
častěji povinné drogové testy. S těmi Mickey nemá problém. Horší je to s fantazií,
která mu překrývá obraz reality. Problémem jsou také ženy kolem něj. Spolužačka se divně nakrucuje. Totéž dělá i jeho
matka od té doby, co k nim domů začal
chodit cizí muž. Mladík se snaží zorientovat v realitě, která ho obklopuje; nečekejte však, že uvidíte klasický coming-of-age příběh. Kuba Czekaj obrátil tento
žánr naruby. Jeho Baby Bump je prvním
dílem polské kinematografie věnovaným
tématu tělesného dozrávání.
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BODY/CIAŁO
BODY/TĚLO
Polska / Polsko 2015, 89'
reżyseria / režie: Małgorzata Szumowska
scenariusz / scénář: Małgorzata Szumowska,
Michał Englert
zdjęcia / kamera: Michał Englert
muzyka / hudba: —
obsada / hrají: Janusz Gajos, Justyna Suwała,
Maja Ostaszewska, Ewa Dałkowska
nagrody / ocenění:
MFF w Berlinie 2015 — najlepsza reżyseria;
Europejska Nagroda Filmowa 2015 —
najlepszy montaż; Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 —
najlepszy film, najlepsza rola męska,
najlepszy debiut aktorski, najlepszy dźwięk /
MFF v Berlíně 2015 – nejlepší režie;
Evropská filmová cena 2015 – nejlepší střih;
Filmový festival v Gdyni 2015 – nejlepší film, nejlepší
mužská role, nejlepší herecký debut, nejlepší zvuk

Piotr Czerkawski

Małgorzata Szumowska z sukcesem wraca do tematyki poruszanej już w 33 scenach z życia i tworzy rewelacyjną tragikomedię, w której humor nie wyklucza
okazanej bohaterom empatii. Body/Ciało
opowiada historię cynicznego prokuratora i jego zbuntowanej córki. Choć oboje
nie mają ze sobą wiele wspólnego, czują
się jednakowo bezradni wobec śmierci
najbliższej osoby. Na przykładzie skomplikowanej relacji bohaterów Szumowska
mówi o manifestowanej na różne sposoby potrzebie duchowości. W swojej wizji
nie szczędzi delikatnej ironii pod adresem
koturnowej metafizyki w stylu późnego
Kieślowskiego. Wypełnione polemiczną
energią Body/Ciało okazuje się jednak
przede wszystkim pogodną historią o trudnym, lecz możliwym pojednaniu między członkami rodziny. Film Szumowskiej
imponuje nie tylko jako całość, lecz także na poziomie pojedynczych scen. Słynny już striptiz Ewy Dałkowskiej w rytm
Śmierci w bikini na zawsze zmieni nasze
postrzeganie szlagieru Republiki.

Małgorzata Szumowska se úspěšně vrací
k tematice, které se věnovala již ve 33 scénách ze života, a dává vzniknout vynikající tragikomedii, v níž humor nevylučuje
empatii vůči hrdinům filmu. Film Tělo vypráví příběh cynického prokurátora a jeho
vzdorovité dcery. Jeden s druhým nemají
mnoho společného, cítí se však stejně
bezradní tváří v tvář smrti nejbližší osoby.
Na příkladu komplikovaného vztahu
hlavních postav Szumowska ukazuje potřebu duchovna, manifestovanou různými způsoby. Ve své vizi nešetří jemnou ironií na adresu okázalého metafyzična
ve stylu pozdního Kieślowského. Tělo nasycené energií polemiky je především klidným příběhem o obtížném, avšak nikoli
nemožném smíření mezi členy rodiny.
Film Szumowské je působivý nejen jako
celek, ale i na úrovni jednotlivých scén.
Proslavený striptýz Ewy Dałkowské v rytmu písně Śmierć w bikini už navždy změní
naše vnímání tohoto hitu skupiny Republika.
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CÓRKI DANCINGU
SIRÉNY Z KABARETU
Polska / Polsko 2015, 92'
reżyseria / režie: Agnieszka Smoczyńska
scenariusz / scénář: Robert Bolesto
zdjęcia / kamera: Jakub Kijowski
muzyka / hudba: Ballady i Romanse
obsada / hrají: Marta Mazurek, Michalina Olszańska,
Kinga Preis, Jakub Gierszał
nagrody / ocenění: Sundance Film Festival 2016 —
Nagroda Specjalna Jury;
Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 — najlepszy debiut,
najlepsza charakteryzacja (Janusz Kaleja
i Tomasz Matraszek) / Sundance Film Festival 2016 –
zvláštní cena poroty; Festival polských hraných filmů
v Gdyni 2015 – nejlepší debut, nejlepší masky
(Janusz Kaleja a Tomasz Matraszek)

Piotr Czerkawski

Opromienione sukcesami na festiwalu
Sundance bohaterki przypływają do Cieszyna, by rozkręcić najbardziej huczną
imprezę w polskim kinie. Ekscentryczny
debiut Agnieszki Smoczyńskiej zgrabnie
łączy musical z horrorem i opowieścią
o dojrzewaniu. Polska reżyserka opowiada historię dwóch zbłąkanych syren trafiających do świata warszawskich dancingów lat 80. Złota i Srebrna, które w swojej
kapryśnej i uwodzicielskiej dziewczęcości przypominają bohaterki Stokrotek
Věry Chytilovej, szybko stają się lokalną
atrakcją. Po początkowych sukcesach doświadczają jednak pierwszych życiowych
rozczarowań. Bohaterki nie tylko wystawiają na próbę swoją przyjaźń, lecz także
muszą poradzić sobie z poczuciem inności i drapieżnymi instynktami. Wszystkie
te dylematy wybrzmiewają tym mocniej,
że towarzyszy im hipnotyzująca ścieżka
dźwiękowa. Nowe wersje dawnych dyskotekowych przebojów w stylu I Feel You
Donny Summer przeplatają się w filmie
z pełnymi melancholijnego wdzięku
piosenkami zespołu Ballady i Romanse.

Hrdinky proslavené úspěchem na festivalu
Sundance připlouvají do Cieszyna, aby
rozjely nejdivočejší párty polského filmu.
Excentrický debut Agnieszky Smoczyńské
je dovedným spojením muzikálu s hororem a vyprávěním o dospívání. Polská
režisérka vypráví příběh dvou ztracených
mořských panen, které se dostaly do
světa polských diskoték osmdesátých let.
Zlatá a Stříbrá, které svým rozmarným,
svůdným dívčím půvabem připomínají
Sedmikrásky Věry Chytilové, se brzy stávají místní atrakcí. Po počátečních úspěších
však zakoušejí i první životní zklamání.
Přátelství obou hrdinek je vystaveno zkoušce, obě mladé ženy si také musí poradit
s pocity odlišnosti a se svými dravými instinkty. Vyznění všech těchto dilemat je
zesíleno hypnotizující zvukovou stopou.
Nové verze starých diskohitů ve stylu
I Feel Love od Donny Summer se ve filmu
střídají s melancholicky půvabnými písněmi polské skupiny Ballady i Romanse.
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CZERWONY PAJĄK
ČERVENÝ PAVOUK
Polska / Polsko 2015, 90'
reżyseria / režie: Marcin Koszałka
scenariusz / scénář: Marcin Koszałka,
Łukasz M. Maciejewski, na podstawie oryginalnego
scenariusza Marty Szreder „Lolo” /
podle původního scénáře Marty Szreder „Lolo“
zdjęcia / kamera: Marcin Koszałka
muzyka / hudba: Petr Ostruchov
obsada / hrají: Filip Pławiak, Adam Woronowicz,
Julia Kijowska, Małgorzata Foremniak,
Marek Kalita, Wojciech Zieliński

Ola Salwa
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Karol Kremer to zwyczajny, młody chłopak. Ma dom, rodziców, psa, właśnie wygrał konkurs skoków do wody. Jest najlepszy w Krakowie, może gdyby nie żył
w latach 60., w kraju uciskanym i okłamywanym przez partię komunistyczną,
jego kariera sportowa nabrałaby rozmachu. Tymczasem mieszka w zimnym, pustym mieście, gdzie niebywałą atrakcją
pozostaje wesołe miasteczko i stojąca
w nim Beczka Śmierci. Po obejrzeniu popisów śmiałka jeżdżącego po jej ścianach
Karol znajduje ciało martwego chłopca,
a chwilę później widzi przeciętnego faceta z teczką i w berecie. Zamiast wszcząć
alarm zaczyna go śledzić, biorąc za Czerwonego Pająka, grasującego w Krakowie
seryjnego zabójcę. W tym samym czasie
chłopak poznaje starszą od siebie fascynującą kobietę, fotoreporterkę Dankę.
Te dwa niepokojące i ekscytujące spotkania zmienią na zawsze jego życie. W filmie debiutującego w fabule dokumentalisty i operatora Marcina Koszałki równie
ważny co zwroty akcji jest budowany konsekwentnie nastrój narastającej grozy.

Karol Kremer je obyčejný mladý chlapec.
Má dům, rodiče, psa, právě vyhrál soutěž
ve skoku do vody. Je nejlepší v Krakově,
a kdyby nežil v šedesátých letech, v zemi
utiskované a obelhávané komunistickou
stranou, jeho sportovní kariéra by byla
úspěšná. Místo toho žije v chladném,
prázdném městě, kde je největší atrakcí
pouť s motorkářskou stěnou smrti. Karol
sleduje výkon odvážlivce jezdícího po
svislé stěně a chvíli nato najde tělo mrtvého chlapce. O pár okamžiků později si
všimne nenápadného muže z aktovkou
a v čepici. Místo aby přivolal policii, rozhodne se ho sledovat. Pozná v něm Červeného pavouka, sériového vraha řádícího v Krakově. Ve stejnou dobu se Karol
seznámí s okouzlující ženou, fotoreportérkou Danou, která je starší než on.
Tato dvě znepokojivá, vzrušující setkání
navždy změní jeho život. V hraném debutu dokumentaristy a kameramana Marcina Koszałki jsou důležité jak zvraty děje,
tak systematicky budovaná nálada rostoucího strachu.

87

TEATR | NF
03.05.2016, 10.00

DEMON
DÉMON
© Marta Gostkiewicz
Polska, Izrael / Polsko, Izrael 2015, 93'
reżyseria / režie: Marcin Wrona
scenariusz / scénář: Marcin Wrona, Paweł Maślona,
na podstawie dramatu Piotra Rowickiego /
na motivy dramatu Piotra Rowického
zdjęcia / kamera: Paweł Flis
muzyka / hudba: Marcin Macuk, Krzysztof Penderecki
obsada / hrají: Itay Tiran, Agnieszka Żulewska,
Andrzej Grabowski, Tomasz Schuchardt,
Adam Woronowicz
nagrody / ocenění: Fantastic Fest w Austin 2015 —
nagroda dla najlepszego filmu w kategorii horror;
MFF w Hajfie 2015 — nagroda za najlepszy film
w kategorii „Between Judaism and Israelism”;
MFF Fantastycznych i Grozy w Sitges 2015 —
nagroda za najlepsze zdjęcia; Festiwal Młodego
Kina Wschodnioeuropejskiego w Cottbus 2015 —
wyróżnienie specjalne; Ogólnopolski Festiwal Sztuki
Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni 2016 — Jańcio
Wodnik za zdjęcia / Fantastic Fest v Austinu 2015 –
cena za nejlepší film v kategorii horor;
MFF v Haifě 2015 – cena za nejlepší film v kategorii
„Between Judaism and Israelism“; MF fantastických
filmů a hororů v Sitges 2015 – cena za nejlepší
kameru; Festival mladého východoevropského filmu

Typowe polskie wesele. Białe koszule,
czerwone twarze, śmiech, taniec, poklepywanie po plecach i obgadywanie za plecami. A przede wszystkim wódka — pita
przez spragnionych biesiadników i zdeklarowanych abstynentów. Kiedy pan
młody, przybyły z Anglii Peter, zaczyna dziwnie się zachowywać, początkowo wygląda to na alkoholowe upojenie, na przegraną obcokrajowca w starciu z lokalną
gościnnością. Powód jego zachowania
jest jednak inny: wstąpił w niego dybuk,
duch żydowskiej dziewczyny imieniem
Hana. Kości Hany leżały zakopane w ziemi i Peter przypadkowo je odnalazł. Teraz wygina ciało i monologuje w jidysz.
Część gości próbuje zaradzić sytuacji, reszta po prostu bawi się dalej. Na ekranie
zmienia się to w coś pomiędzy nadnaturalnym horrorem a groteskową komedią. W ostatnim filmie tragicznie zmarłego Marcina Wrony pobrzmiewają echa
twórczości wielu klasyków: Szymona Anskiego i Stanisława Wyspiańskiego, a także Stanleya Kubricka i Wojciecha Smarzowskiego.

Typická polská svatba. Bílé košile, rozpálené tváře, smích, tanec, poplácávání po
zádech i pomlouvání za zády. A především vodka, kterou pijí jak žízniví milovníci zábavy, tak ti, kdo se považují za abstinenty. Ženich Petr přijel z Anglie, a když
se v průběhu oslavy začne chovat divně,
zpočátku se zdá, že je to vinou alkoholu
a prohraného boje cizince s místní pohostinností. Důvod jeho chování je však
jiný: vstoupil do něho dybuk, duch židovské dívky jménem Hana, jejíž kosti zakopané v zemi Petr náhodou našel. Teď
se podivně svíjí a odříkává monology
v jidiš. Část hostů se pokouší situaci zvládnout, jiní se bez okolků dál baví. Film se
mění v cosi mezi nadpřirozeným hororem
a groteskní komedií. V posledním filmu
tragicky zesnulého Marcina Wrony se odrážejí ozvěny tvorby mnoha klasiků:
Šimona Anského, Stanisława Wyspiańského, Stanleyho Kubricka a Wojciecha
Smarzowského.

v Cottbusu 2015 – zvláštní čestné uznání;
Polský festival filmového umění „Prowincjonalia“
ve Wrześni 2016 – soška Janka Vodnáře za kameru

Piotr Mirski
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GEJSZA
GEJŠA
Polska / Polsko 2015, 90'
reżyseria / režie: Radosław Markiewicz
scenariusz / scénář: Piotr Owcarz,
Radosław Markiewicz
zdjęcia / kamera: Olaf Malinowski
muzyka / hudba: Tomasz Podgórski
obsada / hrají: Konrad Eleryk, Marian Dziędziel,
Marta-Żmuda Trzebiatowska, Agnieszka Więdłocha

Artur Zaborski

Marian Dziędziel jako niewidomy bonzo
na czele mafii. Marta Żmuda-Trzebiatowska w roli ekskluzywnej tancerki go-go.
Wreszcie — Konrad Eleryk jako prężący
muskuły „Kolos”, bandyta o złotym sercu.
Ta niecodzienna w polskim kinie galeria
postaci oraz wypełniona strzelaninami
i ciemnymi interesami fabuła mogą zapewnić Gejszy status filmu kultowego.
Tak stało się z mafijnymi produkcjami
z lat 90. Stylistyka jest zresztą podobna.
To produkcja bez psychologicznych i intelektualnych pretensji. Postaci są tu archetypiczne, a scenariuszowe wolty pozwalają bohaterom znaleźć pretekst, by
sięgnąć po broń. Czysta rozrywka. Przynajmniej w części pierwszej, w której „Kolos” wspina się po szczeblach mafijnej
hierarchii. W drugiej połowie bezwzględność mafiosów ma zdecydowanie bardziej gorzki posmak. Bohater nawiązuje
nić porozumienia z niepełnosprawnym
bratem i poznaje kobietę, dla której gotowy jest zmienić swój system wartości.
Ale czy szeregi mafii można opuścić?

Marian Dziędziel v roli nevidomého šéfa
v čele mafie, Marta Żmuda-Trzebiatowska
jako exkluzivní go-go tanečnice a Konrad
Eleryk jako „Kolos“, dobrosrdečný bandita
dávající na odiv své svaly. Tato v polském
filmu nezvyklá přehlídka postav spolu
s dějem prošpikovaným přestřelkami
a nekalými praktikami mohou Gejše zajistit status kultovního filmu, tak jako se
to stalo s mafiánskými filmy z devadesátých let. Podobný je ostatně i styl filmu.
Nečiní si nároky být psychologickým nebo intelektuálně náročným filmem. Postavy jsou archetypální, zvraty v ději přinášejí hrdinům důvod sáhnout po zbrani.
Čistá zábava. Tak tomu je přinejmenším
v první části, kde „Kolos“ stoupá po příčkách hierarchie mafie. V druhé polovině
filmu má bezohlednost mafiánů o mnoho
temnější příchuť. Hrdina se sblíží se svým
postiženým bratrem a poznává ženu,
kvůli které je ochoten změnit svůj hodnotový systém. Lze však opustit mafii?

89

PIAST | NF
29.04.2016, 19.30

INTRUZ
TADY A POTOM
Francja, Polska, Szwecja /
Franice, Polsko, Švédsko 2015, 102'
reżyseria / režie: Magnus von Horn
scenariusz / scénář: Magnus von Horn
zdjęcia / kamera: Łukasz Żal
obsada / hrají: Ulrik Munther, MatsBlomgren, Loa Ek,
Alexander Nordgren, Ellen Jelinek, Wiesław Komasa
nagrody / ocenění:
Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 — najlepszy reżyser,
najlepszy scenariusz, najlepszy montaż /
Filmový festival v Gdyni 2015 – nejlepší režisér,
nejlepší scénář, nejlepší střih

Anna Tatarska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Kiedy John wraca do rodzinnej miejscowości po odbyciu dwuletniej kary więzienia, ma nadzieję zacząć wszystko od
nowa. Niestety mieszkańcy miasteczka
i koledzy ze szkoły nie zamierzają dać mu
takiej szansy. O powodach, dla których nastolatek trafił za kraty, nikt nie zapomniał.
Nikt mu też nie wybaczył. Może poza ojcem, który stara się umożliwić chłopakowi
normalne życie. Jest w tym jednak nieudolny, zbyt chłodny. John zmaga się
z poczuciem winy i odrzuceniem. Nie mogąc stać się zwyczajnym, postanawia
w otwarty sposób skonfrontować się z bagażem przeszłości. Fabularny debiut
wychowanka łódzkiej Filmówki świetnie
buduje napięcie, a swoją siłę czerpie z powściągliwości. Utrzymane w chłodnej tonacji zdjęcia Łukasza Żala (Ida) podkreślają narastającą atmosferę wyobcowania.
W swoim pełnometrażowym debiucie
Magnus von Horn rozwija autorskie intuicje i styl, który sygnalizował wcześniej
w nagradzanych krótkich metrażach.

Když se John vrací do rodného města po
dvou letech strávených ve vězení, doufá,
že bude moci začít znovu. Obyvatelé městečka a jeho spolužáci mu však novou šanci dát nechtějí. Nikdo nezapomněl, proč
se mladík dostal za mříže. A nikdo mu neodpustil. Snad s výjimkou otce, který se
snaží chlapci umožnit normální život. To
se mu však nedaří, jelikož je příliš chladný. John bojuje s pocitem viny a s odmítnutím. Protože nemůže zapadnout, rozhodne se pro otevřenou konfrontaci
s tíhou minulosti. Hraný celovečerní debut
absolventa lodžské filmové školy skvěle
vytváří napětí, je silný díky své zdrženlivosti. Kamera Łukasze Żala (Ida) s chladnými barevnými tóny zdůrazňuje stále
intenzivnější atmosféru vyobcování. Magnus von Horn ve svém snímku rozvíjí autorské intuice a styl, který známe z jeho
starších oceňovaných krátkometrážních filmů.
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KLEZMER
Polska / Polsko 2015, 93'
reżyseria / režie: Piotr Chrzan
scenariusz / scénář: Piotr Chrzan
zdjęcia / kamera: Sylwester Kaźmierczak
obsada / hrají: Lesław Żurek, Dorota Kuduk,
Kamil Przystał, Szymon Nowak, Rafał Maćkowiak

Adam Kruk

Kilka godzin z życia mieszkających na Białostocczyźnie młodych Polaków, którzy
w lesie znajdują rannego Żyda — tytułowego klezmera. Wydarzenie to wywołuje
konflikt w gronie wiejskiej młodzieży, odsłaniając rozmaite postawy i sprzeczne
emocje: od empatii, przez strach, po żądzę zysku. Jedni chcą klezmerowi pomóc, inni na nim zarobić. Wszyscy zaś są
w śmiertelnym niebezpieczeństwie —
leśny spacer zamienia się w walkę o przetrwanie. Kameralny film, łączący konwencje dramatu obyczajowego, filmu drogi
oraz trzymającego w napięciu thrillera,
jest ostrzeżeniem przed wojną, której
okrucieństwo nie omija nikogo. Uwagę
zwracają tu przede wszystkim dialogi,
doskonale imitujące dawną polszczyznę
oraz złożony rysunek psychologiczny postaci, przejmująco zagranych przez młodych aktorów. Premiera debiutu Piotra
Chrzana odbyła się na zeszłorocznym
MFF w Wenecji.

Několik hodin ze života mladých Poláků
žijících v okolí Białystoku, kteří v lese najdou raněného židovského hudebníka –
klezmera. Tato událost způsobí mezi venkovskou mládeží konflikt a vyvolá nejrůznější postoje a protichůdné emoce: od
empatie přes strach až po touhu po penězích. Někteří chtějí klezmerovi pomoci,
jiní na něm chtějí vydělat, a všichni jsou
v ohrožení života. Procházka lesem se
mění v boj o přežití. Komorní film, který
v sobě spojuje prvky sociálního dramatu,
road-movie a thrilleru udržujícího diváka
v napětí, je varováním před válkou, jejíž
krutost se nevyhýbá nikomu. Pozornost
si zaslouží především dialogy věrně napodobující dobový jazyk a složité psychologické vykreslení postav, působivě
ztvárněných mladými herci. Debut Piotra
Chrana měl premiéru v loňském roce na
MFF v Benátkách.
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KOSMOS
Francja / Francie 2015, 103'
reżyseria / režie: Andrzej Żuławski
scenariusz / scénář: Andrzej Żuławski
zdjęcia / kamera: André Szankowski
muzyka / hudba: Andrzej Korzyński
obsada / hrají: Sabine Azéma, Jonathan Genet,
Victória Guerra, Jean-François Balmer
nagrody / ocenění:
MFF w Locarno 2015 — najlepszy reżyser /
MFF v Locarnu 2015 – nejlepší režisér

Piotr Czerkawski

Ostatni film Andrzeja Żuławskiego jest
jak artystyczny testament spisany młodzieżowym slangiem. Enfant terrible polskiego kina traktuje literacki pierwowzór
Witolda Gombrowicza z właściwą sobie
dezynwolturą. Akcja filmowego Kosmosu
nie toczy się już w Zakopanem, lecz w zachodniej Europie, a z czasów międzywojnia została przeniesiona do współczesności. Przede wszystkim jednak powieść
uważana przez wielu za najmroczniejszą
w dorobku Gombrowicza została przekształcona w autentycznie zabawną farsę.
Choć mamy do czynienia z ewidentną
twórczą zdradą, słynącemu z prowokacji
pisarzowi zapewniłaby ona zapewne
maksimum satysfakcji. W Kosmosie Żuławski, jak za najlepszych czasów, mknie
przez fabułę w szaleńczym tempie, uwodzi nas pięknem pojedynczych kadrów
i finezją językowych gier. W historii początkującego pisarza Witolda znajduje
także pretekst do podzielenia się z widzem radością płynącą ze snucia opowieści i kreowania ekranowego świata. Przy
okazji daje także upust kinofilskiej pasji,
która — zamiast w egzaltowanych wyznaniach miłości — manifestuje się w groteskowych dysputach o związkach Bressona i Bessona.

Poslední film Andrzeje Żuławského je jako umělecká závěť napsaná slangem
mládeže. Enfant terrible polského filmu
se k literární předloze – stejnojmennému
románu Witolda Gombrowicze – chová
se sobě vlastní svobodou. Děj se neodehrává ve vsi Zakopane, ale v západní Evropě a z meziválečného období je přenesen do současnosti. Především se ale
román, který mnozí považují za nejtemnější Gombrowiczowo dílo, v Żuławského podání změnil ve skutečně zábavnou
frašku. Jedná se o evidentní tvůrčí nevěrnost, ale není pochyb o tom, že by spisovateli, který byl známým provokatérem,
naprosto vyhovovala. Andrzej Żuławski
ve svém posledním filmu, stejně jako
za starých dobrých časů, šíleným tempem
proletí dějem a očaruje nás krásou jednotlivých záběrů a rafinovanou hrou jazyka.
Příběh začínajícího spisovatele Witolda
je pro něj příležitostí podělit se s divákem
o radost plynoucí z vyprávění a vytváření
světa na plátně. Při té příležitosti také povoluje otěže své vášni pro film, která se,
namísto exaltovaných vyznání lásky, projevuje v jeho groteskních disputacích
o vztahu Bressona a Bessona.
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LETNIE PRZESILENIE
LETNÍ SLUNOVRAT
Polska / Polsko 2014, 96'
reżyseria / režie: Michał Rogalski
scenariusz / scénář: Michał Rogalski
zdjęcia / kamera: Jerzy Zieliński
muzyka / hudba: Alexander Hacke
obsada / hrají: Filip Piotrowicz, Jonas Ney,
Urszula Bogucka, Maria Semiotuk,
Agnieszka Krukówna
nagrody / ocenění: Festiwal Filmowy
w Gdyni 2015 — nagroda za zdjęcia,
nagroda za drugoplanową rolę żeńską;
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów
Zdjęć Filmowych Plus Camerimage 2015 —
nagroda główna w Konkursie Filmów Polskich

Joanna Ostrowska

W 1943 roku gdzieś na terenach okupowanej Polski stacjonuje oddział niemieckiej żandarmerii. Od początku wojny
garnizon wtopił się w otoczenie. Lokalni
mieszkańcy są zmuszeni codziennie funkcjonować w cieniu wroga. Jednym z nazistowskich „wojowników” jest młody
Guido, dla którego służba wojskowa to
kara za potajemne słuchanie jazzu. Jego
rówieśnikiem jest Polak o imieniu Romek
wychowywany przez samotną matkę.
Na co dzień pracuje na kolei. Obserwuje
codzienne transporty Żydów jadące
w kierunku obozów zagłady. Nie ma do
końca świadomości tego, co tak naprawdę dzieje się z tymi ludźmi. W życiu obu
bohaterów pojawią się: piękna Franka —
córka polskiego gospodarza — i Bunia —
Żydówka, uciekinierka z jednego z transportów. Letnie przesilenie Michała Rogalskiego to portret lokalnej społeczności
w trakcie niekończącej się okupacji. Nie
ma tu miejsca na wielką politykę i działania zbrojne. Codzienność to monotonna
walka o przetrwanie na gruncie prywatnym, co najczęściej wiąże się z licznymi
upokorzeniami i milczącym przyzwoleniem na bezustanny terror.

V roce 1943 má kdesi na území okupovaného Polska základnu oddíl německého
říšského četnictva. Za dobu, která uplynula od začátku války, posádka splynula
s okolím. Místní lidé musí vést svůj každodenní život ve stínu nepřítele. Jedním
z nacistických „bojovníků“ je mladý Guido, který se do armády dostal za trest,
protože tajně poslouchal jazz. Jeho polský vrstevník Romek vyrůstá jen s matkou
a pracuje na železnici. Každý den sleduje
transporty Židů směřující do vyhlazovacích táborů. Neví přesně, co se s těmi
lidmi ve skutečnosti děje. V životě obou
hrdinů se objeví krásná Franka, která je
dcerou polského zemědělce, a Bunia –
Židovka, která uprchla z jednoho z transportů. Letní slunovrat režiséra Michała
Rogalského je portrétem lokální společnosti v době dlouho trvající okupace.
Není zde místo na velkou politiku nebo
ozbrojené aktivity. Každodenní realitou
je monotónní boj o přežití na vlastní půdě, což je nejčastěji spojeno s pokořováním a tichým přihlížením neustávajícímu teroru.
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MOJE CÓRKI KROWY
MOJE DCERY KRÁVY
Polska / Polsko 2015, 88'
reżyseria / režie: Kinga Dębska
scenariusz / scénář: Kinga Dębska
zdjęcia / kamera: Andrzej Wojciechowski
muzyka / hudba: Bartosz Chajdecki
obsada / hrají: Agata Kulesza, Gabriela Muskała,
Marian Dziędziel, Małgorzata Niemirska,
Marcin Dorociński
nagrody / ocenění:
Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 —
Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Publiczności /
Filmový festival v Gdyni 2015 –
Cena novinářů, Cena diváků

Joanna Ostrowska

Siostrzana miłość to utopia. Relacja Marty
i Kasi opiera się na przymusie obcowania z rodziną, która składa się właściwie
z obcych sobie ludzi. Kobiety od dzieciństwa za sobą nie przepadały. Różni je
praktycznie wszystko — od statusu społecznego po wiarę w siły nadprzyrodzone
i gust. Niespodziewana choroba matki
wyrwie je z dotychczasowego życia. Siostry czekają kłótnie, ironiczne uwagi, całkowity brak porozumienia. Późniejsza
choroba ojca to kolejny dramat, który
będą musiały pokonać we dwie, bez niczyjej pomocy. W Moich córkach krowach
Kingi Dębskiej nie ma miejsca na melodramatyczne epizody zapewniające o „sile sióstr”. Tragedia rodzinna — choroba
bliskich — nikogo nie oczyszcza. Chodzi
przede wszystkim o bycie razem, co nie
wyklucza konfliktów, niesnasek i nieprzyjemności. Siłą filmu Dębskiej jest błyskotliwy scenariusz i duet aktorski Agata Kulesza — Gabriela Muskała.

Sesterská láska je utopie. Vztah Marty
a Katky je založený na vynuceném trávení
času s rodinou, která se skládá v podstatě
z navzájem si cizích lidí. Obě ženy se už od
dětství neměly příliš v lásce. Liší se prakticky ve všem – od společenského postavení po vkus či víru v nadpřirozené síly.
Nenadálé onemocnění jejich matky je vytrhne z dosavadního života. Na sestry čekají hádky, ironické poznámky a naprostá
absence pochopení. Pozdější nemoc otce
způsobí další zvrat, který sestry budou
muset překonat samy dvě, bez cizí pomoci. Ve filmu Moje dcery krávy není prostor
pro melodramatické epizody ujišťující
o „síle rodných sester“. Rodinná tragédie
spočívající v nemoci nejbližších osob nepřináší katarzi. Film Kingy Dębské je silný díky skvělému scénáři a hereckému
duetu Agata Kulesza – Gabriela Muskała.
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NA GRANICY
NA HRANICI
Polska / Polsko 2016, 98'
reżyseria / režie: Wojciech Kasperski
scenariusz / scénář: Wojciech Kasperski
zdjęcia / kamera: Łukasz Żal
muzyka / hudba: Bartłomiej Gliniak
obsada / hrají: Marcin Dorociński, Andrzej Chyra,
Andrzej Grabowski, Bartosz Bielenia

Artur Zaborski

Świat jak z filmów Wojciecha Smarzowskiego — leje się wódka, gdzieś między
kadrami miga siekiera, w powietrzu wisi
niebezpieczeństwo. Akcja rozgrywa się
w Bieszczadach przy granicy z Ukrainą.
Jest sroga zima. Ciemno wszędzie, głucho
wszędzie. Do opuszczonej stacji wraca
były pogranicznik i jego nastoletni synowie, pragnący na nowo zacieśnić rodzinne
więzi. Są zdani na siebie, poza zasięgiem
sygnału telewizyjnego i sieci komórkowych. Jedyną formą kontaktu z innym oddziałem straży jest radio. Zawodzi akurat,
kiedy zjawia się zmarznięty nieznajomy.
Zebranie informacji na jego temat jest
niemożliwe. Bohaterowie stoją przed dylematem: zaufać zakrwawionemu przybyszowi czy profilaktycznie go odizolować. Każda decyzja wydaje się zła.
Konsekwencje dokonanego wyboru przerastają wszystkich, ale nie reżysera. Ten
zdyscyplinowany debiut utrzymany jest
w ryzach gatunku, a jego gorycz bierze
się także stąd, że scenariusz inspirowany
jest rzeczywistymi wydarzeniami.

Svět jako ve filmech Wojciecha Smarzowského: vodka teče proudem, kdesi na
pozadí se mihne sekera, ve vzduchu visí
hrozba. Děj se odehrává v Bukovských
vrších, na polsko-ukrajinské hranici. Je
krutá zima. Všude tma a ticho. Na opuštěnou základnu se vrací bývalý pohraničník
se dvěma dospívajícími syny, kteří chtějí
dát do pořádku rodinné vztahy. Jsou odkázáni sami na sebe, mimo dosah televizního i mobilního signálu. Jedinou možností kontaktu s dalšími jednotkami
pohraniční stráže je vysílačka. Ta však přestane fungovat právě v okamžiku, kdy se
na základně objeví promrzlý cizí muž.
Není možné o něm cokoli zjistit. Hrdinové
musí vyřešit dilema, zda mají zakrvácenému příchozímu věřit, anebo ho preventivně izolovat. Obě možnosti vypadají
jako špatné rozhodnutí. Důsledky jejich
volby přerostou všechny zúčastněné,
nikoli však režiséra filmu. Disciplinovaný
debut nepřekračuje hranice žánru. Jeho
palčivost souvisí i s tím, že scénář vychází
ze skutečných událostí.
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NOC WALPURGI
VALPURŽINA NOC
Polska / Polsko 2015, 75'
reżyseria / režie: Marcin Bortkiewicz
scenariusz / scénář: Marcin Bortkiewicz,
Magdalena Gauer
zdjęcia / kamera: Andrzej Wojciechowski
muzyka / hudba: Marek Czerniewicz
obsada / hrají: Małgorzata Zajączkowska,
Philippe Tłokiński, Monika Mariotti, Mieczysław Gajda
nagrody / ocenění: Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film” 2015 —
najlepszy scenariusz, najlepsza rola kobieca,
Nagroda Dziennikarzy, Nagroda Publiczności,
Nagroda Jury Młodzieżowego /
Koszalinský festival filmových debutů
„Mladí a film“ 2015 – nejlepší scénář, nejlepší ženská
role (Małgorzata Zajączkowska), Cena novinářů,
Cena diváků, Cena mladé poroty

Piotr Czerkawski

Tytułowa Noc Walpurgi jest intensywna,
zmysłowa i pełna napięcia. Stanowi także moment konfrontacji z duchami przeszłości. W swoim błyskotliwym debiucie
Marcin Bortkiewicz przenosi nas do
Szwajcarii lat 60. Kapryśna diwa operowa
przyjmuje w garderobie młodego dziennikarza. Niezobowiązująca rozmowa szybko zamienia się w psychodramę, która
udowadnia, że tych dwoje łączy znacznie więcej, niż podejrzewają. Kameralna
historia, rozegrana w jednej przestrzeni
i rozpisana na dwoje aktorów, ujawnia
zaskakujące bogactwo emocjonalne.
W Nocy Walpurgi tragedia i melodramat
bywają przełamywane scenami rodem
ze slapstickowej komedii. Natomiast szokujący finał nadaje całości wydźwięk uniwersalnej przypowieści. Intrygujący film
Bortkiewicza nie miałby tak wielkiej siły
rażenia, gdyby nie ofiarność głównych
aktorów. Philippe Tłokiński zagrał pierwszą tak ważną rolę w karierze, a Małgorzata Zajączkowska przypomniała
o swoim nieprzeciętnym talencie kilkanaście lat po powrocie do Polski z USA.

Valpružina noc je intenzivní, smyslná
a plná napětí. Je také okamžikem konfrontace s duchy minulosti. Ve svém zdařilém debutu nás Marcin Bortkiewicz
přenáší do Švýcarska šedesátých let. Rozmařilá operní diva v šatně přijímá návštěvu mladého novináře. Nezávazný rozhovor se rychle mění v psychodrama
dokazující, že ty dva spojuje mnohem víc,
než sami tuší. Komorní příběh rozehraný
na jednom místě a rozepsaný pro dva
herce odkrývá překvapivé emocionální
bohatství. Ve Valpružině noci jsou tragédie a melodrama prokládány scénami
ve stylu slapstickové komedie. Šokující
závěr dodává celku rámec univerzálního
příběhu. Poutavý Bortkiewiczův film je
silný rovněž díky mimořádnému nasazení
obou herců v hlavních rolích. Pro Philippa
Tłokińského je to první tak významná
role v jeho herecké kariéře, Małgorzata
Zajączkowska připomněla svůj nadprůměrný talent více než deset let po návratu z USA do Polska.
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NOWY ŚWIAT
NOVÝ SVĚT
Polska / Polsko 2015, 100'
reżyseria / režie: Elżbieta Benkowska,
Łukasz Ostalski, Michał Wawrzecki
scenariusz / scénář: Monika Dębińska,
Elżbieta Benkowska, Izabela Aleksandrowicz,
Maksymilian Nowicki
zdjęcia / kamera: Sławomir Witek,
Cezary Stolecki, Maksymilian Nowicki
muzyka / hudba: Jerzy Rogiewicz
obsada / hrají: Olga Kavalay-Aksenowa,
Hassan Akkouch, Karina Minaeva, Julian Świeżewski,
Irena Melcer, Georgij Leshchenko

Joanna Ostrowska

Tytułowy „nowy świat” to Polska, która
staje się azylem dla trojga bohaterów —
emigrantów. Każdy z nich z bardzo różnych powodów wyjechał za granicę. Poszczególne historie są osobnymi nowelami zatytułowanymi imionami bohaterów:
Żanna, Azzam, Wiera. Każdą nowele reżyseruje ktoś inny. Nowy świat Benkowskiej,
Ostalskiego i Wawrzeckiego to próba
zmierzenia się z praktycznie nieobecnym
w polskiej kinematografii tematem mniejszości narodowych — uchodźców. Białorusinka, Afgańczyk i Ukrainka starają się
za wszelką cenę dostosować do nowej
rzeczywistości, ale jednocześnie ich los zależy od wyobrażenia miejscowych na temat statusu „gościa”. Tożsamość uchodźcy
w „lepszym polskim” świecie jest postrzegana przez pryzmat kwestii politycznych
i wolnościowych. Mikrobiografie bohaterów Nowego świata nie przypominają
opowieści z pola walki. Każda z nich to
epizod o próbie przełamywania stereotypów dotyczących zarówno tożsamości,
orientacji seksualnej, jak i życia intymnego.

„Nový svět“ z názvu filmu je Polsko, které
se stává útočištěm tří hrdinů – emigrantů.
Každý z nich opustil svou zemi z jiného
důvodu. Jednotlivé příběhy tvoří samostatné novely nazvané podle hrdinů:
Žanna, Azzam, Věra. Každá novela má jiného režiséra. Nový svět režisérské trojice
Elżbieta Benkowska, Łukasz Ostalski a Michał Wawrzecki je pokusem o zpracování
tématu národnostních menšin, uprchlíků,
které v polské kinematografii prakticky
chybí. Běloruska, Afghánec a Ukrajinka se
snaží ze všech sil přizpůsobit nové realitě,
ale jejich osud závisí i na představách místních o tom, co znamená status „hosta“.
Totožnost uprchlíka je v „lepším“ polském
světě vnímána optikou politiky a svobody. Mikrobiografie hrdinů Nového světa
nepřipomínají vyprávění z bojiště. Každá
z nich představuje epizodu o pokusu boření stereotypů týkajících se otázek
identity, sexuální orientace nebo intimního života.
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OJCIEC
OTEC
Polska / Polsko 2015, 71'
reżyseria / režie: Artur Urbański
scenariusz / scénář: Artur Urbański
zdjęcia / kamera: Piotr Sobociński jr,
Michał Sobociński
dźwięk / hudba: Michał Bagiński, Maria Chilarecka
obsada / hrají: Artur Urbański, Karolina Porcari,
Zygmunt Malanowicz, Andrzej Konopka
nagrody / ocenění: Festiwal Aktorstwa Filmowego
im. Tadeusza Szymkowa 2015 — Złoty Szczeniak
za pierwszoplanową kreację aktorską męską,
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film” 2015 — nagroda za dźwięk /
Szymkowův festival filmového herectví 2015 – Zlaté
štěně za hlavní mužskou roli (Zygmunt Malanowicz),
Koszalinský festival filmových debutů „Mladí a film“ –
cena za zvuk

Artur Zaborski

Warszawa jako źródło cierpień. Lada dzień
na świat ma przyjść dziecko głównego
bohatera, zamożnego Konstantego. Mężczyzna decyduje się zostać z Milą, którą
lada moment czeka poród, zamiast udać
się na pogrzeb własnego ojca, z którym
nie był w najlepszych stosunkach. Po porodzie Konstanty próbuje odnaleźć się
w nowej roli. Choć był pewien, że nie powtórzy błędów rodzica, ma coraz większe
wątpliwości, czy uda mu się zadbać o domowe ognisko. Tym bardziej że okoliczności temu nie sprzyjają. Poporodowa
depresja Mili, rozpadający się związek
przyjaciółki, strzelanina na ulicy w biały
dzień, niemożność znalezienia choćby
chwili dla siebie — to wszystko sprawia,
że Konstanty staje się coraz bardziej wyrozumiały dla decyzji własnego ojca.
Pragnąc pojednania z nim, ucieka w świat
realistycznych snów i fantazji. To film o dojrzewaniu do zrozumienia tego, że nie da
się być idealnym.

Varšava jako zdroj utrpení. Brzy se má narodit dítě hlavního hrdiny, bohatého Konstantina. Muž se rozhodne, že zůstane
s Milou, která má každým okamžikem porodit, namísto aby se vydal na pohřeb
vlastního otce, s nímž neměl příliš dobrý
vztah. Po porodu se Konstantin snaží vžít
do své nové životní role. Přestože si byl
jistý, že nebude opakovat chyby svého
otce, má stále větší pochybnosti o tom,
zda se mu podaří postarat o svou rodinu.
Situaci mu komplikují i nepříznivé okolnosti. Poporodní deprese Mily, rozpadající se partnerský vztah jeho kamarádky,
střelba na ulici za bílého dne, nemožnost
najít si aspoň chvilku sám pro sebe – to
vše způsobí, že Konstantin stále více chápe rozhodnutí svého otce. Ve snaze smířit
se s otcem utíká hlavní hrdina do světa
živých snů a fantazií. Je to film o dozrávání k uvědomění, že člověk nemůže
být dokonalý.
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STREFA NAGOŚCI
ZÓNA NAHOTY
Polska, Holandia / Polsko, Holandsko 2014, 80'
reżyseria / režie: Urszula Antoniak
scenariusz / scénář: Urszula Antoniak
zdjęcia / kamera: Piotr Sobociński jr
muzyka / hudba: Paweł Mykietyn, Ethan Rose
obsada / hrají: Sammy Boonstra, Imaan Hamma,
Benjamin de Wit, Rachelle Elbertse

Anna Tatarska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Dwie młode dziewczyny. Ekstrawagancka
Holenderka z zamożnej rodziny i skromna Arabka z konserwatywnego domu.
Na początku tylko na siebie patrzą, ale pełen napięcia taniec spojrzeń szybko przeradza się we wzajemną fascynację. W Strefie nagości uwodzenie nie ma jednak
słodkiego posmaku beztroskich nastoletnich uniesień. Jest raczej rodzajem gry:
o władzę, o dominację. Próbą sił, ubezwłasnowolnienia. Która z dziewczyn posiądzie drugą? A także: która kultura zatriumfuje? Urszula Antoniak podważa kulturowe schematy, wywraca stereotypy.
Od całkiem innej strony patrzy na rozwój
miłosnego zaangażowania. Potwierdza,
że w kinie lubi tematy trudne, nieoczywiste. Opowieść ujęta jest w specyficzne
ramy — całość rozgrywa się bez słów,
dialogi zastępują spojrzenia i gesty. Wrażeniowy montaż stawia na narrację wizualną, utkaną z intymnych, zmysłowych
zdjęć Piotra Sobocińskiego jr.

Dvě mladé dívky – extravagantní Nizozemka z bohaté rodiny a skromná Arabka
z konzervativního prostředí. Zprvu se na
sebe jen dívají, ale tanec pohledů nabitý
napětím se záhy mění ve vzájemnou
fascinaci. V Zóně nahoty však okouzlení
postrádá sladkou příchuť bezstarostných
mladických vzplanutí. Je to spíše jakási
hra o moc, o převahu. Zkouška sil, snaha
o podrobení. Která z žen ovládne tu
druhou? A také: která zvítězí? Urszula Antoniak zpochybňuje kulturní schémata,
vyvrací stereotypy. Rozvíjející se milostný
vztah sleduje ze zcela jiného úhlu. Potvrzuje, že ve filmu má v oblibě náročná,
nesamozřejmá témata. Vyprávění je zasazeno do specifického rámce – odehrává
se beze slov, dialogy jsou nahrazeny pohledy a gesty. Impresivní střih sází na
vizuální vyprávění utkané z intimní, senzitivní kamery Piotra Sobocińského.

99

DOM | NF
30.04.2016, 14.00

WOŁANIE
VOLÁNÍ
Polska, Francja / Polsko, Francie 2014, 75'
reżyseria / režie: Marcin Dudziak
scenariusz / scénář: Marcin Dudziak
zdjęcia / kamera: Tomasz Woźniczka
muzyka / hudba: Karol Czajkowski
obsada / hrají: Sebastian Pawlak, Witek Kotrys

Krzysztof Domagalik
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Męska wyprawa ojca i syna w dół górskiej
rzeki daje początek tej prawie pozbawionej słów historii. Nieśpieszna, poetycka
opowieść o wyjątkowych chwilach w życiu dziesięcioletniego chłopca, kiedy to
coś nieuchwytnego, a jednak przeczuwanego odsłania przed nim swoje znaczenie.
Niepojęta dla niego samego ciekawość
i pragnienie nowych doznań stają się
silniejsze niż strach przed wciąż nie do
końca rozpoznanym światem. Poczucie
samotności i braku bezpieczeństwa, pomimo obecności ojca, staje się dla chłopca doświadczeniem zapowiadającym
jego przemianę. Długie, statyczne ujęcia
ukazują, zdawałoby się, zwyczajną wakacyjną wędrówkę. Wszechogarniająca przyroda, w której dominuje obraz płynącej
rzeki, wnosi coraz bardziej wyczuwalne,
choć trudne do uzasadnienia napięcie.
Kiedy zagrożenie staje się realne i konkretne, chłopiec zdaje się być na nieprzygotowany, jednak nic nie będzie już dla
niego takie, jakie było przedtem.

Chlapská výprava otce se synem po proudu horské řeky dává vzniknout příběhu,
který se odehrává téměř beze slov. Zvolna
plynoucí poetické vyprávění o výjimečných okamžicích v životě desetiletého
chlapce, kdy cosi neuchopitelného, ale
přesto tušeného, před ním odkrývá svůj
význam. Zvědavost a touha po nových
zážitcích, pro něj samotného nepochopitelné, jsou silnější než obavy z ne zcela
prozkoumaného světa. Pocit osamění
a ohrožení, přestože je nablízku otec, se
pro chlapce stává zkušeností, která předpovídá jeho proměnu. Dlouhé statické
záběry zachycují zdánlivě obyčejnou
prázdninovou cestu. Všeobjímající příroda, ve které dominuje obraz plynoucí
řeky, přináší stále silněji pociťované, i když
těžko vysvětlitelné, napětí. Když se hrozba stává reálnou a konkrétní, zdá se, že je
na ni chlapec připraven. Nic už však pro
něho nebude stejné jako dřív.
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W SPIRALI
VE SPIRÁLE
Polska / Polsko 2015, 70'
reżyseria / režie: Konrad Aksinowicz
scenariusz / scénář: Konrad Aksinowicz,
Julita Olszewska
zdjęcia / kamera: Wojciech Zieliński
muzyka / hudba: Atanas Valkov
obsada / hrají: Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke,
Tamir Halperin, Olga Bołądź

Artur Zaborski

Główny bohater tego filmu budzi się
w lesie, pośród liści, umorusany błotem.
Poranek po ostrej imprezie? Nie, chociaż
kac jest. Tyle że moralny. Żonaty Krzysztof nawiązał relację z Magdą. Spotkali się
w kawiarni. Jako że oboje pracują w branży filmowej, od razu trafili na okładki gazet. Z sytuacją nie może poradzić sobie
Agnes, żona Krzysztofa. W bohaterach kotłują się emocje i niewypowiedziany żal.
Wspólnie jadą do domku letniskowego,
gdzie ma nastąpić ich ostateczna konfrontacja. I jak to „kidults” mają w zwyczaju,
starają się odwlec ten moment. Żeby rozładować napięcie, zabierają autostopowicza, tajemniczego Tamira. Starszy mężczyzna wygląda na mędrca, który mógłby
pomóc im nabrać dystansu do całej sprawy. Reżyser wie jednak, że współcześni
30-latkowie za nic mają autorytety
i dobre rady doświadczonych ludzi. Tamir
musi więc wpłynąć na sytuację w inny
sposób, bardziej adekwatny do wieku i nastawienia nowych znajomych. Tylko czy
wybrana przez niego metoda rzeczywiście
przyniesie dobre skutki?

Hlavní hrdina filmu se probouzí v lese,
v listí, umazaný od bláta. Není to ráno po
divokém večírku, přesto cítí kocovinu.
Morální kocovinu. Ženatý Krzysztof navázal vztah s Magdou, se kterou se setkal
v kavárně. Oba pracují ve filmové branži
a jejich příběh se okamžitě dostal na
přední stránky novin. Krzysztofova žena
Agnes se s touto situací nedokáže vyrovnat. Hrdinové jsou zmítáni emocemi,
trápí je nevýslovný žal. Společně odjíždějí na chatu, kde se chystají svůj vztah
ukončit. Jako „kidults“, nevyzrálí dospělí,
se snaží rozhodující okamžik co nejvíce
oddálit. Cestou zastaví postaršímu stopaři,
protože věří, že jeho přítomnost přispěje k uvolnění napjaté atmosféry. Tajemný Tamir vypadá jako mudrc a zdá se,
že by jim mohl pomoci podívat se na jejich problém s odstupem. Režisér však ví,
že dnešní třicátníci neberou vážně autority ani dobré rady zkušených lidí. Tamir
tedy musí situaci ovlivnit jiným způsobem, který víc odpovídá věku a povaze
jeho nových známých. Budou důsledky
metody, kterou zvolil, skutečně pozitivní?
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ZDJĘCIE
FOTKA
Polska / Polsko 2012, 80'
reżyseria / režie: Maciej Adamek
scenariusz / scénář: Maciej Adamek
zdjęcia / kamera: Tomasz Michałowski
muzyka / hudba: Andrzej Izdebski
nagrody / ocenění: MFF w Montrealu 2012 —
Srebrny ZENIT w konkursie debiutów filmowych /
MFF v Montrealu 2012 –
Stříbrný ZENIT v soutěži filmových debutů

Bartosz Czartoryski

Opowieść inicjacyjna Macieja Adamka
gładko wpisuje się w popularny nurt fabuł o dorastaniu. Historia 17-letniego
chłopaka, Adama, choć zawiera typowe
dla rzeczonej konwencji elementy i można by ją scharakteryzować jako film
o pierwszym kroku w dorosłość, ma też
spory ciężar dramatyczny. Bohater Zdjęcia jest bowiem obarczony nie tylko tajemnicą z przeszłości — zagadką tożsamości człowieka z fotografii, na której
towarzyszy on matce Adama. Chłopiec
musi też zmagać ze swoją pierwszą miłością i postarać się zrozumieć reguły rządzące światem dorosłych, często ukryte
pod płaszczykiem ostentacyjnej hipokryzji. Adamek wysnuwa tezę, że dorosłość boli (a jakże!), ale swoiste przepoczwarzenie się jest konieczne, aby pojąć
prawidła kierujące każdym aspektem ludzkiego życia. Przy tym nie każdy przecież po przekroczeniu progu dojrzałości
odrzuca to, czym nasiąknął za młodu, zaś
niewinność Adama nie musi zostać nieodwracalnie skalana.

Iniciační vyprávění Macieje Adamka hladce zapadá do populárního proudu filmů
zpracovávajících tematiku dospívání.
Příběh sedmnáctiletého Adama sice obsahuje prvky typické pro toto schéma
a mohli bychom ho charakterizovat jako
film o prvním kroku do dospělosti, kromě toho má však i značnou dramatickou
tíži. Hrdina filmu Fotka si s sebou nese
tajemství z minulosti – otázku totožnosti
muže, který je na fotografii s jeho matkou.
Chlapec zápolí se svou první láskou a snaží
se pochopit pravidla, jimiž se řídí svět
dospělých a která jsou často ukryta pod
rouškou ostentativního pokrytectví. Režisér předkládá tezi, že dospělost bolí
(a jak!), ale je třeba projít určitou proměnou, aby člověk pochopil pravidla řídící
všechny aspekty lidského života. Vždyť
přece ne každý po překročení prahu do
spělosti odmítá to, čím nasákl zamlada,
a není nutné, aby Adamova nevinnost nezůstala neposkvrněná.
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AMERYKA
AMERIKA
Polska / Polsko 2015, 30'
reżyseria / režie: Aleksandra Terpińska
scenariusz / scénář: Aleksandra Terpińska
zdjęcia / kamera: Bartosz Bieniek
obsada / hrají: Marta Mazurek, Aleksandra Adamska,
Małgorzata Trofimiuk, Andrzej Konopka,
Bartosz Gelner
nagrody / ocenění:
MFF T-Mobile Nowe Horyzonty 2015 —
Nagroda Specjalna w konkursie „Powiększenie”;
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film” 2015 — wyróżnienie /
MFF T- Mobile Nowe Horyzonty 2015 – zvláštní cena
v soutěži „Zvětšenina“; Koszalinský festival filmových
debutů „Mladí a film“ 2015 – čestné uznání

Joanna Ostrowska

Ameryka to polska wieś „na końcu świata”. Dwie nastolatki — Dżastina i Anka —
marzą o tym, żeby wreszcie coś się zmieniło. Marazm i szara codzienność jest
dla nich nie do zaakceptowania. Szczególnie że popkultura obiecuje kolorowy
raj na drugiej półkuli. Na razie ich droga
ku wolności to wagary — autostop, alkohol i leśne drogi, na których spotykają
m.in. tirowców. Śnią o napadach na bank,
własnym samochodzie, trasie koncertowej z zespołem i totalnej niezależności.
Ucieczka z polskiej Ameryki to również
desperacka próba powstrzymania przemocy domowej, która nikogo już nie
oburza. Ameryka Aleksandry Terpińskiej
opowiada o społecznej bezradności młodych ludzi, którzy próbują za wszelką cenę zmienić otaczającą ich rzeczywistość.
Jedna spontaniczna decyzja jest w stanie zmienić wszystko. Przyjaźń na śmierć
i życie kończy się z dnia na dzień i nagle
ucieczka wydaje się jedynym logicznym
rozwiązaniem.

Amerika je polská vesnice, kde lišky dávají dobrou noc. Dvě mladé dívky, Dżastina a Anka, touží po tom, aby se konečně něco změnilo. Nechtějí se smířit s marasmem a šedí každodenního života.
Vždyť popkultura jim na opačné polokouli slibuje barevný ráj. Jejich cesta za svobodou zatím obsahuje záškoláctví, autostop, alkohol a lesní cesty, kde se setkávají
například s řidiči kamionů. Sní o tom,
že přepadnou banku, budou mít vlastní
auto a pojedou na šňůru s kapelou, touží
po absolutní nezávislosti. Útěk z polské
Ameriky je zároveň zoufalým pokusem
skoncovat s domácím násilím, nad kterým se už nikdo nepohoršuje. Amerika
Aleksandry Terpińské vypráví o sociální
bezradnosti mladých lidí, kteří se za každou cenu pokoušejí změnit své okolí.
Jedno spontánní rozhodnutí může všechno obrátit naruby. Přátelství na život a na
smrt končí ze dne na den a útěk najednou vypadá jako jediné logické řešení.

103

PIAST | NF
30.04.2016, 19.15

CÓRKA
DCERA
Polska / Polsko 2015, 25'
reżyseria / režie: Tomasz Wolski
scenariusz / scénář: Bartosz Mleczko, Tomasz Wolski
zdjęcia / kamera: Patryk Jordanowicz
obsada / hrají: Katarzyna Krzanowska,
Teresa Budzisz-Krzyżanowska, Andrzej Konopka,
Barbara Bąk
nagrody / ocenění: Festiwal Filmowy
w Gdyni 2015 — wyróżnienie w konkursie
krótkometrażowych filmów fabularnych /
Filmový festival v Gdyni 2015 –
čestné uznání v soutěži krátkometrážních
hraných filmů

Joanna Ostrowska

Marta nagle orientuje się, że jej córka zniknęła. Dziewczyna nie odbiera telefonu.
Nie ma jej u żadnej z przyjaciółek. Mieszkanie jest puste. Wśród rzeczy córki znajduje prospekt z konferencji kardiochirurgicznej, na której występuje babka zaginionej. Nie byłoby w tym nic dziwnego,
gdyby nie fakt, że Marta i jej mama nie
utrzymują od lat kontaktu. Czyżby wnuczka postanowiła przerwać milczenie i zaprzyjaźnić się z krewną? Zniknięcie dziecka to punkt wyjścia do nocnej rozmowy
w samochodzie, która przeradza się w coś
w rodzaju terapii po latach. Obie panie
mają sobie wiele do zarzucenia. Obie potrafią siebie zaskoczyć. Okazuje się, że babka wie więcej o zaginionej niż jej własna matka. Przeszłości nie można zmienić,
ale rozmowa, nie zawsze szczera, pozwala na odnowienie relacji, którą przerwano
przed laty. Film jest krótkometrażowym
debiutem fabularnym uznanego dokumentalisty Tomasza Wolskiego.

Marta zjistila, že její dcera zmizela. Nebere telefon, není u žádné ze svých kamarádek, její byt je prázdný. Mezi jejími věcmi najde materiály z kardiochirurgické
konference, na níž vystupovala babička
zmizelé dcery. Na tom by nebylo nic
divného, jenže Marta a její matka se už
dlouhá léta nestýkají. Je možné, že se
vnučka rozhodla přerušit mlčení a spřátelit se se svou babičkou? Zmizení dítěte
se stane důvodem k nočnímu rozhovoru
v autě, který se mění v jakousi terapii po
letech. Obě ženy si mají navzájem co vyčítat. Každá dokáže tu druhou překvapit.
Vychází najevo, že babička toho o zmizelé ví víc než její vlastní matka. Minulost nelze změnit, ale nestává se často,
že upřímný rozhovor umožní obnovení
vztahů přerušených před lety. Film Dcera
je krátkometrážní hraný debut známého
domunentaristy Tomasze Wolského.
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DZIEŃ BABCI
DEN BABIČEK
Polska / Polsko 2015, 30'
reżyseria / režie: Miłosz Sakowski
scenariusz / scénář: Miłosz Sakowski,
Marcin Kubawski
zdjęcia / kamera: Kacper Zieliński
muzyka / hudba: Mikołaj Szatko
obsada / hrají: Anna Dymna, Mateusz Nędza,
Łukasz Simlat, Justyna Jeleń
nagrody / ocenění:
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych
„Młodzi i Film“ 2015 —
nagroda za krótkometrażowy film fabularny,
Nagroda Dziennikarzy /
Koszalinský festival filmových debutů „Mladí
a film“ 2015 – cena za krátkometrážní hraný film,
cena novinářů

Joanna Ostrowska

W sytuacjach podbramkowych podejmuje się decyzje ekstremalne. W przypadku Tomka chodzi o dług, który trzeba
zwrócić natychmiast. Inaczej skończy się
to spotkaniem z kijem bejsbolowym.
Dresiarz wykorzystuje metodę „na wnuczka”. Próbuje oszukać starszą, odrobinę
ekscentryczną panią i wyłudzić od niej
kilka tysięcy złotych. Babcia Judyta dość
szybko orientuje się w sytuacji. Najpierw
grozi oszustowi policją, ale później proponuje mu pewien układ, który zadowoli
zarówno Tomka, jak i schorowaną Judytę.
Tomek musi zagrać oddanego wnuczka,
który opiekuje się swoją kochaną babunią. Jedynym widzem spektaklu ma być
surowy pan z opieki społecznej, który decyduje o losie Judyty. W Dzień Babci dwoje całkowicie obcych sobie ludzi nagle
jest całkowicie od siebie uzależnionych.
Ich relacja trwa zaledwie moment, ale
niepostrzeżenie staje się bardzo ważna.
Nie ma w tym melodramatu, wręcz przeciwnie — dominuje humor i ironia. Praca
duetu aktorskiego: Anna Dymna i Mateusz Nędza to majstersztyk.

V kritických situacích přijímáme mezní
rozhodnutí. Tomek se do takové situace
dostal kvůli dluhu, který musí okamžitě
splatit, jinak mu hrozí blízké setkání
s baseballovou pálkou. Mladík se proto
pokusí vylákat několik tisíc ze staré, poněkud excentrické ženy pomocí známého podvodnického triku. Předstírá, že je
její vnuk, „babička“ Judyta ho však poměrně rychle odhalí. Zprvu Tomkovi hrozí
policií, ale pak mu navrhne dohodu, která je výhodná jak pro něj, tak pro nemocnou Judytu. Tomek má za úkol zhostit se
role vnuka, který láskyplně pečuje o svou
milovanou babičku. Jediným divákem
tohoto divadla má být přísný pán z odboru sociální péče, který rozhoduje
o Judytině příštím osudu. Vztah Judyty
a Tomka trvá jen krátce, ale nepozorovaně nabývá na významu. Neodehrává
se zde žádné melodrama, právě naopak:
převládá humor a ironie. Herecká dvojice Anna Dymna a Mateusz Nędza předvedla skutečně vynikající výkon.
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AKTORKA
HEREČKA
Polska / Polsko 2015, 72'
reżyseria / režie: Kinga Dębska, Maria Konwicka
scenariusz / scénář: Maria Konwicka
zdjęcia / kamera: Radosław Ładczuk
dźwięk / zvuk: Leszek Freund
obsada / hrají: Elżbieta Czyżewska
nagrody / ocenění: Lubuskie Lato Filmowe 2015 —
Brązowe Grono dla najlepszego dokumentu /
Lubuské filmové léto 2015 –
Bronzový hrozen za nejlepší dokument

Joanna Ostrowska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Diva polskiego kina lat 60. Nazywana
przez niektórych polską Marilyn Monroe.
Każdy, kto wspomina Elżbietę Czyżewską,
zwraca uwagę na jej niebywałą inteligencję, ekscentryczną osobowość i klasę. Czyżewska tuż po szkole filmowej, w latach
1960–1967, zagrała w 23 filmach. Z Bogdanem Łazuką byli najpopularniejszą
ekranową parą tamtego okresu. Andrzej
Wajda mówi o niej jak o postaci z Dostojewskiego. Meryl Streep nazywa fascynującą istotą, która była jedyna w swoim
rodzaju. Kinga Dębska i Maria Konwicka
stworzyły film dokumentalny poświęcony
poruszającemu życiu jednej z najbardziej
fascynujących artystek drugiej połowy
XX wieku. To nie tylko przypomnienie postaci Czyżewskiej — przywołanie fragmentów jej filmów, rozmów z bliskimi,
przyjaciółmi, współpracownikami. Dokument Dębskiej i Konwickiej jest przede
wszystkim próbą opisania dramatu wybitnej aktorki, która po przymusowym
wyjeździe z Polski nie mogła rozwinąć
skrzydeł.

Diva polského filmu 60. let, někdy označovaná jako polská Marilyn Monroe.
Pamětníci ve vzpomínkách na Elżbietu
Czyżewskou zdůrazňují její mimořádnou
inteligenci, excentrickou osobnost a kultivovanost. Hned po završení studia na
filmové škole nastoupila hereckou dráhu
a v letech 1960–1967 se objevila ve 23 filmech. S Bogdanem Łazukou se stali nejpopulárnější hereckou dvojicí své doby.
Andrzej Wajda o Czyżewské hovoří jako
o postavě z Dostojevského románů, podle Meryl Streepové to byla okouzlující
bytost, jediná svého druhu. Autorky Kinga Dębska a Maria Konwicka natočily
dokumentární film věnovaný emotivní
biografii jedné z nejpodivuhodnějších
umělkyň druhé poloviny 20. století. Nejedná se pouze o vzpomínku na Elżbietu
Czyżewskou, připomenutí částí jejích filmů, rozhovory s jejími nejbližšími, přáteli a spolupracovníky, dokument Kingy
Dębské a Marie Konwické je především
pokusem o popis dramatického osudu
vynikající herečky, která po svém ned obrovolném odchodu z Polska nemohla
plně rozvinout svůj potenciál.
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BRACIA
BRATŘI
Polska / Polsko 2015, 68'
reżyseria / režie: Wojciech Staroń
scenariusz / scénář: Wojciech Staroń
zdjęcia / kamera: Wojciech Staroń
muzyka / hudba: Cezar Lerner, Sergio Gurrola,
Karol Lipiński
obsada / hrají: Alfons i Mieczysław Kułakowscy
nagrody / ocenění: MFF w Locarno 2015 —
nagroda sekcji Semaine de la critique; MF Filmów
Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku 2015 —
nagroda główna Złoty Gołąb dla długometrażowego
filmu dokumentalnego,
Nagroda Jury Ekumenicznego; Camerimage 2015 —
wyróżnienie specjalne w konkursie
pełnometrażowych filmów dokumetalnych /
MFF v Locarnu 2015 – ocenění v sekci Semaine
de la critique; MF dokumentárních a animovaných
filmů v Lipsku 2015 – hlavní cena Zlatý holub
pro celovečerní dokumentární film, cena ekumenické
poroty; Camerimage 2015 – zvláštní ocenění
v soutěži celovečerních dokumentárních filmů

Artur Zaborski

Na zmianę nigdy nie jest na późno. Wiedzą o tym bracia Alfons i Mieczysław Kułakowscy, którzy w wieku 70 lat przeprowadzają się z Kazachstanu do Polski.
Seniorzy nie mieli łatwego życia. Młodość
zabrał im syberyjski łagier, skąd trafili do
sowieckiego Kazachstanu. Do ojczyzny
wracają po trudnych doświadczeniach,
z niemal pustymi rękami. W pożarze stracili swój dobytek, na który składało się
kilka tysięcy obrazów jednego z nich. Mają
właściwie wyłącznie siebie. Na początku
filmu ma się wrażenie, że trudno o bardziej niedobraną parę. Dzieli ich wszystko.
Jeden jest malarzem z głową w chmurach,
drugi — twardo stąpającym po ziemi inżynierem, mają różne temperamentny
i osobowości, inaczej reagują na wydarzenia dookoła. Mimo to od lat są nierozłączni, nawet kiedy jeden oddaje drugiego
do domu spokojnej starości. Bracia to
film nie tylko o tej fascynującej, słodko-gorzkiej relacji, ale też o starości i niezłomności w walce o właściwe wykorzystanie czasu, który bohaterom pozostał.

Na změnu není nikdy pozdě. Něco o tom
vědí bratři Alfons a Mieczysław Kułakowští, kteří se ve svých sedmdesáti letech
stěhují z Kazachstánu do Polska. Oba staří muži měli nelehký život. Mládí strávili
v sibiřském lágru, odkud se dostali do
sovětského Kazachstánu. Do rodného Polska se vracejí s mnoha těžkými zkušenostmi a téměř s prázdnýma rukama. Při
požáru přišli o majetek, který tvořilo několik tisíc obrazů jednoho z bratrů. Nemají
vlastně nic než jeden druhého. Na začátku filmu se zdá, že bychom těžko hledali rozporuplnější dvojici. Liší se úplně
ve všem. Jeden z bratrů je malíř s hlavou
v oblacích, druhý inženýr stojící oběma
nohama pevně na zemi. Mají rozdílný
temperament, každý z nich je jiná osobnost, jinak reagují na události, které se
dějí kolem nich. Přesto jsou už léta spolu,
a to i poté, co jeden z nich svěřil druhého
do domova důchodců. Film Bratři vypráví
nejen o fascinujícím, hořkosladkém sourozeneckém vztahu, ale také o stáří a nezlomném úsilí co nejlépe využít čas, který
oběma hrdinům zbývá.
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CZESKI ŁABĘDŹ
ČESKÁ LABUŤ
Polska, Czechy / Polsko, Česko 2015, 52'
reżyseria / režie: Aleksandra Terpińska
scenariusz / scénář: Aleksandra Terpińska,
Marcin Łaskawiec
zdjęcia / kamera: Marcin Łaskawiec
muzyka / hudba: Piotr Czajkowski
obsada / hrají: Hana Havelková Eva Agelová,
Jarmila Krejčíčková, Libuše Nováková,
Jiřina Václavíková, Irena Ondrová, Jarmila Hrbáčová,
Anna Pomykačová, Jarmila Hrbáčová,
Anna Drozdková, Jarmila Lazecká,

Zabawna, wzruszająca historia utrzymana w ciepłym tonie Hrabalowskich opowieści o zwykłych ludziach i ich niezwykłym świecie. Bohaterkami filmu są
energiczne emerytki, których wiek nie
powstrzymuje przed realizacją marzeń,
kaprysów i pasji. Mieszkają w małym
czeskim miasteczku Horni Lhota niedaleko Ostrawy. Prowadzą zwykłe życie —
gotują, piorą, zajmują się swoimi ogrodami i wnukami. Mają jednak wspólną
pasję — taniec.

Zábavný a emotivní příběh odvíjející se
v přívětivém duchu hrabalovských vyprávění o obyčejných lidech a jejich neobyčejném světě. Hlavními postavami
filmu jsou energické důchodkyně, které
se nenechají omezovat svým věkem
při realizaci svých snů, rozmarů a vášní.
Všechny bydlí v Horní Lhotě u Ostravy
a vedou obyčejný život: vaří, perou, pečují o zahradu a vnoučata. Mají však jednu
společnou vášeň – tanec.

Marketa Pospíšilová, Igor Vejsada, Michal Štípa

filmpolski.pl
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DYBUK.
RZECZ O WĘDRÓWCE DUSZ
DYBUK – O PUTOVÁNÍ DUŠÍ
Polska, Szwecja, Ukraina /
Polsko, Švédsko, Ukraina 2015, 86'
reżyseria / režie: Krzysztof Kopczyński
scenariusz / scénář: Krzysztof Kopczyński
zdjęcia / kamera: Jacek Petrycki,
Serhiy Stefan Stetsenko
obsada / hrají: Władimir Aleksijenko,
Jewgienija Aleksijenko, Wołodymyr Bondaruk,
Wiktor Dunajew, rebe Izrael Natan Elhadad
nagrody / ocenění: Krakowski FF 2015 — Srebrny
Lajkonik; MFF w Odessie 2015 — nagroda FIPRESCI
dla najlepszego filmu dokumentalnego /
Krakovský filmový festival 2015 – Stříbrný Lajkonik;
MFF v Oděse 2015 –
Cena FIPRESCI za nejlepší dokumentární film

Piotr Mirski

Ukraińskie miasto Humań to miejsce,
gdzie spotykają się przedstawiciele dwóch
światów. Z jednej strony Żydzi, którzy całymi tłumami przyjeżdżają tutaj na grób
cadyka Nachmana, aby świętować Rosz
ha-Szana, czyli początek roku. A z drugiej
lokalna społeczność — wielu jej członków
będących wyznania prawosławnego otacza kultem Maksyma Żeleźniaka i Iwana
Gontę, pogromców Polaków i Żydów.
Na styku różnych tradycji i interesów zaczyna coraz bardziej iskrzyć. Miejscowi
zarzucają gościom panoszenie się i zawłaszczanie przestrzeni. Goście oskarżają
miejscowych o antysemityzm i prowokowanie konfliktów. Dokumentalista Krzysztof Kopczyński przygląda się całej sytuacji
w cierpliwy i wnikliwy sposób. Zaznacza
wszystkie niuanse i rysuje dla niej szeroki kontekst. Pozwala mówić Ukraińcom
o krwawej historii regionu i wysłuchuje
opowieści Żydów o duchach zwanych dybukami.

V ukrajinském městě Umaň se setkávají
dva světy. Na jedné straně jsou to Židé,
kteří sem hromadně přijíždějí slavit u hrobu cadika Nachmana židovský Nový rok –
Roš ha-šana. Na druhé straně je to místní
komunita, jejíž mnozí pravoslavní příslušníci uctívají Maksyma Zalizňaka a Ivana Hontu, odpůrce Poláků a Židů. Na rozhraní dvou různých tradic a rozdílných
zájmů to začíná stále více jiskřit. Místní
lidé vytýkají příchozím, že se roztahují
a přivlastňují si jejich prostor. Ti naopak
obviňují místní obyvatele z antisemitismu a vyvolávání konfliktů. Dokumentarista Krzysztof Kopczyński je trpělivým
a pronikavým pozorovatelem této situace, všímá si všech detailů této situace
a zasazuje je do širšího kontextu. Nechává hovořit Ukrajince o krvavé historii regionu a naslouchá příběhům Židů o démonech zvaných dybuci.
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KONIEC ŚWIATA
KONEC SVĚTA
Polska / Polsko 2015, 38'
reżyseria / režie: Monika Pawluczuk
scenariusz / scénář: Monika Pawluczuk
zdjęcia / kamera: Małgorzata Szyłak, Jakub Giza,
Michał Dymek, Szymon Lenkowski
muzyka / hudba: Mikołaj Trzaska
obsada / hrají: Kuba Wandachowicz,
Michał Kamiński, Jarosław Czajka
nagrody / ocenění:
Krakowski Festiwal Filmowy 2015 —
najlepszy dokument średniometrażowy /
Krakovský filmový festival 2015 –
nejlepší středometrážní dokument

Joanna Ostrowska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

21 grudnia 2012 roku. Kilka minut po północy. Tego dnia zgodnie z kalendarzem
Majów miał nastąpić koniec świata. Prowadzący nocną audycję radiową namawia słuchaczy do zwierzeń na temat tego,
co dla nich oznacza koniec otaczającej
ich przestrzeni i czasu. Samotni, niespokojni ludzie — mieszkańcy wielkiego
miasta — dzwonią i opowiadają o swoich
rozterkach, emocjach i niepokojach.
Wszystkich łączy chęć rozmowy z drugim
człowiekiem. Niektórzy próbują przerwać
samotność, telefonując na pogotowie.
Inni do zwierzeń wykorzystują sesje terapeutyczne albo zwykłą taksówkę, która
przemierza ulice śpiącego miasta. Każdy
z nich musi zostać wysłuchany chociaż
ten jeden raz. Koniec świata w reżyserii
Moniki Pawluczuk to dokumentalna podróż kreowana poprzez narrację kolejnych „opowiadających” — tych, którzy
pragną przerwać ciszę. Przepowiednia
o zbliżającym się końcu istnienia staje się
jedynie punktem wyjścia do nocnych
zwierzeń, które wybrzmiewają w trakcie
tej jednej grudniowej nocy.

Je 21. prosince 2012, několik minut po
půlnoci. Toho dne měl podle mayského
kalendáře nastat konec světa. Moderátor nočního rozhlasového vysílání vyzývá
posluchače, aby se s ostatními podělili
o to, co pro ně znamená představa konce
prostoru a času. Osamělí, neklidní lidé,
obyvatelé velkého města, telefonují a vyprávějí o svých dilematech, emocích
a obavách. Všechny spojuje touha po rozhovoru s jiným člověkem. Někteří se pokoušejí přerušit osamění tím, že volají na
pohotovost. Jiní se svěřují na psychoterapeutických sezeních anebo prostě v taxíku projíždějícím ulicemi spícího města.
Každý z nich potřebuje, aby ho aspoň
jednou někdo vyslechl. Konec světa v režii Moniky Pawluczuk je dokumentární
cesta sestavená z vyprávění jednotlivých
„vypravěčů“ – těch, kteří chtějí prolomit ticho. Předpověď blížícího se konce
exis-tence je zde pouze východiskem
k nočním vyznáním, která zaznějí jedné
prosincové noci.
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MÓW MI MARIANNA
ŘÍKEJTE MI MARIANNA
Polska / Polsko 2014, 75'
reżyseria / režie: Karolina Bielawska
scenariusz / scénář: Karolina Bielawska
zdjęcia / kamera: Kacper Czubak
muzyka / hudba: Antony and the Johnsons,
Natalia Fiedorczuk
obsada / hrají: Marianna Klapczyńska,
Katarzyna Klapczyńska, Jowita Budnik,
Mariusz Bonaszewski
nagrody / ocenění:
Krakowski FF 2015 — Złoty Róg dla reżysera
najlepszego filmu, Nagroda Publiczności,
Nagroda Macieja Szumowskiego za szczególną
wrażliwość na sprawy społeczne, nagroda
dla producenta najlepszego polskiego dokumentu
ufundowana przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA), MFF w Locarno 2015 —
Zonta Club Locarno Award /
Krakovský filmový festival 2015 – Zlatý roh
pro režiséra nejlepšího filmu, Cena diváků,
Cena Macieje Szumowského za mimořádnou citlivost
pro sociální záležitosti, cena Národní komory
producentů audiovizuálních děl (KIPA) pro producenta
nejlepšího polského dokumentu,
MFF v Locarnu 2015 – Zonta Club Locarno Award

Karolina Kosińska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Kiedy Marianna chce być Marianną do
końca — nie tylko emocjonalnie, ale też
cieleśnie i prawnie — musi zrezygnować
z całego swojego dotychczasowego życia. Musi zostawić żonę i córki, pogodzić
się z odrzuceniem i brakiem akceptacji
ze strony rodziców, z samotnością. Ale
pragnienie bycia kobietą, życia w zgodzie
z własnym ciałem i tożsamością, jest
silniejsze. Starając się o zmianę metryki,
przygotowując się do operacji zmiany
płci, Marianna jest pełna entuzjazmu
i wiary w przyszłość. Kiedy jednak jej życie nieoczekiwanie łamie choroba, wybrzmiewa cały dramat tej egzystencji.
W poruszającym dokumencie Karolina
Bielawska portretuje swoją bohaterkę
z szacunkiem i z ogromną dozą czułości.
W wyważony sposób odsłania jej emocje
i motywacje, subtelnie opisuje relacje
z bliskimi, pokazuje i utratę, i narodziny
miłości. Do warstwy dokumentalnej
autorka dodaje teatralną ramę, pozwalającą Mariannie nazwać i wytłumaczyć —
sobie i innym — każdy ze swoich trudnych wyborów.

Pokud se Marianna chce stát Mariannou
úplně – nejen emocionálně, ale také po
tělesné a právní stránce – musí se vzdát
celého svého dosavadního života. Musí
opustit svou ženu a dcery, smířit se s odmítnutím a nepřijetím ze strany rodičů,
se samotou. Ale touha být ženou, touha
žít v souladu s vlastním tělem a identitou
je silnější. Když si vyřizuje změnu rodného listu, připravuje se na operaci změny
pohlaví, je Marianna plná nadšení a víry
v budoucnost. Avšak když je poté její život nečekaně ochromen nemocí, vychází
najevo celé drama této situace. Karolina
Bielawska v jímavém dokumentu portrétuje svou hrdinku s respektem a velkou
citlivostí. Vyváženě odkrývá její emoce
a motivace, subtilně popisuje vztahy s nejbližšími, ukazuje jak ztrátu, tak zrození
lásky. K dokumentární rovině autorka přidává divadelní rámec, který Marianně
umožňuje pojmenovat a vysvětlit – sobě
i ostatním – všechny své obtížné volby.
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NADEJDĄ LEPSZE CZASY
JULINY SNY
Dania, Polska / Dánsko, Polsko 2014, 110'
reżyseria / režie: Hanna Polak
scenariusz / scénář: Hanna Polak
zdjęcia / kamera: Hanna Polak
muzyka / hudba: Kristian Eidnes Andersen
nagrody / ocenění:
Amsterdam International Documentary
Film Festival 2014 — Nagroda Specjalna Jury;
Docs Against Gravity Film Festival 2015 —
najlepszy film / Mezinárodní festival dokumentárních
filmů v Amsterdamu 2014 – Zvláštní cena poroty;
Docs Against Gravity Film Festival 2015 – Nejlepší film

Piotr Czerkawski

Film Hanny Polak nie bez racji uznano
za dokumentalną odpowiedź na słynny
Boyhood Richarda Linklatera. Polska reżyserka przez 14 lat dokumentowała życie Julii, która dorastała na ogromnym
wysypisku śmieci. Położona zaledwie 18
kilometrów od Kremla Swałka to swoisty
mikroświat rządzący się swoimi prawami. Polak nie szuka w nim tabloidowego
efekciarstwa, lecz stara się portretować
swoich bohaterów z empatią i czułością.
Julia wybija się na pierwszy plan, bo —
w przeciwieństwie do większości znajomych — znajduje determinację, by walczyć o odmianę losu. Dzięki temu wzbudza sympatię, skłania, by kibicować jej
wysiłkom i wierzyć, że wyrażona w tytule
filmu obietnica doczeka się spełnienia.
Intymny, wypełniony żarliwą nadzieją dokument Polak ma w sobie uniwersalność
godną Dostojewskiego. Jednocześnie
w tle głównego wątku reżyserka przywołuje najważniejsze wydarzenia z historii
współczesnej Rosji. Dzięki temu film to
także przenikliwy portret pogrążonego
w kryzysie imperium.

Film Hanny Polak je právem považován
za dokumentární odpověď na slavný Boyhood Richarda Linklatera. Polská režisérka po dobu čtrnácti let dokumentovala
život Julie, která vyrůstala na obrovské
skládce odpadu. Svalka, ležící pouchých
18 kilometrů od Kremlu, je svérázný mikrosvět řídící se vlastními pravidly. Hanna
Polak nehledá bulvární efekt, ale snaží se
portrétovat své hrdiny citlivě a s empatií.
Julie se dostává do popředí, protože na
rozdíl od většiny svých známých je rozhodnuta bojovat o změnu svého osudu.
Díky tomu budí sympatie, přiměje nás,
abychom fandili jejímu úsilí a věřili, že přijdou lepší časy. Intimní dokument naplněný vřelou nadějí má v sobě univerzálnost hodnou Dostojevského. Na pozadí
hlavní dějové linie režisérka připomíná
nejdůležitější události z historie současného Ruska. Díky tomu je film zároveň pronikavým portrétem impéria pohrouženého v krizi.
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(NIE)OBECNOŚĆ
(NE)PŘÍTOMNOST
Polska / Polsko 2014, 67'
reżyseria / režie: Magdalena Łazarkiewicz
scenariusz / scénář: Magdalena Łazarkiewicz
zdjęcia / kamera: Wojciech Todorow, Adam Zapała
muzyka / hudba: Antonii Komasa-Łazarkiewicz
obsada / hrají: Piotr Łazarkiewicz,
Magdalena Łazarkiewicz, Gabriela Łazarkiewicz,
Antoni Komasa- Łazarkiewicz, Agnieszka Holland
nagrody / ocenění: Tofifest 2015 —
najlepszy film dokumentalny /
Tofifest 2015 – nejlepší dokumentární film

Joanna Ostrowska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

20 czerwca 2008 roku zmarł reżyser Piotr
Łazarkiewicz. Film dokumentalny (Nie)obecność, zrealizowany przez jego żonę
Magdalenę, rozpoczyna się od nagrania
Piotra na poczcie głosowej. Odzyskany
głos to punkt wyjścia do filmowej, biograficznej impresji, w której twórcę wspominają najbliższe mu osoby. Ich relacje są
zestawiane z fragmentami jego etiud studenckich, filmów czy spektakli telewizyjnych i teatralnych. Pretekstem do przywoływania postaci reżysera stają się również
fragmenty jego ulubionych filmów, wywiady, materiały making-of stworzone
w trakcie pracy nad kolejnymi projektami.
Gdzieś w tle pojawiają się stare fotografie — miejsca i ludzie ważni dla Piotra
Łazarkiewicza. Dokument Magdaleny Łazarkiewicz to również bardzo osobista
próba zmierzenia się z tematem śmierci
bliskiej osoby i co za tym idzie — ze sposobami pokazania / stworzenia wizerunku zmarłego.

20. června 2008 zemřel režisér Piotr Łazarkiewicz. Dokumentární film jeho manželky Magdaleny nazvaný (Ne)přítomnost
začíná nahrávkou Piotrova hlasu ze záznamníku. Reprodukovaný hlas je východiskem pro filmovou biografickou impresi, v níž na umělce vzpomínají jeho
nejbližší. Jejich vyprávění je sestaveno
z úryvků jeho studentských etud, filmů,
televizních inscenací a divadelních představení. K připomenutí osobnosti režiséra jsou použity také úryvky z jeho oblíbených filmů, rozhovory či materiály
z natáčení vzniklé při práci na různých
projektech. Kdesi v pozadí se objevují
staré fotografie – místa a lidé, kteří byli
pro Piotra Łazarkiewicze důležití. Dokument Magdaleny Łazarkiewicz je zároveň
velmi osobitým pokusem zpracovat téma smrti blízké osoby, s čímž souvisí
i hledání způsobu, jak ukázat / vytvořit
portrét zesnulého.
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CZYŚCICIEL
ČISTIČ
Słowacja / Slovensko 2015, 94'
reżyseria / režie: Peter Bebjak
scenariusz / scénář: Peter Bebjak, Peter Gašparík
zdjęcia / kamera: Martin Žiaran
muzyka / hudba: Juraj Dobrakov
obsada / hrají: Noël Czuczor, Rebeka Poláková,
Kamil Kollárik, Jana Oľhová

Adam Kruk

Sprzątanie miejsc po zmarłych może wydawać się profesją dość depresyjną. Tomášowi, który najlepiej czuje się we własnym
towarzystwie, taka praca odpowiada:
jest wtedy sam, nie musi z nikim rozmawiać. Czasem zostaje dłużej w pustych
mieszkaniach, by schowawszy się pod
łóżkiem, obserwować życie rodzinne żałobników. Sam rodziny nie ma: ojciec nie
żyje, wychował się w więzieniu, gdzie
wciąż przebywa jego matka. Samotny,
wycofany chłopak odkrywa w sobie pokłady czułości, którą chętnie podzieliłby
się z poznaną w jednym z mieszkań dziewczyną. Ona także ma swoje problemy.
Czy będą potrafili sobie pomóc? Film Petera Bebjaka, dotykając problemu alienacji i traumy, dzięki stylowym zdjęciom
Martina Žiarana pozwala zbliżyć się do
osób, które niełatwo dopuszczają do siebie innych. Zanurzona w aurze tajemnicy
i niepokoju opowieść łączy w sobie kryminał z historią miłosną, a także kino
psychologiczne z portretem współczesnego miasta, gdzie każdy zdany jest wyłącznie na siebie.

Uklízení bytů po zemřelých může někdo
považovat za poměrně depresivní povolání. Tomášovi, který se cítí nejlépe jen
sám se sebou, taková práce vyhovuje: je
při ní sám a nemusí se s nikým bavit. Někdy zůstává v prázdných bytech déle,
schová se pod postel a pozoruje rodinný život pozůstalých. Vlastní rodinu nemá: otec mu zemřel a matka je stále ještě
ve vězení, kde on sám také vyrůstal.
Osamělý, uzavřený chlapec v sobě objevuje skryté vrstvy citů a rád by se o ně
podělil s dívkou, kterou poznal v jednom
z bytů. I ona má své problémy. Dokážou
jeden druhému pomoct? Film Petera
Bebjaka se věnuje problematice vyloučení a traumatu, a díky skvělé kameře
Martina Žiarana umožňuje přiblížit se k lidem, kteří si jen neradi někoho pouštějí
k tělu. Vyprávění opředené aurou tajemství a neklidu v sobě spojuje detektivku
s milostným příběhem a psychologický
film s portrétem současného města, kde
je každý odkázán jen sám na sebe.
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EVA NOVÁ
Czechy, Słowacja / Česko, Slovensko 2015, 106'
reżyseria / režie: Marko Škop
scenariusz / scénář: Marko Škop
zdjęcia / kamera: Jan Melis
dźwięk / zvuk: Jan Čeněk
obsada / hrají: Emília Vášáryová, Milan Ondrík,
Anikó Vargová, Žofia Martišová, Gabriela Doina,
nagrody / ocenění:
MFF w Toronto 2015 — nagroda FIPRESCI /
MFF v Torontu 2015 –
Mezinárodní cena kritiků (FIPRESCI)

Joanna Ostrowska

Już po raz trzeci Eva opuszcza klinikę odwykową. Ma problem z alkoholem. Obiecuje sobie, że to już ostatni raz. Kobieta
postanawia wrócić do swojego porzuconego dorosłego syna i siostry. Pragnie
zadośćuczynić wszystkim, których skrzywdziła. W pustym domu czekają na nią
tylko stare fotosy filmowe. W końcu Eva
była kiedyś wielką gwiazdą kina słowackiego. Ekscesy alkoholowe diwy nie tylko zniszczyły jej relacje rodzinne, lecz
także uniemożliwiły pracę. Nie ma szans,
aby wróciła na scenę i przed kamerę. Teraz może zarabiać jedynie w domach spokojnej starości — kilka monologów i rozmowa z podopiecznymi o tym, jakie są
jej marzenia. Eva Nová to portret kobiety
odrzuconej, której nikt nie pozwala na odkupienie win. Film jest fabularnym debiutem słowackiego dokumentalisty Marko
Škopa, a inspiracją do napisania scenariusza stała się biografia i rozmowa reżysera z francuską aktorką Annie Girardot.
W rolę Evy wcieliła się pierwsza dama
słowackiego teatru — Emília Vášáryová.

Eva už potřetí opouští léčebnu závislostí, má problémy s alkoholem. Slibuje
sama sobě, že tentokrát je to naposled.
Rozhodne se pro návrat ke své sestře
a dospělému synovi, kterého opustila.
Chce napravit všechny křivdy, které způsobila. V prázdném bytě na ni čekají jen
staré filmové fotografie. Eva byla kdysi
velkou hvězdou slovenského filmu. Alkoholové excesy jí však nejen zničily rodinné vazby, ale znemožnily jí pokračovat
v práci. Není žádná naděje, že by se ještě
vrátila na scénu a před kameru. Teď si přivydělává v domovech důchodců – pár
monology či rozhovory o svých snech.
Eva Nová je portrét odmítnuté ženy, které
není umožněno odčinit své viny. Film je
hraným debutem slovenského dokumentaristy Marka Škopa. K napsání scénáře
autora inspiroval rozhovor s francouzskou
herečkou Annie Girardotovou a její životopis. Roli Evy ztvárnila první dáma slovenského divadla, Emília Vášáryová.
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KOZA
Słowacja, Czechy / Slovensko, Česko 2015, 75'
reżyseria / režie: Ivan Ostrochovský
scenariusz / scénář: Ivan Ostrochovský,
Marek Lescák
zdjęcia / kamera: Martin Kollár
muzyka / hudba: Miroslav Toth
obsada / hrají: Peter Baláž, Nikola Bongilajová,
Stanislava Bongilajová, Ján Franek, Zvonko Lakčević
nagrody / ocenění:
FF w Wilnie 2015 — nagroda
dla najlepszego filmu, nagroda C.I.C.A.E Art Cinema;
Olhar de Cinema 2015 — nagroda
dla najlepszego filmu, nagroda krytyków /
MFF ve Vilniusu 2015 – nejlepší film,
cena C.I.C.A.E Art Cinema; Olhar de Cinema 2015 –
nejlepší film, cena kritiků

Artur Zaborski

Słowacki Rocky? Nie, chociaż determinacja i przynależność klasowa tytułowego
bohatera są takie same. Koza, ubogi bokser, przejdzie przez wycieńczający i upokarzający trening, byle tylko odbić się od
dna. Stawką nie jest jednak ani mistrzowski pas, ani awans społeczny. Mężczyznę
motywuje myśl o tym, że zostanie ojcem.
Ciężarna partnerka stawia mu ultimatum:
albo bokser zarobi na utrzymanie dziecka, albo czeka ją aborcja. Film Ostrochovskiego jest opowieścią o walce w obronie życia, ale pozbawioną ideologii. To
bardziej portret gotowego na wszystko
człowieka, który by osiągnąć cel, poświęci bez reszty siebie. To także opowieść
o zaślepieniu i naiwności tych, którzy bezgranicznie ufają w uczciwość systemu
i reprezentujących go ludzi. Tutaj nie ma
miejsca na romantyczną wizję sportu
w duchu fair play. Walki na ringu mają jeden cel: przynieść obłudnym menadżerom zyski. Choć krwawe i zaciekłe, nie
są tak dramatyczne i ściskające za gardło
jak starcie Kozy z najtrudniejszym przeciwnikiem — życiem.

Slovenská verze Rockyho? Ne, i když odhodlání a sociální status titulního hrdiny
jsou obdobné. Koza je chudý boxer, který
podstoupí vysilující a pokořující trénink,
aby se odrazil ode dna. Odměnou mu nebude ani mistrovský pás, ani společenský
vzestup. Pohání ho vědomí, že se má stát
otcem. Těhotná partnerka mu dala ultimátum: pokud nedokáže vydělat dítěti
na živobytí, půjde na potrat. Film Ivana
Ostrochovského je vyprávěním o boji
za zachování života, ovšem bez jakékoli
ideologie. Spíše se jedná o portrét člověka
odhodlaného udělat cokoli a pro dosažení cíle se bezezbytku obětovat. Je to zároveň příběh o zaslepení a naivitě lidí,
kteří bezmezně věří v poctivost systému
a těch, kteří ho reprezentují. Nenajdeme
zde romantickou představu sportu v duchu fair play. Zápasy v ringu mají jediný
cíl: přinést zisk pokryteckým manažerům.
Souboje jsou to krvavé a zuřivé, ale přesto
nejsou tak dramatické a dechberoucí jako
střet Kozy s nejtěžším soupeřem, kterým
je sám život.
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CZERWONY KAPITAN
ČERVENÝ KAPITÁN
RUDÝ KAPITÁN
Czechy, Słowacja, Polska /
Česko, Slovensko, Polsko 2016, 115'
reżyseria / režie: Michal Kollár
scenariusz / scénář: Miro Šifra, Michal Kollár,
Anna Fifíková
zdjęcia / kamera: Kacper Fertacz
muzyka / hudba: Petr Ostrouchov
obsada / hrají: Maciej Stuhr,
Oldřich Kaiser, Martin Finger, Michal Suchánek,
Marián Geišberg

(materiały dystrybutora / distribuční materiály)

Akcja filmu rozgrywa się podczas gorącego lata 1992 roku, na kilka miesięcy
przed podziałem Czechosłowacji. Młody
detektyw Richard Krauz przejmuje nową sprawę — na cmentarzu wykopano
zwłoki zakrystiana Kloknera z gwoździem
w głowie. Krauz wykrył, że związek z tą
zbrodnią ma była czechosłowacka Służba Bezpieczeństwa i jej zaginione materiały, którymi policja szantażowała Kościół. Zdeterminowany Krauz przemierza
rozpadającą się Czechosłowację w poszukiwaniu mężczyzny, do którego prowadzą wszystkie ślady. To Czerwony Kapitan,
specjalista od brutalnych przesłuchań.
Ale nie tylko Krauz go poszukuje…

Príbeh sa odohráva v horúcom lete roku
1992, pol roka pred rozdelením Československa. Mladý detektív Richard Krauz
sa dostáva k novému prípadu – na cintoríne bola vykopaná mŕtvola kostolníka
Kloknera s klincom v hlave. Krauz zisťu
je, že za jeho umučením stojí bývalá ŠtB
a nikdy nenájdený spis zachytávajúci zločiny kňazov, na základe ktorého ŠtB cirkev
vydierala. Prípadom posadnutý Krauz sa
vydáva naprieč rozpadajúcom sa Československom hľadať muža, ku ktorému
vedú všetky stopy: Červeného kapitána,
špecialistu na "konečné" výsluchy. Krauz
však nie je sám, kto ho hľadá…
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ZAKŁADNIK
RUKOJEMNÍK
Słowacja, Czechy / Slovensko, Česko 2015, 84'
reżyseria / režie: Juraj Nvota
scenariusz / scénář: Peter Pišťanek, Marian Urban
zdjęcia / kamera: Diviš Marek
muzyka / hudba: Peter Gajdoš
obsada / hrají: Richard Labuda, Milan Lasica,
Libuše Šafránková, Ondřej Vetchý, Szidi Tobias

(materiały dystrybutora / distribuční materiály)

Akcja Zakładnika rozgrywa się w latach
60. ubiegłego wieku na pograniczu czechosłowacko-austriackim. Ówczesny
podzielony żelazną kurtyną świat został
pokazany z perspektywy małych urwisów, którzy jeszcze nie rozumieją grozy,
jaką wielka polityka wprowadza w życie
dorosłych. Rodzice jednego z nich emigrowali do Austrii, pozostawiając w kraju dziecko, które teraz bez powodzenia
próbują ściągnąć do siebie. Chłopiec jest
zakładnikiem niezrozumiałej dla niego,
absurdalnej sytuacji. Dziecięce gry i zabawy, łobuzerskie przygody i spiski chłopców kontrastują ze skomplikowaną i bolesną rzeczywistością. Film przeznaczony
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.

Rodinný film na pomedzí drámy a komédie sa zameriava predovšetkým na svet
detských hrdinov - syna komunistického
funkcionára a malého rukojemníka rodičov, ktorý emigrovali na Západ v polovici
šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Kamarátstvo, prvé veľké objavy, lásky, súboje znepriatelených bánd a veľké očakávania sú konfrontované s realitou „veľkáčského“ sveta. Ťažko pochopiteľná,
bizarná až absurdná realita vzťahov a postojov dospelých, labyrint čudných slov,
skutkov, prejavov, ale aj také nepochopiteľné úkazy, akými sú pre dieťa politika,
emigrácia, ale aj zrada a smrť privedú
malého rukojemníka ku grotesknému rozhodnutiu.
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KOLORY PIASKU
BARVY PÍSKU
FARBY PIESKU
Słowacja / Slovensko 2015, 80'
reżyseria / režie: Ladislav Kaboš
scenariusz / scénář: Ladislav Kaboš
zdjęcia / kamera: Ladislav Kaboš
muzyka / hudba: Martin Dohnal

Bartosz Czartoryski

Kolory piasku to dokument opowiadający
o przygnębiającej powtarzalności wojny.
Ladislav Kaboš skupia się na losach Słowaczki o imieniu Ľuba, która przed laty
wyjechała do Libii za mężczyzną. Historia
kraju rozdartego przez bratobójczą walkę
jest pokazana przez pryzmat burzliwego
życiorysu kobiety. Po śmierci męża Ľuba
zdecydowała się zostać w nowej ojczyźnie. Choć poczucie obcości jej nie opuściło, to chce pomagać rannym i budować
przyszłość swojej rodziny. Kolory piasku
korzystają z materiału filmowego nakręconego podczas działań wojennych. Celem reżysera nie jest epatowanie brutalnymi obrazami, lecz ukazanie kontrastu
pomiędzy osobistym szczęściem a bezwzględną polityką — dyktaturą Kaddafiego, a następnie niszczycielską działalnością ISIS.

Barvy písku jsou dokumentem vyprávějícím o zdrcující cykličnosti války. Ladislav
Kaboš se soustředí na osud Slovenky Ľuby, která před lety odjela za manželem do
Libye. Na pozadí pohnutého života této
ženy sledujeme příběh země zmítané
bratrovražednou válkou. Po smrti svého
manžela se Ľuba rozhodla zůstat v nové vlasti. Stále se sice cítí jako cizinka, ale
chce pomáhat raněným a postarat se
o budoucnost své rodiny. Ve filmu je použit filmový materiál pořízený při vojenských operacích. Režisér si neklade za cíl
šokovat brutálními scénami, ale poukázat na kontrast mezi soukromým štěstím
a bezohlednou politikou Kaddáfího diktatury a později ničivou činností ISIS.
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ŻYCIE I FOTOGRAFIE
ZUZANY MINÁČOVEJ
OČIMA FOTOGRAFKY
OČAMI FOTOGRAFKY
Słowacja, Czechy / Slovensko, Česko 2015, 84'
reżyseria / režie: Matej Mináč
scenariusz / scénář: Matej Mináč
zdjęcia / kamera: Jan Drnek, Antonín Daňhel,
Martin Kubala, Peter Zubal, Antoan Pepelanov,
Pavel Eiselt, Mário Kičák
muzyka / hudba: Miloš Krkoška
obsada / hrají: Zuzana Mináčová, Matej Mináč,
Julie Ondračková, Zdeněk Piškula

(materiały dystrybutora / distribuční materiály)

Znana słowacka fotografka Zuzana Mináčová już od ponad pół wieku wywiera
wpływ na słowacką i czeską fotografię.
Swoimi artystycznymi eksperymentami
o dekadę wyprzedziła epokę, a jej fotografie gwiazd filmowych stały się kultowe.
Jednak ta pełna optymizmu kobieta sukcesu od dzieciństwa nosi w sobie traumę,
która stale ją prześladuje. Zdecydowała
się więc otwarcie opowiedzieć o swoim
życiu. Z charakterystycznym dla siebie
humorem referuje jego najważniejsze
etapy, związane z historią XX wieku —
wspomina realia faszyzmu, komunizmu
i kapitalistycznego entuzjazmu po 1989
roku, a przy tym odsłania kulisy twórczości i życia osobistego. Udaje się też
w podróż do miejsca, gdzie jako 13-latka
przeżyła najstraszniejsze chwile swojego życia.

Známa slovenská fotografka Zuzana Mináčová už viac ako polstoročie ovplyvňuje slovenskú a českú fotografiu. Svojimi umeleckými experimentmi predbehla
dobu o desaťročie a jej fotografie svetových filmových hviezd z festivalov sú
dnes už legendárne. Táto optimistická
a úspešná žena však už od detstva v sebe
nosí mučivú traumu, ktorá ju dodnes
prenasleduje. Rozhodne sa preto otvorene rozpovedať svoj životný príbeh. S humorom pre ňu typickým vás prevedie
zásadnými zvratmi 20. storočia, fašizmom,
komunizmom, kapitalizmom a odhalí
princípy svojej umeleckej tvorby, zákulisie fotografovania hviezd i svoj osobný
život. Nakoniec sa vydá na najťažšiu cestu,
na miesto, kde ako 13-ročná zažila najdesivejšie momenty svojho života. Nájde
tam konečne pokoj v duši a zmierenie
s minulosťou?

122

DOM | NF
01.05.2016, 19.15

RYTMUS — OSIEDLOWY SEN
RYTMUS – SÍDLISKOVÝ SEN
Słowacja / Slovensko 2015, 90'
reżyseria / režie: Miro Drobný
scenariusz / scénář: Miro Drobný
zdjęcia / kamera: Daniel Vagenknecht,
Michal Kletečka
muzyka / hudba: Patrik Rytmus Vrbovský
obsada / hrají: Patrik Rytmus Vrbovský,
Vlasta Miezgová, Róbert Miezga, Alexander Wagner,
Dara Rolins

(materiały dystrybutora / distribuční materiály)

Rytmus jest najpopularniejszym słowackim raperem, znanym także w Czechach,
a ostatnio w kręgach fanów hip-hopu
też w Polsce. Zdjęcia do filmu powstawały przez osiem lat, dzięki czemu widz
otrzymuje wgląd w rozwój kariery artysty od czasów, kiedy był kelnerem, aż do
ostatnich lat, kiedy stał się niekwestionowanym idolem młodzieży i medialną
gwiazdą. Jego albumy sprzedają się
w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy, był
jurorem w popularnych telewizyjnych
talent-shows, a w internecie jego wideoklipy zebrały ponad 250 milionów odsłon.
W filmie Rytmus mówi o swoim życiu
w bardzo osobisty sposób. Odsłania nie
tylko kulisy estradowego życia, ale także
skomplikowane relacje z rodziną i najbliższym otoczeniem. Robi to w tak przekonujący, emocjonalny sposób, że nie
tylko jego fani odkryją w biografii idola
coś bliskiego.

Prvé reakcie divákov po zhliadnutí filmu
na kontrolných projekciách sú vzácne rovnaké. Silné emócie, výraz prekvapenia,
že videli niečo neočakávané a potom vzápätí otázka: “To vám Rytmus dovolí zverejniť?” Film teda určite nie je pomníčkom
Rytmusovej “slávy”, ani retrospektíva jeho
tvorby, ani nič načo je divák zvyknutý z filmov o zaslúžilých umelcoch. Filmom odkrývame zložité vzťahy rodiny, ktorých je
v Čechách a na Slovensku stále viac. Rodiny, kde každý jej člen má iné priezvisko,
kde musíte používať prívlastky nevlastný,
vlastný či biologický ale najmä rodiny,
ktorá 38 rokov zápasí s rasizmom okolia,
ale paradoxne aj s láskou v jej vnútri. Napriek tomu sa z rómskeho čašníka vyrastajúceho v “gádžovskej” rodine stala za 8
rokov nakrúcania filmu známa osobnosť,
idol mládeže. Vydáva albumy v desaťtisícových nákladoch, bol porotca Superstar a na
internete jeho videá zhliadlo viac ako 250
miliónov užívateľov. Intímne spovede Rytmusových najbližších vykreslia komplikovanú skladačku jeho komplikovanej osobnosti. V Rytmusovom živote si mnohí z vás
nájdu aj ten svoj príbeh. Pochopia, že Sídliskový sen nie je o drahých autách, retázkach a hodzinách, ale o niečom úplne inom.
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SURI
Słowacja / Slovensko 2015, 65'
reżyseria / režie: Pavol Barabáš
scenariusz / scénář: Pavol Barabáš
zdjęcia / kamera: Pavol Barabáš
muzyka / hudba: Martin Barabáš
obsada / hrají: Ivan Bulík, Pavol Barabáš, Miroslav
Dušek, Matej Fabiánek, Tomáš Lukačovič

(materiały dystrybutora / distribuční materiály)

Wyprawa przez afrykańskie bezdroża,
nurtem nieznanych rzek na pogranicze
etiopsko-sudańskie, gdzie wśród dzikiej
przyrody żyje plemię Suri. Film przedstawia unikatową kulturę plemiennej społeczności, która postanowiła walczyć
o zachowanie swoich tradycji i pierwotnego sposobu życia. Autorzy filmu nie
tylko zadają pytanie o jej przyszłość i los
zanikających kultur, lecz także zastanawiają się nad koniecznością dbania o różnorodność w zglobalizowanym świecie.

Dobrodružná cesta po neznámej africkej
rieke nás zavedie k unikátnemu prírodnému kmeňu Suri. Počas putovania ich
územím spoznávame spoločenstvo,
ktoré sa rozhodlo bojovať za zachovanie
svojich tradícií a pôvodného spôsobu
života. Film je vážnym zamyslením nielen
nad ich budúcim osudom a zanikaním
jedinečných kultúr, ale aj nad potrebou
rôznorodosti ľudstva, nevyhnutnej na
prežitie našej civilizácie v globalizujúcom
sa svete.
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DWAJ LUDZIE Z SZAFĄ |
HAMLEŚ | JAJKO
DVA MŮŽI A SKŘÍŇ |
HAMLETEK | VEJCE
Hamleś / Hamletek
DWAJ LUDZIE Z SZAFĄ / DVA MUŽI A SKŘÍŇ

Dwóch mężczyzn niesie szafę przez miasto. Czasami widoki bywają tak interesujące, że oko ka-

Polska / Polsko 1958, 14' | reżyseria, scenariusz /

mery porzuca dwóch niefortunnych bohaterów, oddając się podglądaniu eleganta szykującego się

režie, scénář: Roman Polański | zdjęcia / kamera:

do efektownego entrée w hotelu czy pijaka, daremnie stawiającego czoło schodom. Zabawnym

Maciej Kijowski | muzyka / hudba: Krzysztof Komeda
obsada / hrají: Jakub Goldberg, Henryk Kluba,
Stanisław Michalski, Roman Polański | nagrody /
ocenění: Festiwal Etiud PWSFTviT w Warszawie 1958 —

scenom towarzyszą ponure, jak ta pokazująca brutalne morderstwo nad strumieniem. /
Dva muži nesou skříň městskou krajinou. Ta občas bývá natolik zajímavá, že oko kamery oba nešťastné hrdiny opustí a pozoruje elegána chystajícího se na efektní entrée v hotelu nebo opilce
marně zápolícího se schody. Zábavné scény se střídají s temnými, jako je brutální vražda u potoka.

I Nagroda, nagroda „Filmu”, najlepszy reżyser;
MFF w San Francisco 1959 – Nagroda Specjalna /

Interpretacja Hamleta na wesoło inspirowana poetyką kina Chaplina i Felliniego, szkolna etiuda, je-

Festival etud lodžské Státní vysoké školy filmu, televize

dna z pierwszych prac reżyserskich Jerzego Skolimowskiego. Akcji filmu towarzyszy wyśpiewany

a divadla, Varšava 1958 – 1. cena, cena „Film“, nej-

na pijacką modłę, absurdalny monolog na podstawie dramatu. W tym świecie na opak Ofelka ką-

lepší režisér; MFF v San Francisku 1959 – zvláštní cena

pie się w wannie, a Laercio walczy na kastet, zaś ekspresja aktorska godna jest filmów niemych. /
Interpretace Hamleta v duchu grotesky, inspirovaná poetikou filmů Charlieho Chaplina a Federica

HAMLEŚ / HAMLETEK
Polska / Polsko 1960, 9' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Jerzy Skolimowski
zdjęcia / kamera: Jacek Stachlewski

Felliniho. Jedná se o školní etudu a zároveň jednu z vůbec prvních režisérských prací Jerzyho Skolimowského. Děj filmu je doprovázen opilecky zpívaným absurdním monologem vycházejícím
ze Shakespearova dramatu. V tomto světě naruby se Ofélka koupe ve vaně, Laertek používá při boji
boxera a exprese herců je hodná němého filmu.

obsada / hrají: Zdzisław Leśniak, Elżbieta Czyżewska,
Wiesław Gołas, Hanna Skarżanka, Ryszard Ostałowski

W etiudzie reżyserka wymownie pokazuje dziecięcą samotność, surowość PRL-owskiego dzieciństwa. Rodzeństwo — starszy chłopiec i młodsza dziewczynka — spędza długie godziny w milcze-

JAJKO / VEJCE
Polska / Polsko 1982, 10' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Dorota Kędzierzawska
zdjęcia / kamera: Zdzisław Najda
obsada / hrají: Katarzyna Dziomdziora, Arek Pryłukin
nagrody / ocenění: Konkurs Telewizji Polskiej

niu, rozmyślając w fotelu, wypatrując czegoś (a może kogoś? rodziców?) przez okno. Są pozbawieni typowych atrybutów dzieciństwa takich jak zabawki czy domowi pupile. /
Režisérka v této etudě výmluvným způsobem ukazuje osamělost dětí a krutost dětství prožitého
v komunistickém Polsku. Dva sourozenci – starší bratr a mladší sestra – dlouhé hodiny zamyšleně
sedí v křesle, aniž by promluvili, vyhlížejí něco (nebo někoho? možná rodiče?) oknem, chybí jim
typické atributy dětství, jako jsou hračky nebo domácí mazlíčci.

Łódź 1984 — I Nagroda; Nagroda im. Andrzeja Munka /
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KRAKATAU | MĘSKA SPRAWA |
FAJNIE, ŻE JESTEŚ
KRAKATAU | CHLAPSKÁ ZÁLEŽITOST | RÁDA TĚ VIDÍM
Męska sprawa / Chlapská záležitost
KRAKATAU

Szkolna etiuda Mariusza Grzegorzka, nakręcona na taśmie 35 mm, czarno-biała, z bogatymi elemen-

Polska / Polsko 1986, 11' | reżyseria, scenariusz /

tami ikonograficznymi (m.in. zdjęcia rozbijającego się samolotu, płonącego mężczyzny, prześwie-

režie, scénář: Mariusz Grzegorzek | zdjęcia / kamera:

tlenia kurzego jajka), opowiada historię dramatu młodej kobiety, która pogrąża się w szaleństwie

Andrzej Musiał | muzyka / hudba: Dead Can Dance

po utracie nienarodzonego dziecka. /

obsada / hrají: Katarzyna Bargiełowska

Školní etuda Mariusze Grzegorzka natočená na 35mm filmový pás, černobílá, s mnoha ikonickými

nagrody / ocenění: MFF Krótkometrażowych

prvky (např. záběry havarujícího letadla, hořícího muže, rentgenu slepičího vejce) vypráví o drama-

w Oberhausen 1988 —wyróżnienie jury,

tu mladé ženy, která se po ztrátě nenarozeného dítěte propadá do šílenství.

Nagroda Filmoteki Młodzieżowej /
čestné uznání poroty, cena filmotéky mládeže

Film o dorastaniu w bezwzględnym, pełnym okrucieństwa świecie dorosłych i o rozpaczliwym buncie przeciwko temu światu. Historia 13-letniego Bartka mieszkającego w obskurnej, ponurnej dzie-

MĘSKA SPRAWA / CHLAPSKÁ ZÁLEŽITOST
Polska / Polsko 2001, 25'

lnicy Łodzi. Czteroosobowa rodzina żyje z tego, co zarobi matka, która chałupniczo składa plastikowe lalki. Bezrobotny, sfrustrowany ojciec swoje życiowe niepowodzenia odreagowuje, znęcając

reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Sławomir Fabicki

się nad synem. /

zdjęcia / kamera: Bogumił Godfrejów | obsada / hrají:

Film o dospívání ve světě dospělých, který je bezohledný a plný krutosti, a o rozpačité vzpouře proti

Bartosz Idczak, Mariusz Jakus, Marek Bielecki,

němu. Příběh třináctiletého Bartka z neutěšené, zanedbané čtvrti Lodže. Čtyřčlenná rodina žije z vý-

Katarzyna Bargiełowska, Tomasz Roliński

dělku matky, která doma ručně sestavuje plastové panenky. Nezaměstnaný, frustrovaný otec si své

nagrody / ocenění: Krakowski Festiwal

životní neúspěchy kompenzuje tím, že týrá svého syna.

Filmowy 2002 — Srebrny Smok;
MFF Krótkometrażowych w Clermont-Ferrand 2002 —

Magda jest studentką jednej z warszawskich uczelni. Pewnego dnia przyjeżdża do niej ojciec

najlepsze zdjęcia, Nagroda Jury Młodych /

z niezapowiedzianą wizytą. To ją — mówi Jan Komasa — wytrąca z równowagi. Zostawia go w po-

Krakovský filmový festival 2002 – Stříbrný drak;

koju i z desperacją biega po akademiku, szukając herbaty. Ale nie herbata jest najważniejsza. Ona

Mezinárodní festival krátkých filmů v Clermont-

po prostu ucieka od spotkania i konfrontacji z ojcem. Dlaczego? /

-Ferrandu 2002 – nejlepší kamera, cena poroty

Magda studuje na jedné z varšavských vysokých škol. Jednoho dne ji na koleji nečekaně navštíví
otec. „To ji vyvede z rovnováhy,“ vysvětluje Jan Komasa, „a ona pak nechá otce samotného v pokoji

FAJNIE, ŻE JESTEŚ / RÁDA TĚ VIDÍM
Polska / Polsko 2004, 15'

a zoufale po koleji shání čaj. O ten ale zase tolik nejde. Ona prostě utíká před setkáním a konfrontací s otcem.“ Jaký k tomu má důvod?

reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Jan Komasa
zdjęcia / kamera: Piotr Niemyjski
obsada / hrají: Julia Kijowska, Stanisław Penksyk,
Marta Chodorowska, Juliusz Dzienkiewicz
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OPOWIEŚCI Z CHŁODNI |
FRAGMENTY | BEZ ŚNIEGU
PŘÍBĚHY Z CHLADÍRNY |
FRAGMENTY | BEZ SNĚHU
Opowieści z chłodni / Příběhy z chladírny
OPOWIEŚCI Z CHŁODNI / PŘÍBĚHY Z CHLADÍRNY
Polska / Polsko 2011, 26' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Grzegorz Jaroszuk

Groteskowa historia młodej dziewczyny i chłopaka, którzy pracują w tym samym supermarkecie.
Okrzyknięci najgorszymi pracownikami sklepu mają znaleźć nowy cel i w zaledwie dwa dni rozpocząć lepsze, bardziej wartościowe życie. Z pomocą przychodzi im popularny teleturniej. /

zdjęcia / kamera: Marcin Władyniak

Groteskní příběh mladé dívky a chlapce, kteří pracují ve stejném supermarketu, kde jsou oba po-

muzyka / hudba: Michał Marecki | obsada / hrají:

važováni za nejhorší zaměstnance. Teď však je před nimi nový cíl a už za dva dny mají začít nový,

Justyna Wasilewska, Piotr Żurawski, Andrzej Walden,

hodnotnější život. Na pomoc jim přichází populární televizní soutěž.

Piotr Trojan, Urszula Gryczewska, Michał Jarmicki
nagrody / ocenění: MFF w Locarno 2011 —
Pianifica Prize / MFF v Locarnu 2011 – Pianifica Prize

Film składa się z luźno połączonych ze sobą scen, które przedstawiają rozpad związku i tragedię kobiety desperacko walczącej o ocalenie dotychczasowej rzeczywistości. Anna i jej partner prowadzą wygodne, choć monotonne życie klasy średniej. Rutyna zaczyna niszczyć Annę od środka. /

FRAGMENTY
Polska / Polsko 2014, 25' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Agnieszka Woszczyńska

Film se skládá z volně propojených scén, které představují rozpad vztahu a tragédii ženy, která
zoufale bojuje o záchranu dosavadní reality. Anna a její partner žijí pohodlným, i když monotónním
životem lidí patřících ke střední třídě. Rutina však začne Annu vnitřně ničit.

zdjęcia / kamera: Bartosz Świniarski
obsada / hrají: Dobromir Dymecki, Dorota Kuduk,
Sławomir Orzechowski
nagrody / ocenění: Festiwal Filmowy w Gdyni 2014—
Nagroda im. Ewy Kamirskiej / Filmový festival
v Gdyni 2014 – cena Evy Kamirské pro nejlepší film

Mężczyzna dzwoni na policję z informacją, że zastrzelił dwóch chłopców w swoim ogrodzie. Jeden
z nich umiera na miejscu. Drugi wciąż żyje, ale jest poważnie ranny. Film opowiada o okolicznościach, które doprowadziły do tych dramatycznych wydarzeń. /
Muž telefonuje na policii a oznamuje, že na své zahradě zastřelil dva chlapce. Jeden z nich je na
místě mrtvý. Druhý žije, ale je vážně zraněný. Film vypráví o okolnostech, které vedly k této dramatické události.

BEZ ŚNIEGU / BEZ SNĚHU
Polska, Szwecja / Polsko, Švédsko 2011, 35'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Magnus
von Horn | zdjęcia / kamera: John Magnus Borge
muzyka / hudba: Christopher Anderson-Bazzoli
obsada / hrají: Erik Lennblad, Louise Wehlin,
Ivar Svensson, Oskar Creutz, Anna Wallander
nagrody / ocenění: Festiwal Filmowy w Gdyni 2011 —
Nagroda im. Lucjana Bokińca /
Filmový festival v Gdyni 2011 – Cena Lucjana Bokińce
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JAK CO DZIEŃ | URZĄD |
KIRK DOUGLAS | CISZA
JAKO KAŽDÝ DEN | ÚŘAD |
KIRK DOUGLAS | TICHO
Kirk Douglas
JAK CO DZIEŃ / JAKO KAŽDÝ DEN
Polska / Polsko 1955, 11' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Kazimierz Karabasz
zdjęcia / kamera: Zbigniew Karpowicz

Etiuda o problemach z komunikacją miejską ludzi dojeżdżających do pracy w mieście w latach
50-tych. Z podwarszawskiego osiedla wyruszają zatłoczoną kolejką, rowerem, ciężarówką, autobusem. W końcu powstaje kolej elektryczna. /
Etuda o tom, jaké problémy s dopravou měli lidé dojíždějící v padesátých letech do města za prací.
Ze sídlišť ležících v blízkém okolí Varšavy cestují do hlavního města přeplněným vlakem, na kole, ná-

URZĄD / ÚŘAD

kladním autem nebo autobusem. A pak je konečně postavena elektrifikovaná železniční trať.

Polska / Polsko 1966, 5' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Krzysztof Kieślowski | zdjęcia / kamera:

Próba wyjścia poza obowiązujący schemat. Nakręcony ukrytą kamerą przy okienku Zakładu Ubez-

Lechosław Trzęsowski | nagrody / ocenění:

pieczeń Społecznych, film jest celną satyrą na biurokrację i urzędniczą bezduszność. Obraz i orygi-

Festiwal Etiud PWSFTviT w Warszawie 1967 — nagroda

nalny dźwięk pełnią równorzędną funkcję dramaturgiczną. /

DKF „Zygzakiem” / Festival Etud lodžské Státní vysoké

Pokus o vykročení ze stávajících konvencí. Film natočený skrytou kamerou u přepážky na sociální

školy filmu, televize a divadla, Varšava 1967 –
cena Diskusních filmových klubů „Cikcak“
KIRK DOUGLAS

správě je zdařilou satirou na byrokracii a úřednickou bezduchost. Obraz a originální zvuk plní stejně důležitou dramatickou funkci.
Film zainspirowany autentyczną wizytą Kirka Douglasa w Polsce w kwietniu 1966 roku. Amerykań-

Polska / Polsko 1966, 10' | reżyseria, scenariusz,

ski gwiazdor został wysłany do Europy z misją dobrej woli. Spotkanie z aktorem przekształciło się

zdjęcia / režie, scénář, kamera: Marek Piwowski,

we wspólną zabawę, w której wzięła udział cała szkoła filmowa. /

Feridun Erol | nagrody / ocenění:

Film vychází ze skutečné události, kdy do Polska v dubnu 1966 přijel s „misí dobré vůle“ americký

MFF Studenckich w Amsterdamie 1967 —

herec Kirk Douglas. Setkání s filmovou hvězdou přerostlo ve společnou zábavu, které se účastnila

I Nagroda / Mezinárodní festival studenstkých filmů

celá lodžská filmová škola.

v Amesterdamu 1967 – 1. cena
Portret rodziny, wieś na Mazurach. Krótka impresja bez słów, pokazująca radość i smutki codzienCISZA / TICHO
Polska / Polsko 1997, 12' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Małgorzata Szumowska

nego dnia. Monotonia i senność, wolno płynący czas wśród przyrody i ciszy. /
Portrét rodiny žijící na vsi na Mazurách. Krátká imprese beze slov ukazuje radosti i zármutky každodenního dne. Monotónnost a ospalost, pomalu plynoucí čas ve spojení s přírodou a tichem.

zdjęcia / kamera: Michał Englert
nagrody / ocenění: MFF Studenckich
w Tel Awiwie 1998 — najlepszy dokument /
Tel-Aviv International Student Film Festival 1998 –
1. cena v kategorii dokumentárního filmu
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BAR NA VIKTORII |
52 PROCENT | MÓW DO MNIE
BAR NA VIKTORII |
52 PROCENT | MLUV SE MNOU
52 procent
BAR NA VIKTORII
Polska / Polsko 2003, 55'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Leszek Dawid
zdjęcia / kamera: Rafał Wieczorek | muzyka / hudba:
Bartosz Straburzyński | nagrody / ocenění:
Krakowski Festiwal Filmowy 2004 — Srebrny Smok,

Dwaj niewykształceni młodzi ludzie z niewielkiego miasteczka niedaleko Opola poszukują pracy
w Londynie. Ich zagraniczna przygoda rozpoczyna się na Victoria Coach Station, londyńskim dworcu autobusowym, dokąd dojeżdżają polskie autokary wypełnione pełnymi nadziei rodakami. /
Dva mladí lidé bez vzdělání pocházející z nevelkého městečka v jihozápadním Polsku hledají práci
v Londýně. Jejich zahraniční dobrodružství začíná na londýnském autobusovém nádraží Victoria
Coach Station, kam přijíždějí polské autobusy přivážející jejich krajany přeplněné nadějí.

Srebrny Lajkonik / Krakovský filmový festival 2004 –
Stříbrný drak, Stříbrný lajkonik

Ałła bardzo chce zostać baletnicą. Po raz kolejny próbuje dostać się do słynnej Rosyjskiej Akademii
Baletu im. Waganowej w Sankt Petersburgu. Egzaminy wstępne są dla niej wyjątkowo ciężkie. Musi

52 PROCENT

ćwiczyć, by wydłużyć sobie nogi — 52 % to idealny stosunek długości nóg do wzrostu. /

Polska / Polsko 2007, 19' | reżyseria, scenariusz /

Alla sní o tom, že se stane baletkou. Už poněkolikáté se pokouší dostat na slavnou Akademii ruské-

režie, scénář: Rafał Skalski | zdjęcia / kamera:

ho baletu A. J. Vaganové v Petrohradu. Přijímací zkoušky jsou mimořádně náročné. Alla musí cvičit,

Jakub Giza | muzyka / hudba: Łukasz Lach

aby si prodloužila nohy – ideální délka nohou je 52 % výšky těla.

nagrody / ocenění: Festiwal Filmów Krótkich,
Dokumentalnych i Animowanych „Message to Man”

Bohaterem filmu jest uzależniony od marihuany Krzysiek (21 lat), mieszkaniec ośrodka Monar

w Sankt Petersburgu 2008 — najlepszy dokument /

w Warszawie. Jednak nie jest to kolejna narracja o uzależnieniu — dokument opowiada o relacji bo-

Festival krátkých, dokumentárních a animovaných

hatera z reżyserem, jest nietypowym przykładem tego, jak życie wnika w materię filmową, stawia-

filmů „Message To Man“ v Petrohradu 2008 –
„Kentaur“ pro nejlepší dokumentární film

jąc bohatera i reżysera w trudnej sytuacji. /
Krzysiek (21 let) je závislý na marihuaně a pobývá ve středisku pro léčbu závislostí MONAR ve Varšavě. Film však není jedním z mnoha vyprávění na téma závislosti. Dílo se zabývá vztahem hrdiny

MÓW DO MNIE / MLUV SE MNOU
Polska / Polsko 2015, 44'

filmu s režisérem a je netypickým příkladem toho, jak život proniká do filmového materiálu a dostává tak hrdinu i režiséra do obtížné situace.

reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Marta Prus
zdjęcia / kamera: Adam Suzin
nagrody / ocenění: Koszaliński Festiwal Debiutów
Filmowych „Młodzi i Film” 2015 — nagroda
za krótkometrażowy film dokumentalny /
Koszalinský festival filmových debutů „Mladí a film“
2015 – cena za nejlepší krátký dokumentární film
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ŁODZIE WYPŁYWAJĄ
O ŚWICIE | KAŻDEMU TO,
CZEGO MU WCALE NIE TRZEBA |
KWADRAT / LODĚ VYPLOUVAJÍ
ZA ÚSVITU | KAŽDÝ DOSTANE TO,
CO NEPOTŘEBUJE | ČTVEREC
Kwadrat / Čtverec
ŁODZIE WYPŁYWAJĄ O ŚWICIE /

Poetycki, fabularyzowany dokument o życiu i niebezpiecznej pracy rybaków mieszkających w

Polska / Polsko 1955, 14'

wiosce nad morzem. Inspiracją Witolda Sobocińskiego przy pracy nad zdjęciami do filmu było

reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Ryszard Ber
zdjęcia / kamera: Witold Sobociński

arcydzieło neorealizmu włoskiego, Ziemia drży Luchina Viscontiego, ze zdjęciami G.R. Aldo. /
Poetický hraný dokument o životě a nebezpečné práci rybářů žijících v jedné přímořské rybářské

nagrody / ocenění: Festiwal Młodzieży i Studentów

vesničce. Witold Sobociński se při práci na filmu inspiroval vrcholným dílem italského neorealismu

w Moskwie 1957 — nagroda specjalna za najlepsze

Země se chvěje režiséra Luchina Viscontiho, na němž s ním spolupracoval kameraman G. R. Aldo.

zdjęcia / Festival mládeže a studentů v Moskvě 1957 –
zvláštní cena za nejlepší kameru

Fragmentaryczny, pokawałkowany i chaotyczny. Rzeczywistość w dziełach Królikiewicza jest zazwyczaj niespójna, w stanie rozpadu, trwale uszkodzona, boleśnie naznaczona historią. Kryzys mo-

KAŻDEMU TO, CZEGO MU WCALE NIE TRZEBA /
KAŽDÝ DOSTANE TO, CO NEPOTŘEBUJE
Polska / Polsko 1966, 11' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Grzegorz Królikiewicz

ralny i kulturowy jest wyraźnie wyczuwalny. Można go zaobserwować nawet… nad basenem. /
Útržkovitý, nesouvislý a chaotický krátkometrážní film. Realita v dílech Grzegorze Królikiewicze je
většinou nesoudržná, ve stavu rozpadu, trvale poškozená, bolestně poznamenaná historií. Velmi
zřetelně je cítit morální a kulturní krize, zaznamenáme ji dokonce i u bazénu.

zdjęcia / kamera: Sławomir Idziak | obsada / hrají:
Alina Socha, Andrzej Kowalewski, Marek Piwowski,

Etiuda będąca połączeniem animacji i fotografii odzwierciedla zainteresowanie twórcy zjawiska-

Tadeusz Stefaniak, Wilhelm Dziad

mia na pograniczu filmu, muzyki i tańca. Eksperyment wpisuje się w działalność Warsztatu Formy

nagrody / ocenění: Festiwal Etiud Studenckich
w Łodzi 1967 — główna nagroda /
Festival studentských etud v Lodži 1967 – hlavní cena

Filmowej, awangardowej grupy artystycznej działającej przy Filmówce w latach 1970–1977, do
której założycieli i najbardziej aktywnych członków należał Rybczyński. /
Etuda, která vznikla spojením animace a fotografie, odráží zájem autora o objevování pomezí filmu, hudby a tance. Experiment je součástí tvorby Dílny filmové formy, což byla avantgardní umě-

KWADRAT / ČTVEREC

lecká skupina působící při Filmové škole v Lodži v letech 1970–1977. Zbigniew Rybczyński patřil

Polska / Polsko 1972, 4'

mezi její zakládající a nejaktivnější členy.

reżyseria, scenariusz, zdjęcia /
režie, scénář, kamera: Zbigniew Rybczyński
muzyka / hudba: Kazimierz Serocki
obsada / hrají: Marek Kreusch
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RYNEK | KWK WUJEK | ZIMA
NÁMĚSTÍ | DŮL WUJEK | ZIMA
Rynek / Náměstí
RYNEK / NÁMĚSTÍ
Polska / Polsko 1970, 4'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Józef Robakowski
zdjęcia / kamera: Ryszard Meissner

Rynek był pierwszym filmem Józefa Robakowskiego zrealizowanym w ramach Warsztatu Formy
Filmowej. Na realizację składają się wykonywane co pięć sekund zdjęcia Czerwonego Rynku w Łodzi. Jeden dzień z życia bazaru został skondensowany do kilku minut obrazu filmowego. Artysta
analizuje w nim możliwość kreowania iluzji rzeczywistości za pośrednictwem kamery. /
Náměstí, první film Józefa Robakowského, byl realizován v rámci Dílny filmové formy. Snímek byl vytvořen z fotografií tržiště na Červeném rynku v Lodži, které byly pořizovány jednou za pět sekund.

KWK WUJEK / DŮL WUJEK
Polska / Polsko 1989, 14'

Jeden den ze života na tržišti je tak zhuštěn do několika minut filmového záznamu. Umělec se
tímto způsobem pokouší odkrýt možnost vytvářní iluze reality prostřednictvím filmového média.

reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Andrzej Gajewski | zdjęcia / kamera: Paweł Edelman

Etiuda poświęcona górnikom poległym w kopalni „Wujek”, zaangażowanym w strajk związku zawo-

obsada / hrají: Jerzy Popiełuszko | nagrody / ocenění:

dowego „Solidarność” w grudniu 1981 roku. Znalazły się w niej oryginalne zdjęcia archiwalne z tam-

Nagroda im. Andrzeja Munka (przyznawana przez

tego okresu i wypowiedzi górników o minionym czasie walki z komunistyczną władzą państwową. /

PWSFTviT) 1988 — najlepszy debiut operatorski /

Etuda věnovaná horníkům, kteří zemřeli v dolu Wujek při stávce organizované hnutím Solidarita

Cena Andrzeje Munka (udělovaná Státní vysokou

v prosinci 1981. Snímek obsahuje originální dobové archivní záběry a vzpomínky horníků na udá-

školou filmu, divadla a televize v Lodži) –

losti z doby boje s komunistickou státní mocí.

nejlepší kameramanský debut
Starszy mężczyzna obserwuje świat przez brudne szyby werandy. Historia zetknięcia się starości
ZIMA
Polska / Polsko 2004, 5' | reżyseria, scenariusz,
zdjęcia / režie, scénář, kamera: Piotr Sobociński jr

z młodością. Czarno-biała impresja opowiedziana bez słów — obrazem, kamerą, która niepostrzeżenie przechodzi od ujęć obiektywnych do subiektywnych i z powrotem. /
Starý muž pozoruje svět přes špinavé sklo verandy. Příběh o setkání stáří s mládím, černobílá impre-

muzyka / hudba: Krzysztof Aleksander Janczak

se vyprávěná beze slov – obrazem, kamerou, která nenápadně přechází od objektivních záběrů

obsada / hrají: Bohdan Mikuć, Antoni Grzymała

k subjektivním a zpět.

nagrody / ocenění: Camerimage 2004 —
Złota Kijanka w Konkursie Etiud Studenckich /
Camerimage 2004 – „Zlatý pulec“
v soutěži studentských etud
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KONFLIKTY |
NARODZINY NARODU | MOUSE
KONFLIKTY |
ZROZENÍ NÁRODA | MOUSE
Mouse
KONFLIKTY

Satyra na kinową publiczność, która zachwycona krwawym melodramatem zaczyna protestować,

Polska / Polsko 1960, 7'

gdy twórcy na polecenie komisji cenzorskiej zmieniają zakończenie filmu na pozytywne. Część tego

reżyseria, scenariusz / režie, scénář:

krótkiego metrażu zrealizowano metodą wycinankową. /

Daniel Szczechura

Satira na filmové diváky šílející nadšením z krvavého melodramatu s manželským trojúhelníkem

zdjęcia / kamera: Stanisław Śliskowski

a revolverem, kteří protestují, když je na pokyn jakési komise či kritiků tvůrci připraví o příležitost

muzyka / hudba: Edward Pałłasz
NARODZINY NARODU / ZROZENÍ NÁRODA
Polska / Polsko 2001, 5'
reżyseria, scenariusz, zdjęcia / režie, scénář, kamera:
Kamil Polak
MOUSE
Polska, Niemcy / Polsko, Německo 2001, 8'
reżyseria, scenariusz, zdjęcia / režie, scénář, kamera:
Wojciech Wawszczyk

poplakat si při sledování filmu. Část filmu byla natočena metodou ploškové animace.
Minimalistyczna animacja przedstawiająca narodziny i upadek pewnego narodu. Autor nawiązuje
do licznych w tradycji polskiej animacji utworów, które odczytywano jako metafory polityczne. /
Minimalistická animace představuje zrození a pád jistého národa. Řadu polských animovaných filmů lze chápat jako politickou metaforu, a právě na ně navazuje autor Zrození národa.
Etiuda szkolna zrealizowana metodą animacji komputerowej. Pokazuje, jak trudno być wiernym
samemu sobie pośród osób, które wydają się mieć silniejsze osobowości. /
Školní etuda, počítačová animace. Film o tom, jak těžké je být věrný sám sobě mezi lidmi, kteří jsou
zřejmě silnějšími osobnostmi.

muzyka / hudba: Stefan Ziethen
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DUBLER
DVOJNÍK | DOKUMENT |
AB OVO
Dokument
DUBLER / DVOJNÍK

Pewien mężczyzna uważa, że żyje samotnie. Ma jednak swoje odbicie, swój cień, który mu towarzy-

Polska / Polsko 2001, 4'

szy. Jest to ta sama osoba. Razem czytają gazetę, jedzą. W pewnym momencie zamieniają się i cień

reżyseria, scenariusz, zdjęcia / režie, scénář, kamera:
Izabela Plucińska
muzyka / hudba: Maciej Sobczyński

przesłania całego bohatera. /
Jistý muž se domnívá, že žije sám. Má však svůj odraz, svůj stín, který ho doprovází. Je to další člověk, úplně stejný jako on. Společně čtou noviny, jedí… V určitém okamžiku se vymění a stín překryje celého hrdinu.

DOKUMENT
Polska / Polsko 2015, 7'

Dzień z życia 60-letniego mieszkańca małej miejscowości, który w dużym domu mieszka jedynie

reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Marcin Podolec

z żoną. Codzienne zajęcia mężczyzny, takie jak picie kawy czy telefonowanie do dzieci, przeplatane

zdjęcia / kamera: Marcin Podolec | muzyka / hudba:

są jego wspomnieniami i refleksjami. /

Wiktoria Nowak | nagrody / ocenění:
MFF Ars Independent w Katowicach 2015 —
Czarny Koń w konkursie Animacji; Koszaliński Festiwal

Jeden den v životě šedesátiletého obyvatele malé obce, který jen s manželkou obývá velký dům.
Každodenní činnosti muže, jako je pití kávy nebo telefonování dětem, jsou protkány jeho vzpomínkami a reflexemi.

Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 2015 — nagroda
za krótkometrażowy film animowany / MFF Ars
Independent v Katovicích 2015 – „Černý kůň“ v soutěži
animace; Koszalinský festival filmových debutů
„Mladí a film“ 2015 – cena za krátký animovaný film

Pełna emocji plastelinowa animacja. Ciało kobiety, delikatne i pociągające, przestaje należeć wyłącznie do niej — powoli przemienia się w ciało matki. W środku zamieszkuje ktoś inny i zaczyna
dyktować swoje warunki. /
Plastelínová animace nabitá emocemi. Křehké a půvabné tělo ženy přestává být výhradně jejím
majetkem – pomalu se mění v tělo matky. Uvnitř žije někdo jiný, kdo si začíná diktovat podmínky.

AB OVO
Polska / Polsko 2012, 6' | reżyseria, scenariusz /
režie, scénář: Anita Kwiatkowska-Naqvi
zdjęcia / kamera: Anita Kwiatkowska-Naqvi,
Leyla Comert | muzyka / hudba: George Antoniv
nagrody / ocenění:
MFF Animowanych w Annecy 2013 —
nagroda dla najlepszego filmu dyplomowego /
Mezinárodní festival animovaných filmů
v Annecy 2013 – cena za nejlepší absolventský film
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RYSOPIS
POVAHOPIS
Polska / Polsko 1964, 71'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Jerzy Skolimowski
zdjęcia / kamera: Witold Mickiewicz
muzyka / hudba: Krzysztof Sadowski
obsada / hrají: Jerzy Skolimowski,
Elżbieta Czyżewska, Jacek Szczęk, Tadeusz Minc,
Andrzej Żarnecki
nagrody / ocenění:
FF PWSTiF w Warszawie 1964 —nagroda za reżyserię,
nagroda za zdjęcia; FF w Arnhem 1965 —
Grand Prix za reżyserię; Syrenka Warszawska 1965 /
FF Státní vysoké televizní a filmové školy
ve Varšavě 1964 – cena za režii, cena za kameru;
FF v Arnhemu 1965 – Grand Prix za režii;
Varšavská Syrenka 1965

Piotr Mirski

Rysopis to przekręt. Jerzy Skolimowski postanowił zrealizować swój fabularny debiut na skróty, bez tracenia czasu i pieniędzy, słowem: po studencku. Ucząc się
reżyserii w Łodzi, kolejne obowiązkowe
etiudy kręcił z myślą o większej całości,
aby potem poskładać je w pełnometrażowy film. W efekcie powstało dzieło szybkie, młodzieńcze i niechlujne, a przy
tym pełne wyzwalającego luzu i nienachalnej poezji. Główny bohater, Andrzej
Leszczyc, któremu bokserskiej postury
i melancholijnego spojrzenia użycza sam
Skolimowski, nie wie, kim chce być i co
chce robić. Kiedyś poszedł na studia ichtiologiczne, aby uniknąć wojska. Teraz
porzuca nieinteresującą go naukę i chce
odbyć służbę. Komisja poborowa daje
mu bardzo niewiele czasu na przygotowanie się do wyjazdu. Bohater spędza
go na błądzeniu po mieście i spotkaniach
z różnymi ludźmi.

Popis osoby je švindl. Jerzy Skolimowski
se rozhodl, že si práci na svém hraném
debutu zjednoduší a po studentsku ušetří čas a peníze. Jako student režie v Lodži
natáčel povinné etudy tak, aby z nich
mohl později vytvořit větší celek a spojit
je do celovečerního filmu. Vzniklo tak
dílo šité horkou jehlou, mladistvé, neučesané, ale zároveň prosycené osvobozující lehkostí a nevtíravou poezií. Hlavní
postavou je Andrzej Leszczyc, jemuž postavu boxera a melancholický pohled
propůjčil sám Jerzy Skolimowski. Leszczyc neví, kým chce být a co by chtěl dělat. Kdysi začal studovat ichtyologii, aby
nemusel jít na vojnu. Nyní však opouští
školu, která ho nebaví, a chystá se narukovat. Odvodní komise mu na přípravu
k odjezdu vymezila velmi krátký čas.
Leszczyc ho tráví bloumáním po městě
a setkáváním s různými lidmi.
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ŻYWOT MATEUSZA
ŽIVOT MATOUŠŮV
Polska / Polsko 1967, 76'
reżyseria / režie: Witold Leszczyński
scenariusz / scénář: Witold Leszczyński,
Wojciech Solarz oparty na książce Tarjei Vesaasa
zdjęcia / kamera: Andrzej Kostenko
muzyka / hudba: Arcangelo Corelli
obsada / hrají: Franciszek Pieczka, Anna Milewska,
Wirgiliusz Gryń, Hanna Skarżanka,
Małgorzata Braunek, Maria Janiec
nagrody / ocenění: MFF w Cannes 1969 —
Grand Prix (w konkursie dla młodych twórców);
MFF w Chicago 1968 - Silver Hugo;
MFF w Valladolid 1969 — Golden Spike;
MFF w Colombo 1969 — Grand Prix;
MFF w Adelaide-Auckland — Grand Prix;
Złota Kaczka dla najlepszego polskiego filmu 1968;
Nagroda im. Andrzeja Munka / MFF v Cannes 1969 –
Grand Prix (v soutěži mladých umělců);
MFF v Chicagu 1968 – Silver Hugo;

Fabularny debiut Witolda Leszczyńskiego
odzwierciedla artystyczny indywidualizm jednego z najoryginalniejszych twórców polskiej kinematografii. Za kanwę
posłużyła reżyserowi powieść Ptaki Tarjei
Vesaasa, który nigdy przedtem nie wyrażał zgody na ekranizację swoich utworów.
Żywot Mateusza to poetycka opowieść
o niezwykłej więzi człowieka z otaczającą
go naturą. Mateusz egzystuje w świecie
własnych marzeń, pragnień i wizji. Jego
szczególny kontakt z przyrodą nie znajduje zrozumienia mieszkańców wsi, którzy uważają go za półgłówka. Jedynym
oparciem jest dla niego siostra, Olga. Jednak ona bardziej niż on należy do świata
ludzi. Żywot Mateusza znalazł się w konkursie historycznego MFF Cannes 1968,
który ze względu na panującą atmosferę
społeczno-polityczną został odwołany.

Hraný debut Witolda Leszczyńského odráží umělecký individualismus jednoho
z nejoriginálnějších autorů polské kinematografie. Jako předloha mu posloužil
román Ptáci Tarjeie Vesaase, jenž doposud nesouhlasil se zfilmováním svých děl.
Život Matoušův je poetický příběh o neobyčejném poutu člověka s přírodou,
která ho obklopuje. Matouš žije ve světě
vlastních snů, tužeb a vizí. Jeho blízký
kontakt s přírodou se nesetkává s pochopením u obyvatel vesnice, kteří ho považují za hlupáka. Jedinou oporou je mu
jeho sestra Olga. Ta je však víc než on součástí světa lidí. Život Matoušův byl soutěžním filmem památného MFF Cannes
1968, odvolaného s ohledem na společensko-politickou atmosféru.

MFF ve Valladolidu 1969 – Golden Spike;
MFF v Colmbu 1969 – Grand Prix; MFF Adelaide-Auckland – Grand Prix ; Zlatá Kachna pro nejlepší
polský film 1968; Cena Andrzeje Munka

Patryk Tomiczek
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

136

CENTRAL | ŁO
01.05.2016, 21.30

KROLL
Polska / Polsko 1991, 101'
reżyseria / režie: Władysław Pasikowski
scenariusz / scénář: Władysław Pasikowski
zdjęcia / kamera: Paweł Edelman
muzyka / hudba: Michał Lorenc
obsada / hrají: Olaf Lubaszenko, Bogusław Linda,
Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 1991 — nagroda za debiut
reżyserski, nagroda za drugoplanową rolę męską,
nagroda za zdjęcia, nagroda Prezesa Komitetu
ds. Radia i Telewizji, Nagroda Specjalna Jury, Nagroda
Indywidualna Jury; Syrenka Warszawska 1991 /
Festival polských hraných filmů v Gdyni 1991 –
cena za režijní debut, cena za vedlejší mužskou roli,
cena za kameru, cena předsedy Výboru
pro rozhlasové a televizní vysílání, Zvláštní cena
poroty, Individuální ocenění poroty,
Varšavská Syrenka 1991

Piotr Mirski

Debiut Władysława Pasikowskiego, będący przy tym jego pracą dyplomową,
wciąż nie traci na wyrazistości. Znajdziemy w nim umiejętnie wykorzystane klisze
amerykańskiego kina noir, bezlitośnie
sportretowaną polską rzeczywistość, ordynarne, ale przy tym efektowne powiedzonka, a do tego wszechobecny cynizm
i podskórnie wyczuwalny moralny niepokój. Żołnierz Marcin Kroll postanawia
zdezerterować. Za sobą zostawia koszary,
w których trwa festiwal poniżenia —
tak ostentacyjny, że doprowadził innego
mężczyznę do samobójstwa. Przed sobą
ma świat, w którym nikt nie uznaje takich
wartości jak wierność czy lojalność —
w tym żona Krolla romansująca z jego
najlepszym przyjacielem. W ślad za Krollem rusza pościg. Szuka go dowództwo
starające się nie dopuścić do skandalu.
Szukają go też najbliżsi, chcący pomóc
mu i odkupić swoje winy. Ścieżki wszystkich bohaterów prowadzą przez pijane
i pełne przemocy miasto.

Debut Władysława Pasikowského, který
je zároveň jeho diplomovou prací, ani po
letech neztratil nic ze své neobyčejnosti.
Najdeme v něm dovedně využité klišé
amerického filmu noir, nelítostně vyobrazenou polskou realitu, vulgární, ale
přitom efektní hlášky, a k tomu všudypřítomný cynismus a pod povrchem znatelný morální neklid. Voják Marcin Kroll
se rozhodne dezertovat. Nechává za sebou kasárna, v nichž pokračuje přehlídka
ponížení, které bylo tak ostentativní,
že dovedlo jiného muže k sebevraždě.
Titulní hrdina má před sebou svět, v němž
nikdo neuznává hodnoty jako věrnost nebo loajalita. To se týká i jeho ženy, která
má poměr s Krollovým nejlepším přítelem. Zmizení Krolla vyprovokuje velké pátrání. Hledá ho vedení armády, které
chce zabránit skandálu. Hledají ho také
jeho blízcí, kteří mu chtějí pomoci a vykoupit svá provinění. Osudy všech postav
se odehrávají ve městě plném alkoholu
a násilí.
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ŚPIEWAJĄCY OBRUSIK
ZPÍVAJÍCÍ UBROUSEK
Polska / Polsko 2015, 92'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Mariusz Grzegorzek
zdjęcia / kamera: Przemysław Brynkiewicz
opracowanie muzyczne / hudba:
Mariusz Grzegorzek
obsada / hrají: Adrian Budakow, Mikołaj Chroboczek,
Marta Herman, Sebastian Jasnoch
nagrody / ocenění: Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 —
Złoty Pazur, nagroda w konkursie Inne Spojrzenie /
Filmový festival v Gdyni 2015 – Zlatý dráp,
ocenění v soutěži Jiný pohled

Artur Zaborski

Film kumpelski o psie i młodym chłopaku, love story na narkotycznym tripie,
dramat młodych rodziców i perska baśń.
Tu nie ma miejsca na jednolitość poetyki
czy nastroju. Cztery równoprawne historie, każda w innym gatunku, tworzą cztery rozdziały, z których składa się Śpiewający obrusik. Pomiędzy nimi oglądamy,
jak nad swoimi rolami pracują grający
w filmie studenci. Bo Obrusik… skupia się
na postaci wchodzącego na ścieżkę kariery aktora, na wiążących się z tym wyzwaniach, lękach i niepokojach. Chociaż
to film dyplomowy wydziału aktorskiego
(pierwszy w historii łódzkiej Filmówki),
reżyser — czołowy polski twórca kina autorskiego i rektor — nie daje swoim
podopiecznym taryfy ulgowej. Tak jak
w swojej dotychczasowej twórczości, wykorzystuje do cna talenty aktorów. Wplatając w fabułę fragmenty making-ofu,
pozwala lepiej poznać tych młodych ludzi, o których będzie głośno lada moment. Ci raz są w nastroju do śmiechu, innym razem dzielą się refleksjami. Tak czy
siak — Obrusik… śpiewa bez ani jednej
fałszywej nuty.

Kamarádský film o psu a mladém chlapci,
love story na tripu, drama mladých rodičů
a perská pohádka. Není zde prostor pro
jednotnou poetiku nebo náladu. Film
Zpívající ubrousek se skládá ze čtyř rovnoprávných příběhů různých žánrů, tvořících čtyři kapitoly. Mezi jednotlivými příběhy pak sledujeme, jak studenti hrající
ve filmu pracují na svých rolích. Film se
totiž soustředí na postavu začínajícího
herce a na s tím spojené výzvy, obavy
a neklid. Jedná se o diplomový film herecké fakulty (první v historii lodžské filmové školy), ale režisér, jímž je přední polský tvůrce autorského filmu a zároveň
rektor školy, svým svěřencům v ničem neslevil. Podobně jako ve své předchozí
tvorbě, i nyní využívá talent herců až na
dřeň. Do vyprávění zapojuje také zákulisní pohled, který nám umožní lépe poznat tyto mladé lidi, které zanedlouho
čeká sláva. Někdy je jim do smíchu, jindy
se s divákem dělí o svá zamyšlení…
A v Ubrousku pokaždé zpívá bez jediného falešného tónu.
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SŁOŃCE W SIECI
SLNKO V SIETI
Czechosłowacja / Československo 1962, 90'
reżyseria / režie: Štefan Uher
scenariusz / scénář: Alfonz Bednár
zdjęcia / kamera: Stanislav Szomolányi
muzyka / hudba: Ilja Zeljenka, Ivan Stadtrucker
obsada / hrají: Jana Beláková, Oľga Šalagová,
Marián Bielik, Pavol Chrobák

Piotr Czerkawski
(Czechosłowacka Nowa Fala,
Kino Nowe Horyzonty)

Pionierskie dzieło czechosłowackiej Nowej Fali, które w dniu premiery zaskakiwało obyczajową odwagą. W filmie Štefana Uhera pojawiły się postacie niemające
wcześniej wstępu do krajowej kinematografii: beztroscy rodzice, niewierni mężowie i zagubione w rzeczywistości nastolatki. Zgodnie z późniejszą praktyką nurtu
reżyser sięgnął głównie po aktorów niezawodowych, których obecność ma na
celu zwiększenie wiarygodności opowiadanej historii. Głównymi bohaterami
Słońca w sieci są Fajolo i Bela, dwoje młodych ludzi uwikłanych w toksyczną relację. Choć oboje wydają się hardzi i cyniczni, swoją postawą dają w rzeczywistości
wyraz emocjonalnej dezorientacji. Słońce w sieci pokazuje skomplikowany proces rodzenia się tożsamości bohaterów.
Film Uhera otwarcie zrywa z regułami
klasycznej narracji. Jest dygresyjny, anegdotyczny i przesycony atmosferą letniego rozleniwienia. Poetycki nastrój dodatkowo potęguje oczekiwane przez
bohaterów zaćmienie słońca, które odegra istotną rolę w rozwoju fabuły.

Průkopnické dílo Československé nové
vlny v době své premiéry překvapovalo
odvahou bořit konvence. Ve filmu Štefana Uhera se objevily postavy, pro které
do té doby nebylo v československé kinematografii místo: lehkomyslní rodiče, nevěrní muži nebo teenageři tápající v realitě. V souladu s pozdější praxí tohoto
proudu si režisér vybíral především neherce, kteří měli dodat vyprávěnému příběhu na věrohodnosti. Hlavními hrdiny
filmu Slunce v síti jsou dva mladí lidé, Fajolo a Bela, kteří spolu mají nezdravý milostný vztah. Oba působí hrdě a cynicky,
ale ve skutečnosti se jedná pouze o výraz emocionálního zmatku. Slunce v síti
ukazuje komplikovaný proces zrození
identity hrdinů. Film Štefana Uhera se
otevřeně zříká pravidel klasického vyprávění. Je digresivní, anekdotický, prosycený
atmosférou letního lenošení. Poetickou
náladu ještě zesiluje zatmění Slunce, na
které hrdinové filmu čekají a které sehraje
ve vývoji děje důležitou roli.
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SPOJRZENIE Z OKNA
ZÁVRAŤ
Czechosłowacja / Československo 1962, 81'
reżyseria / režie: Karel Kachyňa
scenariusz / scénář: Jan Procházka, Karel Kachyňa
zdjęcia / kamera: Josef Vaniš
obsada / hrají: Eva Šolcová, Petr Skála,
Oldřich Velen, Jaroslav Radimecký, Karel Hospodský,
Míla Myslíková

Jana Bébarová

Na początku lat 60. Karel Kachyňa nawiązał współpracę z pisarzem i scenarzystą
Janem Procházką, w wyniku czego powstało wiele docenionych przez krytykę
filmów. Ich wspólną pracę zapoczątkowała luźno ze sobą powiązana trylogia
o dojrzewaniu i pierwszych miłościach,
adresowana przede wszystkim do młodych widzów. W każdej z trzech części —
Trápení (1961), Spojrzenie (1962), Vysoká
zeď (1964) — w centrum uwagi znajduje
się młoda dziewczyna, która przeżywa
miłosne rozterki. W drugim filmie jest nią
17-letnia Božka (w tej roli Eva Šolcová,
wówczas studentka FAMU), mieszkająca
z ojcem w małym hotelu w Rudawach.
Dziewczyna zadurzyła się w młodym,
uwodzicielskim kierowcy Gábie (Petr Skála). Mężczyzna najpierw ignoruje naiwną,
ale szczerze kochającą Božkę, ale później zaczyna doceniać jej czystość uczuć.
Film chwalono zwłaszcza za pogłębione
wizerunki psychologiczne postaci i liryzm.

Na počátku šedesátých let započal Karel
Kachyňa autorskou spolupráci se spisovatelem a scenáristou Janem Procházkou.
Výsledkem jejich tvůrčího partnerství byla celá série kriticky ceněných filmů, která
dnes patří mezi ty nejlepší své doby.
Prvními z nich byla volná trilogie snímků
s tematikou dospívání a prvních lásek,
jež cílila především na mladé publikum.
Ve všech třech, počínaje Trápením (1961),
dále Závratí (1962) a Vysokou zdí (1964)
konče, stojí v centru postava dospívající
dívky silně prožívající citové vzplanutí.
V případě druhého jmenovaného filmu
se jedná o sedmnáctiletou Božku (ztvárnila ji tehdejší studentka DAMU Eva Šolcová), která společně s otcem žije v malém hotelu v Krušných horách. Dívka se
zde zamiluje do mladého, záletnického
řidiče Gáby (Petr Skála), který naivní, ale
upřímně milující Božku zprvu ignoruje,
aby v její nezkaženosti později našel zalíbení. Kachyňův snímek je oceňován zejména pro psychologickou hloubkou
a specifický lyrický tón.
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CZARNY PIOTRUŚ
ČERNÝ PETR
Czechosłowacja / Československo 1964, 85'
reżyseria / režie: Miloš Forman
scenariusz / scénář: Jaroslav Papoušek, Miloš Forman
zdjęcia / kamera: Jan Němeček
muzyka / hudba: Jiří Šlitr
obsada / hrají: Ladislav Jakim,
Pavla Martínková-Novotná, Jan Vostrčil,
Vladimír Pucholt, Pavel Sedláček, Zdeněk Kulhánek
nagrody / ocenění: Jussi Awards 1967 —
najlepszy reżyser w konkursie międzynarodowym;
MFF w Locarno 1964 — Golden Sail /
Jussi Awards 1967 – nejlepší režisér
v mezinárodní soutěži; MFF v Locarnu 1964 –
Zlatá plachetnice

Piotr Mirski
(Czechosłowacka Nowa Fala,
Kino Nowe Horyzonty)

Czarny Piotruś to jeden z pierwszych filmów czechosłowackiej Nowej Fali, a zarazem fabularny debiut jej najsłynniejszego
przedstawiciela, Miloša Formana. Tytułowym bohaterem jest nastoletni chłopak,
który chwiejnym krokiem wkracza w dorosłość. Na co dzień pracuje w sklepie
jako ktoś w rodzaju ochroniarza — niestety, brak mu odwagi, aby łapać lub
chociażby upominać kolejnych złodziei.
Po godzinach spędza czas z przyjaciółmi
i rodzicami, ale z nikim nie potrafi się zbyt
dobrze porozumieć. Ich rozmowy wypełniają komunały, pytania bez odpowiedzi i tyrady bez puenty. Zamiast zwartej
historii dostajemy ciąg luźno połączonych
epizodów, w których Forman portretuje
bohaterów podczas codziennych czynności, starając się uchwycić ducha czasów. Całość wyróżnia się absurdalnym
humorem i celnością obyczajowych obserwacji. Wiarygodność filmowi zapewnia jego dokumentalny rys, który zaznacza się w nienachalnej reżyserii i grze
częściowo nieprofesjonalnej obsady.

Černý Petr je jedním z prvních filmů Československé nové vlny a zároveň hraným
debutem jejího nejznámějšího představitele, Miloše Formana. Titulním hrdinou je
mladík, který nejistým krokem vstupuje
do dospělosti. Pracuje v obchodě, kde má
za úkol hlídat, aby nikdo nekradl, ale bohužel nemá dost odvahy zloděje chytit
nebo alespoň napomenout. Po práci tráví
čas s přáteli i s rodiči, ale s nikým si příliš
nerozumí. Jejich rozhovory sestávají
z banalit, nezodpovězených otázek a monologů bez pointy. Místo uceleného příběhu je nám představena řada volně spojených epizod, v nichž Forman portrétuje
své hrdiny při každodenních činnostech
a snaží se zachytit ducha doby. Příznačný
je absurdní humor a trefnost pozorování
každodenního života. Filmu dodává na
přesvědčivosti jeho dokumentární charakter, který spočívá v nenásilné režii a obsazení některých rolí neherci.
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SZERYF ZA KRATKAMI
ŠERIF ZA MREŽAMI
Czechosłowacja / Československo 1965, 95'
reżyseria / režie: Dimitrij Plichta
scenariusz / scénář: Dimitrij Plichta, Vladimír Valenta
zdjęcia / kamera: Viktor Svoboda
obsada / hrají: Otakar Prajzner, Jiří Sedlmayer, Martin
Štěpánek, Štefan Kapičák, Petr Svojtka,
Jiří Ornest, František Hromada

Jana Bébarová

Słowacki reżyser i scenarzysta Dimitrij
Plichta ma w dorobku kilkadziesiąt filmów dokumentalnych, m.in. popularnonaukowych, ale i kilka pełnometrażowych aktorskich, zrealizowanych głównie
w latach 60. Należy do nich dramat Szeryf
za kratkami, którego akcja toczy się w poprawczaku, gdzie trafił skazany za kradzież Jakub (Otakar Prajzner). W rzeczywistości chłopak wziął winę na siebie, by
ochronić przywódcę złodziejskiej szajki,
mając przy tym nadzieję, że jego gest
spotka się z uznaniem. Plichta, autor noweli i scenariusza, dokonuje w filmie analizy charakterów, skupiając się na kwestii,
czy człowiek w ogóle może zmienić się
na lepsze. Film o mozaikowej narracji doceniono przede wszystkim za autentyczne ukazanie miejsca (zdjęcia powstawały na terenie zakładu poprawczego
w Libkovicach), co udało się m.in. dzięki
zaangażowaniu wielu naturszczyków.

Tvorba slovenského režiséra a scenáristy
Dimitrije Plichty čítá desítky dokumentárních, povětšinou populárně-naučných
snímků a kromě jiného i několik celovečerních hraných titulů, které realizoval
převážně v 60. letech. Mezi nimi je i psychologické drama Šerif za mrežami odehrávající se v prostředí nápravně-výchovného ústavu pro mladistvé. Tam byl
umístěn protagonista Jakub (Otakar Prajzner) poté, co byl odsouzen za krádež.
Jednalo se však o solidární akt jinak nevinného chlapce, který projevil vůči vůdci
jeho zlodějské party v naivním domnění,
že ten jeho gesto ocení. Plichta, autor
námětu i scénáře, ve filmu rozehrává charakterovou studii, jíž koncentruje kolem
otázky, zda je vůbec možné, aby se člověk napravil. Mozaikovitě vyprávěný snímek byl oceňován zejména pro autentické zobrazení místa děje (štáb natáčel
v reálném prostředí výchovného ústavu
v Libkovicích), jež souviselo s jeho dokumentární stylizací. Angažováním neherců
po boku profesionálů bylo taktéž docíleno civilních projevů.
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ROMANCA O SOKU
DŽUSOVÝ ROMÁN
Czechosłowacja / Československo 1984, 75'
reżyseria / režie: Fero Fenič
scenariusz / scénář: Fero Fenič
zdjęcia / kamera: Jaroslav Brabec
obsada / hrají: Alena Mihulová,
Josef Vaidiš, Laura Kurovská, Ladislav Balous,
Ludmila Bastincová

Jana Bébarová

Alena jest młoda i naiwna, marzy o księciu na białym koniu, który wywiezie ją
z podupadłej wsi, gdzie jedynym lekarstwem na nudę jest alkohol. Wyobrażenie idealnego mężczyzny nie będzie miało jednak wiele wspólnego z pierwszym
przelotnym doświadczeniem seksualnym
dziewczyny. Co więcej, Alena wkrótce dowie się, że jest w ciąży. Pełnometrażowy
debiut Fera Feniča, absolwenta Katedry
Dokumentu FAMU, celnie opisał nikłe życiowe perspektywy młodych mieszkańców socjalistycznej wsi i ich ograniczone
szanse rozwoju. Kąśliwe aluzje krytyczne
spowodowały, że film został zakazany
i na cztery lata stał się tzw. półkownikem.
Romanca o soku to także debiut kamerzysty Jaroslava Brabca oraz druga duża
rola 19-letniej Aleny Mihulovej, która rok
wcześniej zagrała w filmie Sestričky, zrealizowanym przez jej przyszłego męża,
Karela Kachynię.

Alena je mladá naivní dívka, která sní
o lepším životě, o princi na bílém koni,
který ji odveze pryč ze stereotypního prostředí buranského venkova, kde se nuda
pravidelně zapíjí alkoholem. Ideál o dokonalém gentlemanovi se jí hned po první
letmé zkušenosti okamžitě rozplyne a je
nucena řešit mnohem komplikovanější
existenciální otázky (neplánované těhotenství) než jen bláhové sny. První celovečerní hraný film absolventa Katedry
dokumentaristiky na FAMU Fera Feniče
výstižně zachytil nepříliš perspektivní
životní šance mladých lidí na socialistickém venkově a jejich stíženou možnost
vlastní seberealizace. Nezapřel v sobě
sžíravý kritický podtón, což bylo důvodem
jeho zákazu a čtyřletému umístění mezi
tzv. trezorové filmy. Vedle Feniče představoval Džusový román debut i pro jeho
kolegu, kameramana Jaroslava Brabce
a druhou velkou hereckou příležitost pro
devatenáctiletou Alenu Mihulovou, která se rok předtím objevila v Sestřičkách
režírovaných jejím budoucím manželem
Karlem Kachyňou.
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INDIAŃSKIE LATO
INDIÁNSKÉ LÉTO
Czechy / Česko 1995, 65'
reżyseria / režie: Saša Gedeon
scenariusz / scénář: Saša Gedeon
zdjęcia / kamera: Miloš Kabyl
obsada / hrají: Tatiana Vilhelmová, Klára Issová,
Jiří Ployhar ml., Olga Karásková
nagrody / ocenění:
Festiwal Kina Wschodnioeuropejskiego
w Cottbus1995 — „Findling“ Award, Promotional
Award; nagroda czeskich krytyków 1996 —
najlepszy film roku /
Cottbus Film Festival of Young East European
Cinema 1995 - „Findling“ Award, Promotional Award;
cena českých filmových kritiků 1996 –
nejlepší film roku

Jana Bébarová

Saša Gedeon, wielki talent z pokolenia reżyserów, którzy zadebiutowali w latach
90., jak dotąd nakręcił tylko dwa filmy
pełnometrażowe. Wystarczyło to jednak,
by zapadł w pamięci widzów i krytyki.
Z pozytywnym odbiorem spotkały się już
jego etiudy na FAMU, owacje zaś zebrał
fabularny debiut Indiańskie lato. Równie
udany był także Powrót idioty (1999), zdobywca pięciu statuetek Czeskich Lwów,
w tym najważniejszych: za najlepszy film
roku, reżyserię i scenariusz. W Indiańskim
lecie widać inspirację filmami czechosłowackiej Nowej Fali lat 60., ich przepełnionym humorem, a zarazem autentycznym
spojrzeniem na świat dojrzewającej młodzieży. Gedeon portretuje introwertyczkę Klárę (Klára Issová) spędzającą lato
na wsi u babci z ekstrawertyczną kuzynką Marią (Tatiana Wilhelmová). Mały, skromny film, w którym da się zauważyć
związki z Czarnym Piotrusiem (1963) Formana, stał się świeżym, tragikomicznym
głosem pokolenia.

Do dnešního dne natočil Saša Gedeon,
velký talent nové režisérské generace 90.
let, pouze dva celovečerní filmy. To mu
však stačilo k tomu, aby se nesmazatelně
zapsal do paměti diváků a kritiky. Pozitivní přijetí měly již jeho školní filmy na
FAMU a ovace posléze sklidila i jeho celovečerní prvotina Indiánské léto. Neméně
úspěšný byl i Návrat idiota (1999), který
si vydobyl hned pět Českých lvů včetně
těch nejhlavnějších za nejlepší film roku,
režii a scénář. V Indiánském létě lze rozpoznat tvůrčí vlivy a inspiraci filmy české
nové vlny 60. let, jejich humorným, ale
přitom autentickým pohledem na svět
dospívající mládeže. Tak jako v případě
tiché, uzavřené Kláry (Klára Issová), která
tráví léto u babičky po boku extrovertní
sestřenice Marie (Tatiana Vilhelmová).
Malý, nenápadný snímek, v němž můžeme vysledovat paralelu s Formanovým
Černým Petrem (1963), těžil především
z hereckého minimalismu a stal se nezapomenutelnou a svěží tragikomickou
generační výpovědí.
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DZIKIE PSZCZOŁY
DIVOKÉ VČELY
Czechy / Česko 2001, 94'
reżyseria / režie: Bohdan Sláma
scenariusz / scénář: Bohdan Sláma
zdjęcia / kamera: Diviš Marek
muzyka / hudba: Miroslav Šimáček
obsada / hrají: Zdeněk Raušer, Tatiana Vilhelmová,
Vanda Hybnerová, Pavel Liška, Eva Tauchenová,
Zuzana Kronerová
nagrody / ocenění: Czeskie Lwy 2002 —
najlepsza aktorka drugoplanowa;
Warszawski MFF 2002 — specjalne wyróżnienie;
Festiwal Młodego Kina Wschodnioeuropejskiego
w Cottbus 2002 — główna nagroda;
MFF w Rotterdamie 2002 — główna nagroda /
Český lev 2002 – nejlepší ženský herecký výkon
ve vedlejší roli; MFF ve Varšavě 2002 –
zvláštní čestné uznání; Festival mladého východoevropského filmu v Cottbusu 2002 – hlavní cena;
MFF v Rotterdamu 2002 – hlavní cena

Piotr Mirski

Prowincja, kilka domów, sklep, droga
i wielkie połacie zieleni. Różni ludzie, młodsi i starsi, szczęśliwi lub nieszczęśliwi,
najczęściej jednak zawieszeni między jednym a drugim stanem. Chodzą do pracy,
rozmawiają, palą papierosy, piją alkohol,
uprawiają seks i tańczą. Ich codzienna rutyna od czasu do czasu układa się w nieskomplikowaną fabułę, w coś na kształt
romansu lub komedii. Właśnie tak przedstawia się zawartość Dzikich pszczół: filmu bezpretensjonalnego, dalekiego od
patosu czy melodramatyzmu, „zwyczajnego” w najlepszym znaczeniu tego słowa. Bohaterowie są trochę karykaturalni,
ale przy tym bardzo wiarygodni. Zamieszkiwany przez nich świat jest pełen detali. Przez większość czasu kontemplujemy wszechobecną przaśność: ubogie
domy, skrzypiące łóżka, pastwiska. Pośród tego pojawiają się jednak pojedyncze, nieco surrealistyczne przebłyski nowoczesności: telefony komórkowe czy
popowa muzyka.

Na venkově, jen pár domů, obchod, silnice a rozlehlé zelené plochy. Různí lidé,
mladí i staří, šťastní nebo nešťastní, nejčastěji uvízli někde mezi jedním a druhým
stavem. Chodí do práce, povídají si, kouří,
pijí alkohol, provozují sex, tančí. Jejich
každodenní rutina občas poskládá do
prostého příběhu na způsob romance či
komedie. Přesně takový je obsah filmu
Divoké včely: nenáročný film, daleký jakéhokoli patosu nebo melodramatismu,
„obyčejný“ v tom nejlepším slova smyslu.
Postavy jsou mírně karikaturní, ale zároveň velmi věrohodné. Jejich svět je plný
detailů. Po většinu času sledujeme všudypřítomnou zaostalost: chudé domy,
vrzající postele, pastviny. Mezi tím se však
objevují jednotlivé, poněkud surrealistické záblesky moderního světa, jako
jsou mobilní telefony nebo pop-music.
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HISTORIE NIEMIŁOSNE
NELÁSKY
Czechy / Česko 2001, 29'
reżyseria / režie: Tomáš Bařina
scenariusz / scénář: Tomáš Bařina, Rudolf Merkner
zdjęcia / kamera: Thomas Křivý
obsada / hrají: Barbora Seidlová, Martha Issová,
Mario Kubaš, Tereza Gübelová, Marie Málková,
Jindřich Bonaventura

Jana Bébarová

Dotychczasowa twórczość Tomáša Bařiny,
absolwenta filmoznawstwa na Uniwersytecie Karola i reżyserii na FAMU, to dwie
cieszące się powodzeniem wśród publiczności produkcje pełnometrażowe —
komedia Młode wino (2008) oraz adaptacja powieści Michala Viewegha Román
pro muže (2010). Bařina już jako student
zyskał popularność widowni: najpierw
krótkim metrażem Konec sezóny (1999)
o nietypowym spotkaniu dwóch par kochanków w pokoju hotelowym (nominacja do studenckiego Oscara), a dwa lata
później półgodzinnym dyplomowym filmem Historie niemiłosne (nagroda za najlepszy film studencki na MFF w Karlowych Warach). Bohaterką tej tragikomedii
jest uczennica technikum odzieżowego
(Barbora Seidlová), która w trakcie przygotowań do pokazu mody oddaje się
marzeniom o wielkiej miłości. Swój wkład
do filmu wniósł też jeden z najbardziej
cenionych czeskich kompozytorów muzyki filmowej, Jan P. Muchow.

Filmografie Tomáše Bařiny, absolventa filmové vědy na Karlově univerzitě v Praze
a filmové režie na FAMU, v současnosti
čítá dva divácky úspěšné celovečerní snímky – komedii Bobule (2008) a adaptaci
románu Michala Viewegha Román pro
muže (2010). Úspěchy u publika sklízel
Bařina již jako student, a to nejprve krátkým snímkem Konec sezóny (1999) o netradičním setkání dvou mileneckých párů
v hotelovém pokoji, za který byl nominován na studentského Oscara, a o dva
roky později půlhodinovým absolventským snímkem Nelásky (2001), jímž si získal porotu na tehdejším karlovarském
festivalu, odkud si odvezl cenu pro nejlepší studentský film. Protagonistkou
tragikomedie z prostředí oděvní školy je
osamělá dospívající dívka (Barbora Seidlová), která se na pozadí příprav módní
přehlídky oddává snům o velké lásce. Autorsky se na filmu Tomáše Bařiny rovněž
podílel v současnosti jeden z nejuznávanějších českých hudebníků a skladatelů
filmové hudby, Jan P. Muchow.
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SEX W BRNIE
NUDA V BRNĚ
Czechy / Česko 2003, 103'
reżyseria / režie: Vladimír Morávek
scenariusz / scénář: Vladimír Morávek, Jan Budař
zdjęcia / kamera: Diviš Marek
muzyka / hudba: Jan Budař
obsada / hrají: Kateřina Holánová, Jaroslava Pokorná,
Petr Jeništa, Jan Budař, Marek Daniel,
Miroslav Donutil
nagrody / ocenění:
MFF w Bratysławie 2003 — najlepsza aktorka,
Grand Prix; Czeskie Lwy 2004 — najlepszy film,
najlepszy aktor, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz,
najlepszy montaż, nagroda krytyków /
MFF v Bratislavě 2003 – nejlepší ženský herecký výkon,
Grand Prix; Český lev 2004 – nejlepší film,
nejlepší mužský herecký výkon, nejlepší scénář,
nejlepší střih, cena kritiků

Piotr Mirski

W mieście Brno swój „pierwszy raz” ma
przeżyć dwoje młodych ludzi. Bohaterowie nie są być może najładniejszą parą
na świecie, ale kochają się — i to powinno
wystarczyć. Instruowani przez bardziej
doświadczone osoby, starają się jak najlepiej przygotować do tego wiekopomnego wydarzenia. On w ramach ćwiczenia zakłada prezerwatywę na bagietkę,
a ona poznaje magiczne słowa, które
sprawiają, że mężczyźni stają się chętni
i gotowi. Zegar tyka, napięcie rośnie, godzina schadzki jest coraz bliżej. W tle przyglądamy się erotycznym przygodom innych mieszkańców Brna. Co człowiek,
to historia: czasem tragiczna, częściej jednak komiczna. W tej frywolnej komedii
seks jest zazwyczaj obowiązkiem, szamotaniną lub trudnym do osiągnięcia celem, słowem: źródłem poniżenia i frustracji. O dziwo, niekiedy potrafi też dawać
przyjemność i spełnienie.

Dva mladí lidé mají v Brně prožít své „poprvé“. Možná nejsou nejkrásnějším párem
na světě, ale milují se a to musí stačit. Na
základě rad od zkušenějších osob se na
tuto pamětihodnou událost snaží co nejlépe připravit. On cvičně nasazuje kondom na rohlík, ona se učí kouzelná slůvka,
která mají vzbudit mužovu touhu a žádostivost. Hodiny tikají, napětí roste, hodina schůzky se kvapem blíží. Na pozadí
sledujeme erotická dobrodružství jiných
obyvatel Brna. Co člověk, to jiný příběh:
někdy tragický, jindy komický. V této frivolní komedii je sex zpravidla povinností,
zmatkem nebo těžko dosažitelným cílem,
zkrátka zdrojem ponížení a frustrace.
Je až s podivem, že někdy může přinášet
i požitek a naplnění.
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… A BĘDZIE GORZEJ
… A BUDE HŮŘ
Czechy / Česko 2007, 84'
reżyseria / režie: Petr Nikolaev
scenariusz / scénář: Petr Nikolaev, Jan Pelc
zdjęcia / kamera: Diviš Marek
obsada / hrají: Karel Žídek, Filip Kaňkovský,
Radomil Uhlíř, Pavel Zajíček, Vladimír Škultéty,
Karel Zima, Otmar Brancuzský
nagrody / ocenění: FF w Pilźnie 2007 —
najlepszy film; Czeskie Lwy 2008 — najlepszy reżyser,
najlepsze zdjęcia, najlepszy montaż /
Filmový festival v Plzni 2007 – nejlepší film,
Český lev 2008 – nejlepší režisér, nejlepší kamera,
nejlepší střih

Jana Bébarová

Prozaik Jan Pelc to znana postać czeskiego literackiego undergroundu, zwłaszcza
dzięki głośnej, kontrowersyjnej trylogii
…będzie gorzej. W powieści z elementami autobiograficznymi Pelc sportretował pokolenie młodzieży, która wiodąc
życie ni to hipisów, ni to meneli, kontestuje realny socjalizm. Główny bohater,
Olin, właśnie wrócił z psychiatryka, gdzie
przybywał przez rok po próbie samobójczej. Wyreżyserowana przez Petra Nikolaeva adaptacja filmowa, której producentem był Čestmír Kopecký, oddaje
duszny klimat powieści Pelca. Czarno-białe zdjęcia na taśmie 16 mm dodały
autentyczności obrazowi czasów czechosłowackiej normalizacji i postaw wyobcowanych społecznie nygusów, których
pozbawione celu życie toczy się wokół
alkoholu, seksu, kaca, prześladowań
ze strony milicji oraz ucieczki przed prawem. Ze względu na rozwichrzoną stylistykę oraz podjęcie nonkonformistycznej
tematyki film Nikolaeva stanowi wyjątek
w dorobku współczesnej czeskiej kinematografii.

Spisovatel Jan Pelc patří k výrazným
osobnostem českého literárního undergroundu, zejména díky jeho známému,
kontroverznímu trojrománu …a bude hůř.
V částečně autobiografickém díle Pelc
portrétoval generaci socialistických mániček, vůči totalitnímu systému rebelující
mládeže z okraje společnosti v čele s Olinem, který se po roce vrátil z psychiatrické léčebny, kde byl umístěn po pokusu o sebevraždu. Filmová adaptace, které
se pod produkcí Čestmíra Kopeckého
ujal režisér Petr Nikolaev, přesně vystihla
syrovou atmosféru Pelcova románu. Zvolený černobílý materiál 16mm formátu
snímku vdechl patřičnou autenticitu
skepse normalizačních let a stereotypního počínání sociálně neukotvených mladých flákačů, jejichž bezcílné životy se
točí v kruhu alkoholu, sexu, kocoviny, policejní šikany a útěků před zákonem. Pro
svůj neučesaný styl a nonkonformní téma
představuje Nikolaevův snímek v rámci
soudobé české kinematografie ojedinělý
filmařský počin.
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DOM
DŮM
Słowacja, Czechy / Slovensko, Česko 2011, 100'
reżyseria / režie: Zuzana Liová
scenariusz / scénář: Zuzana Liová, Jana Skořepová
zdjęcia / kamera: Jan Baset Střítežský, Juraj Chlpík
obsada / hrají: Miroslav Krobot, Taťjana Medvecká,
Judit Bárdos, Ester Geislerová, Marek Geišberg,
Lucia Jašková, Marián Mitaš
nagrody / ocenění: MFF w Bratysławie 2011 —
najlepszy słowacki film; Czeskie Lwy 2012 —
najlepsza aktorka drugoplanowa;
MFF w Palm Springs 2012 — nagroda jury /
MFF v Bratislavě 2011 – nejlepší slovenský film;
Český lev 2012 – nejlepší vedlejší ženská role;
MFF v Palm Springs 2012 – cena poroty

Jana Bébarová

Pasmo sukcesów pełnometrażowego debiutu Zuzany Liovej, absolwentki wydziałów scenopisartwa i dramaturgii bratysławskiej filmówki (VŠMÚ), rozpoczęło
się na festiwalu w Berlinie, gdzie film miał
swoją światową premierę. Kameralny dramat rodzinny opowiada o skomplikowanej relacji ojca (Miroslav Krobot) i córki
(Judit Bárdos). Podczas gdy on całą energię wkłada w budowanie dla niej domu,
ona nie marzy o niczym innym, jak o ucieczce od stereotypowego, mdłego, małomiasteczkowego życia. Różnice światopoglądowe obu postaci wzmacnia konflikt
ojca ze starszą córką, wydziedziczoną
z powodu jej krnąbrności. Eva, której nie
w smak zawziętość i chłód ojca, buntuje
się przeciw jego dyktatowi, wagarując
oraz odwiedzając po kryjomu siostrę Janę i jej rodzinę. Prawdziwy dramat zaczyna się w chwili, gdy na jaw wychodzą
rodzinne sekrety. Nakręcony z dużą
wrażliwością intymny dramat o konflikcie pokoleń został na Słowacji uznany
za film roku.

Celovečerní prvotina absolventky bratislavské VŠMÚ v oboru scenáristika a dramaturgie Zuzany Liové si odbyla světovou
premiéru na berlínském festivalu, kde
započala svou úspěšnou dráhu. Komorní
rodinné drama pojednává o komplikovaném vztahu otce (Miroslav Krobot)
a dcery (Judit Bárdos). Zatímco on vkládá
veškerou svou energii do stavby jejího
domu, ona netouží po ničem jiném, než
uniknout ze stereotypního, nevzrušivého
života na maloměstě. Rozdílné světonázory obou postav ztěžuje i otcův spor se
starší dcerou, kterou pro její vzpurnost
kdysi vydědil. Eva, jíž se otcova citová
chladnost a zarputilost příčí, se proti jeho
diktátu bouří záškoláctvím a tajným
navštěvováním sestry Jany a její rodiny.
Skutečné drama se začne rozehrávat
v momentě, kdy na povrch začínají vyplouvat rodinná tajemství, které na vzájemné vztahy a neshody vrhnou nové
světlo. Citlivě natočené intimní drama
o generačním konfliktu bylo na Slovensku vyhodnoceno jako nejlepší film
toho roku.
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LOVE
LÓVE
Czechy, Słowacja / Česko, Slovensko 2011, 88'
reżyseria / režie: Jakub Kroner
scenariusz / scénář: Jakub Kroner
zdjęcia / kamera: Mário Ondriš
obsada / hrají: Michal Nemtuda, Kristína Svarinská,
Jakub Gogál, Dušan Cinkota, Tina, Samuel Spišák,
Zuzana Porubjaková

Jana Bébarová

W 2009 roku 22-letni Jakub Kroner zwrócił na siebie uwagę debiutanckim dokumentem Bratislavafilm. Film młodego reżysera był jedną z najczęściej oglądanych
produkcji słowackich po roku 1990. Utalentowanego absolwenta animacji bratysławskiej filmówki okrzyknięto nadzieją
kina słowackiego. Jego następne dzieło
również odniosło sukces frekwencyjny —
Love przyciągnęło do kin 100 tysięcy widzów, pokonując tym samym rezultat
debiutu. Osadzona w realiach bratysławskiego osiedla opowieść o dwóch młodych złodziejach samochodów łączy dynamiczną akcję z wątkiem miłosnym.
Gatunkowy film skierowany do młodej
publiczności został uznany za głos pokolenia i doceniony za autentyzm w ukazywaniu środowiska, do którego należą
bohaterowie.

Coby dvaadvacetiletý debutant na sebe
Jakub Kroner v roce 2009 upoutal pozornost hraným dokumentem Bratislavafilm,
který se na Slovensku dočkal takové
divácké přízně, že se vyšvihl do žebříčku
tamních nejnavštěvovanějších filmů po
roce 1990. Původně vystudovaný animátor byl díky svému talentu považován
za příslib soudobé slovenské kinematografie, což ostatně o dva roky později
stvrdil následujícím režijním počinem Lóve, který v návštěvnosti v domácích kinech pokořil stotisícovou hranici a předčil
tak jeho prvotinu. Snímek, který režisér
opět situoval do prostředí bratislavského
sídliště, vypráví příběh dvou mladíků živících se krádežemi aut, jenž je na jedné
straně protkaný adrenalinovou a na druhé
milostnou linií. Čistě žánrový film, který
je jako výpověď jedné generace cílený
pro mladé publikum, byl oceňován pro
autenticitu ve vykreslení charakterů postav, jejich chování, způsobu mluvy
a obecně prostředí, v němž se pohybují.
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NIEWINNI CZARODZIEJE
NEVINNÍ ČARODĚJOVÉ
Polska / Polsko 1960, 87'
reżyseria / režie: Andrzej Wajda
scenariusz / scénář: Jerzy Skolimowski,
Jerzy Andrzejewski
zdjęcia / kamera: Krzysztof Winiewicz
muzyka / hudba: Krzysztof Komeda
obsada / hrají: Tadeusz Łomnicki,
Krystyna Stypułkowska, Zbigniew Cybulski,
Kalina Jędrusik

Piotr Czerkawski

Twórcom Niewinnych czarodziejów udało
się przemycić w filmie nonszalancki urok
życia warszawskiej młodzieży końca lat
50. W dziele Andrzeja Wajdy niemal bez
przerwy rozbrzmiewa hipnotyczny jazz,
a akcja rozgrywa się w najmodniejszych
stołecznych knajpach. W uchwyceniu ducha epoki pomaga także obecność na
ekranie przedstawicieli ówczesnej bohemy artystycznej — Romana Polańskiego, Krzysztofa Komedy czy współautora
scenariusza Jerzego Skolimowskiego.
Pozornie beztroska atmosfera filmu okazuje się zwodnicza. Niewinni czarodzieje
opowiadają wszak gorzką historię miłosną dwojga młodych ludzi, którzy przyjmują pseudonimy Pelagia i Bazyli. Relacja
między nimi od samego początku przypomina nieczystą grę napędzaną nieufnością i egoizmem. Postawa bohaterów
wzbudziła irytację komunistycznych
władz, które oskarżyły film o promowanie postaw dekadenckich i wymusiły na
reżyserze dokręcenie optymistycznego
zakończenia. Nawet pomimo cenzorskich
ingerencji Niewinni czarodzieje po dziś
dzień pozostają fascynującym świadectwem epoki.

Autorům filmu Nevinní čarodějové se podařilo zachytit nonšalantní půvab života
varšavské mládeže na konci padesátých
let. Děj tohoto díla Andrzeje Wajdy se
odehrává v nejmódnějších hospodách
hlavního města a ve filmu téměř nepřetržitě zní hypnotický jazz. K zachycení ducha doby pomohlo i obsazení představitelů tamní umělecké bohémy: na plátně
se objeví Roman Polański, Krzysztof Komeda či Jerzy Skolimowski, který je spoluautorem scénáře. Zdánlivě bezstarostná
atmosféra filmu je však klamná. Nevinní
čarodějové vyprávějí hořký milostný příběh dvou mladých lidí, kteří vystupují
pod přezdívkami Pelagia a Bazyli. Jejich
vztah od samého začátku připomíná nečistou hru poháněnou nedůvěrou a egoismem. Životní postoje hrdinů filmu vzbudily nevoli komunistické moci. Režisér
byl obviněn z propagace dekadentních
názorů a přinucen doplnit film optimistickým závěrem. I přes zásahy cenzury
zůstávají Nevinní čarodějové fascinujícím
svědectvím doby.
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TRZEBA ZABIĆ TĘ MIŁOŚĆ
JAK ZABÍJET LÁSKU
Polska / Polsko 1972, 92'
reżyseria / režie: Janusz Morgenstern
scenariusz / scénář: Janusz Głowacki
zdjęcia / kamera: Zygmunt Samosiuk
muzyka / hudba: Bohdan Mazurek
obsada / hrají: Jadwiga Jankowska-Cieślak,
Andrzej Malec, Jan Englert, Barbara Wrzesińska
nagrody / ocenění:
Lubuskie Lato Filmowe 1973 —
Złote Grono dla najlepszego filmu, najlepszej aktorki
i najlepszej aktorki drugoplanowej /
Lubuské filmové léto – Zlatý hrozen za nejlepší film,
nejlepší herečku a nejlepší ženskou vedlejší roli

Piotr Czerkawski

Janusz Morgenstern z premedytacją niszczy młodzieńcze złudzenia bohaterów.
Andrzej i Magda to dwoje młodych ludzi,
którzy pragną wspólnie rozpocząć dorosłe życie. Szara, komunistyczna rzeczywistość przynosi im jednak na każdym
kroku kolejne rozczarowania i wystawia
ich charaktery na ciężką próbę. Szczególnie źle wiedzie się Andrzejowi, który
zdradza Magdę i dopuszcza się złamania
prawa. Choć Trzeba zabić tę miłość jest
dramatem psychologicznym, to nad filmem unosi się także aura groteski charakterystyczna dla scenarzysty, Janusza
Głowackiego. Wyjątkowo mocno daje
się ona we znaki w — stanowiącym kompozycyjną klamrę filmu — epizodzie
z udziałem Jana Himilsbacha, który jest
także ironicznym komentarzem do losów
głównych bohaterów. Zaprezentowana
w Trzeba zabić… gorzka wizja otaczającego świata nie przypadła do gustu peerelowskim decydentom. W momencie
premiery film Morgensterna został dopuszczony wyłącznie do ograniczonej
dystrybucji w kinach studyjnych.

Janusz Morgenstern systematicky boří
mladické iluze svých hrdinů. Andrzej
a Magda jsou dva mladí lidé, kteří spolu
chtějí začít dospělý život. Šedá komunistická realita jim však na každém kroku
přináší rozčarování a vystavuje jejich charakter těžké zkoušce. Obzvlášť špatně se
daří Andrzejovi, který je Magdě nevěrný
a jedná v rozporu s právem. Film Jak zabíjet lásku je sice psychologické drama, ale
vznáší se nad ním aura grotesky, typická
pro scenáristu Janusze Głowackého.
Velmi silně se projeví v epizodě s Janem
Himilsbachem, která tvoří kompoziční
rámec filmu a zároveň je ironickým komentářem osudu obou hlavních postav.
Hořká vize okolního světa, představená
ve filmu Jak zabíjet lásku, nebyla vhod
pohlavárům socialistického Polska. V době premiéry byl Morgensternův film
vysílán pouze v omezené distribuci artových kin.
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YESTERDAY
YESTERDAY
Polska / Polsko 1984, 87'
reżyseria / režie: Radosław Piwowarski
scenariusz / scénář: Radosław Piwowarski
zdjęcia / kamera: Witold Adamek
muzyka / hudba: Jerzy Matula
obsada / hrají: Piotr Siwkiewicz, Anna Kaźmierczak,
Krzysztof Majchrzak, Henryk Bista
nagrody / ocenění: MFF w San Sebastián 1985 —
najlepszy film, najlepszy aktor;
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdańsku 1985 — Brązowe Lwy za najlepsze zdjęcia /
MFF v San Sebastiánu 1985 – nejlepší film,
nejlepší herec; Festival polských hraných filmů
v Gdaňsku 1985 – Bronzoví lvi za nejlepší kameru

Piotr Czerkawski

W debiucie Radosława Piwowarskiego
rockandrollowy pazur łączy się z balladową sentymentalnością. Reżyser opowiada historię grupy chłopaków z prowincjonalnego miasteczka, którzy fascynują
się twórczością The Beatles. Muzyka
„Czwórki z Liverpoolu” stanowi dla bohaterów odskocznię od peerelowskiej szarzyzny lat 60. Przy okazji inspiruje ich
do wyrażenia buntu wobec lokalnych autorytetów — moralizującego księdza
i apodyktycznego nauczyciela. Jak przystało na opowieść inicjacyjną, w Yesterday
pojawia się także wątek miłosny opisujący burzliwe uczucie chłopaka o ksywce
„Ringo” do pięknej Ani. Film Piwowarskiego bywa momentami zabawny, lecz
— co podkreśla zapożyczony z piosenki
Beatlesów tytuł — jest również otwarcie
nostalgiczny. Dzięki kompozycyjnej klamrze wiemy, że bohaterowie wspominają swoją emocjonującą młodość z 20-letnim dystansem. Emanujący z Yesterday
wdzięk ujął także widzów poza granicami
Polski – debiut Piwowarskiego otrzymał
Złotą Muszlę na prestiżowym festiwalu
w San Sebastián.

Radosław Piwowarski ve svém debutu
spojuje rokenrolový říz s baladickou sentimentalitou. Režisér vypráví příběh skupiny chlapců z malého městečka, kteří
podlehli kouzlu kapely Beatles. Hudba
liverpoolské čtveřice je pro ně útěkem
z šedi socialistického Polska šedesátých
let. Kromě toho je inspiruje k vyjádření
protestu vůči místním autoritám: moralizujícímu knězi a pedantskému učiteli.
Protože se jedná o iniciační vyprávění, objevuje se ve filmu Yesterday i milostný
příběh popisující vášnivý cit chlapce, který si říká Ringo, ke krásné Anně. Piwowarského film je chvílemi zábavný, ale je
zároveň otevřeně nostalgický, jak ostatně napovídá i titul vypůjčený z písně
Beatles. Díky rámcové kompozici víme,
že hrdinové na své city překypující mládí
vzpomínají s dvacetiletým odstupem.
Film Yesterday okouzlil i diváky za hranicemi Polska – půvabný debut Radosława
Piwowarského byl oceněn Zlatou Mušlí
na prestižním festivalu v San Sebastiánu.
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NAD RZEKĄ, KTÓREJ NIE MA
NAD ŘEKOU, KTERÁ NENÍ
Polska / Polsko 1991, 85'
reżyseria / režie: Andrzej Barański
scenariusz / scénář: Andrzej Barański na podstawie
opowiadania Stanisława Czycza / Andrzej Barański
na motivy povídky Stanisława Czycze
zdjęcia / kamera: Ryszard Lenczewski
muzyka / hudba: Henryk Kuźniak
obsada / hrají: Marek Bukowski,
Joanna Trzepiecińska, Adrianna Biedrzyńska,
Mirosław Baka
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 1991 — najlepszy scenariusz /
Festival polských hraných filmů v Gdyni 1991 –
nejlepší scénář

Piotr Czerkawski

Adaptacja opowiadania Stanisława Czycza. Pełna letniej zmysłowości i dyskretnego liryzmu historia czterech nastolatków. „Admirał”, „Ataman”, „Wódz” i „Pasza”
spędzają czas na piciu taniego wina, snuciu młodzieńczych fantazji i poszukiwaniu sposobów na zabicie wakacyjnej nudy. Monotonia ich egzystencji zostaje
zakłócona, gdy do miasteczka przybywa
piękna Marta. Pojawienie się dziewczyny
wystawia przyjaźń bohaterów na próbę,
a przy okazji pozwala im zakosztować
pierwszych miłosnych uniesień i gorzkich
rozczarowań. Osadzony w realiach lat 60.
film to kolejny dowód charakterystycznego dla Andrzeja Barańskiego umiłowania prowincji. Reżyser nie ukrywał, że film
jest dla niego głęboko osobisty… W jednym z wywiadów wspominał o Nad rzeką…: Jest to moja podróż sentymentalna
do czasu, miejsc i ludzi — do siebie. Przeminęło małe miasteczko, w którym żyłem,
przeminęła moja młodość.

Filmová adaptace povídky Stanisława
Czycze, příběh čtyř teenagerů plný letní
smyslnosti a diskrétní lyriky. Čtyři přátelé
s přezdívkami Admirál, Ataman, Náčelník
a Paša tráví čas popíjením levného vína,
mladickým fantazírováním a snahou vymanit se z prázdninové nudy. Monotónnost jejich života vezme za své, když se
v jejich městečku objeví krásná Marta.
Příchod dívky vystaví přátelství čtyř hrdinů zkoušce, současně jim umožní okusit
první milostná opojení a hořká zklamání.
Film zasazený do reálií šedesátých let je
dalším důkazem náklonnosti Andrzeje
Barańského k maloměstu, která je pro něj
charakteristická. Režisér se netají tím,
že je pro něj tento film velmi osobní…
V jednom z rozhovorů na něj vzpomíná
takto: „Je to má sentimentální cesta do
doby, na místa a k lidem – k sobě. Pryč je
městečko, kde jsem žil, pryč je mé mládí.”
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OSTATNI DZWONEK
POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Polska / Polsko 1989, 107'
reżyseria / režie: Magdalena Łazarkiewicz
scenariusz / scénář: Włodzimierz Bolecki
zdjęcia / kamera: Bogdan Stachurski
muzyka / hudba: Zbigniew Preisner
obsada / hrají: Zbigniew Suszyński,
Agnieszka Kowalska, Aleksander Bednarz,
Henryk Bista

Piotr Czerkawski

W debiucie Magdaleny Łazarkiewicz tytułowy „ostatni dzwonek” wybudza bohaterów z młodzieńczej beztroski. Dojrzewanie trójmiejskich licealistów przypada
na burzliwy czas politycznych przemian. Do niepopularnej klasy IV A dołącza chłopak relegowany z innej szkoły
za działalność opozycyjną. Pod wpływem
nowego kolegi znana z chuligańskich
wygłupów grupka zmienia się stopniowo
w dojrzałą wspólnotę buntującą się przeciw komunistycznej rzeczywistości. Ukoronowaniem wysiłków bohaterów ma
być zaangażowany politycznie spektakl
teatralny zaprezentowany na lokalnym
festiwalu. Idea wystawienia sztuki nie podoba się jednak wpływowemu wicedyrektorowi szkoły, który zrobi wszystko,
by premiera się nie odbyła. Starcie z nieprzyjaznym nauczycielem będzie dla licealistów niezwykle istotną próbą charakteru. Film Łazarkiewicz sugestywnie
opisał nastroje społeczne i doskonale
trafił w swój czas. Jego premiera odbyła
się raptem pół roku po obradach Okrągłego Stołu.

Poslední zvonění, které dalo název debutu Magdaleny Łazarkiewiczové, probouzí
hrdiny jejího filmu z mladické bezstarostnosti. Dospívání gymnazistů z Trojměstí
(Gdaňsk, Gdyně, Sopoty) probíhá v bouřlivé době politických změn. Do neoblíbené třídy IV. A je přeřazen chlapec, který byl z předchozí školy vyloučen kvůli
aktivitám v disentu. Pod vlivem nového
spolužáka se partička známá chuligánskými kousky postupně mění ve vyzrálou
skupinu bouřící se proti komunistické
realitě. Završením úsilí těchto postav má
být politicky angažované divadelní představení na místním festivalu. Nápad uvést
hru se však nelíbí vlivnému zástupci ředitele školy, který udělá všechno pro to,
aby se premiéra neuskutečnila. Spor s nepřátelským učitelem bude pro gymnazisty velmi důležitou zkouškou charakteru.
Film Łazarkiewiczové sugestivně popisuje společenské nálady. Vznikl v pravý
čas, premiéra se uskutečnila jen půl roku
po jednání Kulatého stolu.
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EGOIŚCI
EGOISTÉ
Polska / Polsko 2000, 94'
reżyseria / režie: Mariusz Treliński
scenariusz / scénář: Mariusz Treliński, Wojciech
Nowak, Przemysław Nowakowski
zdjęcia / kamera: Grzegorz Kuczeriszka
muzyka / hudba: Paweł Mykietyn
obsada / hrají: Olaf Lubaszenko, Jan Frycz,
Rafał Mohr, Magdalena Cielecka

Piotr Czerkawski

Jeden z najbardziej drapieżnych filmów
o polskiej transformacji. Zainscenizowana
z iście operowym rozmachem opowieść
o efektownym, ale pustym życiu warszawskich elit. Mariusz Treliński ukazuje świat
niekończących się, napędzanych narkotykami imprez, które pozwalają bohaterom uciec przed uczuciowym niespełnieniem. Na tę jednocześnie fascynującą
i obrzydliwą rzeczywistość reżyser spogląda przede wszystkim oczyma Smutnego — zdolnego muzyka, który rozmienił swój talent na drobne i utrzymuje się
z tworzenia tandetnych kompozycji do
reklam. Choć mężczyzna wciąż ma w sobie cząstkę dawnej wrażliwości i skrupułów, pragnie jak najszybciej się ich pozbyć. W zrealizowanych u schyłku XX wieku
Egoistach reżyser nie wstydzi się uderzać w apokaliptyczne tony, chętnie sięga po bezwstydny kicz i barokowe kontrasty. Dzięki temu Treliński ugruntował
swoją pozycję jednego z najbardziej wyrazistych i kontrowersyjnych twórców
polskiego kina.

Jeden z nejdravějších filmů věnovaných
tématu polské transformace. Vyprávění
o honosném, ale prázdném životě varšavských elit je inscenováno s vpravdě
operním rozmachem. Mariusz Treliński
nám vyobrazuje svět nekonečných večírků oplývajících drogami, které jsou pro
hrdiny filmu útěkem před citovou vyprahlostí. Tuto fascinující, ale zároveň odpuzující realitu režisér sleduje především
očima nadaného hudebníka Smutného,
který promarnil svůj talent a živí se tvorbou laciné reklamní hudby. Stále však
v sobě má něco ze své bývalé citlivosti
a morálních zásad, snaží se jich však co
nejrychleji zbavit. Ve filmu, který vznikal
na sklonku 20. století, se režisér neostýchá udeřit na apokalyptickou strunu, s radostí používá bezostyšný kýč a barokní
kontrasty. Díky tomu si Treliński získal pozici jednoho z nejvýraznějších a nejkontroverznějších autorů polského filmu.
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SALA SAMOBÓJCÓW
MÍSTNOST SEBEVRAHŮ
Polska / Polsko 2011, 112'
reżyseria / režie: Jan Komasa
scenariusz / scénář: Jan Komasa
zdjęcia / kamera: Radosław Ładczuk
muzyka / hudba: Michał Jacaszek
obsada / hrají: Jakub Gierszał,
Roma Gąsiorowska-Żurawska, Agata Kulesza,
Krzysztof Pieczyński, Bartosz Gelner
nagrody / ocenění: Festiwal Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni 2011 — Srebrne Lwy;
Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego
Off Plus Camera 2011 — nagroda FIPRESCI;
MFF T-Mobile Nowe Horyzonty 2011 — nagroda
za najlepszy debiut w konkursie Nowe Kino Polskie /
Festival polských hraných filmů v Gdyni 2011 –
Stříbrní lvi; Mezinárodní festival nezávislého filmu
OffPlus Camera 2011 – Cena FIPRESCI;
MFF T-Mobile Nové horizonty 2011 – cena
za nejlepší debut v soutěži Nový polský film

Joanna Ostrowska

Dominik to dziecko szczęścia, może mieć
wszystko, czego zapragnie. Pochodzi
z bogatego domu, a jego rodzice należą
do elity. Żyje otoczony elektronicznymi
gadżetami, wśród innych dzieciaków
z wyższych sfer. Jednak czar młodzieńczej
beztroski nagle pryska. Wystarczy pozornie nic nieznaczący epizod i Dominik
przestaje kontrolować swoje życie. Wtedy po drugiej stronie ekranu pojawia się
tajemnicza, wirtualna Sylwia. Dziewczyna zaprasza go do „sali samobójców”.
Jan Komasa próbuje zwizualizować świat
współczesnych nastolatków, dla których
internet stał się ważniejszy i bardziej realny niż analogowa rzeczywistość. Śladem
virtual reality są w filmie m.in. animowane
sekwencje i popkulturowe nawiązania.
Rozdźwięk pomiędzy siecią a realnością
jest też odbiciem braku porozumienia
między pokoleniami — Dominik przeżywa swoją młodzieńczą tragedię w samotności. Agata Kulesza wystąpiła w roli
matki nastolatka.

Dominik je dítětem štěstěny, může mít
všechno, po čem zatouží. Má bohaté rodiče, kteří patří mezi společenskou smetánku. Žije obklopen nejnovější elektronikou, pohybuje se mezi svými vrstevníky
z dobře situovaných rodin. Kouzlo mladické bezstarostnosti však náhle pomine.
Stačí zdánlivě bezvýznamná epizoda
a Dominik ztrácí kontrolu nad svým životem. Právě tehdy se na druhé straně obrazovky objeví tajemná, virtuální Sylvie,
která ho pozve do „místnosti sebevrahů“.
Jan Komasa se pokouší vizualizovat
svět současných teenagerů, pro které je
internet důležitější a skutečnější než
analogová realita. Virtuální realita se ve filmu odráží například v animovaných sekvencích nebo v popkulturních odkazech.
Rozpor mezi životem na síti a realitou je
rovněž odrazem mezigeneračního neporozumění – Dominik svou mladickou
tragédii prožívá v osamění. Roli Dominikovy matky ztvárnila Agata Kulesza.
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PŁYNĄCE WIEŻOWCE
PLOVOUCÍ VĚŽÁKY
Polska / Polsko 2013, 93'
reżyseria / režie: Tomasz Wasilewski
scenariusz / scénář: Tomasz Wasilewski
zdjęcia / kamera: Kuba Kijowski
muzyka / hudba: Baasch
obsada / hrají: Mateusz Banasiuk,
Marta Nieradkiewicz, Bartosz Gelner,
Katarzyna Herman, Olga Frycz, Iza Kuna,
Mirosław Zbrojewicz
nagrody / ocenění: MFF w Karlowych Warach 2013 —
East of West Award; T-Mobile Nowe Horyzonty
we Wrocławiu 2013 — Nagroda Publiczności /
MFF v Karlových Varech 2013 – Cena Na východ
od Západu, MFF T-Mobile Nové horizonty
ve Vratislavi 2013 – Cena diváků

Magdalena Sztorc
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Kuba mieszka z matką i swoją dziewczyną Sylwią. Trenuje pływanie, jest jednym
z najlepszych zawodników. Na imprezie
poznaje Michała. Nieoczekiwanie budzi
się w nim uczucie, które jednocześnie
przeraża go i fascynuje. Już w swoim pierwszym filmie W sypialni Tomasz Wasilewski pokazał, że ma odwagę, styl i niezwykłą wrażliwość. Płynące wieżowce
to utwór zrealizowany z jeszcze większą
czujnością. To jeden z pierwszych polskich filmów o tematyce LGBT, otwarcie
mówiący o rodzącym się uczuciu między
dwoma chłopakami, o ich pełnej lęku
próbie zbliżenia się do siebie i osiągnięcia szczęścia, co w przedstawionych realiach nie jest ani oczywiste, ani zrozumiałe
dla otoczenia. Ciasne kadry, klaustrofobiczne mieszkania, przytłaczający krajobraz wieżowców — wszystko to oddaje
atmosferę toczonej codziennie walki
o prawo do bycia sobą, do spełnienia i poczucia swobody. To film, za którym wyraźnie stoi autor — to jego Warszawa, jego muzyka, to ludzie, których zna.

Jakub bydlí s matkou a se svou přítelkyní
Sylvií. Věnuje se plavání, je jedním z nejlepších závodníků. Na vernisáži se seznámí s Michalem. Nečekaně se v něm probouzí cit, který ho zároveň děsí i fascinuje.
Tomasz Wasilewski již ve svém prvním
filmu V ložnici ukázal odvahu, styl a mimořádnou citlivost. Plovoucí věžáky natočil s ještě větší vnímavostí. Je to jeden
z prvních polských filmů věnovaných
tematice LGBT. Otevřeně hovoří o rodícím se citu mezi dvěma mladými muži,
o jejich plachém pokusu sblížit se a dosáhnout štěstí, což v představených reáliích není pro okolí ani samozřejmé, ani
pochopitelné. Úzké záběry, klaustrofobní
byty, tísnivá krajina výškových budov,
to vše vytváří atmosféru každodenního
boje o právo být sám sebou, právo dosáhnout naplnění a pocitu svobody. Je to
film s jasným rukopisem autora – toto je
jeho Varšava, jeho hudba, to jsou lidé,
které zná.
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BABY BUMP
Polska / Polsko 2015, 90'
reżyseria / režie: Kuba Czekaj
scenariusz / scénář: Kuba Czekaj
zdjęcia / kamera: Adam Palenta
konsultacja muzyczna / hudební konzultace:
Paweł Kuzwuk
obsada / hrají: Kacper Olszewski,
Agnieszka Podsiadlik, Caryl Swift, Sebastian Łach
nagrody / ocenění: Festiwal Filmowy w Gdyni 2015 —
wyróżnienie specjalne w konkursie „Inne Spojrzenie”,
MFF w Wenecji 2015 —
wyróżnienie specjalne Queer Lion Award /
Filmový festival v Gdyni 2015 –
zvláštní čestné uznání v soutěži „Jiný pohled“,
MFF v Benátkách 2015 –
zvláštní čestné uznání Queer Lion Award

Artur Zaborski

Mickey wchodzi w wiek, w którym wszystko kojarzy się z seksem. Ołówek, butelka, ciastko z dziurką. A ciało staje się obsesją. Skutecznie komplikuje życie, kiedy
penis nie wiedzieć czemu sztywnieje
na widok nagiej matki. I jeszcze te uszy
przyprawiające o kompleksy. Mickeyowi
wydaje się, że są ogromne, więc chłopak
zbiera pieniądze na operację plastyczną.
A właściwie zarabia, handlując moczem.
Popyt jest duży. Koledzy lubią wciągnąć
to i owo, a testy na obecność narkotyków
są w szkole coraz częstsze. Z nimi Mickey nie ma problemu. Gorzej z wyobraźnią, która przysłania rzeczywistość.
I z otaczającymi go kobietami. Koleżanka
ze szkoły dziwnie się mizdrzy. Tak samo
matka, odkąd ich wspólny dom zaczął
odwiedzać obcy mężczyzna. Nastolatek
spróbuje odnaleźć się w otaczającym
świecie, ale nie spodziewajcie się klasycznego coming of age story. Czekaj wywrócił gatunek do góry nogami. Jego
Baby Bump po raz pierwszy w polskim kinie skupia się na dojrzewaniu ciała.

Mickey dorůstá do věku, kdy se člověku
všechno spojuje se sexem. Tužka, láhev,
sušenka s dírkou uprostřed… A tělo se
stává posedlostí. Když vám penis z neznámého důvodu ztvrdne při pohledu na nahou matku, slušně vám to zkomplikuje
život. A k tomu ještě ty uši, ze kterých
máte komplexy. Mickeymu se zdají moc
velké, a tak si šetří na plastickou operaci.
Vydělává si tím, že obchoduje se svou
močí. Je o ni velký zájem. Kamarádi si rádi
tu a tam něco dají a ve škole jsou stále
častěji povinné drogové testy. S těmi Mickey nemá problém. Horší je to s fantazií,
která mu překrývá obraz reality. Problémem jsou také ženy kolem něj. Spolužačka se divně nakrucuje. Totéž dělá i jeho
matka od té doby, co k nim domů začal
chodit cizí muž. Mladík se snaží zorientovat v realitě, která ho obklopuje; nečekejte však, že uvidíte klasický coming-of-age příběh. Kuba Czekaj obrátil tento
žánr naruby. Jeho Baby Bump je prvním
dílem polské kinematografie věnovaným
tématu tělesného dozrávání.
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DOBRE OŚWIETLENIE
DOBRÉ SVĚTLO
Czechosłowacja / Československo 1985, 90'
reżyseria / režie: Karel Kachyňa
scenariusz / scénář: Karel Čabrádek, Karel Kachyňa
zdjęcia / kamera: Vladimír Smutný
obsada / hrají: Karel Heřmánek, Jana Šulcová,
Ivana Chýlková, Anna Tomsová,
Jan Pohan, Ilja Prachař, Bořivoj Navrátil,
Zdeněk Hradilák, Ondřej Havelka

Jana Bébarová

Centralną postacią filmu popularnego
reżysera Karela Kachyni jest Viktor, z zamiłowania fotografik, z wykształcenia
architekt, który stawia czoło kryzysowi
wieku średniego. Gdy po 20 latach małżeństwa rozpada się jego związek, traci grunt pod nogami. Zastanawia się, co
dalej. Wybiera sztukę — fotografowanie
odważnych kobiecych aktów — przez co
staje się solą w oku małomiasteczkowej
kołtunerii. Kluczowa dla filmu wystawa
prac fotograficznych Viktora jest jego tragikomiczną konfrontacją z obłudą i zakłamaną moralnością. W aspekcie aktorskim film dźwiga na swoich barkach
charyzmatyczny Karel Heřmánek, który
w drugiej połowie lat 80. zagrał u Kachyni kilka głównych ról. Niewiele mu ustępuje Ivana Chýlková. Tu w jednej ze swoich pierwszych kreacji, a w przyszłości
czołowa aktorka czechosłowacka.

V centru dění snímku etablovaného
režiséra Karla Kachyni stojí postava vystudovaného architekta a vášnivého uměleckého fotografa Viktora čelícího nastupující krizi středního věku. Ztrácí pevnou
půdu pod nohama, když se mu po dvaceti letech manželského soužití rozpadají
rodinné vztahy a ocitá se na životní křižovatce, kde hledá správný směr, kterým
se vydat dál. Cestu nalézá v umělecké
sféře a focení odvážných ženských aktů,
čímž si ve společnosti omezenců z maloměsta sám hází klacky pod nohy. Pro
film klíčová výstava jeho fotografické práce představuje jeho tragikomickou konfrontaci s pokryteckou morálkou a přetvářkou, které coby neměnné aspekty
lidské společnosti dávají režisérovu dílu
nadčasový nádech. Herecky film táhne
charismatický Karel Heřmánek, který
v druhé polovině 80. let ztvárnil ústřední
role hned v několika Kachyňových filmech, a neméně výrazná je budoucí
přední československá/česká ženská herecká tvář Ivany Chýlkové v jedné z jejích prvních rolí.
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UDRĘKI WYOBRAŹNI
MUKA OBRAZNOSTI
Czechosłowacja / Československo 1989, 118'
reżyseria / režie: Vladimír Drha
scenariusz / scénář: Václav Šašek
zdjęcia / kamera: Emil Sirotek
obsada / hrají: Jiří Pomeje, Dagmar Bláhová,
Jiří Bartoška, Petr Čepek, Josef Bek, Václav Knop

Jana Bébarová

W czasach minionego reżimu filmowcy
chętnie sięgali po twórczość Vladimíra Párala, która często podejmowała tematykę
życia codziennego. Chodzi o nowele Prywatna zawierucha i Katapulta czy powieści Mladý muž a bílá velryba i Radost až do
rána. Tuż po przełomie politycznym kina
czeskie i słowackie pokazały kolejną, piątą już ekranizację jego prozy, po części
autobiograficznej powieści Udręki wyobraźni, z typowym dla autora bohaterem
— młodym, pewnym siebie inżynierem
chemikiem. Po studiach Marek Paar (Jiří
Pomeje) podejmuje pierwszą pracę w fabryce tekstylnej w Libercu, gdzie — co
znamienne dla zainteresowań autora —
przeżywa przygody erotyczne. Film, przy
którego realizacji współpracował uznany
scenarzysta i dramaturg Václav Šašek, ma
podtytuł Operetka erotyczna o młodym
budowniczym. Oddaje klimat społeczno-polityczny lat 50. pełen pustych haseł
o budowie socjalizmu.

Literární díla Vladimíra Párala, často tematizující stereotypy všednodenního života,
představovala za komunistického režimu
širokou studnici námětů pro filmové tvůrce. Jmenovitě se jednalo o jeho novely
Soukromá vichřice a Katapult či romány
Mladý muž a bílá velryba a Radost až do
rána. Těsně po politickém převratu byl
do českých a slovenských kin uveden
další, v pořadí pátý filmový přepis jeho
knihy. Jednalo se o adaptaci Páralova
částečně autobiografického románu Muka obraznosti, který představil autorova
typického hrdinu – mladého, sebevědomého chemického inženýra. Marek Paar
(Jiří Pomeje) po absolutoriu na vysoké
škole nastupuje do svého prvního zaměstnání v textilní továrně v Liberci, kde
prožívá (pro spisovatelovu poetiku příznačné) erotické příhody. Snímek, na
němž spolupracoval uznávaný scenárista
a dramaturg Václav Šašek, nesl podtitul
„Erotická opereta o mladém budovateli“.
Situovaný do období konce padesátých
let odrážel film dobové společensko-politické klima protkané prázdnými budovatelskými hesly.

163

PIAST | PP
02.05.2016, 22.00

POWERS
Czechy, Niemcy / Česko, Německo 2000, 29'
reżyseria / režie: Petr Zelenka
scenariusz / scénář: Petr Zelenka
zdjęcia / kamera: Miro Gábor
obsada / hrají: Ivan Trojan, Zuzana Šulajová,
Nela Boudová, Tomáš Pavelka, Pavel Kříž,
Ivana Chýlková, Petr Forman

Jana Bébarová

Petr Válek, iluzjonista zatrudniony w wytwornym praskim lokalu, ma wzięcie do
czasu, gdy jego magiczne sztuczki zaczynają żyć własnym życiem. Paradoksalnie
traci przez to pracę, pojawiają się też
kłopoty osobiste. Tajemniczy film z erotycznym podtekstem wszedł w skład niemieckiego cyklu nowel filmowych Die
schönste Sache der Welt — Powers: Magische Kräfte, przy którym pracowali reżyserzy światowego formatu, np. Mika
Kaurismäki, Ken Russell, Hal Hartley, Bob
Rafelson czy Friðrik Þór Friðriksson.
Twórca czeskiego epizodu, Petr Zelenka,
miał już wtedy za sobą dziś już kultowych Guzikowców (1997), wkrótce sukces
miała odnieść osobliwa komedia Samotni (2000), która zaskarbiła sobie sympatię publiczności jako głos współczesnego
pokolenia. Półgodzinna humoreska to
próbka typowego dla autora warsztatu
reżyserskiego, groteskowego humoru
oraz jak zwykle chwytliwej ścieżki dźwiękowej. W roli głównej Ivan Trojan, aktor
często występujący w filmach Zelenki.

Varietní kouzelník z jednoho pražského
nóbl podniku Petr Válek se doposud živil
profesionálním klamáním publika a sklízel
za to úspěchy. Vše se však změní v momentě, kdy se jeho do té doby předstírané magické schopnosti stanou reálnými. Důsledkem toho paradoxně přijde
o své povolání a dostává se i do osobních
potíží. Mysteriózně laděný snímek s erotickým podtextem byl realizován jako
součást německého cyklu povídek Die
schönste Sache der Welt – Powers: Magische Kräfte, do kterého režijně přispěli
i režiséři světového formátu, jako například Mika Kaurismäki, Ken Russell, Hal
Hartley, Bob Rafelson nebo Fridrik Thor
Fridriksson. Tvůrce české epizody Petr
Zelenka měl v té době za sebou dnes již
kultovní Knoflíkáře (1997) a čekal na něj
úspěch v podobě osobité komedie Samotáři (2000), která si publikum získala
jako generační výpověď dané doby. Půlhodinová komediální hříčka nepostrádá
Zelenkův originální režijní rukopis, nadsazený svérázný humor a standardně
chytlavý soundtrack a v hlavní roli představuje jeho častého spolupracovníka,
herce Ivana Trojana.
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DZIEJE GRZECHU
HISTORIE HŘÍCHU
Polska / Polsko 1975, 124'
reżyseria / režie: Walerian Borowczyk
scenariusz / scénář: Walerian Borowczyk
zdjęcia / kamera: Zygmunt Samosiuk
muzyka / hudba: Felix Mendelssohn-Bartholdy
(materiały muzyczne / hudební materiály),
Johann Pachelbel (materiały muzyczne /
hudební materiály)
obsada / hrají: Grażyna Długołęcka, Jerzy Zelnik,
Olgierd Łukaszewicz, Roman Wilhelmi

Piotr Czerkawski

W 1975 roku Walerian Borowczyk, największy libertyn polskiego kina, powrócił z Francji do Polski, by rozpalić zmysły
swoich rodaków. W tym celu postanowił
przenieść na ekran skandalizującą swego czasu powieść Stefana Żeromskiego.
Jak łatwo się domyślić, bohaterowie
Dziejów grzechu obsesyjnie łamią szóste
przykazanie. W niecnych czynach przoduje zwłaszcza Ewa Pobratyńska, zubożała szlachcianka, która beznadziejnie
zakochuje się w żonatym studencie. Chorobliwe pożądanie pociąga bohaterkę
na samo dno. Zgodnie z założeniami reżysera Dzieje grzechu okazały się frekwencyjnym sukcesem i uwiodły około ośmiu
milionów widzów. Duża w tym zasługa
grającej główną rolę Grażyny Długołęckiej, która po latach chętnie dzieliła się
pikantnymi anegdotami z planu i utrzymywała, że udział w filmie Borowczyka
złamał jej karierę. Pięknej aktorce z oddaniem partneruje Jerzy Zelnik, który dziś
na myśl o swoich ekranowych wyczynach
musi się oblewać rumieńcem wstydu.

V roce 1975 se Walerian Borowczyk, největší volnomyšlenkář polského filmu,
vrátil z Francie do Polska, aby rozžhavil
smysly svých krajanů. Využil k tomu kdysi
skandální román Stefana Żeromského,
který přenesl na filmové plátno. Není
těžké si domyslet, že hrdinové Historie hříchu obsedantně porušují šesté přikázání.
V této zhýralosti vyniká především zchudlá šlechtična Eva Pobratynská, která se
beznadějně zamiluje do ženatého studenta. Chorobná touha stahuje hrdinku
až na úplné dno. Historie hříchu splnila
režisérova očekávání a slavila úspěch
v návštěvnosti: film okouzlil přibližně osm
milionů diváků. Z velké části se o to zasloužila Grażyna Długołęcka v hlavní roli,
která po letech ochotně vyprávěla pikantní historky z natáčení a dodávala, že role
v Borowczykově filmu jí zničila kariéru.
Oddaným filmovým partnerem krásné
herečky se stal Jerzy Zelnik, který se dnes
při vzpomínce na své tehdejší výkony
na plátně červená.
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SZTUKA KOCHANIA
UMĚNÍ MILOVAT
Polska / Polsko 1989, 97'
reżyseria / režie: Jacek Bromski
scenariusz / scénář: Jacek Bromski
zdjęcia / kamera: Grzegorz Kędzierski
muzyka / hudba: Henri Seroka, Krzysztof Szlifirski
obsada / hrají: Piotr Machalica,
Joanna Trzepiecińska, Anna Romantowska,
Wiktor Zborowski

Piotr Czerkawski

Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej
była niegdyś prawdziwą biblią polskiego
życia erotycznego. Jacek Bromski zaczerpnął z niej nie tylko tytuł, lecz także pomysł na głównego bohatera swojego
filmu. Olgierd Pasikonik jest sławnym seksuologiem, który udziela rodakom porad w telewizji i na łamach prasy. Okazuje
się jednak, że w jego przypadku teoria
nie idzie w parze z praktyką. Po latach intensywnego życia seksualnego Pasikonik
diagnozuje u siebie impotencję. Tymczasem, jak na złość, w jego otoczeniu zaczyna roić się od seksownych kobiet, które chętnie przetestowałyby umiejętności sławnego lekarza. Na ekranie swoje
wdzięki eksponuje plejada najpiękniejszych aktorek lat 80. z Ewą Sałacką i Anną
Romantowską na czele. Ale film kradnie
im jednak 24-letnia Joanna Trzepiecińska
wcielająca się w ponętną gosposię Pasikonika. Scena erotyczna z udziałem młodej aktorki cieszy się zasłużoną sławą
jednego z najsłynniejszych „momentów”
w polskim kinie.

Umění milovat Michaliny Wisłocké bývalo
opravdovou biblí polského erotického
života. Jacek Bromski z něj nepřevzal jen
titul, inspiroval se zde i při výběru hlavní
postavy svého filmu. Olgierd Pasikonik je
slavný sexuolog, který radí celému národu v televizi i v tisku. Vychází však najevo,
že v jeho případě teorie nejde ruku v ruce
s praxí. Po letech intenzivního sexuálního
života si Pasikonik diagnostikuje impotenci. Jako naschvál se právě tehdy v jeho okolí vyrojí spousta přitažlivých žen,
které by rády vyzkoušely dovednosti slavného lékaře. Svůj půvab na plátně předvedla celá řada nejkrásnějších hereček
osmdesátých let 20. století, v čele s Ewou
Sałackou a Annou Romantowskou. Skutečnou hvězdou filmu se však stala čtyřiadvacetiletá Joanna Trzepiecińska, která
ztvárnila vnadnou sexuologovu hospodyni. Erotická scéna s mladou herečkou
je jedním z nejslavnějších momentů polského filmu.
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PORNO
Polska / Polsko 1989, 78'
reżyseria / režie: Marek Koterski
scenariusz / scénář: Marek Koterski
zdjęcia / kamera: Jacek Bławut
muzyka / hudba: Bernard Kafka
obsada / hrají: Zbigniew Rola, Agnieszka Wójcik,
Iwona Katarzyna Pawlak, Ewa Grabarczyk

Piotr Czerkawski

W pamiętnym Dniu świra Adaś Miauczyński regularnie się masturbował. Bohaterowie wcześniejszych filmów Marka Koterskiego miewali znacznie bardziej urozmaicone życie seksualne. Michał z Porno
kocha się w sypialni, w plenerze, pod namiotem, a nawet we wnętrzu fiata 126p.
Na liście jego zdobyczy są zarówno nieśmiałe nastolatki, jak i ogarnięte nimfomańskim szałem czytelniczki Heideggera.
Michał nie przepuści nawet zajętym kobietom, które spotkania z nim traktują
jako odskocznię od rutyny w związku.
Mimo tych imponujących podbojów bohater wcale nie czuje się usatysfakcjonowany. Bezsenne noce spędza na snuciu
typowych dla Koterskiego paranoiczno-groteskowych monologów wewnętrznych. Ich głównym tematem jest obsesyjne pragnienie znalezienia kobiecego
ideału. Być może już spotkał kogoś takiego? Aby rozstrzygnąć ten dylemat, mężczyzna powraca myślami do każdego
z dotychczasowych romansów. Jaki będzie rezultat tego osobliwego bilansu?

V nezapomenutelném filmu Den cvoka
Aram Miaczyński pravidelně masturboval. To hrdinové předchozích filmů Marka
Koterského měli mnohem pestřejší sexuální život. Michal z Porna provozuje sex
v ložnici, pod širým nebem, ve stanu nebo třeba ve Fiatu 126p. Mezi jeho úlovky
jsou jak nesmělé mladé dívky, tak vášnivé nymfomanky, co čtou Heideggera.
Michal si nenechá ujít ani zadané ženy,
které setkání s ním berou jako vytržení
z rutiny dlouhodobého vztahu. I přes
tento svůj impozantní záběr však hrdina
nenachází uspokojení. Bezesné noci tráví
pro Koterského typickými groteskně paranoidními vnitřními monology, jejichž
hlavním tématem je obsedantní touha
po nalezení ideální ženy. Není možné,
že už takovou ženu potkal? Pro zodpovězení této otázky se v duchu vrací ke všem
svým dosavadním románkům. Jaký bude výsledek tohoto neobvyklého bilancování?
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DIABELSKA EDUKACJA
ĎÁBELSKÁ VÝCHOVA
Polska / Polsko 1994, 28'
reżyseria / režie: Janusz Majewski
scenariusz / scénář: Janusz Majewski
zdjęcia / kamera: Witold Adamek
muzyka / hudba: Jerzy Satanowski
obsada / hrají: Renata Dancewicz, Marek Kondrat,
Anna Dymna, Adam Ferency

Piotr Czerkawski

Ballada o wyraźnym zabarwieniu erotycznym. Piękna Małgorzata mieszka we wsi
na terenie zaboru pruskiego. Pewnego
dnia spotyka na swojej drodze tajemniczego nieznajomego. Mężczyzna wodzi
niedoświadczoną nastolatkę na pokuszenie i odsłania przed nią uroki seksualności. Dzieło Janusza Majewskiego to niezwykle zmysłowy portret budzącego się
pożądania. Przy okazji, w przeciwieństwie
do znakomitej większości polskich filmów
z wątkami erotycznymi, pozostaje zupełnie wyzbyty podskórnego moralizatorstwa. Zamiast tego Diabelska edukacja ma
w sobie rubaszny humor, malarskie piękno i afirmatywny nastrój kojarzący się
z twórczością Jiříego Menzla. Niezaprzeczalnym atutem filmu są także role Renaty Dancewicz i Marka Kondrata, którzy
spotkali się na planie niedługo przed
swoim słynnym występem w Pułkowniku
Kwiatkowskim Kazimierza Kutza. Współprodukowana przez Lwa Rywina Diabelska edukacja weszła w skład słynnego
cyklu Opowieści erotycznych, współtworzonego przez takich twórców jak Nicolas Roeg, Bob Rafelson i Ken Russell.

Balada s jasným erotickým zabarvením.
Krasavice Markétka žije na venkově,
na polském území zabraném Pruskem.
Jednoho dne potká tajemného neznámého. Muž nezkušenou dívku svádí a pomáhá jí odkrýt krásu sexuality. Dílo Janusze
Majewského je neobyčejně smyslným
portrétem rodící se touhy. Na rozdíl od
naprosté většiny polských filmů s erotickou dějovou linkou je zcela prost jakéhokoli skrytého moralizování. Namísto
toho v Ďábelském učení najdeme košilatý humor, malebnou krásu a pozitivní
náladu připomínající tvorbu Jiřího Menzela. Role Renaty Dancewicz a Marka
Kondrata, kteří se na plátně setkali krátce
před svým slavným vystoupením ve filmu Kazimierze Kutze Plukovník Kwiatkowski, patří bezpochyby k silným stránkám
filmu. Ďábelské učení, které spoluprodukoval Lew Rywin, je součástí slavného
cyklu Erotických povídek, mezí jehož autory nalezneme i zvučná jména jako
Nicolas Roeg, Bob Rafelson, Ken Russell
a další.
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MIRAŻ
PŘELUD
DÉLIBÁB
Węgry, Słowacja / Maďarsko, Slovensko 2014, 95'
reżyseria / režie: Szabolcs Hajdu
scenariusz / scénář: Szabolcs Hajdu,
Nándor Lovas, Jim Stark
zdjęcia / kamera: András Nagy
muzyka / hudba: Billy Martin
obsada / hrají: Isaach De Bankolé, Razvan Vasilescu,
Orsolya Török-Illyés, Dragos Bucur

Joanna Ostrowska

Tajemniczy nieznajomy pojawia się na
opuszczonej stacji kolejowej gdzieś na
Węgrzech. Zostaje przywitany przez mężczyznę, który celuje do niego z karabinu.
Przybysz pyta o najbliższą w okolicy tawernę. Zostaje tam zabrany, a następnie
aresztowany bez powodu. W końcu trafia
na przedziwną farmę zarządzaną przez
diabolicznego Cisco. Miraż w reżyserii
Szabolcsa Hajdu rozpoczyna plansza informacyjna, która głosi, że daleko od stolicy państwa gangi okupują opuszczone
farmy i próbują przywrócić niewolnictwo.
Samotny wędrowiec o imieniu Francis pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Prawdopodobnie jest piłkarzem. Nie do końca wiadomo, dlaczego przybył do tego
prowizorycznego obozu pracy. Film Hajdu to współczesny western, w którym
Dziki Zachód zastąpiła węgierska prowincja. W przestrzeni „obozowej” niewolnicy
wykonują absurdalne czynności, aby
przetrwać. Samotny wędrowiec — klasyczna figura z filmów tego gatunku — ma
być tricksterem, który rozsadzi system,
walcząc o własną wolność.

Na opuštěném vlakovém nádraží kdesi
v Maďarsku se objevuje tajemný cizinec.
Přivítá ho muž, který na něj míří puškou.
Příchozí chce vědět, kde je v okolí nejbližší hospoda, je tam převezen a poté bezdůvodně zadržen. Nakonec se
dostává na podivnou farmu, kterou vede
padouch Cisco. Film Přelud začíná textem
oznamujícím, že v odlehlých částech země různé gangy okupují opuštěné farmy
a zkoušejí v nich znovu zavést otrokářství.
Osamělý cestující se jmenuje Francis a pochází z Pobřeží slonoviny. Nejspíš je to
fotbalista. Není zcela jasné, proč přicestoval do tohoto provizorního pracovního
tábora. Szabolcs Hajdu natočil soudobý
western, v němž byl Divoký Západ nahrazen maďarským venkovem. V prostoru
„pracovního tábora“ otroci provádějí absurdní činnosti, aby mohli přežít. Osamělý
cestovatel, klasická postava z filmů tohoto žánru, se má stát kejklířem, který
v boji o vlastní svobodu svrhne systém.
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SYN SZAWŁA
SAULŮV SYN
SAUL FIA
Węgry / Maďarsko 2015, 107'
reżyseria / režie: László Nemes
scenariusz / scénář: László Nemes, Clara Royer
zdjęcia / kamera: Mátyás Erdély
muzyka / hudba: László Melis
obsada / hrají: Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs
Rechn, Sándor Zsótér, Uwe Lauer
nagrody / ocenění: MFF w Cannes 2015 —
Nagroda Jury, nagroda FIPRESCI,
François Chalais Prize, Vulcan Award;
Złoty Glob dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego /
MFF v Cannes 2015 – Hlavní cena poroty,
Cena FIPRESCI, François Chalais Prize, Vulcan Award

(materiały dystrybutora / distribuční materiály)

Rok 1944, Auschwitz-Birkenau. 48 godzin
z życia Szawła Auslandera, członka Sonderkommando — oddziału żydowskich
więźniów zmuszonych asystować hitlerowcom w wielkiej machinie Zagłady —
na krótko przed wybuchem buntu. W rzeczywistości, której nie sposób pojąć,
w sytuacji bez szans na przetrwanie, Szaweł próbuje ocalić w sobie to, co zostało
z człowieka, którym kiedyś był. Kamera
od początku obserwuje go z bliska, jakbyśmy stali tuż za nim. Nieustannie zadajemy sobie pytanie: co ja bym wtedy
zrobił? Debiut László Nemesa — nagrodzony Grand Prix na festiwalu w Cannes
— przełamuje dotychczasowe, typowe
dla fabuł o Holokauście klisze narracyjne.
Reżyser zrezygnował z epickiej skali, która
tworzy iluzję, że jesteśmy w stanie pojąć skalę tej zbrodni. Widz ma tu do czynienia z maksymalnym realizmem, z perspektywy jednostki ogląda fragmenty
otaczającego piekła. Syn Szawła powstał
z głębokiej potrzeby autentyczności,
a drobiazgowa dokumentacja i produkcja
zajęły twórcom pięć lat.

Auschwitz-Birkenau, rok 1944. Osmačtyřicet hodin ze života Saula Ausländera, člena Sonderkommanda, tedy oddílu židovských vězňů nucených asistovat hitlerovcům ve vyhlazovací mašinerii, krátce
před vypuknutím povstání. V realitě, kterou není možné pochopit, v situaci, kdy
není žádná šance přežít, se Saul pokouší
uchovat si v sobě to, co zbylo z člověka,
jímž kdysi byl. Kamera ho od počátku
sleduje zblízka, jako bychom stáli těsně
za ním. Neustále si klademe otázku: co
bych v té situaci udělal já? Debut Lászla Nemese, oceněný hlavní cenou na
festivalu v Cannes, boří dosavadní narativní klišé typické pro zpracování tematiky holokaustu. Režisér rezignoval na
epické měřítko vytvářející iluzi, že jsme
schopni pochopit rozměry tohoto zločinu. Divák je konfrontován s maximálním
realismem, z perspektivy jsednotlivce
sleduje části pekla, které ho obklopuje.
Film Saulův syn vznikl z hluboké potře
by autentičnosti. Detailní dokumentací
a produkcí strávili jeho autoři pět let.
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ZERO
Niemcy, Czechy, Węgry /
Německo, Česko, Maďarsko 2015, 83'
reżyseria / režie: Gyula Nemes
scenariusz / scénář: Tamás Beregi, Gyula Nemes
zdjęcia / kamera: Balázs Dobóczi
muzyka / hudba: Albert Márkos
obsada / hrají: Krisztián Kovács, Udo Kier,
Martina Kratka

Piotr Mirski

Wraz z rozwojem ludzkiej cywilizacji wymiera coraz więcej pszczół. Sytuacji próbuje przeciwdziałać główny bohater filmu, były pracownik fabryki miodu, który
został pszczelarzem-anarchistą. Jego celem jest rewolucja, a ta, jak wiadomo, wymaga ofiar. Brzmi to wszystko dziwnie,
a wygląda jeszcze dziwniej — jak gorączkowy sen ekologa-kinofila. Już pierwsza
scena przynosi komediową trawestację
2001: Odysei kosmicznej, a dalej mamy jeszcze więcej nawiązań, stylizacji i odjazdów. Niema komedia ustępuje miejsca
surrealistycznej erotyce w duchu Waleriana Borowczyka; pastiszowe kino akcji
przetykane jest szorstkimi found-footage'owymi wstawkami; czarno-białe kadry są kontrapunktowane eksplozjami kolorów; rozmowy pszczół ilustrują
komiksowe dymki. Ponadto w jednej
z głównych ról można zobaczyć posępnego Udo Kiera — aktora będącego twarzą
kampowego, zwichrowanego kina.

Jedním z důsledků civilizačního rozvoje
je vymírání včel. Tomu se snaží zabránit
hlavní hrdina filmu, bývalý zaměstnanec
závodu na zpracování medu, který se
stal anarchistickým včelařem. Chce dosáhnout revoluce, ale ta si, jak známo,
vyžaduje oběti. Celé to zní divně a ještě
podivněji to vypadá: jako horečnatý sen
ekologa, který je zároveň milovníkem filmu. Hned úvodní scéna travestuje v komickém duchu film 2001: Vesmírná Odysea, poté následují další odkazy, stylizace
a úlety. Němá komedie se mění v surrealistický erotický film v duchu Waleriana
Borowczyka. Pastišový akční film je
prokládán drsnými scénami z natáčení.
Černobílé záběry, po nichž jako kontrapunkt následují exploze barev. Rozhovory
včel se odehrávají prostřednictvím komiksových bublin. V jedné z hlavních rolí
uvidíme zamračeného Uda Kiera, který
se stal tváří campového, bizarního filmu.
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HUBA
CHOROŠ
Polska / Polsko 2013, 66'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Anna Sasnal, Wilhelm Sasnal
zdjęcia / kamera: Wilhelm Sasnal
obsada / hrají: Jerzy Gajlikowski, Joanna Drozda,
Wojciech Słowik

Piotr Czerkawski
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Twórcy Z daleka widok jest piękny, światowej sławy polski malarz i jego żona, wciąż
eksplorują mroczne zakamarki polskiej
rzeczywistości. Umieszczenie akcji w przytłaczających, industrialnych przestrzeniach sytuuje Hubę w bliskim sąsiedztwie
Czerwonej pustyni Antonioniego. Anna
i Wilhelm Sasnalowie pokazują na ekranie świat, który doskonale znają. Zdjęcia
powstawały w Mościcach, dzielnicy Tarnowa, gdzie przed kilku laty Wilhelm
zrealizował także fragmenty swojego filmu Opad. W prezentowanej na Berlinale
Hubie lokalne zakłady azotowe zostają
przedstawione jako fabryka ludzkich robotów. Bohaterowie — starszy mężczyzna, kobieta i dziecko — funkcjonują
w cieniu przemysłowego molocha i ograniczają swoje życie do serii pustych
rytuałów. Zastosowana przez Sasnalów
minimalistyczna forma w pełni oddaje
monotonię ukazywanej egzystencji. Radykalna Huba przełamuje wreszcie strach,
który powstrzymywał wielu polskich filmowców przed rozliczeniem się z kosztami transformacji ustrojowej.

Tvůrci filmu Z dálky je to pěkný pohled,
světově známý malíř a jeho žena, pokračují ve zkoumání temných zákoutí polské
reality. Děj situovaný do tísnivých industriálních prostor staví film Choroš do blízkosti Antonioniho Červené pustiny. Anna
a Wilhelm Sasnalowi vyobrazují na plátně
svět jim důvěrně známý. Film byl natočen
v tarnowské čtvrti Mościce, kde před
několika lety realizovali části svého filmu
Spad. Ve filmu Choroš, uvedeném na Berlinale 2014, je místní dusíkárna představena jako továrna, v níž pracují lidé-roboti. Hrdinové filmu – starý muž, žena
a dítě – žijí ve stínu průmyslového molochu a svůj život omezují na sérii prázdných rituálů. Minimalistická forma, kterou tvůrci použili, dokonale zachycuje
jednotvárnost představované existence.
Radikální Choroš konečně prolomil bariéru strachu, která mnoha polským filmovým tvůrcům bránila vypořádat se
se společenskou transformaci.
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PERFORMER
Polska / Polsko 2015, 63'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Maciej Sobieszczański, Łukasz Ronduda
zdjęcia / kamera: Łukasz Gutt PSC,
materiały archiwalne / archivní materiály
muzyka / hudba: Antoni Komasa-Lazarkiewicz
obsada / hrají: Oskar Dawicki, Agata Buzek,
Andrzej Chyra, Zbigniew Warpechowski,
Anda Rottenberg, Jakub Gierszał,
Arkadiusz Jakubik, Katarzyna Zawadzka
nagrody / ocenění:
Berlin IFF 2015 — THINK:FILM Award /
MFF v Berlíně – THINK:FILM Award

Ewa Szabłowska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Oskar Dawicki jest jednym z najciekawszych polskich artystów postkonceptualnych. Od wielu lat w swoich pracach
szuka odpowiedzi na pytanie, czy Oskar
Dawicki w ogóle istnieje. Stworzył wiele
projektów portretowych, w których dał
się opisywać innym osobom, np. wynajął
prywatnego detektywa, by go śledził,
a potem pisał raporty na jego temat. Performer jest kolejną próbą odpowiedzenia
na to podstawowe pytanie, a zarazem
filmem o strukturze wystawy, tyle że performanse Oskara połączone zostały fabułą i emocjami, a nie jak w galerii —
wspólną przestrzenią czy dyskursem kuratorskim. To hybryda przyjmująca formę
filmu fabularnego w stylu biografii wielkich artystów. Reżyserzy bawią się kliszami, takimi jak figura romantycznego
artysty (tutaj Dawicki we własnej osobie),
kolekcjonera (Jakub Gierszał), galerzystki (Agata Buzek) czy kolegi-rywala (Andrzej Chyra) — malarstwo zostało u nich
jednak zastąpione performansem.

Oskar Dawicki je jedním z nejzajímavějších polských postkonceptuálních
umělců. Již řadu let ve svých pracech
hledá odpověď na otázku, zda Oskar Dawicki skutečně existuje. Je autorem
mnoha portrétních projektů, v nichž nechal ostatní, aby popisovali jeho osobu.
Najal si například soukromého detektiva,
aby ho sledoval a pak o něm psal zprávy.
Performer je dalším pokusem odpovědět
na tuto základní otázku. Film má strukturu výstavy, s tím rozdílem, že Oskarovy
performance jsou propojeny dějem
a emocemi, zatímco v galerii by je spojoval společný prostor a kurátorský diskurs. Je to hybridní útvar přijímající formu hraného filmu ve stylu životopisů
velkých umělců. Režiséři si pohrávají s různými klišé, například postavou romantického umělce (zde jím je sám Dawicki),
sběratele (Jakub Gierszał), galeristky
(Agata Buzek) nebo přítele-soka (Andrzej
Chyra), přičemž je však malba nahrazena performancí.
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WALSER
Polska / Polsko 2015, 80'
reżyseria / režie: Zbigniew Libera
scenariusz / scénář: Zbigniew Libera,
Grzegorz Jankowicz
zdjęcia / kamera: Adam Sikora
muzyka / hudba: Robert Piotrowicz
obsada / hrají: Krzysztof Stroiński, Gustaw Klyszcz,
Joanna Wiktorczyk

Ewa Szabłowska
(MFF T-Mobile Nowe Horyzonty)

Debiut filmowy jednego z najważniejszych polskich artystów. Na obrzeżach cywilizacji żyje zagubione plemię. Conteheli są ludźmi o błękitnych oczach, fantazyjnie upiętych płowych dreadach
i twarzach pomalowanych we wzory. Wyglądają jak spełnienie hippisowskich fantazji o powrocie do natury czy słowiańska
wersja Avatara. Kiedy grają na etnofuturystycznych instrumentach, łączą się z kosmosem i wszystkimi rootsowymi wizjami jedności człowieka z naturą. Piękni,
młodzi i nieśmiertelni hasają nago, ozdobieni biżuterią ze słomy i owoców. Do tego rajskiego świata wdziera się jednak
cywilizacja w osobie urzędnika kolejowego Walsera. Mimo iż za wszelką cenę
próbuje on wniknąć w ich sielankowy
świat i nauczyć się niezrozumiałego języka, wywołuje tylko chaos. Klisze znane
z kina gatunków służą Zbigniewowi Liberze za klocki do zbudowania wielopiętrowej układanki z literackich figur
utraconego raju, filozoficznych i kontrkulturowych konceptów utopijnej wspólnoty czy fantazji o końcu cywilizacji.

Filmový debut jednoho z nejvýznamnějších polských umělců. Na pokraji civilizace žije ztracený kmen Conteheli. Jsou
to lidé s modrýma očima, plavými vlasy
spletenými do dredů fantaskních tvarů
a s pomalovanými obličeji. Vypadají jako
splnění hippísáckých snů o návratu k přírodě či jako slovanská verze Avatara. Při
hře na etnofuturistické nástroje se spojují
s vesmírem a se všemi vizemi návratu ke
kořenům a jednoty člověka s přírodou.
Jsou krásní, mladí a nesmrtelní, tančí nazí,
ozdobeni šperky ze slámy a ovoce. Do
tohoto rajského světa však vtrhne civilizace v podobě drážního úředníka Walsera. Ten se za každou cenu pokouší proniknout do jejich idylického světa a naučit se jemu nesrozumitelný jazyk, vyvolá
však pouze chaos. Klišé známá ze žánrového kina posloužila Liberovi jako dílky
mnohopatrové skládačky z literárních
figur ztraceného ráje, filozofických a kontrakulturních konceptů utopické společnosti či představ o konci civilizace.
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WYSPA
OSTROV
LA ISLA
Polska, Chile / Polsko, Čile 2013, 30'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Katarzyna Klimkiewicz, Dominga Sotomayor Castillo
zdjęcia / kamera: Inti Briones
muzyka / hudba: —
obsada / hrají: Rosa García Huidobro,
Francisca Castillo, Gabriela Aguilera, Niles Atallah
nagrody / ocenění:
MFF w Rotterdamie 2013 — Tiger Award
dla najlepszego filmu krótkometrażowego /
MFF v Rotterdamu 2013 –
Tiger Award pro nejlepší krátkometrážní film

Piotr Czerkawski

Film Katarzyny Klimkiewicz i Domingi
Sotomayor Castillo został zainspirowany
wierszem Wypadek drogowy Wisławy
Szymborskiej. Podobnie jak polska noblistka, reżyserki opowiadają o tragizmie,
który niepostrzeżenie wdziera się do porządku banalnej codzienności. W zrealizowanym na chilijskiej wyspie Chiloé
krótkim metrażu przyglądamy się trzem
kobietom biorącym udział w rodzinnym
spotkaniu. Do kompletu brakuje jeszcze
tylko męża jednej z nich. Oczekiwanie
nieznośnie się wydłuża, a w miarę upływu czasu towarzysząca bohaterkom beztroska ustępuje miejsca strachowi i bezsilności. W eksperymentalnym filmie
dwóch utalentowanych reżyserek wszystko, co najważniejsze dla fabuły, rozgrywa się w przestrzeni pozakadrowej.
Oczom widzów ukazują się natomiast
zdezorientowane kobiety w konfrontacji
z nieznanym. Konceptualna Wyspa spodobała się na festiwalu w Rotterdamie,
gdzie otrzymała nagrodę dla najlepszego
filmu krótkometrażowego. W uzasadnieniu jury określiło ją jako klimatyczny film,
w którym czas i miejsce uchwycone zostały
w tak delikatny sposób, że napięcie i dramatyzm przeszywają widza.

Film Katarzyny Klimkiewicz a Domingi
Sotomayor Castillo je inspirován básní
Wisławy Szymborské Dopravní nehoda.
Podobně jako tato polská držitelka Nobelovy ceny za literaturu vyprávějí i režisérky filmu o tragičnu, které se nepozorovaně vkrádá do obyčejné každodennosti.
V krátkém filmu natočeném na chilském
ostrově Chiloé sledujeme tři ženy, které
se účastní rodinného setkání. Chybí už
jen manžel jedné z nich a celá rodina bude pohromadě. Čekání na něj se však začíná až nesnesitelně protahovat a s ubíhajícím časem je bezstarostnost hrdinek
vystřídána strachem a bezmocí. V experimentálním filmu dvou talentovaných
režisérek se všechny důležité části vyprávění odehrávají mimo záznam kamery,
zatímco divák sleduje dezorientované
ženy a jejich konfrontaci s neznámem.
Konceptuální Ostrov byl úspěšný na festivalu v Rotterdamu, kde získal cenu pro
nejlepší krátkometrážní film. V odůvodnění poroty čteme, že „film má atmosféru
a zachycuje čas a místo tak subtilně,
že napětí a dramatično diváka přímo vtlačí do sedadla“.
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W ŻYCIU!
ANI VE SNU!
Czechy, Słowacja, Bułgaria /
Česko, Slovensko, Bulharsko 2016, 79'
reżyseria / režie: Petr Oukropec
scenariusz / scénář: Egon Tobiáš, Petr Oukropec
zdjęcia / kamera: Tomáš Sysel
obsada / hrají: Barbora Štikarová, Klára Melíšková,
Jan Vondráček, Ivan Martinka, Toman Rychtera,
Adam Mišík, Jáchym Novotný, Martina Kavanová

Jana Bébarová

Petr Oukropec, współzałożyciel czeskiej
wytwórni Negativ, jako producent jest kojarzony z wczesną twórczością Sašy Gedeona, Davida Ondříčka, a także Bohdana Slámy. Pięć lat temu debiutował w roli
reżysera przygodowym filmem Modrý
tygr (2011), wpisując się nim w tradycję
czeskiego kina dla dzieci. Podobnym tropem podąża jego drugie dzieło, młodzieżowe W życiu!, które światową premierę
miało na tegorocznym Berlinale w sekcji
Generation 14+. Centralną postacią filmu
jest 16-latka Laura (Barbora Štikarová).
Dziewczyna z uporem zabiega o to, by
dołączyć do paczki nastolatków zajmujących się parkourem, miejską dyscypliną
sportową, która polega na pokonywaniu w szybki i efektowny sposób różnych
przeszkód — ławek, murów, schodów.
Film, uczciwie i z humorem pokazujący
świat dzisiejszych nastolatków, został
wzbogacony elementami fantasy.

Petr Oukropec, spoluzakladatel české produkční společnosti Negativ, je producentsky spojován například s ranou tvorbou
Saši Gedeona a Davida Ondříčka a rovněž
opakovaně zaštítil filmy Bohdana Slámy.
Před pěti lety Oukropec debutoval na poli
filmové režie, když se dobrodružným
snímkem Modrý tygr (2011) přihlásil k české tradici dětských filmů. V téže linii pokračuje i ve svém druhém režijním počinu, teen romanci Ani ve snu!, která byla letos ve světové premiéře uvedena
v berlínské soutěžní sekci Generation 14+
zaměřené na snímky ze současné světové tvorby pro děti a mládež. Příběh filmu je vystavěn kolem postavy svéhlavé
šestnáctileté Laury (Barbora Štikarová),
která se urputně snaží dostat mezi skupinku parkouristů. Ti svůj životní postoj
zakládají na posouvání fyzických schopností vlastního těla skrze rozmanité způsoby překonávání objektů. Snímek, který
autenticky a s humorem nahlíží na svět
současných teenagerů, tvůrci obohatili
o prvky fantasy.
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SIEDMIU ZAKLĘTYCH BRACI
SEDEM ZHAVRANENÝCH
BRATOV
Czechy, Słowacja / Česko, Slovensko 2015, 97'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář: Alice Nellis
zdjęcia / kamera: Matěj Cibulka
obsada / hrají: Martha Issová, Sabina Remundová,
Lukáš Příkazký, Václav Neužil ml.,
Zuzana Bydžovská, Kristína Svarinská
nagrody / ocenění: Czeskie Lwy 2016 —
najlepsza charakteryzacja, kostiumy, scenografia /
České lvů 2016 –
nejlepší masky, kostýmy a scénografické řešení

Jana Bébarová

Alice Nellis, jedna z najbardziej cenionych współczesnych czeskich reżyserek,
skupia się nieodmiennie na postaciach
wyzwolonych kobiet oraz ich perypetiach
życiowych. Nie inaczej jest w jej najnowszym dziele, Siedmiu zaklętych braciach,
adaptacji klasycznej baśni Boženy Němcovej. Film opowiada o zmaganiach dzielnej dziewczynki pragnącej ocalić siedmiu starszych braci, na których matka
rzuciła kiedyś urok. W odróżnieniu od baśniowych księżniczek, biernie czekających
na uwolnienie przez księcia, Bohdanka
jest typem nieustraszonej bojowniczki.
Martha Issová w roli głównej bohaterki,
która z powodu przysięgi musi zachować
milczenie przez większość akcji, swoją
grę opiera na gestach oraz mimice, w tym
na przenikliwym spojrzeniu. Film jest dopracowany w warstwie narracyjnej i wysmakowany wizualnie, czego dowodzą
trzy statuetki Czeskich Lwów: za charakteryzację, kostiumy i scenografię.

Jedna z nejuznávanějších současných českých režisérek Alice Nellis se ve své tvorbě
kontinuálně zaměřuje na emancipované
ženské hrdinky a jejich životní peripetie.
Nejinak je tomu i v jejím nejnovějším
režijním počinu, pohádce Sedem zhavranených bratov, která je adaptací stejnojmenné klasické pohádky Boženy Němcové. Pojednává o strastiplné životní
zkoušce nebojácné dívky, která se rozhodla obětovat pro záchranu svých sedmi
starších bratrů, které matka kdysi proklela. Na rozdíl od pohádkových princezen pasivně vyčkávajících na záchranu
od princů je Bohdanka aktivně jednající
protagonistkou, která se nezastaví před
ničím. Martha Issová v ústřední roli hrdinky, která je kvůli přísaze nucena po
většinu děje mlčet, směřuje svůj herecký
výkon k akcentování gest a obličejových
výrazů s jejím charakteristicky pronikavým pohledem velkých očí. Snímek je
nejen vypravěčsky, ale i vizuálně zdařilý –
na udílení Českých lvů, výročních cen
České filmové a televizní akademie, uspěl
hned ve třech technických kategoriích
(oceněny byly nejlepší masky, kostýmy
a scénografické řešení).
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KLUB WŁÓCZYKIJÓW
KLUB TULÁKŮ
Polska / Polsko 2015, 98'
reżyseria, scenariusz / režie, scénář:
Tomasz Szafrański
zdjęcia / kamera: Michał Grabowski
obsada / hrají: Bogdan Kalus, Tomasz Karolak,
Wojciech Mencwaldowski, Jakub Wróblewski,
Franciszek Dziduch

filmpolski.pl

Kornel Kiwajło, podobnie jak większość
dzisiejszych 13-latków, spędza godziny
przed ekranem komputera. Główny
bohater przeżywa wirtualne przygody
w świecie gier komputerowych. Jednak
nieoczekiwane pojawienie się zwariowanego wujka Dionizego, poszukiwacza
skarbów, wprowadza zamęt w poukładane życie chłopca i wciąga go w prawdziwą wakacyjną przygodę. Razem z wujkiem Kornel rusza w podróż, której nigdy
nie zapomni. Jej celem jest odnalezienie
skarbu, jaki w czasie II wojny światowej
ukrył dziadek Hieronim. Podstawą scenariusza była książka Edmunda Niziurskiego.

Kornel Kiwajło tráví podobně jako většina dnešních třináctiletých dlouhé hodiny u počítače. Ve světě počítačových
her prožívá virtuální dobrodružství.
Nečekaně se však objeví potrhlý strýček
Dionýzos, jehož koníčkem je hledání
pokladů. Ten vnese do spořádaného
chlapcova života chaos a umožní mu zažít opravdové prázdninové dobrodružství. Společně se vydají na cestu, na kterou chlapec nikdy nezapomene. Jejich
cílem je najít poklad, který za 2. světové
války schoval chlapcův dědeček Hieronymus. Scénář vznikl na základě knihy
Edmunda Niziurského.
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W 1999 roku byli bigbitowcy z Brna założyli kapelę grającą mieszankę world music i rocka. Nazwa zespołu nawiązuje do
legendy o dawnym jednonogim plemieniu Čanki, w którego języku napisane są
wszystkie utwory Čankišou. Przez 17 lat
istnienia formacja wydała siedem albumów, nagrała też skomponowaną przez
Jana Budařa muzykę do filmu Seks
w Brnie. Wydany w roku 2011 album Faÿt
w grudniu tego samego roku znalazł się
na dziesiątym miejscu europejskiej listy
przebojów world music. Natomiast pochodząca z października 2015 roku płyta
Supay, tak samo jak trzy wcześniejsze albumy Čankišou, zdobyła nominację do
nagrody muzycznej Anděl w kategorii
world music. Słuchacze w kraju i za granicą cenią zespół za przepełnione energią
i nieokiełznanymi rytmami koncerty,
w trakcie których imponujący głos Karla
Heřmana porywa publiczność do szalonego tańca.
Członkowie zespołu Čankišou:
Karel Heřman — śpiew, trąbka, harmonijka; Zdeněk Kluka — śpiew, perkusja, instrumenty perkusyjne, balafon, blasakoredeon, akordeon; David Synák —
didjeridoo, flety, saksofon altowy, saksofon sopranowy, jinagovi, instrumenty perkusyjne; Martin Krajíček — mandolina,
gitara, ukulele; Jiří Suchý — djembe, instrumenty perkusyjne, perkusja, trabuka,
yarin; René Senko — saksofon tenorowy,
instrumenty perkusyjne, ukulele, Roman
Mrázek — gitara basowa

Brněnskou kapelu hrající fúzi world music a rocku založili původem bigbeatoví
muzikanti v roce 1999. Tvorba kapely se
opírá o fiktivní legendu o dávném jednonohém lidu Čanki, jehož jazykem jsou
skladby skupiny zpívány a její eklektický
styl v sobě mísí vlivy několika etnik a rockové základy jednotlivých muzikantů.
Za 17 let existence vydali sedm řadových
alb a nahráli také hudbu k filmu Nuda
v Brně složenou Janem Budařem. Album
Faÿt vydané v roce 2011 se v prosinci
téhož roku umístilo na 10. místě evropské world music hitparády a aktuální
deska Supay vydaná loni v říjnu je stejně
jako tři předchozí alba Čankišou nominována na hudební cenu Anděl v kategorii world music. Nicméně do povědomí
posluchačů doma i v zahraničí se dostali
zejména díky svým koncertům nabitým
energií a divokými rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou impozantního
zpěváka Karla Heřmana po pár minutách
mění v divoký taneční rej.
Čankišou jsou:
Karel Heřman – zpěv, trubka, foukací harmonika; Zdeněk Kluka – zpěv, bicí, perkuse, balafon, blasakoredeon, tahací harmonika; David Synák – didjeridoo, flétny,
altsax, sopránsax, jinagovi, perkuse; Martin Krajíček – mandolína, kytara, ukulele;
Jiří Suchý – djembe, perkuse, bicí, trabuka, yarin; René Senko – tenorsax, perkuse, ukulele; Roman Mrázek – baskytara
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Fallgrapp to siedmioosobowy zespół producenta Juraja Liški z Dubnicy nad Wagiem, w ostatnich latach bez wątpienia
jeden z najoryginalniejszych na czesko-słowackiej scenie muzycznej. Wydany
w roku 2014 debiutancki album Rieka zasłużenie otrzymał słowackie nagrody
Radio Head Awards (album roku, singiel
roku, debiut roku, nagroda w kategorii
muzyka elektroniczna), a serwis internetowy Bandcamp.com uznał go za najciekawszą płytę tygodnia. Muzyk Juraj
„Jureš“ Liška łączy world music z nowoczesnym brzemieniem elektronicznym
i w wyrafinowany sposób dopełnia je melancholijno-lirycznymi tekstami w języku
słowackim. Fallgrapp współtworzą m.in.
wokalistki Nora Ibsenová i znana polskiej
publiczności Agata Siemaszko. Kapela
dotychczas wystąpiła na takich festiwalach jak Wawes, Pohoda (Słowacja) czy
Colours of Ostrava (Czechy). Na koncertach towarzyszy jej tercet smyczkowy.
Skład koncertowy: Jureš Liška — syntetyzatory, samplery; Nora Ibsenová —
chórki; Robert Rehák — instrumenty perkusyjne; Michal Pagáč, Jakub Liška, Martin Semrič — skrzypce; Matej Kumpan —
syntetyzator basowy, gitara; Petr Hanák
— perkusja, samplery

Fallgrapp je sedmičlenný projekt producenta Juraje Líšky z Dubnice nad Váhom
a jde bezpochyby o jeden z nejoriginálnějších počinů posledních let na česko-slovenské hudební scéně. Debutové
album Rieka vydané v roce 2014 právem
ovládlo slovenské hudební ceny Radio
Head Awards (Album roku, Singl roku,
Debut a kategorie Elektronická hudba).
Zasloužený zájem vyvolal i hudební
server Bandcamp.com, který album těsně po vydání doporučil jako nejzajímavější desku týdne. Hudebník a producent
Juraj “Jureš” Líška míchá world music se
současným elektronickým zvukem a sofistikovaně ho dotváří melancholicky
znějícími lyrickými texty ve slovenštině.
Kromě Juraje se na tvorbě Fallgrapp podílejí zpěvačky Nora Ibsenová, polskému
publiku známá Agáta Siemaszko i další
hudebníci. Kapela na živých koncertech,
kromě elektronických a elektrických nástrojů, využívá smyčcové trio a vystoupila
na festivalech jako jsou Wawes, Pohoda
(SK) nebo Colours of Ostrava (ČR).
Na koncertech vystupují ve složení:
Jureš Líška – elektronika, samply, Nora
Ibsenová - vokály, Róbert Rehák – perkuse, Michal Pagáč, Jakub Líška, Martin
Semrič - housle, Matej Kumpan – basový syntezátor, kytara, Petr Hanák – bicí,
samply
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HOLDEN CAULFIELD
KLUB | 29.04.2016, 22.30

Istniejący od 2009 roku praski zespół Holden Caulfield gra muzykę z pogranicza indie rocka i synth popu z wyraźnymi
wpływami takich formacji jak M83 czy
The 1975. Ma w dorobku dwie udane EP-ki z lat 2010 i 2012. Single Merry Christmas Pauline, Blind oraz Save the World,
do których muzycy nakręcili także wideoklipy, były często puszczane w radiu, dzięki czemu grupa zyskała większy rozgłos.
We wrześniu 2014 roku Holden Caulfield
wydali swoją pierwszą płytę długogrającą, Hopetown. Album powstał w niespełna rok, a do współpracy przy nim kapela zaprosiła wielu czeskich artystów.
Muzycy słyną z żywiołowych koncertów,
podczas których potrafią zachęcić publiczność do tańca. Przekonali się o tym
uczestnicy ubiegłorocznego festiwalu
Colours of Ostrava.
Skład Holden Caulfield: Martyn Starý —
gitara, śpiew; Timon Svoboda — gitara;
Vladimír Staněk — gitara basowa, Jan Janečka — perkusja.

Holden Caulfield jsou pražská kapela
fungující od roku 2009 pohybující se na
hranici kytarového indie a synthpopu
ovlivněného kapelami jako M83 či The
1975. Na kontě má dvě úspěšná EP
z let 2010 a 2012. Singly jako je Merry
Christmas Pauline, Blind nebo Save The
World, ke kterým kapela natočila videoklipy, sklidily úspěch v rozhlasovém éteru
a kapela se tak dostala do širšího povědomí. V září roku 2014 Holden Caulfield
vydali svou debutovou dlouhohrající desku s názvem Hopetown. Album vznikalo
necelý rok a kapela na ní spolupracovala
s mnoha zajímavými osobnostmi české
scény. Ale jsou to hlavně koncerty, kde
kapela chytlavými melodiemi roztancovává publikum, což mohli zažít i návštěvníci loňských Colours of Ostrava.
Holden Caulfield jsou: Martyn Starý –
kytara, zpěv; Timon Svoboda – kytara;
Vladimír Staněk– basová kytara, Jan Janečka – bubny

186

MARY KOMASA
KLUB | 30.04.2016, 22.30

Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka i instrumentalistka. Dorastała w artystycznej rodzinie (ojciec Wiesław Komasa to znany aktor, z kolei brat Jan Komasa
to reżyser), posiada klasyczne muzyczne
wykształcenie (organy, fortepian, klawesyn, śpiew operowy). Nie wybrała jednak
drogi wiodącej przez sale filharmonii. Jej
album zatytułowany Mary Komasa,
na który kazała fanom bardzo długo czekać, stał się jednym z najgłośniejszych
debiutów 2015 roku. Recenzenci prześcigali się w pochwałach, a artystka na koncertach mogła liczyć na entuzjastyczne
przyjęcie publiczności. Swoje niepowtarzalne brzmienie opiera w głównej mierze na intensywności i emocjonalnej wyrazistości. W pracy nad albumem wziął
udział Antoni Łazarkiewicz, prywatnie
mąż artystki, który wielokrotnie podkreślał, że pracując nad utworami, wciąż myśli filmowymi sekwencjami — jest przecież wziętym kompozytorem muzyki
filmowej. Album powstał w Berlinie, gdzie
wokalistka mieszka od siedmiu lat. Nad
płytą, którą cechuje surowe brzmienie
stanowiące połączenie różnych gatunków, pracowała również z niemieckimi
instrumentalistami, m.in. z basistą Sloweyem Thomsenem, znanym wcześniej
ze współpracy z Julią Marcell.

Vokalistka, autorka textů, hudební skladatelka a instrumentalistka. Vyrůstala
v umělecké rodině (otec Wiesław Komasa je známý herec, bratr Jan Komasa je
režisér), má klasické hudební vzdělání
(varhany, klavír, cembalo, operní zpěv).
Cesta, kterou si vybrala, však nevede přes
sály filharmonií. Na své první album, nazvané Mary Komasa, nechala fanoušky
dlouho čekat. V roce 2015 patřilo mezi
nejpopulárnější debuty, recenzenti nešetřili chválou a na koncertech mohla jeho
protagonistka počítat s nadšeným přijetím veřejnosti. Svůj nezaměnitelný zvuk
opírá především o intenzitu a emocionální výrazovost. Na přípravě alba se podílel manžel umělkyně, žádaný autor filmové hudby Antoni Łazarkiewicz, který
podle svých slov při práci na jednotlivých
skladbách vždy uvažuje ve filmových
sekvencích. Deska, pro niž je příznačný
surový zvuk vzniklý spojením různých
žánrů, byla nahrána v Berlíně, kde Mary
Komasa již sedm let žije. Na nahrávce
spolupracovala také s německými instrumentalisty, např. s basistou Sloweyem
Thomsenem, který je na polské scéně
známý i díky své dřívější spolupráci s Julií Marcell.
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ZIMOWA
KLUB | 02.05.2016, 22.00

Najprościej byłoby napisać, że nastrój
kreowany przez formację z Wodzisławia
Śląskiego najlepiej oddaje jej nazwa.
Członkowie zespołu, choć są świadomi
tego „chłodu”, podkreślają, że to jednak
muzyka na cały rok. Twórczość Zimowej
to mroczna elektronika przełamywana
gitarowym zgiełkiem charakterystycznym
dla lat 80. i początku 90. Mimo to nie ma
tu żadnej wtórności, czego najlepszym
dowodem jest debiutancki album grupy
zatytułowany Cover the Fall. Zauważyli
go słuchacze, którzy chętnie oddawali na
niego głos w rozmaitych radiowych rankingach. Na płycie znalazło się 11 anglojęzycznych utworów rozwijających się
w niespiesznym tempie. Jednak od czasu
do czasu zmieniają one dynamikę, kreśląc bardzo różne emocjonalne pejzaże.
Zresztą nie mogłoby być inaczej: ta
melancholijna elektronika w połączeniu
z intrygującym wokalem działa wręcz hipnotycznie. Projekt Zimowa tworzą wokalistka Aneta Maciaszczyk i instrumentalista Michał Mentel. Podczas koncertów
towarzyszą im także: Michał Husak (gitara) oraz Jakub Buczek (bas/sampler).
Za ostateczne studyjne brzmienie formacji odpowiada natomiast Marcin Cichy
z zespołu Skalpel.

Možná by bylo nejjednodušší napsat,
že náladu, kterou vytváří formace Zimowa („Zimní“) z polského Slezska, nejlépe
vystihuje její název. Členové kapely však
zdůrazňují, že nehledě na tento chlad,
jehož jsou si vědomi, se jedná o hudbu
na celý rok. Zimowa hraje temnou elektroniku doplněnou výraznými kytarovými
prvky typickými pro osmdesátá léta a počátek devadesátých let. O tom, že se nejedná o žádnou nápodobu, nás nejlépe
přesvědčí debutové album Cover the Fall,
které si získalo oblibu posluchačů a jejich hlasy mu zajistily úspěch v nejrůznějších rozhlasových žebříčcích. Album
nazpívané v angličtině obsahuje jedenáct
nepříliš rychlých skladeb, které čas od
času mění dynamiku a vykreslují rozmanité emoční obrazy. Melancholická elektronika umocněná uhrančivým vokálem
působí přímo hypnoticky. Formaci Zimowa tvoří vokalistka Aneta Maciaszczyk
a instrumentalista Michał Mentel, které
na koncertech doprovází Michał Husak
(kytara) a Jakub Buczek (bas/sampler).
Za výsledný studiový zvuk zodpovídá
Marcin Cichy ze skupiny Skalpel.
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KINEMATO(GRAF) 2.0
WYSTAWY / VÝSTAVY
wernisaż / vernisáž: UL | 28.04.2016, 15.30

wstęp wolny | volný vstup
czas trwania | doba trvání: 28.04–31.05.2016
kuratorzy | kurátoři: Tomasz Kipka, Iwona Cichy,
Magdalena Szadkowska

Iwona Cichy

Druga edycja wystawy Kinemato(graf)
prezentowana podczas 18. Przeglądu Filmowego Kino na Granicy to wybór plakatów filmowych wykonanych przez polskich artystów-projektantów należących
do kilku pokoleń. Są wśród nich pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu
Projektowania Graficznego Instytutu
Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz doktoranci i studenci ostatnich lat
kierunku grafika. Biorąc pod uwagę szczególny charakter tegorocznego „dorosłego” Kina na Granicy, autorzy wystawy
pragną podzielić się swoim spojrzeniem
i graficzną interpretacją przełomowych
wydarzeń związanych z motywem dojrzewania oraz dorosłości w dorobku kinematografii zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Symboliczna „osiemnastka”
niejednokrotnie zmienia dotychczasowy
stan rzeczy, wpływa sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości, dając
upragnioną wolność i możliwość podejmowania samodzielnych decyzji.
Zapraszamy do bogatej graficznie przestrzeni plakatu filmowego, który oscyluje wokół tego tematu.

Druhý ročník výstavy Kinemato(graf), která bude k vidění v průběhu 18. ročníku
filmové přehlídky Kino na hranici, přináší filmové plakáty polských grafických
designérů náležících k několika generacím. Jsou mezi nimi pedagogové sekce
grafického designu Uměleckého institutu na fakultě umění Slezské univerzity
Katovice v Těšíně a doktorandi a studenti posledních ročníků oboru grafika.
Vzhledem k mimořádnému charakteru
letošního, už „dospělého“ Kina na hranici
se chtějí autoři výstavy podělit o svůj pohled a grafickou interpretaci přelomových událostí spojených s motivem
dospívání a dospělosti v polské i zahraniční kinematografii. Symbolická „osmnáctka“ často mění dosavadní stav věcí,
ovlivňuje naše vnímání reality, dává nám
vytouženou svobodu a možnost samostatně přijímat rozhodnutí. Zveme vás do
graficky bohatého světa filmového plakátu oscilujícího kolem tohoto tématu.
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NIE LUBIĘ PANA,
PANIE FELLINI
NEMÁM VÁS RÁDA,
PANE FELLINI
TEATR / DIVADLO
występuje / účinkuje: Małgorzata Bogdańska
reżyseria / režie: Marek Koterski

DOM | 29.04.2016, 18.00

Małgorzata Bogdańska: Monodram został poświęcony Giulietcie Masinie, mojej
ulubionej włoskiej aktorce, zdobywczyni
dwóch Oscarów i — prywatnie — żonie
Federica Felliniego. Jest kolejną (po Mojej Drogiej B. wg Krystyny Jandy) produkcją naszego „Teatru w walizce”, którego
jedynymi stałymi elementami są osoba
bohaterki oraz walizka pełna rekwizytów
i kostiumów, tu m.in. z kapeluszem Federica Felliniego, ręcznym megafonem,
trąbką, butami do stepowania, bębenkiem Gelsominy i — oczywiście — czerwonym nosem klauna… Monodram
rozpoczyna się pierwszym spotkaniem
Giulietty i Federica, a kończy śmiercią
obojga i „zmartwychwstaniem” Giulietty.
Wędrujemy przez ich wspólne życie oraz
przez kolejne plany filmowe: La strady,
Nocy Cabirii, Ginger i Freda.
Skąd pomysł na „Teatr w walizce”?
Chciałam mieć coś całkiem mojego, co
mogłabym grać, kiedy zechcę. A w walizce? — Żeby można było grać również
tam, gdzie nie mają teatralnych scen.
Moim marzeniem jest, by „Teatr w walizce” dotarł do jak największej liczby ludzi.
Ja mogę grać wszędzie, byle być blisko
widza.

Małgorzata Bogdańska: Monodrama věnované mé oblíbené italské herečce Giuliettě Masiniové, držitelce dvou Oscarů
a manželce Federica Felliniho. Jedná se
o další představení našeho Divadla v kufru (po monodramatu Má drahá B. podle
Krystyny Jandy). Kromě osoby hrdinky je
jedinou stálou součástí našeho divadla
kufr plný rekvizit a kostýmů, mezi nimiž
v tomto případě najdeme například klobouk Federica Felliniho, ruční megafon,
trumpetu, stepařské boty, Gelsominin
bubínek a samozřejmě také červený
klaunský nos. Monodrama začíná prvním
setkáním Giulietty a Federica a končí smrtí
obou hrdinů a Giuliettiným „zmrtvýchvstáním“. Putujeme jejich společným životem a natáčením filmů Silnice, Cabiriiny
noci a Ginger a Fred.
Jak vlastně vzniklo Divadlo v kufru?
Chtěla jsem mít něco úplně svého, co
bych mohla hrát, kdykoli budu chtít.
A proč v kufru? Abych mohla hrát i tam,
kde není k dispozici divadlo. Chtěla bych,
aby se Divadlo v kufru dostalo k co největšímu množství lidí. Já můžu hrát kdekoli, kde jsem divákům nablízku.
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SPOTKANIA LITERACKIE / LITERÁRNÍ SETKÁNÍ
JERZY KRONHOLD: SKOK W DAL
KORNEL | 29.04.2016, 15.00

JERZY KRONHOLD
Samopalenie (1972), Baranek lawiny (1980),
Oda do ognia (1982), Niż (1990), Wiek brązu (2000;
Doba bronzová, slovensky 2003,
přel. Karol Chmel), Epitafium dla Lucy (2012),
Szlak jedwabny (2014), Wiersze wybrane (2014),
Skok w dal (2016)

wydawnictwoliterackie.pl
Renata Putzlacher

44 nowe wiersze wybitnego poety, współtwórcy nurtu „Nowej Fali“, w którego
twórczości wciąż sporo pozostaje do odkrycia. Obchodzący w tym roku 70. urodziny autor spogląda w tych wierszach
wstecz, rozdzierająco dokumentuje swój
bunt wobec śmierci żony, wspomina studencką przyjaźń z Rafałem Wojaczkiem
i pokazuje poetyckie fotografie z minionego świata. Wczesnej twórczości Kronholda niektórzy, w zgodzie z ówczesną modą, zarzucali sentymentalizm. Dziś
jego wiersze drżą od powściąganych
emocji i tną jak lancet. Czytelnik staje
bezbronny wobec — czeskiego z ducha,
chciałoby się powiedzieć — uśmiechu
w rozpaczy, którą podszyta jest każda lepsza chwila.
Poeta, organizator życia kulturalnego, dyplomata. Urodzony w Cieszynie w 1946
roku, studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i reżyserię dramatu w Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej w Warszawie. Związany
z formacją poetycką „Nowa Fala”. Współzałożyciel Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego „Na Granicy” w Cieszynie
(dzisiaj festiwal „Bez Granic”). Przez wiele
lat pełnił funkcję konsula generalnego
RP w Ostrawie i dyrektora Instytutu Polskiego w Bratysławie. Jest autorem pięciu
tomików poetyckich. O zbiorze Wiek
brązu (2000) tak pisał Adam Zagajewski:
W tych wierszach grają trąbki jarmarczne
i symfoniczne, świeci złoto, wolno jeżdżą
prowincjonalne pociągi, kwitną piwonie,
polskie i czeskie. I przede wszystkim słychać w nich głos autora, bardzo własny
i ludzki.

Čtyřiačtyřicet nových básní významného
básníka, spolutvůrce hnutí Nová vlna
(Nowa Fala), v jehož tvorbě stále zůstává
mnoho neobjevených stránek. Literát,
jenž letos oslaví sedmdesátiny, se ve své
nejnovější poezii obrací do minulosti, odhaluje před námi bolestný záznam vzdoru
vůči manželčině smrti, vzpomíná na studentské přátelství s básníkem Rafałem
Wojaczkem a líčí poetické fotografie
ze zmizelého světa. Rané tvorbě Jerzyho
Kronholda někteří kritici – zcela v duchu
soudobého bontonu – vyčítali sentimentální nádech. Dnes jsou jeho básně rozechvělé potlačovanými emocemi, ostré
jako skalpel. Čtenář se tak ocitá bezbranný vůči – až by se chtělo říci, duchovně
českému – zoufalému úsměvu a náznaku
zoufalství, který nacházíme na dně každého radostnějšího okamžiku.
Básník, organizátor kulturního života,
diplomat. Narozen v Cieszyně v roce 1946,
absolvent krakovské polonistiky a varšavské divadelní režie. Byl spjat s tzv. Novou vlnou v polské poezii. Spoluzakladatel mezinárodního divadelního festivalu
Na hranici v Těšíně (dnes festival Bez hranic). Řadu let zastával funkci generálního konzula Polské republiky v Ostravě
a ředitele Polského institutu v Bratislavě.
Vydal devět básnických sbírek, například
Wiek brązu, o níž básník Adam Zagajewski napsal: V těchto básních hrají jarmareční a symfonické trubky, svítí zlato, provinční vlaky jezdí pomalu, kvetou pivoňky,
polské a české. A především je v nich slyšet
autorův hlas, přesvědčivý a lidský.
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Fot. Marcin Oliva Soto
SPOTKANIA LITERACKIE / LITERÁRNÍ SETKÁNÍ
ŁUKASZ MACIEJEWSKI: AKTORKI. PORTRETY
goście / hosté:
Jolanta Fraszyńska, Małgorzata Zajączkowska
AVION | 30.04.2016, 13.00

ŁUKASZ MACIEJEWSKI
Filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny, wykładowca
na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi.
Autor cenionych książek (Przygoda myśli, Aktorki.
Portrety, Wszystko jest lekko dziwne, Flirtując z życiem),
stały współpracownik kilkunastu czasopism, ekspert
PISF i telewizji HBO Europe oraz stały komentator
Tygodnika Kulturalnego w TVP Kultura. Laureat wielu
nagród i wyróżnień dziennikarskich: m.in. statuetki

Aktorki. Portrety to 14 niezapomnianych
spotkań z wielkimi diwami sceny i ekranu.
W rozmowach z Łukaszem Maciejewskim
wybitne polskie aktorki zdradzają kulisy
swojej kariery, dzielą się trzymanymi dotąd w tajemnicy wspomnieniami, szczerze opowiadają o wzlotach i upadkach.
Książka jest zapisem niepublikowanych
wcześniej rozmów. To świadectwo siły
i charyzmy wspaniałych, inspirujących kobiet, które wywalczyły sobie miejsce
w zdominowanym przez mężczyzn świecie teatru i kina.

Kniha Herečky. Portréty přináší čtrnáct
nezapomenutelných setkání s velkými
dámami filmu a divadla. Přední polské
herečky v rozhovorech s Łukaszem Maciejewským přibližují zákulisí své kariéry,
dělí se o své do té doby utajované vzpomínky a upřímně vyprávějí o svých vzletech a pádech. Kniha zaznamenává rozhovory, které dosud nebyly publikovány. Je svědectvím o síle a charismatu
úžasných, inspirativních žen, které si dokázaly vybojovat své místo ve světě
divadla a filmu, v němž dominují muži.

Łukasz Maciejewski potrafi rozmawiać.
Niektóre z bohaterek zna od lat, inne obłaskawia powoli, zdobywając ich zaufanie.
Czym? Poważnym stosunkiem do nich.
Tym, że nie pyta: „W czym pani zadebiutowała?”, bo doskonale to wie. Wraca do swoich aktorek czasem po kilka razy, zaprzyjaźnia się z nimi. Komorowska częstuje go
zupą, Szapołowska każe podejść bliżej,
by przełamał tremę, do której się jej przyznaje. Aktorki się przed nim otwierają. Dzięki temu powstają portrety barwne i pogłębione. Ale też autor nigdy nie przekracza
na siłę granic, które one same wyznaczają.
Dotyka ich prywatności delikatnie.
(Barbara Hollender, „Rzeczpospolita”)

Łukasz Maciejewski je dobrým partnerem
v rozhovoru. Některé ze svých hrdinek zná
již dlouhá léta, důvěru jiných si získává pomalu. Jak? Tím, že k nim přistupuje se vší
vážností. Nepoloží otázku „Jaká byla vaše
první role?“, protože odpověď na ni přece
dobře zná. Někdy se ke své herečce vrací
i několikrát, navazuje přátelství. Maja Komorowska ho hostí polévkou, Grażyna Szapołowska ho přiměje, aby přistoupil blíž
a zbavil se tak trémy, k níž se jí přiznává.
Herečky s ním hovoří otevřeně, a díky tomu
vznikají barevné, hluboké portréty. Autor
však nikdy násilně nepřekračuje jimi určenou hranici. Jejich soukromí se dotýká
zdrženlivě.
(Barbara Hollender, „Rzeczpospolita“)

„Uskrzydlony”, „Dziennikarskiej Weny” oraz „Złotej
Róży” za „nową jakość w krytyce filmowej”. /
Teoretik filmu, filmový a divadelní kritik, přednášející
na fakultě herectví Filmové školy v Lodži.
Uznávaný knižní autor (Dobrodružství mysli, Herečky.
Setkání, Všechno je trochu divné, Flirtování se životem),
stálý spolupracovník mnoha časopisů, expert
Polského institutu filmového umění a televize HBO
Europe a stálý komentátor Kulturního týdeníku
v TVP Kultura. Laureát mnoha novinářských ocenění,
například sošky Okřídlený, Novinářské múzy
nebo Zlaté růže za „novou kvalitu ve filmové kritice“.
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