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Camerimage w Łodzi

W 2000 roku Fundacja Tumult przeniosła Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 
CAMERIMAGE do Łodzi.  Projekcje i spotkania z gwiazdami odbywają się w Teatrze Wielkim,  
ale festiwalem żyje całe miasto. Późnym wieczorem imprezy przenoszą się do klubu festiwalowego 
i do łódzkich pubów, gdzie studenci szkół filmowych i sami filmowcy bawią się do białego rana. 
Festiwalowi goście w wolnych chwilach – których niestety jest za mało – zwiedzają Łódź, stare 
pałace i fabryki, muzea, szkołę filmową, ale przede wszystkim rozmawiają o kinie. Łódź na te kilka 
dni staje się światowym centrum filmu. 

Teatr Wielki w Łodzi – festiwalowe centrum
fot. Paweł Herzog
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2000
2 – 9 grudnia

Filmy konkursowe oceniało jury w składzie: Michael Cimino (przewodniczący), Peter Suschitzky,  
Yorgos Arvanitis, Mahmoud Kalari, Wolfgang Treu, Alex Thomson, Paul Sarossy, Jacek Petrycki.

W konkursie głównym startowało 18 filmów:
„Oniegin”, reż. Martha Fiennes, zdj. Remi Adefarasin (Wlk. Brytania)
„Eureka”, reż. Shinji Aoyama, zdj. Tamra Masaki (Japonia)
„Amores Perros”, reż. Alejandro Gonzales Inarritu, zdj. Rodrigo Prieto (Meksyk)
„Prymas. Trzy lata z tysiąca”, reż. Teresa Kotlarczyk, zdj. Piotr Wojtowicz (Polska)
„A Place Nearby”, reż. Kaspar Rostrup, zdj. Eric Kress (Dania)
„Daleko od okna”, reż. Jan Jakub Kolski, zdj. Arkadiusz Tomiak (Polska)
„American Psycho”, reż. Mary Harron, zdj. Andrzej Sekuła (USA)
„Million Dollar Hotel”, reż. Wim Wenders, zdj. Phedon Papamichael (USA)
„Tańcząc w ciemnościach”, reż. Lars von Trier, zdj. Robby Muller (Dania/Szwecja)
„Księżniczka i wojownik”, reż. Tom Tykwer, zdj. Frank Griebe (Niemcy)
„Abredeen”, reż. Hans Petter Moland, zdj. Philip Ogaard (Norwegia)
„Oi! Warning”, reż. Dominik i Benjamin Reding, zdj. Axel Henschel (Niemcy)
„Kod nieznany“, reż. Michael Haneke, zdj. Jurgen Jurges (Francja)
„Pollock”, reż. Ed Harris, zdj. Liza Rinzler (USA)
„Przyczajony trygrys, ukryty smok”, reż. Ang Lee, zdj. Peter Pau (Tajwan)
„Reykjavik”, reż. Baltasar Kormakur, zdj. Peter Steuger (Islandia)
„Lato albo 27 straconych pocałunków”, reż. Anna Djoradze, zdj. Phedon Papamichael (Gruzja)
„Vatel”, reż. Roland Joffe, zdj. Robert Fraisse (Wlk. Brytania)

LAUREACI CAMERIMAGE 2000

KONKURS GŁÓWNY

Złota Żaba: Rodrigo Prieto „Amores Perros” (Meksyk)
Srebrna Żaba: Robert Fraisse „Vatel” (Wlk. Brytania)
Brązowa Żaba: Philip Ogaard „Aberdeen” (Norwegia)

KONKURS STUDENCKI

Złota Kijanka: Bogumił Godfrejow „Księgi snu” (PWSFTViT Łódź – Polska)
Srebrna Kijanka: Michał Popiel-Machnicki „Wrzask” (PWSFTViT Łódź – Polska)
Brązowa Kijanka: Sebastian Makker „A Rare Bird” (National Film School of Denmark)

NAGRODY SPECJALNE

Złota Żaba za całokształt twórczości: Billy Williams
Złota Żaba dla reżysera za szczególną wrażliwość wizualną: David Lynch
Złota Żaba dla duetu reżyser – operator: David Lynch i Frederick Elmes
Złota Żaba dla polskiego duetu reżyser – operator: Andrzej Wajda i Witold Sobociński
Złota Żaba dla polskiego reżysera za szczególną wrażliwość wizualną: Wojciech J. Has
Złota Kamera ufundowana przez firmę A&A dla najwybitniejszej osobowości artystycznej  
wśród operatorów: Vittorio Storaro
Nagroda Specjalna Przewodniczącego Komitetu Kinematografii:  
Eric Kress za zdjęcia do filmu „A Place Nearby”
Nagroda Specjalna: firma Tiffen i American Society of Cinematographers

Ponadto gośćmi Camerimage byli m.in.: Ed Harris, Janusz Kamiński, Jeremy Davies, Jerzy Skolimowski.  
Laszlo Kovacs, Robby Muller, Remi Adefarasin, Martha Fiennes, Phedon Papamichael, Witold Sobociński,  
Janusz Morgenstern, Janusz Gajos, Bogusław Linda, Dorota Kędzierzawska, Artur Reinhart, Jan Jakub Kolski, 
Władysław Pasikowski, Paweł Edelman i Mariusz Grzegorzek. 
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Reżyser, producent, scenarzysta, malarz. Studiował w akademiach plastycz-
nych w Waszyngtonie, Bostonie i Filadelfii. W tym czasie zaczął realizować 
filmy krótkometrażowe i animowane. Zainteresowanie kinem skierowało go 
do American Film Institute w Los Angeles. Fabularnym debiutem reżyserskim 
Lyncha była w 1976 r. „Głowa do wycierania”. Film zauważył aktor, reżyser  
i producent Mel Brooks, który umożliwił Lynchowi realizację „Człowieka sło-
nia”. Podczas finałowej gali Camerimage w 2000 r. Lynch odebrał Złotą Żabę 
za szczególną wrażliwość wizualną oraz wspólnie z Frederickiem Elmesem 
– specjalną Złotą Żabę dla duetu reżyser – operator. Trzy lata później pod-
czas festiwalu odebrał przyznany przez Ministra Kultury medal „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej ”. W 2003 r. tygodnik „Guardian” uznał go za najważniej-
szego żyjącego reżysera filmowego. 

Ważniejsze filmy

1977     „Głowa do wycierania”
1980     „Człowiek słoń” (Cezar, nominacja do Oscara i Złotych  
     Globów za scenariusz i reżyserię)
1984      „Diuna”
1986      „Blue velvet” (nominacja do Oscara za reżyserię, nominacja  
     do Złotego Globu za scenariusz, nagroda krytyków  
     Los Angeles)
1989–1991   „Miasteczko Twin Peaks” (Złoty Glob)
1990      „Dzikość serca” (Złota Palma w Cannes)
1997      „Zagubiona autostrada”
1999      „Prosta historia”
2001      „Mulholland Drive” (nominacja do Oscara za reżyserię,  
     nominacja do Złotego Globu za reżyserię i scenariusz, Cezar,  
     nagroda za reżyserię w Cannes, nagroda krytyków Chicago  
     i Los Angeles)

David Lynch 
ur. 20.01.1948 r. w Missoula w USA
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Wierzę w intuicję
Historia, którą opowiadasz, musi być ci bliska, musisz jej słuchać.  
Trzeba płynąć z jej prądem, bo ona określa wydarzenia na planie. 

 David Lynch – reżyser „Blue velvet” i „Zaginionej autostrady”

Jakie znaczenie w filmie odgrywają zdjęcia?
– To bardzo ważna część pracy nad filmem, ale nie najistotniejsza. Wszystkie elementy filmu są 

równie potrzebne. Jeśli któryś z nich szwankuje, reżyser może być w poważnym kłopocie. Wszystko 
musi ze sobą współgrać, by powstała jedna, idealna całość. Jeśli uda się wszystko w jakiś magiczny spo-
sób poskładać, to efekt końcowy jest lepszy, niż to jak każdy z tych elementów wygląda z osobna. Na 
tym właśnie polega magia kina. Tak więc zdjęcia są ważne, dźwięk jest ważny, gra aktorska jest ważna, 
scenariusz jest ważny. Jednak może najważniejsza jest opowiadana historia, bo wszystko inne jest jej 
podporządkowane i z niej wynika. Scenariusz to tylko słowa, jak plan architektoniczny przy budowie 
domu. Gdy już wchodzi się na plan, dzieje się mnóstwo rzeczy, które mogą zmienić spojrzenie na opo-
wiadaną historię, zmienić jej pierwotny pomysł. Realizacja filmu to niekończący się proces twórczy. 
Historia, którą opowiadasz, musi być ci bliska, musisz jej słuchać. Trzeba płynąć z jej prądem, bo ona 
określa wydarzenia na planie. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie dobry pomysł na film. Dlatego 
trzeba być zawsze przygotowanym i uważnie się wokół siebie rozglądać. 
Studiował Pan malarstwo. Dlaczego postanowił Pan zająć się reżyserią?

– Rzeczywiście, chciałem zostać malarzem. Jednak pewnego dnia namalowałem obraz, który jak 
mi się wydawało, potrzebował ruchu, ożywienia, a także dźwięku, który naśladowałby wiatr. Właśnie 
wtedy postanowiłem zrobić ruchomy obraz. Tak powstał mój pierwszy film, chociaż nic o tej dzie-
dzinie sztuki nie wiedziałem. Nadal prawie nic nie wiem. Malarstwo jednak rzadko mnie inspiruje. 
W przeciwieństwie do muzyki, która jest formą bardziej abstrakcyjną. Często mam gotową muzykę, 
przynajmniej częściowo, już na początku realizacji filmu. Odtwarzam ją na planie, ale tak, by nie przy-
tłaczała i nikomu nie przeszkadzała. W każdym razie słyszę ją ja i operator. Muzyka pomaga ruchowi 
kamery.
A literatura? 

– Wiele wspaniałych filmowych pomysłów bierze się z literatury, a ściślej od pisarzy, którzy po-
trafią opisać różne niezwykłe rzeczy w piękny sposób. Moim ulubionym autorem jest Franz Kafka. 
Lubię też powieści detektywistyczne. Ale pewnych rzeczy nie można 
opowiedzieć jedynie przez poezję 
słów albo przez dźwięki muzy-
ki. Dopiero połączenie obrazu, 
dźwięku, muzyki, słów, mimiki, 
gestów jest w stanie opowiedzieć 
pełną historię. Język filmu jest  
w stanie to zrobić, dlatego to fanta-
styczna dziedzina sztuki.

David Lynch w towarzystwie  
Marka Żydowicza  

na kolacji zorganizowanej  
przez Opus Film (2003) 

fot. Paweł Herzog
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Podczas spotkania ze studentami powiedział Pan, że 
Pańskie filmy trzeba bardziej czuć niż rozumieć. Dlaczego?

– Wierzę w intuicję, ale niektórzy mylą intuicję z in-
stynktem. Dla mnie to dwie różne rzeczy. O instynkcie 
można mówić wtedy, gdy jest się głodnym i chce się coś zjeść. 
To dzieje się poza rozumem. Natomiast intuicja zawiera  
w sobie jednocześnie przeczucie i myślenie. Kierujemy się 
nią w sytuacjach, kiedy jesteśmy na etapie poszukiwań, 
kiedy czegoś nie wiemy i szukamy właściwej drogi. Tak się  
dzieje w życiu i tak jest przy robieniu filmów. Ma się przeczu-
cie, że właśnie tak, a nie inaczej powinno się coś zrobić. Bardzo 
ciężko przełożyć to „coś” na słowa. To więcej niż rozumienie 
intelektualne, ale także coś innego niż tylko odbieranie świata 
poprzez emocje. To połączenie tych rzeczy. 
Panu bardziej zależy na strukturze filmu czy na jego  
klimacie, tajemnicy?

– Na obu tych rzeczach. Nastrój filmu zależy od wielu 
różnych elementów – od światła, od muzyki, od dźwięku, 
od tego, jak to wszystko razem się połączy. Jest na to milion 
sposobów. Ale sama historia narzuca pewną opowieść i rytm, 
w jakim film jest realizowany.
W jaki sposób dobiera Pan aktorów do swoich filmów? 

– Staram się wybrać zawsze odpowiednią osobę do od-
powiedniej roli. Podczas pracy obserwuję aktora i zwykle 
zauważam inną stronę jego osobowości, dostrzegam rzeczy, 
o których wcześniej nie wiedziałem i w rezultacie wchodzę 
głębiej we wnętrze drugiego człowieka. Dzięki temu moje po-
rozumienie z aktorami jest bardzo ułatwione. Miałem dużo 
szczęścia, bo nigdy nie miałem z nimi problemów. 

PLOTKI i fakty...

Lynch fotografuje  
pałac i fabrykę Poznańskiego

fot. Daniel Klimczak,  
Agencja Gazeta

Tłumacz doskonały 

Niełatwe zadanie podczas 
konferencji prasowych ma  
Zbigniew Banaś, krytyk filmowy  
z Chicago, który przyjeżdża do Łodzi 
specjalnie na festiwal Camerimage, 
by tłumaczyć na żywo rozmowy 
z gośćmi. Niektórzy zapominają 
o jego obecności i tłumacz musi 
potem przekładać kilkuminutowe 
wypowiedzi. Zresztą robi to 
doskonale, oddając wiernie myśl 
i niemal dokładnie słowa gości. 
Podczas konferencji  
z Christopherem Doylem, autorem 
zdjęć do „Hero”, musiał jednak 
przez cały czas uważać na to, co 
się dzieje, bo operatorowi bardzo 
się nudziło i robił różne dziwne 
rzeczy (przelewał piwo z butelki 
do butelki, fotografował się, robił 
„głupie” miny), a od czasu do czasu 
wychwycał poszczególne polskie 
słowa. Ja wcale nie powiedziałem 
„prostytutka”, to było zupełnie inne 
słowo – oponował. Ale Banaś nie 
daje sobie w kaszę dmuchać, potrafi 
zapamiętać i perfekcyjnie streścić 
nawet najbardziej zagmatwane 
wypowiedzi artystów.
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Proces powstawania filmu i dochodzenie do najlepszego ekranowego efektu to magiczna rzecz. 
Zaczyna się od prób, a kiedy te nie wychodzą, rozmawiam z aktorami, znowu próbujemy i znowu 
rozmawiamy. 
Unika Pan odpowiedzi na pytanie o ulubione filmy. Dlaczego? 

– Nie lubię mówić na ten temat, bo zawsze obawiam się, że kogoś pominę. Dlatego zawsze, kiedy 
jestem o to pytany, długo myślę, co odpowiedzieć i nic nie mogę wymyślić. Nie mam jednego ulubio-
nego filmu, bo nie ma czegoś takiego jak perfekcyjny film. Jest kilka tytułów, które mi się podobają, 
ale kiedy zacznę je wyliczać, to nie skończę, bo będę chciał dodać kolejny.
Podczas pobytu na festiwalu fotografował Pan łódzkie fabryki. Również w wielu Pańskich  
filmach pojawiają się industrialne pejzaże. Co intryguje Pana w takich miejscach?

– Zawsze byłem zafascynowany fabrykami i nie wiem dlaczego. Podoba mi się właściwie wszyst-
ko, co jest związane z pracą w fabryce. Lubię patrzeć na dym wychodzący z komina i na olej rozlany  
w kałuży. Byłem w Łodzi w starej fabryce, która nadal produkuje prąd. Kotły z buchającą parą wygląda-
ły wręcz fantastyczne. Odwiedziłem też kilka fabryk, które już od dawna nie funkcjonują albo wkrótce 
zostaną zamknięte. To stare budynki, gdzie natura przypuściła swój atak. Widać to na ścianach, na 
podłogach, na sufitach i na zewnątrz budynków. Natura stworzyła tam nieprawdopodobne wprost 
rzeczy. W tych zrujnowanych fabrykach można znaleźć absolutnie fantastyczne i piękne miejsca. 
Zrobiłem mnóstwo fotografii.
Co zamierza Pan z nimi zrobić?

– Zbieram je dla siebie. Od czasu do czasu robię z nich wystawy. Być może zdjęcia z łódzkich  
fabryk pokażę w jakiejś galerii albo muzeum*.
Wydaje Pan również albumy fotografii. Czy łódzkie zdjęcia mają szansę trafić do któregoś  
z nich?

– Czemu nie? Może zrobię jakąś książkę o łódzkich fabrykach, one są wyjątkowo piękne. 

David Lynch podczas festiwalu w 2004 r.
fot. Paweł Herzog 
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* David Lynch wracał do Łodzi kilkakrotnie. Uczestniczył w festiwalu Camerimage w latach 2001, 2003 i 2004. W 2003 r.  
otworzył wystawę swoich zdjęć i obrazów w galerii Atlas Sztuki, realizował też w Łodzi krótki film „Zielony pokój” z udziałem 
m.in. Karoliny Gruszki, Krzysztofa Majchrzaka, Leona Niemczyka, Piotra Andrzejewskiego. Po roku wrócił, by rozbudować 
nakręcony materiał. Kupił też pod Łodzią ziemię, na której zamierza wybudować centrum „Sztuka dla pokoju”. Jest zaintereso-
wany założeniem w Łodzi studia filmowego.

Znalazł Pan w łódzkich fabrykach coś szczególnego, innego niż gdzieś indziej?
– Wszystkie stare fabryki są w pewnym stopniu do siebie podobne, ale każda jednocześnie jest 

jedyna w swoim rodzaju. Jest coś, co je unifikuje i coś, co je wyróżnia. Nawet każda z fabryk, które 
oglądałem w Łodzi, a było ich kilka, jest inna. Każda ma inny klimat, wywołuje inne uczucia. 
Podobno, wędrując po Łodzi, zwraca Pan uwagę na jej najbrzydsze elementy?

– Jest takie powiedzenie: piękno jest w oku patrzącego. Moim zdaniem, brzydki jest McDonalds,  
hipermarkety i większość nowej architektury. Natomiast prawdziwe piękno jest w sposobie, w jaki te 
stare fabryki były kiedyś budowane. Piękne są miejsca, gdzie natura zaczyna działać i odbierać swoje 
miejsce. To są prawdziwe skarby Łodzi. To nie żart, łódzkie zrujnowane fabryki są naprawdę wspaniałe. 
Wiele okien w tych starych budynkach jest wytłuczonych, popsutych. Ale jak się dokładniej przyjrzeć 
tym wybitym szybom, to one wyglądają czasami jak biżuteria. To niesamowite.
Jednak większość osób uważa, że Łódź jest brzydkim miastem…

– Nie mają racji. Łódź jest piękna. Przynajmniej mieści się w mojej kategorii piękna. Odpowiada 
mi zwłaszcza klimat tego miasta. Podoba mi się, w jaki sposób Łódź wygląda w dzień i w jaki sposób 
prezentuje się w nocy. Łódź sprawiła, że znowu zacząłem marzyć. Najmniej podoba mi się główna 
ulica miasta. Zbyt dużo tam światła, zbyt dużo sklepów. Inne ulice są w nocy ciemniejsze, bardziej 
mroczne, ale mają pewien nastrój. 
Czy możemy w takim razie liczyć, że pewnego dnia wróci Pan do Łodzi, by zrobić tu jakiś  
swój film?

– Naprawdę chciałbym. Ale chęć zrobienia filmu to jedna sprawa. Druga to znalezienie odpowied-
niej historii, scenariusza, który mógłby rozgrywać się w Łodzi. Będę o tym myślał, kiedy wrócę do Los 
Angeles i być może pewnego dnia wrócę do Łodzi z takim pomysłem*.

Reżyser „Blue velvet” podczas wywiadu udzielanego 
Grażynie Torbickiej (2004)
fot. Paweł Herzog 
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Jeden z najciekawszych, obok Mike’a Leigh, brytyjskich twórców kina spo-
łecznego. Studiował prawo w Oxfordzie, później zainteresował się teatrem, 
w którym występował przez kilka lat jako aktor. W 1963 r. zaczął współpracę 
z BBC, dla której realizował seriale, spektakle i programy publicystyczne. 
Jako reżyser pełnometrażowych filmów fabularnych zadebiutował w 1967 
roku obrazem „Czekając na życie”, którym rozpoczął wieloletnią współpracę 
z operatorem Chrisem Mengesem. W latach 90. stał się jednym z najczęściej 
nagradzanych twórców europejskiego kina. 

Ważniejsze filmy
1967  „Czekając na życie”
1969  „Kes”
1972  „Życie w rodzinie” (nagroda FIPRESCI w Berlinie)
1990  „Tajna placówka” (Nagroda Jury w Cannes)
1991  „Riff-Raff” (Felix i FIPRESCI w Cannes)
1993  „Wiatr w oczy”
1994  „Biedroneczko, biedroneczko” (Nagroda Jury Ekumenicznego  
  w Berlinie)
1995  „Ziemia i wolność” (Felix, Cezar i FIPRESCI w Cannes)
1996  „Pieśń Carli”
1998  „Jestem Joe”
2002  „Rozbitkowie”
  „11’09’01”

Ken Loach 
ur. 17.06.1936 r. w Nuneaton w Wielkiej Brytanii
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Ja tylko reżyseruję
Kino nie jest ruchem politycznym. Może najwyżej stawiać pytania,  
opowiadać ludzkie losy, opisywać doświadczenia, nawet pokazać  
jakiś rodzaj solidarności z tymi, których dotyka zło.

Ken Loach – twórca brytyjskiego kina społecznego

Odebrał Pan na festiwalu Camerimage, wspólnie z Barrym Ackroydem, Złotą Żabę dla duetu 
reżyser – operator. Jakie ma ona dla Pana znaczenie?

– Bardzo się cieszę, że jest taka nagroda. Reżyser zawsze stawiany jest na pierwszym miejscu, a prze-
cież film to dzieło zbiorowe. Nie lubię francuskiej tradycji, przypisującej autorstwo filmu tylko reżyse-
rowi. Nic nie powstałoby bez współpracy ze scenarzystą, operatorem, scenografem, dźwiękowcem czy 
montażystą. Film jest zrobiony przez grupę ludzi, ja tylko reżyseruję. 
Jak ważna jest w nim rola operatora?

– Ogromna. Miałem wielkie szczęście, że pracowałem z dwoma wspaniałymi operatorami –  
Chrisem Mengesem i Barrym Ackroydem. Partnerstwo pomiędzy reżyserem i operatorem jest sprawą 
kluczową. Trzeba dzielić podobną wizję. My chyba dobrze się rozumiemy. Rolą operatora jest nie 
tylko robienie zdjęć, co oczywiście jest najważniejsze, ale także bardzo bliska współpraca z całym ze-
społem, zwłaszcza z aktorami. Zły operator może zniszczyć film nie tylko poprzez niedobre zdjęcia 
czy złe ustawienie kadru, ale również przez brak wrażliwości. Musi mieć poczucie humoru, by pomóc 
aktorom się rozluźnić. Moim zdaniem, bardzo ważne jest, by lubić ludzi, którzy stoją przed kamerą. 
Oni to czują i wiedzą. Wtedy praca nad filmem jest przyjemniejsza.
Bohaterowie Pana filmów to najczęściej ludzie pochodzący z tzw. niższej klasy społecznej,  
nieustannie borykający się z trudnościami życia, walczący o przetrwanie. Dlaczego tak uparcie 
jest im Pan wierny?

 – Aby pokazać prawdę. Ze wszystkich stron jesteśmy osaczani przez propagandę. W Wielkiej Bry-
tanii bez przerwy wmawia się ludziom, że żyją we wspaniałym systemie. Liczy się tylko wolny rynek, 
a pieniądze i kapitał dadzą spełnienie. A przecież to zwyczajne kłamstwo. Relacje między ludźmi są 
uwarunkowane społecznie. Wydaje mi się, że ci, którzy żyją w trudniejszej sytuacji ekonomicznej, ma-
nifestują swoje uczucia w sposób bardziej wyrazisty. Właśnie dlatego bohaterami moich filmów są naj-
częściej ludzie z klasy robotniczej. Poza tym wśród nich można znaleźć większe pokłady optymizmu, 
chęci do życia. Jednak poprzez takich bohaterów chcę opowiadać historie, które dotyczą wszystkich 
ludzi.
Sądzi Pan, że kino może zmieniać rzeczywistość?

– Kino nie jest ruchem politycznym i niczego nie rozwiąże. Może najwyżej stawiać pytania, opo-
wiadać ludzkie losy, opisywać doświadczenia, nawet wyrażać jakiś rodzaj solidarności z tymi, których 
dotyka zło. Takie uczucia pokazane na ekranie mogą zachęcić ludzi do postawienia konkretnych 
politycznych żądań.
Akcja pokazywanego w konkursie obrazu „Rozbitkowie” równie dobrze mogłaby się rozgrywać 
w Łodzi czy Katowicach. Miałby Pan ochotę zrobić film o Polsce?

– W sytuacji społecznej Polski i Wielkiej Brytanii jest na pewno wiele podobieństw, ale i wiele 
różnic. W naszym kraju panuje system kapitalistyczny, przemysł upadł, pracę straciło wielu ludzi.  
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Młodzi ludzie nie mają nadziei, że może się coś zmienić. Jest ogromny problem z narkotykami. Nie 
ma żadnego pomysłu na zmiany. W Polsce jest inaczej, choć efekty są podobne. Po upadku komuni-
zmu kompletnie zmieniła się sytuacja ekonomiczna. Upadła gospodarka i ludzie zostali z niczym.  
I u nas i u was prywatyzacja okazała się klęską, bo zostawiła ludzi bez nadziei. Pomysł zrobienia filmu 
o Polsce jest ciekawy i godny zastanowienia, ale problemem jest język, który stanowi poważną prze-
szkodę. To temat, z którym powinien się zmierzyć polski reżyser.

PLOTKI i fakty...

Lonstar w kowbojskim kapeluszu

Wszyscy uczestnicy festiwalu Camerimage znają człowieka w kowbojskim ubraniu i kapeluszu 
z rondem. To Michał Lonstar, który zapowiada wszystkie projekcje. Z festiwalem operatorów 
związany jest od samego początku imprezy. Co roku na tydzień biorę sobie urlop i rezygnuję nawet 
z najbardziej prestiżowych imprez. Wszyscy ludzie z branży to wiedzą i już przestali mi w tym czasie 
proponować koncerty – mówi. Podczas festiwalu czyta listy dialogowe filmów, tłumaczy gości 
wychodzących na scenę. Niektórych wkurza, innych bawi. Zmieniają się prezenterki, on zawsze 
jest na posterunku. Nie wyobrażam sobie, żebym opuścił Camerimage – podkreśla. Lonstar to 
pseudonim artystyczny, został wzięty od godła Teksasu, który Michał uznaje za swoją duchową 
ojczyznę. Na co dzień jest muzykiem i tekściarzem. Pisał teksty między innymi dla Edyty Geppert 
oraz duetu Jose Cura i Ewa Godlewska, anglojęzyczne piosenki dla Perfectu, De Mono, Lombardu. 
Gra głównie muzykę country, był współorganizatorem wielu imprez, m.in. pikniku country  
w Mrągowie.

Lonstar
fot. Paweł Herzog
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Najsłynniejszy reżyser portugalski. Pochodzi z rodziny kupieckiej i począt-
kowo pracował w rodzinnej firmie. Był też kierowcą rajdowym i artystą 
cyrkowym. Szybko jednak zainteresował się kinem. Zadebiutował w 1931 
roku krótkometrażowym filmem dokumentalnym „Hand Laboron The River 
Douro”. Dziewięć lat później powstał jego pierwszy film fabularny „Aniki- 
-Bóbó”. Kolejny – dokument o malarzu Antonio Cruz – zrealizował dopiero  
w 1956 r. Pierwsze międzynarodowe sukcesy zaczął odnosić w latach 60. 
Jego dwugodzinny dokument „The Passion of Christ” zdobył Grand Prix  
festiwalu filmowego w Sienie. W latach 80. i 90. jego filmy regularnie brały 
udział w festiwalach w Cannes, Wenecji, Berlinie i Tokio. W 1985 r. odebrał 
Specjalnego Złotego Lwa w Wenecji, a w 1998 r. – Specjalne Grand Prix 
Ameryk w Montrealu.

Ważniejsze filmy
1942  „Aniki-Bóbó”
1963  „The Passion of Christ”
1988  „Kanibale” (Nagroda FIPRESCI w Sao Paulo)
1990  „Odmowa, czyli późna chwała rozkazu” (FIPRESCI w Cannes)
1991  „Boska komedia” (Nagroda Specjalna Jury w Wenecji)
1997  „Podróż do początków świata” (FIPRESCI w Cannes,  
  Europejska Nagroda Filmowa, Złoty Hugo w Chicago,  
  nagroda w Tokio)
1998  „Niepokój” 
1999  „List” (Nagroda Jury w Cannes)
2003  „Ruchome słowa”

Manoel de Oliveira 
ur. 11.12.1908 r. w Oporto w Portugalii
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Obraz i przekaz
Zmieniła się mentalność ludzi i innymi wartościami się kierują.  
Ale są uniwersalia, które pozostają istotne niezależnie od czasów, w których żyjemy.

Manoel de Oliveira – otrzymał specjalną Złotą Żabę za szczególną wrażliwość wizualną

Powiedział Pan podczas konferencji prasowej, że nigdzie indziej nie widział Pan tyle pasji  
i zaciekawienia kinem jak podczas łódzkiego festiwalu Camerimage. 

– Tak, bardzo dobrze się tu czuję. Zostałem wspaniale i ciepło przyjęty. Potwierdziło się to, co za-
wsze myślałem, że Polska to kraj filmu. Macie zresztą długie tradycje filmowe.
Zna Pan polskie kino? 

– Znam kilka polskich filmów. Wiele lat temu widziałem świetny obraz, który zrobił na mnie spore 
wrażenie, ale nie pamiętam autora. To była historia artysty, dyrygenta.
Reżyserem był Andrzej Wajda.

– Tak? Nie wiedziałem. Znam oczywiście filmy Wajdy. Podobał mi się jego „Kanał”. Ale moim ulu-
bionym polskim filmem, który utkwił na zawsze w mojej pamięci, jest „Pasażerka” Andrzeja Munka. 
W Polsce kino portugalskie jest mało znane. Znamy Pańskie „Ruchome słowa”. Jednak pokazy-
wany podczas Camerimage film „Niepokój” zaskoczył wielu widzów swoją teatralnością?  
Czy to specjalnie przyjęta konwencja?

– Nie zgadzam się, że ten film jest teatralny. Chyba że chodzi o to, że jest w nim dużo dialogów. 
To prawda. Ale moim zdaniem liczy się nie to, ile się mówi, ale o czym się mówi. Dialogi są niezwykle 
istotną częścią tego filmu. 
Równie ważną jak obraz? 

– Obraz jest fundamentem kina. Jednak równie ważny jak on jest przekaz, którym twórca chce się 
podzielić z publicznością. 
Zajmuje się Pan reżyserią od siedemdziesięciu lat. Czy kino przez ten czas bardzo się zmieniło?

– Kompletnie. Tak samo jak nasze codzienne życie. Zmieniła się mentalność ludzi i innymi 
wartościami się kierują. Ale są uniwersalia, które pozostają istotne niezależnie od czasów, w których 
żyjemy.
Czy ma Pan jakiś ulubiony film albo reżysera, którego filmy, mimo upływu lat, pozostają  
dla Pana najważniejsze? 

– Bardzo cenię twórczość Carla Dreyera, który w swoich filmach zgłębiał tajemnice duszy i ludzkie-
go istnienia. Zarówno jego „Męczeństwo Joanny d’Arc”, jak – a może przede wszystkim – „Gertruda” 
to dla mnie najważniejsze filmy w dziejach kina.
Otrzymał Pan nagrodę na festiwalu Camerimage za wrażliwość wizualną. Jakie ma ona dla 
Pana znaczenie?

– To bardzo ważna nagroda i bardzo się z niej cieszę. Na pewno stanie w moim domu na hono-
rowym miejscu. Portugalia to mały kraj, leżący na uboczu Europy. Ale moim zdaniem mamy coś do 
powiedzenia w dziedzinie humanistyki. I ta nagroda w jakimś stopniu to potwierdza. 
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Ludzie Camerimage 

Marek Żydowicz – historyk sztuki, miłośnik kina. Wymyślił i stworzył festiwal autorów zdjęć 
filmowych Camerimage i od początku jest motorem wszystkiego, co na nim się dzieje. Jest dyrekto-
rem festiwalu i prezesem Fundacji Tumult. Załatwia wszystko, biega, krzyczy tak, że po dwóch dniach 
imprezy zwykle nie może już mówić, ale bez jego wariactwa nie byłoby w Polsce tego najważniejszego 
festiwalu filmowego o międzynarodowym znaczeniu. W 2004 roku został uhonorowany Złotym Waw-
rzynem Paszportów „Polityki”.

Janusz Hetman – wiceprezes Fundacji Tumult, szef festiwalu ds. marketingu, odpowiedzialny za 
imprezy towarzyszące, wernisaże, wystawy. Artysta malarz, absolwent toruńskiej ASP, założył pierwszą 
prywatną uczelnię plastyczną, filmową i radiową w Bydgoszczy przekształconą potem w Camerimage 
Film School.

Dyrektorzy dwaj: Marek Żydowicz i Janusz Hetman
fot. Paweł Herzog


