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Szanowni Państwo,

Festiwal Tarnowska Nagroda Filmowa od samego początku swojego istnienia 
promuje i popularyzuje polską kinematografię, jej historię oraz najnowsze 
osiągnięcia w dziedzinie sztuki filmowej. Przyczynia się także do ukazania do-
niosłej społecznie roli kinematografii we współczesnej kulturze. Wydarzenie 
kierowane jest zarówno do specjalistów z branży filmowej, jak i pasjonatów 
rodzimej kinematografii. Pozwala zapoznać się w sposób intrygujący i wielo-
płaszczyznowy z aktualnymi dokonaniami w zakresie X Muzy. Prawdziwie ory-
ginalny wkład Festiwalu w rozwój polskiej kinematografii stanowi fundament 
nie tylko w obszarze sztuki filmowej, ale winien być postrzegany szerzej, jako 
platforma wymiany i upowszechniania doświadczeń międzypokoleniowych 
i  międzyinstytucjonalnych, a przede wszystkim edukowania i realizacji dzieł, 
mobilizacji przez kreowanie dialogu w sztuce.

Zróżnicowany program Festiwalu rokrocznie pozwala dotrzeć do szerokiej publicz-
ności, redukując jakiekolwiek wykluczenia w dostępie do osiągnięć polskiej kultury. 
 
Interdyscyplinarność Festiwalu stwarza także miejsce na atrakcyjną i inspiru-
jącą formę rozrywki dla odbiorców reprezentujących środowiska oraz grupy 
wiekowe i zawodowe.

Mam nadzieję, że tegoroczna edycja wydarzenia zainteresuje Państwa, a tak-
że będzie stanowiła inicjatywę przekraczającą jednostkowy i okazjonalny akt 
uczestnictwa w kulturze.

Wszystkim uczestnikom Festiwalu życzę, aby czas spędzony w Tarnowie obfito-
wał w pozytywne emocje i doświadczenia.

Organizatorom trzydziestej trzeciej edycji Festiwalu Tarnowska Nagroda Fil-
mowa życzę satysfakcji z podjętego trudu oraz sukcesów w realizacji kolejnych 
odsłon tego wyjątkowego przedsięwzięcia o charakterze misyjnym.

Prof. dr hab. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Szanowni Państwo!

Małopolska to region umacniający swoją pozycję jako wiodącego ośrodka fil-
mowego. W dużej mierze dzieje się tak dzięki inicjatywom władz regionu oraz 
miasta Krakowa, a także wielu instytucji kultury. Warto przypomnieć, że od 
2009 roku w Małopolsce funkcjonuje Regionalny Fundusz Filmowy, jako projekt 
wspólny Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków. Pod auspi-
cjami Samorządu Województwa Małopolskiego realizowane są także projekty 
komplementarne, takie jak konkurs na najlepsze scenariusze filmowe związane 
z Małopolską – „Trzy Korony. Małopolska Nagroda Filmowa” oraz konkurs dla 
twórców filmów dokumentalnych związanych z regionem – „Filmoteka Mało-
polska”.

Dlatego też cieszę się, że po raz kolejny Województwo Małopolskie mogło wes-
przeć finansowo Tarnowską Nagrodę Filmową, imprezę o wieloletniej tradycji, 
której głównym celem jest promocja i popularyzacja dorobku polskiej kinema-
tografii.

Wszystkim twórcom, których dzieła uczestniczą w tegorocznym konkursie, ży-
czę przychylnych ocen jury, a uczestnikom seansów kinowych – wielu wrażeń.
Jestem przekonany, że nasze wspólne działania w kierunku poszerzania oferty 
kulturalnej związanej z kinematografią przyczynią się zarówno do promocji 
kultury filmowej, jak i wzmocnienia turystyki kulturalnej w regionie. 

Serdecznie zapraszam do Tarnowa! 

Witold Kozłowski
Marszałek Województwa Małopolskiego
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I znowu zasiadamy w kinowych fotelach, aby patrząc na ekran, przeżywać 
wspólnie to, co zdaniem organizatorów 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej było 
znaczące i ciekawe w polskim kinie w ostatnich kilkunastu miesiącach. 

Dwanaście filmów zaprezentowanych w ramach części konkursowej tarnow-
skiego festiwalu to oczywiście subiektywny wybór gremium dokonującego 
selekcji, niemniej w ciągu ponad trzech dekad trwania imprezy mogliśmy się 
przekonać, że wybierane są filmy istotne, niebanalne, artystycznie dojrzałe, czę-
sto poruszające po raz pierwszy ważkie społecznie tematy – filmy, które wno-
szą nową jakość do naszej kultury i zajmują na dłużej poczesne w niej miejsce. 

Z pewnością wśród filmów, które będziemy mogli obejrzeć, taka właśnie jest 
Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego – obraz, który zachwycił i widzów, i kryty-
ków, zyskując olbrzymią popularność w wielu krajach i zbierając najważniejsze 
filmowe laury na całym świecie. Takim filmem, choć w nieco innym wymiarze, 
jest również Kler Wojciecha Smarzowskiego – z jednej strony obraz wpisujący 
się w nasze „tu i teraz”, ale mający również bardziej uniwersalne przesłanie. 

Podobne refleksje nasuwają się także w przypadku pozostałych obrazów, za-
równo tych biorących udział w konkursie, jak i wyświetlanych poza nim – każdy 
z widzów znajdzie wśród nich coś dla siebie, każdy wzbudzi w nas jakieś reflek-
sje. Mistrz polskiego i światowego kina Krzysztof Kieślowski powiedział kiedyś: 
Nieważne, gdzie się stawia kamerę, ważne – po co... Twórcy filmów prezentowa-
nych podczas 33. TNF wiedzieli, po co stawiali kamerę…

Podczas obecnej edycji festiwalu mamy rzadką okazję obejrzeć retrospektywę 
dzieł autorstwa Krzysztofa Zanussiego, który został tegorocznym laureatem na-
grody za całokształt twórczości. I tu osobista refleksja. Dla mojego pokolenia filmy 
takie jak Barwy ochronne, Constans czy Kontrakt, zaliczane do nurtu nazwanego 
kinem moralnego niepokoju, były w owym czasie filmami przewodnikami – poka-
zywały, że życiowym wyborem nie może być serwilizm wobec władzy, polityczny 
cynizm i hipokryzja, prowokowały niezgodę na PRL-owską rzeczywistość, były 
zarzewiem protestu, rozbudzały idealizm, wiarę w uniwersalne wartości… Choć 
powstawały przed kilkudziesięciu laty, dzisiaj na nowo nabierają aktualności.

Roman Ciepiela
Prezydent Tarnowa
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Drodzy Widzowie, Goście i Uczestnicy Festiwalu,

tegoroczny laureat nagrody za całokształt twórczości Krzysztof Zanussi kilka lat 
temu w wywiadzie dla „Magazynu Filmowego” powiedział: „Miałem niebywałe 
szczęście w życiu. Udało mi się przez dekady robić kino autorskie. Z dystansu 
jedne filmy mogę lubić bardziej, inne mniej, wszystkie jednak mają stygmat 
mnie. Wypracowanie własnego charakteru pisma we współczesnym świecie 
pozwala czuć się spełnionym”.

Przypomniałem sobie jego słowa, przeglądając program tegorocznej Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej. Dwanaście polskich fabuł nosi wyraźne piętno osobowości 
ich twórców. Są wśród nich dzieła kilku pokoleń reżyserów, którzy konsekwent-
nie od lat podążają swoją własną drogą. Tematem, który łączy większość kon-
kursowych filmów, jest wolność. Wolność dorosłego i dziecka, wolność osobista, 
intymna, polityczna, państwowa, artystyczna – lub jej brak. Głównie jej brak.

Rozmowa o wolności brzmi szczególnie w szczególnym czasie – kiedy zakończyli-
śmy obchody stulecia niepodległości i dokładnie w rocznicę pierwszych częścio-
wo wolnych wyborów 1989 roku. Przywilej wolności słowa byłby jednak tylko 
pustym hasłem, gdyby nie szły za nim zmiany w prawodawstwie, jak uchwalenie 
i nowelizacja ustawy o prawie autorskim czy ustawy o kinematografii.

W tym wyjątkowym dla nas roku Parlament Europejski przyjął Dyrektywę 
w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Implementacja 
Dyrektywy skutkować będzie objęciem tantiemami filmów dystrybuowanych 
w internecie. To dla europejskich twórców i artystów ważny krok w kierunku 
poszanowania ich dzieł, udostępnianych w sieci. Wolność, której efektem jest 
uszczuplanie czyjejś własności, to zwykły bezrząd. Szanując prawo artysty do 
tego własnego charakteru pisma, powinno się szanować także jego pracę.

Twórcom festiwalowych filmów, debiutantom i studentom szkół filmowych 
życzę, aby podobnie jak nasz tegoroczny laureat mogli bez przeszkód pisać 
własnym charakterem pisma. Widzom – oprócz oczywiście dobrej pogody –  
samych udanych spotkań festiwalowych.

Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich



9

Szanowni Państwo,

znakomita passa polskiego kina trwa. Z roku na rok staje się ono coraz lepsze. 
Sukcesy Zimnej wojny, nowego filmu Pawła Pawlikowskiego, są ostatnio tego 
najbardziej spektakularnym przykładem. Canneński laur za reżyserię, pięć Eu-
ropejskich Nagród Filmowych, trzy oscarowe nominacje i jeszcze kilkadziesiąt 
innych równie znaczących trofeów…

Nasze kino staje się nie tylko coraz lepsze, lecz i coraz bardziej różnorodne. 
Owa różnorodność dotyczy nie tylko filmowych gatunków, ale i poszczególnych 
rodzajów kinematograficznych. Bywały czasy w polskim kinie, w których naszą 
kinematografię nade wszystko rozsławiały dokonania fabularzystów, bywały, że 
dokumentalistów, bywały wreszcie lata niezwykle udane dla animacji. W ostat-
nich latach fabuły przeplatają się sukcesami z dokumentami czy animacjami. 
Wystarczy wspomnieć choćby Europejską Nagrodę Filmową dla polsko-hisz-
pańsko-belgijsko-niemiecko-węgierskiej  animacji Damiana Nenowa i Raúla de 
la Fuente Jeszcze dzień życia, zainspirowanej słynną książką Ryszarda Kapuściń-
skiego, czy rewelacyjny pełnometrażowy debiut dokumentalny Marty Prus Over 
the Limit, obsypany istną lawiną nagród, od Krakowa po Chicago i Sewastopol.

Wszystkie wymienione wyżej tytuły oglądniecie Państwo podczas tegorocznej edy-
cji Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a obok nich nie mniej udane nowe filmy Olgi 
Chajdas, Agnieszki Smoczyńskiej, Jagody Szelc, Filipa Bajona, Jacka Borcucha, Łuka-
sza Grzegorzka, Cezarego Grzesiuka, Jana Jakuba Kolskiego, Janusza Kondratiuka, 
Marka Koterskiego, Borysa Lankosza i Adriana Panka. Dla najmłodszych przygoto-
waliśmy efektowny Dzień czekolady Jacka Piotra Bławuta i wiele innych atrakcji.
 
A ponadto będziecie mogli sobie Państwo przypomnieć klasyczne już dzieła 
Krzysztofa Zanussiego, tegorocznego laureata nagrody za całokształt twórczo-
ści, posłuchać muzyki filmowej Krzysztofa Komedy, obejrzeć wystawę plakatów 
zaprojektowanych  dla nas przez najwybitniejszych polskich artystów, spotkać 
się z twórcami, a także usiąść w Tatrzańskiej czy pospacerować po uroczym 
Tarnowie, wszak to miasto uznawane jest za polski biegun ciepła. Wielu rado-
snych festiwalowych chwil!

Jerzy Armata
Dyrektor Artystyczny 
Tarnowskiej Nagrody Filmowej
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DOROTA ROQUEPLO
Kostiumografka – urodzona we Francji, pracująca głównie w Polsce. 
Absolwentka paryskiej Szkoły Projektowania i Kostiumu (1987). Autorka 
kostiumów do ponad 80 filmów i seriali, m.in. Mojego Nikifora (2005) 
Krzysztofa Krauzego, Młyna i krzyża (2010) Lecha Majewskiego, Miasta 
44 (2014) Jana Komasy, Hiszpanki (2015) Łukasza Barczyka. Laureatka 
wielu prestiżowych nagród.

TOMASZ GĄSSOWSKI
Kompozytor, multiinstrumentalista, scenarzysta, reżyser, producent 
muzyczny i filmowy, a także… trener piłkarski. Autor muzyki do filmów 
Andrzeja Jakimowskiego – Zmruż oczy (2003), Sztuczki (2007), Imagine 
(2012), Pewnego razu w listopadzie (2017). Baraż (2016), krótkometrażo-
wy debiut reżyserski, przyniósł mu kilkanaście festiwalowych nagród.

CEZARY HARASIMOWICZ
Pisarz, dramaturg, scenarzysta, aktor, a także… muzyk. Autor scenariu-
szy wielu znakomitych filmów, m.in. 300 mil do nieba (1989) i Bandyta 
(1997) Macieja Dejczera, Daleko od okna (2000) Jana Jakuba Kolskiego, 
serialu Przeprowadzki (2000-2001) Leszka Wosiewicza. Laureat wielu 
prestiżowych nagród, m.in. Hartley-Merrill Award (1994) za Bandytę. 

PAWEŁ MOSSAKOWSKI
Krytyk filmowy, pisarz, dramaturg (teatralny, telewizyjny i radiowy), 
scenarzysta, script doctor, producent, a także… aktor drugoplanowy. 
Recenzent „gwiazdkujący” premierowe filmy w „Gazeta. Co Jest Grane”. 
Laureat wielu nagród za działalność producencką i dramaturgiczną.  

IRENEUSZ PASTUSZAK
Aktor, głównie teatralny, choć zagrał także w kilku filmach i serialach tele-
wizyjnych. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie 
(1985). Ma na swym koncie kilkadziesiąt ról w teatrach Rzeszowa, Cho-
rzowa i Krakowa. Od 2011 roku związany z Teatrem im. Ludwika Solskie-
go w Tarnowie, gdzie występował także w latach 90. ubiegłego wieku.  

ARKADIUSZ TOMIAK
Operator filmowy – jeden z najlepszych i chyba najbardziej pracowity. Ma 
50 lat, a w swym dorobku zdjęcia do ponad setki filmów i seriali, które 
przyniosły mu ponad 20 festiwalowych laurów. Te najbardziej uhono-
rowane to: Daleko od okna (2000) Jana Jakuba Kolskiego, Obława (2012) 
Marcina Krzyształowicza, Karbala (2015) Krzysztofa Łukaszewicza.    

Andrzej 
Jakimowski 
przewodniczący
reżyser 
 
Dorota 
Roqueplo 
kostiumograf

Tomasz 
Gąssowski 
kompozytor

Cezary 
Harasimowicz
scenarzysta

Paweł  
Mossakowski
krytyk filmowy

Ireneusz 
Pastuszak
aktor

Arkadiusz  
Tomiak
operator

JURY

JURY PROFESJONALNE
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ANDRZEJ JAKIMOWSKI 
przewodniczący

Scenarzysta, reżyser, producent, pedagog. Absolwent filozofii na Uni-
wersytecie Warszawskim i reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Zaczynał od filmów dokumentalnych – Wilcza 32 (1998), Miasto cieni 
(1994), Dzyń, dzyń… (1997), by w pełni poświęcić się kinu fabularnemu. 
Zmruż oczy (2003), nagrodzone m.in. w Mannheim, San Francisco, Soczi, 
Gdyni i Tarnowie (!), a także Paszportem „Polityki”, Złotą Taśmą, Złotą 
Kaczką i pięcioma Orłami, to bez wątpienia jeden z najlepszych debiu-
tów w dziejach polskiej kinematografii. 

Nie mniej obsypane festiwalowymi laurami zostały filmy następne: 
Sztuczki (2007) – nagrody m.in. w Wenecji, Mannheim, Tokio, Sao Paulo, 
Paryżu, Nowym Jorku, Gdyni, Imagine (2012) – nagrody m.in. w Los An-
geles, Chicago, Gdyni, Łagowie, Warszawie i Tarnowie (!), Pewnego razu 
w listopadzie (2017) – nagrody w Tarominie, Atenach, Mińsku, Łagowie 
i Tarnowie (!). W sumie te cztery tytuły przyniosły Jakimowskiemu i jego 
przyjaciołom – bo swe filmy realizuje razem z m.in. żoną Ewą (sceno-
grafia), Adamem Bajerskim (zdjęcia), Tomaszem Gąssowskim (muzyka), 
Cezarym Grzesiukiem (montaż) – blisko setkę festiwalowych trofeów. 
Osiągnięcie godne Księgi rekordów Guinnessa.     

JURY

fot. Borys Skrzyński-SFP
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Kalina Gleisner
Niepubliczne Przedszkole „Oxfordzik”
 
Maria Kamińska
Przedszkole Publiczna Nr 3
 
Wiktoria Kapka
Przedszkole Publiczne Nr 34

Paulina Karwat
Szkoła Podstawowa Nr 3
 
Amelia Kopeć
Przedszkole Publiczne Nr 1 z oddziałami integracyjnymi

Maja Pasek
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2
 
Liliana Pater
Przedszkole Publiczne Nr 8 „Pod Stokrotką”
 
Kalina Radwańska
Przedszkole Publiczne Nr 17

Robert Sierpniak
Szkoła Podstawowa Nr 1

Zofia Stelmach
Przedszkole Publiczne Nr 13
 
Karol Świędrych
Przedszkole Niepubliczne „Promyczek”
 
Hanna Wojtas 
Szkoła Podstawowa Nr 9

Michalina Kasprzyk
II Liceum Ogólnokształcące

Igor Kubiś
VII Liceum Ogólnokształcące

Michał Liguz
I Liceum Ogólnokształcące

Milena Miśtak
II Liceum Ogólnokształcące

Marcelina Reminger
II Liceum Ogólnokształcące

Joanna Stachnik
I Liceum Ogólnokształcące

Dominik Szot
Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych im. J. Szczepanika

JURY 
DZIECIĘCE  

JURY 
MŁODZIEŻOWE

JURY
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STATUETKI 33. TNF

MASZKARON
GRAND PRIX NAGRODA JURY

PUBLIKA
NAGRODA PUBLICZNOŚCI

MASZKA
NAGRODA JURY DZIECIĘCEGO

KAMERZYSTA
NAGRODA JURY MŁODZIEŻOWEGO

WYRÓŻNIENIE
NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT 
TWÓRCZOŚĆI

JURY
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KINO MARZENIE

FILMY KONKURSOWE

7 uczuć, reż. Marek Koterski
Ciemno, prawie noc, reż. Borys Lankosz
Córka trenera, reż. Łukasz Grzegorzek
Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska
Jak pies z kotem, reż. Janusz Kondratiuk
Kamerdyner, reż. Filiip Bajon
Kler, reż. Wojciech Smarzowski
Kurier, reż. Władysław Pasikowski 
Nina, reż. Olga Chajdas
Słodki koniec dnia, reż. Jacek Borcuch
Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski
Wilkołak, reż. Adrian Panek
Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski

PROLOG

Filmy Krzysztofa Zanussiego 
laureata Nagrody za całokształt twórczości
Barwy ochronne
Constans
Cwał
Eter
Iluminacja 
Struktura kryształu 

ANEKS

Jeszcze dzień życia, reż. Damian Neonow,  
Raul de la Fuente 
Monument, reż. Jagoda Szelc  
Niebieskie chachary, reż. Cezary Grzesiuk 
Over the Limit, reż. Marta Prus

PROGRAM
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FILMY MŁODEGO WIDZA – PROJEKCJE
KONKURSOWE

Agi Bagi: MALI ARTYŚCI/WIELKA SZTUKA –  
reż. Waldemar Mordarski
BASIA I GOTOWANIE – reż. / oprac. plastyczne:  
Łukasz Kacprowicz
BASIA I PIENIĄDZE – reż. / oprac. plastyczne:  
Robert Jaszczurowski
BASIA I TANIEC – reż. / oprac. plastyczne:  
Łukasz Kacprowicz
BASIA I TELEWIZOR – reż. / oprac. plastyczne:  
Marcin Wasilewski
Bella w brzuszku – reż. Jacek Rokosz
Latający Miś i strażnicy legend: BIAŁA DAMA –  
reż. Waldemar Mordarski
Latający Miś i strażnicy legend: PANI Z ZAMKOWEJ 
WIEŻY  – reż. Waldemar Mordarski
Opowiastki: WIELKIE MARZENIE MAŁEJ ŻABKI –  
reż. Piotr Morawski
Sol i Liv – reż. Piotr Szczepanowicz
Wiking Tappi: KIEPSKI PORANEK OLBRZYMA GRZMO-
CICHA – reż. Łukasz Kacprowicz
Żubr Pompik: DZIKI DZIK – reż. Paweł Dębski
Żubr Pompik:  ZAPACH WIOSNY – reż. Paweł Garbacz

FILMY MŁODEGO WIDZA – WĘDRUJĄCE  
ALE KINO!

Dzień czekolady – reż. Jacek Piotr Bławut

AMFITEATR LETNI

PROJEKCJE SPECJALNE

BAJKOWE GODZINY:
Zestawy bajek dla najmłodszych

W KRĘGU MUZYKI:
Zestaw wybranych najnowszych polskich filmów do-
kumentalnych. Projekcje połączone ze spotkaniem 
z twórcami.

Radwan, reż. Teresa Czepiec
Koncert na dwoje, reż. Tomasz Drozdowicz
Strawberry Boys, reż. Michał Toczek
Dobry wieczór, Opole!, reż. Tomasz Knittel

Z KOBIECEJ PERSPEKTYWY:
Zestaw wybranych filmów krótkometrażowych zreali-
zowanych przez kobiety lub opowiadających o kobie-
tach. Projekcje połączone ze spotkaniem z twórcami.
Więzi, reż. Zofia Kowalewska 
Skwar, reż. Agata Trzebuchowska, Mateusz Pacewicz
Bogdan i róża, reż.  Milena Dutkowska – rozmowa 
z reżyserką
10 apgar, reż. Klara Kochańska 
Afekt, reż. Małgorzata Suwała 
Najpiękniejsze fajerwerki ever, reż.  Aleksandra  
Terpińska
Pars pro toto, reż. Katarzyna Łęcka

70-LECIE WYTWÓRNI FILMÓW DOKUMENTAL-
NYCH I FABULARNYCH W WARSZAWIE.
JANUSZ MAJEWSKI W DOKUMENCIE I FABULE 
Projekcje oraz spotkanie z Włodzimierzem  
Niderhausem, reżyserem i dyrektorem WFDiF
Ostatni klezmer
Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy 

ZŁOTA DZIESIĄTKA DOKUMENTÓW 

4 CZERWCA
Wybory ’89, reż. Paweł Kędzierski  
(film dokumentalny)
Artyści Piwnicy pod Baranami (koncert)

KONCERTY 
EABS /Koncert inauguracyjny 33. TNF/ 
Con Affetto „Bajkowy koncert” 
Szułakiewicz/Migała „Muzyka filmowa”
Smolik & Kev Fox /Gala wręczenia nagród 33. TNF/

WYSTAWY 
Jeszcze nie ma wszystkich. 50 plakatów Oli Niepsuj 
(BWA Tarnów)
STAY STILL. Fotosy filmowe Łukasza Bąka  
(Galeria TCK)
Sztuka plakatu. Od Dwurnika do Sasnala  
(plac Sobieskiego)

PROGRAM
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7 UCZUĆ

Radość, złość, smutek, strach, samotność, wstyd i poczucie winy. 
Adaś Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kie-
dy – jak większość z nas – miał spory problem z nazywaniem to-
warzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić jakość swego do-
rosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca, 
jak się okazuje, beztroskiego okresu, by się nauczyć przeżywania 
siedmiu podstawowych uczuć. Ta ekstremalnie nieprzewidy-
walna podróż do przeszłości obfituje w szereg przezabawnych, 
wręcz komicznych sytuacji, ale niesie ze sobą również moc wzru-
szeń i refleksji.

Nagrody:
FF w Gdyni – Nagroda Specjalna 
Jury, Nagroda Jury Młodzieżowe-
go
FAF we Wrocławiu – Złoty Szcze-
niak za pierwszoplanową kreację 
męską (Michał Koterski), Złoty 
Szczeniak za drugoplanową kre-
ację kobiecą (Gabriela Muskała)
ŚFF „Spektrum” w Świdnicy – 
Nagroda publiczności

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Marek Koterski
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 12.10.2018
Dane techniczne: Barwny, 117 min

fot. WFDiF
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Reżyseria: Marek Koterski
Scenariusz: Marek Koterski
Zdjęcia: Jerzy Zieliński
Muzyka: Arkadiusz Grochowski, Marek 
Koterski
Scenografia: Przemysław Kowalski
Montaż: Ewa Smal
Producent: Włodzimierz Niderhaus
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumen-
talnych i Fabularnych (Warszawa)

Obsada aktorska:
Michał Koterski – Adaś Miauczyński
Marcin Dorociński – Aldek Sałacki
Katarzyna Figura – Gosia
Małgorzata Bogdańska – Zosia Muszyńska
Gabriela Muskała – Weronika Porankowska
Maria Ciunelis – Teresa Prawicz
Andrzej Mastalerz – Bolechowski
Tomasz Karolak – Jurek „Gruby”
Andrzej Chyra – Ryszek Gott
Robert Więckiewicz – Miki, brat Adasia

PROJEKCJE KONKURSOWE

Nie ujmując nic moim poprzednim filmom, bo wszystkie robiłem ze 
wszystkich sił i kocham je jak dzieci, po raz pierwszy mam poczucie 
szczęścia. Mam dwa życzenia: żeby ten film spodobał się moim najuko-
chańszym aktorom i widzom. Co to znaczy spodobał w moim odczu-
ciu? Kiedy idę na przedstawienie teatralne albo seans filmowy, odpo-
wiadam sobie po nim na trzy pytania: Czy mi się to oglądało? Czy mnie 
to obchodzi? Czy chciałbym obejrzeć drugi raz?

Marek Koterski 
(konferencja prasowa po pokazie na festiwalu w Gdyni)

MAREK KOTERSKI  – urodził się w 1942 roku w Krakowie. Reżyser 
filmowy i teatralny, dramatopisarz. Studiował filologię polską i hi-
storię sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent Wydziału 
Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Prowadził eksperymentalny Teatr 
Otwartej Sceny. Zaczynał od kina dokumentalnego. W fabule zade-
biutował w 1984 roku filmem Dom wariatów. Twórca postaci Adasia 
Miauczyńskiego, która pojawiała się w większości jego filmów. Wie-
lokrotnie nagradzany ważnymi laurami polskiego kina, chociażby za 
Życie wewnętrzne, Dzień świra czy Wszyscy jesteśmy Chrystusami.    
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CIEMNO, PRAWIE NOC

Kiedy Wałbrzychem wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, 
do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor. Powracająca po 
latach w rodzinne strony nieustępliwa reporterka chce poznać 
rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę, wobec której nawet 
policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa Ali-
cja wpada na trop dramatycznych wydarzeń, mających swój po-
czątek dekady temu. Dążąc do odkrycia prawdy, będzie musiała 
stawić czoła nowemu zagrożeniu oraz temu, przed czym uciekała 
przez całe dorosłe życie – tajemnicy swojego dzieciństwa i szoku-
jącym sekretom własnej rodziny.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2019___REŻYSERIA: Borys Lankosz
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2019
Premiera: 22.03.2019
Dane techniczne: Barwny, 114 min

fot. Adam Golec/
Aurum Film
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Reżyseria: Borys Lankosz
Scenariusz: Magdalena Lankosz, Borys 
Lankosz
Zdjęcia: Marcin Koszałka
Muzyka: Marcin Stańczyk
Scenografia: Katarzyna Filimoniuk, Jagna 
Dobesz
Montaż: Magdalena Chowańska
Producent: Leszek Bodzak, Aneta Hickin-
botham
Produkcja: Aurum Film

Obsada aktorska:
Magdalena Cielecka – Alicja Tabor
Dawid Ogrodnik – Mareczek
Agata Buzek – Anna Lipiec
Jerzy Trela – pan Albert
Eliza Rycembel – Ewa w wieku 17 lat
Dorota Kolak – Maria Waszkiewicz
Piotr Fronczewski – Marian Waszkiewicz
Roma Gąsiorowska – Mizera
Aleksandra Konieczna – Babcyjka
Marcin Dorociński – Marcin Schwarz

PROJEKCJE KONKURSOWE

W Ciemno, prawie noc kompozycja jest polifoniczna. To snucie opo-
wieści dla niej samej – dla radości z niej płynącej, dla poczucia wspól-
noty z obcymi, dla umiłowania kunsztu opowiadającego i dla morału, 
który pozostaje z nami, gdy kończymy lekturę bądź kiedy w kinie 
zapalają się światła. To bliski mi świat Szeherezady, Boccaccia, Ha-
sowskiego Rękopisu znalezionego w Saragossie, by przywołać tylko 
najważniejsze skojarzenia. 

Łukasz Grzegorzek 
(„Magazyn Filmowy” nr 3/2019)

BORYS LANKOSZ  – urodził się w 1973 roku w Krakowie. Reżyser, 
scenarzysta filmów dokumentalnych i fabularnych. W 1999 roku 
ukończył Wydział Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Pierwsze dokumenty 
przyniosły mu  festiwalowe laury, ale prawdziwym przełomem oka-
zał się fabularny debiut Rewers z 2009 roku, który zebrał wszystkie 
najważniejsze nagrody w kraju. Doceniony też został na festiwalach 
międzynarodowych. W 2015 roku zrealizował Ziarno prawdy oparte 
na powieści Zygmunta Miłoszewskiego.   
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CÓRKA TRENERA

Upalne lato. Maciej Kornet podróżuje po Polsce wraz z 17-letnią 
córką Wiktorią. Od wielu lat są tylko we dwoje, zawsze razem. 
Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie ziemnym. Ona jest jego 
oczkiem w głowie, córeczką tatusia i wielką chlubą. Chciałby, aby 
była najlepsza. On jest dla niej całym światem. Do czasu, gdy do-
łącza do nich Igor, dobrze zapowiadający się zawodnik, którego 
Maciej Kornet zacznie trenować. Dzięki niemu Wiktoria otworzy 
się na nowe doznania. Pierwszy papieros, pierwszy kieliszek al-
koholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż roz-
klekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć 
swój cel.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Łukasz Grzegorzek
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 1.03.2019
Dane techniczne: Barwny, 93 min

fot. Adam Golec/Aurum Film

Nagrody:
FKMW w Cottbus – Nagroda dla 
najlepszego filmu młodzieżowego

FKE „Cinergia” w Łodzi – Nagro-
da publiczności

OFSF „Prowincjonalia” we 
Wrześni – Jańcio Wodnik za naj-
lepszą rolę męska
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Reżyseria: Łukasz Grzegorzek
Scenariusz: Krzysztof Umiński, Łukasz 
Grzegorzek
Zdjęcia: Weronika Bilska
Scenografia: Natalia Giza
Montaż: Maria Zuba
Producent: Natalia Grzegorzek
Produkcja: Koskino

Obsada aktorska:

Jacek Braciak – Maciej Kornet
Karolina Bruchnicka – Wiktoria Kornet
Agata Buzek – Kamila
Bartłomiej Kowalski – Igor Karski
Piotr Żurawski – „Cysorz”
Łukasz Grzegorzek – „Gumiś”
Marta Ścisłowicz – lekarka
Witold Wieliński – dyrektor
Bartłomiej Świderski – organizator
Kinga Anusiewicz

PROJEKCJE KONKURSOWE

Zauważyłem, że im ktoś jest młodszy, tym bardziej traktuje ten film 
jak komedię. Z kolei dla osób mających jakieś doświadczenie z nasto-
letnimi dziećmi albo będących właśnie na tym etapie Córka trenera 
jest dość smutnym, refleksyjnym filmem.

Borys Lankosz
(„Magazyn Filmowy” nr 3/2019)

ŁUKASZ GRZEGORZEK  – urodził się w 1980 roku w Nysie. Reżyser 
i scenarzysta. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przez dziesięć lat robił spoty ramówkowe dla telewizji, re-
klamy, teledyski, co stanowiło świetną naukę filmowego warsztatu. 
W 2016 roku zadebiutował w pełnym metrażu Kamperem, który 
w pewnych kręgach uznawany jest za film pokoleniowy. Córka tre-
nera  to jego drugi film.   
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FUGA

Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie, kim jest. Kiedy po dwóch 
latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce 
wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości 
do męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, 
tworząc niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy – tego, co 
zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się 
uczucia do przed chwilą poznanych męża i syna pozwolą kobie-
cie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście swoje i rodziny?

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Agnieszka Smoczyńska
Produkcja: Polska, Czechy, Szwecja
Rok produkcji: 2018
Premiera: 7.12.2018
Dane techniczne: Barwny, 100 min

fot. Jakub Kijowski

Nagrody:
FF w Gdyni – Nagroda za sce-
nografię, Nagroda za debiut re-
żyserski lub drugi film, Nagroda 
za zdjęcia, Kryształowa Gwiazda 
„Elle” (Agnieszka Smoczyńska), 
Nagroda SKSiL

MFF w Sitges – Nagroda dla naj-
lepszego filmu w sekcji „Melies”

OFSF „Prowincjonalia” we 
Wrześni – Jańcio Wodnik za naj-
lepszą rolę kobiecą (Gabriela Mu-
skała), Jańcio Wodnik za muzykę, 
Nagroda publiczności

PNF „Orły” – Odkrycie roku (Ga-
briela Muskała)
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Reżyseria: Agnieszka Smoczyńska
Scenariusz: Gabriela Muskała
Zdjęcia: Jakub Kijowski
Muzyka: Filip Míšek
Scenografia: Jagna Dobesz
Montaż: Jarosław Kamiński
Producent: Agnieszka Kurzydło, Karla 
Stojakova, Jonas Kellagher
Produkcja: Mental Disorder 4

Obsada aktorska:

Gabriela Muskała – Kinga Słowik/Alicja
Łukasz Simlat – Krzysztof Słowik
Małgorzata Buczkowska-Szlenkier – Ewa
Zbigniew Waleryś – Marian Kwiatkowski
Halina Rasiakówna – matka Kingi
Piotr Skiba – doktor Michał Nowakowski
Klara Bielawka – Justyna
Dariusz Chojnacki – Darek
Ewa Błaszczyk – gospodyni programu tele-
wizyjnego
Grzegorz Stelmaszewski – Zygmunt

PROJEKCJE KONKURSOWE

Nie chcieliśmy opowiadać tej historii jak typowe kino psychologiczne. 
Nie kontrplanowo na bliskich planach, a poprzez szersze kadrowanie 
i w ten sposób pokazywanie stanów emocjonalnych bohaterki. Zawie-
szenie jej pomiędzy dwoma światami. Nieprzypadkowa jest też paleta 
barw, gdzie dominuje niebieski i żółcie. Mieliśmy sporo wizualnych 
inspiracji, przede wszystkim w malarstwie.

Agnieszka Smoczyńska
(„Magazyn Filmowy” nr 12-01/2019)

AGNIESZKA SMOCZYŃSKA – urodziła się w 1978 roku we Wrocła-
wiu. Reżyserka i scenarzystka. Absolwentka reżyserii na Wydziale 
Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Mi-
strzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. 
Zaczynała od produkcji telewizyjnych, na swoim koncie ma także 
wielokrotnie nagradzane dokumenty, m.in. Aria Diva. W 2015 roku 
zadebiutowała głośnymi Córkami Dancingu, które przyniosły jej wie-
le festiwalowych laurów. Mająca swoją premierę w Cannes Fuga to 
jej drugi pełnometrażowy film. 
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JAK PIES Z KOTEM

Słodko-gorzki obraz relacji rodzinnych, dla którego inspiracją 
okazała się prawdziwa historia. 

Pełna ironicznego humoru wizja nieszablonowej rodziny, z jej 
konfliktami i rywalizacją, niepozbawiona momentów wzruszenia 
oraz autentycznej bliskości. Gdy starszy z braci Andrzej nagle 
zachoruje, młodszy pomimo różnic i muru nieporozumień, jaki 
przez lata wyrósł między nimi, podejmie się opieki nad potrzebu-
jącym pomocy bratem.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Janusz Kondratiuk
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 19.10.2018
Dane techniczne: Barwny, 100 min

fot. Hubert Komerski

Nagrody:
FF w Gdyni – Nagroda za drugo-
planową rolę kobiecą (Aleksandra 
Konieczna), Nagroda za drugopla-
nową rolę męską (Olgierd Łuka-
szewicz)

Złota Taśma – Wyróżnienie

PNF „Orły” – Najlepsza drugo-
planowa rola kobieca (Aleksandra 
Konieczna)
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Reżyseria: Janusz Kondratiuk
Scenariusz: Janusz Kondratiuk, Dominik 
W. Rettinger
Zdjęcia: Witold Płóciennik
Muzyka: Bartłomiej Gliniak
Scenografia: Marek Zawierucha
Montaż: Marcin Kot Bastkowski
Producent: Michał Kwieciński
Produkcja: Akson Studio

Obsada aktorska:

Robert Więckiewicz – Janusz
Olgierd Łukaszewicz – Andrzej
Bożena Stachura – Beata
Aleksandra Konieczna – Iga
Marcin Stępniak – Mateusz
Marian Buczkowski – Maniuś
Jan Kondratiuk – on sam
Vera Kondratiuk – ona sama
Przemysław Glapiński – Artur
Lucyna Malec – Renia

PROJEKCJE KONKURSOWE

Po projekcji filmu zdziwiło mnie, jak wiele osób dziękowało mi za 
pokazanie tego procesu, często irytującego, wręcz nieznośnego dla 
racjonalnie myślących opiekunów. Okazuje się, że mnóstwo ludzi 
znajduje się w podobnej sytuacji losowej, że ktoś bliski choruje i umie-
ra w stanie utraty kontaktu z rzeczywistością. W zasadzie wszystkich 
przecież to czeka i chociaż o tym aspekcie pierwotnie nie myślałem, 
zrobiłem film dla ludzi, którzy opiekują się lub opiekowali kimś cho-
rym. 

Janusz Kondratiuk
(„Magazyn Filmowy” nr 9/2018)

JANUSZ KONDRATIUK – urodził się w 1943 roku w Ak-Bułak na te-
renie ówczesnego ZSRR. Reżyser, scenarzysta filmowy i telewizyjny. 
Absolwent Wydziału Reżyserii PWSTiF w Łodzi. Jego komedie z lat 
70., takie jak Dziewczyny do wzięcia oraz Czy jest tu panna na wyda-
niu?, zyskały status kultowych. W latach 90. wyjechał do Austrii, 
gdzie na uniwersytecie w Linzu wykładał reżyserię. Jest młodszym 
bratem Andrzeja Kondratiuka, któremu poświęcił swój ostatni film 
Jak pies z kotem. 
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KAMERDYNER

Mateusz Kroll, kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje 
przygarnięty przez arystokratkę Gerdę von Krauss pochodzącą 
z majętnego pruskiego rodu. Rówieśniczką Mateusza jest cór-
ka Kraussów Marita. Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem 
chrzestnym chłopca jest z kolei kaszubski patriota Bazyli Miotke, 
który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce 
dla Kaszub na mapie Polski, a potem buduje symbol jej gospo-
darczego sukcesu– Gdynię. Traktat wersalski, dający Polsce nie-
podległość, jednocześnie sprawia, że Kraussowie tracą majątek 
i wpływy. Wszyscy bohaterowie czują, że świat, który znali, wkrót-
ce diametralnie się zmieni. Zbliża się II wojna światowa. Wśród 
żyjących obok siebie Kaszubów, Polaków i Niemców wzbierają 
niechęć i nienawiść.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Filip Bajon
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 21.09.2018
Dane techniczne: Barwny, 141 min

fot. FILMICON Rafał Pijański

Nagrody:
FF w Gdyni – Srebrne Lwy, Na-
groda za główną rolę męską 
(Adam Woronowicz), Nagroda za 
muzykę, Nagroda za charaktery-
zację 

MFF „Tofifest” w Toruniu – Złoty 
Anioł

FFP w Chicago – Nagroda Spe-
cjalna Jury

PNF „Orły” – Najlepsza scenogra-
fia, Najlepsze kostiumy
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Reżyseria: Filip Bajon
Scenariusz: Mirosław Piepka, Michał S. 
Pruski, Marek Klat
Zdjęcia: Łukasz Gutt
Muzyka: Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Scenografia: Zbigniew Dalecki, Paweł Ja-
rzębski
Montaż: Milenia Fiedler
Producent: Olga Bieniek, Mirosław Piepka
Produkcja: Filmicon Dom Filmowy

Obsada aktorska:

Janusz Gajos – Bazyli Miotke
Anna Radwan – hrabina Gerda von Krauss
Sebastian Fabijański – Mateusz Kroll
Marianna Zydek – Marita von Krauss
Adam Woronowicz – hrabia Hermann von 
Krauss
Sławomir Orzechowski – kamerdyner 
Franz Necel
Diana Zamojska – Urszula Miotke
Borys Szyc – Fryderyk von Krauss
Łukasz Simlat – Peter Schmidt
Kamilla Baar-Kochańska – Angela von 
Krauss

PROJEKCJE KONKURSOWE

Mój przyjaciel, który zobaczył wstępną wersję Kamerdynera, przeko-
nywał, że przypomina mu on nieco Novecento Bernardo Bertoluccie-
go. A to kolejny film, który uwielbiam. Kiedy mówimy o Kamerdyne-
rze, ale nie w kategoriach epickości, tylko znaczenia dramaturgiczno-
-pedagogicznego, to opowieść o tym, że nawet najbardziej grzeszna 
miłość jest lepsza od ekstremów politycznych. 

Filip Bajon
(„Kino” nr 9/2018)

FILIP BAJON – urodził się w 1947 roku w Poznaniu. Reżyser i sce-
narzysta filmowy i teatralny, pedagog, prozaik. Absolwent Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału 
Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jego głośny kinowy debiut z 1979 roku 
Aria dla atlety przyniósł mu szereg festiwalowych nagród, w tym 
laury w San Sebastián i San Remo. Autor wielu cenionych filmów 
fabularnych, m.in. Wahadełka, Magnata, Przedwiośnia, ale też doku-
mentów. Ceniony pedagog.  
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KLER

Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księży 
katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli 
z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. 
Na co dzień układa im się bardzo różnie. Lisowski jest pracowni-
kiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. 
Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz, 
pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycz-
nych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... 
Drugi z księży – Trybus w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim 
proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz 
częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też 
Kukule, który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia na 
dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych 
połączą się po raz kolejny, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, 
nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Wojciech Smarzowski
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 28.09.2018
Dane techniczne: Barwny, 135 min

fot. Bartosz Mrozowski

Nagrody:
FF w Gdyni – Nagroda Specjalna 
Jury, Nagroda za scenografię, 
Nagroda publiczności, Nagroda 
dziennikarzy, Nagroda Polskiej 
Federacji DKF-ów, Nagroda Festi-
wali i Przeglądów Filmu Polskiego 
za Granicą

FFP w Chicago – Nagroda Spe-
cjalna

FNF „Orły” – Najlepsza główna 
rola męska (Jacek Braciak), Naj-
lepsza drugoplanowa rola męska 
(Janusz Gajos), Najlepsza muzyka, 
Nagroda publiczności 
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Reżyseria: Wojciech Smarzowski
Scenariusz: Wojciech Rzehak, Wojciech 
Smarzowski
Zdjęcia: Tomasz Madejski
Muzyka: Mikołaj Trzaska
Scenografia: Jagna Janicka
Montaż: Paweł Laskowski
Producent: Jacek Rzehak
Produkcja: Profil Film

Obsada aktorska:

Arkadiusz Jakubik – ksiądz Andrzej Kukuła
Robert Więckiewicz – ksiądz Tadeusz Try-
bus
Jacek Braciak – ksiądz Leszek Lisowski
Joanna Kulig – Hanka Tomala
Janusz Gajos – arcybiskup Mordowicz
Adrian Zaremba – ksiądz Jan
Magdalena Celówna – Natalia
Ignacy Klim – Rysiek Malinowski
Iwona Bielska – pielęgniarka Kaczorowska
Katarzyna Chlebny – Bożena

PROJEKCJE KONKURSOWE

Trzeba pamiętać o tym, że w żadnym kraju Kościół sam z siebie nie 
oczyścił się z win. Musiała być pomoc państwa, instytucji świeckich. 
Zresztą Kler nie jest filmem tylko o pedofilii. Ważne było dla mnie, aby 
zrobić film o ludziach, których wyróżnia tylko to, że noszą sutanny. 
Są trzy wektory napędzające tę historię: żądza pieniędzy – chciwość, 
żądza władzy, no i żądza seksualna.

Wojciech Smarzowski
(„Gazeta Wybrocza” wyd. z dnia 27 września 2018)

WOJCIECH SMARZOWSKI – urodził się w 1963 roku w Korczynie. 
Reżyser, scenarzysta, operator. W 1990 roku ukończył studia na 
Wydziale Operatorskim PWSFTviT w Łodzi. Zadebiutował w 1998 
roku filmem Małżowina. Przełom przyszedł sześć lat później, kiedy 
zrealizował film Wesele, znakomicie przyjęte przez publiczność 
i krytykę. Od tego momentu postrzegany jako naczelny portrecista 
polskich przywar, czego dowodem chociażby Dom zły czy Drogówka. 
Laureat wielu prestiżowych nagród na festiwalach krajowych i za-
granicznych. 
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NINA

Nina nie jest szczęśliwa. Niby ułożyła sobie życie, a jednak cze-
goś brakuje. Pracuje jako nauczycielka i całkiem to lubi, choć 
jej szefową jest matka bohaterki. Niby ma kochającego męża 
i codzienność się jakoś układa, a jednak to za mało. Może gdyby 
w ich związku pojawiło się dziecko… Nina nie może jednak zajść 
w ciążę, więc oboje z mężem szukają surogatki. Pewnego dnia 
poznają Magdę. Ta dwudziestoparoletnia, niezależna, korzystają-
ca z życia dziewczyna wydaje się idealną kandydatką. Nina i Woj-
tek nie wiedzą jednak, że Magda jest lesbijką. Nie zdradzają jej 
początkowo swoich planów. Znajomość zaczyna się więc od nie-
szczerości, którą coraz trudniej przełamać. Tymczasem pomiędzy 
Magdą i Niną zaczyna tworzyć się więź… 

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Olga Chajdas
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 5.10.2018
Dane techniczne: Barwny, 129 min

fot. Robert Pałka

Nagrody:
FF w Gdyni – Złoty Pazur, Nagro-
da Onetu „Odkrycie Festiwalu” 
(Olga Chajdas)

MFF w Rotterdamie – VPRO Big 
Screen Award

MFF w Karlskronie – Nagroda za 
reżyserię

MFSAZF „Camerimage”  
w Bydgoszczy – Nagroda Główna 
w Konkursie Filmów Polskich
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Reżyseria: Olga Chajdas
Scenariusz: Marta Konarzewska, Olga 
Chajdas
Zdjęcia: Tomasz Naumiuk
Muzyka: Andrzej Smolik
Scenografia: Anna Anosowicz
Montaż: Kasia Adamik
Producent: Dariusz Pietrykowski, Andrzej 
Połeć
Produkcja: Film It

Obsada aktorska:

Julia Kijowska – Nina
Eliza Rycembel – Magda
Andrzej Konopka – Wojtek
Katarzyna Gniewkowska – Ewa Lipowska
Maria Peszek – Lola
Tatiana Pauhofová – Ada
Irena Melcer – dziewczyna w mieszkaniu
Ana Nowicka – „Magic”
Edward Kalisz – ojciec Niny
Ryszard Jabłoński – ojciec Wojtka

PROJEKCJE KONKURSOWE

Początkowo pomysł był banalny, historia miłości między dwiema ko-
bietami, jedną starszą, drugą młodszą. Z biegiem lat zmieniałam tę 
perspektywę coraz bardziej na punkt widzenia Niny. Po paru latach 
dołączyła do mnie Marta Konarzewska, z którą napisałam ostateczną 
wersję scenariusza. Zatem on ewoluował bardzo mocno. Tym, co było 
ciekawe i ważne z mojego punktu widzenia, była przemiana, jaka do-
konała się we mnie. Dojrzałam wraz z tym scenariuszem.  

Olga Chajdas
(„Magazyn Filmowy” nr 10/2018)

OLGA CHAJDAS – urodziła się w 1983 roku w Poznaniu. Reżyserka 
filmowa i teatralna, scenarzystka. Absolwentka reżyserii w Aka-
demii Filmu i Telewizji w Warszawie, kursu reżyserii Mistrzowskiej 
Szkoły Reżyserii Andrzeja Wajdy oraz Wydziału Organizacji Sztuki 
Filmowej w łódzkiej Filmówce. Zaczynała od pracy w roli asystentki 
kierownika produkcji i asystentki reżysera. Doświadczenie zbierała 
także na planach seriali. Nina to jej pełnometrażowy debiut.
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SŁODKI KONIEC DNIA

Miejscem akcji filmu jest etruskie miasto Volterra. Wszyscy się tu 
znają i szanują. Na niewielkim wzgórzu stoi dom Marii – polskiej 
poetki, laureatki Nagrody Nobla, autorytetu moralnego. Jej życie 
toczy się w rytmie włoskiej prowincji, jednak zostaje wywrócone 
do góry nogami, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o tragicz-
nym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas uroczystości 
nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast kurtu-
azyjnych podziękowań Maria wygłasza szokująco niepoprawną 
politycznie mowę. Od tego momentu bohaterka będzie doświad-
czać dotkliwych konsekwencji swojego wystąpienia.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Jacek Borcuch
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 10.05.2019
Dane techniczne: Barwny, 90 min

fot. Sonia Szustak

Nagrody:
Sundance Film Festival – Nagro-
da Specjalna Jury (Krystyna Janda)
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Reżyseria: Jacek Borcuch
Scenariusz: Jacek Borcuch, Szczepan  
Twardoch
Zdjęcia: Michał Dymek
Muzyka: Daniel Bloom
Scenografia: Elwira Pluta
Montaż: Przemysław Chruścielewski
Producent: Marta Habior, Marta  
Lewandowska
Produkcja: No Sugar Films

Obsada aktorska:

Krystyna Janda – Maria Linde
Katarzyna Smutniak – Anna
Vincent Riotta – komisarz Lodovici
Antonio Catania – Antonio
Robin Renucci – dziennikarz „Le Monde”
Lorenzo de Moor – Nazeer
Miła Borcuch – Elena
Arjun Talwar – Mina
Wiktor Benicki – Salvatore
Dominik Wójcik – artysta

PROJEKCJE KONKURSOWE

Chyba najbardziej istotne jest to, że czuję się nierozerwalną częścią 
kultury europejskiej. I widząc bardzo dynamiczną zmianę, która 
w dość niedalekiej perspektywie może przynieść coś zupełnie nowego, 
coś zaskakującego, niekoniecznie dobrego, postanowiłem głośno my-
śleć na ten temat, przenosząc to na papier, czyli scenariusz, i próbo-
wać zadawać pytania oraz częściowo na nie odpowiadać.

Jacek Borcuch
(Materiały prasowe)

JACEK BORCUCH – urodził się w 1970 roku w Kwidzyniu. Aktor, 
reżyser, scenarzysta, muzyk. Studiował filozofię na Uniwersytecie 
Warszawskim oraz aktorstwo w warszawskiej PWST i Studiu Aktor-
skim w Gdyni. Jako aktor stworzył znakomitą kreację w Długu (1999) 
Krzysztofa Krauzego. W tym samym roku zadebiutował jako reżyser 
filmem Kallafiorr. Od tamtego czasu zrealizował m.in. wielokrotnie 
nagradzane Wszystko co kocham czy pokazywane na Sundance Film 
Festival Nieulotne.   
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UŁASKAWIENIE

Osadzona w realiach powojennej Polski historia zmagających 
się z żałobą rodziców wyruszających ze swoim synem w ostatnią 
podróż, opowiedziana z perspektywy ich wnuka Jana. Syn Hanny 
i Jakuba, żołnierz AK Wacław „Odrowąż” Szewczyk, zostaje jesie-
nią 1946 roku zastrzelony przez UB. Po serii upokorzeń dozna-
nych ze strony nowej władzy, bezczeszczącej zwłoki ich dziecka, 
Hanna i Jakub postanawiają zapewnić synowi godny pochówek 
w oddalonej o 500 km Kalwarii Pacławskiej. Podróż rodziców 
przez wciąż pogrążoną w powojennym koszmarze Polskę staje 
się metaforyczną wyprawą w głąb ludzkiej duszy i próbą stworze-
nia na nowo definicji człowieczeństwa w świecie, w którym sąsie-
dzi zwracają się przeciwko sobie, a nieoczekiwanym sojusznikiem 
może się stać dotychczasowy wróg.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Jan Jakub Kolski
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 22.02.2019
Dane techniczne: Barwny, 100 min

fot. Velvetspoon. Materiały dystrybutora

Nagrody:
FF w Gdyni – Nagroda za scena-
riusz, Nagroda za kostiumy, Na-
groda za główną rolę kobiecą 

FFP w Chicago – Nagroda Society 
Humanitarian Award 

OFSF „Prowincjonalia” we 
Wrześni – Jańcio Wodnik za zdję-
cia, Nagroda Specjalna Organiza-
torów
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Reżyseria: Jan Jakub Kolski
Scenariusz: Jan Jakub Kolski
Zdjęcia: Julian Kernbach, Jan Jakub Kolski
Muzyka: Dariusz Górniok
Scenografia: Paulina Korwin-Kochanow-
ska, Urszula Korwin-Kochanowska
Montaż: Konrad Śniady
Producent: Jan Jakub Kolski, Agnieszka 
Janowska, Paweł Kosuń, Aleksandra Mi-
chael
Produkcja: Wytwórnia Doświadczalna

Obsada aktorska:

Grażyna Błęcka-Kolska – Hanna Szewczyk
Jan Jankowski – Jakub Szewczyk
Michał Kaleta – Jurgen
Krzysztof Globisz – zakonnik
Michał Malinowski – Wacław Szewczyk
Michał Kowalski – konfident Stefan Zając
Dobromir Dymecki – brat Andrzej
Wojciech Mecwaldowski – egzorcysta
Marta Ścisłowicz – Halina Kolska
Michał Grzybowski – Roman Kolski

PROJEKCJE KONKURSOWE

Coś zapukało ze środka, spod żeber, ogłosiło gotowość rozmowy ze 
mną, a ja na tę rozmowę przystałem. Chętniej zareagowałbym na 
jakieś zamówienie z zewnątrz, na coś, co mogłoby się spotkać z moją 
pracowitością, warsztatem i nie obciążać tak psychicznie jak Ułaska-
wienie, ale okazuje się, że jako na producenta mogę liczyć tylko na 
siebie. Więc jak wspomniałem, przyjąłem to zaproszenie od siebie 
i zabrałem się za scenariusz, którego posiew nosiłem w głowie i sercu, 
odkąd pamiętam.

Jan Jakub Kolski
(„Magazyn Filmowy” nr 2/2019)

JAN JAKUB KOLSKI – urodził się w 1956 roku we Wrocławiu. Reży-
ser, scenarzysta, operator oraz pisarz. W latach 1977-81 pracował 
w Ośrodku TVP Wrocław jako operator. Zaczynał od kina dokumen-
talnego, a w fabule zadebiutował w 1990 roku filmem Pogrzeb kar-
tofla. W swoich filmach wypracował charakterystyczny autorski styl. 
Wielokrotnie nagradzany na festiwalach w Polsce i na świecie. Czło-
nek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej.
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WILKOŁAK

Akcja filmu rozgrywa się latem 1945 roku. Dla ośmiorga dzieci 
wyzwolonych z obozu Gross-Rosen zostaje utworzony prowizo-
ryczny sierociniec w opuszczonym pałacu wśród lasów. Ich opie-
kunką staje się dwudziestoletnia Hanka, również była więźniarka. 
Po okropieństwach obozu bohaterowie powoli odzyskują resztki 
straconego dzieciństwa, jednak koszmar szybko do nich powra-
ca. W okolicznych lasach krążą obozowe wilczury. Wypuszczone 
przez esesmanów przed wyzwoleniem Gross-Rosen, wygłodzone 
i zdziczałe zwierzęta osaczają pałac w poszukiwaniu pożywienia. 
W przerażonych dzieciach uruchamia się obozowy instynkt prze-
trwania.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Adrian Panek
Produkcja: Polska, Holandia, Niemcy
Rok produkcji: 2018
Premiera: 29.03.2019
Dane techniczne: Barwny, 88 min

fot. Łukasz Bąk. Balapolis

Nagrody:
FF w Gdyni –  Nagroda za reżyse-
rię, Nagroda za muzykę 

FFP w Chicago – Nagroda Od-
krywcze Oko (Adrian Panek)

FF w Tallinie – Nagroda Jury 
Ekumenicznego, Nagroda publicz-
ności
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Reżyseria: Adrian Panek
Scenariusz: Adrian Panek
Zdjęcia: Dominik Danilczyk
Muzyka: Antoni Komasa-Łazarkiewicz
Scenografia: Anna Wunderlich
Montaż: Jarosław Kamiński
Producent: Magdalena Kamińska, Agata 
Szymańska
Produkcja: Balapolis

Obsada aktorska:

Sonia Mietelica – Hanka
Kamil Polnisiak – Władek
Nicolas Przygoda – Hanys
Danuta Stenka – Jadwiga
Werner Daehn – essesman
Jakub Syska – „Siwy”
Helena Mazur – „Ruda”
Krzysztof Durski – „Czarny"
Maksymilian Balcerowski – „Chudy”
Julia Ślusarczyk – „Duża”

PROJEKCJE KONKURSOWE

Ten film, choć wtłoczony w ramy gatunkowe thrillera i horroru, jak 
mówią niektórzy, jest bardzo realistyczny i wiarygodny. Nie mówię 
o niczym, co się nie wydarzyło lub nie mogłoby się wydarzyć. Figura 
wilkołaka, choć zwykle należy do świata fantazji, w moim filmie ucie-
leśnia bardzo znajome, zwykłe, wręcz realne zło.

Adrian Panek
(„Magazyn Filmowy” nr 3/2019)

ADRIAN PANEK – urodził się w 1975 roku we Wrocławiu. Reży-
ser i scenarzysta filmowy. Absolwent reżyserii na Wydziale Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiej 
Akademii Filmowej. W 2011 roku zadebiutował w pełnym metrażu 
filmem Daas, który uznany został za jeden z ciekawszych debiutów 
w polskim kinie ostatnich lat. Wilkołak to jego drugi film. 
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ZIMNA WOJNA

Historia trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć bez 
siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. Wydarzenia 
pokazane w Zimnej wojnie rozgrywają się w latach 50. i 60. XX 
wieku w Polsce i budzącej się do życia Europie, a w ich tle wy-
brzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem 
polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów 
minionego wieku.

PROJEKCJE KONKURSOWE

2018___REŻYSERIA: Paweł Pawlikowski
Produkcja: Polska, Francja, Wielka Brytania
Rok produkcji: 2018
Premiera: 8.06.2018
Dane techniczne: Czarno-biały, 84 min

fot. Łukasz Żal

Nagrody:
MFF w Cannes – Nagroda za re-
żyserię

Europejskie Nagrody Filmowe – 
Najlepszy film, Najlepszy reżyser, 
Najlepszy scenariusz, Najlepszy 
montaż, Najlepsza aktorka (Joan-
na Kulig)

FF w Gdyni – Wielka Nagroda 
„Złote Lwy”, Nagroda za dźwięk, 
Nagroda za montaż, Złoty Kangur
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Reżyseria: Paweł Pawlikowski
Scenariusz: Paweł Pawlikowski, Janusz 
Głowacki
Zdjęcia: Łukasz Żal
Scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel 
Sławiński
Montaż: Jarosław Kamiński
Producent: Tanya Seghatchian, Ewa Pusz-
czyńska
Produkcja: Opus Film, Apocalypso Film, 
MK Production

Obsada aktorska:

Joanna Kulig – Zula Lichoń
Tomasz Kot – Wiktor Warski
Borys Szyc – Lech Kaczmarek
Agata Kulesza – Irena Bielecka
Cédric Kahn – Michel
Jeanne Balibar – Juliette
Adam Woronowicz – konsul
Adam Ferency – minister
Aloise Sauvage – kelnerka
Adam Szyszkowski – strażnik

PROJEKCJE KONKURSOWE

Rodzice byli nietypową parą. Ich związek i życiowe zakręty – rozsta-
nia, powroty, wyjazd za granicę... Wszystko to głęboko we mnie tkwiło. 
Ich skomplikowana miłość jest dla mnie jak gdyby matką wszystkich 
historii miłosnych. Zimna wojna nie jest ich historią jeden do jedne-
go, mój ojciec nie był kompozytorem, lecz lekarzem, matka tańczyła 
w balecie, a potem wykładała na anglistyce. Jednak ten film oddaje 
klimat ich związku. To mój hołd dla rodziców, w jakimś sensie za-
mknięcie dla mnie pewnej sprawy.

Paweł Pawlikowski
(„Rzeczpospolita” wyd. z dnia 22.01.2019)

PAWEŁ PAWLIKOWSKI – urodził się w 1957 roku w Warszawie. Re-
żyser i scenarzysta filmowy. Z Polski do Anglii wyjechał jako 14-la-
tek. W Londynie i Oxfordzie studiował literaturę i filozofię. Swoją 
przygodę z filmem rozpoczął od współpracy z BBC, w ramach której 
zrealizował Diabła z Lancashire. Następnie na kilka lat zajął się doku-
mentem, ale największe uznanie przyniosły mu fabuły: Lato miłości, 
Ida oraz Zimna wojna. Laureat wielu prestiżowych nagród, z Osca-
rem, Europejską Nagrodą Filmową czy laurem w Cannes na czele.      
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Dziękujemy za poparcie 
dla polskiej kultury
Unia Europejska przyjęła przełomową Dyrektywę o prawie autorskim 

na jednolitym rynku cyfrowym. Dziękujemy politykom za poparcie udzielone 

całemu środowisku twórców i dziennikarzy. Jesteśmy pewni, że internet 

może stać się medium uczciwym wobec autorów i zarazem w pełni 

szanującym prawa użytkowników.

 

Rozumiemy polityków, którzy pod wpływem celowo rozpowszechnianych 

nieprawdziwych informacji zdecydowali się nie okazywać publicznie 

poparcia dla dyrektywy. Mamy nadzieję, że dzięki konsekwentnej polityce 

wzmacniania polskich i europejskich interesów nie będą musieli dłużej 

obawiać się nacisków ze strony technologicznych gigantów zza oceanu.

 

Ochrona twórców i dbanie o należne im wynagrodzenia są i pozostaną 

naszym priorytetem. Nie przestajemy korzystać z naszego stuletniego 

doświadczenia i z najlepszych tradycji ZAiKS-u. Wiemy, że dla kultury 

zawsze można zrobić więcej. Przyjmujemy to wyzwanie na nowy wiek.

 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
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PRZEGLĄD FILMÓW 
KRZYSZTOFA ZANUSSIEGO

Tegorocznym laureatem Tarnowskiej Nagrody Filmowej za całokształt 
twórczości został Krzysztof Zanussi – scenarzysta, reżyser, producent, 
pedagog, publicysta, filozof. Intelektualista kina. Ma na swym koncie 
osiemdziesiąt (!) filmów, różnorodnych rodzajowo, gatunkowo i metra-
żowo, od amatorskich etiud, poprzez krótkie fabuły, dokumenty, odcinki 
telewizyjnych cykli, do głośnych kinowych tytułów, które dobrze znają 
miłośnicy X Muzy na całym świecie. 

Do naszego festiwalowego prologu wybraliśmy sześć: od znakomitego 
pełnometrażowego debiutu – Struktura kryształu (1969), poprzez przej-
mujące studia psychologiczno-filozoficzne – Iluminację (1973) i Constans 
(1980), sztandarowy tytuł kina moralnego niepokoju – Barwy ochronne 
(1976), pełny pozytywnej energii, autobiograficzny Cwał (1995), po film 
ostatni – faustowski Eter (2018).

Tytuł jednego z ważniejszych filmów Zanussiego brzmi Życie jako śmier-
telna choroba przenoszona drogą płciową, kino dla naszego laureata to 
„nieuleczalna choroba przenoszona z filmu na film”. 

PROLOG
PROJEKCJE SPECJALNE
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Jeden z najważniejszych filmów kina moralnego niepokoju, poru-
szający problem konformizmu polskiej inteligencji. Oś fabularną 
filmu stanowi konflikt między dwiema postawami. Wyrazicielem 
pierwszej jest docent Jakub Szelestowski – nie tylko bardzo inte-
ligenty, ale i przebiegły. Świadomie wybrał drogę karierowicza, 
obfitującą w moralne kompromisy. Szelestowski to typ cyniczne-
go mędrca, wyrachowanego egoisty, niepozbawionego jednak 
odruchów buntu wobec własnej postawy. Jego adwersarz, mło-
dy magister Jarosław Kruszyński, nie może dostosować się do 
środowiska, z którym związał swe zawodowe losy. Idealistyczny, 
momentami naiwny, pełen czystych intencji, jest zaprzeczeniem 
docenta. 

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1976
Premiera: 28.01.1977
Dane techniczne: Barwny, 96 min

Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz: Krzysztof Zanussi
Zdjęcia: Edward Kłosiński
Muzyka: Wojciech Kilar
Scenografia: Tadeusz Wybult
Montaż: Urszula Śliwińska
Produkcja: Zespół Filmowy Tor

Obsada aktorska:
Piotr Garlicki – magister Jarosław 
Kruszyński
Zbigniew Zapasiewicz – docent Jakub 
Szelestowski
Christine Paul – Nelly Livington-Paw-
luk
Mariusz Dmochowski – prorektor 
Bolesław
Wojciech Alaborski – docent Kiszew-
ski
Mieczysław Banasik – pan Józef
Krystyna Bigelmajer – pani Zofia
Alfred Freudenheim – przedstawiciel 
władz
Jadwiga Colonna-Walewska – kierow-
niczka dziekanatu
Marian Glinka – kierownik ośrodka

BARWY OCHRONNE
1976___REŻYSERIA: Krzysztof Zanussi

Nagrody:
FPFF w Gdańsku – Grand Prix – Złote Lwy, Nagroda za scenariusz,  
Nagroda za rolę męską (Zbigniew Zapasiewicz)
MFF w Teheranie – Złoty Koziorożec
MFF w Rotterdamie – Nagroda dziennikarzy

fot.: ©Studio Filmowe TOR

PROLOG
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Witek jest synem alpinisty, który zginął w Himalajach. Po ukoń-
czeniu studium elektrycznego i odbyciu służby wojskowej uzy-
skuje pracę w przedsiębiorstwie organizującym wystawy za 
granicą. Wyjeżdża do Indii. Przekonuje się, że jego szef Mariusz 
i koledzy dopuszczają się różnych machinacji. Bezskutecznie się 
temu przeciwstawia. Umiera matka Witolda. Dzięki Stefanowi 
otrząsa się po jej stracie. Razem zaczynają przygotowywać wy-
prawę alpinistyczną w Himalaje. Podczas kolejnych wyjazdów 
zagranicznych Witold nie chce brać udziału w kombinacjach fi-
nansowych Mariusza, czym naraża się i przełożonym, i kolegom.

fot.: ©Studio Filmowe TOR

fot. Studio Filmowe "Zebra"

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1980
Premiera: 19.09.1980
Dane techniczne: Barwny, 91 min

Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz: Krzysztof Zanussi
Zdjęcia: Sławomir Idziak
Muzyka: Wojciech Kilar
Scenografia: Tadeusz Wybult
Montaż: Urszula Śliwińska
Produkcja: Zespół Filmowy Tor

Obsada aktorska:
Tadeusz Bradecki – Witold Partyka
Zofia Mrozowska – matka Witolda
Małgorzata Zajączkowska – pielę-
gniarka Grażyna
Cezary Morawski – Stefan
Witold Pyrkosz – Mariusz
Ewa Lejczak – dziewczyna
Jan Jurewicz – Włodek
Juliusz Machulski – kolega Witolda
Jacek Strzemżalski – kolega Witolda
Edward Żebrowski – profesor mate-
matyki

CONSTANS
1980___REŻYSERIA: Krzysztof Zanussi

Nagrody:
MFF w Cannes – Nagroda Jury, Nagroda Jury Ekumenicznego
FPFF w Gdańsku – Nagroda Specjalna Jury
MFF w Panamie – Wielka Nagroda

PROLOG PROJEKCJE SPECJALNE
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Wczesne lata pięćdziesiąte. Dziesięcioletni Hubert przyjeżdża 
z prowincji do Warszawy. Opiekę nad nim przejmuje ciotka 
Idalia. Ciotka jest osobą ekscentryczną i przeciwniczką nowego 
ustroju, próbuje jednak jakoś się w nim urządzić, nie gardząc 
przy tym różnymi kłamliwymi wybiegami wobec władzy. Pomaga 
chłopcu, gdy ten ma poważne kłopoty w szkole, ponieważ spra-
wując symboliczną wartę po śmierci Stalina, nagle się roześmiał. 
W końcu Hubert dowiaduje się, że ciotka ma dwa dowody tożsa-
mości i gra dwie różne role: partyjnej i bezpartyjnej obywatelki 
komunistycznego państwa. W tej sytuacji Idalia nie waha się szu-
kać wsparcia u wysoko postawionego komunisty, którym gardzi. 
Wychowany w kulcie prawdy Hubert ze zdumieniem obserwuje 
swoistą „nieuczciwość” ciotki i równoczesny podziw dla wartości, 
którym naprawdę hołduje.

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1995
Premiera: 29.04.1996
Dane techniczne: Barwny, 103 min

Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz: Krzysztof Zanussi
Zdjęcia: Jarosław Żamojda
Muzyka: Wojciech Kilar
Scenografia: Halina Dobrowolska
Montaż: Marek Denys
Produkcja: Zespół Filmowy Tor, Tele-
wizja Polska

Obsada aktorska:
Maja Komorowska – ciotka Idalia 
Dobrowolska
Bartosz Obuchowicz – Hubert
Karolina Wajda – Rozmaryna
Piotr Adamczyk – Ksawery
Piotr Szwedes – Dominik
Andrzej Szenajch – rotmistrz
Halina Gryglaszewska – ciotka Idalii
Sławomira Łozińska – matka Huberta
Stanisława Celińska – Justyna Wine-
war
Krystyna Bigelmajer – nauczycielka

CWAŁ
1995___REŻYSERIA: Krzysztof Zanussi

Nagrody:
FF w Gdyni – Nagroda Specjalna Jury, Nagroda za rolę kobiecą (Maja 
Komorowska), Nagroda za rolę dziecięcą (Bartosz Obuchowicz), Złoty 
Klakier, Nagroda Dziennikarzy, Nagroda redakcji „Gościa Niedzielnego”, 
Nagroda festiwalu filmowego w Toronto
MFF w Tokio – Nagroda Specjalna Jury

fot.: ©Studio Filmowe TOR

PROLOG
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Początek XX wieku, obrzeża Cesarstwa Rosyjskiego. Doktor poda-
je śmiertelną dawkę eteru młodej kobiecie, którą pragnie uwieść. 
Ucieka. Znajduje zatrudnienie w austriacko-węgierskiej twierdzy, 
gdzie kontynuuje swoje eksperymenty z eterem. Ich celem jest 
uśmierzenie bólu, ale też manipulowanie ludzkim zachowaniem. 
Cena powodzenia to utrata duszy, ale miłość może wybawić bo-
hatera od wiecznego potępienia. 

fot.: ©Studio Filmowe TOR

fot. Studio Filmowe "Zebra"

Produkcja: Polska, Ukraina, Węgry, 
Litwa
Rok produkcji: 2018
Premiera: 30.11.2018
Dane techniczne: Barwny, 117 min

Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz: Krzysztof Zanussi
Zdjęcia: Piotr Niemyjski
Scenografia: Joanna Macha
Montaż: Milenia Fiedler
Producent: Krzysztof Zanussi, Janusz 
Wąchała
Produkcja: Studio Filmowe Tor

Obsada aktorska:
Jacek Poniedziałek – doktor
Andrzej Chyra – komendant
László Zsolt – sędzia ziemski
Ostap Vakuliuk – Taras
Maria Riaboshapka – Małgorzata
Stanislav Kolokolnikov – rzekomy 
ksiądz
Małgorzata Pritulak – szefowa domu 
uciech
Rafał Mohr – pierwszy oficer
Victoria Zinny – matrona
Remo Girone – egzorcysta

ETER
2018___REŻYSERIA: Krzysztof Zanussi

PROLOG PROJEKCJE SPECJALNE
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Bohater filmu na pozór jest osobą bardzo przeciętną, sporo wy-
siłku kosztowało go dostanie się na studia – wybrał Wydział Fizy-
ki, gdyż według niego właśnie fizyka jest nauką, która daje jasne, 
konkretne i pewne odpowiedzi na pytania. Z czasem jednak 
kolejne życiowe doświadczenia zachwieją tę pewność. Głęboko 
przeżywa śmierć kolegi w Tatrach. W górach poznaje też Mał-
gosię. Szybko rodzi się między nimi uczucie. Kiedy dziewczyna 
spodziewa się dziecka, Franciszek decyduje się na ślub. Aby za-
pewnić rodzinie środki do życia, musi jednak przerwać ukochane 
studia. Przez cały czas poszukuje odpowiedzi na dręczące go py-
tania egzystencjalne.

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1972
Premiera: 23.11.1973
Dane techniczne: Barwny, 87 min

Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz: Krzysztof Zanussi
Zdjęcia: Edward Kłosiński
Muzyka: Wojciech Kilar
Scenografia: Stefan Maciąg
Montaż: Urszula Śliwińska
Produkcja: Zespół Filmowy Tor

Obsada aktorska:
Stanisław Latałło – Franciszek Ret-
man
Monika Dzienisiewicz-Olbrychska – 
Agnieszka
Małgorzata Pritulak – Małgorzata
Jan Skotnicki – chory
Edward Żebrowski – lekarz
Włodzimierz Zonn – dziekan
Włodzimierz Zawadzki – asystent
Łukasz Turski – członek komisji egza-
minacyjnej
Jadwiga Colonna-Walewska – matka 
Franciszka
Irena Horecka – matka chorego

ILUMINACJA
1972___REŻYSERIA: Krzysztof Zanussi

Nagrody:
MFF w Locarno – Grand Prix, Nagroda FIPRESCI, Nagroda Jury Ekume-
nicznego
MFF w Figueira da Foz – Złoty Medal
LLF w Łagowie – Złote Grono

fot.: ©Studio Filmowe TOR

PROLOG
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Witek jest synem alpinisty, który zginął w Himalajach. Po ukoń-
czeniu studium elektrycznego i odbyciu służby wojskowej uzy-
skuje pracę w przedsiębiorstwie organizującym wystawy za 
granicą. Wyjeżdża do Indii. Przekonuje się, że jego szef Mariusz 
i koledzy dopuszczają się różnych machinacji. Bezskutecznie się 
temu przeciwstawia. Umiera matka Witolda. Dzięki Stefanowi 
otrząsa się po jej stracie. Razem zaczynają przygotowywać wy-
prawę alpinistyczną w Himalaje. Podczas kolejnych wyjazdów 
zagranicznych Witold nie chce brać udziału w kombinacjach fi-
nansowych Mariusza, czym naraża się i przełożonym, i kolegom.

fot.: ©Studio Filmowe TOR

fot. Studio Filmowe "Zebra"

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1969
Premiera: 14.10.1969
Dane techniczne: Czarno-biały, 74 
min

Reżyseria: Krzysztof Zanussi
Scenariusz: Krzysztof Zanussi
Zdjęcia: Stefan Matyjaszkiewicz
Muzyka: Wojciech Kilar
Scenografia: Tadeusz Wybult
Montaż: Zofia Dwornik
Produkcja: Zespół Filmowy Tor

Obsada aktorska:
Barbara Wrzesińska – Anna
Jan Mysłowicz – Jan
Andrzej Żarnecki – Marek Kawecki
Władysław Jarema – dziadek
Adam Dębski – leśniczy

STRUKTURA KRYSZTAŁU
1969___REŻYSERIA: Krzysztof Zanussi

Nagrody:
MFF w Mar de Plata – Nagroda za scenariusz, Nagroda argentyńskich 
krytyków filmowych, Nagroda argentyńskich klubów filmowych
MFF w Panamie – Nagroda specjalna
LLF w Łagowie – Nagroda za zdjęcia

PROLOG PROJEKCJE SPECJALNE
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PROLOG

Mając świadomość, że najważniejszy element Tarnowskiej Nagrody Fil-
mowej, czyli Konkurs Główny, ma swoje ograniczenia związane z liczbą 
wyselekcjonowanych tytułów, postanowiliśmy w tym roku wprowadzić 
dodatkową sekcję.
 
To właśnie Aneks, który będzie miał charakter panoramy  interesują-
cych zjawisk w rodzimym kinie. Nie skupimy się jednak wyłącznie na 
fabułach, ale i na ciekawych, nieszablonowych dokumentach. Polskie 
kino ostatnimi czasy jest nie tylko bardzo intrygujące, ale i różnorod-
ne. Szkoda byłoby coś z tego pominąć!

ANEKS
PROJEKCJE SPECJALNE
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Film oparty na książce Ryszarda Kapuścińskiego. To historia reporte-
ra szukającego prawdy o wojnie oraz o jego śmiertelnie niebezpiecz-
nej podróży przez Angolę. Akcja rozgrywa się w 1975 roku w tym 
szarpanym konfliktem zbrojnym kraju. Podczas wyprawy Kapuściński 
zdaje sobie sprawę, że jest świadkiem wydarzeń, których znaczenie 
będzie wymagać wyjścia jedynie poza rolę obserwatora. Pozwoli mu 
to narodzić się ponownie, zarówno jako pisarz, jak i człowiek.

fot.: ??????

Produkcja: Polska, Hiszpania, Niemcy, 
Belgia, Węgry
Rok produkcji: 2018
Premiera: 2.11.2018
Dane techniczne: Barwny, 82 min

Reżyseria: Damian Nenow, Raúl de 
la Fuente
Scenariusz: Damian Nenow, Raúl de 
la Fuente, Amaia Remirez, Niall John-
son, David Weber
Zdjęcia: Raúl de la Fuente, Gorka 
Gómez-Andreu
Muzyka: Mikel Salas
Montaż: Raúl de la Fuente
Producent: Jarosław Sawko, Amaia 
Remirez
Produkcja: Platige Image, Kanaki 
Films

Obsada aktorska (głos postaci animo-
wanej):
Marcin Dorociński – Ryszard Kapu-
ściński
Arkadiusz Jakubik – Queiroz
Tomasz Borkowski – Farrusco
Olga Bołądź – Carlota
Tomasz Ziętek – Friedkin
Mariusz Czajka – żołnierz portugalski
Anna Szteiner – Dona Cartagina
Tomasz Błasiak – Carlos
Maciej Kowalik – Luis Alberto
Jacek Król – Nelson

fot. Materiały od dystrybutora filmu

ANEKS

JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA
2018___REŻYSERIA: Damian Nenow, Raúl de la Fuente

Nagrody:
Europejska Nagroda Filmowa – Najlepszy film animowany
Nagrody Goya – Nagroda w kategorii film animowany
FF w Budapeszcie – Nagroda dla najlepszego pełnometrażowego filmu 
animowanego

DAMIAN NENOW – Absolwent PWSFTViT w Łodzi. Jest reżyserem trzech krótkich animacji: The 
Aim (2005), Wielka ucieczka (2006) oraz Paths of Hate (2010). Ten ostatni film przyniósł mu 25 
festiwalowych nagród. W 2011 roku wyreżyserował Miasto ruin, animowany dokument dla Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. W 2013 roku był reżyserem spotu Głód jest tyranem, stworzo-
nego w ramach kampanii ONZ Zero Hunger Challenge.

RAÚL DE LA FUENTE - W 2015 roku jego film Minerita znalazł się na liście potencjalnych nomina-
cji do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Rok wcześniej otrzymał 
nagrodę Goya. Pierwszy jego pełnometrażowy film Nömadak TX był najczęściej nagradzanym 
filmem dokumentalnym w 2007 roku.  czele.    
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Film ten jest dyplomem aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Zamiast jednego pro-
tagonisty mamy do czynienia z bohaterem zbiorowym. Uwikłani 
w tajemniczą sytuację studenci ulegają stopniowemu odczłowie-
czeniu, poniżani przez despotyczną menedżerkę hotelu i przymu-
szani do wykonywania niezrozumiałych dla nich zadań. Podejrze-
wają głębsze znaczenie tych wydarzeń, ale nie zdają sobie sprawy, 
że w tym hotelu czas i przestrzeń są pojęciami względnymi.

JAGODA SZELC – urodziła się w 1984 roku we Wrocławiu. Reżyserka, scenarzystka. 
W 2007 roku ukończyła studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wro-
cławiu. Zdając do Royal College of Arts w Londynie, usłyszała, że powinna iść do szkoły 
filmowej. Dostała się na Wydział Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. 
W 2017 roku nakręciła jeden z ciekawszych debiutów w polskim kinie ostatnich lat – Wie-
ża. Jasny dzień to jej reżyserski debiut. Pracuje nad swoim kolejnym filmem, który będzie 
nosił tytuł Delikatny balans terroru.  

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 15.03.2019
Dane techniczne: Barwny, 90 min

Reżyseria: Jagoda Szelc
Scenariusz: Jagoda Szelc
Zdjęcia: Przemysław Brynkiewicz
Muzyka: Rafał Nowak
Scenografia: Natalia Giza
Montaż: Anna Garncarczyk
Producent: Agata Golańska
Produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna (Łódź)

Obsada aktorska:
Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska – menedżer-
ka hotelu
Karolina Bruchnicka – dziewczyna
Paulina Walendziak – dziewczyna
Zuzanna Lit – dziewczyna
Anna Biernacik – dziewczyna
Magdalena Wieczorek – dziewczyna
Jakub Zająć – chłopak
Mateusz Więcławek – chłopak
Dawid Ptak – chłopak
Jakub Matwiejczyk – chłopak

fot. Materiały od dystrybutora filmu

ANEKS

MONUMENT
2018___REŻYSERIA: Jagoda Szelc

Nagroda:
FF w Gdyni – Nagroda Specjalna w konkursie „Inne Spojrzenie”

PROJEKCJE SPECJALNE
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Kibic, w odróżnieniu od zawodnika, trenera, działacza czy sponsora, 
jest ze swoim klubem przez całe życie. Cieszy się z sukcesów, przełyka 
gorycz porażki. Żyje w sprzeczności i musi wybierać między rozsąd-
kiem, ekonomią a czasem i prawem. Rozsądkiem, bo wierzy, gdy inni 
już nie wierzą. Ekonomią, bo wydaje często swoje oszczędności, re-
zygnując z innych przyjemności, tylko po to, by być ze swoją drużyną. 
Prawem, bo uczestniczenie w polskim życiu kibicowskim pociąga za 
sobą skomplikowane i niejednoznaczne sytuacje, wymagające na-
tychmiastowej reakcji, która nie zawsze idzie w parze z literą prawa. 
Owa prawdziwość kibica polega na niczym innym, jak na zmaganiu 
się z codziennością życia. Wbrew obiegowej opinii kibic to zwyczajny 
człowiek, borykający się na co dzień z normalnymi problemami. Każ-
da społeczność ma swoje dobre i złe cechy. Wyolbrzymianie jednych 
lub drugich nie służy dociekaniu prawdy, lecz szukaniu taniej sensacji.

fot.: ??????

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Dane techniczne: Barwny, 94 min

Reżyseria: Cezary Grzesiuk
Scenariusz: Cezary Grzesiuk
Zdjęcia: Cezary Grzesiuk, Paweł Labe, 
Tomasz Szołtys, Jan Mamoń, Ireneusz 
Sobierajski, Karol Czyż, Marcin Banot, 
Radosław Kowalczyk 
Muzyka: Rafał Rozmus
Montaż: Cezary Grzesiuk, Cezary 
Grzesiuk jr
Producent: Cezary Grzesiuk
Produkcja: Blue Dream Film

NIEBIESKIE CHACHARY
2018___REŻYSERIA: Cezary Grzesiuk

CEZARY GRZESIUK – urodził się w 1963 roku w Wałczu. Reżyser i montażysta filmowy. Członek 
Polskiej Akademii Filmowej. Stały współpracownik Andrzeja Jakimowskiego, odpowiedzialny 
za montaż jego kolejnych filmów. Współpracował też z Jerzym Hoffmanem czy Janem Kidawą-
-Błońskim. Jako reżyser realizował dokumenty wspólnie z Ewą Świecińską. Obecnie pracuje nad 
filmem o Zdzisławie Beksińskim. 

fot. Materiały od dystrybutora filmu
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Bohaterką dokumentu Marty Prus jest 20-letnia rosyjska gimna-
styczka artystyczna Margarita Mamun. Obserwujemy jej przygoto-
wania do igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro, w których pomaga-
ją jej dwie trenerki. Kobiety reprezentują skrajnie różne podejścia 
do sportowego sukcesu, przez co wchodzą z bohaterką w odmien-
ne relacje. Film młodej dokumentalistki w emocjonalny sposób 
opowiada o wielkich kosztach, jakie niesie ze sobą uprawianie 
wyczynowego sportu. Uzmysławia jednocześnie, jak dążenie do 
osiągnięcia perfekcji i sportowego wyniku łączy się z brutalnym 
hartowaniem charakteru zawodniczki.

MARTA PRUS – urodziła się w 1987 roku w Warszawie. Studiowała historię sztuki na Uni-
wersytecie Warszawskim oraz na Wydziale Reżyserii PWSFTViT w Łodzi, który ukończyła 
w 2016 roku. Ukończyła również kurs dokumentalny w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii 
Andrzeja Wajdy. Jej szkolne etiudy, takie jak Mów do mnie czy Ciepło zimno, nagradzane 
były na wielu festiwalach. W przeszłości trenowała gimnastykę sportową.  

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2017
Dane techniczne: Barwny, 74 min

Reżyseria: Marta Prus
Scenariusz: Marta Prus
Zdjęcia: Adam Suzin
Muzyka: Mikołaj Stroiński, Maciej Palmowski
Montaż: Maciej Pawliński
Producent: Maciej Kubicki, Anna Kępińska
Produkcja: Telemark

OVER THE LIMIT
2017___REŻYSERIA: Marta Prus

Nagrody:
Krakowski Festiwal Filmowy – Srebrny Lajkonik, Srebrny Róg, Na-
groda dla producenta, Nagroda za zdjęcia, Nagroda publiczności 
MFF w Sewastopolu – Grand Prix
FFP w Chicago – Złote Zęby
Złota Taśma – Wyróżnienie

fot. Materiały od dystrybutora filmu

ANEKS PROJEKCJE SPECJALNE
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AGI BAGI

Serial animowany skierowany do przedszkolaków. Opo-
wiada o przygodach mieszkańców planety, która ma dwie 
strony: Agi i Bagi, oraz o wzajemnych relacjach pomiędzy 
plemionami Agingów i Bagingów. Każdy epizod porusza 
wątek związany ze środowiskiem i pokazuje, jak sobie 
radzić wspólnymi siłami, żeby żyć w harmonii z naturą. 
Prezentując przygody bohaterów, w unikatowy sposób  
przemyca ważne elementy edukacyjne, które są tak 
istotne na etapie rozwoju dziecka, a jednocześnie często 
pomijane w bajkach w tej grupie docelowej.

MALI ARTYŚCI/WIELKA SZTUKA
Reżyseria: Waldemar Mordarski
Opracowanie plastyczne: Michał Migacz
Scenariusz: Marzena Nehrebecka
Muzyka: Łukasz Targosz
Producent: Badi Badi – Tomasz Paziewski
Rok produkcji: 2018, Czas trwania: 11’

BASIA

Główną bohaterką jest tytułowa Basia, rezolutna pięciolat-
ka, która dopiero uczy się życia i świata. Basia jest częścią 
klasycznej polskiej rodziny, mieszka z mamą, tatą i star-
szym bratem Jankiem, a później również z nowym bracisz-
kiem – Frankiem. Chodzi do przedszkola, a czasem do zoo, 
odwiedza kochających dziadków, wraz z rodziną przygoto-
wuje kolację wigilijną. Basia, jak tysiące innych dzieci, ma 
głowę pełną pomysłów, czasem bywa niegrzeczna, kłóci 
się albo denerwuje. Dzięki temu Basia jest bliska polskim 
dzieciom – zobaczą ją jako swoją koleżankę, kuzynkę czy 
siostrę.

BASIA I GOTOWANIE
Reżyseria i opracowanie plastyczne: Łukasz Kacprowicz
Scenariusz: Szymon Jachimek, Gisle Normann Melhus
Muzyka: Szymon Jacaszek
Producent: Robert Jaszczurowski, Łukasz Kacprowicz
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 11’

BASIA I PIENIĄDZE
Reżyseria i opracowanie plastyczne: Robert Jaszczurowski
Scenariusz: Szymon Jachimek, Gisle Normann Melhus
Muzyka: Szymon Jacaszek
Producent: Robert Jaszczurowski, Łukasz Kacprowicz
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 11’

BASIA I TANIEC
Reżyseria i opracowanie plastyczne: Łukasz Kacprowicz
Scenariusz: Szymon Jachimek, Gisle Normann Melhus
Muzyka: Szymon Jacaszek
Producent: Robert Jaszczurowski, Łukasz Kacprowicz
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 11’

BASIA I TELEWIZOR
Reżyseria i opracowanie plastyczne: Marcin Wasilewski
Scenariusz: Marcin Graj
Muzyka: Szymon Jacaszek
Producent: Robert Jaszczurowski, Łukasz Kacprowicz
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 11’

Projekcje konkursowe

PROJEKCJE KONKURSOWE
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BELLA W BRZUSZKU

Serial opowiada o szczególnej więzi, jaka łączy rodzeń-
stwo. Bella mieszka w brzuchu mamy. Benio już dawno 
z niego wyszedł. Mimo to doskonale się dogadują. Dziew-
czynka słyszy każde słowo swojego brata. Z kolei Benio, 
przykładając ucho do brzucha mamy, potrafi wyobrazić 
sobie, co w danym momencie robi jego siostra. Co więcej, 
każda narysowana przez niego palcem na brzuchu mamy 
rzecz pojawia się obok Belli. W ten sposób rodzeństwo 
jest w stanie powiedzieć sobie na szczęście wszystko , bo 
tematów do rozmów mają bez liku. Benio fascynuje się 
nauką. Za namową rodziców chętnie dzieli się z siostrą 
swoją wiedzą. Dzięki temu dzieci wzajemnie poszerzają 
swoje horyzonty.

Reżyseria: Jacek Rokosz
Opracowanie plastyczne: Blu Blu Studios
Scenariusz: Jacek Rembiś
Muzyka: Marcin Kuczewski
Producent: Grzegorz Wacławek (Animoon)
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 6’

LATAJĄCY MIŚ I STRAŻNICY LEGEND

Serial opowiada o przygodach trójki śmiałków – Gucia 
i Malwiny oraz Latającego Misia, którzy wyruszają w nie-
bezpieczną podróż na ratunek Legendarnym Stworom. 
Projekt ma charakter przygodowy z dużą ilością magii, hu-
moru oraz współczesnych technologii i wyraźnym przesła-
niem, że tylko zgoda buduje, a w rodzinie tkwi największa 
siła.

BIAŁA DAMA
Reżyseria: Waldemar Mordarski
Opracowanie plastyczne: Wojciech Stachyra, Michał Mi-
gacz

Scenariusz: Bartosz Wierzbięta, Tomasz Niedźwiedź
Muzyka: Michał Ostrowski (tytułowa), Universal Music 
Publishing
Producent: Badi Badi – Tomasz Paziewski
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 11’

PANI Z ZAMKOWEJ WIEŻY
Reżyseria: Waldemar Mordarski
Opracowanie plastyczne: Wojciech Stachyra, Michał Migacz
Scenariusz: Bartosz Wierzbięta, Tomasz Niedźwiedź
Muzyka: Michał Ostrowski (tytułowa), Universal Music 
Publishing
Producent: Badi Badi – Tomasz Paziewski
Rok produkcji: 2019, Czas trwania: 11’

OPOWIASTKI

Zbiór zabawnych i ciepłych opowiadań, w których za pomocą 
świata zwierząt przedstawione są istotne problemy małych 
i dużych stworzeń. Bohaterami każdej z bajek są sympatycz-
ne zwierzątka – mieszkańcy lasów i łąk – które poprzez swoje 
przygody edukują widza. W opowiastki z życia codziennego 
zwierząt wplecione są różne wartościowe przesłania. Pokazu-
ją one dzieciom, że jeśli tylko chcą, mogą spełniać swoje 
marzenia, nawet te, które z pozoru wydają się nieosiągalne.

Filmy młodego WidzaProjekcje konkursowe

FILMY MŁODEGO WIDZA
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WIELKIE MARZENIE MAŁEJ ŻABKI
Reżyseria: Piotr Morawski
Opracowanie plastyczne: Marta Sieczak, Anita Głowińska
Scenariusz: Joanna Wachowiak
Muzyka: Rafał Rozmus
Producent: Łukasz Hendzel, Paris+Hendzel CO.
Rok produkcji: 2017, Czas trwania: 5’

SOL I LIV

Jedenastoletni żądny przygód chłopak o imieniu Sol ma 
wkrótce stać się dorosły poprzez rytuał ścinania długich 
włosów. Nagle ten wyczekiwany przez chłopca moment 
zostaje odroczony przez jego rodziców. Niepokorny chło-
pak buntuje się i sam dokonuje obrzędu. Okazuje się, że 
tym samym nieświadomie wkroczył na ścieżkę swojego 
przeznaczenia i stał się Wybrańcem, od którego zależą 
losy krainy Sintmorg i reszty świata. Przewodnikiem Sola 
po nieznanym dotąd świecie czarów, magicznej przyrody 
i wyjątkowo oryginalnych postaci staje się tajemnicza Liv. 
Podczas niezwykłych przygód para nastolatków stawia 
czoła niebezpieczeństwom i pomaga sobie nawzajem 
przezwyciężać słabości. Rozkwitająca przyjaźń pozwala 
Wybrańcowi ujarzmić drzemiącą w nim wyjątkową moc, 
od której będzie zależało powodzenie misji.

Reżyseria: Piotr Szczepanowicz
Opracowanie plastyczne: Katarzyna Gorska, Martyna Bor-
kowska, Olga Brańska
Scenariusz: Małgorzata Giec, Małgorzata Więckiewicz-Żyła, 
Piotr Szczepanowicz
Muzyka: Jakub Dobrowolski
Producent: Piotr Szczepanowicz, Jakub Karwowski, Grze-
gorz Wacławek
Rok produkcji: 2018, Czas trwania: 10’

WIKING TAPPI

We wspaniałym, magicznym Szepczącym Lesie, który 
ciągnie się nad brzegami Lodowej Zatoki, mieszka wiking 
Tappi. Nie jest on prawdziwym wikingiem, gdyż ani w gło-
wie mu wymachiwanie mieczem. Jego największą bronią 
są uśmiech, życzliwość i pomysłowość. Tappi jest bowiem 
obrońcą Szepczącego Lasu i wszystkich jego mieszkańców. 
Nie pozwoli, by komukolwiek stała się krzywda, i gotów 
jest pomóc każdemu, kto znajdzie się w tarapatach.

KIEPSKI PORANEK OLBRZYMA GRZMOCICHA

Reżyseria: Łukasz Kacprowicz
Opracowanie plastyczne: Marta Sieczak na podstawie 
ilustracji Marty Kurczewskiej

PROJEKCJE KONKURSOWE
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Scenariusz: Marcin Mortka, Marcin Graj na podstawie 
książek Marcina Mortki
Muzyka: Rafał Rozmus
Producent: Ewelina Gordziejuk EGoFILM
Rok produkcji: 2018, Czas trwania: 11’

ŻUBR POMPIK

Gdzieś w głębinach wielkiej, dzikiej zielonej puszczy miesz-
ka żubr Pompik. Właściwie to żuberek Pompik, jako że 
w porównaniu z innymi żubrami jest niewielki, do tego nie 
tak silny, szybki i skoczny jak jego rówieśnicy. Niezbyt się 
nadaje do tradycyjnych żubrzych zabaw w przepychanie 

rogami, wbęcywanie na drzewa czy żubrzego berka dookoła 
polany, ma za to inne zainteresowania. Pompik jest bowiem 
najbardziej ciekawskim spośród zwierząt w puszczy. 

DZIKI DZIK
Reżyseria: Paweł Dębski
Opracowanie plastyczne: Aleksandra „Alex” Vetter, Tomasz 
Samojlik
Scenariusz: Tomasz Samojlik, Ewelina Gordziejuk
Muzyka: Rafał Rozmus
Producent: Ewelina Gordziejuk
Rok produkcji: 2017, Czas trwania 7’

ZAPACH WIOSNY
Reżyseria: Paweł Garbacz
Opracowanie plastyczne: Aleksandra „Alex” Vetter, Tomasz 
Samojlik
Scenariusz: Tomasz Samojlik, Ewelina Gordziejuk
Muzyka: Rafał Rozmus
Producent: Ewelina Gordziejuk
Rok produkcji: 2017, Czas trwania 7’

FILMY MŁODEGO WIDZA
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Ekranizacja pełnej magii książki opowiadającej o przygodach Mo-
niki i Dawida. Dwójkę niezwykłych bohaterów połączy nie tylko 
przyjaźń, ale też wspólny sekret. Odkryją świat, w którym żyją zja-
dacze poniedziałków, wtorków i kolejnych dni tygodnia. Czy uda 
im się spełnić marzenie i cofnąć czas? Poznamy z nimi tajemnicę 
starego zegara i obudzimy szalonego Skoczka Czasu, który za 
pomoc żąda zapłaty w czekoladzie. Okaże się również, kim tak na-
prawdę jest tajemnicza kotka, którą przygarnął Dawid, i dlaczego 
Monika chodzi w hawajskiej spódniczce hula. A odważni niech nie 
zamykają oczu, by móc zmierzyć się ze złą wiedźmą wykradającą 
dzieciom ich drogocenne wspomnienia! 

JACEK PIOTR BŁAWUT – urodził się w 1978 roku w Łodzi. Reżyser, scenarzysta i operator 
filmowy. Absolwent kursu dokumentalnego Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej An-
drzeja Wajdy oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła. 
Współautor scenariuszy filmów fabularnych: Jeszcze nie wieczór, Sen motyla, Hotel potwor-
ny. Dzień czekolady to jego pełnometrażowy fabularny debiut.

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 31.05.2019
Dane techniczne: Barwny, 80 min

Reżyseria: Jacek Piotr Bławut
Scenariusz: Jacek Piotr Bławut, Anna Onichi-
mowska
Zdjęcia: Radosław Ładczuk
Muzyka: Karolina Rec-Jarmulska, Hubert Zemler
Scenografia: Jagna Dobesz
Montaż: Jacek Piotr Bławut, Katarzyna Śpioch, 
Katarzyna Boniecka
Producent: Anna Bławut-Mazurkiewicz
Produkcja: Aura Films, DI Factory, Kijora, Studio 
Filmowe Rabarbar, Studio Fonograf, WFDiF 
(Warszawa), 3DE, Instytucja Filmowa Silesia-Film

Obsada aktorska:
Julia Odzimek – Monika
Leo Stubbs – Dawid
Dawid Ogrodnik – Skoczek Czasu
Katarzyna Kwiatkowska – Wiedźma
Witold Dębicki – Pożeracz Czasu
Magdalena Cielecka – Kelner
Barbara Kurzaj – mama Dawida
Tomasz Sobczak – tata Dawida
Katarzyna Zawadzka – matka Moniki
Marek Bukowski – tata Moniki

DZIEŃ CZEKOLADY
2018___REŻYSERIA: Jacek Piotr Bławut

Nagrody:
MFKD w Montrealu – Nagroda Inis

FILMY MŁODEGO WIDZA
WĘDRUJĄCE ALE KINO!

fot. Materiały od dystrybutora filmu
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Tarnowska Nagroda Filmowa to nie tylko projekcje w ciemnej kinowej 
sali. Na 33. edycję przygotowaliśmy szereg wydarzeń towarzyszących, 
które rozegrają się w plenerze, a ich festiwalowym domem będzie tar-
nowski Amfiteatr Letni. Wśród nich tematyczne pokazy filmowe, spo-
tkania z twórcami, koncerty czy atrakcje dla najmłodszych widzów. 

W KRĘGU MUZYKI:

Zestaw wybranych najnowszych polskich filmów do-
kumentalnych. Projekcje połączone ze spotkaniem 
z twórcami.

DOBRY WIECZÓR, OPOLE!
Reżyseria: Tomasz Knittel

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2014
Dane techniczne: Barwny, 60 min
Scenariusz: Tomasz Knittel
Zdjęcia: Michał Rułka
Muzyka: Krzysztof Janus
Montaż: Robert Mańkowski
Produkcja: Telewizja Polska, Muzeum Polskiej Pio-
senki w Opolu

Podróż po 50-letniej historii opolskiego festiwalu 
i polskiej muzyce rozrywkowej, ukazana z punktu 
widzenia konferansjera, czyli tego, który widzi 
więcej. Zaczynamy od roku 1963 - to właśnie wte-
dy po raz pierwszy ma miejsce opolski festiwal. 
Powstaje w kontrze do koturnowej rozrywki, do 
tego, co można było usłyszeć w radio. Organiza-
torzy stawiają na młodych i nieznanych. Mamy 
pierwszy ogromny sukces – objawienie festiwa-
lu - Ewa Demarczyk i Bohdan Łazuka. Kolejne 
rozdziały poświęcone są walce z cenzurą, festi-
walowej modzie, specyfice Opola i opolan, prze-
łomowym koncertom, największym przebojom 
i debiutom.

KONCERT NA DWOJE
Reżyseria: Tomasz Drozdowicz

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Premiera: 12.04.2019
Dane techniczne: Barwny, 75 min
Scenariusz: Maria Nockowska
Zdjęcia: Andrzej Wojciechowski, Tomasz Drozdowicz, 
Krzysztof Gromek, Kamil Hasiuk
Montaż: Tomasz Drozdowicz
Producent: Beata Hyczko, Tomasz Drozdowicz
Produkcja: Studio Filmowe Autograf

Dyrygent Jerzy Maksymiuk i jego żona Ewa tworzą 
szczególny związek. Charyzmatyczny maestro, od-
noszący sukcesy w świecie muzyki, w życiu codzien-
nym wydaje się całkowicie bezradny i zagubiony 
bez pomocy żony, która wspiera go w codziennych 
najprostszych czynnościach i podejmuje za niego 
wiele życiowych decyzji. Kamera towarzyszy artyście 
w trakcie pracy z wybitnymi muzykami i orkiestrami, 
a także ukazuje fascynujący świat genialnego twórcy 
pochłoniętego do granic szaleństwa przez partytury.

Nagrody:
Warszawski Festiwal Filmowy – Nagroda publiczności

AMFITEATR LETNI
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RADWAN
Reżyseria: Teresa Czepiec

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Dane techniczne: Barwny, 15 min
Scenariusz: Teresa Czepiec
Zdjęcia: Ernest Wilczyński
Montaż: Jerzy Zawadzki
Produkcja: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stu-
dio Munka, Krakowskie Biuro Festiwalowe, Studio 
Filmowe Rabarbar, Aura Films

Stanisław Radwan, charyzmatyczny kompozytor, 
pracuje nad muzyką do spektaklu. Tworzy ją, uży-
wając nie tylko dźwięków muzycznych, ale również 
brzmień takich jak kroki, szepty i krzyki aktorów.

STRAWBERRY BOYS
Reżyseria: Michał Toczek

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Dane techniczne: Barwny, 21 min
Scenariusz: Michał Toczek
Zdjęcia: Michał Toczek
Montaż: Szymon Kuczyński
Produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Tele-
wizyjna i Teatralne (Łódź)

Dziewiętnastoletni Hubert na co dzień pomaga rodzi-
com w gospodarstwie rolnym. Marzy jednak o karierze 
gwiazdy muzyki disco polo. Słodko-gorzka opowieść 
o miłości, dojrzewaniu i próbie realizacji marzeń.

Z KOBIECEJ PERSPEKTYWY

Zestaw wybranych filmów krótkometrażowych 
zrealizowanych przez kobiety lub opowiadających 
o kobietach. Projekcje połączone ze spotkaniem 
z twórcami.

10 APGAR
Reżyseria: Klara Kochańska

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2013
Dane techniczne: Barwny, 15 min
Scenariusz: Klara Kochańska
Zdjęcia: Mateusz Wajda
Muzyka: Jan Tomza-Osiecki
Scenografia: Justyna Eliminowska
Montaż: Konrad Styczeń
Producent: Mariusz Grzegorzek, Marcin Malatyński
Produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Tele-
wizyjna i Teatralna (Łódź), MX35, Zielony Pomidor
Obsada aktorska:
Katarzyna Wajda, Magdalena Kuta, Kalina Alabru-
dzińska, Ernest Lorek, Piotr Polak, Marta Lipińska, 
Joanna Drozda, Anna Radwan, Ewa Kochańska

Anna właśnie urodziła swoje pierwsze dziecko. Ob-
serwujemy ją w chwili, kiedy uświadamia sobie, jak 
dużo będzie musiała poświęcić. Otoczona bliskimi 
– na pozór – ludźmi, w gruncie rzeczy pozostawiona 
jest sobie samej i na własną rękę mierzy się z oba-
wami oraz wątpliwościami, jakie towarzyszą macie-
rzyństwu. Film o nieuchwytnym momencie stawania 
się dorosłym.

Nagrody:
OKNF w Koninie – Wyróżnienie honorowe
Cambridge Film Festival – Nagroda publiczności
UNICA Film Festival – Złoty Medal

Z KOBIECEJ PRESPEKTYWY
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AFEKT
Reżyseria: Małgorzata Suwała
Produkcja: Polska

Rok produkcji: 2014
Dane techniczne: Barwny, 19 min
Scenariusz: Małgorzata Suwała
Zdjęcia: Adam Zapała
Muzyka: Jan Tyro-Niezgoda
Scenografia: Zofia Lubińska, Paweł Cukier
Montaż: Konrad Styczeń
Producent: Małgorzata Borychowska
Produkcja: Uniwersytet Śląski (Katowice) – Wydział 
Radia i Telewizji
Obsada aktorska:
Marta Nieradkiewicz, Maciej Nawrocki, Maciej Nowak, 
Hanna Kossowska, Bartłomiej Świderski, Piotr Kem-
pa, Piotr Stramowski, Szymon Kraszewski, Bartłomiej 
Krajewski

Historia trudnego początku związku młodej kobiety, 
która pragnie romantycznej miłości, z mężczyzną, 
który nie potrafi sprostać jej fantazjom. Pewnej nocy 
muszą zdecydować o swojej przyszłości.

Nagrody:
FKN CK OFF w Przemyślu – Grand Prix
Festiwal Kina Offowego „Filmoffo” – Nagroda pu-
bliczności

NAJPIĘKNIEJSZE FAJERWERKI EVER
Reżyseria: Aleksandra Terpińska

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2017
Dane techniczne: Barwny, 28 min
Scenariusz: Aleksandra Terpińska
Zdjęcia: Michał Dymek
Scenografia: Jagna Dobesz
Montaż: Magdalena Chowańska
Producent: Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński
Produkcja: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stu-
dio Munka

Obsada aktorska:
Justyna Wasilewska, Malwina Buss, Piotr Polak, We-
ronika Wawrzkowicz, Maciej Nawrocki, Jerzy Wojtow-
ski, Artur Krajewski, Robert Szykier-Koszucki
Ta historia z gatunku political fiction zwyciężyła w zor-
ganizowanym przez Telewizję Kino Polska konkursie 
na scenariusz inspirowany „Przypadkiem” Krzysztofa 
Kieślowskiego. Akcja filmu toczy się współcześnie 
w jednym z europejskich miast. Opowiada jeden 
dzień z życia trójki młodych przyjaciół, którzy w obli-
czu fikcyjnego konfliktu zbrojnego w ich kraju muszą 
zmodyfikować swoje plany na przyszłość.

Nagrody:
MFF w Cannes – Nagroda Canal+, Złota Szyna
KFDF „Młodzi i Film” w Koszalinie – Nagroda za 
krótkometrażowy film fabularny, Nagroda za zdjęcia
Princeton Independent Film Festival – Złoty Pu-
char, Nagroda zespołowa „Grand Performance”

PARS PRO TOTO
Reżyseria: Katarzyna Łęcka

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2017
Dane techniczne: Barwny, 30 min
Scenariusz: Katarzyna Łęcka, Paweł Dobrzycki
Zdjęcia: Tomasz Woźniczka, Witold Płóciennik
Muzyka: Łukasz Pieprzyk
Scenografia: Paweł Dobrzycki, Dominika Kobylińska, 
Katarzyna Sikora
Montaż: Jacek Kloskowski, Leszek Starzyński
Produkcja: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stu-
dio Munka, Wajda Studio, Coloroffon, Halo Produc-
tions, TVN

Obsada aktorska:
Jerzy Radziwiłowicz, Anna Grycewicz, Ewa Kania, Mi-
rosława Krajewska

Po śmierci żony i samobójstwie syna Zdzisław Bek-
siński, odcinając się od świata i ludzi, próbuje egzy-
stować w pustym mieszkaniu. Jedynymi towarzysza-
mi przeraźliwej samotności artysty są nagrania bli-
skich. Świadkami jego zmagań są postaci z obrazów, 
„patrzące” na niego ze wszystkich ścian. Zdzisław 
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usiłuje wrócić do normalnego trybu życia. Choroba 
zmusza go do przyjęcia pomocy od równie jak on 
samotnej młodej rehabilitantki. Dotknięta pędzlem 
sztaluga i ciało uleczone przez dotyk to dwie strony 
procesu, który obojgu daje nadzieję.

SKWAR
Reżyseria: Agata Trzebuchowska, 
Mateusz Pacewicz

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Dane techniczne: Barwny, 9 min
Scenariusz: Agata Trzebuchowska, Mateusz Pacewicz
Zdjęcia: Zuzanna Pyda
Scenografia: Marcin Dzwonkowski
Montaż: Albert Banaszczak
Producent: Dagmara Molga, Jacek Szumlas
Produkcja: Solopan
Obsada aktorska:
Anna Milewska, Bruno Jasieński, Antoni Mitraszew-
ski, Maciej Gruszczyński, Krystyna Olejniczak, Eliza 
Rycembel, Piotr Łaciak, Jacek Szumlas

Nieznośny upał. Młody chłopak wyświadcza koledze 
nietypową przysługę – podając się za niego, odwiedza 
jego cierpiącą na demencję babcię. Kobieta zabiera 
go na spacer do miejsca, które przywołuje dawne 
wspomnienia i skrywa największą tajemnicę jej życia.

WIĘZI
Reżyseria: Zofia Kowalewska

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Dane techniczne: Barwny, 18 min
Scenariusz: Zofia Kowalewska
Zdjęcia: Weronika Bilska
Muzyka: Krzysztof Ridan, Julia Goreczky-Torhan
Montaż: Jerzy Zawadzki
Producent: Katarzyna Zariczny
Produkcja: Studio Munka, Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich, Katarzyna Zariczny Produkcja FIlmowa

Barbara i Zdzisław są małżeństwem z 45-letnim 
stażem. Osiem lat temu Zdzisław zostawił Barbarę 
i zamieszkał z kochanką. Niedawno zdecydował się 
wrócić do żony. Barbara przyjęła go z powrotem. 
Powrót do wspólnego życia w jednym mieszkaniu 
okazuje się jednak dla małżeństwa trudny. Zdzi-
sław proponuje zorganizowanie jubileuszu ich 
związku.

Nagrody:
Krakowski Festiwal FIlmowy – Srebrny Smok
KFDF „Młodzi i Film” w Koszalinie – Nagroda za 
krótkometrażowy film dokumentalny, Nagroda za 
zdjęcia
MFF IDFA w Amsterdamie – Nagroda Specjalna 
Jury

Z KOBIECEJ PRESPEKTYWY
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70-LECIE WYTWÓRNI FILMÓW  
DOKUMENTALNYCH  
I FABULARNYCH W WARSZAWIE.
JANUSZ MAJEWSKI  
W DOKUMENCIE I FABULE 

Projekcje oraz spotkanie z reżyserem i dyrektorem WFDiF

OSTATNI KLEZMER
Reżyseria: Janusz Majewski
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2017
Dane techniczne: Barwny, 50 min
Scenariusz: Janusz Majewski 
Zdjęcia: Arkadiusz Tomiak 
Muzyka: Leopold Kozłowsk
Montaż: Milenia Fiedler
Producent: Włodzimierz Niderhaus
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych (Warszawa)

Bohater:
Leopold Kozłowski

Film stanowi zapis koncertu Leopolda Kozłowskiego, 
pianisty, kompozytora i dyrygenta, ostatniego przed-
stawiciela przedwojennych klezmerów w Polsce, 
który odbył się 2 lipca 2017 r. w Synagodze Tempel 
w Krakowie, oraz rozmowy z artystą.

Nagrody:
2018 – Warszawa (Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Historycznych i Wojskowych) – Nagroda 
Ewangelickiego Biskupa Wojskowego "Róża Lutra"
2018 – Warszawa (Festiwal Filmów Edukacyjnych 
„Edukino”) – Wyróżnienie w kategorii: Filmowe portrety

EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ 
STRONIE ULICY 
Reżyseria: Janusz Majewski
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2015
Dane techniczne: Barwny, 112 min
Scenariusz: Janusz Majewski, Włodzimierz Kowalewski
Zdjęcia: Adam Bajerski
Muzyka: Wojciech Karolak
Scenografia: Andrzej Haliński
Montaż: Milenia Fiedler
Producent: Włodzimierz Niderhaus
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych (Warszawa)
Obsada aktorska:
Maciej Stuhr – Fabian Apanowicz
Sonia Bohosiewicz – Wanda Apanowicz
Natalia Rybicka – Modesta Nowak
Anna Dymna – Bayerowa
Wojciech Pszoniak – Felicjan, stroiciel fortepianów
Wiktor Zborowski – Stypa
Marian Dziędziel – towarzysz Kusiak
Adam Ferency – Habertas
Władysław Kowalski – doktor Garfinkel
Jerzy Schejbal – doktor Cyryl Vogt

Koniec lat 50. Z Anglii wraca Fabian, emigrant wojenny, 
puzonista jazzowy i znakomity tancerz. Wraz z grupą 
miejscowych dziwaków i muzyków amatorów zakłada 
swingowy big-band, który szybko zyskuje popularność. 
Fabian poznaje intrygującą Modestę, która wkrótce 
zaczyna śpiewać w jego zespole. Zostają kochankami. 
„Król i królowa swingu”, dwa barwne ptaki, żyją razem, 
zmagając się z trudną rzeczywistością tamtych lat. 
Pewnego dnia Modesta nagle znika, a historia miłosna 
zmienia się w opowieść z wątkiem szpiegowskim –  
o marzeniach i tęsknocie za światem Zachodu.

Nagrody:
FF w Gdyni – Srebrne Lwy, Nagroda za drugoplano-
wą rolę męską (Wojciech Pszoniak), Złoty Kangur – 
nagroda australijskich dystrybutorów
PNF Orły – Najlepsza drugoplanowa rola męska (Woj-
ciech Pszoniak), Najlepsza drugoplanowa rola kobieca 
(Anna Dymna), Najlepsza muzyka, Najlepszy dźwięk
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ZŁOTA DZIESIĄTKA DOKUMENTÓW

BAL W PIESKOWEJ SKALE
Reżyseria: Maria Kwiatkowska
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1966
Dane techniczne: Czarno-biały, 22 min
Zdjęcia: Jerzy Gościk, Zygmunt Samosiuk
Montaż: Maria Orłowska
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)

Dokument przedstawiający bal jubileuszowy legen-
darnej krakowskiej Piwnicy pod Baranami, który od-
był się w Pieskowej Skale.

Nagrody:
Nagrody czasopisma „Film” – Złota Kaczka (najlep-
szy polski film krótkometrażowy)

DZIEŃ DZIECKA
Reżyseria: Paweł Kędzierski
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1981
Dane techniczne: Czarno-biały, 16 min
Scenariusz: Paweł Kędzierski
Zdjęcia: Witold Stok
Montaż: Katarzyna Maciejko
Producent: Katarzyna Zariczny
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
(Warszawa)

Opis jednego dnia od przebudzenia do zaśnięcia dwóch 
braci z warszawskiej rodziny inteligenckiej. Ukazanie 
presji, jakiej poddawane są dzieci przez otaczający świat 
dorosłych: rodzinę, szkołę, organizacje społeczne.

Nagrody:
MFFK w Oberhausen – Nagroda Główna, Wyróżnie-
nie Jury Ewangelickiego
Konfrontacje „Młodzi za i przed Kamerą” w Bia-
łymstoku – Wyróżnienie honorowe

KORKOCIĄG
Reżyseria: Marek Piwowski

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1971
Dane techniczne: Czarno-biały, 10 min
Scenariusz: Marek Piwowski
Zdjęcia: Zygmunt Samosiuk
Montaż: Barbara Kosidowska
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
(Warszawa)

Rocznicowe przemówienie związane z powstaniem 
Państwowego Monopolu Spirytusowego Marek Pi-
wowski przewrotnie konfrontuje z nakręconymi w szpi-
talu wstrząsającymi zdjęciami pokazującymi psychia-
tryczne stany spowodowane nadużywaniem alkoholu.

Nagrody:
Krakowski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
– „Srebrny Lajkonik”
FF Społ.-Polit. w Łodzi – Wyróżnienie

MOJE MIEJSCE
Reżyseria: Marcel Łoziński

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1986
Dane techniczne: Czarno-biały, 15 min
Scenariusz: Marcel Łoziński
Zdjęcia: Andrzej Adamczak
Muzyka: Danuta Zankowska
Montaż: Katarzyna Maciejko-Kowalczyk
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
(Warszawa)

Metaforyczny reportaż o sopockim „Grand Hotelu” i jego 
pracownikach. O swej pracy mówią palacz, sprzątaczki, 
pokojówki, kucharze, szatniarze, barman, kelnerzy, pra-
cowniczy pralni hotelowej , portierzy, dyrektor. Kończy 
film „rodzinne” zdjęcie załogi na tle stylowego frontonu 
budynku dziś wymagającego niezwłocznego remontu.

70-LECIE  WFDIF
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MUZYKANCI
Reżyseria: Kazimierz Karabasz

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1960
Dane techniczne: Czarno-biały, 9 min
Scenariusz: Kazimierz Karabasz
Zdjęcia: Stanisław Niedbalski
Montaż: Lidia Zonn
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)

Czarno-biały obraz Kazimierza Karabasza Muzykanci 
uważany jest za klasyczne dzieło polskiego doku-
mentu. Próba amatorskiej orkiestry dętej tramwaja-
rzy pokazana mistrzowsko podbiła świat. Film zdo-
był wiele nagród międzynarodowych.

Nagrody:
MFFKiD w Wenecji – Złoty Lew św. Marka
MFFDiA w Lipsku – Grand Prix
MFFK w Oberhausen – Nagroda Główna

NIE PŁACZ
Reżyseria: Grzegorz Królikiewicz

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1972
Dane techniczne: Czarno-biały, 9 min
Scenariusz: Grzegorz Królikiewicz
Zdjęcia: Stanisław Niedbalski, Witold Stok, Jacek Tworek
Muzyka: Henryk Kuźniak
Montaż: Barbara Kosidowska
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (Warszawa)

Impresja filmowa na temat pożegnań kolegów odjeż-
dżających do wojska. Ostatnie godziny "poborowych": 
jeszcze jakaś wspólna chłopięca kąpiel; a potem na pero-
nach i w wagonach pociągu odwożącego ich do jednostki 
wojskowej - atmosfera egzaltacji, buntu, nostalgii... 

Nagrody:
Krakowski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
– „Brązowy Lajkonik”

RODZINA CZŁOWIECZA
Reżyseria: Władysław Ślesicki

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1966
Dane techniczne: Czarno-biały, 24 min
Zdjęcia: Bronisław Baraniecki
Montaż: Katarzyna Rutkowska
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
(Warszawa)

Inspirowany ideą słynnej wystawy fotografii „Family 
of Man”, surowy zapis jednego dnia z życia chłop-
skiej rodziny na Pojezierzu Augustowskim. Rytm fil-
mu wyznacza praca ludzi. Obrazowi towarzyszą tylko 
dźwięki naturalne.

Nagrody:
Krakowski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
– Grand Prix „Złoty Lajkonik”
MFFKiD w Wenecji – Grand Prix
MFFDiE w Cordobie – Grand Prix

SIEDEM KOBIET W RÓŻNYM WIEKU
Reżyseria: Krzysztof Kieślowski

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1978
Dane techniczne: Czarno-biały, 15 min
Scenariusz: Krzysztof Kieślowski
Zdjęcia: Witold Stok
Montaż: Alina Siemińska, Lidia Zonn
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych  
(Warszawa)

Subtelne szkice do portretu siedmiu kobiet, tancerek 
w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.

Nagrody:
Krakowski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
– Grand Prix „Złoty Lajkonik”
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STOLARZ
Reżyseria: Wojciech Wiszniewski

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1976
Dane techniczne: Czarno-biały, 13 min
Scenariusz: Wojciech Wiszniewski
Zdjęcia: Ryszard Jaworski
Muzyka: Janusz Hajdun
Montaż: Grażyna Kociniak
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (War-
szawa)

Historia starego stolarza, którego życiorys staje się 
metaforą polskich losów w XX wieku. Opowieść bo-
hatera snuta głosem Jana Himilsbacha, zilustrowana 
została archiwalnymi zdjęciami odzwierciedlającymi 
obraz historii naszego kraju.

Nagrody:
Krakowski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
– Nagroda za zdjęcia, Nagroda za oprawę plastyczną

SZKOŁA PODSTAWOWA
Reżyseria: Tomasz Zygadło

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1971
Dane techniczne: Czarno-biały, 16 min
Zdjęcia: Piotr Kwiatkowski
Montaż: Anna Maria Czołnik, Elżbieta Kurkowska
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych (War-
szawa)

Poprzez wypowiedzi dzieci reżyser kreśli krytyczny 
obraz metod wychowawczych.

Nagrody:
Krakowski Festiwal Filmów Krótkometrażowych 
– „Brązowy Lajkonik”, „Złoty Smok”

4 CZERWCA

WYBORY ’89
(film dokumentalny)
reż. Paweł Kędzierski

Produkcja: Polska
Rok produkcji: 1990
Dane techniczne: Barwny, 69'

Reżyseria: Paweł Kędzierski
Scenariusz: Paweł Kędzierski
Zdjęcia: Leszek Winnicki, Stanisław Niedbalski, Stani-
sław Szabłowski, Cezary Makowski
Montaż: Maria Rutkowska
Produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
(Warszawa) obecnie WFDiF
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KONCERTY

KONCERTOWE RARYTASY –  
OD KOMEDY DO SMOLIKA
Jerzy Armata

Pół wieku temu – 23 kwietnia 1969 roku – w wyniku komplikacji 
po wypadku, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej, zmarł 
Krzysztof Komeda, jeden z naszych najwybitniejszych jazzma-
nów, a także kompozytorów muzyki filmowej. Rocznicę tej tra-
gicznej śmierci obchodzimy w tym roku pod auspicjami UNESCO. 
W 1958 roku Komeda napisał pierwszą partyturę filmową, mu-
zykę do etiudy szkolnej Romana Polańskiego Dwaj ludzie z szafą, 
dziesięć lat później – ostatnią, do Dziecka Rosemary. „Krzysiu 
zaczął życie kołysanką i kołysanką skończył” – wspomina Zofia 
Komedowa-Trzcińska, żona kompozytora. W ciągu jedenastu lat 
stworzył muzykę do ponad sześćdziesięciu filmów – fabularnych, 
animowanych, dokumentalnych – w Polsce, Belgii, Danii, we 
Francji, w Szwecji, USA, Wielkiej Brytanii. 

33. edycję TNF rozpocznie Electro-Acoustic Beat Sessions (EABS) 
programem Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda), czyli kon-
certowym wydaniem swej znakomitej płyty (1.06, godz. 20, Am-
fiteatr Letni). Album ten to frapujący kolaż utworów skompono-
wanych do etiud baletowych, filmów fabularnych, dokumentów, 
animacji, a także do wierszy polskich poetów. Starannie dobrane 
kompozycje, konteksty filmów, z których pochodzi muzyka, a tak-
że teksty lidera EABS Marka Pędziwiatra tworzą z Repetitions – jak 
trafnie zauważa krytyka – „swoisty concept album o kondycji 
ludzkiej duszy w XXI wieku”. Electro-Acoustic Beat Sessions wy-
stąpią w składzie: Marek Pędziwiatr (klawisze, głos), Marcin Rak 
(perkusja), Vojto Monteur (gitara elektryczna), Paweł Stachowiak 
(gitara basowa), Spisek Jednego (gramofony), Olaf Węgier (sakso-
fon), Jakub Kurek (trąbka).

Tegoroczną edycję 
Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej zainauguruje 
znakomita formacja 
jazzowa Electro-Acoustic 
Beat Sessions (EABS) 
koncertem dedykowanym 
Krzysztofowi Komedzie, 
a zakończy fantastyczny 
duet polsko-brytyjski 
Smolik/Kev Fox.
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KONCERTY

Finał tegorocznej edycji TNF będzie zapowiada się równie 
efektownie (8.06, godz. 19.30). Galę wręczenia festiwalowych 
laurów uświetni bowiem muzyka polsko-brytyjskiego duetu 
Smolik/Kev Fox, czyli pełne melancholii melodie tego pierwsze-
go oraz hipnotyzujący wokal tego drugiego. Warto wspomnieć, 
że będzie to kolejna wizyta Andrzeja Smolika na tarnowskim 
festiwalu. Osiem lat temu artysta przygotował efektowny kon-
cert Kultowe piosenki filmowe, które z jego zespołem zaśpiewa-
li – podczas gali wręczenia nagród 25. TNF na tarnowskim Ryn-
ku – Natalia Grosiak, Renata Przemyk, Tomek Makowiecki oraz 
Maciej Maleńczuk.

To jeszcze nie wszystkie muzyczne atrakcje, jakie czekają nas 
w Amfiteatrze Letnim podczas tegorocznej TNF: dla najmłod-
szych festiwalowiczów bajkowy koncert zagra kwartet smyczko-
wy Con Affetto (2.06, godz. 17). A w nim najpopularniejsze tema-
ty muzyczne z ulubionych filmów i seriali dla dzieci. Do starszych 
kino- i melomanów skierują swe piosenki artyści słynnej kra-
kowskiej Piwnicy pod Baranami, którzy wystąpią w 30. rocznicę 
wolnych wyborów w naszym kraju (4.06, godz. 18), po projekcji 
głośnego filmu dokumentalnego Pawła Kędzierskiego Wybory ‘89. 
Bardzo ciekawie zapowiada się także koncert duetu Szułakie-
wicz/Migała, który na wibrafonie i gitarze zagra popularne hity 
muzyki filmowej (7.06, godz. 18). 

AMFITEATR LETNI

https://www.facebook.com/Con-Affetto-108879532527681/
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JESZCZE NIE MA WSZYSTKICH. 
50 PLAKATÓW OLI NIEPSUJ

Tarnowskie Centrum Kultury i Biuro Wystaw Artystycznych 
w Tarnowie serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy plaka-
tów Oli Niepsuj, autorki plakatu 33. Tarnowskiej Nagrody Filmo-
wej, który odbędzie się 1 czerwca o godzinie 17.00.

Wystawa o przewrotnym tytule „Jeszcze nie ma wszystkich“ 
przedstawiać będzie wybrane plakaty Oli Niepsuj z ostatniej de-
kady zaprojektowane do filmów, koncertów, wystaw i festiwali.

Zestaw prezentowanych na wystawie „grafik do czytania“ po-
zwoli zapoznać się ze zróżnicowanymi technikami twórczości 
Oli Niepsuj, począwszy od pierwszych prac tworzonych w pełni 
analogowo, na kserokopiarce, poprzez kolaże wykonywane ręcz-
nie i komputerowo, aż do projektów w całości wykreślonych na 
cyfrowym tablecie. Kompozycje liternicze z akcentami ilustracyj-
nymi będą się przenikać ze strukturami, w których głównym ma-
teriałem plastycznym jest rysunek. Formy pozornie niedoskonałe 
i przypadkowe są efektem poszukiwań precyzyjnego języka dla 
każdego z plakatów. 

W konsekwencji oglądać możemy opracowania wieloznaczne, 
balansujące na granicy rzemiosła i sztuki. To raczej anegdoty 
i rebusy niż beznamiętne, informacyjne afisze.
Wystawie towarzyszyć będzie pokaz slajdów z portfolio ilustra-
torskiego i graficznego autorki.
Wystawa będzie prezentowana od 1 do 16 czerwca 2019 r. 
Oprowadzanie autorskie: 2 czerwca o godzinie 12.00.
 
*****
 
Ola Niepsuj jest ilustratorką i graficzką. Mieszka i pracuje  
w Warszawie. 

WYSTAWY
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Ola Niepsuj projektuje plakaty, identyfikacje wizualne oraz info-
grafiki. Często pracuje z tekstem, jej ilustracje można znaleźć na 
opakowaniach, ubraniach i w aplikacjach. Łączy tradycyjne tech-
niki z rysunkiem cyfrowym. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Studiowała też w Portu-
galii – w Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos oraz 
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Najczęściej tworzy komunikacje dla firm lub instytucji związanych 
ze strefą kultury. Pracuje przy projektach związanych z festiwala-
mi czy dystrybucją filmów. W jej portfolio nie brakuje także okła-
dek płyt muzycznych. 

Publikowała w takich tytułach, jak „The Wall Street Journal” czy 
„New York Times”, ilustrowała serię przewodników turystycz-
nych dla Taschena oraz książkę dla dzieci wydaną przez Thames 
& Hudson. Jej klienci to m.in. Nike, HBO, Panasonic, Showmax, 
Ikea, Apple, Melissa czy Skanska.

Prace Oli Niepsuj zdobyły srebrny medal Society of Illustrators 
NYC w 2017 roku, trzykrotnie wyróżniono je w prestiżowym 
roczniku „American Illustration” i dwukrotnie nagrodzono zło-
tem w konkursie Klubu Twórców Reklamy. Jej twórczość zdo-
była uznanie na ponad 140 wystawach w Polsce i 31 innych 
krajach, m.in w Japonii, we Francji, w Szwecji, Wielkiej Brytanii, 
 Niemczech, Korei Południowej, Portugalii, Belgii, Boliwii, Stanach 
Zjednoczonych, we Włoszech i na Kubie.

www.olaniepsuj.com

AMFITEATR LETNIWYSTAWY

http://www.olaniepsuj.com
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WYSTAWY – PLAKATY & FOTOSY

Tarnowska Nagroda Filmowa sięga swoją historią do roku  
1987. Przez te lata towarzyszyły jej plakaty naszych najwy-
bitniejszych artystów. Z tej okazji specjalna plenerowa  
wystawa Mistrzowie plakatu – od Dwurnika do Sasnala.

Polska Szkoła Plakatu stała się zjawiskiem nie mniej znanym 
i podziwianym niż Polska Szkoła Filmowa, rozsławiając na całym 
świecie zarówno naszą sztukę, jak i kinematografię. Wielki to 
dla nas zaszczyt i satysfakcja, że w propagowaniu Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej możemy korzystać z plastycznych usług 
tek znakomitych artystów. Dzięki temu powstała wyjątkowa 
festiwalowa kolekcja. A tworzą ją prace: Witolda Pazery  
(12. TNF), Ryszarda Miłka (13. TNF), Andrzeja Dudzińskiego  
(15. TNF), Krzysztofa Motyki (16. TNF), Daniela Horowitza 
(18. TNF), Waldemara Świerzego (19. TNF), Piotra Dumały 
(20. TNF), Lecha Majewskiego, reżysera (21. TNF), Wilhelma 
Sasnala (22. TNF), Andrzeja Pągowskiego (23. TNF), Rafała 
Olbińskiego (24. TNF), Rosława Szaybo (25. TNF), Edwarda 
Dwurnika (26. TNF), Piotra Młodożeńca (26. TNF), Arthura 
Reinharta (28. TNF), Ryszarda Horowitza (29. TNF), Stasysa 
Eidrigevičiusa (30. TNF), Lecha Majewskiego, grafika (31. TNF), 
Mieczysława Wasilewskiego (32. TNF) i Oli Niepsuj (33. TNF). 
A autorka tegorocznego plakatu ma swą autorską wystawę 
Jeszcze nie ma wszystkich. 50 plakatów Oli Niepsuj w Biurze 
Wystaw Artystycznych (1-16.06; 2.06 o godz. 12 – oprowadzanie 
autorskie).

Niemniej interesująco zapowiada się wystawa fotosów Łukasza 
Bąka Stay Still (1-15.06, Tarnowskie Centrum Kultury). Ekspozy-
cja obejmuje prace zrealizowane w latach 2015-2018 na planie 
m.in. Ułaskawienia Jana Jakuba Kolskiego, Wilkołaka Adriana Pan-
ka, Baby Bump Kuby Czekaja. To Bąk jest autorem zdjęcia, które 
obiegło cały świat i stało się oficjalnym plakatem Zimnej wojny 
Pawła Pawlikowskiego.

WYSTAWY
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KINO JAKO NIEULECZALNA CHOROBA  
PRZENOSZONA Z FILMU NA FILM
Jerzy Armata

A choć film uprawiał od młodzieńczych lat (zrealizował 11 krót-
kich etiud, z których dziewięć  zostało obsypanych festiwalowymi 
nagrodami), niewiele wskazywało, że poświęci się zawodowi re-
żysera, studiował bowiem najpierw fizykę na Uniwersytecie War-
szawskim (1955-1959), a potem filozofię na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim (1959-1962). Amatorskie filmy kręcił podczas studiów:  
fizycznych – w AKF „Warszawa”, filozoficznych – w AKF „Nowa 
Huta” (do tej pory często przypominają je twórcy Nowohuckiej 
Kroniki Filmowej). 

Notabene po latach pojawił się jako guru filmowców amatorów 
w pamiętnym Amatorze (1979) Krzysztofa Kieślowskiego. Tak 
więc to nie fizyka czy filozofia okazały się życiową drogą Zanus-
siego, a początkowo „amatorsko” traktowany film, którego pro-
fesjonalnemu uprawianiu na pewno obie te „wystudiowane” dys-
cypliny wiedzy w dużym stopniu pomogły. „To nauka się starzeje, 
dezaktualizuje. Mistyka – nie. Fascynuje mnie, jak fizyka i propo-
nowane przez nią nowe sposoby opisu rzeczywistości zmieniają, 
ułatwiają rozumienie Biblii. Chodzi mi o teorię światów równole-
głych, o wielowymiarowość świata. Ewangeliczne terminy w ro-
dzaju »świętych obcowania« przyjmujemy na co dzień w kluczu 
emocjonalnym albo literacko-metaforycznym jako piękne prze-
nośnie. Tymczasem fizyka współczesna pozwala traktować te 
prawdy wiary bardziej dosłownie” – wyznał po latach w rozmo-
wie z Tadeuszem Sobolewskim na łamach „Gazety Wyborczej”. 

A kino? Co w nim jest najważniejsze? Na YouTube znalazłem 
taką wypowiedź reżysera: „Umiejętność obserwowania świa-
ta, umiejętność dramatyzowania tego, co się widzi. Nie żadne 
obrazki migające, nie żadne specjalne efekty. Wszystko jedno, 
jaka jest kamera. Tylko o czym opowiadacie, na kim skupicie 

TARNOWSKA 
NAGRODA 
FILMOWA DLA 
KRZYSZTOFA  
ZANUSSIEGO

Niebawem będzie obcho-
dził swoje osiemdziesiąte 
urodziny. Ma na swym 
koncie osiemdziesiąt (!) 
filmów, różnorodnych ro-
dzajowo, gatunkowo i me-
trażowo, od amatorskich 
etiud, poprzez krótkie 
fabuły, dokumenty, od-
cinki telewizyjnych cykli, 
do głośnych kinowych 
tytułów, które dobrze 
znają miłośnicy X Muzy na 
całym świecie. Przyniosły 
mu one blisko dwieście 
nagród i wyróżnień, waż-
nych odznaczeń i doktora-
tów prestiżowych uczelni. 
Krzysztof Zanussi – sce-
narzysta, reżyser, produ-
cent, a także pedagog, 
publicysta, filozof – został 
laureatem tegorocznej 
Tarnowskie Nagrody 
Filmowej za całokształt 
twórczości.

NAGRODA ZA CAŁOKSZTAŁT
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wzrok, jaką historię umiecie zaobserwować, jakie zdarzenie jest 
natchnieniem. To na tym polega. Jak ktoś umie opowiadać, to 
będzie robił filmy”.

Zawsze był postrzegany jako intelektualista kina. Często prze-
ciwstawiano go Andrzejowi Wajdzie, nieraz złośliwie mówiono, 
że rodzima kinematografia to trasa W-Z (Wajda-Zanussi), ten 
pierwszy spogląda romantycznym okiem, ten drugi bardziej 
chłodnym. To w pewnym sensie spowodowało, że znakomicie się 
dopełniali. Ich filmy – niezwykle znaczące w dorobku – spotkały 
się w gdańskim konkursie w 1977 roku. Człowiek z marmuru i Bar-
wy ochronne, dwa tytuły, które przyciągnęły do kin tłumy, mimo 
braku jakiejkolwiek reklamy oraz inspirowanych przez władze 
negatywnych recenzji. Partyjni funkcjonariusze postanowili wy-
korzystać gdański festiwal do wbicia klina między autorów tych 
niepokornych filmów. Konkursowe jury całkowicie pominęło 
arcydzieło Wajdy, nagradzając Barwy ochronne jako tzw. mniej-
sze zło. Ich reżyser zrobił jednak wszystko, by nie dotrzeć na 
festiwalową galę. „Oglądałem w telewizji transmisję z wręczania 
nagród. Kiedy zapowiedziano, że niestety nie mogłem przybyć na 
uroczystość, publiczność, która doskonale orientowała się, o co 
w tym wszystkim chodzi, nagrodziła mnie burzą oklasków, jakiej 
nigdy nie słyszałem, odbierając nagrody” – przyznał po latach. 
Podobnie Wajda, który z ogromnym wzruszeniem wspominał 
wręczenie mu na schodach gdańskiego Domu Technika pięknie 
zapakowanej cegły, czyli Nagrody Dziennikarzy, którą nagle i nie-
spodziewanie przyznano, całkowicie poza obowiązującym proto-
kołem. W ten sposób Człowiek z marmuru i Barwy ochronne stały 
się kamieniami węgielnymi kina moralnego niepokoju, które 
zawdzięczamy prowadzonym przez  Wajdę i Zanussiego Zespo-
łom – „X” i „Tor”.

Podczas obozu językoznawczego dochodzi do konfrontacji 
postaw dwóch naukowców: cynicznego docenta i młodego, 
idealistycznie nastawionego – do życia i pracy – asystenta, tak 
w jednym zdaniu można streścić to przejmujące studium ma-
nipulacji i zakłamania, jakim są Barwy ochronne. „Być czy mieć? 
A jeżeli nawet być, to jak?” – te dwa pytania definiują w pełni 
kino  Zanussiego. Sformułował je Adam Garbicz w swym funda-
mentalnym „Kinie, wehikule magicznym” przy okazji omawiania 

KRZYSZTOF 
ZANUSSI 

TWÓRCZOSCI
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 Struktury kryształu (1969), jego pełnometrażowego debiutu fabu-
larnego, który okazał się filozoficznym dyskursem nad wyborem 
życiowej drogi – co wybrać: czy błyskotliwą karierę, czy raczej eg-
zystencjalną kontemplację, gdzieś na uboczu, z dala od zgiełku. 
Bo prawdę mówiąc, Zanussi od początku swej filmowej drogi za-
daje to samo – najprostsze, najbardziej „wyświechtane”, a zara-
zem najważniejsze pytanie: jak żyć? W swych filmach najlepszych, 
jak Życie rodzinne (1970), Za ścianą (1971), Iluminacja (1972), Con-
stans (1980), Rok spokojnego słońca (1984), Stan posiadania (1989), 
Cwał (1995), Persona non grata (2005), jak i tych mniej udanych. 
Zarówno tych o dylematach życiowych wyborów (tu dla mnie 
najważniejszym, wręcz egzystencjalnym drogowskazem okazała 
się obejrzana w maturalnej klasie Iluminacja), jak i tych o przemi-
janiu, odchodzeniu, kresie, jak Śmierć prowincjała (1965), Spirala 
(1978) czy Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płcio-
wą (2000). 

W Śmierci prowincjała, ostatniej etiudzie szkolnej Zanussiego, 
młody chłopak szukający odpowiedzi na ważne egzystencjalne 
pytania staje się świadkiem powolnej agonii tytułowego bohate-
ra, w Spirali, zrealizowanej kilkanaście lat później, artysta powra-
ca do spraw ostatecznych. Do schroniska nad Morskim Okiem 
przybywa dziwny turysta. Wyrzuca kluczyki od samochodu. 
Wobec innych zachowuje się arogancko. Następnego dnia znika. 
W wyniku akcji ratunkowej udaje się go odnaleźć i nieprzytom-
nego odwieźć do szpitala. Okazuje się, że jest śmiertelnie chory... 
Bohater Życia jako śmiertelnej choroby przenoszonej drogą płciową, 
kiedy dowiaduje się, że jest chory na raka, chce walczyć, ale gdy 
okazuje się, że ze śmiercią nie wygra, postanawia się z nią pogo-
dzić. Jak żyć, jak przygotować się do śmierci, jak odnaleźć Boga? 
Nie jest to tylko opowieść o umieraniu, ale o  nawróceniu, o od-
zyskaniu nadziei i wiary. Także o samotności. 

Bo choć w tłumie, wśród przyjaciół i bliskich tak naprawdę – jak 
pisał Joseph Conrad w Jądrze ciemności – „żyjemy tak, jak śnimy, 
samotnie…”. A film, jak się powszechnie sądzi, jest snem.

Przedruk: „Magazyn Filmowy” nr 4/2019

KRZYSZTOF ZANUSSI 

Urodził się w 1939 roku w Warszawie. 
Reżyser, producent, scenarzysta, ale 
też publicysta i pedagog. Studiował fi-
zykę na Uniwersytecie Warszawskim 
i filozofię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. W 1966 roku ukończył studia 
reżyserskie w PWSFTviT w Łodzi. 
Autor znanych i cenionych filmów: 
Struktura kryształu (1968), Iluminacja 
(1973), Barwy ochronne (1976), Con-
stans (1980), Rok spokojnego słońca 
(1984), Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest 
(1988), Cwał (1996) czy Persona non 
grata (2004). Nagradzany na wielu 
międzynarodowych festiwalach, m.in. 
w Cannes, Wenecji, Locarno, Mo-
skwie, Chicago, Montrealu, Berlinie, 
Tokio. Krzysztof Zanussi reżyseruje 
także spektakle teatralne, wystawia-
ne na całym świecie, oraz jest auto-
rem kilku książek. Doktor honoris 
causa wielu renomowanych uczelni, 
prowadzi wykłady dla studentów 
w wielu krajach.
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I. Tarnowska Nagroda Filmowa (TNF) jest 
przeglądem wybranej przez organizato-
rów polskiej fabularnej twórczości filmo-
wej, wyprodukowanej miedzy kolejnymi 
jego edycjami, wzbogaconym o imprezy 
towarzyszące, związane z kinematografią 
polską.
 
II. Celem TNF jest popularyzacja polskiej 
sztuki filmowej, wyróżnienie najlepszych 
filmów i ich twórców. Program TNF służy 
przedstawieniu i promocji oraz ocenie 
dorobku polskiej sztuki filmowej oraz 
ożywieniu zainteresowań kulturalnych 
środowiska tarnowskiego.
 
III. Organizatorem TNF jest Tarnowskie 
Centrum Kultury (TCK) z siedzibą w Tarno-
wie, Rynek 5.
 
IV. Czas trwania TNF ustala i określa 
organizator, może on powołać do współ-
organizacji przeglądu inne instytucje 
państwowe i prywatne lub osoby fizyczne 
tworząc komitet organizacyjny i zlecać 
im określone zadania. Organizator może 
także pozyskiwać do współudziału inne 
jednostki państwowe i prywatne, które 
wnoszą wkład rzeczowy lub finansowy 
w przygotowanie i realizację TNF
 
V. Zadaniem organizatora - jest opracowa-
nie i przygotowanie merytorycznej strony 
TNF - programu projekcji i imprez towa-
rzyszących, oraz zabezpieczenie środków 
finansowych na ich realizacje. Na program 
TNF składają się:
– pokazy konkursowe filmów fabularnych 
oraz filmów dla dzieci  (konkurs główny 
i konkurs Filmy Młodego Widza)
– pokazy specjalne (tematyczne)
– spotkania twórców z publicznością
– imprezy towarzyszące (wystawy, kon-
certy, seminaria tematyczne, warsztaty 
filmoznawcze o charakterze edukacyjnym)
 
VI. TNF jest przeglądem filmów mającym 
charakter konkursu. O doborze filmów 
uczestniczących w konkursie decyduje 
Komisja Artystyczna TNF, składająca 
się z Dyrektora Artystycznego TNF oraz 

przedstawicieli Organizatora, powoły-
wana każdorazowo przez Organizatora. 
Komisja, wybiera filmy do konkursu spo-
śród tych które wyprodukowane zostały 
w okresie między kolejnymi edycjami 
przeglądu, posiadające wysokie walory 
artystyczne lub wyróżniające się z komer-
cyjnej produkcji filmowej w szczególny 
sposób np. będąc ciekawym debiutem czy 
nowym spojrzeniem na dzieło filmowe.
 
VII. Filmy konkursowe oceniane są przez 
Jury, a nagrody otrzymują ich reżyserzy
 
VIII. Jury TNF
Podczas 33. TNF filmy konkursowe ocenia-
ją trzy gremia Jury powołane przez Orga-
nizatora:  profesjonalne Jury Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej , Jury Młodzieżowe, Jury 
Dziecięce oraz  publiczność.
Do udziału w Jury TNF zapraszani są: 
przedstawiciel środowisk kulturotwór-
czych miasta i regionu oraz osoby 
związane zawodowo z polską kinema-
tografią, Jury Młodzieżowe składa się 
z przedstawicieli szkół średnich i wyższych 
Tarnowa, a Jury Dziecięce z dzieci wybra-
nych z przedszkoli i szkół podstawowych 
Tarnowa w wieku 5-10 lat. Jury Młodzieżo-
we wyłania Przewodniczącego ze swojego 
składu, natomiast Przewodniczącym Jury 
TNF jest każdorazowo zaproszony gość, 
twórca filmowy, Jury Dziecięce nie wybiera 
Przewodniczącego, kierującym jego 
pracami jest opiekun wyznaczony przez 
Organizatora. Werdykty Jury ogłaszane są 
protokołem. Wymienione powyżej gremia,  
działają zgodnie z odrębnymi regulamina-
mi prac Jury.
 
IX. Nagrody przeglądu:
Statuetka "Maszkaron"– Nagroda Grand-
-Prix przyznawana reżyserowi najlepszego 
filmu wybranego przez  profesjonalne Jury 
TNF oraz nagroda pieniężna w wysokości 
20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)
Statuetka "Kamerzysta" – Nagroda Jury 
Młodzieżowego   przyznawana reżyserowi 
najlepszego filmu TNF oraz nagroda pie-
niężna w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy 
złotych)

Statuetka "Publika" - nagroda publiczności 
przyznawana reżyserowi filmu wybranego 
w drodze plebiscytu przez widzów TNF 
(wg. Regulaminu Plebiscytu Publiczności) 
oraz nagroda pieniężna w wysokości  
10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).
Nagroda za wkład w rozwój polskiej kine-
matografii przyznawana przez Organizato-
ra TNF– Statuetka oraz nagroda pieniężna 
w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy 
złotych),
Nagroda Specjalna ufundowana przez 
Telewizję Kino Polska w wysokości 5000 zł 
(pięć tysięcy złotych),
 
W przeglądzie „Filmy Młodego Widza”, 
Jury Dziecięce wyłania najlepszy film, 
spośród zgłoszonych przez producentów 
a zakwalifikowanych przez  Organizatora 
(filmy wyprodukowane w ciągu dwóchch 
ostatnich lat, wcześniej nie prezentowane 
w konkursie TNF), nagradzając produ-
centa Statuetką Maszki oraz nagrodą pie-
niężną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy 
złotych).
Wymienione wyżej nagrody pieniężne 
wypłaca Organizator TNF oprócz Nagrody 
Specjalnej, którą wypłaca jej fundator – 
Telewizja Kino Polska. Kwoty nagród po-
danych w regulaminie są kwotami brutto.
Ze względu na fakt, iż w składach Jury 
młodzieżowego i dziecięcego znajdują 
się reprezentanci ich środowisk oraz 
publiczność, nagrody – Statuetki Publika, 
Kamerzysta i Jury Dziecięcego przyzna-
wane twórcom stają się w dużej mierze  
reprezentatywne dla środowisk spoza 
branży filmowej i wyrażają opinię poten-
cjalnego odbiorcy.

Regulamin został sporządzony przez 
Organizatora

Dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej
Anna Grygiel

Dyrektor Tarnowskiego Centrum Kultury
Tomasz Kapturkiewicz
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