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Drodzy czytelnicy!

Redakcja Filmowych Horyzontów ma przyjemność oddać
w Wasze ręce kolejny, świąteczny numer naszej gazety.
Tym razem postanowil iśmy wsłuchać się w film i poznać,
jaką rolę zajmuje w nim muzyka. Zanurzcie się
w fascynujący świat dźwięków, który powstał, by idealnie
współgrać z obrazem.
Siłę muzyki przybliżą Wam recenzje klasycznych musicali,
jak „Deszczowa piosenka” czy „Chicago”, a także filmów,
w których różne jej gatunki grają pierwsze skrzypce:
rap w „Jesteś Bogiem” i „8. mil i”, czy rock’n’rol l
w „Radiu na fali”.
W tym numerze znajdziecie też wywiad z Radkiem
Ładczukiem, operatorem świetnego „Jesteś Bogiem”
Leszka Dawida, słów kilka o zapierającym dech w piersiach
widowisku muzycznym „Polita”, felieton o tym, jak
to trudno być dobrym aktorem, a także plebiscyt
najlepszych filmów 2012 roku według naszej redakcji.
Mawiają, że dobra muzyka filmowa to taka, której widz nie
usłyszy, pochłonięty harmonią obrazu i dźwięku. Czy to
prawda? Przekonajcie się sami.

od redakcji
Katarzyna Makarowicz

Każdy człowiek ma talent, marzenie, powód by codziennie
rano wstawać z łóżka. Czasami ludzie go nie odkrywają,
niektórzy nawet nie próbują odkryć. . . Tylko Ci, którzy
ciężko pracują, odniosą sukces w swoim życiu.
Film Curtisa Hansona to poruszający dramat oparty
na wspomnieniach znanego amerykańskiego rapera
– Eminema (Marshalla Bruce'a Mathersa). Akcja rozgrywa
się w 1995 roku w Detroit, w którym ponad połowa ludności
to Afroamerykanie. Detroit to także siedziba gangów oraz
dilerów. Główny bohater Jimmy „Rabbit” Smith (w tej roli
sam Eminem) mieszka w przyczepie samochodowej razem
z matką i młodszą siostrą przy tytułowej 8. Mil i. Rabbit
ciężko pracuje w fabryce, a pieniądze, które zarabia, ledwo
starczają mu na życie. Otoczenie, w którym żyje jest
brutalne, a ucieczkę od ponurej rzeczywistości odnajduje
jedynie w hip-hopie. Marzeniem chłopaka jest wyrwanie się
z biednej dzielnicy oraz nagranie płyty. Nie jest to jednak
łatwe w świecie hip-hopu, który dyskryminuje białych
raperów. Jedną z wielu przeszkód w karierze
początkującego rapera jest Alex (Brittany Murphy), kobieta
w której się zakochuje. Uczucie to nie daje chłopakowi
szczęścia, a znacznie komplikuje mu życie.
„8. Mila” opiera się w dużej mierze na biografii Eminema,
który zagrał tu niejako samego siebie. Reżyser ukazał

8. mila
Magdalena Mróz
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trudności, z jakimi zmaga się bohater na drodze rapowej
kariery. W filmie istotną rolę pełni muzyka, która, jak
powiedział reżyser, stanowiła połowę sukcesu „8. Mil i”.
Utwór „Lose Yourself” Eminema, który pojawił się na ścieżce
dźwiękowej filmu, został doceniony i uhonorowany Oscarem.
Film ma na celu pokazanie nie tylko fragmentu życia
Eminema, ale także uświadomienie odbiorcy, że pomimo
trudnych warunków życia i przeciwności losu, każdy
człowiek jest w stanie poradzić sobie z problemami
i spełnić swoje marzenia.
Nie bez powodu „8. Mila” ma tak wielu fanów. Curtis
Hanson w niezwykle interesujący sposób zestawił szarą
codzienność amerykańskich przedmieść z życiem
Jimmy'ego Smitha – rapera, który dzięki ciężkiej pracy
osiągnął sukces. Film polecam w szczególności miłośnikom
rapu, jednak ludzie, którzy nie są zwolennikami tego
gatunku, też nie będą się nudzić.

Z Radkiem Ładczukiem, autorem zdjęć

do fi lmów „Jesteś Bogiem” i „Sala samobójców”

spotkal iśmy się w Narodowym Instytucie

Audiwizualnym przed warsztatami

operatorskimi dla nauczyciel i organizowanymi

przez Nowe Horyzonty Edukacj i Fi lmowej.

Zajmowałeś się najpierw dokumentem potem fabułą.

Jak to jest zmienić dziedzinę? Chodzi mi też o zmianę

z produkcji niszowych na te naprawdę głośne?

Jest dobrze [śmiech]. To jest taki proces twórczy i wydaje
mi się, że w moim przypadku przebiega on w sposób
bardzo łagodny, ale rozwojowy. Zaczynałem od filmów,
które były łatwiejsze, od filmów dokumentalnych, potem
zacząłem robić krótkie filmy, a teraz robię filmy fabularne.
W zasadzie wydaje mi się, że tak powinien przebiegać ten
proces. Do tego zmierzam: żeby każdy kolejny film był
trudniejszy i był czymś nowym.

Czy praca operatora różni się w przypadku filmu

dokumentalnego i fabularnego?

Praca w filmie jest pracą zespołową, a w filmie fabularnym
tych osób, z którymi współpracujesz, jest więcej. Różni się
też tym, że często film fabularny jest procesem bardziej
kreatywnym, bo czasem musisz wszystko wymyślić, dla
mnie jest to film dużo bardziej twórczy. Pociągają mnie
takie filmy fabularne, które są oderwane od realizmu, które
polegają właśnie na interpretacji rzeczywistości. A fantastycznie
jest też robić dokument, bo gdy już dotkniesz tego życia
realnego, wtedy możesz je zacząć interpretować.

Zarówno w „Sali samobójców”, jak i w „Jesteś

Bogiem” widać to odrealnienie, ale dużą rolę grają

tu też emocje. Chciałem zapytać, jaka jest rola

operatora filmu w tym budowaniu emocji.

To, jaki będzie film i czy ten film będzie emocjonalny, czy
może bardziej analityczny, zależy od reżysera. I w obu tych
przypadkach miałem przyjemność pracowania z reżyserami,
dla których emocje aktorów są najważniejsze. Myślę, że
ważną rzeczą w filmie fabularnym jest to, że nawet, jeśl i ten

reż. Curtis Hanson
USA 2002

kadr z filmu „8. mila"

emocje są najważniejsze. . .
rozmawiał: Adam Biedulski
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film będzie bardzo abstrakcyjny, to ważne jest, aby był
prawdziwy. Bez względu na to, gdzie się dzieje historia, to
choćby był to film science-fiction, ważne by emocje były
prawdziwe – bo człowiek zawsze je przeżywa naprawdę.
Ważne jest to, żebyś za każdym razem, kiedy coś robisz,
potrafił zadać sobie pytanie: „czy ta scena była
prawdziwa?”. Uważam, że skupienie na prawdzie to jest taki
klucz do robienia filmów. Musisz w coś uwierzyć, żeby to
przeżyć – jeśli nie uwierzysz, to nie przeżywasz.

Jak przygotowywaliście sceny rapu do „Jesteś

Bogiem”?

Chłopaki bardzo mocno wchodzil i w emocje i bardzo
mocno się zagłębial i w temat. Cały ten czas, który mieli
przed filmem, żeby się przygotować uczyli się tego
rapowania. Myślę, że hip-hop, który się narodził
na osiedlach to była taka muzyka, która się tworzyła
z jakichś inspiracji, ale polegała też na niedoskonałościach.
Wydaje mi się, że ich proces twórczy był taki sam: na
początku się tym zafascynowali, a potem do tego
dochodzil i. Pamiętam, że Marcin nagrywał swoje własne
kawałki, co na początku było bardzo nieudolne, ale
szczere. Nie chodziło o to, żeby to było na wysokim
poziomie muzycznym, tylko żeby było z serca.

Sceny koncertów też są pod tym względem bardzo

dobrze zagrane. Jak się pracuje nad taką sceną?

Mieliśmy dość proste założenie na te sceny koncertowe.
Podglądaliśmy inne filmy, jak inni twórcy sobie z nimi
radzil i . Miel iśmy też takie odgórne założenie, żeby być
blisko postaci, bl isko aktorów. Jeśli to była scena Magika,
to zaczynaliśmy od tego, że kamera była bardzo blisko
niego, najczęściej – 32 mil imetry przy aktorze i wszystko
powstawało w tych zbliżeniach, żeby złapać emocje, które
są zazwyczaj najlepsze w pierwszych dublach. Czasem
mieliśmy dwie kamery, wtedy druga kamera „brała”
Fokusa albo Rahima, jeśl i byli obecni w danej scenie.
Potem były ujęcia szersze na chłopaków, a na końcu
publiczność. Także mieliśmy taki schemat. Wynikało to
ze zwykłego pragmatyzmu – najważniejsze są zawsze
emocje, więc to trzeba zgrać jak najlepiej, bo wtedy
ich najwięcej widać.

Powiedziałeś o „podglądaniu”. Nasuwa mi się

pytanie, czy podglądaliście „8. Milę”.

Tak, oglądałem wielokrotnie „8. Milę”, zresztą bardzo lubię
ten film i w ogóle lubię Eminema. On niesamowicie tam
zagrał – tak przekonująco. Oglądaliśmy też wiele innych
filmów, szczególnie muzycznych: film o Johnnym Cashu,
potem Doorsów, wszystko, co mogłem zobaczyć. Zresztą
w ogóle robienie filmów polega też na analizie innych.

W przypadku „Jesteś Bogiem” podejmowaliście

próby „wczucia się”?

Uwielbiam taką metodę dokumentacji. Dużą przyjemnością
jest dla mnie to, jak ktoś dzwoni z propozycją zrobienia
zdjęć nie dwa miesiące przed zdjęciami, bo wtedy nie ma
już czasu na nic, ale na przykład półtora roku wcześniej.

Wtedy wiesz, że ten film powstanie i możesz go sobie
przygotować. Miałem tak z jednym z filmów, nad którymi
pracowałem: zrobil iśmy sobie małe spotkanie twórcze na
rok przed zdjęciami, rozmawialiśmy o tym, jakie tematy
poruszyć i co nas interesuje. W przypadku Paktofoniki też
miałem ten czas. Pierwsza część zdjęć, zimowa, zaczęła
się zaraz po tym, jak dostałem telefon od Leszka [Leszek
Dawid reżyser filmu, przyp. red.], ale potem miałem chwilę
przerwy. Jeździłem na bitwy [freestylowe, rodzaj rapu

– przyp. red. ] do Bytomia, byliśmy na koncercie
Pokahontaz [wspólny projekt Fokusa i Rahima – przyp.
red.] w Rzeszowie, na koncercie O.S.T.R. w Warszawie.
Chciałem zrozumieć ten świat – co prawda hip-hop
wygląda już zupełnie inaczej, niż w filmie, jednak
spotkałem się z chłopakami, słuchałem płyt Paktofoniki.
Była to muzyka, którą znałem wcześniej, ale gdy
dowiedziałem się, że będzie to muzyka, o której nakręcę
film, zacząłem jej słuchać, żyć nią. To też nie jest tylko
film o muzyce, ale też o pewnym pokoleniu, pewnych
czasach. Mieliśmy dostęp do takich bardzo prywatnych
materiałów. Mogliśmy zobaczyć wideo z tamtych czasów,
mogliśmy obejrzeć zeszyty Magika – to wszystko były
ślady, które uruchamiały naszą wyobraźnię i pomagały
wczuć się jeszcze bardziej. Też jestem z bloków,
mieszkałem na osiedlu, które nie jest może typowym
wielkim blokowiskiem, ale pamiętam jak hip-hop
powstawał też w moim mieście.

Jak to jest brać się za temat, który jest nadal żywy?

Z jednej strony historia Paktofoniki, z drugiej

strony nowa płyta Pokahontaz, opowiadacie o

pierwszej płycie chłopaków, a tu pan Kozak

wytacza proces. Czy zastanawialiście się nad tym,

że wasi bohaterowie pójdą na ten film?

Trudno jest robić taki film, dlatego że ograniczona jest
twoja kreacja – opowiadasz przecież o realnych, żyjących

w
y
w
ia
d



4

ludziach. Zawsze film jest pewnym uogólnieniem,
ma stawiać różne pytania, czasem niewygodne. Wobec
tego jeśli ktoś, o kim robisz film nie jest postacią fikcyjną,
musisz być w tym wszystkim bardzo ostrożny. Ta historia
chłopaków nie jest historią z happy-end’em. Ja akurat
nigdy nie wpadłbym na to, że ten film może kogoś
tak urazić, ponieważ, akurat w przypadku Kozaka zawsze
traktowaliśmy to jako naszą interpretację, coś, czego
nie można odnieść do siebie.

„Jesteś Bogiem” nie można chyba przyporządkować

do żadnej kategorii –dramatu, komedii,

dokumentu, etc.?

Myślę, że chyba wszystkie filmy biograficzne są takie.
Oglądasz na przykład film o Johnnym Cashu i większość
stanowi oczywistą prawdę. Natomiast te smaczki, detale
– to, z kim rozmawiał, do kogo się uśmiechnął, kogo
pocałował, kogo oszukał – to już jakaś interpretacja. Chyba
nie można zrobić filmu biograficznego bez tego, wtedy byłby
niepotrzebny. Wydaje mi się, że film fabularny powinien
stawiać jakieś pytania, jeśl i pretenduje do miana dzieła
artystycznego, dlatego trzeba tę rzeczywistość zagęszczać.

W kolejnych filmach będziesz zagęszczał

rzeczywistość?

Tak, oczywiście. Dużo bardziej wolę robić takie filmy
i myślę, że sprawiają też więcej przyjemności widzom.
Chyba nie chcemy oglądać tego świata, który mamy
za oknem, a wolimy świat ubarwiony. Każdy ma swoją
wyobraźnię, a wyobraźnia jest przepiękna. Dlaczego
nie mielibyśmy realizować tego w filmach?

„Jesteś Bogiem” w reżyserii Leszka Dawida to film opisujący
historię zespołu „Paktofonika”. Fabułę filmu stanowi historia
powstania grupy muzycznej i życia jej członków, którzy w pełni
poświęcają się swojej pasji i miłości do rapu. Twórca obrazu
skupił się głównie na problemach życiowych lidera „Paktofoniki”

- Piotra „Magika” Łuszcza. Pokazuje jak z chłopaka
prowadzącego „osiedlowy tryb życia” stara się być
odpowiedzialnymmężem i ojcem. Magiknie radzi sobie z coraz
większymi obowiązkami wynikającymi z założenia rodziny
i działalnością zespołu, w skutek czego jego żona, Justyna
postanawia odejść. Po dwóch latach od założenia grupy, dzień
po ukazaniu się płyty zespołu, czyli teoretycznie w momencie
gdy osiągnął „Everest swoich marzeń”, postanawia odebrać
sobie życie skacząc z okna swojego pokoju.
Film niestety nie odpowiada na pytanie, dlaczego raper był
skłonny do takiego czynu, ale nie to miał na celu reżyser.
Większość fanów zespołu pewnie jest tym faktem
zawiedziona, lecz twórca uświadamia nam tylko, że główny
bohater nie potrafił radzić sobie z życiem. Przyjaciele, Fokus
i Rahim, nie byli w stanie mu pomóc, ponieważ artysta
ograniczał dostęp do siebie. Być może był typem człowieka,
który nie przywiązywał się do ludzi, a całą trójkę łączyła
jakby braterska więź, ale nie przyjaźń. Magik być może sam
nie wiedział, czego tak naprawdę chce od życia. Z jednej
strony kochał i zależało mu na żonie i synu, z drugiej szukał
przygód zabawiając się w klubie z nowo poznaną
dziennikarką, odrywając się od rzeczywistości.
Na szczególną uwagę zasługują aktorzy, którzy z wielkim
powodzeniem odegrali swoje role. Marcin Kowalczyk (Magik),
Tomasz Schuchardt (Fokus) i Dawid Ogrodnik (Rahim)
to przyszłość polskiego kina. Od każdego z nich rola wymagała
ogromnego poświęcenia. Musieli nauczyć się specyficznie
mówić, poruszać, zachowywać, a przede wszystkim rapować.
Najtrudniejsze zadanie miał Marcin Kowalczyk, który odgrywał
rolę nieżyjącego Magika. Mógł on wzorować się jedynie na
materiałach archiwalnych oraz wspomnieniach reszty zespołu.
Sądzę, że plusem jest możliwość zapoznania się z tą muzyką,
przekonując się, że rap to nie tylko słowotokwulgaryzmów, lecz
muzyka pełna emocji. Film nie jest skierowany tylko do
środowiska hip-hopowego, ale do każdego kto doświadczył
chwil załamania i zwątpienia w świat. Uważam, że „Jesteś
Bogiem” to pozycja obowiązkowa, tak więc gorąco zachęcam
do obejrzenia i zagłębienia się w treść historii stworzonej przez
Leszka Dawida.

jesteś bogiem
Magda Marcińska

kadr z filmu "jesteś bogiem"

reż. Leszek Dawid
Polska 2012
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Z ciemności wyłaniają się smugi reflektorów, światło bije
po oczach, rozlegają się dźwięki muzyki, oklaski, gwizdy.
Na scenie pojawia się ona – nieskazitelna i boska Velma
Kelly. Poraża kobiecością i seksapilem. Widownia płonie
z zachwytu. Chicago… To właśnie tu, obok cukierkowego
życia współistnieje świat zbrodni i rozpusty, całkowicie
zależny od pieniędzy. Rob Marshall przedstawia widzom
„Chicago” – musical z Broadwayu na dużym ekranie.
Rok 1929 – Roxie Hart (Zellweger), młoda dziewczyna,
pragnąca sławy oraz kariery, zabija swojego kochanka.
Trafia do więzienia, gdzie wyrok odsiaduje jej idolka
– gwiazda kabaretu Velma Kelly (Zeta-Jones).
Jak to w musicalach – najważniejsza jest muzyka. Pisanie
o tym, że jest piękna, zachwyca i czaruje w przypadku
tego gatunku jest banałem. Należy jednak zauważyć,
że interesuje, bawi, a co najważniejsze – sprawia,
że zwisająca dotąd bezwładnie noga zaczyna
niebezpiecznie podrygiwać.

Warto przyjrzeć się z bliska kostiumom, które genialnie
odzwierciedlają charakter danej postaci. W przypadku
Roxie są to stroje jasne lub w nieco żywszych barwach
– zależnie od tego, czy obserwujemy świat rzeczywisty czy
jej ciche marzenia. Natomiast Velma to kobieta o silnej
osobowości, niezależna, ubrana zawsze w ciemne barwy,
co osnuwa ją aurą tajemniczości.
Partie muzyczne są stworzone na wzór teatralnego
spektaklu. Zestawiono tu minimalistyczną scenografię
ze stałymi elementami musicali, takimi jak schody i bibeloty,
co wywołuje wrażenie chaosu. Kamera zbyt często zmienia
punkt widzenia i wprowadza zamieszanie tam, gdzie jest
ono całkiem niepotrzebne. Fakt, można obserwować kilka
miejsc naraz, lecz robi się to zwyczajnie nużące.
Czy aby jednak nie spotykamy się ze zjawiskiem przerostu
formy nad treścią? Mamy krótką fabułę, wszystko jest
oczywiste, ale sposób, w jaki to przedstawiono, jest
niekiedy mocno przesadzony. Są elementy dobre
(kostiumy), ale są też takie, które nie zachwycają
(przejścia kamery).
Przesłanie filmu jest mimo wszystko proste i uniwersalne:
wszyscy pragniemy osiągnąć coś wielkiego za wszelką
cenę. „Chicago” jest zupełnie inny od swoich
poprzedników, ale czy oryginalny? Trzeba zobaczyć ten
film samemu. Ba, przeżyć!

"Kino powinno spowodować, że zapomnisz,

że siedzisz na sal i . " - Roman Polański

Widz siada w ciemnej sali i nagle przestaje przeszkadzać
mu to, że łokcie osób siedzących obok spychają
go z obu stron. Po chwil i przestaje też słyszeć
ich rozważania, czy ładna i niekoniecznie utalentowana
aktorka dobrze się prezentuje po porodzie albo
zgadywanie ile potężna firma motoryzacyjna zapłaciła za
tak zwany product placement. To wszystko znika
momentalnie, gdy salę obezwładnia charyzmatycznie
zachrypnięty głos mężczyzny znanego chociażby
z grania na gitarze na Festiwalu Woodstock w 1969
roku. Tak, to Joe Cocker. Pełne skupienie na filmie,
który można nazwać emocjonalnym Olimpem
– "Dziewięć i pół tygodnia."
Nieziemskie ruchy Kim Basinger połączone z "You
can leave your hat on" rzeczywiście powodują, że widz
nie jest już w kinie. Problemy zostały gdzieś daleko,
gdzieś na parkingu i wcale prędko nie wrócą. Poza tym
inaczej będzie się je odbierało w towarzystwie
Mickey’a Rourke’a, czy Joe Cockera, których poznało
się przed chwilą.
Tematem tego numeru są trzy słowa: Emocje – Dźwięk
– Muzyka, czyli bardzo istotne elementy dobrego filmu.
I nie chodzi mi tylko o muzykę, która jest bardzo ważna
przy budowie klimatu, ale również o emocje, które
powinny zostać wykreowane i przekazane chociażby
przez grę aktorów. Dźwięk to coś co łączy,
co charakteryzuje, co stanowi podstawę.
Zastanówmy się, dlaczego filmy, które nas zachwycają,
wyglądają tak, a nie inaczej? Z pomocą przychodzą
słowa jednego z najwybitniejszych reżyserów w historii
kina, Stanley’a Kubricka: "Film jest – albo przynajmniej
powinien być – bardziej jak muzyka niż jak fikcja.
Powinien być progresją nastroi i uczuć. Motyw, to co stoi
za emocjami, znaczenie, to wszystko przychodzi
później. " To tyle o bardzo istotnych elementach filmu.

chicago
Ola Gofroń

kino, emocje i kilka cytatów
Jędrzej Szymański

reż. Rock Marshall
Niemcy, USA 2002

kadr z filmu "chicago"

kadr z filmu "dziewięć i pół tygodnia"
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"Myślałem nawet, że nie żyję, ale okazało się,

że byłem po prostu w Nebrasce" – Gene

Hackman jako Little Bi l l Daggett w fi lmie "Bez

przebaczenia"

Z elektryzujących scen z "Dziewięć i pół tygodnia"
wybudza widza szum fal. Robią takie wrażenie dzięki
muzyce tworzonej przez byłe legendy klubu Buena Vista
Social Club, który zmartwychwstaje. Hawana z "Candela"
czy "Chan Chan" prezentuje się zupełnie inaczej.
Wybudowane w czasie kolonizacji kamienice, teraz
pozostawione same sobie na walkę z czasem i naturą
ozdobione głosem Ibrahima Ferrera, czy Omary Portundo
zyskują status klimatycznych. Emocje, dźwięk i muzyka
są ważnymi elementami filmu. Jednak i bez siebie,
w pojedynkę mogą stanowić istotę produkcji.

Jest rok 1966. Wielka Brytania przeżywa rozkwit złotej ery
rock’n’rol l la – ery wolności, narkotyków, seksu
i niekończącej się zabawy. Wielbiciele nowego gatunku
muzycznego nie mogą liczyć na legalne stacje radiowe,
które rock’n’rol la puszczają w nieodpowiadających
im ilościach. Istnieją jednak pirackie rozgłośnie, z których
muzyka wolności płynie 24 godziny na dobę, a rock i pop
codziennie obchodzą swoje szalone święto.
Gdy nastoletni Carl zostaje odesłany przez matkę na statek
– stację radiową, by zmężnieć i spoważnieć, nie ma
pojęcia, że pobyt na łodzi pozwoli mu osiągnąć dokładnie
odwrotny efekt. Pośród DJów Radia Rock Carl doświadczy
tego, o czym na stałym lądzie mógł jedynie pomarzyć.
Rock’n’rol l w roku 1966 był krzykiem wolności – czymś,
na co czekały pokolenia dzieciaków. W czasach, w których
rozkwitła wszechobecna miłość, a propagowanie pokoju
stało się modne, muzyka jednoczyła rzesze ludzi
pragnących zaszczepić radość i tolerancję na całym
świecie. Pokolenie rodziców bodaj po raz pierwszy musiało
poradzić sobie z tak jawnym i powszechnym buntem
dzieci. Skąd się wzięła gorączka wyznawców rock’n’rol la?
Matki i ojcowie pewnie zachodzil i w głowę, co się stało
z ich dotychczas niesprawiającymi problemów pociechami.
A jak wiadomo, wszystko co zabronione zawsze pociąga
najbardziej – a więc młodzi z całego globu oszalel i
na punkcie muzyki, która prosto i jasno określała postulaty
współczesnych trendów: wolnej miłości i pokoju.
„Radio na fali” opowiada o marzeniu nieograniczonej
wolności, która inspiruje, tworzy i uskrzydla; takiej, której
najbardziej potrzebuje młode pokolenie. Reżyser poświęcił
dużo miejsca na pokazanie ludzi z prawdziwą pasją, za którą,
jak deklarują główni bohaterowie, są w stanie walczyć
i zginąć. Honorowo przyjmują rękawicę rzuconą im przez
rząd, gdy zostaje wprowadzona ustawa o wykroczeniach
morskich i zaczyna istnieć zagrożenie dla Radia Rock.

Uchylają się od ścigającego ich prawa, stosując różne
fortele, jak zmiana położenia statku, czy sprowadzając
z zagranicy jednego z najpopularniejszych prezenterów
radiowych, co znacząco podnosi atrakcyjność radia.
Fabuła filmu, osadzona w kolorowych realiach lat 60,
pomimo mało prawdopodobnego zakończenia, pozostawia
bardzo pozytywny obraz czasów nieustannej celebracji
rocka i popu.
„Radio na fali” jest przede wszystkim hołdem złożonym
ludziom oddanym swojej pasji i samemu rock’n’rol lowi
– gatunkowi, który zrewolucjonizował na zawsze
cały muzyczny świat.

Paryż, rok 1900. W poszukiwaniu natchnienia i miłości oraz
wbrew przestrogom ojca, z Anglii przyjeżdża ubogi poeta,
Christian (Ewan McGregor). Znajduje mieszkanie
w Montmartre, stolicy europejskiej bohemy, a szansa na
rozwój kariery pojawia się już w kilka chwil później, gdy
przez sufit jego mieszkania wpada członek trupy
teatralnej, przygotowującej się do występu
w najsłynniejszym paryskim kabarecie – tytułowym Moulin
Rouge. Jego największą gwiazdą jest zmysłowa kurtyzana
Satine (Nicole Kidman), której los splata się z losem
Christiana w wyniku serii nieprzewidzianych wypadków
i pomyłek. Tymczasem o względy pięknej kurtyzany
zabiega również bogaty książę (Richard Roxburgh). . .
„Moulin Rouge!” mogłoby być jedynie kolejną opowieścią
o zakazanej miłości, jednak twórcy zadbali o to, żebyśmy
zapamiętali ten film na długo. Podziw budzą bohaterowie
– oraz ich upór, odwaga i poświęcenie, do którego zdolni
są w imię najwyższych wartości świata bohemy: prawdy,
piękna, wolności, i przede wszystkim miłości. Fabuła może
fragmentami wydać się banalna, jednak mimo to trzyma
nas w niepewności do samego finału, a teatralność
i barwna scenografia nie pozwalają nam, nawet na chwilę,
odwrócić wzroku od ekranu. Spośród wszystkich zalet,

radio na fali
Kasia Makarowicz

moulin rouge!
Magdalena Danowska

kadr z filmu "moulin rouge! "

reż. Richard Curtis
Wielka Brytania 2009
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największym atutem „Moulin Rouge!” jest muzyka. Utwory
zostały dobrane mistrzowsko i równie umiejętnie
wplecione w akcje, tak, że nie stanowią jedynie
przerywnika, a czynny dialog pomiędzy bohaterami.
W musicalu usłyszymy przede wszystkim zgrabnie
przerobione wersje znanych nam wszystkim hitów
– od „Material Girl” i „Like a Virgin” Madonny, poprzez
„Diamonds Are a Girl 's Best Friend” do „Show Must Go
On” zespołu Queen. Na szczególną uwagę zasługuje
„El Tango de Roxanne”, w wykonaniu polskiego
aktora – Jacka Komana.
„Moulin Rouge!” jest swoistym wehikułem czasu, który
przenosi widza w sam środek artystycznej cyganerii
z przełomu wieków i pozwala mu poczuć jej niesamowitą
atmosferę. Stajemy się świadkami jak sztuka miesza się
z prozą codziennego życia, bogaci i biedni razem bawią się
za progiem najsłynniejszego kabaretu, a świat, w którym
króluje miłość za pieniądze wypełnia się prawdziwym
uczuciem. Aktorzy, muzyka, zdjęcia i kolorowa,
momentami wręcz surrealistyczna scenografia sprawiają,
że balansujemy gdzieś na skraju snu i jawy. To wszystko
powoduje, że film przyciąga nas jak ćmy do światła
i sprawia, że chcemy wracać, raz po raz, do tej urzekającej
opowieści, do jej baśniowego świata, do jedynego
i niepowtarzalnego Moulin Rouge.

Koniec roku to czas podsumowań. W związku z tym

redakcja „Filmowych Horyzontów" przeprowadziła

wśród swoich redaktorów sondę najlepszych

filmów roku 2012. Oto jak zostały ocenione:

Kiedy mówimy o musicalach powinniśmy zacząć od klasyki
kina. Idealnym przykładem tego jest „Deszczowa
piosenka” - musical z 1952r. w reżyserii Stanleya Donena
i Gene Kelly. Nie jest to film trudny i nie posiada

reż. Baz Luhrmann
USA, Austral ia 2001

filmowe top 10
opracowały Kasia Makarowicz i Ula Barwik

2. RZEŹ
reż. Roman Polański

Rzeź to historia konfliktu. Niewinne potyczki słowne
oraz delikatne złośliwości wymieniane między
członkami amerykańskiej socjety przeradzają
się w zagorzałą kłótnię. Skonfrontowane zostają
zupełnie odmienne poglądy, poruszane są tematy
kontrowersyjne. Różnice w światopoglądzie
powodują, że zanikają granice i dobre imię każdego
z uczestników może zostać wystawione na próbę.
Film obfituje w wiele komicznych sytuacji i dialogów,
ale porusza bardzo poważne, często fundamentalne
problemy współczesnej rodziny.

3. MIŁOŚĆ
reż. Michael Haneke

Trudny emocjonalnie film, który zmusza widza
do porzucenia wygodnej perspektywy kinowego
fotela. Zostajemy wciągnięci w hermetyczną,
klaustrofobiczną relację między Georgesem a Anną
– małżonkami z 50-letnim stażem. Film o umieraniu,
radzeniu sobie ze stratą bliskiej osoby i trudzie
podejmowania decyzji o odejściu. Dlaczego w obliczu
śmierci zawsze pozostajemy samotni?

deszczowa piosenka
Milena Zabielska

1. NIETYKALNI
reż. Olivier Nakache, Eric Tolendo

Francuzi po raz kolejny udowodnil i swoją umiejętność
tworzenia dobrych komedii. Po świetnym „Jeszcze
dalej niż północ” widzowie na całym świecie pokochali
„Nietykalnych” – film o niecodziennych relacjach
dwóch mężczyzn, których pozornie dziel i wszystko:
od pozycji i sytuacji materialnej po kolor skóry. Oparta
na prawdziwej historii wspaniała, okraszona lekkim
ironicznym dowcipem opowieść o przyjaźni, która
łamie wszystkie przeszkody i sprawia, że nie trzeba
być młodym i silnym, by czerpać z życia garściami.

POZOSTAŁE MIEJSCA

4. Jesteś Bogiem, reż. Leszek Dawid
5. Zakochani w Rzymie, rez. Woody Allen
6. Wstyd, reż. Steve McQueen
7. Skyfall, reż. Sam Mendes
8. W ciemności, reż. Agnieszka Holland
9. W drodze, reż. Walter Salles
10. Whisky dla aniołów, reż. Ken Loach
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zaskakującego zakończenia. Jednak, przyjemna fabuła
i niezwykła ścieżka dźwiękowa nakłaniają do radości
z życia. Scena, w której główny bohater, grany przez
Gene’a Kelly’ego, tańczy spontanicznie w deszczu
śpiewając słynną już piosenkę „I’m singing in the rain”,
wprawia w pozytywny nastrój.

Akcja musicalu rozgrywa się w USA w 1927r. – wówczas
w kinach pojawiają się pierwsze filmy z dźwiękiem. Aby
nadążyć za modą wytwórnia Monumental Pictures
postanawia udźwiękowić swój film. Jest to ogromne
wyzwanie dla gwiazd kina niemego – Dona
Lockwood'a i Liny Lamont. Największym problemem całej
ekipy staje się głos głównej bohaterki, który można
porównać do skrzypiących drzwi. Gwiazda ma również
problemy z dykcją i nie posiada umiejętności wokalnych,
co staje się największą przeszkodą, gdy film zostaje
przerobiony na musical. Na szczęście, w biegu niefortunnych
zdarzeń Don poznaje początkującą aktorkę Kathy Selden,
która zgadza się być „głosem Liny”. Para szybko zakochuje
się w sobie, co nie podoba się scenicznej partnerce Dona.
Mimo, iż film nie posiada licznych zwrotów akcji, rozstań
i powrotów zdecydowanie zasługuje na miano klasyki
musicalu, chociażby ze względu na genialną choreografię
i dobór aktorów. Na wyróżnienie zasługują piosenka
„Make'Em Laugh” i taniec w wykonaniu przyjaciela Dona
(Donald O'Connor). Jest to bardzo zabawna, choć mało
znana scena, w której zwraca uwagę niezwykła mimika
twarzy aktora. Warto również wspomnieć o choreografii
do piosenki „Good morning” w wykonaniu Debbie Reynolds,
Gene Kelly oraz Donalda O'Connor. Produkcja ta pokazuje
również jak wiele wysiłku trzeba było włożyć aby nakręcić
film w okresie przełomu dźwiękowego. Niezwykle komiczne
sceny, głównie z udziałem Liny Lemont (Jean Hagen),
wynikają z raczkującej technologii. Począwszy od prób
umiejscowienia mikrofonu tak, aby nie był widoczny,
a jednocześnie było słychać aktorów, a na
rozsynchronizowaniu obrazu i dźwięku w pierwszej wersji
produkowanego filmu skończywszy.
Zważywszy na to, że we współczesnych musicalach często
pojawiają się sceny zaczerpnięte z klasyki kina, „Deszczową
piosenkę”powinien zobaczyć każdy.

Miejsce akcji - Austria, schyłek lat 30. XX wieku. Tłem
wydarzeń są narastające napięcia polityczne w Europie
spowodowane działaniami nazistów. Maria, uczennica
szkoły zakonnej, zostaje odesłana do domu zamożnego
wdowca – kapitana von Trappa. Ma tam pełnić rolę
guwernantki jego siedmiorga dzieci. W domu, do którego
przybywa, panuje atmosfera surowej dyscypliny. Brak
w nim muzyki, którą Maria tak kocha oraz śmiechu dzieci,
którym odebrano radość dzieciństwa. Buntownicza natura
Marii nie pozwala jej na przestrzeganie zasad kapitana.
Dziewczyna stopniowo wprowadza do domu ciepło
i humor. Wkrótce Maria i kapitan zaczynają żywić ku sobie
uczucia.
To niezwykle magiczna i ciepła opowieść o poszukiwaniu
siebie, pokonywaniu własnych słabości i trudnej sztuce
wybaczania. Oprawa muzyczna zachwyca. Piosenki
wpadają w ucho, potrafią rozbawić nawet największego
ponuraka. Po obejrzeniu filmu, melodie nie wychodzą
z głowy, a ja orientuję się, że cały dzień nucę je pod nosem.
Ta produkcja po prostu pomaga lepiej strawić
rzeczywistość. Piękno austriackich gór zapiera dech
w piersiach, a mistrzowskie ujęcia krajobrazów cieszą oko.
I co z tego, że trwa on prawie 3 godziny? Ani razu nie
spojrzałam na zegarek, a czas upłynął mi jak podczas
najwyborniejszej zabawy. To prawdziwa perełka musicalu
amerykańskiego. Świetna obsada oraz znakomita gra
aktorska to walory tego filmu. Nic dziwnego więc, że film
otrzymał 5 Oskarów. W pełni sobie na to zasłużył.
Teraz już nie ma takiego kina, które potrafi wejść w duszę
odbiorcy, przemówić prosto do jego serca. Takie filmy
pamięta się do końca życia. Z Marią może utożsamić się
niemal każdy z nas. Często błądzimy, tak jak ona
podążając za marzeniem, które nie jest dla nas.
Buntujemy się przed przeznaczeniem i chcemy być panami
swojego losu. Gdy, moim zdaniem, chodzi wyłącznie
o wypełniania woli Boga. Im prędzej zdamy sobie z tego
sprawę, tym będziemy szczęśliwsi. Film zawiera przesłanie
dla każdego z nas. Gorąco polecam go tym, którzy tak jak
kapitan von Trapp, zatracil i się w przeszłości i tym, którzy
poszukują dobrej rozrywki na deszczowy wieczór.

"August Rush" to film, którego nie da się zapomnieć.
Wzrusza w pierwszej sekundzie, szokuje w drugiej,
a w trzeciej nie jesteśmy w stanie pojąć, co tak naprawdę
sprawiło, że sięgamy po chusteczki. Ukrywamy krople łez,
bo jakże przyznać się, że tak prosta historia niczym film
famil ijny, przy tym ckliwa i wyidealizowana, może poruszyć

kadr z filmu „deszczowa piosenka"

reż. Stanley Donen, Gene Kelly
USA 1952

dźwięki muzyki
Ula Barwik

august rush
Patrycja Skorupska

reż. Robert Wise
USA 1965
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widza. Jednak tak właśnie się dzieje, nie umiemy nad tym
zapanować. Niemal wbici w fotel błagamy, żeby film się nie
kończył. To idealna mieszanka dobrych zdjęć, wybitnej gry
aktorskiej (m. in. Freddiego Highmore'a) oraz świetnej
ścieżki dźwiękowej. Muzykę należałoby jednak wymienić na
początku, bo to właśnie ona nadaje temu dziełu charakter.
Głównym bohaterem jest jedenastoletni Evan, który mimo
iż całe swe życie spędził w domu dziecka, nie utracił wiary,
że pewnego dnia odnajdzie swoich rodziców. Postanawia
wyruszyć w podróż wraz z dźwiękami świata, które
odczuwa całym swym ciałem, które potrafią go uwieść
i ponieść w nieznane. Chłopiec uważa, że muzyka
docierająca do jego uszu, przekazywana jest mu przez
jego rodziców, którzy próbują się z nim skontaktować.
Historia cofnięta o 11 lat i 16 dni, ukazuje nam dwoje
muzyków, wybitną wiolonczelistkę (Keri Russell) oraz
rockowego wokalistę (Jonathan Rhys-Meyers), których
miłość do muzyki połączyła na jedną noc. Przez zaborczość
ojca dziewczyny, para zostaje rozdzielona.
"August Rush" to film o miłości do muzyki, która staje się
sposobem ekspresji, ale także o wierze i uczuciach
potrafiących zdziałać rzeczy niemożliwe. Dziełu można
wiele zarzucić, m. in. wyolbrzymienie talentu chłopca,
a wręcz uczynienie go geniuszem, który łapiąc pierwszy
raz za instrument, potrafi grać na nim niczym Mozart.
Przewidywalne, bajkowe zakończenie też niestety może
rozczarować niejednego widza.

Największe brawa należą się Jonathanowi
Rhys-Mayersowi oraz Markowi Mancinowi, którzy zadbali
o ścieżkę dźwiękową. Muzyka jest tu na najwyższym
poziomie. Nie stanowi tylko tła, splata ona wszystkie
postacie, ukazuje emocje i uczucia, które targają
bohaterami. Obraz został zaczarowany dźwiękami, a wręcz
nimi zniewolony. Świadczy o tym min nominacja
do Oscarów za najlepszą piosenkę – "Raise It Up".
Na pochwałę zasługuje wybitna gra aktorska Freddiego
Highmore'a: pełna ekspresji potrafi ukazać pasję, która
drzemie w Evanie.
Filmu Kristen Scheridan nie da się po prostu obejrzeć, jego
się słyszy, czuje i przeżywa wraz z głównym bohaterami.
Właśnie to tworzy dzieło inne od pozostałych,
charakterystyczne i niesamowite. Polecam ten dramat
szczególnie ludziom, dla których muzyka jest rodzajem
magii otaczającej i spalającej ten świat.

„Czemu opowiadam historię mego życia?” to pytanie
rozpoczyna widowisko teatralne „Polita” w reżyserii Janusza
Józefowicza.To historia Barbary Chałupiec, szerzej znanej jako
Pola Negri, w której postać wcieliła się Natasza Urbańska.
Już od najmłodszych lat Pola wykazywała ogromny talent
aktorski. Wspierana przez matkę (Agnieszka Matysiak)
dostała się do szkoły teatralnej. Swą prostotą
i naturalnością urzekła twórców takich jak Max Reinhardt,
Ernest Lubitsch czy Charlie Chaplin. Na tle rozwijającej się
kariery aktorki, obserwujemy również jej burzl iwe życie
prywatne, zwłaszcza nieszczęśliwe miłości.
Musical ten rewolucyjnie wykorzystuje materiały filmowe
w technice 3D. Zachwyca muzyką kształtującą akcję,
archiwalnymi filmami oraz efektami świetlnymi. Na uwagę
zasługuje również znakomita gra aktorska Agnieszki
Matysiak czy Mateusza Czajki oraz śpiew i taniec innych
aktorów. Sądzę, że udział w tym spektaklu to dla artystów
nie lada wyzwanie, ponieważ musiel i oni idealnie zgrać się
z wirtualnymi postaciami.
Na scenie możemy zobaczyć żywe konie płoszące
wirtualne gołębie, zabytkowe limuzyny czy dwupłatowy
samolot, z którego obserwujemy Wielki Kanion. W lata
30. , pomagają przenieść nas piękne kostiumy oraz
scenografia. Jest to dobre uzupełnienie całości.
Prócz wspaniałych efektów ogromne wrażenie robi
muzyka skomponowana przez Janusza Stokłosę, która
doskonale oddaje uczucia głównej bohaterki i sprawia,
że widz współodczuwa jej emocje. W spektaklu można
usłyszeć różne rytmy, począwszy od wzruszających melodii
takich jak np. piosenka do Anioła Stróża, kończąc na
gorącym tangu czy mocnych uderzeniach w utworze „To
się nazywa adrenalina”. Ciekawym pomysłem jest
umieszczenie w spektaklu fragmentów niemych filmów.
Moim zdaniem to przełom w dziedzinie teatru, mimo
iż technika 3D jest nam dobrze znana, to do tej pory
mogliśmy ją zobaczyć tylko w kinie. Jednak w filmie bywa
to męczące. Musical dzięki pozostawieniu tradycyjnych
elementów teatru, pięknej muzyce i widocznych emocjach
aktorów został tylko dodatkowo upiększony. Dodanie do
widowiska trójwymiarowego tła sprawiło, iż widzowi
łatwiej jest odczytać przesłanie sztuki. To widowisko jest
naprawdę warte obejrzenia!

Co kocham? Czym naprawdę jest miłość? Co warto kochać,
czemu się poświęcać? Na te pytania odpowiada sobie
Janek, chłopak z Pomorza, którego historia rozgrywa się
w latach osiemdziesiątych XX wieku. Bohater razem

reż. Kirsten Sheridan
USA 2007

polita
Patrycja Skorupska

wszystko, co kocham
Julia Piwowar

kadr z filmu „august rush"

reż. Janusz Józefowicz
Polska 2012
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z najlepszym przyjacielem zakładają zespół. Co grają? Punk!
Osiemnastoletni chłopak nie chce wiele od życia – bawi się
z kumplami i znajduje dziewczynę, w której się zakochuje,
a tu zaczynają krążyć pogłoski o stanie wojennym. Tylko kto
o tym myśli gdy zbliża się piękne lato. . .
Słowo „punk” oznacza coś zgniłego, bezwartościowego,
śmiecia, dziwkę, szczeniaka, gówniarza. Muzyka punkowa
odzwierciedla zbuntowane wnętrze nastolatka, który
znajduje się na rozstaju dróg.
Film doskonale pokazuje czasy PRLu, życie, obyczaje.
Oglądając go przenosimy się do tamtych lat. Za tę podróż
w czasie jesteśmy wdzięczni szczególnie aktorom. Olga
Frycz, Jakub Gierszał, Andrzej Chyra, Katarzyna Herman
ale przede wszystkim Mateusz Kościukiewicz, który został
uznany przez Polską Akademię Filmową za odkrycie roku.
Film o marzeniach, tych spełnionych i tych których
spełniać się nie udaje. Jest podróżą do przeszłości, do
trudnych chwil w historii kraju jak i unoszącą się
w powietrzu nostalgią za młodością i przemijającymi
chwilami naszego życia.

„Pianista” Romana Polańskiego powstał na podstawie
pamiętników Władysława Szpilmana – polskiego
kompozytora i pianisty pochodzenia żydowskiego.
To zapierające dech w piersiach dzieło, bez wątpienia,
powinno znaleźć się w kategorii fi lmów obowiązkowych
do obejrzenia przez każdego Polaka. Akcja rozgrywająca
się w okupowanej przez Niemców Warszawie wciąga
i wzrusza. Ronald Harwood stworzył scenariusz, który
niemal doskonale odzwierciedla przeżycia głównego
bohatera podczas Holocaustu. Mimo, że scenarzysta
postanowił zmienić parę wątków, nie wpływa to
zasadniczo na wymowę filmu. Widz, który nie czytał
wcześniej wspomnień Szpilmana nie ma żadnych
problemów ze zrozumieniem istoty problemu
przedstawionego w ich ekranizacji. Istotną rolę w filmie

pełni muzyka skomponowana przez Wojciecha Kilara.
Fenomenalna oprawa muzyczna stanowi doskonałe tło dla
wojennego obrazu zrujnowanego miasta. Bez niej dzieło
nie byłoby tak fascynujące. „Pianista” dostarcza widzowi
wielu emocji – pokazuje zmagania człowieka z wojną,
prześladowaniami i głodem, doświadczenie śmierci
najbliższych oraz utratę własnej godności.Temat rasizmu
i nietolerancji poruszany był już w filmach wielokrotnie.
Nie dziwi więc, że obawiano się kolejnej sztampowej
produkcji. Jednak, Polański postanowił podjąć wyzwanie
zrobienia czegoś wyjątkowego. Wynikało to z jego
osobistych przeżyć z czasów II wojny światowej.
Stworzenie wstrząsającego obrazu getta wymagało od
reżysera powrotu do własnej przeszłości i stanięcia twarzą
w twarz ze strasznymi wspomnieniami. Oryginalność
„Pianisty” polega na przedstawieniu walki człowieka
o przeżycie bez zbędnego patosu i heroizacji. Szpilman jest
ukazany w filmie jako zwyczajny człowiek, który próbuje
odnaleźć się w wojennej rzeczywistości. To, w jaki sposób
została ukazana codzienność wielkiego kompozytora robi
na widzu ogromne wrażenie.Szpilman, w którego postać
wcielił się Adrien Brody, opisuje swój świat z perspektywy
Żyda otoczonego murami warszawskiego getta.
Uderzający jest realizm zobrazowanego przez scenarzystę
okrucieństwa jakie w nim panowało i którego skalę trudno
jest sobie wyobrazić. Myślę, że najbardziej wstrząsające
sceny dzieją się właśnie tam – za murami. „Pianista”, który
jednocześnie przeraża i zachwyca, wywołuje u widza łzy
wzruszenia. Gorąco zachęcam do obejrzenia „Pianisty”,
ponieważ będzie to zarówno ciekawa lekcja historii jak
i możliwość poznania realiów życia w czasie II wojny
światowej. Widok zrównanej z ziemią Warszawy na pewno
wywoła wiele emocji nawet u niewzruszonego widza.
Zetknięcie się z tak realistycznymi, często brutalnymi
obrazami z pewnością pozostawi ślad u każdego.

Aktor to osoba odgrywająca rolę za pomocą zachowania,
głosu i języka ciała. Jednak czy za pomocą wykorzystania
wymienionych środków można odróżnić dobrego
aktora od złego?
Wpływ na jakość gry aktorskiej ma różnorodność wyboru
postaci. Niektórzy aktorzy wcielają się za każdym razem
w podobne postaci, jak Johny Deep, który specjal izuje się
w rolach ekscentryków („Alicja w Krainie Czarów” , „Piraci
z Karaibów”). Jednak większy sukces odnoszą aktorzy
odgrywający skrajnie różne role, jak Helena Bonham-
Carter, która wciela się zarówno w czarne charaktery
(seria o Harrym Potterze), jak i postaci pozytywne („Jak
zostać królem”). Zdecydowanie ciekawiej jest odgrywać
role drugoplanowe, ponieważ bohaterowie
nie są dokładnie nakreśleni w scenariuszu, a aktor może

aktor: emocje wpisane w role
Justyna Leń

reż. Jacek Borcuch
Polska 2009

pianista
Klaudia Tomaszewska

reż. Roman Polański
Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania 2002

kadr z filmu „wszystko, co kocham"
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szerzej interpretować postać. Role pierwszoplanowe są
często tak dokładnie opisane, że aktor nie ma dowolności
w interpretacji.
Sława nie jest wyznacznikiem jakości gry aktorskiej, tak
jak ilość widzów nie określa jakości fi lmu – przykładem jest
„Wyjazd integracyjny”, który mimo okropnych recenzji
obejrzało ponad mil ion osób.
Problemem jest, czy aktor, który się wyróżnia (np. głosem,
wyglądem, stylem gry), to dobry aktor. Wyrazista mimika
Johny’ego Deepa wyróżniała go jako jednego z czterech
odtwórców głównej roli w „Parnassus: człowiek, który
oszukał diabła”. Techniki głosowe są według mnie
niezwykle ważne. Colin Firth jako Jerzy VI („Jak zostać
królem”) by przygotować się do swojej roli, rozmawiał
z terapeutami i osobami jąkającymi się. Dzięki jego grze,
widz niemal czuje wysiłek kreowanej przez niego postaci.
Trudno też jednoznacznie określić, czy gra powinna być
wyraźna czy subtelna. Wszystko zależy od filmu. Dla
przykładu w dziele ”Mroczne cienie” gra aktorska była zbyt
wyrazista, przez co widz nie mógł wczuć się w film. Z kolei
Alan Rickman, odtwórca roli Snape’a w serii fi lmów
o Harrym Potterze zupełnie pozbawił bohatera mimiki,
mimo tego nie wydaje się być mniej autentyczny.
Powyższe cechy nie świadczą jednak jednoznacznie o tym,
czy aktor jest dobry. Dla przykładu człowiek, który
odgrywa jedynie role komediowe, np. Tom Hanks
niekoniecznie gra gorzej od kogoś, kto jest aktorem

wszechstronnym, np. Robert Duvall . Jednak trudniej jest
mu znaleźć pracę. Uważam, że dobry aktor wyróżnia się
jedynie tym, że jego gra aktorska jest przekonująca,
a dobrze grać można na wiele sposobów.

„Across the Universe” jest kolejnym projektem
artystycznym Julie Taylor. Po obsypanej nagrodami
,,Fridzie”, trudno było uniknąć porównań z poprzednim
dziełem. Jednak oglądając musical można stwierdzić,
iż sprostał on wymaganiom.
Julie Taylor ukazała w nietuzinkowy sposób prostą, wręcz
banalną historię miłości dwojga ludzi. Tło fabuły „Across
the Universe” stanowi mil itarny konflikt USA z Wietnamem.
Choć dociera on do bohaterów głównie za pośrednictwem
telewizji, staje się katalizatorem buntu przeciwko
konserwatywnej polityce Ameryki. Film jest klasycznym
przykładem hipisowskiego musicalu, który szerzy ideę
pacyfizmu. Dlatego też w niektórych momentach
zauważalne jest podobieństwo do wybitnego dzieła tego
gatunku, czyli „Hair” Milosa Fomana.
Julie Taylor doskonale zdawała sobie sprawę z siły, jaką
mają nieśmiertelne utwory The Beatles, a które
jednocześnie idealnie wpisują się w nurt Flower Power.
Użycie ich jako soundtracku było kluczem do powstania
filmu i w znacznym stopniu przeważyło o jego sukcesie
– otrzymał on, między innymi, nominacje do Złotych
Globów oraz Oskarów.
Na uwagę zasługuje także strona graficzna. W musicalu
zastosowano liczne środki wizualne, które oddają
psychodelizm lat 60-tych. Punktem kulminacyjnym jest
scena artystycznej wizji Jude’a, z lecącym w tle
,,Strawberry Fields Forever” lub przyjęcie dr Roberta
i późniejsza podróż w nieznane rejony, gdzie odkrywają
cyrk dziwadeł.
Film ten zdecydowanie zasługuje na uwagę. Jest
przykładem twórczości, która może zainspirować do
poszerzania horyzontów na temat popkultury. Stanowi on
swoisty pokłon w stronę epoki hipisów. Mimo
nieskomplikowanej fabuły, jest interesującą prezentacją
muzyki Beatlesów, przedstawioną na tle młodzieńczego
romansu. A wszystko to zaprezentowane w ciekawych
aranżacjach muzycznych i wizualnych.

Zamknij oczy. Scena, światła reflektorów skierowane
wprost na ciebie, tysiące fanów skanduje jedno imię.
Wyobraź to sobie, właśnie spełnia się twój sen. Czy

across the universe
Anna Zygler

reż. Jul ie Taymor
USA, Wielka Brytania 2007

the runaways
Ola Konwerska
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sprostasz temu wyzwaniu? Bułka z masłem, mówisz - błąd.
Stań tam i spróbuj pozostać sobą. To nie takie proste. Uwierz,
sława zmienia każdego. Życie jednak byłoby zbyt nudne,
gdybyśmy nie próbowali, nieprawdaż?
Połowa lat 70. XX w. Stany Zjednoczone. Zaledwie
kilkunastoletnia wówczas Joan Larkin (w przyszłości znana
jako Joan Jett) ma jedno marzenie: rock! Ostra
i kontrowersyjna nastolatka nie potrafi zmieścić się w ogólnie
przyjętym kanonie. Wizji ułożonej, słodkiej panienki z dobrego
domu, mówi stanowcze „nie”. Na przekór wszystkiemu uczy
się więc gry na gitarze elektrycznej i wraz z początkującą
perkusistką, Sandy West, zakłada swoją pierwszą kapelę.
Natychmiast zwracają uwagę producenta Kim’a Fowley’a,
który w The Runaways widzi szansę na przełom. Jest
to projekt iście nowatorski.

Na naszych oczach rodzi się oto nowa legenda muzyki
rockowej, pierwszy zespół złożony w całości z kobiet.
W krótkim czasie udaje się znaleźć kolejne członkinie nowo
powstałej grupy, m.in. główną wokalistkę. Cherie Curry różni
się od pozostałych dziewcząt z kapeli – jest delikatna, kobieca.
Brak jej brutalności, której wymaga się od liderki rockowego
girlsbandu. W zespole widzi jednak szansę wybicia się
i pozostawienia w tyle życiowych problemów. Z pomocą
Fowley’a i Joan wykrzesuje z siebie wewnętrzny ogień i staje
na wysokości zadania, przemieniając w nieobliczalną lisicę.
Ma być krzykliwie, brudno i agresywnie. Ma emanować
buntem i zwierzęcym pożądaniem. Tego wymaga producent,
tworząc kontrowersyjny wizerunek The Runaways.
Film określić mogę śmiało jednym słowem: niedoceniony.
Na szczególną uwagę zasługuje pojawiająca się w produkcji
muzyka. Obserwując życie nastoletnich bohaterek, widzimy
jaką rolę odgrywa w opowiadanej historii. Towarzyszy nam
ona podczas poznawania kolejnych faktów z przeszłości znanej
grupy. Osobowość bohaterek świetnie odzwierciedlają słowa
piosenki David’a Bowie'go „Rebel rebel”, którą słyszymy
w filmie. Oczywiście nie zabraknie też najlepszych utworów
samego The Runaways, których część została wykonana przez
aktorki odgrywające główne role. Obecność takiej muzyki oraz
charakterystyczny styl Florii Sigismondi, znany głównie
z teledysków, świetnie obrazują ciężki klimat, panujący
w świecie rock’n’rolla. Pozytywnym zaskoczeniem okazała się
również kwestia doboru aktorów, na temat których aprobatę
wyraziły same członkinie The Runaways.

Gdziekolwiek się nie znajdziemy, z każdej

strony otaczają nas dźwięki . Pojawiają się

zewsząd, czasem odczuwamy je del ikatniej ,

niekiedy intensywniej .

„Berlin Calling” w reżyserii Hannesa Stohra to film
ze świetną ścieżką dźwiękową i ciekawą historią.
Przedstawia jak ważną rolę w życiu może odgrywać miłość
do muzyki i z jakimi problemami borykają się artyści.
Brytyjski muzyk Genesos P. Orridge powiedział, że „dźwięk,
oprócz narkotyków, to najsilniejszy czynnik zmieniający
świadomość”. W filmie dostrzegamy oba – silne uzależnienie
zarówno od muzyki, jak i od narkotyków. Historia opowiada
o młodym DJ'u Ickarusie (w którego rolę wcielił się
prawdziwy muzyk Paul Kalbrenner, autor ścieżki dźwiękowej
do filmu) przygotowującym się do wydania albumu.
Wszystko skomplikuje się, gdy Ickarus przedawkuje
środki odurzające.
Ciągła praca, stres, problemy w domu, słabości mogą
wywołać myśl o ucieczce, o chwilowym zapomnieniu.
Wspaniałym lekarstwem na problemy jest muzyka.
Możemy do niej uciekać zostawiając na chwilę
teraźniejszość. Nie myśleć przez moment o sytuacji,

w jakiej się znajdujemy. Nie myśleć o niczym, wyłączyć
się. Tak postępuje Ickarus. Siada do biurka, zakłada
słuchawki i podczas swojej pracy przenosi się zupełnie
gdzieś indziej. Do miejsca, gdzie l iczy się tylko muzyka.
Dzięki niej poznaje samego siebie i chce ją przekazać
innym, by mogl i poczuć to, co on.
Muzyka jest najlepszym sposobem na ukazanie swoich
uczuć i emocji. Można przy niej płakać, śmiać się, bawić i
snuć głębokie refleksje. Podobnie jak pasja i marzenia, jest
dla nas swoistym kołem ratunkowym – pomaga wyjść z
najgorszych sytuacji i z najcięższych problemów. Podnieść
się i iść dalej robiąc to, co się kocha. W przypadku
Ickarusa – szukać nowych inspiracji do komponowania
muzyki i dzielenia się nią ze światem.

reż. Floria Sigismondi
USA 2010

reż. Hannes Stör
Niemcy 2010

berlin cal l ing
Klaudia Barasńska
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Komedia o muzyce rock, a jednocześnie fikcyjna historia
zespołu Tenacious D. Młody JB (Jack Black), po kłótni
z konserwatywnym ojcem, modl i się do plakatu słynnego
muzyka rockowego Dio (obecnie już nieżyjącego)
o pomoc w zostaniu gwiazdą. Ku zdziwieniu chłopca
plakat ożywa. Dio nakazuje Jackowi opuścić rodzinne
miasto – Kickapoo, spotkać towarzysza muzycznej
podróży oraz odnaleźć swoje przeznaczenie w Hol lywood.
JB robi tak, jak nakazuje mu jego guru. Młodzieniec
wyrusza w podróż po Stanach aby ćwiczyć grę na gitarze
i znaleźć kompana. W Kal iforni i bohater poznaje Kayla
Gasa – niesamowicie uzdolnionego gitarzystę. Z początku
niechętny, poseri i zabawnych sytuacj i, Gass decyduje się
nauczyć Jacka gitarowych technik. Zakładają zespół.
W pewnym momencie okazuje się jednak, że Gass nie

jest tym, za kogo się podaje. Odkrycie niechlubnej
przeszłości Kayla nie przeszkadza im jednak
w wykonaniu zamierzonego celu. Wspólnie wyruszają
na poszukiwania legendarnej Kostki Przeznaczenia.

Główni bohaterowie napotykają mnóstwo
przeszkód, z którymi radzą sobie w dość dziwaczny
sposób, paląc przy tym dużo trawy. Są zaradni i mają
głowy pełne niekonwencjonalnych pomysłów. "Kostka
Przeznaczenia" to fi lm o przyjaźni i starym,
dobrym Rock and Rol lu, urozmaicony autorskimi
piosenkami Tenacious D.

Fi lm pokazuje, że możl iwa jest przyjaźń na dobre
i złe, a nawet na bardzo złe – bowiem bohaterom
przyjdzie się zmierzyć z samym Szatanem (w tej rol i
David Grohl z Foo Fighters). Obowiązkowa pozycja dla
każdego fana rockowej muzyki. Rock and Rol l !

kostka przeznaczenia
Adrian Bujała

reż. Hannes Stör
Niemcy 2010
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