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Serdecznie dziękujemy.

W tym miesiącu Mrówkojada*
dokarmia firma www.ipix.net.pl

LOKATOR 15-17 czerwca 2007
Komisja Selekcyjna oraz Jury Festiwalu z przykroœci¹ informuj¹, ¿e pierw-
sza edycja Festiwalu Filmów Jednokomórkowych zosta³a odwo³ana, z po-
wodu zbyt ma³ej iloœci zg³oszeñ, co uniemo¿liwi³o przeprowadzenie selek-
cji i oceny prac. Wszystkim autorom którzy nades³ali w terminie filmy dziê-
kujemy i zapraszamy do udzia³u w kolejnej edycji festiwalu. Wiêcej informa-
cji mo¿na uzyskaæ pisz¹c: lokator@pointblue.com.pl

Pierwszy niezależny Festiwal Filmów Jednokomórkowych

Jedziemy do W³odawy. Ale co zacz ta W³odawa, na co, po co, gdzie, kiedy, czy ktoœ
wie? Hm. Jan Gondowicz, jak na erudytê przysta³o, jako jedyny „wie”, i tajemniczym
g³osem powiada: –We W³odawie przyby³o szeœæ–. Kto pamiêta nadawane po hym-
nie o pó³nocy komunikaty o stanie wód w polskim radiu? Sama w sobie fraza,
przyznajcie – brzmi. –We W³odawie przyby³o szeœæ” tudzie¿ „We W³odawie uby³o
szeœæ”, tudzie¿ – krakowskim targiem – „We W³odawie szeœæ”. Trzys³owny poemat
o tajemnicy i oczekiwaniu. No a nie?
A wiêc jedziemy do W³odawy, bo nikt nie wie, gdzie to i co to. Gdzie to i co to ta
p'atafizyka, pytaj¹ te¿ niektórzy, bój siê boga – nawet niektórzy z uczestników! Niezra-
¿eni, jedziemy na seminarium patafizyczne do W³odawy. Na patawyjazd stawili siê:
Jacek, PIO, Guta, Igor, Keymo, Magda, Karol, Daria, Madzia i Jacek. No i rzecz jasna
spiritus movens, imæ Jan Gondowicz.
A wiêc jedziemy do W³odawy. Sobota, automobil, widoki – no, ³adnie.
Docieramy. Miasteczko jak pere³ka w górkach – pagórkach, bardzo siê staram tego
nie robiæ, ale có¿, naprawdê czasem zmuszony jestem do szeptanych okrzyków
w stylu: „piêknie, no po prostu piêknie”. I turystów ¿adnych nie widaæ, i pustki urocze
w tym uroczym miasteczku, i tak chodzimy sobie i delektujemy siê uroczoœci¹,
i nawet uœmiechamy siê do siebie.
A potem sma¿eny syr z hranolkami i Z³oty Ba¿ant – ¿o³¹dek oddycha, wszystko
oddycha, ech, ech... Z³oty Ba¿ant dzia³a jak kawa, jak melisa, jak wêgiel, jak nic dzia³a,
jak nic!
I oto herbaciarnia, z setk¹ herbat do wyboru (przesadzam – z co najmniej dwusetk¹).
Wybieram Lubovnika Bodkowanego. Podobno zmniejsza potencjê i neurozê. No,
liczê na to! Pijê i czekam. Gdy tak czekam, a¿ siê zmniejszy, Jan Gondowicz zaczyna
patafizyczny wyk³ad. Temat wielki jak œwiat: g³upota. Nie miejsce tu sprawê refero-
waæ, jedno tylko wiedzcie: kto tam by³ i herbatê pi³, ten ci ju¿ przeciw g³upocie jak
Jerycho ufortyfikowany i tylko napotkanie wybitnej jakiejœ tr¹by zdeprawowaæ go
mo¿e.
Seminarium, jak na seminarium przysta³o, ci¹g dalszy w knajpie mia³o, integracyjn¹
czêœæ sw¹ do porannych godzin kontynuowa³o. A rano, czyli w popo³udnie (winna
temu integracja winna ) posz³a ca³a grupa patafizyczna odkupiæ winy na lokaln¹ kalwa-
riê. Krzy¿ swój ka¿dy na sw¹ Golgotê niós³, g³ow¹ jednoczeœnie w stronê ka¿d¹
krêci³, bo znów, bo znów, bo znów szeptane krzyki zewsz¹d: „jak piêknie, jak piêk-

nie”. No bo piêknie by³o, to fakt (jeœli ktoœ chce, niech zobaczy na stronie Lokatora).
A na szczycie kalwarii koœció³ek, a tak ³adnie wszystko wokó³ zaniedbane, psuj¹ce
siê, takie ³adne ruiny, choæby niekatolicki jakiœ kraj, choæby raj dos³ownie!
I jak to siê mówi: „ech, jak trudno wracaæ”. Zosta³oby siê we W³odawie, ech,
zosta³o. We W³odawie uby³o szeœæ, we W³odawie przyby³o szeœæ.
Zahacza jeszcze patawyjazd o górski matecznik Podziewskiej, gdzie PIO beszczeœci
na oczach wszystkich patafizyków ogródek domowy i wykrada z niego paprocie.
Teraz tylko trzeba – zasadzi³y siê owe paprocie w ogródku Lokatora  pilnie je
obserwowaæ w noc 21 czerwca, wszak od wieków wiecznych wszystkim wiadomo,
a szczególniej starym babusiom, które o tym szeroko a du¿o opowiadaj¹ wieczorem
przy kominie, gdy siê na nim drewka jasno pal¹ i weso³o potrzaskuj¹, ¿e noc¹ œw.
Jana, która najkrótsza jest w ca³ym roku, kwitnie paproæ, a kto jej kwiatuszek znaj-
dzie, urwie i schowa, to wielkie na ziemi szczêœcie mieæ bêdzie.
Ju¿ wiem, rzecz jasna, co siê dzieje we W³odawie. Siê dowiedzia³em. Na przyk³ad
Festiwal Trzech Kultur siê dzieje. Ale odp³aciliœmy W³odawie za nasz¹ niewiedzê
o niej – skoro nic o niej nie wiedzieliœmy, to teraz ona nic o nas nie wie, teraz ona nie
przypuszcza nawet, ¿e Z³oty Ba¿ant na Zamku, ¿e krzy¿e nasze na Kalwarii, ¿e cia³a
nasze w krêtych i pagórkowatych uliczkach uroczoœæ miasteczka kontemplowa³y.
I nawet nie wie W³odawa, ¿e kolejny wa¿ki rozdzia³ historii polskiej patafizyki roze-
gra³ siê w³aœnie tam.
We W³odawie szeœæ, we W³odawie szeœæ, czeœæ, czeœæ!

Jacek Błach
Trzecie Seminarium PATAFIZYCZNE odbyło się we Włodawie 26 maja 2007 roku.

We Włodawie przybyło sześć

princiPIO – miniatury
Galeria CAMELOT, p. I.  21.06 - 18.07.2007
„princiPIO” to zestaw grafik nad którymi pracowa³em w ci¹gu kilku ostatnich lat. S¹ to
g³ównie notatki z podró¿y, „zdjêcia” z ró¿nych miejsc, cytaty zas³yszane na ulicy.
Pierwsza seria prac „24h PIO” powsta³a w czasie ca³onocnej  podró¿y w wagonie
restauracyjnym WARS, na trasie Kraków – Szczecin – Kraków i da³a pocz¹tek ca³e-
mu cyklowi miniatur, pokazanych na tej wystawie. W trakcie kolejnych podró¿y du¿y
wp³yw na to, co – i w jaki sposób – pojawia³o siê na kartkach notatnika mia³y nie tyle
miejsca, które odwiedza³em, co  s³owa takich twórców jak Roland Topor, Henri
Michaux czy Donald Barthelme, których teksty powodowa³y we mnie specyficzny
rodzaj percepcji umo¿liwiaj¹cy mi poruszanie siê nieco na marginesie rzeczywisto-
œci. Ta seria miniatur nigdy nie zostanie ukoñczona...

PIO, czerwiec 2007
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Dokument wraca do kina
O wolności i dokumentach
z profesorem Franci Slakiem
rozmawia Bojana Todorowic i Piotr Kaliński
Bojana Todorowic: Franci Slak jest profesorem Aka-
demii Teatralnej, Radiowej, Filmowej i Telewizyj-
nej na Uniwersytecie w Lublanie. Na dzisiejszym
spotkaniu przedstawi dzia³alnoœæ Akademii, zapre-
zentuje swój film jak i filmy studentów.
Franci Slak: Zapomnia³a Pani dodaæ, ¿e jestem absol-
wentem szko³y filmowej w £odzi i dlatego mo¿emy
siê porozumieæ w tym piêknym jêzyku, który uwiel-
biam i du¿o w nim czytam, chocia¿ ukoñczy³em szko³ê
w 1978 roku, a zatem doœæ dawno...  Za czasów,
wiadomo jakich – co mi siê w pewnym sensie podo-
ba³o, bo ten komunizm jugos³owiañski by³ taki trochê
inny – pomyœla³em sobie, ¿e jak ju¿ mamy komunizm
to na ca³ego i pojecha³em do Polski. I sprawdzi³o siê.
To by³o bardzo ciekawe doœwiadczenie ¿yciowe i bar-
dzo dobra szko³a, nie da siê zapomnieæ tych czasów.
Jak ju¿ wróci³em do Lublany, choæ opuœci³em tamtej-
sza Akademiê po trzecim semestrze, bo wydawa³a mi
siê ta szko³a bardziej teatralna ni¿ filmowa, a ja chcia³em
byæ filmowcem. PóŸniej zosta³em asystentem na wy-
dziale monta¿u i zrobi³em kilka filmów fabularnych.
Obecnie od ponad 20 lat pracujê ze studentami. Jest to
ma³a szko³a, nazywamy to takim „butikiem filmowym”,
po 4 studentów na roku re¿yserii filmowej i, mimo
naszych starañ, nie ma innych kierunków – operator-
skiego czy monta¿u. Ale jak wiadomo – S³owenia jest
ma³a, Lublana jeszcze mniejsza, a szko³a malutka. Ale
ma to zaletê, ¿e jesteœmy blisko ze studentami – to
takie indywidualne studium. Prowadzimy bardzo du¿o
æwiczeñ telewizyjnych, przede wszystkim praktykê re-
klamy. Nasi studenci s¹ wszechstronnie przygotowani
do podjêcia ró¿nych dzia³añ zawodowych: filmowych
i telewizyjnych. Przedstawimy dziœ zestaw filmów, na
pocz¹tek ze S³owenii. Poka¿e  jak dokumentowa³em
dzieñ w którym S³owenia proklamowa³a niepodleg³oœæ.
PóŸniej by³a tak zwana dziesiêciodniowa wojna o nie-
zale¿noœæ, której ju¿ nie mog³em krêciæ, bo nie mia³em
taœmy ani kamery. Jest to relacja z ostatniego dnia Lu-
blany w Jugos³awii z czego póŸniej zmontowa³em fil-
mowy przegl¹d historii S³owenii od 1991 do symbo-
licznego roku zerowego.

BT: Co tak naprawdê spowodowa³o, ze zacz¹³
pan studiowaæ w Polsce?
Franci Slak: Fascynacja Gombrowiczem na pewno,
znajomoœæ filmu polskiego – Wajda, Skolimowski,
Borowczyk – to pokazywano w S³owenii. Chodzi³o
siê na ka¿dy nowy film Wajdy, byliœmy na bie¿¹co. Dziœ
polski film w kinach s³oweñskich nie istnieje, w telewizji
czasami tak, np. zestaw filmów krótkich pod nazw¹
„Solidarnoœæ”, co roku dwa, trzy lub cztery polskie fil-
my. By³em zafascynowany filmem polskim. PóŸniej
w Polsce pozna³em nowych twórców, re¿yserów, pi-
sarzy, poetów. Ta fascynacja trwa nadal, moim ulubio-
nym pisarzem pozostaje Marek H³asko. Jak na razie
nikt go jeszcze nie pobi³.

PK: Jak obecnie wygl¹da wspó³praca  z Polakami?
Franci Slak: Przyje¿d¿am tu w ró¿nych sprawach
i prywatnie, i zawodowo. Odwiedziæ kolegów ze
szko³y, czasami na jakiœ festiwal – np. rok temu do
Torunia. S¹ ró¿ne okazje i chêtnie przyje¿d¿am. O
ile jest czas.

PK: Czy istnieje wspó³praca pomiêdzy Szko³ami
Filmowymi w Polsce i S³oweni?
Franci Slak: Nie istnieje. Festiwal tak, ale wymiany stu-
denckie nie wychodz¹.

PK: Na ile polskie animacje, fabu³y i niezale¿ne do-
kumenty s¹ znane w S³owenii wœród m³odych ludzi?
Franci Slak: Chyba w ogóle nie s¹ znane. Teatr podró-
¿uje, bywaj¹ spotkania z pisarzami. Ale kino i muzyka
nie.  A szkoda, bo widzia³em w tamtym roku wspania-
³e polskie filmy niezale¿ne, zrobi³y na mnie wiêksze
wra¿enie ni¿ filmy z g³ównego nurtu. O wiele bardziej
podoba³y mi siê filmy niezale¿ne.

PK: Jaki jest program nauczania w Lublanskiej
Szkole Filmowej? Bardziej k³adzie siê nacisk na
dokument czy fabu³e?
Franci Slak: Pierwsze dwa lata poœwiecone s¹ rozwija-
niu wra¿liwoœci wobec rzeczywistoœci, czyli æwicze-
niom dokumentalnym, mimo ¿e pracujemy na kierun-
ku filmów fabularnych, który cieszy siê wiêksz¹ popu-
larnoœci¹ wœród studentów. Zatem pierwsze dwa lata
koñcz¹ siê zrobieniem przez nich dokumentu. PóŸ-
niej, kiedy maj¹ ju¿ za sob¹ pracê z ekip¹ filmow¹, kiedy
znaj¹ ca³y system, wówczas robi¹ dwa filmy fabularne
ma trzecim i czwartym roku.

PK: Czy studenci dostaj¹ materia³y i œrodki na
zrobienie filmu w trakcie trwania nauki?
Franci Slak: Tak, dostaj¹ bud¿et, który nie jest du¿y,
i ka¿dy  ma tak¹ sam¹ okreœlon¹ kwotê. I w ramach
tych œrodków musza siê zmieœciæ wydatki.

PK: Jak wygl¹da ¿ycie absolwenta? Bo z tego co
wiem krêcenie filmów w Polsce nie jest proste,
nie ma pieniêdzy na produkcjê, a tym bardziej na
promocjê filmów studenckich. Jak to wygl¹da
w S³owenii?
Franci Slak: Promocjê filmów studenckich?

PK: Mówiê o filmach niezale¿nych, etiudach stu-
denckich, animacji. Taka promocja w Polsce nie
istnieje i tak naprawdê pokazywanie tych filmów
po za sam¹ uczelnia jest praktycznie niemo¿liwe.
Franci Slak: Jest sporo festiwali filmów krótkich i stu-
denckich, kina niezale¿nego. Takich festiwali jest du¿o
na œwiecie. Dystrybucja takich filmów ogranicza siê do
takich imprez. Nasze filmy bardzo sporo podró¿uj¹.
Bardzo du¿o pracy wk³adamy w robienie napisów, ich
kolporta¿ itp. i to jest czêœæ naszej pracy. Studenci dziê-
ki temu konfrontuj¹ swoje filmy z innymi. Miêdzy inny-
mi na festiwalach w Monachium, £odzi czy Krakowie
na Etiudzie&Animie.

PK: Jaka czêœæ studentów znajduje potem prace
w swoim zawodzie?
Franci Slak: Ró¿nie bywa. Czêœæ filmów robi¹ w tele-
wizji pañstwowej, co daje im doœwiadczenie. Czêœæ
z nich póŸniej pracuje w telewizji, która zawsze potrze-
buje m³odej krwi. Dostaj¹ pracê, mo¿e nie na d³ugo,
bo telewizja jest bardzo wymagaj¹ca, p³aci ma³o itp.,
ale ci lepsi w ci¹gu dwóch-trzech lat dostaj¹ mo¿liwoœæ
zrobienia pierwszego filmu. Istniej¹ specjalne fundu-
sze na takie projekty, tak¿e ze œrodków unijnych. Sytu-
acja siê zmienia z roku na rok. Tak¿e pod wzglêdem
zaniku publicznoœci kinowej, w czasach kina domowe-
go i globalnej amerykañskiej konkurencji, kinematogra-
fie narodowe maj¹ problem. Czêsto zastanawiamy siê
z innymi re¿yserami, jak zrobiæ s³oweñski film za po-
wiedzmy milion euro i znaleŸæ dla niego publicznoœæ,
zdobyæ odzew. Oczywiœcie telewizja te filmy pokazuje,
jest rynek narodowy, ale na naszym rynku licz¹cym
2 miliony widzów to jest katastrofa. W Polsce jest pod

tym wzglêdem jest du¿o lepiej – macie du¿¹ widow-
niê, choæ te¿ ciê¿ko zaprowadziæ j¹ do kina. Kiedyœ
by³y lepsze czasy, np. mój kolega ze studiów, Machul-
ski, robi³ rzeczywiœcie kasowe filmy. Ale to ju¿ chyba
jest przesz³oœæ.

PK: Ogl¹daliœmy dokument przedstawiaj¹cy hi-
storiê pañstwa s³oweñskiego. Jak profesor ocenia
te zmiany po tym, jak S³owenia uzyska³a niepod-
leg³oœæ, zaœ sama Akademia musi walczyæ o rynek
z demonami Zachodu?
Franci Slak: No, wszyscy siê zastanawiamy co teraz
zmieni³o siê na lepsze, a co na gorsze. Technologia
posz³a do przodu, produkcje filmowe s¹ o wiele tañ-
sze. Mo¿na zrobiæ film bez du¿ego bud¿etu, choæ nie
jest to ³atwe i wymaga du¿o si³ i energii m³odych twór-
ców. Internet sta³ siê œrodkiem dystrybucji. Wspó³cze-
snoœæ jest ok, ale to prawda, ¿e kiedyœ widownia by³a
liczniejsza, a filmy krajowe by³y czymœ, co trzeba by³o
zobaczyæ. Trudno, podobnie dzieje siê na ca³ym œwiecie
i dlatego istniej¹ programy wspierania kina narodowego.

PK: Nie lepiej by³o krêciæ filmy pod tzw. presj¹,
kiedy nie mo¿na by³o powiedzieæ wszystkiego
i trzeba by³o kombinowaæ jak to powiedzieæ?
Franci Slak: Tak, wtedy by³o ciekawiej. Mo¿e nawet nie-
d³ugo znów tak bêdzie. W S³owenii te¿ mamy rz¹d pra-
wicowy i w tej chwili zastanawiamy siê czy znów nie trze-
ba bêdzie zacz¹æ mówiæ szyframi. Ale ja siê z tego cieszê.

BT: Jak ma siê film dokumentalny w S³owenii? Czy
s¹ odbiorcy tego rodzaju filmów, równie¿ filmów
studenckich?
Franci Slak: Odbywa siê to g³ównie poprzez telewizjê,
pe³ni ona funkcjê obserwacji dokumentalnej. Studenci
robi¹ swoje filmy w ramach ma³ych projektów telewi-
zyjnych i s¹ one póŸniej regularnie pokazywane.
W telewizji pañstwowej dokumenty zajmuj¹ wa¿n¹ po-
zycjê w programie, bo s³oweñska telewizja ma dobry
program dokumentalny i tak¹ w³aœnie ma renomê.
Ogl¹daj¹c TVP Kultura widzê, ¿e tak¿e tutaj dokument
siê rozwija, nadal jest ciekawy i ogl¹daj¹c wiele stu-
denckich filmów na festiwalach dostrzegam, ¿e w wie-
lu krajach np. w Izraelu, we Francji dokument tak¿e jest
bardzo ciekawy i to jest dobre. Kino jest pewnym
medium do obserwacji œwiata.

BT: Czy jest festiwal kina dokumentalnego w S³owenii?
Franci Slak: Jest festiwal Docma, jest te¿ Miêdzynaro-
dowy Festiwal Kina Dokumentalnego i jest tak¿e po-
kaz filmów dokumentalnych – swego rodzaju przegl¹d
filmów dokumentalnych. Rynek dla dokumentu jest
doœæ ciê¿ko zdobyæ, przewa¿nie jest to rynek miêdzy-
narodowy, ale wymianê mo¿na by wzmocniæ, zw³asz-
cza miêdzy mediami europejskimi. Osobiœcie czêsto
ogl¹dam dokumenty tak¿e ze wzglêdu na chêæ pozna-
wania innych kultur.

PK: Czy w takim razie uwa¿a pan, ¿e telewizja
jest lepszym medium ni¿ kino?
Franci Slak: Jest dostêpnym medium, bo wprowadziæ
dokument do kina to ju¿ jest wysoka szko³a. Dokument
wraca do kin, i nie tylko muzyczny, jak kiedyœ  „Wood-
stock”. Pewne g³oœne filmy dokumentalne dostaj¹ dys-
trybucjê, ale nie jest to normalna praktyka, to s¹ wyj¹tki,
choæ pewn¹ popularnoœæ dokument ma – jak np. Mi-
chael Moore. Dokument wraca do kina, ale nie jest to
nawet procent, a raczej promil tego rodzaju filmów.
W telewizji, jako codziennym medium, jest ³atwiej. Mnie
bardzo siê podoba³a polska szko³a filmu dokumentalne-
go: Brzozowski, Karabasz, Bossak. To znik³o, np. poka-
zywanie krótkich dokumentów przed filmami fabularny-
mi, nawet nie tylko dokumentów, ale te¿ krótkich fabu³.

Klub LOKATOR, Kraków 24.05.2007
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Samotna Wyprawa Rowerowa

Agnieszka Taborska OKRUSZKI

Własność
Podczas Miêdzynarodowych Targów Ksi¹¿ki
w Pa³acu Kultury zauwa¿y³am w toalecie szczot-
kê klozetow¹, grubym czarnym flamastrem pod-
pisan¹ WC. By³a niczym przedmiot surrealistycz-
ny: jej funkcja zda³a siê komuœ na tyle nieoczywi-
sta, ¿e odczu³ potrzebê okreœlenia, w jakim po-
winna siê znaleŸæ wnêtrzu. Prawie mia³am ocho-
tê j¹ ukraœæ. Wyzwoliæ od przypisania do miejsca
i – wzorem króla Ubu – triumfalnie wnieœæ do
jadalni!

Mieszkanie
Retoryka agentów mieszkaniowych przypomina
retorykê polityków: du¿o s³ów, odnosz¹cych siê
do sytuacji w sposób jak najbardziej ogólnikowy.
Szczeroœæ jednych i drugich bez przerwy jest ogra-
niczana mnóstwem niezale¿nych od nich czynni-
ków. I jedni, i drudzy, d¹¿¹ do konkretnego celu.
Agenci mieszkaniowi przypomnieli mi siê w trak-
cie ogl¹dania relacji z pierwszej tury wyborów
prezydenckich we Francji. Kandydaci mówili mniej
wiêcej to samo, odmieniaj¹c na tysi¹ce sposo-
bów magiczne s³owo „Zmiana”. Szukaj¹c kilka lat
temu mieszkania, odebraliœmy lekcjê polityki. Dwa
warunki – ¿e chcemy zamieszkaæ na ostatnim piê-
trze i nie przy placu zabaw – agenci interpretowali
niczym prawdziwi mê¿owie stanu, bez zmru¿e-
nia oka proponuj¹c nam mieszkania na parterze
i z oknami wychodz¹cymi na przedszkola. Bo co
prawda nie by³o to dok³adnie to, co WYDAWA-
£O nam siê, ¿e chcemy, ale.... Dyplomatyczny
rekord pobi³a agentka, usi³uj¹ca sprzedaæ zagrzy-
bione poddasze w strasznej kamienicy na robot-
niczym ̄ oliborzu. Gdy przyjechaliœmy je obej-
rzeæ, poczuliœmy siê jak na planie Lokatora Polañ-
skiego. Zewsz¹d œledzi³y nas nieprzychylne oczy:
grubych kobiet w kiedyœ bia³ych, koronkowych
stanikach, opalaj¹cych siê na zaœmieconym po-
dwórku przy w³azie do kana³u oraz brzuchatych
mê¿czyzn w dziurawych, przepoconych podko-
szulkach, opartych o barierki balkonów z puszk¹
piwa w rêku. Potworne by³o wszystko, ale naj-
bardziej – œmierdz¹ca stêchlizn¹ klatka. „Na klatce
jest straszna wilgoæ, œciany s¹ pokryte liszajami” –
powiedzia³am, ¿eby powiedzieæ cokolwiek.
Agentka musia³a czêsto ogl¹daæ konferencje pra-
sowe polityków. „To tylko wygl¹d” – wyjaœni³a.
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Tam gdzie pierwszy toast
wznosi się za Boga
i opatrzność, drugi za
towarzyszy przy stole,
a trzeci za wiecznie tam
wielbionego... Stalina.

Foto: Michał Korta, Gruzja 2006Z Michałem Kortą* o wyprawie do Gru-
zji i Azerbejdzanu rozmawi Stanisław Kot
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Odkrywanie nowych przestrzeni bywa przez znaczn¹
wiekszoœæ praktykowane na drodze  powtarzania cu-
dzych schematów poznania, kroczenia wydeptanymi
œcie¿kami i rozpoznawania ju¿ uznanych punktów na
mapie. Ten szlak, mimo ¿e ma³o odkrywczy, dostarcza
wiele przyjemnoœci, przynale¿y bowiem, by tak rzec,
do przyjêtej kultury zwiedzania; porusz¹jacy siê po nim
turysta odtwarza to, co zostalo przez innych wyszcze-
gólnione i uznane za warte uwagi. W Amsterdamie do
takich miejsc nale¿¹ kana³y, Red-Light District, coffee
shops, gay street, dawny ratusz, teraz Pa³ac Królewski
De Dam po³o¿ony w geograficznym centrum miasta,
zabytkowe kamienice, które przypominaj¹ o œwietno-

LISTY Z AMSTERDAMU

Przygody, tułaczka i światowe życie duchowego
wiwisektora – Juffertje van Neus(talgie)

œci holenderskiego z³otego wieku oraz imponujace
kolekcje muzealne (Rijksmuseum, Rembrandthuis, van
Gogh Museum, Stadelijk Museum) – bêd¹c tu nie
wypada tego wszystkiego nie zobaczyæ.
Mo¿liwy jest jednak wybór innej, mniej uczêszczanej
drogi, która prowadzi do prawdziwszego (bo bardziej
indywidualnego) poznania. Zamiast potocznoœci, kon-
wencjonalnoœci i poœpiesznych rzutów okiem lepiej
jest poddaæ sie miastu. Jeœli na schodach owych zabyt-
kowych kamienic w centrum miasta przesiaduj¹ miesz-
kañcy,  warto oœmieliæ siê i zamieniæ z nimi kilka s³ów,
skoro to g³ównie w tym celu tam przesiaduj¹. Wêdru-
j¹c po Amsterdamie, warto zawitaæ do rzadziej uczêsz-

czanej przez turystów wschodniej dzielnicy miasta –
Jordan, dawniej nale¿¹cej do biedoty miejskiej, teraz
pe³nej czaruj¹cych zau³ków, przytulnych restauracji
i ma³ych galerii sztuki. Jednym z moich ulubionych miejsc
jest wyspa Java, mieszkalne osiedle po³o¿one na wo-
dzie, które wbrew swej nazwie wyglada raczej niereal-
nie, niczym bardzo starannie u³o¿one klocki lego, i któ-
re wraz z okolicznymi budynkami stanowi ujmuj¹cy
przyk³ad wspó³czesnej architektury. Gdziekolwiek nogi
ponios¹, jednego mo¿na byæ pewnym - Amsterdam
jest miastem, w którym warto sie zgubiæ, bowiem przy-
godnoœæ bywa tu bardzo odkrywcza.

S.K.: Dobrze poci¹g do Odessy. Potem prom
z Odessy do?
M. K.: Poti. Wyl¹dowa³em w Gruzji. Tam na promie
jeszcze czeka³em 8 godzin na celników zanim przyjd¹
i sprawdz¹ paszporty. Po tych oœmiu godzinach,
w nocy wypuœcili nas na l¹d.

S.K.: Generalnie trasa zak³ada³a przjechanie z Poti,
przez Tbilisi w Gruzji, do Baku w Abezerbejdza-
nie. Ile to razem kilometrów?
M. K.: Wed³óg moich obliczeñ przejecha³em oko³o
1000 kilometrów, to nie jest du¿o jak na wyprawê
rowerow¹ ale nie chodzi³o o to aby przejechaæ jak
najwiêcej tylko „jak najdok³adniej”.

S.K.: Jak wybiera³eœ trase. Jecha³eœ g³ównymi dro-
gami czy wybiera³eœ boczne?
M. K.: Ró¿nie, generalnie jecha³em g³ówn¹ drog¹
przede wszystkim ze wzglêdu na czas. Mia³em zare-
zerwowany bilet lotniczy i nie chcia³em siê spóŸniæ do
Baku. Na pocz¹tku pogoda nie by³a najlepsza, mia³em
opóŸnienie przez pierwsze dni, wiêc potem nadrabia-
³em jad¹c przede wszystkim g³ówn¹ drog¹. Zda¿a³o
mi siê zje¿d¿aæ na drogi boczne, najczêœciej jak szuka-
³em miejsca na nocleg.

Wczoraj schowa³em siê przy trasie w jakiejœ przydro¿-
nej restauracji. Zjad³em miêsny obiad, napi³em siê kawy.
Chcia³em siê zbieraæ, bo przesta³o padaæ ale wlaœcicie-
le zaprosili mnie na szklaneczkê wina domowej roboty.
By³o mi³o, opowiadali o wojnie. Skoñczy³ siê na czte-
rech szklaneczkach i zagryzce. Po¿egna³em siê i poje-
cha³em.

S.K.: Jak siê jedzie przez Gruzjê, czu³eœ siê bez-
piecznie?
M. K.: To jest bardzo dziwne, bo oczywiœcie jakiœ lêk
istnieje, zw³aszcza ¿e tubylcy ci¹gle powtarzali, ¿ebym
uwa¿a³ gdzie rozbijam namiot, gdzie jadê. W ogóle nie
mogli tego zrozumieæ ¿e ktoœ sam, z zewn¹rz, siê tam
wybiera. Natomiast po paru dniach oswoi³em siê
z tym lêkiem i nie by³o to ju¿ nic nadzwyczajnego.
Przede wszystkim dlatego, ¿e ludzie s¹ tam fantastycz-
ni, myœlê ¿e najprzyjemniejsza czêœæ wyprawy wi¹¿e
siê z napotkanymi ludzmi, którzy z ulicy zapraszaj¹ na
poczêstunek, na wino, na przeró¿ne pysznoœci. Sta-
nowi¹ kwintesencjê kaukazu. Maj¹ wrodzon¹ goœcin-
noœæ  i umi³owanie do zabawy. Mimo i¿ jest to bardzo
ubogi kraj, ludzie zachowuj¹ tam pogodê ducha, któr¹
na przyk³ad tak trudno znaleæœ u nas na codzieñ

Wczoraj 15.09 wieczorem dotar³em do Gruzji. Ciem-
no i pada. Przejecha³em w deszczu oko³ 20 km. Spa-
³em na ma³ej stacji kolejowej. Znów pada.

S.K.: A jak by³o z noclegami. Czyta³em na twoim
blogu ¿e spa³eœ te¿ na dworcu?
M. K.: Tak, zdarzy³o mi siê to w pierwsz¹ noc,
w pobli¿u Poti. W³aœciwie by³ to najwiêszy kryzys tego

wyjazdu. Prom siê spóŸni³, ja przemok³em. By³y fatal-
ne warunki na drodze, nic nie widzia³em, wiêc zdecy-
dowa³em siê przeczekaæ na dworcu.

Krajobraz powalajacy.

S.K.: Jak bardzo Gruzja jest ró¿na od tego co
mamy za oknem w Polsce?
M. K.: Nie jest tak bardzo inna. To znaczy pamiêtam
klimaty Polskie sprzed 15, 20 lat i bardzo one przypo-
minaj¹ obraz dzisiejszej Gruzji. Widaæ ogromne skraj-
noœci. Po miastach je¿d¿¹ drogie limuzyny a na wsi
mo¿na zobaczyæ jak¹œ „dwukó³kê” ci¹gniêt¹ przez kro-
we. Wiêc to s¹ takie najprostrze klimaty i skrajnoœci jak
wszêdzie. Jeœli chodzi o przyrodê i klimat, w sensie
pogody, to mog³oby to byæ wymarzone miejsce na
ziemi. Le¿y zreszt¹ na wysokoœci geograficznej W³och.

Do Tbilisi przyjecha³em przedwczoraj wieczorem, by³-
straszny wiatr, du¿y ruch, du¿o objazdów i nad³o¿y-
³em drogi chc¹c trochê zobaczyæ. Zobaczy³em nie-
wiele, ale jak zwykle mia³em mi³e spotkanie z gruziñski-
mi ch³opami - poczêstowali mnie czacza, czyli gru-
ziñsk¹ wódk¹ z winogron. Polecam.

S.K.: Jaka by³ przeprawa przez granice Gruzji
i Azerbejdzanu?
M. K.: Kilka budek, bramki, m³odzi ch³opcy z karabina-
mi jako stra¿nicy, co wygl¹da³o trochê dziwnie. Ale to
by³a tylko formalnoœæ , po podpisaniu kilku papierków
puœcili mnie dalej. Oczywiœcie byli bardzo zdziwieni
moim œrodkiem transportu. W przewodniku przeczy-
ta³em ¿e Azerbejdzan jest du¿o bardziej bezpieczny ni¿
Gruzja i trochê mi to pomog³o w dalszej podró¿y,
czu³em siê du¿o swobodniej ni¿ w Gruzji.

Salam Alejkum! Spa³em dziœ u Azerów i Cyganów sprze-
daj¹cych owoce przy drodze. Wieczorem dosta³em
sa³atkê z arbuzów i melonów. No i oczywiœcie wyœmie-
nity c'ay (herbatê). Spa³em w œpiworze wlaœciwie na
polu pod prowizorycznym baldachimem. By³o ciep³o.

S.K.: Jak wygl¹da³a twoja dalsza droga przez Azer-
bejdzan?
M. K.: Jecha³em ca³y czas w kierunku Baku. Krajobrazy
zmienia³y siê, dooko³a rozci¹ga³ siê step. Niestety
oszczêdza³em aparat na póŸniej i nie zrobi³em takich
zdjêæ stepu jak bym chcia³. Ale by³y widoki i kontakt
z ludzmi. To wa¿ne. Tak samo jak w Gruzji, ludzie
zatrzymywali mnie na ulicy, zadawali pytania, czêsto-
wali herbat¹. Po tym w³aœnie mo¿na odró¿niæ Gruzina
od Azera. Gruzini pij¹ wino, w Azerbejdzanie pyszn¹
aromatyczn¹ herbatê strasznie ¿yczliwi ludzie. Czasa-
mi chyba oni byli bardziej ciekawi mnie ni¿ ja ich, nie
mogli zrozumieæ ¿e ktoœ z zewn¹trz ich odwiedza.

Nie mogê siê doczekaæ zdjêæ. Muszê przyznaæ ¿e nie-
które sytuacje parali¿wa³y mnie fotograficznie, inne zaœ
wyzwala³y „nieznane”.

S.K.: A napotka³eœ jakieœ Polskie œlady?
M. K.: Tak naprawde œladów polskoœci w Baku jest
bardzo du¿o. Ka¿dy na pewno pamiêta Cezarego Ba-
ryke z „Przedwioœnia”. Bardzo du¿o polskich architek-
tów budowa³o tam równie¿ domy, zw³aszcza na Sta-
rym Mieœcie. Spotka³em nawet jednego Azera który
mieszka³ kiedyœ przez piêæ lat w Rzeszowie.

S.K.: Czyli jest to bezpieczny kraj do zwiedzenia?
M. K.: Tak, zdecydowanie tak! To znaczy, jak omija siê
regiony Osetii Pó³nocnej i Abchazji gdzie mog¹ jeszcze
grasowaæ bojówki partyzanckie (podobno) to uwa-
¿am ¿e jak najbardziej.

S.K.: Piêkna podró¿ pomiêdzy Morzem Kaspij-
skim a Morzem Czarnym, na pewno masz plany
na jakieœ kolejne wyprawy?
M. K.: Myœle o jakiejœ wyprawie do Azji. Mo¿e pó³noc-
na Rosja. Jeszcze nie jestem pewny.

Osiagna³em cel, chocia¿ to jeszcze nie koniec podró¿y.
By³o bardzo pouczaj¹co, odkrywczo jeœli chodzi o kul-
turê obyczaje i kulinaria ale te¿ jeœli chodzi o samego
siebie. Wszystko by³o takie... pierwsze. Chwilami czu-
³em siê jak dziecko, które odkrywa dopiero œwiat woko-
³o siebie. Wróci³y sny, a ¿ycie okaza³o siê czymœ wiêej
ni¿ codzienn¹ rutyn¹.

S.K.: Co da³a ci ta podró¿?
M. K.: Trudno odpowiedzieæ tak wprost. Mia³em czas,
¿eby zastanowiæ siê nad przesz³oœci¹ i przysz³oœci¹.
Nad tym co bym chcia³ w ¿yciu robiæ. Generalnie ca³y
wyjazd uwa¿am za bardzo mistyczny i uduchowiony.

Bilans strat: zostawi³em czapkê u gospodarzy w Gruzji,
niech im s³u¿y. Mnie s³oñce spali³o na twarzy. Zgubilem
te¿ dwa podkoszulki. Zwia³o mi je z roweru kiedy je-
cha³em bez podkoszulka. Nic to.

pi¹tek, 29 wrzeœnia 2006 18:32
Wiec jestem w domu. Szczesliwie i ca³y!

* Michał Korta -  ur 1975 w Bochni, germanista i fotograf.
Mieszka i pracuje w Krakowie. Córka Sonia, lat 9. Wolny
duch i miłośnik chartów.
Cytaty w tekście są fragmentami bloga Michał Korty.
W całości dostęny na stronie: http://web.mac.com/
michalkorta
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PIO: Jak to siê sta³o ze jesteœ w Krakowie? To
historyczny moment bedziecie z Danielem i Sin¹
graæ pierwszy wspólny koncert.
Rob: Ja chcia³em... Mam rodzine w warszawie i Gdañ-
sku i oni wys³ali mnie do Krakowa, bo Krakow jest...

PIO: super!
Rob: Tak, super :) A to, ¿e spotkaliœmy siê tu w tym
samym czasie to przypadek.

PIO: Od jak dawna znacie siê z Sin¹ i Danielem?
Rob: Poznaliœmy sie na tour „The Frames”
Sina: To by³ pierwszy koncert w Brnie, w lutym tego
roku. Znaliœmy Glena Hansarda, ale nie znaliœmy resz-
ty zespolu.

PIO: Byliœcie razem na trasie koncertowej, tak?
Sina: Robiliœmy support dla „The Frames”. Zagraliœmy
trzy koncerty w Czechach i cztery w Austrii.

PIO: Z wykszta³cenia jesteœ in¿ynierem dzwiêku.
Jak to siê sta³o ¿e zaczo³eœ graæ z The FRAMES?
Rob:  Jak pracowa³em w studio nagrañ w Chicago –
Electrical Audio. Moim szefem by³ Steve Albini. Praco-
wa³em tam 8 lat i by³em in¿ynier dzwiêku i tam spotka-
³em siê z Glenem. Pó³tora roku pozniej spotka³em siê
ponownie z Glenem na moim koncercie w 2001 roku
gdy gra³em z grup¹ „The Butchershop Quartet”
I te¿ z inna grupa z Dan’em w Nad Navillus. My friend
Dan, who is Nad Navillus, booked a small tour thro-
ugh Ireland in October of 2001. We played a show
with Glen in west Cork, in club called DeBarra’s in
Clonakilty, it was owned by Noel Redding. Anyway,
we were supporting Glen that night and he was looking
for guitar player to do a tour with the Frames because

David Odlum had left the band a month or two befo-
rehand and they had a tour of the states coming up that
following December, so I was asked to play. That’s
how it stared.

PIO: Zanim zacz¹³es graæ w „The Frames”, mia-
³eœ w³asny zespó³?
ROB: Tak, pierwsza grupa nazywala siê „Garden Bo-
wer”, póŸniej „The Butchershop Quartet”, we took
the “Rite of Spring” by Igor Stravinsky, an orchestral
piece, and we arranged it and scored it, in its entirety,
for rock band: 2 guitars, bass and drums. It’s crazy
sounding stuff. But Glen knew about „The Butcher-
shop Quartet” and thought the music was crazy and
seemed to be impressed. I think he thought that if I
could play this kind of stuff, then I could play any of the
frames songs that are quiet, dynamic, complicated.

PIO: S³ysza³em twoj¹ nowo nagran¹ p³ytê. Czym
siê ró¿ni siê twoja muzyka od tej któr¹ grasz
z „The Frames”?
Rob: Nie wiem, bo ja du¿o siê nauczy³em graj¹c
z „The Frames” i du¿o nauczy³em siê patrz¹c, jak Glen gra, jak
spiewa, i to da³o mnie confidence ¿eby to by³o podobnie.

Sina: Ale twoje piosenki s¹ zupe³nie inne ni¿ Glena?
ROB: Jak ja by³em w liceum ja studiowa³em muzykê
klasyczna, jazz. Te¿ lubie Miles Davis, King Crimson,
Stravinsky, Bartok, Pink Floyd, John Zorn, Charles Min-
gus. I learned and played a lot of different types of
music, by making my own record, I was able to take
elements that I really liked and apply it to my own
music. I didn’t necessarily have the opportunity to do
this with other bands that I played in. It’s like going into
your own world, you make something for yourself.

You don’t have to worry about what everybody thinks
about it except for yourself. When you play with
a group, you have to be more sympathetic.

Sina: In The Frames you are working with songs
that are written by someone else?
Rob: That’s right. Glen brings the form, the chord
structure, so that’s what we are playing to. Whereas in
my songs I bring the chord structure, the arrangements,
so that’s probably the biggest difference.

Sina: One more thing. On you records are musi-
cians from „The Frames”, so it’s almost the same
band, but the final sound is different from The
Frames. It’s bizarre.
Rob: The drummer is Johnny Boyle, he played with
Picture House and Marianne Faithful. He has been
playing with Frames for years, but he hasn’t recorded
with the Frames yet. Hopefully, the next Frames re-
cord will have Johnny playing on it. I wanted to use
Johnny- see what he could do, what he could write,
what he was capable of. That’s why I asked him to play
on my record. Joe Doyle plays bass in The Frames,
but he played on two songs on my record– the 2nd
song ‘Back and Forth’ and the 7th ‘Spawns of Satan’.
For those two songs, I needed for someone else to
bring in the bass line. I felt the bass part that I was
playing was kind of boring I needed someone else to
shake it up. I played mostly everything else by myself-
the pedal steel, the guitars, bass and piano. I arranged
the strings at the end „Friends” originally for a Frames
song „In the Arms of This Low” during the recording
session for „The Cost”.  It was decided, however, that
the arrangement wouldn’t work for that song... so
I said ‘fuck it, I’m gonna use it for one of my own songs’

Dobra decyzja
Z gitarzystą The Frames, Robem Bochnikiem
rozmawia Sina i PIO
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PIO: So it’s nearly exactly The Frames but with
your idea of the music?
Rob: Yeah. But I’m not trying to compete with Glen or
the band in any way. For me it’s just an outlet, I did it
mostly myself, probably because I didn’t want to bo-
ther anyone else. I look after the Frames’ recording
studio, we have a small set up and I used it to make my
record.
PIO: To jak wyglada historia zdobywania popu-
larnoœci przez „The Frames”?
Rob: The Frames – they started in 1990- been aro-
und for over 17 years. Their early records were rele-
ased on major labels. “Another Love Song” was rele-
ased on Island records and they eventually parted ways.
Then, they signed with ZTT, Trevor Horn’s record
label. Trevor Horn worked with The Art of Noise,
Frankie Goes To Hollywood, Seal, The Buggles, etc.
The Frames released two records on ZTT, “Fitzcarral-
do” and “Dance the Devil”. The overall experience for
the Frames on ZTT was not very good. Little effort
was put into their publicity or touring. It was not a
healthy relationship. They parted ways. At this point,
the Frames nearly disbanded, they had enough of the
music business, especially major labels. In 2000, they
recorded “For the Birds”, on their own terms and self-
released the album. That is when a huge fan base
started to develop for the band in Ireland. This gave
them the boost they needed to continue as a band.

PIO: Kto wydaje the frames?
Rob: W Irlandii to jest Plateau Records – ale to jest
kompania The Frames.

PIO: A gdzie ty wyda³eœ swoj¹ p³ytê?
Rob: Plateau. I ‘Swell Season te¿ jest wydane przez
Plateau a w stanach zjednoczonych  „ANTI”

PIO: To jest ta sama wytwornia co wydaje Toma
Waitsa?
Rob: Tak jest, w Europie tak samo „ANTI” wydaje
nasze p³yty.

PIO: Gdy „The Frames” zaproponowali, ¿ebyœ
gra³ z nimi to musia³a byæ wa¿na dla ciebie decy-
zja, musia³eœ przecie¿ przenieœæ siê ze Stanów do
Irlandii. By³a to dobra decyzja?
Rob: Tak, dobra decyzja. Bo jak mieszka³em w Chica-
go zawsze gra³em i pracowalem dla innych, i nie mia-
³em czasu na nic innego. Nie mia³em czasu dla siebie.
Odk¹d mieszka³em w Irlandii to mam czas dla siebie a
to dla mnie wa¿ne.

PIO: Czyli pomimo ¿e gracie oko³o 200 koncer-
tów rocznie to jeszcze masz czas na robienie
swojej muzyki, tak?
Rob: Tak, czasami, udaje siê :) W tym roku jest troche
wiêcej pracy, bo Glen robi teraz promocje filmu „Once”
so he’s busy doing that and we have time off.

PIO: Co to za film?
Rob: Tak, „Once” to jest film... Glen’s songs are in the
film and it’s a story..
Sina: he’s playing the main character there
Rob:  “Once” was filmed last year. The story is loosely
based on Glen’s life as a busker.
Sina: Taki co gra na ulicy?
Rob: Street musician. Piosenki w tym filmie s¹ Glena –
on je napisa³ a The Frams je wykonuje.

PIO: Czy to jest produkcja niezale¿na?
Rob: It’s worldwide release.

PIO: Zanim zacz¹³eœ graæ w „The Frames”, zna-
³eœ ich muzykê?
Rob: Nie, nie zna³em. Pozna³em jak zacz¹³em z nimi
graæ. I lubilem, ale nie myœla³em .. i never thought
i would be a part of the group.  I never imagined that
would have happened.

PIO: A chcia³eœ kiedykolwiek graæ w takiej gru-
pie? By³eœ operatorem dŸwiêku, studiowa³eœ mu-
zykê. Wiêc wa¿niejsze by³o bycie muzykiem czy
pracowanie jako in¿ynier dzwiêku?

Rob: I worked as an engineer ‘cause it was close to
music, but in Chicago and I think in states in general, it’s
very difficult to play music and earn a living. The groups
I was playing with in the states didn’t earn a lot of mo-
ney. We didn’t have a record label, just doing it for love
of doing it. It just didn’t work out financially. So I wor-
ked in the recording studio because I love recording
music but it was also a way for me to earn a living and
still be close to music. After work everyday, I’d leave
the studio and go to band rehearsals.

PIO:  Urodzi³eœ siê w Stanach Zjednoczonych,
masz rodziców Polaków, mówisz po polsku,
mieszkasz i pracujesz w Irlandii, kim czujesz siê
najbardziej, Polakiem, Amerykaninem, czy  mo¿e
ju¿ Irlandczykiem?
Rob: Ja czuje siê Polakiem, Rodzice s¹ Polakami, Matka
urodzila siê w Warszawie, Ojciec urodzi³ siê w Wilnie
przed wojn¹. Ojciec i jego rodzina, dwie siotry i matka
s¹ sybirakami. Ja czujê siê jak Polak, chodzi³em do pol-
skiej szko³y podstawowej i nawt by³em harcerzem!

PIO: A nie skautem? :)
Rob: Harcerzem. Najpierw zuchem a potem harce-
rzem. Polski jêzyk by³ moim pierwszym jêzykiem, ale
jak poszed³em do szko³y angielskiej it became my se-
cendary language.

PIO: Dziêkujê wam za rozmowê.
Rob: Thanks.
Sina: Dziêkujemy.

Rozmowa została przeprowadzona 15 maja 2007 roku
w klubie LOKATOR i jest dokładnym zapisem ze spotkania.

W księgarni klubu LOKATOR można kupić solową płytę
Roba Bochnika oraz płyty wytwórni Slnko Rekords.

dla A.

Mia³o byæ o szczêœciu. O radoœciach jak bañki mydlane
frun¹ce nad barem w Lokatorze. O koj¹cych porann¹
niewyraŸnoœæ promieniach s³onecznych za¿ywanych
nad Wis³y brzegiem przy okazji lektury takiego ̄ i¿ka na
przyk³ad. O planowaniu rewolucji (co to niby ju¿
„u bram”) i spo³ecznych przewrotów przy akompania-
mencie kolejnych wiœniówek z sokiem grejpfrutowym.
Niektórzy wol¹ zastanawiaæ siê nad rozwi¹zywaniem
odwiecznej zagadki – jak to siê mog³o staæ, ¿e lód
przeszed³ przez pustyniê? Ale o tego rodzaju dziwa-
kach pisaæ nie zamierza³em, a o powa¿nym i „doro-
s³ym” do sprawy szczêœcia podejœciu, jak u osób
o dojrza³ych osobowoœciach. Takich co wesprzeæ po-
trafi¹, do kina czy na spacer zabraæ i w kilku zwiêz³ych
zdaniach sens ¿ycia wy³o¿yæ te¿ s¹ w stanie. Ale te¿
dobrze wiedz¹, ¿e „¿eby szczêœcie mog³o siê zdarzyæ,
trzeba marzyæ”.
Tylko gdzie szukaæ tych „dojrza³ych”? W tej chwili doj-
rza³e s¹ czereœnie, truskawki i to jest znakomity powód
do radosnych fajerwerków podniebienia. Najlepiej ze-
rwaæ pe³ne mi¹¿szu owoce na w³asnej grz¹dce czy
zagonie. By póŸniej po czesko-krakowsku (podobno
Kraków jest czesk¹ wysp¹ w polskiej Polsce – tak utrzy-
muje Petr Zelenka, wypada mu wierzyæ) cieszyæ siê ich
smakiem i ¿yciem w ogólnoœci. Choæ jeœli „Szczêœcie”
ma byæ takie jak w filmach nowego specjalisty od cze-
skiej prowincji – Bohdana Slámy – to ja dziêkujê bar-
dzo. ̄ eby siê tyt³aæ w b³otku zadupia, przy minimalnej
iloœci rozrywek i co gorsza z tego utyt³ania nie móc siê
wydobyæ i w nim szczêœcia upatrywaæ to nie-szczêœcie
raczej. Jeœli by zaœ szukaæ spe³nienia w mi³osnych unie-
sieniach, to kiedy siê obejrzy taki nie daj Bo¿e „Seks

w Brnie” Vladimira Moravka (w oryginale „Nuda
w Brnie” co oddaje doskonale nastrój filmu...) cz³o-
wiek zupe³nie oklapniêty siê staje z wszelkich swych
natchnieñ.
Szczêœcie cz³owieka dojrza³ego – czy to mo¿liwe? Dito
Montiel w swoim filmie „Wszyscy twoi œwiêci” portre-
tuje sam siebie, powracaj¹cego do „krainy” m³odoœci.
Okazuje siê, ¿e powrót do ludzi i miejsc, które siê
opuszcza³o z lêku przed marazmem, przemoc¹, bez-
radnoœci¹ i brakiem jakichkolwiek perspektyw, okaza³
siê konieczny, aby mo¿na by³o spojrzeæ sobie w twarz
w lustrze. To zdecydowanie nie jest „czeska” opo-
wieœæ, sprawy tocz¹ siê w czasie gor¹cego lata 1986
roku, jest upalnie, ostro i momentami przejmuj¹co
dotkliwie. Czy dla Dito powrót okaza³ siê szczêœliwy?
– warto sprawdziæ.
Kiedy ju¿ siê uporamy z traumami m³odoœci, zostawi-
my za sob¹ odruchy nieodpowiedzialne i karko³omne,
byæ mo¿e dane nam bêdzie za¿yæ doœæ mieszczañ-
skich wygód. Pos³uchajcie: „Siedzieli w k¹cie pokoju
przy bambusowym stoliku z mosiê¿nym blatem
o wschodnich ornamentach; na stoliku sta³y przyrz¹dy
do kawy i utensylia do palenia. Pod stopami mieli barw-
ny dywan. Radca Behrens wsypa³ ³y¿eczk¹ kawê i cu-
kier do naczynia o d³ugiej r¹czce, nala³ w nie wody
i zagotowa³ na spirytusowym p³omieniu. Zapieni³y siê
brunatno pêkate fili¿aneczki i kawa po skosztowaniu
okaza³a siê zarówno mocna, jak s³odka.” Tak, Tomasz
Mann mia³ talent do reklamowania u¿ywek... W innym
miejscu z niepohamowan¹ si³¹ przekonywania roz-
prawia o paleniu. Kawa i papierosy z klas¹ podane,
w warunkach sprzyjaj¹cych i w doborowym towarzy-

stwie  czegó¿ chcieæ wiêcej do szczêœcia?
Mia³o byæ tylko o szczêœciu, ale jak tu nie wspomnieæ
Don Kichota narodowców R. Giertycha co to tym
razem z wiatrakami lektur szkolnych siê wadzi. Choæ
zamierza³ pewnie jak najgorzej i po szatañsku iœcie po-
st¹pi³ z Kafk¹, Gombrowiczem i Goethem, mistrzem
pseudo-biblijnych opowiastek Dobraczyñskim próbu-
j¹c ich zast¹piæ, to wysz³o zupe³nie na opak. Pan G.
zapomnia³, ¿e najpewniej „jest czêœci¹ tej si³y, która
wiecznie z³a pragn¹c, wiecznie dobro czyni”. Dziêki
jego dzia³aniom m³odzie¿ nareszcie zacznie czytaæ zna-
komitych autorów – powszechnie wiadomo, ¿e wci¹-
gniêcie na listê lektur zabija lekturê w³aœnie. W dodatku
ta medialna promocja – wspania³a i darmowa – ksi¹¿ki
z indeksu Romana rzuc¹ was na kolana!
Szczêœcia za grosz nie maj¹ teletubisie, które bêd¹ pew-
nie musia³y powiedzieæ pa, pa.  A przecie¿ wystarczy
pobie¿ny rzut oka na kilka innych popularnych bajek –
choæby „Bolek i Lolek”, czy „Miœ Uszatek”, albo taki
Wilk z Zaj¹cem, lub te¿ ̄ wirek z Muchomorkiem, nie
wspominaj¹c o serii z Panem Kleksem w roli g³ów-
nej... Przecie¿ to jedna wielka homo i pedo propagan-
da. Proszê bardzo, niech „zdelegalizuj¹ Pana, Pani¹”,
Teletubisie, Misia, Bolka i Muchomorka. Niech ju¿ „nie
bêdzie niczego”, oprócz uniesieñ patriotycznych. Kto
wie, mo¿e dziêki temu szczêœliwi siê staniemy raz na
zawsze. O ile wczeœniej nie zdarzy nam siê „umrzeæ za
pierwiastek”...

Paweł Ścibisz
pawel.scibisz@kinoskop.pl

O radościach jak bańki mydlane
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Really, really do... love each other
Nina: Good Morning. We are in Krakow, welcome to
our home, where we have a coffee, where we have
pillows and we can sleep.
Fabien: We have some clothes: Nina Hynes t-shirt,
Japanese dress and a tennis dress from the 60’s
Nina: 1962, France

Jo: You could make a world tour going from
a country to a country in your van and collect dresses.
Nina: We have just begun a European tour. We have been
to Slovakia, Austria and now it’s Poland. Then we go back
to Berlin, to live forever and place ourselves there.

Jo: Yeah, to travel in your van. Does it have a name?
Fabien: It’s Hannes.
Nina: Hannes the vanes

Jo:  It’s after the previous owner, right?
Fabien: Exactly
Nina: Hannes is a very cool guy, who sold the car to us
in Berlin and helped us in offices to register it. It’s a lot
of bureaucracy. We don’t speak German yet and he
was amazing.

Jo: How did u meet him?
Fabien: Actually it’s a funny story. The same day I was
just walking on the street and I saw this van. We always
find what we need through the people we met and
that’s what is cool actually and it’s more human and
you get communication. So I was walking down the
street and I saw this van and I thought I would like to
buy such a van and not one of the vans you can find on
internet. Just few hours later Nina called me and said: ‘
Hey, I just got an sms from a guy.”
Nina: He was actually making out t-shirts, printing them,
so he texted me saying ‘I just saw a van on the street
that looks that it could be exactly for you’ and he gave

me a number. Few hours later I met Fabien and shown
him this text ‘hey, I’ve got THIS number’ and he said:
‘ is it THIS number?’ and I said: ‘ it’s the same phone
number!’. He found the same van on the street! Berlin
is a quite big city and finding the same van on the same
day was kind of – tiu, tiu, tiu – (Nina’s singing). But I like
such things anyway.
Fabien: It was magical. We found a perfect van with
written on it ‘Fur immer rock’ which means ‘forever
rock’. It was made for us.

Jo: One would dare to say it’s destiny… and it was
the same thing with you guys, right? As far as I know
it seemed like all roads led to your cooperation.
Fabien:  Yeah, Nina came to France when she was 16,
but we didn’t meet that time.
Nina:  But I was looking for you already...
Fabien: ...and I was waiting for her.
Nina: You came to Ireland, too.
Fabien: I went to Ireland few times and I loved it, I loved
the people. I felt nearly like I was in my second home.
Nina: I felt the same about France. I was with drawn to
France many times and I didn’t know why. First time
I was in France I was 2, we went camping with my family
– it was 20 of us, we had an old van with a roof rack.

Jo: Was it an old version of this one? With the
wheel on front?
Nina: Yes. So that was my first visit to France and intro-
duction to my French life.

Jo: And then Fabien became your favorite hus-
band out of the other husbands.
Fabien: as it’s written on the t-shirt = Nina Hynes and
the husbands / really, really do.
Nina: We really really do...
Fabien: ...love each other.

Jo:  Nina, once you said that Fabien got so invol-
ved in your music and also in the production of it,
and you became bit less ‘bossy’?
Nina: Yes, definitely. He’s not easy to boss around. He
fights with me! I have to find new ways of asking him to
do what I want him to do. It can’t just go ‘Can you do
this?’ – it doesn’t work. I always need to find new ways.

Jo:  Does it influence the kind of music you make?
Nina:  It influences the kind of music we make together,
what he plays, he dreams the kind of music,  what he brings
to music. So playing with him is ‘Nina and Fabien’ not ‘Nina’.

Jo:  And you’re on tour together for how long?
Nina: Since September. And now it’s June.

Jo:  Do you think you’ll evolve like Sina and Dano
– playing just two of them?
Nina: Sina and Dano, the Longital from Slovakia, they’re
an amazing couple. They booked our tour in Slovakia.
The tour was incredible – every gig was sold out, and
people were very friendly. Through all the tour. Very
special. Usually in Ireland we have the Husbands, which
is a full band ideally we would travel with them , but it’s
impossible. It’s hard for an indie band, to travel like that.
It’s much easier traveling with just the two of us. I don’t
miss them, it’s just that music takes to different dimen-
sion. It’s a different thing, I would love to play with them
all around the world, on special gigs. I don’t think our
gig’s are lacking something due to playing just two of us.
We’re just playing in different way.

Jo: So it’s something natural you’re evolving.
Nina: Yes, every day is changing, every gig,

Jo: So which concert you remember the most?
Nina: In Lokator.

Nina Hynes
& Fabien after
the first concert
at LOKATOR
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Jo: Ok, but that`s a fresh memory. How about the
concert you will never ever forget?
Fabien: It was in Cork in Ireland. It was the third gig we
did together. We got amazing communication with the
crowd. Everything was perfect, the sound was great,
people  at the same time were quiet and listening to
music, and between the songs they were very reacti-
ve, talking to us, happy and exited to be there. So we
had everything – listening to the music, joy,  and excite-
ment. We got standing ovation. It was crazy.
Nina: It was great experience. We could see that it’s
working what we’re doing. That helped us much bet-
ter to see people reacting in very positive way.
Fabien: I also liked the gig at Bratislava, Slovakia.
Nina: Yeah, I was so hot that I prefer that one in Stani-
ca. It was like playing in a sauna – there was so many
people, no air-conditioning, very hot day. But the au-
dience was incredible.
Fabien: That’s also why,  I liked the gig in Bratislava in
a way. It was kind of on the edge, cause it was so hot,
quite loud, it was on the edge of breaking, on the edge
of being bad on stage. But it worked and the people
were just amazing – I really could communicate.
I never talked as much before. It was more rock atmo-
sphere because of the heat, a lot of people, really loud
response. Yeah, that was my favorite gig.
Nina: I don’t have any favorite, I love them all – they are
totally different.

Jo:  I wanted to go back to past, to your musical
education. You, Fabien, have basic classical edu-
cation, and you Nina, as I’ve read somewhere,
you have started with very weird thing – with
recording the heart machines?
Nina: My aunt was a nurse in hospital, where they used
to record the heart machines, the way that heart moves,
they used to put them on cassette, they recorded the
movements of the hearts – the beeps on the cassette.
I used to have two tape recorders and I used to do
music above one of them, with the heart machine on
the other and singing. I wish I’d have those tapes now,
cause they were very cool. I was just 8 or 7 years old.
I really liked to listen to the recordings of those heart
machines. She used to give me those cassettes so
I could tape over them or record on them in my tape
recorder. My sister bought me this red tape recorder
like a space ship. She’s sent me some cotton wool to
grow and this red tape recorder in a funny shape. I was
in love with it. I used to spend all of my time with it.

Jo:  So from the very, very beginning you were
using everything what was around you to make
music, like spoons for example.
Nina: Yes. Music is all around us. It’s part of our life, like
having breakfast. When I had piano lessons I knew a lot of
kids who knew the intervals and were pretending they
were reading and playing, though they couldn’t play and
read at the same time cause the music was coming from
inside and not from the head. I never could really go
beyond that point of connecting those two things. Fabien
actually did – he learned classical music, really, his
standard is so high. He can read and feel music at the
same time, I reach it when I play a really simple song.
I was playing music, not connecting it in a technical
way. Maybe one day I’ll get there – I’d like to.
Fabien: My point is  that I got this education, so I reached
a certain level, actually  good enough so I could get pleasu-
re from it. I was in between the consciousness of the
score and the knowledge of reading the music. At the
same time feeling something more personal of what that
music means to me than the score, bringing my own
emotions to it. It wasn’t good enough though... I wanted
to do something personal, that comes from me and not
from my consciousness or knowledge. I was trying to get
away from this knowledge. Sometimes it’s not easy.

S.K.: So where do you get new inspirations to
write new things? Is it from environment like city
you live in or from the people you meet?
Fabien: I think we are creative people, that we have
something in our body, in our brain, and we have so-
mething ready inside of us that is ready to get out.

Jo: But don’t you need those spikes to release tho-
se things?
Fabien: What I think is that they are all the time inside,
but they will only come out in a certain conditions.
I can’t explain why, but sometimes, something  comes
out for no reason and I realize, when I think about
it later, that it must have been the perfect moment,
perfect ambience, the perfect light, perfect silence aro-
und, maybe perfect like somebody working with glass.
When it comes out that's it and then it just needs to be
played. That’s what I feel – it’s good like that. Someti-
mes I find myself fighting to realize something cause
I have an idea, but it never works that way as it always
comes back to feeling.

Jo: Fabien, you’ve said something about those ma-
gical moments and release of new thing from your-
self – did you ever have this kind of situation du-
ring the concert? Did it ever happen, that due to
great atmosphere on the concert, the energy co-
ming from the people, you started to improvise
or something like that?
Fabien: Yeah. Lets say I decide from now on to play
between songs when nina is changing the guitars or
tuning, and there is lots of space for me to playing
something to make kind of atmosphere. The funny
thing is that it’s something that we decided so I’m gona
do it all the time but I can decide depending on the
atmosphere, how the gig is going that is affecting what
I’m doing, what I’m creating. It’s something magical –
I’m not thinking at all, it’s just coming out of my fingers
just like that and it’s lovely sound, it’s so easy. But
sometimes when the gig is not good and I’m tensed,
there are technical problems – then that funny thing of
playing just few notes is hard. It’s not coming.
Nina: I think that secret is to find a way, a channel.
When something is uncomfortable – the channels are
blocked. What I find from touring and playing a lot of
gigs – there are little keys to open the blocked channels
and find ways how to deal with the mechanism of
opening the blocked channel. If you’re not playing re-
gularly you need to find ways how to let the channels
go. I learned how to do that and I love that I can control
that. For instance – if I’m playing a gig and I’m having a
lot of technical problems I just turn off that side of me
that wants things to be perfect and my aim changes
‘ok, so life is not perfect, but who’s here? And how we
will play although the technology doesn’t allow it to be
ideal?’ and the aim becomes the connection between
me and the audience. From that the music becomes
freer again, even though it doesn’t sound so wonder-
ful or as it is in my head. So it’s always about the
communication at the concert, more then perfection.

Jo: So what will yu do when you’ll be a big big star
at a huge concert in front of many people. Of cour-
se you’ll have a good communication with your
fans, but still isn’t it that during the big concerts you
don’t have such good contact with people?
Nina: No. I played some big concert as a support in
front of 5000 people and I was on my own with my
guitar, loops etc., and I felt totally connected. It was
very strange feeling, because they weren’t my audien-
ce and still I felt they were with me, really supporting
me. I felt very intimate with the audience.
Fabien: I see it more like on/off thing. It’s not a matter
of 2/3/5000 people, it’s matter if it’s working or not.
What nina was saying interesting earlier- it’s our job, so
when it’s not working we need to tune our brains to
make it work. I think that’s what makes us good musi-
cians – whatever the contact is, we can communicate
with the audience.

Jo: I saw on the concert in Lokator on Monday –
Can imagine it’s important to see other person
almost saying ‘hey, I`m here.’ It looks like you’re
cooperating on the scene very well – it’s two men
show, not one+one man show. Do you also make
screenplays together before the show? I’m tal-
king about the little details, like pistols or n-no,
we never talk about these things. We’re like that
in our apartment – we’re like kids, seriously. We

love playing with toys, we love chasing each other
with water pistols. We have a lot of fun and we
both have this child-like sense of humor. So that
happens at the concerts too.

Jo: So you bring a part of your intimate life to the scene?
Nina: we don’t like to separate our life from the scene.
Fabien: what I’ve heard from the people who knew
nina, new her before pretty well, they said she is exac-
tly the same. And what they love in her is actually that
they could find her on stage exactly the same as in
reality, in real life. They found that there were no sepa-
rations and the person on stage was due to that really
excisable. She was just the same, honest.

Jo: Nothing artificial. No big star manner
Nina: Except the nail varnish.:)

Jo: But what about the little things you do on stage
like moving you leg in a funny way.. aren’t you
a little actress?
Nina: That’s me just dancing. I do that when I do… too.
It’s my body moving to the music. It feels natural to be
playing and moving at the same time. It’s an energy thing
too. Concerts are just an extension of our life.
Fabien: It’s funny thing cause people put limits betwe-
en them and the musicians on stage. They put limita-
tions themselves and they kind of like it. They like it
keeping it as a dream, inaccessible. It’s fine – I really
understand that. I was like that too when I was young.
I have been liking a state of mind thinking about then
not as a normal person. In this situation I’ve kind of
liked it ….it’s kind of a mystery, that they like to keep it
like that. So being a musician, traveling and meeting
other musicians. They are normal people, well, may-
be sometimes crazy. So they are accessible, with no
limits. Those limits people create in their minds, so-
mething you wish to be magical. It’s cool…
Nina: life is magical enough. You don’t need to create
an enigma. It happens every day, in everybody’s life, no
matter if he sees it or not.

Jo: But it’s always easier for people to see a bright
star coming shining coming to Lokator on stage.
But speaking of other musicians, other artists.
Nina, you used to work and cooperate with other
groups, you’ve been involved in many projects
and you have a lifetime project with Fabien. Are
you planning any projects/cooperation now?
Fabien: Everything is new, now. We have lots of songs
coming, we would like to record them, work on it.
We’re always kind of running after time.
Nina: there is never enough time. We feel like there is
so much to do, we can’t wait to go back to berlin, set
up our home there, working and making really new
music. That’s our plan. To make things better. Everyti-
me were doing something we see the limitations of
things that we’re doing, so we want to open them up.

Jo: As you said in the beginning – new things come
with other people also.
Nina: Actually, we have a colarbotarion with an artist in
Irland, he’s a visual artist. He’s got an obsession of
music. And he want’s to make his house as an art
project. So Fabien is going to record it and produce it.
And I`m writing songs for him or help him to write
songs. So that’s new coming. And we’re in the a-band,
I’ve forgot about it. We’re collaborating with musicians
from irland and New York – it’s an improvisation band,
we’re making a lot of gigs with them.The idea is to find
really unusuallplaces to play music.

Jo: Like?
Nina: Like last night. Fabien and I made a gig in the
kitchen in Lokator in Kraków, which is not used as a
kitchen, but there’re taps on the walls. There’s gallery
space and there’s red light and people had to come in
through the window to the performance. It was more
exciting to people then actual proper gig. Strange place
– white tiles, red light. Mysteriouse.

rozmawiała: Jolanta Kot, klub Lokator 22.06.2007
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LIVE MUSIC
AT LOKATOR
every Thursday & Saturday, 8 p.m.

FREE ENTRANCE
JULY 2007
5.07.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Grzegorz Gruboœ - guitar
Agata Paszek - vocal

7.07.007 (saturday)
LIVE MUSIC AT LOKATOR
BORDO
Robert Stobbe - bas, vocal
Tomasz Zawadzki - drums
Robert ̄ u³awiñski - klarnet
Tomasz Kaczmarczyk - guitar, piano

12.07.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Kasia Radwañska - vocal

14.07.2007 (saturday)
JAZZ LIVE MUSIC AT LOKATOR
Tomasz Kudyk Quartet

19.07.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Paulina Kujawska - vocal,
Jarek Kaganiec - piano

26.07.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Justyna Motylska - vocal,
Jaros³aw Hanik - piano

28.07.2007 (saturday)
JAZZ LIVE MUSIC AT LOKATOR
Dominik Bieñczycki Quartet

AUGUST 2007
2.08.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Paulina Kujawska - vocal,
Jarek Kaganiec - piano

4.08.2007 (saturday)
LIVE MUSIC AT LOKATOR
LIMBO
Micha³ Augustyniak - vocal, guitar, loopy,
£ukasz Wiœniewski - harmonijka,
Bartek Kazek - drums

9.08.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Justyna Motylska - vocal,
Jaros³aw Hanik - piano

11.08.2007 (saturday)
JAZZ LIVE MUSIC AT LOKATOR
Dominik Bieñczycki Quartet

16.08.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Katarzyna Radwañska - vocal

18.08.2007 (saturday)
LIVE MUSIC AT LOKATOR
eRKaeM
Bogus³aw Mietniowski - bass,
Maciej K³eczek - guitar, vocal,
Benedykt Radecki - drums

23.08.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Katarzyna Radwañska - vocal

< 25.08.2007 (saturday)     [invitation]
LIVE MUSIC AT LOKATOR
LONGITAL (SK)
Daniel - guitar, vocal
Sina - bass, vocal

30.08.2007 (czwartek)
Czwartkowe Duety Jazzowe
Grzegorz Gryboœ - guitar,
Marysia Pohorecka - vocal

www.lokator.pointblue.com.pl

JESTEM
W DOMU
O złych i dobrych
stronach
Krakowa
opowiada
Dennis Mc Evoy*
rozmawia Stanisław Kot
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LONGITAL (SK), Daniel Salontay - guitar.

S.K.: Przyjecha³eœ do Polski w 1999 roku. Jakie
mia³eœ plany na tê podró¿ i co spowodowa³o, ¿e
zosta³eœ w³aœnie w Krakowie?
Denis: Przyjecha³em do Polski w sierpniu 1999 roku,
ze Szkocji autobusem, bez jedzenia, bez przygotowa-
nia, nie mia³em gdzie spaæ i nikogo tutaj nie zna³em. To
by³ ten czas, gdy w Krakowie by³ papie¿, by³o ogrom-
ne wydarzenie, ale panowa³o te¿ ogromne zamiesza-
nie. By³o mnóstwo turystów i nigdzie nie mo¿na by³o
znaleŸæ wolnego miejsca do spania. Pozna³em wtedy
dziewczynê na przystanku tramwajowym, która mi po-
mog³a, pojecha³a ze mn¹ do schroniska na Oleandry,
ale niestety tam okaza³o siê, ¿e te¿ nie ma wolnych
pokoi. Zaproponowa³a wtedy, ¿ebym pojecha³ z ni¹
do domu studenckiego i ¿e na pewno u jakichœ znajo-
mych znajdzie siê miejsce do spania „na waleta”. I tak
mieszka³em przez kilka dni na Bydgoskiej. Ca³ymi dnia-
mi wtedy chodzi³em sam po mieœcie i poznawa³em
Kraków, a wieczorem razem ze studentami po knaj-
pach. To by³o bardzo mi³y czas, od razu poczu³em, ¿e
mam znajomych, ¿e mam z kim porozmawiaæ. Potem
uda³o mi siê znaleŸæ pokój do wynajêcia na ulicy D³u-
giej i zdecydowa³em, ¿e zostanê trochê d³u¿ej. Wtedy
jeszcze nie planowa³em zostaæ tu na sta³e, trochê pod-
ró¿owa³em, pojecha³em do Lublina, ¿eby zobaczyæ
coœ jeszcze poza Krakowem i to by³o bardzo dziwne
doœwiadczenie. Gdy wróci³em z powrotem do Kra-
kowa, zobaczy³em Planty, sylwetki koœcio³ów, poczu-
³em, ¿e jestem w domu. Ta œwiadomoœæ zdziwi³a mnie,
przecie¿ nie zna³em jêzyka, nie by³em st¹d, ale jakoœ
szybko poczu³em siê jak w domu, nawet lepiej ni¿
w domu.

S.K.: Nie planowa³eœ wróciæ do Nowego Jorku?
Denis: Nie mia³em po co. Wyje¿d¿aj¹c rzuci³em pra-
cê a mia³em na tyle oszczêdnoœci, ¿eby pobyæ w Euro-
pie centralnej przez kilka miesiêcy. Zosta³em dwa lata
zanim wróci³em do Nowego Jorku. Mieszka³em
w Krakowie, uczy³em siê polskiego, trochê podró-
¿owa³em, pracowa³em w szkole jêzykowej, trochê udzie-
la³em prywatnych lekcji i trochê pracowa³em w ju¿ nie ist-
niej¹cym klubie internetowym „Point” na ulicy Grodzkiej.

S.K.: Dwa lata temu wróci³eœ do Krakowa na sta-
³e. Mówisz dobrze po polsku. Jesteœ przewodni-
kiem miejskim, oprowadzasz wycieczki zagra-
niczne po Krakowie. Jak ci siê to uda³o. Dosyæ
nietypowym zjawiskiem jest Amerykanin bêd¹cy
przewodnikiem po Krakowie?!
Denis: Jeszcze w Nowym Jorku przed przyjazdem
tutaj wiedzia³em, ¿e chcia³bym coœ takiego robiæ, nie



mrówkojad - numer 10 - 11, lipiec - sierpieñ 2007

Fo
to

: P
iot

r K
ali

ńs
ki.

 K
ra

kó
w,

 cz
er

wi
ec

 2
00

7.

wiedzia³em jak dok³adnie to ma wygl¹daæ, ale mia³em
nadziejê, ¿e siê uda. Po powrocie do Krakowa dowie-
dzia³em siê, ¿e s¹ organizowane profesjonalne kursy
na przewodników i zapisa³em siê na nie. Zdawa³em
sobie sprawê, ¿e to szaleñstwo, bo kursy s¹ bardzo
trudne i zdaje siê je w jêzyku polskim, ale nie mia³em za
bardzo wyboru. Siedzia³em ca³ymi dniami w Bibliotece
Jagielloñskiej i czyta³em grube ksi¹¿ki o historii Krakowa
i Polski. I uda³o siê, mia³em cel, mia³em bzika na punk-
cie Krakowa i uda³o siê, zda³em egzamin i zosta³em
przewodnikiem.

S.K.: Z tego co opowiadasz, nie jesteœ typowym
przewodnikiem po Krakowie. Co najchêtniej po-
kazujesz turystom, których oprowadzasz?
Denis: To zale¿y zawsze od grupy, co chc¹ zobaczyæ,
czy bardziej ich interesuje architektura czy sklepy. S¹
turyœci, którzy na Rynku robi¹ tylko kilka zdjêæ a potem
chc¹ iœæ na zakupy. A s¹ te¿ tacy, którzy zadaj¹ du¿o
pytañ, interesuj¹ siê i takim zawsze staram siê pokazaæ
kilka ciekawostek jak na przyk³ad galerie plakatu na Sto-
larskiej, widok na miasto z tarasu Akademii Muzycznej
czy pierogi u „Pani Stasi” lub bar u „Endziora” na Placu
Nowym.

S.K.: Denis, a jeœli poprosi³bym ciê, ¿ebyœ wybra³
miejsca w Krakowie dla ciebie wa¿ne, nietypo-
we, które ty uwa¿asz za warte zobaczenia?
Denis: To jest trudne pytanie, bo ciê¿ko jest wybraæ
w Krakowie kilka takich miejsc, ka¿de ma inne znacze-
nie i inn¹ historiê, ale na pewno ciekawym miejscem
do polecenia jest Kopiec Krakusa. Jest stamt¹d œwietny
widok na miasto a poza tym jest to ci¹gle dzikie, trochê
pogañskie miejsce, jest daleko od centrum i ma³o tury-
stów tam dociera. Bardzo lubiê te¿ galerie plakatu na
stolarskiej, ale prowadzê tam ludzi tylko jak wiem, ¿e
lubi¹ kino, bo nie chcia³bym, ¿eby pomyœleli, ¿e ci¹gnê
ich tam, ¿eby coœ kupili tylko, ¿eby zobaczyli dobre
plakaty filmowe i teatralne polskich plakacistów. Bar-
dzo lubiê pokazywaæ krypty w koœciele Reformatów
oraz stacje drogi krzy¿owej. Tam jest bardzo spokoj-
nie, nigdy nie ma turystów i czasami mo¿na wejœæ do
œrodka pomimo ¿e oficjalnie krypty otwarte s¹ tylko
raz w roku. Rzadko siê zdarza, ale prowadzê wycieczki
na resztki „Twierdzy Kraków”, czyli Austriackie forty,
które s¹ rozproszone po Krakowie, Fort „Rajsko”, na
po³udnie od Krakowa, lub Bastion ko³o Nowego Kle-
parza. Jeszcze jest ma³y odcinek murów obronnych
w jednym z ogrodów na ulicy Kanoniczej. Wszystkim
ogromnie podoba siê sklepienie w koœciele Œw. Krzy-
¿a, Koœció³ Œw. Andrzeja na ulicy Grodzkiej, zw³aszcza

jak œpiewaj¹ tam siostry Klaryski, ludzie s³uchaja i po-
tem na zewnatrz t³umaczê im o co chodzi. Te¿ na ulicy
Grodzkiej, za koœcio³em Piotra i Paw³a s¹ oryginalne
pos¹gi 12 aposto³ów, ale strasznie niestety zniszczo-
ne przez krakowskie powietrze. Nie mogê powie-
dzieæ, ¿e to s¹ najciekawsze miejsca, ale na pewno
nieznane dla turystów, którzy przyje¿d¿aj¹ do Krakowa
po prostu z przewodnikiem w rêce.

S.K.: Opowiada³eœ te¿, ¿e udaje ci siê wprowa-
dzaæ ludzi na Wie¿ê Mariack¹.
Denis: Tak. Oczywiœcie teraz, w wakacje jest udostêp-
niona dla turystów, ale po sezonie  czasami te¿ udaje mi
siê tam zaprowadziæ grupê, ale to jest nieprzewidywal-
ne, wszystko zale¿y jaki stra¿nik ma wartê, niektórzy s¹
bardzo mili i jak siê poprosi to wpuszczaj¹ na górê.

S.K.: Co z nocnym ¿yciem Krakowa?
Denis: To zale¿y równie¿ od grupy. Dlatego najbar-
dziej wolê te prywatne grupy, bo z nimi mo¿na zawsze
usi¹œæ w kafejce, napiæ siê kawy. Oni te¿ czêsto pytaj¹,
gdzie mo¿na iœæ wieczorem, gdzie siê zabawiæ lub gdzie
po prostu napiæ piwa. Czêsto polecam im Singera, jest
to knajpa, która zrobi³a na mnie ogromne wra¿enie jak
przyjecha³em do Krakowa po raz pierwszy a poza tym
wtedy by³a jedn¹ z nielicznych na Kazimierzu. Czêsto
polecam te¿ "Pauzê" w centrum, ale tylko popo³udniu,
gdy nie ma tam tak du¿o ludzi i jest spokojnie, to jest
naprawdê fajne miejsce. Bardzo lubiê te¿ Huœtawkê na
ulicy Tomasza, wiem ¿e ona w ogóle nie jest teraz
modna, ale ja spêdzi³em tam bardzo du¿o czasu ucz¹c
siê polskiego i mam mi³e wspomnienia zwi¹zane z tym
miejscem.
S.K.: Trochê czasu ju¿ spêdzi³eœ w Krakowie, na
pewno przez ten czas obserwowa³eœ wiele zmian
jakie zasz³y w mieœcie. Jak oceniasz te zmiany
w ostatnich latach?
Denis: Na pewno na lepsze. Jest otwartym miastem
na turystów. Na pewno jest du¿o wiêcej miejsc do
spania, wiêcej knajp i sklepów, kamienice s¹ odnowio-
ne i czyste. Nawet Rynek prawie skoñczyli remonto-
waæ. To na pewno dobrze, gdy siê miasto rozwija.
Mnie osobiœcie najbardziej denerwuj¹ meleksy, które
s¹ wszêdzie, na ca³ym Starym Mieœcie, a ten sposób
zwiedzania wed³ug mnie zabija ducha miasta.

S.K.: Ok, jeœli ktoœ wybiera siê do Krakowa
i chcia³by siê z tob¹ umówiæ na tour, jak najlepiej
ma to zrobiæ?
Denis: Zapraszam na moj¹ stronê internetow¹
www.tourcracow.com tam s¹ wszystkie informacje,

mo¿liwy jest kontakt mailowy i telefoniczny.

S.K.: Dziêkuje za rozmowê i ¿yczê du¿o „pry-
watnych” wycieczek w tym sezonie.

Lokator 23.06.2007

*Dennis McEvoy - (1970) Urodzony w Nowym Jorku. Od
siedmiu lat żyje i pracuje w Krakowie. Z wykształcenia
psycholog, były kustosz Muzeum The Hall O Fame for
Great Americans w Nowym Jorku, bibliotekarz w archiwum
filmowym, obecnie przewodnik turystyczny po Krakowie.
Pasjonat Kina. W Klubie Filmowym LOKATOR prowadzi
pokazy „Old American movies”.

Dennis McEvoy – I am a licensed Krakow city guide and an
enthusiastic promoter of Krakow's history, culture,
architecture, and lore. (Previously I was the director of an
historic monument in New York City where I was also a
licensed tour guide.) It is my goal to reveal to travelers
from around the world the secrets hidden in the
architectural and cultural fabric of Krakow's streets,
squares, synagogues, fortifications, churches, cellars,
cafes, and courtyards.

Contact:
mobile: (+48) 500 807 358
email: Dennis@tourcracow.com

www.ipix.net.pl

r e k l a m a :
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. Lęk przed nudą.
Z Petrem Zelenką
rozmawia Maciej Gil
i Lokatorzy

Petr Zelenka: Dobry wieczór, bêdê mówi³ po czesku,
bo tu jest t³umacz, a istnieje taka mo¿liwoœæ, ¿e gdzieœ
tu jest moja nauczycielka polskiego, dlatego wolê mó-
wiæ po czesku.

Maciej Gil: Przeprowadzimy na pocz¹tek krótk¹
sondê – kto widzia³ „Guzikowców”? Kto widzia³
„Rok diab³a”? Kto widzia³ „Opowieœci o zwyczaj-
nym szaleñstwie”? Kto widzia³ „Samotnych”? Kto
widzia³ „Powers”? (d³oñ podnosi jedna osoba)
I dlatego „Powers” dzisiaj poka¿emy. Film by³ do
tej pory trzy razy pokazywany w Polsce, po dzi-
siejszym wieczorze, bior¹c pod uwagê frekwen-
cjê, bêdzie pewnie pokazany trzynaœcie razy. Mam
nadziejê, ¿e ta frekwencja prze³o¿y siê na iloœæ
pytañ z sali, wiêc nie bêdê mia³ du¿o do roboty.
Ale rozpocznijmy pytaniem – co ci ostatnio przy-
nios³o najwiêksz¹ radoœæ? To jest pytanie, które
pada w filmie „Rok diab³a”.
PZ: Najwiêksza radoœæ przynios³a mi w ostatnich mie-
si¹cach praca w Teatrze Starym, tutaj w Krakowie.
Wszystko najprawdopodobniej zakoñczy siê premier¹
sztuki. To jest pierwszy raz kiedy pracuje z profesjonal-
nym teatrem, to spora zmiana w porównaniu z moimi
doœwiadczeniami z teatrami „amatorskimi”. Najgorsze
jest to, ¿e w tym zespole jestem najgorszy. Jest tam
Pan Peszek, pan Globisz, pan Trela. Ci aktorzy nie s¹
zarozumiali, nie s¹ za dumni. Kiedy w Czechach ktoœ
gra w Teatrze Narodowym i ma ponad 50 lat to jest
bardzo dumny. Moja radoœæ wyp³ywa z tego, ¿e akto-
rzy w Krakowie tacy nie s¹.

MG: W planie rozmowy by³o tak, ¿e twoje pol-
skie projekty bêd¹ na koñcu, ale skoro ju¿ je tro-
chê przedstawi³eœ, to w takim razie opowiedz
o czym bêdzie ta nowa sztuka?
PZ: Jest to o facecie, który zgwa³ci³ 11-letniego ch³op-
ca, syna s¹siadów. I oczywiœcie ma wyrzuty sumienia,
nie wie co z tym zrobiæ. Ca³y czas mu siê wydaje, ¿e
powinien iœæ przyznaæ siê na policjê, albo do ¿ony s¹-
siada. A w koñcu przyznaje siê w programie telewizyj-
nym, mylnie s¹dz¹c, ¿e program jest emitowany na
¿ywo. Wraca do domu oczekuj¹c katastrofy, ale oka-
zuje siê, ¿e nic siê nie dzieje. W drugiej czêœci sztuki
chodzi w³aœnie o ten program, który nie zostaje wy-

emitowany. Jego kolega postanawia nawet oskar¿yæ
telewizjê o brak emisji. Ludzie z telewizji ju¿ nie pamiê-
taj¹, co on takiego mówi³ w tamtym programie i pró-
buj¹ umówiæ siê na kolejny. Bohater wykorzystuje sy-
tuacje do maksimum – po pierwsze nikt siê nie dowia-
duje o tym, co zrobi³, a po drugie zaczyna wystêpowaæ
w telewizji i uœwiadamia sobie, ¿e sprawia mu to satys-
fakcjê i ¿e to jest to, co zawsze chcia³ robiæ. Wiêc jest
to jak „Zbrodnia i kara” bez kary. G³ównego bohatera
gra pan Globisz w³aœnie.

MG: Jeœli ju¿ jesteœmy przy „Zbrodni i karze”
i Dostojewskim pomówmy o projekcie „Bracia
Karamazow”, który mam nadziejê zrealizujesz
tak¿e w Polsce.
PZ: „Bracia Karamazow” to projekt, który powinien
byæ koprodukcj¹ miêdzy Czechami i Polsk¹. Ale muszê
przyznaæ, ¿e o ile z teatrem idzie ca³kiem nieŸle, o tyle
z tym projektem trochê gorzej. I trudno powiedzieæ
czy dojdzie do realizacji, pomimo tego, ¿e powinniœmy
zacz¹æ krêciæ ju¿ w lipcu. To jest sytuacja, która czêsto
siê zdarza przy filmie, cz³owiek nigdy nie wie co siê
wydarzy. Ci¹gnie siê to bardzo d³ugo, ju¿ ponad dwa
lata. Jeœli ktoœ zadaje sobie pytanie dlaczego pracujê
w teatrze, to jest w³aœnie odpowiedŸ, poniewa¿ w
teatrze wszystko o czym siê mówi, te¿ siê robi.

MG: Teraz cofnijmy siê o parê lat. Jak to siê sta³o, ¿e
scenarzysta sta³ siê re¿yserem filmowym, a póŸ-
niej re¿yser filmowy sta³ siê re¿yserem teatralnym.
PZ: Zacz¹³em od studiowania scenopisarstwa i dra-
matopisarstwa. Pod nazwa dramatopisarza rozumie
siê w Czechach raczej kogoœ pokroju redaktora. Za-
cz¹³em od tego, ale zda³em sobie szybko sprawê, ¿e
nie zdo³am siê utrzymaæ, zatem zacz¹³em t³umaczyæ z
angielskiego i na angielski, ale nie sprawia³o mi to wiêk-
szej przyjemnoœci. Potem nasta³y inne czasy – po³owa
lat dziewiêædziesi¹tych – mo¿e Pañstwo tego ju¿ nie
pamiêtaj¹, ale to by³ czas kiedy mo¿na by³o praktycznie
wszystko. Ja ten moment wykorzysta³em i nakrêci³em
pierwszy film jako re¿yser. Specyficzne by³o wtedy to,
¿e nikt specjalnie nie oczekiwa³ wiele, ale te¿ nikt nie ba³
siê robiæ filmów. A póŸniej kontynuowa³em to co za-
cz¹³em, bo po prostu okaza³o siê, ¿e to jest mo¿liwe.
A z teatrem to by³o tak – w „Samotnych” „zboczeñca”

który przebiera siê za instalatora gra Ivan Trojan – i ten
aktor gra³ tak¿e w jednym z praskich teatrów i ten teatr
zaproponowa³ mi, ¿ebym coœ dla nich napisa³. Ivan
za³atwi³ mi spotkanie z dyrektorem Mirkiem Chrobo-
tem który zaproponowa³ mi napisanie sztuki, a ja
w zamian zaanga¿owa³em Trojana do filmu „Opowie-
œci o zwyczajnym szaleñstwie”. Po tym filmie sta³ siê
bardzo znanym aktorem, to jest mój najwiêkszy suk-
ces. Ostatnio gra³ w filmie wêgierskiego re¿ysera Beli
Tarra, a ostatnio znajomy dzwoni³ do mnie z Cannes,
¿e Trojan jako odtwórca g³ównej roli promuje ten w³a-
œnie film Tarra.

MG: W tym momencie zapytam o coœ, co zawsze
mnie cieszy kiedy ogl¹dam Twoje filmy. S¹ one
podpisane „film Petra Zelenki i jego przyjació³”.
Chyba nie widzia³em ¿adnego innego filmu tak
podpisanego. Chcia³bym zapytaæ czy to jest tak,
¿e zapraszasz swoich przyjació³ do krêcenia fil-
mu, czy po zrobieniu filmu zostajecie przyjació³-
mi? W któr¹ stronê to dzia³a?
PZ: W przypadku ostatniego filmu chyba tak nie by³o?
A jeœli tak, to ten napis znalaz³ siê tam najpewniej przy-
padkowo. Jeœli chodzi o poprzednie filmy tak by³o, ale
przy ostatnim siê pok³óciliœmy i rozstaliœmy siê w z³ych
nastrojach.

MG: Mo¿e napisy zosta³y zrobione przed filmem?
PZ: Byæ mo¿e to by³o w umowie i producent musia³
to daæ… Mogê go zaskar¿yæ? Rozstaliœmy siê z produ-
centem, z którym byliœmy zaprzyjaŸnieni i od tej pory
ju¿ nie jesteœmy. To jest dla mnie smutne, bo zawsze
myœla³em, ¿e film nie jest wart tego, ¿eby zepsuæ przy-
jaŸñ, a w³aœnie to niedawno siê sta³o. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e pogardza³em tymi, którzy stawiali film ponad
relacje z ludŸmi. Pogardzam np. Kusturic¹, który takie
rzeczy robi, a teraz przytrafi³o siê i mnie.

MG: Ale dotyczy to tylko producenta? Ca³a resz-
ta ekipy pozostaje przyjació³mi? Przecie¿ ten, co
daje pieni¹dze jest najmniej wa¿ny…
PZ: W³aœnie chodzi o to, ¿e producent nie daje pieniê-
dzy. Czy Pañstwo wiedz¹ co robi¹ producenci? Rola
producenta polega na tym, ¿eby z pieniêdzy które so-
bie za³atwicie nie wziêli zbyt wiele dla siebie. Dobry
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producent weŸmie dla siebie tylko niewielk¹ czêœæ. Z³y
producent jest zach³anny i mo¿e was pozbawiæ nawet
20% bud¿etu. Tak to wygl¹da z producentami w Euro-
pie. Ten mój ostatni producent by³ z tych z³ych.

MG: Jeœli ju¿ jesteœmy przy pieni¹dzach. Myœlê,
¿e tym, co sprawia, ze Twoje filmy tak bardzo siê
podobaj¹ w Czechach w Polsce i wszêdzie in-
dziej, jest miêdzy innymi to, ¿e s¹ one zupe³nie
niezale¿ne od rzeczywistoœci politycznej, ekono-
micznej. Czy to znaczy, ¿e to ciê w ogóle nie inte-
resuje?  Czy to przemyœlany sposób na krêcenie
filmów?
PZ: To jest spontaniczne, takie jest moje naturalne
nastawienie. Chyba inaczej bym nie potrafi³. Ale kiedy
ogl¹dam filmy politycznie zaanga¿owane uwa¿am, ¿e
wiele z nich jest œwietnych, na przyk³ad ten niemiecki
film „¯ycie na pods³uchu”.

MG: Wpisujesz siê tym w tradycjê czeskiego kina.
Najlepsze filmy, które „przetrwa³y” np. z lat 60-
ych, to co nadal jest œwie¿e i ¿ywotne, na przy-
k³ad filmy opowiadaj¹ce o wojnie, sam¹ wojnê
pozostawiaj¹ daleko w tle, najwa¿niejsze jest to,
co siê dzieje miêdzy g³ównymi bohaterami. Pyta-
nie – jaki jest Twój stosunek do tradycji czeskiego
kina? Bo na przyk³ad kiedy ostatnio ogl¹da³em
„Guzikowców” przypomnia³a mi siê scena z „Po-
ci¹gów pod specjalnym nadzorem”.
PZ: Za¿artowa³em sobie po prostu z Jirziego Menzla,
któremu zaproponowa³em role w „Guzikowcach”. Ale
nie przyj¹³ propozycji, wiêc przynajmniej wspomnieli-
œmy o nim w tym filmie, pokazuj¹c, ¿e jego filmy s¹
puszczane w zak³adach pobierania spermy.

MG: Skoro ju¿ jesteœmy przy „tych” tematach,
porozmawiajmy o mi³oœci, tak¿e fizycznej,
w Twoich filmach. Bo z jednej strony mi³oœæ jest
zwykle jak¹œ si³¹ napêdow¹ bohaterów, z drugiej
jest to wszystko jakoœ wykoœlawione. A je¿eli cho-
dzi o seks to np. bohaterowie „Guzikowców”
musieli jechaæ w samochodzie z odpowiedni¹
prêdkoœci¹, albo jak w „Opowieœciach o zwy-
czajnym szaleñstwie” gdzie jedna z par mog³a siê
kochaæ tylko wtedy, kiedy ktoœ ich obserwowa³.
To jak to jest z t¹ mi³oœci¹ – czy to si³a napêdowa
ludzkoœci, czy wrêcz przeciwnie – uwsteczniaj¹ca?
PZ: Ja bym nie traktowa³ tego ze zbytni¹ powag¹.  Te
epizody to elementy charakteryzuj¹ce. To siê bardzo
podoba³o w „Guzikowcach”, ¿e mimo ich „zboczeñ”
uda³o nam siê pokazaæ wyj¹tkowoœæ tych ludzi. Jedna
z postaci mówi, ¿e „lepiej byæ swoim i innym, ni¿ nor-
malnym i nudnym”. Powiedzia³bym, ¿e chodzi o lêk
przed nud¹.

MG: Œwietna metoda charakteryzowania posta-
ci... Powtarzalnych motywów w Twoich filmach
jest sporo i pewnie masz œwiadomoœæ, ¿e czêsto
sam siebie cytujesz. Osobiœcie lubiê re¿yserów,
którzy w pewnym sensie krêc¹ ci¹gle ten sam film,
jak Woody Allen na przyk³ad. A propos czy nadal
jest Twoim wzorem?
PZ: Tak, wci¹¿ go podziwiam. Sporo wytrzyma³, dzia-
dziuœ.

MG: I wróci³ do formy, miejmy nadziejê. Ale s¹
te¿ takie rzeczy, które pojawiaj¹ siê w prawie
ka¿dym Twoim filmie, na przyk³ad Japoñczycy.
Ju¿ Ciê kiedyœ o to pyta³em, w kontekœcie tego
dok¹d wys³a³eœ bohatera „Opowieœci o zwyczaj-
nym szaleñstwie” – wygl¹da na to, ¿e na Kubê –
szkoda, ¿e nie do Japonii, bo ¿adnego Japoñczyka
nie by³o w tym filmie, podczas gdy we wszystkich
pozosta³ych byli. Ostatnio nowym elementem sta-
³a siê Kuba w³aœnie. Czy to s¹ jakieœ Twoje fascy-
nacje?
PZ: Zawsze staram siê mieæ w filmach jakichœ obco-
krajowców, w tym który teraz krêcê bêdzie na przyk³ad
Hindus. Taki facet o którym wszyscy s¹dz¹, ¿e jest
w³aœcicielem firmy Mittal, ale nie jest. Staram siê mieæ
w filmie motyw obcokrajowca, podoba mi siê, kiedy
mieszaj¹ siê ró¿ne jêzyki – polski, czeski, angielski.

MG: W Twoich filmach czêsto pojawiaj¹ siê tak-
¿e zjawiska paranormalne i rzek³bym zachowa-
nia niestandardowe – jak na przyk³ad sposób na
odzyskanie kobiety w postaci odciêcia jej w³o-
sów i gotowanie ich w mleku, wywo³ywanie du-
chów, voo-doo, autoeksplozje i tak dalej. Sk¹d to
siê bierze?
PZ: Myœlê, ¿e tak ten œwiat jest urz¹dzony, ¿e z jednej
strony rz¹dzi siê pewn¹ racjonalnoœci¹, a z drugiej czymœ
nieracjonalnym. Im bardziej bêdziemy siê chcieli do
tego zbli¿yæ, im bardziej bêdziemy to pokazywaæ
w filmach – tym lepiej. Póki co najbli¿ej tych zjawisk s¹
fizycy.

MG: A w³aœnie – z tego co wiem, kiedyœ wybiera-
³eœ pomiêdzy scenopisarstwem, a matematyk¹
czy fizyk¹. Czy to dalej jakoœ Ciê interesuje i czy
ma jakiœ wp³yw na pisanie filmów?
PZ: Bardzo lubiê precyzyjn¹ kompozycjê w swoich
sztukach czy scenariuszach, czêsto stosujê zabieg re-
petycji – powtórzenia – zwykle mam w swoich fil-
mach wszystko dok³adnie obliczone. Ale, ¿e to wszyst-
ko i tak nie dzia³a to jest inna sprawa. Ró¿nica miêdzy
matematyk¹, a fizyk¹ jest taka, ¿e matematyka definiuje
sam¹ siebie, natomiast fizyka musi ca³y czas braæ pod
uwagê otaczaj¹cy nas œwiat. Dlatego matematyka mnie
zawsze interesowa³a, poniewa¿ to jest najdoskonal-
sza z nauk.

MG: Jeszcze jedna bardzo wa¿na sprawa – mu-
zyka. By³eœ muzykiem, mia³eœ dwa zespo³y, pisa-
³eœ teksty i gra³eœ na basie. Ale te¿ zrobi³eœ trzy
filmy o muzyce – jak dokona³eœ wyboru zespo-
³ów?
PZ: Kierowa³em siê instynktem, kiedy odkry³em
pierwsz¹ wa¿n¹ dla mnie kapelê rockow¹, to tak jak-
bym odkry³ ca³kiem nowy œwiat. Nohavicê pozna³em
kiedy mia³em dwadzieœcia lat i to by³o ca³kiem coœ
innego. A zespó³ Cechomor to byli po prostu znajo-
mi, dopiero póŸniej pojawi³ siê pomys³, ¿eby nakrêciæ
o nich film.

Pytanie z sali: Jak zdobyæ pieni¹dze na pierwszy film?
PZ: Przecie¿ ju¿ powiedzia³em – powinniœcie Pañ-
stwo zacz¹æ w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych. Wtedy
pieni¹dze mia³a Czeska Telewizja i to ona op³aca³a wiêk-
szoœæ filmów. Wcale nie jest tak trudno uzyskaæ pieni¹-
dze, najwa¿niejsza jest chêæ zrobienia filmu. W Cze-
chach obecnie praktycznie nikt ju¿ filmów nie krêci,
mam na myœli m³odych ludzi oczywiœcie. My jesteœmy
w³aœciwie nadal t¹ m³od¹ generacj¹, po nas ju¿ siê nikt
nie pojawi³. Najpewniej uznali, ¿e jest za trudno. Przy-
znajê im trochê racji – mêczyæ siê z filmem dwa lata...
W naszym przypadku krêcenie zwi¹zane by³o z jakimœ
kompleksem – po prostu zrobienie filmu fabularnego
by³o sposobem zwrócenia na siebie uwagi, co te¿ siê
niespecjalnie udawa³o. Ja siê bardzo cieszê, ¿e nie wi-
dzicie w tych filmach typowo czeskich kompleksów,
których jest tam ca³e mnóstwo. Poniewa¿ my je tam
czêsto dostrzegamy – kompleksy swoich kolegów,
z powodu których te filmy w³aœciwie powsta³y.

Pytanie z sali: Czy czytasz recenzje swoich fil-
mów? Czy nie denerwuje Ciê, kiedy ktoœ dorabia
do nich ideologiê?
PZ: Czytam recenzje i nie przeszkadza mi to. Ale nale-
¿y rozró¿niæ dwa pojêcia – recenzje i krytyki – to s¹
dwie ró¿ne sprawy. Ugruntowana krytyka dzie³ arty-
stycznych w Czechach praktycznie nie istnieje. Jest to
spowodowane nie tylko tym, ¿e w mediach nie ma
przestrzeni dla takich treœci, ale te¿ tym, jak s¹ „skon-
struowani” sami dziennikarze. Z tego powodu prze-
staliœmy ich traktowaæ powa¿nie. Chocia¿ to oczywi-
œcie boli, kiedy napisz¹, ¿e jestem ca³kowitym krety-
nem. Pos³ugujemy siê tymi dziennikarzami do promo-
wania filmów, my im mówimy, co maj¹ napisaæ oni to
pisz¹ i potem na filmy przychodzi wiêcej ludzi. Co nie
oznacza, ¿eby byli prostytutkami. Mamy wstêpny ma-
teria³ filmowy, wysy³amy go do dziennikarzy i ten, któ-
remu siê najbardziej spodoba robi za rzecznika praso-
wego projektu, a ten, któremu siê nie podoba robi za
rzecznika prasowego innego filmu. I tak to wygl¹da.

Pytanie z sali: Chcia³bym zapytaæ o „Rok diab³a”.
W realizacji brali udzia³ amatorzy – zatem czy
by³a wódka i zabawa, czy te¿ ostro uczy³ Pan ich
grania? Jak du¿o by³o scenariusza, a jak du¿o im-
prowizacji na planie?
PZ: Nie by³o tam du¿o improwizacji, ale ze wzglêdu
na wykonawców, którzy po prostu niektórych scen nie
byli w stanie zagraæ, wykreœla³em je. Tam by³y trzy oso-
bowoœci – Nohavica – klasyczna gwiazda rocka – on
wie, ¿e jest dobry, s³awny i ceni siebie. A przy tym jest
faktycznie dobry. Byli te¿ ludzie z Èechomora, ca³kiem
sympatyczni koledzy, ale podczas krêcenia filmu brali
na siebie tyle pracy, ¿e czêsto na planie przysypiali. Na
przyk³ad krêciliœmy scenê, ustawialiœmy oœwietlenie,
a oni siê pytali czy zd¹¿¹ w tym czasie zrobiæ konferen-
cjê prasow¹ zwi¹zan¹ z ich now¹ p³yt¹.
A z kolei Karel Plíhal jest psychicznie trochê nie w po-
rz¹dku, choæ jest przy tym wspania³ym cz³owiekiem.
Niestety cierpi na fobiê zwi¹zan¹ z obecnoœci¹ du¿ej
iloœci ludzi. Kiedy krêcimy film to na planie jest co naj-
mniej czterdzieœci osób. Wiêc w zwi¹zku z przypad³o-
œci¹ Karela, który obawia siê wiêkszej liczby ludzi
w pomieszczeniu ni¿ piêæ, który na w³asnych koncer-
tach ucieka do szatni ¿eby schowaæ siê przed widzami
– istnia³o ogromne ryzyko czy nam nie ucieknie z tego
krêcenia. Ale na szczêœcie sta³o siê inaczej. Karelowi
bardzo siê spodoba³a pasywna rola aktora. Odpowia-
da³o mu, ¿e mówi³em mu, co ma zrobiæ, ¿e w trakcie
produkcji mia³ dok³adne codzienne wskazówki, o któ-
rej ma wstaæ i tak dalej. Dosz³o do takiej zmiany w jego
osobowoœci, ¿e podj¹³ próbê pojawienia siê na cze-
skich Lwach – to s¹ takie nasze coroczne nagrody
filmowe. Przyznaje siê je w takiej ogromnej sali na dwa
tysi¹ce osób. Karol siê tam faktycznie pojawi³, zbli¿y³
siê nawet do drzwi, ale w pewnym momencie stwier-
dzi³, ¿e nie jest w stanie wejœæ do œrodka i przeprasza³
mnie, ¿e siê przeliczy³. Ale to by³ z jego strony piêkny
ludzki gest, który zrobi³ na mnie du¿e wra¿enie. Ponie-
wa¿ on niczego nie udawa³, on siê tych ludzi autentycz-
nie ba³.
To byli ludzie pracuj¹cy nad rokiem diab³a.

Pytanie z sali: Jakie s¹ czeskie kompleksy?
PZ: Sta³y kompleks to ten, ¿e poœwiêca siê nam ma³o
uwagi. Z mojej obserwacji wynika, ¿e to jest g³ówny
czeski kompleks.

Pytanie z sali: Kilka lat temu mia³em okazjê roz-
mawiaæ z Davidem Ondrickiem i zapyta³em jaki
polski film pamiêta, jaki zrobi³ na nim wra¿enie?
Odpowiedzia³ mi, ¿e „Czterej pancerni i pies”.
Jak to jest u Pana? My potrafimy wymieniæ kilka-
naœcie czeskich filmów, które zrobi³y na nas wra-
¿enie. Czesi czêsto maj¹ problem z tym jednym,
dwoma tytu³ami.
PZ: Ostatnio w zwi¹zku z prac¹ i innymi okolicznoœcia-
mi ogl¹da³em du¿o polskich filmów. Najbardziej po-
doba³o mi siê to nowe „Wesele”. By³em te¿ zachwy-
cony „Cz³owiekiem z ¿elaza”. Mogê wymieniæ wiêcej
polskich filmów.

MG: Poruszyliœmy kwestie kontekstów, stereoty-
pów. Jesteœ ju¿ Polsce prawie miesi¹c, czy poku-
si³byœ siê o próbê porównania Polaków i Cze-
chów?
PZ: Nie jestem w Polsce, jestem w Krakowie. Nie
znam innych miast. Wydaje mi siê, ¿e Kraków jest
wyj¹tkowy pod tym wzglêdem, ¿e tutaj ludzie dotrzy-
muj¹ s³owa i jest to chyba jakaœ spuœcizna Austro-Wê-
gier. Wydaje mi siê, ¿e ludzie tutaj korzystaj¹ z ¿ycia –
co Polacy zwykli mawiaæ o Czechach. Kraków jest tak¹
czesk¹ wysp¹ w Polsce. Wydaje mi siê, ¿e Polacy maj¹
bardzo szerokie korzenie – od Niemców, a¿ po Ro-
sjan – podczas gdy Czesi bardzo niechêtnie mieszaj¹
siê genetycznie. Kiedy spotykaj¹ siê Czesi, którzy siê
nie znaj¹, nie rozmawiaj¹ o tym sk¹d pochodz¹, ponie-
wa¿ by³oby to nudne. Ale nie chcia³bym uogólniaæ ni-
czego na temat Polaków, choæ z pewnoœci¹ du¿o bar-
dziej interesujecie siê innymi narodami ni¿ my. Ja siê
tego oczywiœcie wstydzê i próbujê to naprawiæ choæby
tak, ¿e siê interesujê Polsk¹, Polakami. Choæ muszê
szczerze przyznaæ, ¿e ten impuls przyszed³ z Polski.
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Pytanie z sali: Jak to siê sta³o, ¿e podj¹³ Pan wspó³-
pracê z Teatrem Starym i dlaczego siê Pan na ni¹
zdecydowa³?
PZ: To by³o bardzo proste. Dramaturg Teatru Stare-
go, który ju¿ tam nie pracuje, Grzegorz, zobaczy³ jedn¹
z moich sztuk na S³owacji. Zaproponowa³ Teatrowi
Staremu abym dla nich napisa³ i wyre¿yserowa³ sztu-
kê. Dyrektor wyrazi³ zgodê, zaprosili mnie tutaj i tak to
ju¿ trwa od pó³tora roku. Zabrali mnie do Alchemii,
poniewa¿ us³yszeli, ¿e lubiê tego typu miejsca. I tam
oczywiœcie od razu siê porozumieliœmy.

Pytanie z sali: W jednym z wywiadów przyzna³ Pan,
¿e jest cynikiem. Czy ten motyw zbrodni bez kary w
Pana sztuce jest objawem cynizmu w³aœnie?
PZ: To bêdzie bardzo tkliwa i czu³a sztuka. Pan Globisz
czêsto siê mnie pyta – „Czy to nie bêdzie przesad¹, ¿e
robimy sobie ¿arty z gwa³tu?” – na co odpowiadam –
„Ale¿ sk¹d, my bêdziemy graæ z pe³n¹ powag¹. Œmiaæ
siê bêd¹ widzowie i to bêdzie ich b³¹d, ¿e siê œmiej¹.”
Ale jeszcze go w pe³ni nie przekona³em.

MG: Czujesz siê spadkobierca tradycji czeskiego
surrealizmu?
PZ: Nie, surrealizm mnie absolutnie nie dotyczy.

MG: To spadkobierc¹ jakiej tradycji siê czujesz?
PZ: Najlepiej czujê siê ogl¹daj¹c angielskie komedie.
Najbardziej lubiê Monty Pythona, ich filmy s¹ mi bli¿-
sze ni¿ np. Very Chytilovej. Paradoks polega na tym, ¿e
czerpiê z angielskiego czy amerykañskiego filmowego
poczucia humoru, a o dziwo Amerykanie, czy Brytyj-
czycy nieszczególnie przepadaj¹ za moimi filmami.

Pytanie z sali: Jaki jest Pana stosunek do kina cze-
skiego? Co siê panu w nim podoba, a co nie?
PZ: Wam siê podobaj¹ czeskie filmy, ale mnie nie. Ja
siê generalnie rozstajê z filmem, wiêc nie mogê go
polecaæ jako medium. Myœlê, ¿e teraz najwa¿niejsza
jest literatura i teatr, a w filmie nic siê obecnie nie dzieje.
A jeœli siê dzieje to myœlê, ¿e w Azji. Ale na pewno nie
w czeskim filmie.

Pytanie z sali: Czy to znaczy, ¿e nie bêdzie Pan
krêci³ filmów?
PZ: Mam jeszcze taki jeden projekt. To bêdzie film o
naprawdê, ale to naprawdê strasznie starym re¿yse-
rze. Tak¿e o producencie, postaci inspirowanej praw-
dziw¹ osob¹, który otrzymuje dotacje na nakrêcenie
filmu na podstawie scenariusza martwego re¿ysera.
Scenariusz jest z lat szeœædziesi¹tych. Producent udaje,
¿e re¿yser nadal ¿yje. Dziêki temu daj¹ mu na to pie-
ni¹dze. Problem polega na tym, ¿e re¿yser, jak siê oka-
zuje, ¿yje, ma 94 lata i mieszka ze swoj¹ 44-letnia
partnerk¹. I ta partnerka postanawia wykorzystaæ oka-
zjê do come-backu re¿ysera. I on faktycznie siê odro-
binê o¿ywi. Udaje im siê zmontowaæ sztab bardzo
starych ludzi, z którymi on wspó³pracowa³ w latach
czterdziestych i piêædziesi¹tych. Razem krêc¹ film. Oczy-
wiœcie na koniec producent zaprzyjaŸnia z siê re¿yse-
rem i kiedy ten umiera producentowi jest go ¿al. Co
wiêcej - ten stary cz³owiek odchodzi i powraca jako

pingwin – to s¹ takie elementy nadnaturalne. Chcê ¿eby
producentem tego filmu zosta³ David Ondricek, któ-
rego od dawna namawiam, ¿eby przesta³ krêciæ filmy, a
zacz¹³ je produkowaæ i wydaje siê, ¿e jest ju¿ bliski
decyzji, poniewa¿ jego ostatni film niespecjalnie siê uda³.
Zobaczymy, jako producent myœlê, ¿e by siê spraw-
dzi³. I zachodzi niebezpieczeñstwo, ¿e bêdzie chcia³
nakrêciæ jakiœ film w Polsce.

MG: Proszê bardzo, teraz w Polsce jest bardzo
du¿o pieniêdzy dla m³odych zdolnych re¿yserów
i producentów, przygarniemy. A jak to siê sta³o,
¿e David wyre¿yserowa³ „Samotnych”, a nie ty?
PZ: Bo mnie strasznie zmêczyli „Guzikowcy” i chcia-
³em zobaczyæ jak ktoœ inny sobie poradzi.

MG: Nie ¿a³owa³eœ tej decyzji? Pewnie bywa³eœ
na planie?
PZ: Nie, nie ¿a³owa³em. By³em obecny przy krêceniu
zdjêæ. Zrobi³bym to pewnie inaczej, ale nie ¿a³owa³em.

MG: W tym samym roku powsta³ film „Powers”,
który jest w klimacie podobny do „Samotnych”.
Mia³em nawet takie wra¿enie, ¿e to mo¿e jakieœ
œcinki ze scenariusza. Czy tak by³o?
PZ: O ile wiem to nie.

Pytanie z sali: Mam pytanie o kondycjê kina œwia-
towego? Jakie s¹ Pana diagnozy i prognozy?
PZ: Trudno powiedzieæ, niemniej kinematografia jeœli
ju¿ siê w czymœ, w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat, udo-
skonali³a, to chyba tylko pod wzglêdem dystrybucji.
Muszê przyznaæ, ¿e postêp w dystrybucji filmów,
zw³aszcza amerykañskich, jest fenomenalny. Ale pod
wzglêdem sensu i treœci tych filmów to w³aœciwie nie
ma ¿adnego rozwoju. Jeœli chodzi o jêzyk filmowy to
tak¿e od lat osiemdziesi¹tych nie dosz³o do ¿adnych
zmian. Dogma 95 to te¿ w³aœciwie nic nowego. Kino
to po prostu trochê stare medium.

Pytanie z sali: Chcia³em zapytaæ o film „Opowieœci
o zwyczajnym szaleñstwie”. Wiem, ¿e tytu³ jest za-
czerpniêty od Charles’a Bukowskiego. Czy po pro-
stu pasowa³ ci jako tytu³ do filmu? Czy te¿ istniej¹
paralele pomiêdzy Henrym Chinaskim, literackim
alter ego Bukowskiego, a twoim bohaterem?
PZ: To oczywiœcie nie by³ przypadek, ¿e ukrad³em tytu³
Bukowskiemu. Wczeœniej czyta³em jego ksi¹¿ki bar-
dzo dok³adnie przez 10 lat. Faktycznie uto¿samia³em
siê g³êboko z jego bohaterem. Wykorzysta³em z Bu-
kowskiego znacznie wiêcej ni¿ sam tytu³, ale dokona-
³em zasadniczej zmiany – usun¹³em wulgaryzmy. Dla-
tego ludzie nie byli w stanie tego rozpoznaæ. Ciekawe
jest to, ¿e wiêkszoœæ ludzi kojarzy Bukowskiego z wul-
garnoœci¹, a dla mnie to bardzo delikatny pisarz. Myœlê,
¿e nawet jeœli coœ ukradniemy i zapakujemy to w nowe
opakowanie to przestaje to byæ kradzie¿. W samym
tytule swojego filmu odda³em ho³d Panu Bukowskie-
mu. Kiedy w Czechach ukaza³a siê ksi¹¿ka „Opowieœci
o zwyczajnym szaleñstwie” mój agent powiedzia³ –
„wykorzystali Twój tytu³, mo¿e ich zaskar¿yæ?” – na co
odpowiedzia³em, ¿e „lepiej tego nie ruszaæ”...

MG:  Chcia³em zapytaæ o parê motywów z twoich
filmów, które s¹ niezwykle rozpoznawalne. Na
przyk³ad motyw tytu³owych „guzikowców”, body-
shot, ten konflikt czy artysta powinien nosiæ bok-
serki czy slipy i w których jest bardziej artystycz-
nie p³odny, czy alkoholiczny kopiec Nohavicy.
PZ: Inspiracje s¹ ró¿ne, ale na przyk³ad „guzikowcy”
powstali w wyniku pewnego mojego b³êdnego prze-
k³adu z Vonneguta. Bokserki i slipy – wydaje mi siê, ¿e
to po prostu wymyœli³em, ale ludzie chyba na co dzieñ
rozmawiaj¹ o takich rzeczach. Alkoholiczny kopiec
Nohavicy to jest jego oryginalny wyczyn. A o body-
shocie opowiada³a mi jakaœ dziewczyna z Holandii.

Pytanie z sali: Chcia³bym zapytaæ o postaæ z Two-
jej sztuki. Czy w jakimœ stopniu inspirowa³eœ siê
twórczoœci¹ Todda Solondza?
PZ: S¹ tam inspiracje Solondzem. Przepraszam, mu-
szê sprawdziæ esemesa. Kiedyœ w teatrze dosta³em
wiadomoœæ i mój znajomy powiedzia³ – „teraz ju¿ ro-
zumiem, ty kupujesz stare telefony, czytasz cudze wia-
domoœci i tak podkradasz te wszystkie dziwne histo-
rie.” Ale wracaj¹c do pytania, kolejna inspiracja pocho-
dzi od Woodego Allena i jego „Zbrodni i wykroczeñ”.
Inne to na przyk³ad amerykañski film „Gracz” z lat sie-
demdziesi¹tych. Generalnie s¹ to rzeczy z motywami
zbrodni. Praca w teatrze polega tak¿e na tym, ¿e suge-
rujê jakie filmy powinni obejrzeæ aktorzy, by póŸniej
zaproponowaæ swoje w³asne pomys³y.

Pytanie z sali: Mówi³ Pan, ¿e kino siê skoñczy³o,
a wszystkie inspiracje dla sztuki teatralnej czer-
pie Pan z kina. Jak to jest?
PZ: No w³aœnie nie z filmu, „Gracz” to przede wszyst-
kim by³a ksi¹¿ka, która zosta³a sfilmowana. Wiêc czê-
œciowo z filmu, czêœciowo z literatury.

Pytanie z sali: Jaka jest Twoja ulubiona postaæ
z w³asnego filmu?
PZ: Najbardziej lubiê te postaci które s¹ realnymi ludŸmi.

Pytanie z sali: A gdybyœ musia³ wybraæ jedn¹.
PZ: Holendra z „Roku diab³a”, dokumentalistê. W rze-
czywistoœci jest to holenderski dystrybutor filmowy,
który pali du¿o trawy. Mieszka³ u mnie w domu, kiedy
krêciliœmy film. Tego bym sobie wybra³, tego chcia³-
bym mieæ w domu.

Pytanie z sali: Dostrzeg³eœ w Polsce jakieœ tematy, hi-
storie godne nakrêcenia filmu, napisania scenariusza?
PZ: W teatrze ludzie opowiadaj¹ ciekawe rzeczy. Da³o-
by siê coœ wybraæ, ale nic specyficznie polskiego nie ma.
Ale oczywiœcie wmontowa³em do swojej sztuki trochê
papie¿a. Polacy to s¹ w³aœciwie tacy Czesi plus papie¿.

MG: Dziêkujemy za przybycie i za spotkanie. Trzy-
mamy kciuki za twoje Polskie projekty.
PZ: Mam nadziejê, ¿e od koñca wrzeœnia bêdzie mo¿-
na zobaczyæ tê sztukê w Krakowie na scenie kameral-
nej Teatru Starego.

redakcja i opracowanie tekstu Paweł Ścibisz
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Iwona £yko: Kiedy zacz¹³eœ krêciæ filmy?
Petr Marek: W 1989 roku, kiedy za³o¿y³em z przyja-
ció³mi UNARCLUB, czyli Stowarzyszenie Ludzi Ide-
ologicznie Nietkniêtych. Mieliœmy wówczas 18 lat.
UNARLCLUB mia³ byæ pierwotnie ruchem oporu.
Poniewa¿  wszystko odby³o siê we wrzeœniu, nasza
opozycja nie zd¹¿y³a siê rozwin¹æ. Jednak impuls twór-
czy pozosta³.

I.£.: Ile zrealizowaliœcie filmów?
P.M.: Do 2000 roku piêædziesi¹t, choæ dla wielu taka
iloœæ wydaje siê nieprawdopodobna.

I.£.: Jesteœ zaliczany do re¿yserów eksperymen-
talnych. Co wed³ug Ciebie kryje siê pod sformu-
³owaniem eksperyment filmowy?
P.M.: Dla mnie eksperyment sprowadza siê do tego,
¿e nigdy nie wiem, jakie bêdzie zakoñczenie filmu. Cho-
cia¿ znam zarys ca³oœci, zostawiam wolne miejsce dla
przypadku oraz  b³êdów, które mog¹ wnieœæ do filmu
coœ bardzo cennego.

I.£.: Jaki jest zatem Twój stosunek do pogl¹dów
Hitchcocka, zgodnie z którymi re¿yser nie powi-
nien poddawaæ siê temu, co siê dzieje przed ka-
mer¹?
P.M.: Ka¿dy pracuje wed³ug swojej metody. Nie potra-
fi³bym nakrêciæ klasycznego filmu fabularnego, w któ-
rym wszystko wynika ze scenariusza. Na przyk³ad
w filmie „Láska shora”, w pewnym momencie pojawia
siê plama, poniewa¿ nie wyczyœci³em obiektywu ka-
mery. Zostawi³em j¹ w filmie, aby pokazaæ, ¿e relacje
miêdzy bohaterami siê psuj¹.

I.£.: Na czym polega Twoja praca z aktorami?
P.M.: Aktorzy s¹ dla mnie przede wszystkim Ÿród³em
inspiracji. Interesuje mnie potencja³, jaki ka¿dy z nich
wnosi do filmu. Nieuchronn¹ czêœæ realizacji stanowi

manipulacja, kiedy aktorzy nie zdaj¹ sobie dok³adnie
sprawy z tego, co siê dzieje na planie.

I.£.: Kluczowe zagadnienie zwi¹zane z Twoj¹
twórczoœci¹ to problem filmowego autora i au-
tora w filmie. Mo¿esz przybli¿yæ tê kwestiê?
P.M.: W filmie „Láska shora” autor jest zarówno jedn¹
z postaci, jak narratorem. Dla mnie autor znajduje siê
„g³êbiej” ni¿ historia, któr¹ opowiada. Jestem autorem
autora, który opowiada tê historiê.

I.£.: Krytycy zwracaj¹ uwagê, ¿e Twoje filmy s¹
na pograniczu fikcji i dokumentu. Która z tych
form jest lepsza dla eksperymentu?
P.M.: Wszystkie formy s¹ dobre do eksperymentowania.

I.£.: Oprócz filmu jest Ci tak¿e bliski teatr, gdzie
pracujesz od wielu lat. Czy wykorzystujesz swo-
je doœwiadczenia teatralne w filmie?
P.M.: Tak. W filmie „Nebyt dnešní” postanowi³em po-
kazaæ teatr z Ostrawy XXXCHSOSOXX, który sk³a-
da siê z trójki aktorów. Interesowa³o mnie, jakich kszta³-
tów nabierze ich improwizacja w przestrzeni filmowej.

I.£.: Mówi siê, ¿e jesteœ intelektualnym b³aznem,
który wykorzystuje elementy gry z widzem oraz
ró¿nymi gatunkami filmu, stosuje parodiê i roz-
œmiesza, aby unikn¹æ w swoich filmach stereoty-
pów. Jakie to stereotypy?
P.M.: Nie wiem, czy chcê unikaæ stereotypów, ale zga-
dzam siê z okreœleniem intelektualna b³azenada. Wiêk-
szoœæ filmów, które ceniê i czêsto ogl¹dam mo¿na
okreœliæ w ten sposób, na przyk³ad dzie³a Jaccque’a
Tati oraz Godarda.

I.£.: Jesteœ asystentem Jana Nìmca na wydziale re-
¿yserii w szkole filmowej FAMU, by³eœ tak¿e dru-
gim operatorem przy jego filmie „Nocne rozmo-

wy z matk¹” (2000). Jak przebiega Twoja wspó³-
praca ze s³awnym re¿yserem?
P.M.: Bardzo dobrze, poniewa¿ mamy podobny sys-
tem pracy. Odpowiada mi sposób jego podejœcia do
materii filmowej. Na pocz¹tku jest zawsze jakaœ inten-
cja, potem jej interpretacja, w koñcu powstaje efekt
koñcowy, który tworzy ca³kowicie odmienn¹, zaska-
kuj¹c¹ jakoœæ. W jednym z filmów Nìmca nagle zamiast
g³ównej bohaterki pojawia siê czeska piosenkarka Marta
Kubišová. Widz niezwykle szybko oswaja siê z faktem,
¿e obraz nie odnosi siê do tego, co powinien ozna-
czaæ. Miêdzy obrazem, a jego znaczeniem powstaje
szczelina i w ten sposób rodzi siê poezja.

I.£.: Jak oceniasz wspó³czesne czeskie filmy?
P.M.: Trudno powiedzieæ, poniewa¿ powstaj¹ filmy
zarówno dobre, jak i z³e. Mo¿na natomiast zaobser-
wowaæ, ¿e przewa¿a w nich literackoœæ oraz teatral-
noœæ. Ostatnio do najpopularniejszych re¿yserów
w Czechach nale¿y Jan Høebejk, którego filmowa twór-
czoœæ jest doœæ teatralna. Krytycy podkreœlaj¹ równie¿,
¿e niebezpieczeñstwo jego filmów wynika st¹d, ¿e
pojawia siê w nich kult ma³ego cz³owieka. Poniewa¿
Czesi z wyj¹tkiem Jana Husa oraz Jana Palacha, w³aœci-
wie nie maj¹ bohaterów narodowych, wspieranie
ma³oœci jest niebezpieczne spo³ecznie. Przed dwoma
tygodniami widzia³em œwietny nowy czeski film, który
nosi tytu³ „Prawid³a k³amstwa”. Jednak przede wszyst-
kim nale¿y zwróciæ uwagê na czeski dokument, który
ostatnio „têtni ¿yciem”.

I.£.: Jakie s¹ Twoje dalsze plany zawodowe?
P.M.: Wspólnie z grup¹ aktorów z Ostrawy zamierzam
nakrêciæ film o spotkaniu adoptowanych. Podczas re-
alizacji bêdziemy kierowaæ siê zasad¹ improwizacji.

Wywiad przeprowadziła Iwona Łyko, współpraca Kamila
Szymańska, tłumaczenie z języka czeskiego Igor Kędzierski.

Ideologicznie nietknięty.
Z Petrem Markiem, czeskim reżyserem filmów
niezależnych rozmawia Iwona Łyko
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