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– „KOGO KRĘCI KINO HISTORYCZNE?” wraca!
Ki no jest mo że naj waż niej szą ze sztuk, naj moc niej bo daj prze ma wia

do współ cze snej pu blicz no ści. Ob ra zy fil mo we czę sto głę biej kształ tu ją nasz
sto su nek do prze szło ści niż książ ki hi sto rycz ne czy szko ła. Dla te go war to
oglą dać ki no hi sto rycz ne i war to o nim dys ku to wać. 

Ce lem pro jek tu „Ko go krę ci ki no hi sto rycz ne?” jest mó wie nie o hi sto rii
za po śred nic twem fil mu. Pre zen tu je my ob ra zy fa bu lar ne i do ku men tal ne po -
świę co ne waż nym wy da rze niom i te ma tom hi sto rycz nym. Za pra sza my re ży -
se rów, fil mo znaw ców i hi sto ry ków. Kon fron tu je my od mien ne punk ty wi dze nia
i do świad cze nia hi sto rycz ne róż nych kra jów.

Piąta edy cja prze glą du „Ko go krę ci ki no hi sto rycz ne?” po świę co na jest
ostat nim la tom ko mu ni zmu. Sło wem – klu czem dla tej edy cji na sze go prze -
glą du jest wol ność. Wol ność ro zu mia na za rów no ja ko zja wi sko po li tycz ne jak
i oso bi sty stan du cha. Wol ność, któ ra jest po trze bą, sen sem, ale też uto pią,
a mo że na wet cza sem prze kleń stwem na sze go cza su i ludz kiej kon dy cji. 

La ta 80te, któ rych do ty czy więk szość pre zen to wa nych w tym ro ku fil mów,
są dla nas waż nym punk tem od nie sie nia ja ko bli ska prze szłość, prze szłość,
któ rą każ dy z nas ma za pi sa ną – je śli nie we wła snej bio gra fii – to w opo -
wie ściach naj bliż szych – ro dzi ców, ro dzeń stwa, przy ja ciół. Jest to rów nież
dla wie lu lu dzi punkt od nie sie nia w bio gra fii in dy wi du al nej i w pa mię ci zbio -
ro wej – jak da le ko już ode szli śmy, na ile roz li czy li śmy się z prze szło ścią,
w ja kiej mie rze na dzie je wią za ne z wol no ścią speł ni ły się, a na ile nie.

Pro gram „Ko go kre ci ki no hi sto rycz ne?” miał swo je trzy prze pro wa dzo ne
edy cje. Czwar ta mu sia ła zo stać od wo ła na ze wzglę du na ża ło bę na ro do wą
po ka ta stro fie smo leń skiej. Jed nym z lu dzi, któ rzy wów czas zgi nę li był wi -
ce mi ni ster kul tu ry To masz Mer ta, wiel ki przy ja ciel prze glą du, któ ry miał
otwo rzyć je go edy cję w kwietniu 2010 r. 

Te go rocz na edy cja nie sie ze so bą jed ną po waż ną zmia nę, któ ra ma zwięk -
szyć ran gę te go przed się wzię cia, a w przy szło ści umoż li wić re ali zo wa nie go
tak że po za gra ni ca mi Pol ski. Otóż współ or ga ni za to rem prze glą du sta ła się
„Eu ro pej ska Sieć Pa mięć i So li dar ność” in sty tu cja po wo ła na przez mi ni -
strów kul tu ry Pol ski, Nie miec, Sło wa cji i Wę gier dla wspie ra nia re flek sji
i dia lo gu na te mat trud nych do świad czeń hi sto rycz nych, zwią za nych przede
wszyst kim z cza sem to ta li tar nych dyk ta tur XX wie ku. 

Waż nym wkła dem w re ali za cję te go rocz ne go pro jek tu jest rów nież sil ne
za an ga żo wa nie in sty tu tów kul tu ry lub at ta cha tów kul tu ral nych am ba sad
Buł ga rii, Ru mu nii, Sło wa cji i Wę gier. Za wspar cie i za an ga żo wa nie ich ze spo -
łów ser decz nie dzię ku je my.

Ro bert Ko stro Dy rek  tor  MHP
Ra fał Ro gul ski Dy  rek  tor  Se  kre  ta  r ia  tu  ESPS

P R O G R A M   P R Z E G L Ą D U
3-8 l istopada 2011  r.  

Początek seansów: codziennie o godz. 18.00
3 listopada

1.POD CZERWONĄ KAKADU, Niemcy 2006,
reż. Dominik Graf, 128 min.

2.ZWERBOWANA MIŁOŚĆ, reż. Tadeusz Król, Polska 2010, 
dystr. Best Film, 86 min.
Gość: Jacek Bromski

4 listopada

1.PAPIER BĘDZIE NIEBIESKI, Rumunia 2006, reż. Radu Muntean, 
95 min.

2.TAK SPĘDZIŁEM KONIEC ŚWIATA, Rumunia 2006, reż. Cătălin
Mitulescu, 101 min.
Gość: red. Janusz Wróblewski 

5 listopada

1.KOLORADO KID, Węgry/UK 2010, reż. András B. Vágvölgyi, 93 min.

2.CHŁOPCY Z BUDAKESZI, Węgry 2006, reż. Pál Erdöss, 112 min. 
Gość: reż. András B. Vágvölgyi

6 listopada

1.GRANICA, Słowacja 2009, reż. Jaroslav Vojtek, 72 min.

2.DOWÓD OSOBISTY, Słowacja/Czechy 2011, 
reż. Ondŕej Trojan, 129 min.

Gość: dr Paweł Ukielski

7 listopada 

1.KROKI W PIASKU, Bułgaria 2010, reż. Iwajło Christow, 89 min.

2.JAK OGIEŃ I  PŁOMIENIE, Niemcy 2001, reż. Connie Walter, 94 min.

Gość: reż. Hristian Nochev

8 listopada
Godz. 18.00 
DEBATA panelowa podsumowująca 5. edycję przeglądu 
„KOGO KRĘCI KINO HISTORYCZNE?”

Godz. 20.00 
ŻYCIE AGENTA, Węgry 2004, reż. Gábor Zsigmond Papp, 82 min.
Gość: reż. Gábor Zsigmond Papp

3 listopada

1.POD CZERWONĄ KAKADU,---
Niemcy 2006, reż. Dominik Graf, 128 min.
Obsada: Max Riemelt, Jessica Schwarz, Ronald Zehrfeld, 
Tanja Schleiff

W czasach gdy Gagarin leciał w kosmos, tytułowy nocny klub był
dla mieszkańców Drezna oazą wolności, a dla służb specjalnych
- pułapką zastawioną na nieprawomyślnych obywateli. Wpadają
w nią poetka Luise, jej mąż Wolle i 20-letni Siggi, który bardzo
chce zostać studentem. Barwna, pełna muzyki i tańca, lecz
daleka od „ostalgii” wizja życia w komunistycznej części
Niemiec.

2.ZWERBOWANA MIŁOŚĆ, 
reż. Tadeusz Król, Polska 2010, 86 min.
Obsada: Joanna Orleańska, Robert Więckiewicz, 
Krzysztof Stroiński, Sonia Bohosiewicz

PRL dogorywa, lecz Andrzej i Siejka, dwaj agenci służb
specjalnych, nie tracą zimnej krwi. Przygotowują operację,
która pozwoli im spokojnie myśleć o przyszłości. Jej powodzenie
zależy od młodej, zakochanej kobiety. Wszystko zdaje się
przebiegać zgodnie z planem, lecz cyniczni agenci wkrótce
doświadczają na własnej skórze, że klasyk miał rację: nie igra
się bezkarnie z miłością. 

4 listopada

1.PAPIER BĘDZIE NIEBIESKI, 
Rumunia 2006, reż. Radu Muntean, 95 min.
Obsada: Paul Ipate, Adi Carauleanu, Dragoş Bucur, 
Tudor Istodor, Alexandru Potocean 

Tragikomiczna odyseja plutonu, który w nocy z 21 na 22 grudnia
1989, patroluje ulice Bukaresztu. Miasto jest ogarnięte
rewolucyjnym chaosem. Zdezorientowani żołnierze nie wiedzą,
co robić: walczyć z terrorystami, którzy rzekomo zaatakowali
siedzibę państwowej telewizji, czy przyłączyć się do manifes -
tantów. Marzą o lepszym życiu, którego symbolami są „mięso,
jeansy i coca-cola”.

2.TAK SPĘDZIŁEM KONIEC ŚWIATA, 
Rumunia 2006, reż. Cătălin Mitulescu, 101 min.
Obsada: Dorotheea Petre, Timotei Duma, Carmen Ungureanu,
Corneliu Ţigancu

Rumuński komunizm dogorywa, ale jeszcze pokazuje zęby.
Zniszczenie szkolnego popiersia Ceauşescu oznacza wielkie
kłopoty dla mimowolnych sprawców tego czynu. 17-letnia 
Eva postanawia przepłynąć przez Dunaj i uciec za granicę. 
Jej młodszy brat, wraz ze swoimi przyjaciółmi, opracowuje 
plan zamordowania dyktatora. W tle: niejednoznaczny portret
społeczeństwa okresu przełomu. 

5 listopada

1.KOLORADO KID, Węgry/Wielka Brytania 2010, 
reż. András B. Vágvölgyi, 93 min.
Obsada: Zsolt Nagy, Lilla Sárosdy, Andrea Fullajtár, 
Michael Kelly, Tibor Gáspár 

Budapeszt, trzy lata po powstaniu 1956 roku. Béla Kreuzer,
hazardzista i utracjusz, korzysta z życia nie wiedząc, 
że po piętach depcze mu tajna policja. W celi spotyka dawnego
znajomego. W retrospekcjach powracają dni antykomu nistycz -
nej rewolucji. Reżyser, debiutant i były dziennikarz, mówi 
o swoim filmie: „Vágvölgyi spotyka Tarantino”. Krytycy wolą
określenie: “noir Kadar”

2.CHŁOPCY Z BUDAKESZI, 
Węgry 2006, reż. Pál Erdöss, 112 min. 
Obsada: Eszter Nagy-Kálózy, Szabolcs Veégh, Zsolt Huszár

Adaptacja autobiograficznej powieści Lustro dzieciństwa
Istvána Kovácsa, byłego konsula Republiki Węgierskiej 
w Krakowie i tłumacza polskiej literatury. Jej bohaterowie,
dorastający chłopcy, dostają twardą lekcję życia w kraju,
próbującym otrząsnąć się z wojennej traumy i rządów wielbicieli
Stalina. Inspiracją dla autora był pomnik Małego Powstańca,
stojący pod murami warszawskiej Starówki.

6 listopada

1.GRANICA, Słowacja 2009, reż. Jaroslav Vojtek, 72 min.

Symbolem podzielonej Europy stał się Berlin, mało kto nato miast
słyszał o dramacie mieszkańców gminy Slemence. Gdy Stalin
postanowił zaanektować Ruś Zakarpacką, ogrodzenie z drutu
kolczastego w ciągu jednej nocy przecięło na pół całą wieś,
łącznie z cmentarzem. Przejście graniczne otwarto dopiero 60
lat później. Filmowy dokument nagradzany na wielu festiwalach.

2.DOWÓD OSOBISTY, 
Słowacja/Czechy 2011, reż. Ondŕej Trojan, 129 min.
Obsada: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jakub Šárka, Aňa Geislerová

W latach 70. Czechosłowacja weszła w erę „normalizacji”.
Tępiono objawy samodzielności oraz uleganie wpływom
zachodniej kultury. Czterech nastolatków, zafascynowanych
muzyką Led Zeppelin i Black Sabbath, rzuca wyzwanie
systemowi, niszcząc dowody osobiste. Scenariusz tej gorzkiej
komedii powstał na podstawie książki Petra Šabacha,
najbardziej czeskiego z czeskich pisarzy.

7 listopada

1.KROKI W PIASKU, 
Bułgaria 2010, reż. Iwajło Christow, 89 min. 
Obsada: Iwan Byrnew, Jana Titowa, Wełko Kynew, Dejan Donkow,
Nenczo Ilczew

Film oparty na opowieści bułgarskiego emigranta, którego
reżyser przypadkowo spotkał w Chicago. Jego historia była
typowa i zarazem jedyna w swoim rodzaju. Do Ameryki trafił 
z austriackiego obozu dla uchodźców. W ojczyźnie nie miał
żadnej przyszłości, po tym jak popadł z konflikt z władzą.
Zostawił tam jednak dziewczynę, z którą był związany już 
od szóstego roku życia…

2.JAK OGIEŃ I  PŁOMIENIE, 
Niemcy 2001, reż. Connie Walter, 94 min. 
Obsada: Anna Bertheau, Antonio Wannek, Hermann Beyer, 
Tim Sander

Miłość, muzyka i komunizm czyli nowa wersja historii Romea 
i Julii. 17-letnia Nele z Berlina Zachodniego poznaje punka,
mieszkającego po drugiej stronie muru. Rodzina i przyjaciele
nie akceptują ich związku. Co gorsza, swoje zdanie w tej
sprawie ma też enerdowska służba bezpieczeństwa. 
Zakochani, rozdzieleni przez politykę, druga szansę od losu
dostaną dopiero  po zjednoczeniu Niemiec, w roku 1990.  

8 listopada

ŻYCIE AGENTA, 
Węgry 2004, reż. Gábor Zsigmond Papp, 82 min.

Węgierska tajna policja miała opinię jednej z najsku tecz -
niejszych. W jej archiwach znaleziono multum filmów
instruktażowych, z których funkcjonariusze dowiadywali się, 
jak werbować współpracowników, przeszukiwać mieszkania,
zakładać podsłuchy i śledzić podejrzanych. Montaż tych
materiałów mówi o naturze totalitaryzmu więcej, niż setki
naukowych dysertacji. Śmieszne i straszne zarazem.  


