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Szanowni Państwo,

sezon wakacyjny sprzyjał festiwalom, wydarzeniom kulturalnym i filmowym oraz 
spotkaniom kreatywnym. Miłośnicy kina mieli okazję zobaczyć imponującą liczbę 
filmów współfinansowanych ze środków Programu Kreatywna Europa i wcześniejszej 
edycji Programu MEDIA podczas festiwali oraz otwartych projekcji w różnych miastach 
Polski i za granicą, a Międzynarodowy Festiwal Sztuka Szuka Malucha zabrał w magiczną 
podróż najmłodszych amatorów teatru. Z wielką radością przyjęliśmy także informacje  
o nagrodzeniu dokumentu „Bracia” Wojciecha Staronia na Festiwalu Filmowym w Locarno. 

Dofinansowanych projektów jest coraz więcej i z niecierpliwością czekamy na ich odsłony. 
W sierpniu zapadła decyzja o przyznaniu grantów na rozwój kolejnych trzech polskich 
gier video, natomiast w lipcu poznaliśmy wyniki tegorocznych naborów w ramach 
obszarów Tłumaczenia Literackie i Platformy Europejskie. Obecnie komponent Kultura 
prowadzi nabór wniosków na Projekty Współpracy Europejskiej, a komponent MEDIA  
na Dystrybucję on-line. 

W dalszej części Magazynu znajdą Państwo m.in. wywiad z dyrektorem Teatru 
Wielkiego – Opery Narodowej, Waldemarem Dąbrowskim na temat platformy cyfrowej  
„The Opera Platform”, dzięki której melomani z całego świata będą mogli oglądać na  
żywo najciekawsze europejskie dokonania z dziedziny opery. Przedstawiciele studia CD 
PROJEKT RED podzielili się z nami swoją pasją do Wiedźmina i zdradzili, jakie kluczowe 
działania składają się na udaną promocję gry. Z kolei Agnieszka Zwiefka – reżyserka, 
scenarzystka i producentka wielokrotnie nagradzanej „Królowej ciszy” – przybliżyła nam 
historię bohaterów swojego ostatniego dokumentu.

W czerwcu mieliśmy przyjemność gościć ekspertów z Francji, Danii, Wielkiej Brytanii  
i Hiszpanii, którzy podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie biznesowych 
aspektów produkcji filmów i seriali animowanych. Natomiast w połowie lipca 
zakończyła się trzecia już edycja Akademii Doskonałego Projektu – cyklu warsztatów 
kompetencyjnych dla sektora kultury i kreatywnego, podczas których uczestnicy 
uczyli się, jak podnosić jakość swoich działań dzięki umiejętnie zaplanowanej ewaluacji.

Polecamy także lekturę artykułu na temat warsztatów przygotowywanych  
z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku audiowizualnym i koniecznością 
dostosowania się do nowych rozwiązań cyfrowych oraz interaktywnych. W tym 
numerze pragniemy również Państwu przybliżyć fabularny debiut Julii Kowalski  
– „Znam kogoś, kto cię szuka”, którego polska premiera odbyła się na  
15. MFF T-Mobile Nowe Horyzonty, a także projekt edukacyjno-kulturalny  
skierowany do najmłodszych – Nasza Mała Biblioteka. 

Zapraszamy do lektury,

Zespół Creative Europe Desk Polska



Podczas 50. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego  
w Karlowych Warach została ogłoszona lista filmów, które 
znalazły się w półfinałowej dziesiątce Nagrody Filmowej LUX. 
Siedem z nich otrzymało dofinansowanie z Programu Kreatywna 
Europa – komponent MEDIA. Z końcem lipca Antonio Tajani 
- wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Silvia 
Costa – przewodnicząca Komisji Kultury  i  Edukacji ogłosili  
finałową trójkę. 

Nagroda Filmowa LUX została ustanowiona przez Parlament 
Europejski w 2007  roku i ma na celu rozszerzenie dystrybucji 
europejskich produkcji na  kontynencie oraz  wspieranie róż-
norodności kulturowej i  językowej poprzez wykonanie na-
pisów do finałowych filmów w  24 językach urzędowych Unii 
Europejskiej, a  także wyprodukowanie pakietu w  formacie 
DCP dla każdego kraju. We  wrześniu finałowe tytuły zaczną 
swoje tournée po 28 państwach członkowskich UE podczas 
Dni Nagrody LUX, natomiast 25 listopada posłowie Parlamentu 
Europejskiego wyłonią zwycięzcę. Zeszłorocznym laureatem 
był film „Ida” Pawła Pawlikowskiego.

Dodatkowo każdy widz ma okazję wskazać swojego fawory-
ta oraz  zostać wybranym do  ogłoszenia zwycięzcy osobiście 
na MFF w Karlowych Warach w lipcu 2016. Głos będzie można 
oddać on-line poprzez stronę www.luxprize.eu.

W tym roku w półfinałowej dziesiątce znalazły się tytuły moc-
no konkurencyjne: zdobywca dwóch Srebrnych Niedźwiedzi 
za kreacje aktorskie stworzone przez Charlotte Rampling  
i Toma Courtenaya – „45 Years” w reż. Andrew Haigha (Wielka 
Brytania); pokazywane w sekcji Quinzaines des Réalisaturs  
– „A Perfect Day” w reż. Fernando Leóna de Aranoa (Hiszpania) 
i „Mustang” w reż. Deniza Gamzego Ergüvena (Francja / 
Niemcy / Turcja / Katar); kręcony w cudownej scenerii is-
landzkiej zdobywca Prix Un Certain Regard, czyli  „Rams” 
Grímura Hákonarsona (Dania / Islandia); prezentowany w ra-
mach Semaine de la Critique „Mediterranea” w reż. Jonasa 
Carpignana (Włochy / Stany Zjednoczone / Niemcy / Francja 
/ Katar); dokument nagrodzony na 30. WFF – „Toto And His 
Sisters” Alexandra Nanaua (Rumunia / Węgry / Niemcy); 
bułgarsko-grecki dramat „The Lesson” w reżyserii Kristiny 
Grozevy i Petara Valchanova; opowiadający trzy historie mi-
łosne w następujących po sobie dziesięcioleciach „The High 
Sun” / „Zvizdan” w reż. Dalibora Matanicia (Chorwacja / 
Słowenia / Serbia); zdobywca Grand Prix Festiwalu Filmowego 
w Cannes – „Son Of Saul” w reż. László Nemesa (Węgry) i rów-
nież doceniony w Cannes za rolę stworzoną przez Vincenta 
Lindona „The Measure Of A Man” / „La Loi du marché” w reż. 
Stéphane’a Brizé (Francja). W finale znalazły się „Mustang”, 
„Mediterranea” oraz „The Lesson”.

LUX FILM PRIZE 2015

Przez ponad 120 lat film ewoluował przez kolejne gatunki  
i platformy oraz ulegał różnym trendom, by stać się dominu-
jącą formą kultury XXI wieku. W tym czasie sztuka filmowa 
rozwinęła swój własny język – niezwykle złożony, wyszukany,  
silny i wciąż podlegający zmianom. W kinach, internecie,  
telewizji i galeriach sztuki… film stał się niemal wszechobecny 
w naszym życiu.

Film stanowi silne narzędzie, które można wykorzystywać  
w edukacji, by zmieniać nasze spojrzenie na otaczające nas zja-
wiska oraz na siebie samych. Dlatego też warto być świadomym 
widzem i umiejętnie wchodzić w dialog z filmem – z odrobiną 
dystansu i krytyki, lecz także z otwartością na jego pozytywne 
wartości.

Wydana przez British Film Institute w czerwcu tego roku pu-
blikacja A framework for film education zawiera opinie 25 eks-
pertów z 20 europejskich krajów na temat edukacji filmowej. 
Dokument określa ramy, z których tutorzy, placówki rządowe 
i prywatne oraz wszelcy przedstawiciele sektora audiowizual-
nego mogą czerpać w działaniach edukujących różne grupy 
odbiorców, a zwłaszcza młodą widownię, która stanowi przy-
szłość kinematografii.

Publikacja dostępna jest na naszej stronie:  
www.kreatywna-europa.eu/media.

A FRAMEWORK  
FOR FILM EDUCATION
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CHILDREN’S FILM FIRST CONFERENCE
24 września 2015 w Brukseli odbędzie się konferencja poświęcona filmom skierowanym do 

młodej widowni. Wydarzenie jest adresowane do wszystkich, którzy pracują z dziećmi, 
organizatorów festiwali filmowych, nauczycieli, dystrybutorów i producentów. 

Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą:
• sposoby angażowania uwagi młodych widzów,
• wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji filmowej,
• dobre praktyki w edukacji filmowej (sesja praktyczna),
• studia przypadków – jak wykorzystać nowe techniki w pracy codziennej?

Children’s Film First jest projektem Europejskiego Stowarzyszenia Filmu dla Dzieci (EFCA), 
wspieranego przez Program Kreatywna Europa – komponent MEDIA w ramach schematu 

Rozwój widowni i edukacji filmowej. Konferencja jest organizowana w imieniu EFCA przez 
The Children’s Media Conference.

Bliższe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie www.childrensfilmfirst.com.

Nagroda jest przyznawana w czterech kategoriach:
• Ochrona dziedzictwa kulturowego,
• Badania naukowe i cyfryzacja,
• Aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego,
• Edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne.

Kraje biorące udział w konkursie:
Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, 
Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Macedonia, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, 

Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, 
Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, 
Turcja i Wielka Brytania.

Jak zgłosić kandydata do konkursu?
Formularze zgłoszeniowe można wypełniać elektronicz-
nie na www.europanostra.org. Szczegółowych informacji  
udziela Elena Bianchi, Heritage Awards Coordinator  
– e-mail: eb@europanostra.org, tel. +31 70 302 40 58.

FESTIWALE FILMOWE 
Szukasz festiwalu, na który mógłbyś zgłosić swój film? A może 
planujesz odbyć tournée po festiwalowych punktach Europy? 
Wszystkie informacje na temat terminów zgłoszeń filmów, dat, 
miejsc i profili festiwali filmowych współfinansowanych przez 
Program Kreatywna Europa – komponent MEDIA można teraz 
przeglądać  on-line. Strona wyposażona jest w  rozbudowaną 
wyszukiwarkę, dzięki czemu łatwo odnajdziesz wydarzenia, 
które cię zainteresują.
www.creative-europe-media.eu/festivals/festivals

EUROPA NOSTRA – PRESTIŻOWA NAGRODA  
W OBSZARZE DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do 1 października 2015 r. można zgłaszać kandydatów do na-
grody Unii Europejskiej w obszarze dziedzictwa narodowego  
– Europa Nostra. Wyróżnienia przyznawane są architektom, 
rzemieślnikom, ekspertom ds. dziedzictwa kulturowego,  
wolontariuszom, szkołom, społecznościom lokalnym, wła-
ścicielom obiektów dziedzictwa kulturowego oraz mediom.

Nagroda ma na celu inspirowanie twórczości i nowych ini-
cjatyw poprzez wskazywanie wzorów do naśladowania oraz 
promowanie wysokich standardów oraz wysokiej klasy umie-
jętności w dziedzinie konserwacji zabytków.

W 2016 roku Europa Nostra zostanie przyznana 30 projektom 
i inicjatywom poświęconym działalności na rzecz dziedzictwa 
kulturowego. Siedem projektów otrzyma nagrodę Grand Prix 
w wysokości 10 tys. euro każda, a jeden projekt zostanie uho-
norowany nagrodą publiczności.
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Do 7 października 2015 r. trwa nabór wniosków na międzyna-
rodowe działania kulturalne wspierane w ramach Programu 
Kreatywna Europa – obszar Projekty Współpracy Europejskiej. 
Wsparcie mogą otrzymać projekty, które przyczyniają się do 
rozpowszechniania i obiegu dzieł europejskich, podnoszą 
kompetencje i wiedzę osób związanych z sektorem kultury  
i kreatywnym, opierają się na współpracy międzynarodowej, 
wykorzystują technologie cyfrowe oraz oparte są na strategii 
rozwoju widowni. 

W ramach projektu można realizować różnego rodzaju 
działania, m.in. koncerty, wystawy, rezydencje artystyczne, 
festiwale, eventy artystyczne czy spektakle.

O granty mogą ubiegać się instytucje i organizacje aktyw-
nie działające w sektorze kultury od co najmniej dwóch lat. 
Zgodnie z założeniami projekt musi opierać się na partner-
stwie międzynarodowym, które będzie angażować wszyst-
kich partnerów w realne działania projektowe. 

Szczegółowe informacje, dokumenty aplikacyjne, wzory za-
łączników i przewodnik po programie dostępne są na stronie 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe. 

Zapraszamy także do odwiedzania strony  
www.kreatywna-europa.eu/kultura oraz do 
bezpośredniego kontaktu z Creative Europe Desk Polska.

PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ

KATEGORIA 1 – GRANTY NA MNIEJSZĄ SKALĘ KATEGORIA 2 – GRANTY NA WIĘKSZĄ SKALĘ

projekty realizowane przez minimum 3 partnerów  
z różnych krajów biorących udział w Programie

projekty realizowane przez minimum 6 partnerów  
z różnych krajów biorących udział w Programie

dofinansowanie do 200 tys. euro dofinansowanie do 2 mln euro

wkład własny na poziomie 40% wkład własny na poziomie 50%

maksymalny czas realizacji projektu – 4 lata maksymalny czas realizacji projektu – 4 lata

Projekty Współpracy Europejskiej  
– nabory wniosków ogłoszone!

Wyniki Naborów 2015:
Tłumaczenia Literackie i Platformy Europejskie
Ogłoszone zostały wyniki naborów wniosków składanych 
w lutym 2015 r. w komponencie Kultura. W ramach obszaru 
Tłumaczenia Literackie wpłynęło 246 wniosków z 37 krajów. 
Dofinansowanie w wysokości ok. 3 mln euro zostało roz-
dzielone pomiędzy 58 projektów. Na liście beneficjentów 
znalazły się wydawnictwa z 14 państw, a wśród nich: projekt 
Classics from Europe and Prose from Europe przygotowa-
ny przez Biuro Literackie oraz projekt European Identities 
After the Crisis, który będzie realizowany przez Uniwersytet 
Jagielloński.

W obszarze Platformy Europejskie złożono natomiast 47 
aplikacji, w  tym jedną z  Polski. Grant otrzymały 3 projekty 
na łączą kwotę prawie 1,5 mln euro. Wśród członków wybra-
nych platform znalazły się dwa polskie podmioty: Muzeum 
Architektoniczne we  Wrocławiu (członek platformy Future 
Architecture) oraz Artur Burszta Biuro Literackie (członek 
platformy Literary Europe Live).
Lista wybranych projektów oraz szczegółowe informacje  
o wynikach dostępne są na stronie http://eacea.ec.europa.eu/ 
creative-europe_en.
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Najbliższe terminy naboru wniosków  
z budżetu komponentu MEDIA na 2016 rok

W 2016 roku Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu Programu Kreatywna Europa 
aż o 8%. Proponowany podział budżetu komponentu MEDIA w ramach poszczególnych 
działań i przewidywanej liczby dofinansowanych projektów rysuje się w następujący sposób: 

SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW  
SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO I NETWORKING: 
budżet w wysokości 7 mln euro i 48 dofinansowanych 
kursów/warsztatów/szkoleń rozwijających kompetencje 
europejskich profesjonalistów i sprzyjające nawiązaniu 
sieci kontaktów branżowych

DEVELOPMENT PROJEKTÓW  
AUDIOWIZUALNYCH I PRODUKCJA  
FILMÓW TELEWIZYJNYCH:
budżet w wysokości 33 mln euro i 350 dofinansowanych 
projektów audiowizualnych 

MIĘDZYNARODOWE FUNDUSZE 
KOPRODUKCYJNE:
budżet w wysokości 1,4 mln euro i 5 dofinansowanych 
międzynarodowych funduszy koprodukcyjnych

DOSTĘP DO RYNKÓW:
budżet w wysokości 9,2 mln euro na poczet 56 działań  
i wydarzeń branżowych (targów filmowych oraz narzędzi 
promujących europejski sektor audiowizualny)

DYSTRYBUCJA:
budżet w wysokości 29,7 mln euro oraz 677 
dofinansowanych kampanii dystrybucyjnych  
europejskich filmów niekrajowych

SIECI KIN:
budżet w wysokości 10 mln euro zostanie przekazanych 
na działania prowadzone przez 1 sieć zrzeszającą kina 
prezentujące w większości repertuar europejski 

FESTIWALE FILMOWE:
budżet w wysokości 2,9 mln euro i 77 festiwali  
i wydarzeń filmowych

EDUKACJA FILMOWA:
budżet w wysokości 2,1 mln euro na poczet  
14 inicjatyw związanych z rozwojem edukacji filmowej

NARZĘDZIA PROMOCJI:
budżet w wysokości 5,4 mln euro oraz 17 nowych 
narzędzi promocji i marketingu (np. internetowych 
platform filmowych)

* Podane terminy mogą jeszcze ulec zmianie. Wszystkie aktualne informacje znajdują się na stronie: www.kreatywna-europ.eu/media 

 

• Development – projekt pojedynczy:  
19 listopada 2015 i 21 kwietnia 2016

• Dystrybucja – schemat selektywny:  
1 grudnia 2015 i 14 czerwca 2016 

• TV Programming: 3 grudnia 2015 i 26 maja 2016

• Festiwale filmowe: 10 grudnia 2015 i 28 kwietnia 2016

• Dostęp do rynków: styczeń 2016

• Development – pakiet projektów,  
Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne: luty 2016

• Rozwój widowni i edukacji filmowej, Development 
gier video: marzec 2016

• Dystrybucja – schemat automatyczny: kwiecień 2016

• Agenci sprzedaży: czerwiec 2016

• Dystrybucja on-line, Sieci kin: lipiec 2016

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW Z BUDŻETU NA 2016 r.*:
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Jubileuszowa edycja interdyscyplinarnych warsztatów 
audiowizualnych rozpocznie się już 26 września 
w Krakowie i potrwa do 5 października 2015. Plenery Film 
Spring Open są organizowane przez Sławomira Idziaka 
we współpracy z Creative Europe Desk Polska. 

Film Spring Open to miejsce spotkań profesjonalnych 
filmowców, absolwentów, studentów i utalentowanych 
pasjonatów, którzy w niezwykłej atmosferze rozwijają 
swoje umiejętności artystyczne i techniczne. Adepci sztuk 
audiowizualnych wymieniają się wiedzą, uczą się nowych 
technologii, a przede wszystkim mają możliwość kręcenia 
swoich filmów na najlepszym sprzęcie na rynku. Założeniem 
Plenerów jest nauka przez praktykę i zapewnienie 
profesjonalnych warunków pracy w oparciu o nowoczesne 
podejście do produkcji filmowej oraz wybieganie z programem 
edukacyjnym w przyszłość rynku audiowizualnego.

Co roku na Plenerach odbywają się spotkania z twórcami 
filmowymi, którzy dzielą się doświadczeniami, jakie 
zdobyli podczas produkcji swoich projektów. Dużym 

zainteresowaniem cieszą się także spotkania z debiutującymi 
profesjonalistami. Dlatego oprócz reżyserów z dużym 
dorobkiem zapraszamy twórców młodego pokolenia.  
W tym roku spodziewamy się przyjazdu m.in. Natalie Portman, 
Małgorzaty Szumowskiej i Krzysztofa Raka.

W dniach 28–30 września będziemy obecni na Plenerach 
Film Spring Open i otwarci na Wasze pytania dotyczące 
możliwości otrzymania grantu z Programu Kreatywna Europa 
– komponent MEDIA. Podczas Plenerów odbędzie się także 
wykład otwarty poświęcony poszczególnym obszarom 
dofinansowania komponentu MEDIA. Szczegółowy program 
Plenerów zostanie opublikowany w połowie września na 
stronie www.filmspringopen.eu.

Plenery Film Spring Open 2015 są dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Gminy Miejskiej Kraków 
i Województwa Małopolskiego. Współorganizator: Creative 
Europe Desk Polska. Współpraca: Krakow Film Commission, 
Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Plenery Film Spring Open

Po raz szósty na warszawskim Starym Mieście odbyła się 
impreza plenerowa Europa zmienia Warszawę organizowana 
przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Warszawa. 
W dniach 20-26 czerwca prezentowane były projekty 
dofinansowane z funduszy europejskich realizowane przez 
stolicę. Była to także okazja do prezentacji oferty kulturalnej 
i edukacyjnej instytucji publicznych, które korzystają ze 
wsparcia środków wspólnotowych. Wydarzenie zostało 
podzielone na sześć bloków tematycznych. 

W  tym roku w  wydarzeniu udział wzięło blisko 40 różnych 
instytucji, m.in. Centrum Nauki Kopernik, Narodowy Instytut 
Fryderyka Chopina, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 
Punkt Kontaktowy Europa dla Obywateli oraz Miejski 
Ogród Zoologiczny. Poza możliwością poznania projektów 
wspieranych przez Unię Europejską na uczestników w każdym 
wieku czekały gry, konkursy i  warsztaty, które zapewniły 
kulturalno-edukacyjną rozrywkę.

Podczas Dnia Funduszy Europejskich prezentowany był także 
Program Kreatywna Europa. Na naszym stoisku nie tylko 
dystrybuowaliśmy materiały promocyjno-informacyjne,  
lecz także prowadziliśmy różnorodne konkursy z nagrodami. 
Największą popularnością cieszył się quiz wiedzy o Unii 
Europejskiej oraz zabawy plastyczne dla najmłodszych. 

Europa zmienia  
Warszawę 2015
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Podczas 55. Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbyła się druga część warsztatów DOC 
LAB START – dla projektów dokumentalnych w fazie rozwoju. Intensywna trzydniowa sesja 
warsztatowa, podczas której zespoły reżyser–producent pracowały nad formą prezentacji 
zakwalifikowanych projektów, zakończyła się publicznym pitchingiem dla przedstawicieli 
branży filmowej oraz instytucji finansujących.  Najciekawsze projekty zostały wyróżnione 
nagrodami na uroczystej gali zamknięcia festiwalu oraz otrzymały dofinansowanie w ramach 
konkursu Bydgoska Tożsamość Filmowa. Kolejna sesja DOC LAB START czeka nas już jesienią!

Paul Pauwels – kilka słów o pitchingu

ZACHOWAJ SPOKÓJ
Nadrzędną zasadą jest zachowanie spokoju. Oddychaj 
spokojnie i głęboko. Uwierz w swój projekt, w to, co ro-
bisz. Staraj się mówić wyraźnie i powoli, używając prostego 
języka i akcentując najistotniejsze informacje – podkreślił 
Pauwels. Nawiązując kontakt wzrokowy z komisją, za-
czniesz budować z nią pewną relację. Eksperci obecni na 
pitchingach są zawsze pozytywnie nastawieni – ich celem 

jest odkrycie produkcji z potencjałem, odnalezienie pro-
jektów, które ich zainteresują. Nikt nie będzie wam robił na 
złość czy starał się dowieść, że to, co robicie, jest pozba-
wione sensu. Pamiętaj też, że nie powinieneś brać krytyki 
personalnie. Eksperci oceniają twój projekt, a nie ciebie  
– dodał Dyrektor EDN.

NIE IMPROWIZUJ
Na pitchingu masz 7–8 minut. W trakcie tych kilku chwil 
masz za zadanie przekonać komisję, że powinna się zaan-
gażować właśnie w twój projekt. Dlatego powinieneś od-
powiednio skonstruować swoją prezentację – dokładnie 
wiedzieć, co i kiedy chcesz powiedzieć. Jeśli będziesz 

improwizować, trudno ci będzie przekazać w siedem 
minut wszystkie kluczowe informacje dotyczące zarów-
no samej historii stanowiącej kanwę projektu, jak i planu  
finansowego czy dystrybucji – podkreślił Pauwels.

Jednym z gości specjalnych krakowskiej edycji warszta-
tów – obok Leeny Pasanen, Dyrektora Artystycznego 
DOK.Leipzig, i Rady Šešić, selekcjonerki między-
narodowych festiwali – był Paul Pauwels, Dyrektor 
Eureopean Documentary Network. Podczas wykładu 
zatytułowanego „How to pitch?” Pauwels podzielił się 
wieloletnim doświadczeniem oraz swoimi zasadami 
udanej prezentacji.

Pitching jest pierwszym krokiem – nie tylko do pozy-
skania budżetu na realizację projektu, lecz także by 
podzielić się swoim pomysłem i przekonać o jego wy-
jątkowej wartości oceniających nas profesjonalistów. 

Jeśli zostaliśmy zakwalifikowani do sesji pitchingowej, 
to połowę sukcesu mamy już w kieszeni. Pozostaje 
nam tylko opracowanie właściwej strategii prezentacji,  
bo nie możemy zdać się na improwizację, szczęśliwy 
przypadek i żywiołowy temperament. Nie oznacza to, 
że wszystkie prezentacje powinny być przygotowywa-
ne według jednego wzorca, gdyż takowy po prostu nie 
istnieje. Każdy projekt jest inny. Dlatego tak ważne jest, 
by podkreślić wszystkie mocne strony składające się na 
jego wyjątkowość. Upewnij się, żeby cię zapamiętali  
– twoja twarz, twój głos staną się wizytówką. Nie licz 
na to, że ktoś zachowa w pamięci twoje nazwisko  
– mówił Paul Pauwels.
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ROLA MODERATORA
Spraw, by moderator stał się twoim sprzymierzeńcem. 
Możesz poprosić, żeby zapowiedział cię w sposób, który 
przykuję uwagę publiczności, lub wplótł w odpowied-
nim momencie jakieś zdanie. Wykorzystaj jego obecność  

i poproś, żeby zadał ci pytanie, na które chciałbyś odpo-
wiedzieć. Wtedy zyskasz dodatkowe minuty wystąpienia, 
gdyż sesja Q&A nie wlicza się do czasu prezentacji.

MOCNE WEJŚCIE I EFEKTOWNE ZAKOŃCZENIE
Najważniejsze są klamry spinające wystąpienie w całość, 
czyli to, co i w jaki sposób powiesz na początku oraz  
na końcu. Nie mów, że twój film będzie zabawny, drama-
tyczny, pasjonujący – podaj przykład, który wywoła w 
komisji żądane emocje – radził Paul Pauwels. Pobudź jej 
wyobraźnię i pozwól, aby sami przeżywali poszczególne 
odczucia. Nie streszczaj fabuły, ale postaraj się zarysować 
sposób prowadzenia narracji. 

Trailer może stanowić zarówno początek, jak i zakończenie 
prezentacji. Nawet, jeśli zwiastun jest po angielsku, ważne 
jest, by dodać napisy. Członkowie komisji są różnych naro-
dowości, a dodatkowo zawsze istnieje ryzyko wystąpienia 
problemów z dźwiękiem. Napisy dadzą ci stuprocentową 
pewność, że wszystko zostanie zrozumiane.

DOWIEDZ SIĘ, KOGO MASZ PRZED SOBĄ
Fundusze filmowe, organizacje pozarządowe, dystrybu-
torzy… każdą z tych grup kierują inne cele i motywacje, 
o czym należy pamiętać przy opracowywaniu strategii 
finansowej. Dla różnego rodzaju funduszy priorytet sta-
nowią kreatywność i oryginalność. Dla pozarządowców 
istotny jest efekt dodatni, jaki mogą wywołać dzięki 
wejściu w koprodukcję, oraz wartości i idee, które mogą 

promować za pomocą twojego filmu. Dystrybutorzy 
kierują się natomiast perspektywami na wyniki box of-
fice, zasięg filmu i liczbę sprzedanych biletów. Agentom 
sprzedaży będzie z kolei zależało na korzyściach finan-
sowych – potencjale sprzedawalności filmu. Kształt 
twojej prezentacja powinien być uzależniony od grupy 
odbiorców, przed którymi opowiadasz o projekcie. Jeśli 

Członkowie komisji pitchingowej są swego rodzaju adwo-
katami twojego projektu. Zazwyczaj sami nie są redakto-
rami zamawiającymi, a jedynie ich reprezentują. Dlatego 
w prosty i uporządkowany sposób musisz przekazać naj-
ważniejsze informacje, których będą mogli użyć jako argu-
mentów do przekonania decydenta. 

Nie poświęcaj całego wystąpienia na streszczenie fabuły 
oraz historii wokół projektu. Każda prezentacja powinna 
spełniać następujące funkcje: informacyjną, perswazyjną  
i rozrywkową. Pobudź uwagę komisji, ale nie rób z pitchin-
gu przedstawienia. Spraw, by plany finansowy, festiwalowy, 
dystrybucji i promocji były przedstawione w sposób przy-
stępny i logiczny. Pitching jest bardziej sprzedawaniem niż 

opowiadaniem – skwitował Pauwels. Wyróżnij się i bądź 
sobą, a zostaniesz zapamiętany – dodał.

Jeśli podczas sesji Q&A otrzymasz pytanie, na które nie 
znasz odpowiedzi, przyznaj się do tego. Możesz je za-
notować na kartce, powiedzieć, że postarasz się znaleźć 
rozwiązanie i odpowiedzieć przy następnej okazji. Dzięki 
temu sprawisz wrażenie, że uwagi ekspertów są dla ciebie 
istotne oraz staniesz się bardziej wiarygodny. W momen-
cie, gdy otrzymasz pytanie, na które odpowiedź wydaje  
ci się oczywista lub znalazła się już w wystąpieniu, w grzecz-
ny i prosty sposób udziel odpowiedzi. Nie krytykuj ani nie 
podważaj istotności pytań. Pozwól, by pomogły ci pokazać 
twoje mocne punkty.
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WYKONAJ PIERWSZY RUCH
W momencie, gdy już wiesz, z jakimi agentami sprzedaży,  
dystrybutorami, instytucjami czy redaktorami zama-
wiającymi chciałbyś nawiązać współpracę, nie czekaj, 
aż zadzwonią do ciebie, proponując kontrakt. Nie ma 
co marzyć, że sukces sam spadnie z nieba. Wykonaj 
pierwszy ruch i postaraj się nawiązać z nimi kontakt  
– im bardziej bezpośredni, tym lepiej. Zadzwoń, zamiast 
wysyłać maile i listy, których dostają całe mnóstwo i wy-
dają się bezosobowe. Powiedz, że masz ciekawy projekt 
i chciałbyś go zaprezentować – radził Dyrektor EDN. 

Pamiętaj przy tym, że nie możesz być nachalny. Jeśli ła-
twiej ci formułować myśli na piśmie – wyślij maila i od-
czekaj kilka dni, a następnie upewnij się telefonicznie, 
czy wiadomość doszła i zapytaj o możliwość spotkania. 
Istotne, by zachować przy tym równowagę i nie stawać się 
„pitchingowym rekinem”. Nie podchodź do ekspertów  
w niezręcznych sytuacjach, w toalecie czy po całym dniu 
oceniania wystąpień. Zamiast cię wysłuchać, zaczną uni-
kać i przestrzegać przed tobą swoich kolegów z branży 
– zakończył Pauwels.

ZACHOWAJ REALIZM I… CIERPLIWOŚĆ
Finansowanie to długi proces trwający od roku do dwóch 
czy nawet do kilku lat. Zgromadzenie całego budżetu to 
daleka droga. Nie należy więc się załamywać, jeśli zda-
rzą nam się pewne potknięcia lub coś pójdzie nie po na-

szej myśli. Porażki są także częścią złożonego procesu.  
Mówiąc o planie finansowym, przyznaj, jaką kwotą dys-
ponujesz, jaki jest całościowy budżet oraz o jaką sumę się 
ubiegasz. 

ZAWSZE W GOTOWOŚCI
Pitching jest ciągłym procesem, który trwa 365 dni w roku 
– zaczął Paul Pauwels, opowiadając o różnych okoliczno-
ściach, w których istnieje szansa na pozyskanie partnerów 
do projektu. Prócz zaaranżowanych sesji pitchingowych 
istnieje całe morze sposobów, by opowiedzieć o swoim 
projekcie odpowiednim osobom. Jeżdżąc po festiwalach 

czy warsztatach, zawsze możesz spotkać jednego z redak-
torów zamawiających, dystrybutorów czy agentów sprze-
daży – w restauracji, samolocie czy barze… możliwości  
jest mnóstwo. W takim przypadku zamiast siedmiu bę-
dziesz miał najwyżej trzy minuty. 

ZBUDUJ RELACJĘ
Jeśli po wystąpieniu nie otrzymasz żadnej propozycji, 
skontaktuj się z kluczowymi osobami, które były obecne 
na pitchingu. Możesz im wysłać wiadomość mailową 
streszczającą, jakiego postępu dokonałeś od momentu 
wystąpienia, na jakim etapie jest teraz projekt i jakie źródło 
finansowania udało ci się zdobyć. Taka wiadomość powinna 

być krótka, zachęcająca do czytania i udowadniająca, że 
wierzysz w swój projekt i cały czas go rozwijasz. Dzięki 
temu zdobędziesz zaufanie, wiarygodność i być może 
przekonasz swojego adresata do zaangażowania się  
w projekt na późniejszym etapie.

komisja jest zróżnicowana, wybierz grupę, do której naj-
bardziej chcesz dotrzeć i dopasuj do niej wystąpienie. 
Dowiedz się, kogo masz przed sobą, w jakie projekty się 

angażuje – dzięki temu łatwiej będzie ci nawiązać osobi-
stą wieź z rozmówcą, zbudować zaufanie i trafić w jego 
oczekiwania. 
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Bieg na długi dystans:  
Animation Business Seminar

Musimy być ekstremalnie ambitni, wytrwali i uparci. Dzięki temu odniesiemy sukces w erze 
nowych mediów – twierdzi Lars Christensen, szef developmentu w Copenhagen Bombay. 
Musimy dbać o wysoką jakość, nie tracić z oczu celu, a jednocześnie mieć świadomość, że na 
szczyt dochodzi się małym krokami. Trzeba być ostrożnym w podejmowaniu biznesowych 
decyzji, ale mieć wyczucie, w jakich sytuacjach warto postawić wszystko na jedną kartę.  
Na samym początku zawsze należy zadać sobie pytanie, czy jest się gotowym walczyć  
o to, co się kocha? – powtarza Isabelle Fauvel, założycielka Initiative Film. Animacja jest sztuką 
i zawsze powinna być traktowana jako taka – przekonuje Oliver Hyatt, reżyser, scenarzysta 
i współtwórca brytyjskiego studia animacji Blue-Zoo. Kiedy chce się tworzyć sztukę, nie 
można się oglądać wyłącznie na pieniądze; znacznie ważniejsza jest pewność siebie i poczucie 
humoru – dodaje Nicolás Matji, producent „Teda i poszukiwaczy zaginionego miasta” (2012), 
przygodowej animacji dystrybuowanej w ponad 54 krajach. 

Eksperci z  zakresu produkcji, koordynacji i finansowa-
nia projektów internetowych, telewizyjnych i kinowych,  
redagowania scenariuszy, dystrybucji, sprzedaży i brandin-
gu to ludzie, dla których pasja jest priorytetem, a zmiana 
stylu myślenia o twórczej pracy – siłą napędową prowa-
dzonych przez nich firm. W trakcie zorganizowanego przez 
Creative Desk Europe Polska Animation Business Seminar 
(9–10 czerwca 2015 w Warszawie) Oliver Hyatt, który otrzy-
mał Order Imperium Brytyjskiego od królowej Elżbiety II 
za zasługi dla animacji brytyjskiej, opowiadał o wylewa-
niu fundamentu pod przyszłe sukcesy. Studio założone 
przez czwórkę przyjaciół z  uniwersytetu dziś zatrudnia od 
osiemdziesięciu do stu pięćdziesięciu współpracowników  
z całego świata. Inwestorowi, który uwierzył w absolwentów 
z kredytami studenckimi na karku i planem biznesowym spi-
sanym na kartce, poniesione koszty zwróciły się po trzech 
latach. Dziś zarabia rocznie ponad sto procent wartości 
pierwotnej inwestycji. 

Animacje można sprzedawać na całym świecie tak jak gry 
komputerowe i nie gorzej niż filmy fabularne – dowodzi 
Hyatt. To biznes przypominający odkrywkowe kopalnie  
złota. Nie trzeba sięgać głęboko, wystarczy skupić się na 
powierzchni. Pracować z obrazami i mnożyć je, oferując sze-
reg nowych doświadczeń. Siłę, jaką mają w sobie opowieści, 
można wykorzystywać na wiele różnych sposobów – z za-
pałem przekonuje Lars Christensen. Kreatywność w dobie-

raniu odpowiednich słów, obrazów i stylów otwiera drzwi do 
świata brandingu. Ubieranie historii w niebanalne formy to 
budowanie marki, która będzie uwodzić widza, zaskakiwać 
go i, pozostając rozpoznawalną, zaciekawiać swoimi kolej-
nymi wcieleniami ożywającymi na różnych platformach. 
Animacja stoi u bram nowego, barwnego świata. Założona 
w 2006 roku i zatrudniająca 14 osób firma Copenhagen 
Bombay stymuluje w dzieciach dociekliwość, by ani na  
moment nie przestały się interesować światem. Studio zaj-
muje się kreowaniem kontentu, który trafia na ekrany kin  
i telewizorów, do sklepów, teatrów, internetu, gier kompu-
terowych i książek.
 
Wszyscy uczestnicy seminarium moderowanego przez Anję 
Šošić ze studia Human Ark mówią zgodnym chórem, że ich 
kreatywności nie ograniczają analizy rynku. Pracują zgodnie 
z  intuicją i wewnętrznym przekonaniem, że to, co propo-
nują, znajdzie swoich fanów. Nie da się zaspokoić oczeki-
wań wszystkich, ale wierność własnej wizji zawsze owocu-
je sukcesem – powtarza Nicolás Matji. Wyprodukowana 
przez niego historia o przygodach animowanego Indiany-
Tadeo-Jonesa stała się marką samą w sobie. Bohater historii,  
która w światowym box-officie zarobiła 60 mln dolarów, 
zaczął firmować swoją twarzą rozmaite kampanie rekla-
mowe. Emocje nie istnieją bez promocji – tłumaczy Matji. 
Tadeo nie jest bohaterem ze stajni Pixara, ale ma swoją siłę, 
a firma – poważnych partnerów. Blue-Zoo, w której Hyatt 

13Magazyn 3/2015, Creative Europe Desk Polska



odpowiedzialny jest za utrzymywanie kontaktów ze sta-
cjami telewizyjnymi, współpracuje dziś m.in. z Disneyem  
i Nickelodeonem. Copenhagen Bombay natomiast realizuje 
autorskie projekty, które szturmem podbijają północnoeu-
ropejski rynek.

Co pozwala im tak swobodnie poruszać się między bizne-
sem a sztuką? Powolny, sukcesywny wzrost. Daje on poczu-
cie stabilizacji i rodzi pewność siebie, o ile u jej podstaw leży 
osobowość – artystów i postaci, które ożywają w ich rękach.  
Wyraziste historie i barwni, nieszablonowi bohaterowie to 
kamienie milowe w rozwoju firm. W założonej w 1993 roku 
Initiative Films kształtu nabierają też same idee. Fauvel, 
dziś kluczowa partnerka scenarzystów podczas realizacji 
adaptacji literackich, wykorzystała doświadczenia nabyte  
w branży produkcyjnej i literackie pasje, by wywrócić rynek 
adaptacji filmowych do góry nogami. Walczy o to, by zamie-
nić miejscami szybki development z rozciągniętym w czasie 
procesem finansowania filmowych projektów. Dziś jej firma 
ma 22 lata, a ona nadal szuka talentów, niebanalnych histo-
rii mających szanse zaistnieć na ekranie i ludzi otwartych na 
pracę nad tekstem. Development to etap, w którym nad 
rozwojem projektu powinno się pieczołowicie pracować na 
kilku poziomach jednocześnie – tłumaczy Fauvel, podkre-
ślając wagę czynnika ludzkiego oraz wyzwań artystycznych, 
prawnych i ekonomicznych.

Na polu finansowym każda z firm radzi sobie dzięki szero-
kiemu zakresowi oferowanych usług. Hyatt ma pełną świa-
domość, że takie studio jak Blue-Zoo nie może i nie będzie 
konkurować z  hollywoodzkimi gigantami. Nie chodzi jed-
nak o to, żeby się w nieskończoność rozrastać, ale o to, by 
mając odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach, 
zachowywać jakość pracy – tłumaczy. Szacunek dla pra-

cowników oraz dbanie o ich rozwój i edukację to cegiełki,  
z  których buduje się mocny, stabilny i oryginalny szkie-
let każdej firmy. Blue-Zoo wysyła swoich pracowników na 
warsztaty i zachęca do robienia odważnych autorskich pro-
jektów, w których poprawność polityczna ustępuje miejsca 
pobudzającej wyobraźnię kreacji. Hyatt prowadzi wykłady 
dla młodzieży w szkołach i na uczelniach w całym kraju. 
Fauvel także jest aktywnym tutorem. Współpracuje z  mię-
dzynarodową grupą konsultantów, kilka razy w roku bierze 
udział w szkoleniach, wykłada na Sorbonie i w Mediterranean 
Film Institute oraz angażuje się w warsztaty organizowane 
przez Jerusalem International Film Lab. Jest również part-
nerką TorinoFilmLab i współzałożycielką AdaptFilmLab  
– warsztatów dla scenarzystów i reżyserów pracujących nad 
adaptacjami filmowymi.

Pasja, która każdego z  uczestników seminarium popchnę-
ła do pracy, od lat zmienia styl myślenia nowych poko-
leń twórców szukających swojego miejsca na rynku sztuki  
i w kręgach biznesu. Na obu tych polach liczy się cierpliwość 
i umiejętność długodystansowego myślenia, choć są to rze-
czy we współczesnej kulturze na pozór mało popularne. 
A szkoda, bo w oczy rzuca się fakt, że sukces każdej z firm 
goszczących na Animation Business Seminar jest owocem 
świadomego połączenia tradycji z  twórczym myśleniem,  
akceptacją zmian zachodzących na rynku technologii  
i żmudną pracą, która przynosi satysfakcję, entuzjazm  
i nadzieję na przyszłość. 

• Anna Bielak

Wszystkich, którym nie udało się przybyć na seminarium, 
zapraszamy do obejrzenia nagrań z wystąpień ekspertów 
dostępnych na naszym kanale YouTube (Creative Europe 
Desk Polska).
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Warsztaty dla profesjonalistów branży audiowizualnej  
– technologie cyfrowe i projekty interaktywne

W ostatnim numerze Magazynu opisywaliśmy warsztaty skierowane do scenarzystów, skupiające się głównie na rozwoju 
projektu pod kątem scenariusza i elementów narracyjnych. Tym razem chcielibyśmy przestawić propozycję szkoleń, 
współfinansowanych przez komponent MEDIA, które zostały opracowane z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku 
audiowizualnym i konieczności dostosowania się do technologii cyfrowych, multiplatformowości oraz interaktywności.

Informacje zostały opracowane na podstawie: www.creative-europe-media.eu.

IF LAB adresowane są do  twórców interaktywnych projektów 
(filmów, aplikacji mobilnych, stron internetowych, gier, pro-
gramów edukacyjnych), którzy  chcą poznać innowacyjne roz-
wiązania pomocne podczas pracy nad  developmentem – od  eta-
pu scenariusza, przez przygotowanie się do  sesji pitchingowych 
po produkcję. Dokumentaliści, dziennikarze, artyści, profesjonali-
ści zajmujący się nowymi mediami dowiedzą się także, jak pozy-
skać finansowanie, opracować plan produkcji i strategię dystrybucji.

Organizator: iDROPS
Koszt uczestnictwa:  1.250 euro (jedna osoba z projektem),  

850 euro (dodatkowa osoba zajmująca się 
zakwalifikowanym projektem)

Czas trwania: 3 sesje stacjonarne po 4 dni każda

www.iflab.net

FRAME (Future for Restoration of Audiovisual Memory in Europe)  
to warsztaty skierowane do tych, którzy zajmują się audiowizualny-
mi materiałami archiwalnymi (filmowymi i telewizyjnymi) oraz po-
trzebują odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu cyfrowych 
technologii. Program został opracowany tak, by uczestnicy mieli 
szansę rozszerzyć sieć branżowych kontaktów, a przede wszystkim 
zdobyć odpowiednie narzędzia potrzebne do digitalizacji i konser-
wacji archiwalnych materiałów filmowych. Wszystko to ma na celu 
ochronę i udostępnienie europejskiego dziedzictwa filmowego.

Organizator: INA – INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL
Koszt uczestnictwa: 1 000 euro za każdą z 2 sesji
Czas trwania: 2 sesje stacjonarne po 5 dni każda

www.ina-expert.com

The PIXEL Lab to warsztaty skierowane do europejskich 
filmowców i profesjonalistów z branży medialnej, poświęcone 
tworzeniu, finansowaniu i dystrybucji projektów wieloplatformo-
wych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają strategie marke-
tingowe i dystrybucyjne projektów opartych na interaktywności 
i wieloplatformowości, poznają odpowiedzi na kluczowe pytania: 
jak dotrzeć do szerokiej publiczności? jak odnieść kasowy suk-
ces i wzmocnić swoją pozycję na rynku? W trakcie ostatniej sesji 
uczestnicy prezentują swoje projekty na Cross-Media Forum przed 
międzynarodowymi przedstawicielami branży crossmedialnej.

Organizator: Power to the Pixel 
Koszt uczestnictwa: tbc
Czas trwania:  3 sesje warsztatowe zakończone sesją  

pitchingową na Cross-Media Forum  
oraz spotkaniami 1:1 podczas Pixel Market

www.powertothepixel.com

ITSGAS (Information Technology Incubator for Serious Games 
Activities and Skills) – możliwości gier komputerowych i projektów 
interaktywnych są wciąż wykorzystywane w niewielkim stopniu.  
Dzięki warsztatom ITSGAS profesjonaliści z sektora gier i no-
wych mediów odkryją sekrety produkcji i realizacji projektów: 
gier edukacyjnych, symulacyjnych, art games oraz gier promu-
jących zdrowy tryb życia. Podczas szkolenia uczestnicy pracują 
nad rozwojem gry od koncepcji po testowanie grywalnej wersji. 

Organizator:  CIANT – MEZINÁRODNÍ CENTRUM  
PRO UMĚNÍ A NOVÉ TECHNOLOGIE

Koszt uczestnictwa: 350 euro za każdą z 4 sesji
Czas trwania: 4 sesje warsztatowe 

www.itsgas.net 

DigiTraining Plus skierowane są do dystrybutorów treści 
audiowizualnych. Warsztaty dotyczą nowych technologii projekcji 
filmowych i treści alternatywnych, czyli kina cyfrowego. Program 
został opracowany z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych  
rozwiązań, w celu dopasowania modeli dystrybucji do rynku cy-
frowego. Uczestnicy dowiedzą się jak definiować współczesnych 
odbiorców i adekwatnie dopasować strategię dystrybucji i pro-
mocji w oparciu o media społecznościowe i platformy cyfrowe.

Organizator: Media Salles
Koszt uczestnictwa: 850 euro 
Czas trwania: 5 dni

www.mediasalles.it
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Akademia Doskonałego Projektu
W połowie lipca zakończyła się trzecia edycja Akademii Doskonałego Projektu – cyklu warsztatów organizowanych 
przez Creative Europe Desk Polska. Akademia powstała z myślą o osobach bezpośrednio związanych z sektorem 
kulturalnym i kreatywnym, a jej celem jest podniesienie kompetencji i poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia i realizacji 
międzynarodowych projektów. Co roku tematyka warsztatów jest inna i dostosowana do potrzeb potencjalnych 
wnioskodawców Programu Kreatywna Europa. 

Podsumowując Akademię Doskonałego Projektu w 2015 roku: w warsztatach w 14 miastach Polski, m.in. w Łodzi, 
Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku i Tarnowie, uczestniczyło łącznie ponad 200 osób, które przy wsparciu 
4 doświadczonych trenerów pogłębiały swoją wiedzę na temat ewaluacji projektów międzynarodowych – jej metod, 
narzędzi i etapów. Uzupełnieniem spotkania była prezentacja założeń Programu Kreatywna Europa skupiająca się 
na komponencie Kultura, czyli części oferującej dofinansowania na ponadnarodowe działania kulturalne i kreatywne.

Jesienią ukaże się publikacja podsumowująca tegoroczną edycję, a tym z Państwa, którym nie udało się wziąć 
udziału w tegorocznej Akademii, polecamy lekturę materiałów związanych z ewaluacją dostępnych na stronie:  
www.akademiaprojektu.eu.
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Opera wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom 
współczesnego odbiorcy.
Rozmowa z Waldemarem Dąbrowskim
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Łącznie 30 spektakli będzie dostępnych 
na platformie cyfrowej „The Opera 
Platform”, dzięki której melomani z całego 
świata będą mogli bezpłatnie, na żywo  
i w kilku językach poznawać najciekawsze 
europejskie dokonania z dziedziny opery. 
O tym, jak projekt „European Opera Digital 
Project” skutecznie łączy nowe technologie  
z kulturą i jaki ma w nim udział Teatr Wielki  
– Opera Narodowa, opowiada jego dyrektor, 
Waldemar Dąbrowski. 

Teatr Wielki – Opera Narodowa jest partnerem projek-
tu „European Opera Digital Project”. Czy mógłby Pan 
powiedzieć, w jakich okolicznościach zrodził się pomysł 
stworzenia cyfrowej platformy umożliwiającej trans-
misję najlepszych europejskich spektakli operowych? 
XXI wiek stawia przed operą – zarówno rozumianą jako 
gatunek muzyczny, jak i rodzaj teatru – bardzo szczególne 
wyzwania. Zglobalizowanym światem zawładnęły super-
nowoczesne technologie, oferta rozrywki – na różnym 
poziomie – wydaje się wręcz nieograniczona, a jednym  
z podstawowych i wartościujących walorów kultury wyso-
kiej jest jej dostępność. Opera od początku była i na za-
wsze pozostanie sztuką elitarną. Rozumiemy przez to nie 
tylko, iż dostępna jest jedynie wybranej grupie odbiorców, 
lecz także, iż jej odbiór wymaga pewnego rodzaju skupie-
nia, jest przeżyciem, które musi był dopełnione. Jest na 
tyle bogata, złożona, iż nie nadaje się do poznania, sma-
kowania w biegu, mimochodem, pomiędzy. Wymaga także  
od odbiorcy wysiłku intelektualnego: przygotowania,  
pewnej dociekliwości interpretacyjnej – tak bym to  
określił. Jest też, co tu kryć, propozycją kulturalną dość 
kosztowną – co może w Polsce jeszcze nie jest tak bardzo 
widoczne, warto sobie jednak uświadomić, że za granicą 
bilet to opery to wydatek rzędu setek euro lub dolarów. 

Pozostając zamknięta w kręgu elitarności i nie odpowiada-
jąc na potrzeby otaczającej nas rzeczywistości, opera ska-
zana będzie na zagładę. Ludzie tworzący i kochający operę 
– zarówno artyści, jak i – mówiąc ogólnie – managerowie, 
od lat podejmują działania przeciwdziałające takiemu sce-
nariuszowi. Jednym z nich jest tworzenie przez poszczegól-
ne teatry operowe własnych platform VOD (video on de-
mand), na których, w niektórych przypadkach bezpłatnie, 
a najczęściej za stosunkowo niewielką opłatą, oferują wy-
brane spektakle ze swojego repertuaru – w tym premiery 
i występy gwiazd wokalistyki. System się rozwija i jest udo-
skonalany – na przykład nowojorska Metropolitan Opera 
ma już systemy abonamentów VOD. Oczywiście obejrze-
nie spektaklu w internecie nie zastąpi kontaktu z operą 
„na żywo” – może być jednak, jeśli rzecz realizowana jest 
w możliwie najlepszy sposób, wartościowym przeżyciem, 
pomijając już fakt, że dla wielu osób jest – z różnych powo-
dów – jedyną szansą na uczestnictwo w teatrze operowym. 
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European Opera Digital Project (EODP) jest opartym na 
tych doświadczeniach bezprecedensowym w skali świa-
towej projektem, w którym uczestniczy 15 teatrów ope-
rowych z całej Europy. Niektóre z nich, jak wiedeńska 
Staatsoper czy Royal Opera House Covent Garden mają 
już doświadczenie w streamingu, a więc prezentowaniu 
on-line własnych spektakli. Inne – do nich należy nasza 
Opera Narodowa – dopiero takie doświadczenia zdo-
bywają. Założeniem EODP jest pokazanie na przestrzeni 
trzech lat 30 spektakli operowych (a więc po dwa z każdej 
instytucji), które będą dostępne bezpłatnie na Platformie 
dla widzów z całego świata – w streamingu na bardzo wy-
sokim poziomie technicznym, z napisami w kilku językach. 

EODP jest inicjatywą organizacji Opera Europa – bodaj naj-
większego na świecie stowarzyszenia teatrów operowych, 
zrzeszającej ponad 100 instytucji z kilkudziesięciu krajów. 
Celem nadrzędnym projektu jest próba dotarcia do sze-
rokiego grona odbiorców – także tych jeszcze w operze 
niezakochanych. To kolejny ważny krok w poszerzeniu 
dostępności opery. Wartością dodaną projektu jest możli-
wość wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy instytucja-
mi, które od lat prowadzą własne platformy streamingowe 
– a tymi, które stawiają tu pierwsze kroki. Ja z wielką sa-
tysfakcją mogę dziś powiedzieć, że Opera Narodowa koń-
czy prace przygotowawcze do stworzenia własnej oferty 
VOD, którą niezależnie od udziału w Platformie Opera 
Europa uruchamiać będziemy już w najbliższym sezonie. 
Uczestnictwo w projekcie EODP ma tu niewątpliwie istotne 
znaczenie. 

Możliwość obejrzenia on-line najlepszych przedstawień 
operowych w Europie to główne działanie, poprzez 
które odbiorca może zbliżyć się do świata opery.  
Czy są jeszcze inne materiały, dzięki którym widzowie 
będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat tej 
dziedziny sztuki?
Jak najbardziej. Każdy z piętnastu teatrów operowych 
współtworzących Platformę umieszcza na niej także infor-
macje na temat własnej działalności, jak również obszerne 
i możliwie ciekawe materiały budujące kontekst do stre-
amingowanej produkcji – a więc filmiki, zdjęcia (także ar-
chiwalne), teksty, wywiady z realizatorami etc. To wszyst-
ko pozwala widzowi nawet z odległych kulturowo kręgów 
przygotować się do odbioru danego spektaklu, a tym  
samym – pogłębić swoje przeżycie. 

Jakie działania w ramach projektu będą organizowane 
przez Teatr Wielki Operę Narodową? 
Pierwszym spektaklem, który pokażemy na Platformie 
będzie „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki. To wybór 
nieprzypadkowy z co najmniej dwóch powodów. Przede 
wszystkim z dumą i satysfakcją prezentujemy światu nasze 
arcydzieło narodowej literatury operowej. To wyjątkowa, 
jedyna w swoim rodzaju szansa na promocję tej pozycji, 
która, być może właśnie ze względu na swoją dość silnie 
osadzoną w naszej tradycji treść, nie weszła dotąd do re-
pertuaru teatrów operowych na świecie, a więc widz spo-
za Polski praktycznie nie ma szans zapoznania się z jej in-

scenizacją. A inscenizacja właśnie jest drugim powodem: 
spektakl reżyseruje David Pountney – jedna z czołowych 
postaci współczesnej opery na świecie, niezwykle wy-
soko ceniony twórca, a także dyrektor ważnych instytu-
cji i festiwali. Po raz pierwszy bodaj w historii inscenizacji 
„Strasznego dworu” w Polsce, swoją wizję tego dzieła 
przedstawi nie-Polak, artysta wywodzący się z innej prze-
strzeni kulturowej i społecznej, którego doświadczenia 
życiowe i historyczne warunkują zupełnie inne niż takie,  
do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, spojrzenie na tę po-
zycję. Nie mam wątpliwości, że będzie to bardzo ciekawe 
dla nas wszystkich.

Drugim spektaklem, który pokażemy na Platformie  
w połowie 2017 roku będzie prawdopodobnie „Goplana” 
Władysława Żeleńskiego.

W jaki sposób chcą Państwo przyciągnąć nową  
widownię?
Platforma jest szeroko promowana, także przez jej partne-
ra i współrealizatora – niemiecki kanał telewizyjny ARTE. 
Uruchomiona została w maju bieżącego roku, jednak już 
widać, że cieszy się dużym zainteresowaniem – statysty-
ki są więcej niż zadowalające! Jest bez wątpienia bardzo 
atrakcyjna – zarówno ze względu na zawartość, tj. prezen-
towane produkcje operowe oraz materiały tworzące jej 
kontekst, jak i projekt czy grafikę. Wszystko to odpowiada 
oczekiwaniom współczesnego odbiorcy. 

Jakie korzyści z uczestnictwa w projekcie może odnieść 
samo środowisko operowe?
W świecie, w którym popularność uzyskuje się po prostu 
poprzez… bycie popularnym, często wybitne osobowości 
kultury wysokiej pozostają prawie anonimowe. Dlatego 
dla twórców i współtwórców, a także wykonawców pre-
zentowanych oper, oczywistą korzyścią będzie wykre-
owanie ich wizerunku w relacji do szerokiej publiczności  
– ale także przedstawicieli środowiska muzycznego,  
dla których kluczowe znaczenie ma wysoki walor arty-
styczny. Opera jest przestrzenią wielkich emocji i prze-
żyć, ale to także przestrzeń osadzona we współczesnej 
rzeczywistości. Pragniemy, by artyści opery byli znani, 
doceniani. Kiedyś byli gwiazdorami, wzbudzającymi takie 
emocje jak dziś uczestnicy najpopularniejszych produkcji 
telewizyjnych. 

Dla nas szczególne znaczenie ma także wpisywanie w zbio-
rową świadomość odbiorców na całym świecie fundamen-
talnych dzieł naszej narodowej literatury operowej, które 
– nie ma co ukrywać – pozostają na marginesie między-
narodowego życia kulturalnego. Udział w EODP to wielka 
szansa zaakcentowania ich wartości i piękna. Wierzymy,  
że nam się to powiedzie. 

Jakie, Pana zdaniem, są zalety współtworzenia tak 
dużego, międzynarodowego projektu, jakim jest 
„European Opera Digital Project”?
Zwróciłbym uwagę przede wszystkim na trzy kwestie.  
Po pierwsze: duży, międzynarodowy projekt daje szero-
kie możliwości promocji przedsięwzięcia, gdyż jest ona 
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realizowana zarówno wspólnym wysiłkiem, jak i indywidu-
alnie przez każdą instytucję. Po wtóre: każda współpraca 
międzyinstytucjonalna, a szczególnie międzynarodowa,  
jest szansą wymiany doświadczeń, a tym samym – pozy-
skania przez partnerów cennej wiedzy, niezwykle pomoc-
nej przy realizacji dalszych działań tego rodzaju. I wreszcie 
– last but not least – to właśnie fakt, iż platformę tworzy 
kilkanaście instytucji z różnych krajów, stanowi podstawę 
jej atrakcyjności, gdyż zapewnia różnorodność propozycji 
artystycznej – tak jak wspominałem streamingowane na 
platformie będą po dwa spektakle z 15 teatrów operowych. 
To wyjątkowa sytuacja. 

Co będzie dla Państwa największym wyzwaniem?
Dla naszej instytucji największym wyzwaniem będzie bez 
wątpienia strona techniczna realizacji streamingu. W tej 
chwili jesteśmy na etapie tworzenia całej infrastruktury 
niezbędnej do realizacji wysokiej jakości przekazu – a in-
teresuje nas wyłącznie najwyższy poziom. System, który 
instalujemy, a który również dofinansowany jest ze środ-
ków europejskich, służyć nam będzie również do realizacji 
streamingów na naszej platformie, o której wspominałem. 
Nie ukrywam, że nie mamy doświadczenia ani w obsłu-
dze tego sprzętu, naprawdę bardzo skomplikowanego,  
ani w samym opracowywaniu przekazu. W tym wypadku 
jednak wyzwanie jest również źródłem satysfakcji, ponie-
waż mam poczucie, że nabywanie wiedzy i umiejętności  
w tym akurat zakresie jest w obecnej chwili niezwykle 
istotne dla instytucji takiej jak nasza. 

Wspólnym wyzwaniem dla wszystkich partnerów projektu 
jest na pewno uczynienie Platformy możliwie najbardziej 
atrakcyjną, odpowiednie wypromowanie jej oraz – co tak-
że bardzo ważne – zapewnienie jej w dalszej perspekty-
wie czasowej trwania dłuższego niż tylko do końca okresu 
przewidzianego udziałem w projekcie dofinansowanym  
z Programu Kreatywna Europa.

W projekcie uczestniczą Opery z 15 krajów europej-
skich, m.in. z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii, Belgii. 
W jaki sposób Teatr Wielki – Opera Narodowa stał się 
partnerem projektu?

Jestem – już drugą kadencję – członkiem Zarządu or-
ganizacji Opera Europa. W trakcie jednej z wielu naszych 
dyskusji w naturalny sposób narodziła się myśl o stwo-
rzeniu takiej Platformy. Nie ulegało dla mnie wątpliwości,  
że Teatr Wielki – Opera Narodowa włączy się w ten projekt 
– i istotnie byliśmy jednym z pierwszych jego uczestników. 
Warto też podkreślić, że jesteśmy instytucją o coraz silniej-
szych, trwałych międzynarodowych relacjach. Realizujemy 
z powodzeniem koprodukcje z wiodącymi scenami na 
świecie – by wymienić choćby tylko Royal Opera House 
Covent Garden, Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 
Teatr Maryjski w Sankt Petersburgu, Gran Teatre del Liceu 
w Barcelonie i paryski Théâtre des Champs-Elysées. 

Gdzie możemy odnaleźć bieżące informacje na temat 
projektu?
Naturalnie informacje na temat Platformy są dostępne na 
stronie Opera Europa: www.opera-europa.org. Przede 
wszystkim jednak zapraszam na samą Platformę: www.
theoperaplatform.eu. Ona mówi sama za siebie i jest naj-
lepszym promotorem tego projektu. Zapraszam do oglą-
dania znakomitych spektakli (przypomnę: już w listopadzie 
tego roku nasz „Straszny dwór”!) oraz do zapoznawania się 
z innymi materiałami, oferowanymi przez każdą z instytu-
cji. Partnerzy uczestniczący w projekcie mają też przekie-
rowanie na własną stronę, która zawiera jeszcze znacznie 
więcej ciekawych, zajmujących treści. Platforma jest więc 
tym, na czym nam najbardziej zależało: źródłem inspiracji, 
zaproszeniem do podróży po fascynującym świecie opery. 
To otwarcie, z którego każdy odbiorca może czerpać to,  
co dla niego najlepsze, najciekawsze, najbardziej rozwija-
jące. To wielka wartość.

WALDEMAR DĄBROWSKI – absolwent Wydziału Elektroniki 
Politechniki Warszawskiej. Stypendysta The British Council, 
Goethe Institut oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył rów-
nież Executive Programme for Leaders in Development na 
Harvard University. W 1982 roku wraz z Jerzym Grzegorzewskim 
dyrektor Centrum Sztuki Studio w Warszawie, wiodącej insty-
tucji kultury tamtego czasu. Był producentem ponad 70  spek-
takli Teatru Studio. W 1998 dyrektor naczelny Teatru Wielkiego 
– Opery Narodowej. W latach 2002–2005 minister kultury. 
Do  największych osiągnięć Waldemara Dąbrowskiego w  tym 
okresie należy zaliczyć uchwalenie nowej ustawy o  kinemato-
grafii, dzięki której powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz 
opracowanie Strategii Rozwoju Kultury Polskiej w perspektywie 
kolejnych 20 lat, której podstawę stanowiło wykorzystanie eu-
ropejskich środków strukturalnych na infrastrukturę kultury.  
W styczniu 2008 roku mianowany przez ministra kultury 
Bogdana Zdrojewskiego Przewodniczącym Komitetu Obchodów 
Roku Chopinowskiego. Od października 2008 roku znów peł-
ni funkcję dyrektora Opery Narodowej. Od kwietnia 2012 roku 
pełnomocnik ministra kultury odpowiedzialny za otwarcie 
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. W listopadzie 
2010 roku w  Monachium został wybrany członkiem Zarządu 
Opera Europa – forum zrzeszającego profesjonalne teatry ope-
rowe Europy. W czerwcu 2015 odznaczony przez Prezydenta 
RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Premiera „Wiedźmina” w 2007 roku odbiła się gło-
śnym echem na świecie, a gra zebrała mnóstwo 
nagród. Polski rynek gier bardzo się rozwinął  
od tamtego czasu, a Państwo wyprodukowali ko-
lejne części gry. Czy konkurencja staje się coraz 
silniejsza? Czy Polska jest nadal sprzyjającym tere-
nem do produkcji gier?
Robert Malinowski: Wydaje mi się, że, aby możliwie naj-
bardziej klarownie odpowiedzieć na to pytanie, trzeba 
najpierw wytłumaczyć, na czym w zasadzie polega konku-
rencyjność na tym rynku. Nie jest ona bowiem klasycznie 
pojmowaną zależnością opartą na mechanizmie jeśli klient 
kupi mój produkt, to nie kupi produktu konkurencji. Nasza 
branża nie jest również oparta na rywalizacji lokalnej. 
Słowem, jeśli gracz z Polski kupi „Wiedźmina”, absolutnie 
nie wyklucza to tego, że kupi również „Dying Light” (gra 
wrocławskiego studia Techland) czy „This War of Mine” 
(gra 11 bit studios z Warszawy). CD PROJEKT RED, podob-
nie jak i inne polskie firmy z tego segmentu, konkuruje  
o uwagę odbiorcy z producentami gier na całym świecie. 

Inną sprawą jest dynamiczny wzrost polskiej branży gier 
w ostatnich latach – to absolutny fenomen na skalę eu-
ropejską i jesteśmy naprawdę zadowoleni, że możemy 
być jego częścią. Dzięki ciągłemu przypływowi naprawdę 
utalentowanych ludzi, artystów, programistów, muzyków  
i scenarzystów, możemy tworzyć gry, które są tak samo 
dobre jak te tworzone w Stanach Zjednoczonych czy 
Europie Zachodniej.

„Wiedźmin 2” i „Wiedźmin 3” otrzymały finansowe 
wsparcie z Programu MEDIA (obecnie Kreatywna 

Europa – komponent MEDIA). Czy mogliby Państwo 
opowiedzieć, jakie punkty aplikacji sprawiły naj-
większy problem i co wymagało najwięcej pracy?
Katarzyna Ścibior: Aplikacja nie należała do skompli-
kowanych, krótki formularz wniosku o dofinansowanie  
i dokumentacja dotycząca statutu przedsiębiorstwa oraz 
jego sytuacji finansowej to standardowe dokumenty,  
które pojawiają się przy każdej aplikacji o środki unijne. 
W przypadku jakichkolwiek pojawiających się pytań czy 
niejasności przedstawiciele Creative Europe Desk Polska 
chętnie udzielali pomocy i czuwali nad tym, by formularz 
został złożony w regulaminowym terminie i w odpowied-
niej formie.

Co jest najbardziej kosztochłonne w produk-
cji takich gier jak „Wiedźmin", czyli projektów  
o rozbudowanej narracji i szacie graficznej:  
programowanie, przygotowanie concept artów, 
opracowywanie scenariusza czy może jeszcze zu-
pełnie coś innego? 
Robert Malinowski: Proces tworzenia tak dużej i skom-
plikowanej produkcji jak „Wiedźmin 3: Dziki Gon” jest cza-
sochłonny, a każda ze składowych produkcji gier wideo 
jest dość kosztowna. Najwięcej środków pochłania moim 
zdaniem praca iteracyjna nad częściowo wykonanymi już 
materiałami. Podczas produkcji gier powszechną prakty-
ką jest bowiem ciągłe dopracowywanie poszczególnych 
elementów gry tak, aby reprezentowały one najwyższą 
możliwą jakość w dniu premiery. Często zdarza się więc, że 
nie tyle wytworzenie poszczególnego elementu gry jest 
najdroższe, co jego doprowadzenie do finalnej postaci.

W maju odbyła się głośna premiera współfinansowanej gry „Wiedźmin 3: Dziki 

Gon”. Z przedstawicielami studia CD PROJEKT RED mieliśmy szansę porozmawiać 

zarówno o samej grze i strategii jej promocji, jak i o rozwijającym się rynku gier 

wideo. Na nasze pytania odpowiedzieli Robert Malinowski – Specjalista ds. PR  

i Komunikacji, Karolina Gnaś – Manager ds. Relacji Inwestorskich oraz Katarzyna 

Ścibior – Specjalista ds. pozyskiwania i obsługi projektów unijnych.

Jesteśmy takimi samymi fanami 
Wiedźmina jak nasi odbiorcy.
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Przed każdą z premier kolejnych odsłon gry pro-
wadzili Państwo bardzo rozbudowaną kampanię 
marketingową. Czy mogliby Państwo zdradzić jej 
kluczowe elementy?
Robert Malinowski: Prowadzone przez nas działania w ob-
szarze PR-u i marketingu to przede wszystkim ciągły kon-
takt z graczami i opowiadanie o tym, jakie przygody czeka-
ją na nich w świecie Wiedźmina. Cele te realizowane są na 
wielu płaszczyznach: materiały wideo przybliżały graczom 
wygląd i ogólne założenia rozgrywki, a udzielane przez nas 
wywiady w specjalistycznej prasie dodatkowo pogłębiały 
tę wiedzę. Byliśmy również obecni w największych sieciach 
handlowych, a dzięki wsparciu naszych partnerów, m.in.  
z Warner Bros i Bandai Namco, „Wiedźmin 3: Dziki Gon” 
trafił na najbardziej istotne rynki takie jak USA, Wielka 
Brytania, Niemcy czy Francja. Co ciekawe, o naszej grze 
dyskutował m.in. Conan O’Brien, jeden z najpopularniej-
szych amerykańskich komików. Wspominał o niej również 
sam prezydent Stanów Zjednoczonych – Barack Obama.

Promocji Państwa gry towarzyszą także działania 
merchandisingowe. Powstała kolekcja ubrań sy-
gnowana logo gry i zainspirowana stylem jej bo-
haterów, biżuteria i gra planszowa oraz takie na-
rzędzia jak interaktywna mapa gry. Czy z Państwa 
doświadczenia wynika, że warto inwestować  
w merchandising? Czy planują Państwo wypuścić 
kolejne produkty inspirowane grą?
Robert Malinowski: Jesteśmy takimi samymi fanami 
Wiedźmina jak nasi odbiorcy – w związku z tym ilekroć mo-
żemy dać graczom coś więcej ponad komputerową ada-
ptację przygód Wiedźmina, staramy się to zrobić. Tak było 
w przypadku gry planszowej „Wiedźmin. Gra Przygodowa”, 
którą stworzyliśmy wspólnie ze światowym liderem 
Fantasy Flight Games, podobnie rzecz się ma z komiksa-
mi stworzonymi wraz z naszymi partnerami z Dark Horse 
Comics – „Wiedźmin. Dom ze Szkła”. Do każdej takiej ini-
cjatywy podchodzimy z troską o jakość – nie chcemy po 
prostu stworzyć produktu, który będzie sprzedawał się 
na fali „dużego Wiedźmina”. Zamiast tego wolimy posze-
rzać uniwersum o nowe pozycje. Oddając fanom Geralta 
każdy kolejny produkt, staramy się, aby bronił się sam, na-

wet w sytuacji, gdyby trafił do odbiorcy, któremu marka 
„Wiedźmin” jest zupełnie nieznana.

Czy myślą Państwo, że na obecnym rynku ulega-
jącym szybkim przeobrażeniom i podlegającym 
kolejnym innowacjom można stworzyć jedynie 
komputerową wersję gry, która odniesie sukces 
kasowy, czy też trzeba myśleć globalnie i symul-
tanicznie rozwijać projekt na możliwie wszystkich 
platformach?
Robert Malinowski: Tworząc tak skomplikowany produkt 
jak gra wideo, zawsze trzeba myśleć globalnie i wybiegać 
daleko w przyszłość. Trzy lata temu, gdy rozpoczynaliśmy 
pracę nad trzecią częścią „Wiedźmina”, rynek elektronicz-
nej rozgrywki wyglądał inaczej, niż w dniu premiery gry. 
Już na początku musieliśmy przewidzieć, jakie trendy będą 
panować na rynku w przyszłości, i postarać się zarówno  
w nie wpisać, jak i dodać coś unikalnego, co sprawi, że gra-
cze sięgną po nasz tytuł. 

Na jakim rynku gra sprzedaje się najlepiej?  
Jak Państwo myślą, czym jest to uwarunkowane? 
Karolina Gnaś: „Wiedźmin 3” sprzedaje się świetnie na ca-
łym świecie. Najbardziej zadowoleni jesteśmy z wyników  
w Stanach Zjednoczonych. To niezwykle konkurencyjny ry-
nek, największy w segmencie gier. Bardzo dobrze radzimy 
sobie także w Polsce, sprzedajemy tu kilka procent naszej 
dystrybucji, ale to nasz rodzimy rynek i nie jest to chyba dla 
nikogo zaskoczeniem. „Wiedźmin 3: Dziki Gon” cieszy się 
także dużym powodzeniem w całej Europie. Z kolei pew-
nego rodzaju zaskoczeniem jest sukces naszego tytułu  
w Japonii. To rynek, na którym dominują gry japońskie, a te 
zachodnie z reguły sprzedają się gorzej. Wiedźmin nie jest 
więc w stanie konkurować z najpopularniejszymi tytułami 
japońskimi, ale jest na drugim miejscu w segmencie gier za-
chodnich. To naprawdę wielki sukces. Zaskakująco mocno 
wypadaliśmy też w Korei Południowej, gdzie popularne są 
głównie gry z rozbudowanym trybem sieciowym, a sprze-
daż gier w pudełkach jest tak egzotyczna, że w zasadzie nie 
prowadzi się jej nawet w sklepach fizycznych – odbywa się 
ona niemal wyłącznie w sklepach z zabawkami i gadżetami, 
a poza tym głównie wysyłkowo. Zaskoczeni tym byliśmy 
zarówno my, jak i nasz lokalny partner w Korei. Gracze do-
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ceniają nasz tytuł za jego dojrzałość, rozbudowany świat, 
nieliniowość historii czy nieoczywistych bohaterów.

Dopiero miał swoją premierę „Wiedźmin 3: Dziki 
Gon”, ale na pewno myślą Państwo nad kolejną 
częścią i rozszerzeniami. Kiedy planowane są na-
stępne odsłony i co w nich się znajdzie?

Robert Malinowski: „Wiedźmin 3: Dziki Gon” to ostania 
część przygód Geralta z Rivii. Jeśli chodzi o rozszerze-
nia, pierwsze z nich, „Serca z Kamienia”, ukaże się jesienią  
i będzie zawierać zupełnie nową przygodę, której ukoń-
czenie, według naszych wstępnych szacunków, zajmie 
około 10 godzin. Drugie z rozszerzeń, „Krew i Wino”,  
to ponad 20 godzin rozgrywki, zupełnie nowa kraina  
i nowe postaci. Obydwa rozszerzenia to również masa 
dodatkowych przedmiotów dla Geralta oraz miejsc na 
mapie do odwiedzenia. 

„Wiedźmin 3” wymaga systemu operacyjnego 
Windows. Czy myślicie Państwo o rozwinięciu gry, 
by mogła być obsługiwane także przez inne syste-
my operacyjne, np. OS X albo Linux?

Robert Malinowski: W chwili obecnej gra jest dostępna 
na komputerach osobistych z systemem Windows oraz 
konsolach Xbox One oraz PlayStation 4. Jeśli zdecyduje-
my się wydać grę na komputery Mac lub stworzyć port gry 
na system operacyjny Linux, na pewno damy o tym znać 
za pośrednictwem prasy i mediów społecznościowych. 

Obecnie CD PROJEKT RED kojarzone jest  
z „Wiedźminem”. Czy firma planuje podjąć się tak-
że innych realizacji, czy pozostanie wierna historii 
Andrzeja Sapkowskiego?

Robert Malinowski: Oprócz rozszerzeń do gry „Wiedźmin 
3: Dziki Gon”, tj. „Serca z Kamienia” oraz „Krwi i Wina”, 
studio pracuje również nad osadzoną w przyszłości grą 
„Cyberpunk 2077”. Cały czas pracujemy też nad wsparciem 
dla „Wiedźmina 3” – poprawiamy drobne usterki i dodaje-
my nowe funkcjonalności. 

Czy zespół CD PROJEKT RED pracujący nad 
Wiedźminem zmienił się od 2007 roku, czy raczej 
w zespole pozostały te same osoby pracujące nad 
projektem do początku dla zachowania ciągłości 
pod względem artystycznym czy sposobu prowa-
dzenia narracji?

Robert Malinowski: Od czasów pierwszego Wiedźmina 
zespół znacznie się rozrósł – jest nas teraz około 230 osób. 
Nad jakością i wizją artystyczną czuwają obecne niemal 
od początku istnienia studia osoby, np. szef studia, Adam 
Badowski. Co ciekawe, w studiu pracują też ludzie, którzy 
zdecydowali się przyjechać do Polski zachęceni sukcesem 
pierwszego i drugiego „Wiedźmina” – mamy pracowników 
z naprawdę wielu zakątków świata. Dlatego z jednej strony  
Wiedźmin jest nadal bardzo słowiański, a z drugiej czuć  
w nim świeżość i widać mnóstwo zaczerpnięć z kultur  
z całego świata.
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Podczas rozmowy z publicznością przyznałaś, że 
początkowo miałaś inną koncepcję filmu. Skąd  
w ogóle wziął się ten temat? Przyszedł do Ciebie 
sam czy celowo szukałaś bohaterów z romskiego 
kręgu kulturowego?
Zawsze chciałam poznać Cyganów. Bardzo lubię zaglądać 
za ścianę, żeby poznać społeczność, która jest niedo-
stępna. Romowie odgradzają się od gadziów naprawdę 
wysokim murem. Poszłam tam ze zwyczajnej ciekawości 
i zobaczyłam niezwykłe miasto dzieci żyjących samopas. 
Od pierwszej chwili wiedziałam, że chcę zrobić o nich 
film. Początkowo planowałam po prostu wejść w niezna-
ną społeczność, by ją obserwować i pokazywać od środka  
– mam nadzieję, że ten cel także udało mi się osiągnąć.

Pierwotnie bohaterem miał być chłopiec, jednak po ponad 
roku zdjęć, które wylądowały ostatecznie w koszu, pojawi-
ła się Denisa. Dzięki temu, że przebywałam w tym środo-
wisku już tak długo, miałam czas, aby zdobyć jej zaufanie.

Znajomość języka romskiego języka wydaje się do 
tego niezbędna. Jak się go nauczyłaś?
Przebywałam wciąż z moimi bohaterami, na co dzień 
słuchałam ich rozmów i dopytywałam się ich o znacze-
nie różnych wyrazów. Poznawałam po kilka nowych słów 
dziennie, a teraz, choć oczywiście mówię z koszmarnymi 
błędami, jesteśmy w stanie się porozumieć. Początkowo 
mieliśmy pomysł, żeby wynająć tłumacza. Do przeglą-
dania surówki zatrudniliśmy tłumaczkę, jedyną piśmien-
ną Cygankę, jaką byliśmy w stanie znaleźć, ale nawet dla  
niej nie wszystkie dialogi były jasne – dialekty romskie 
bardzo się między sobą różnią. To także dowód na to, 
jak bardzo romska społeczność odgradza się od innych  

– nawet pomiędzy poszczególnymi klanami zdarzają się 
wielkie animozje. Wtedy dotarło do mnie, że muszę się  
nauczyć ich języka. I udało się!

W trakcie montażu przeglądałam wszystkie zdjęcia od 
samego początku pracy, tak na wszelki wypadek, żeby 
nie przegapić niczego ważnego. Znając już romski,  
natrafiłam na scenę, którą początkowo interpretowa-
łam jako jakąś straszliwą kłótnię. Okazało się, że kobieta  
krzyczała: Czemu ona filmuje nasze dywany?, a męż-
czyzna jej odpowiadał: Pozwól jej, może nie ma swoich. 
Myślałam, że to jest jakaś wielce istotna scena… W pew-
nym momencie zrozumiałam, że oni zawsze mówią tak, 
jakby się kłócili.

Trudno pokazać od zewnątrz coś, czego się nie zna,  
a w sposób obiektywny przedstawić to, do czego 
podchodzi się emocjonalnie.
To prawda. Zresztą dla mnie nie istnieje coś takiego jak 
obiektywny dokument. Nie akceptuję też podziału na  
filmy dokumentalne i fabularne, bo i tu, i tu kreujemy pe-
wien obraz, chociażby dokonując selekcji tego, co po-
kazujemy. Przecież już sama kolejność scen może wiele 
zmienić! Nikt nie realizuje teraz filmów rodem z lat 60.,  
w których chronologia musiała być zachowana. 
Manipulując sekwencjami, nadajemy obrazowi konkretną 
dramaturgię. Nie musi ona odpowiadać w pełni wydarze-
niom z życia, co nie oznacza, że te sceny nie są dokumen-
talne, tzn. autentyczne.

Jest w tym pewien paradoks. Wielu twórców deklaruje 
wierność stricte dokumentalnemu zapisowi, jednak na 
pytanie o to, czy zmieniali chronologię wydarzeń podczas 
montażu bez wahania odpowiadają: Oczywiście, że tak.

Podróż za drugą stronę ściany. 
Rozmowa z Agnieszka Zwiefką

Po światowej premierze na IDFA podczas 55. Krakowskiego Festiwalu Filmowego od-
była się polska premiera dokumentu współfinansowanego przez Program Kreatywna  
Europa – komponent MEDIA. „Królowa ciszy” została uhonorowana dwiema krakowski-
mi nagrodami. Latem film można było zobaczyć także w Warszawie (Kino w Trampkach), 
we Wrocławiu (MFF T-Mobile Nowe Horyzonty), w Kazimierzu Dolnym (Festiwal Filmu  
i Sztuki Dwa Brzegi) oraz w trasie z Polską Światłoczułą. Z Agnieszką Zwiefką, reżyserką, 
producentką i scenarzystką, rozmawialiśmy po pokazie w Krakowie.
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Rozumiem, że sekwencja scen jest dostosowywana 
do scenariusza, bo przecież ten scenariusz, choćby 
szkicowy, jest?
No właśnie. Dlaczego taki a nie inny kadr? Dlaczego bo-
hater pokazany jest wyłącznie w stanie euforii lub rozpa-
czy? To czysta kreacja. Dlatego takie filmy jak mój czy np. 
„Scena zbrodni” Oppenheimera, gdzie są jawnie insceni-
zowane fragmenty, paradoksalnie bywają bardziej szczere.  
Przyznajemy otwarcie, że nasz obraz jest inscenizacją,  
 niczego nie udajemy.

W „Królowej ciszy” jest to dodatkowo podkreślane 
przez bollywoodzkie sceny taneczne.
Dzięki temu widz wie, że film zawiera elementy insceni-
zacji, choreografii. Choć, jak się później okazało, nie dla 
wszystkich było to jasne i zdarzały się pytania: Jak to się 
stało, że nagle tyle ludzi z nią tańczy?

Sama zastanawiałam się, jak zostały zorganizowane 
sceny taneczne – wynajęliście profesjonalnych tan-
cerzy czy też zgromadziliście ludzi, którzy chcieli 
wystąpić w filmie?
W większości byli to profesjonalni tancerze – inaczej 
nie udałoby się nakręcić scen synchronicznego tańca. 
Bollywoodzkie choreografie wymyślał nam Maciej Florek, 
a układ ćwiczyliśmy przez sześć tygodni. Mieliśmy dwa 
dni na zrealizowanie tej sceny, ponieważ wymagało to za-
mknięcia wrocławskiego Rynku. W normalnych warunkach 
zajęłoby to pewnie z tydzień. Zadanie utrudniła nam także 
Denisa, która w dniu zdjęć odmówiła wykonania wyćwi-
czonej choreografii i zaczęła tworzyć swój własny układ 
taneczny.

Czy zauważyłaś, żeby film przyczynił się do zmiany 
postrzegania społeczności romskiej?
Zauważyłam już niewielkie zmiany. Mam ogromną satys-
fakcję, gdy po pokazie filmu podchodzi do mnie Polak  
i przyznaje, że teraz więcej rozumie i zamierza zmienić 
sposób, w jaki traktuje tych ludzi. Nawet po wczorajszej 
premierze na KFF pewna pani została po pokazie specjal-
nie, żeby mi to powiedzieć. Nie da się jednak zmienić po-
stawy całego społeczeństwa z dnia na dzień – to wymaga 
lat pracy. 

Jestem ciekawa, jak rozwinie się sytuacja. Najważniejsze, 
żeby te dzieci udało się posłać do szkoły. Pewien postęp 
już jest – od września 2014 grupka romskich dzieci chodzi 
na zajęcia przygotowawcze z polskiego. Szkoda tylko, że 
lekcje zaczynają się o 16, kiedy wszystkie polskie dzieci już 
dawno są w domach. Jest to kompromisowe rozwiąza-
nie, żeby nikt nie zarzucił, że romskie dzieci pozostają bez 
edukacji, ale jednocześnie pozwala ono na odseparowanie 
dzieci cygańskich od polskich.

Czy oni wciąż pozostają na koczowisku pokazanym  
 w filmie?
Tak, udało im się zostać tam, gdzie byli, co oczywiście nie 
jest idealnym rozwiązaniem. Warto dodać, że na osiedlu, 
które sąsiaduje z koczowiskiem, jest wiele osób o bardzo 
nacjonalistycznych poglądach. W filmie ostatecznie nie 
znalazła się scena, w której romskie dzieci idą na tle muru  
z napisem „Śmierć Żydom i Cyganom”… 

A scena gaszenia pożaru na koczowisku? Czy takie 
sytuacje często się zdarzają?
W trakcie kręcenia koczowisko było podpalane trzykrot-
nie, raz udało nam się to uchwycić. Pobiegłam gasić pożar 
razem z jego mieszkańcami, ale operator nie przestawał 
filmować. Kiedy montowaliśmy tę scenę bardzo chcieliśmy 
pokazać, jak blisko był pożar – może ze dwa metry od do-
mów. Mieliśmy jednak tylko jedno ujęcie, które pozwalało 
umiejscowić go w przestrzeni. Ale tak to jest, gdy nie ma 
czasu na wskazówki reżyserskie, tylko trzeba działać.

Mówiłaś, że oni wszyscy przybyli z rumuńskiej wsi. 
Dlaczego wybrali właśnie Wrocław?
Sami pewnie nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. 
Pewnego dnia po prostu tu trafili. Z czasem nauczyli się 
języka, poznali jakichś znajomych, dowiedzieli się, gdzie 
pójść po ciepłe ubranie, a gdzie dostać darmową zupę…

Czyli mimo wszystko jest im łatwiej we Wrocławiu niż 
w Rumunii?
Tak. Za to jak się tutaj na początku pojawili, tego nikt  
nie wie. Zaczęli tu żebrać już w latach 90. Wtedy koczowi-
sko znajdowało się gdzie indziej, była nawet bardzo gło-
śna akcja eksmisyjna, podczas której wszystkich odesłano 

26 Magazyn 3/2015, Creative Europe Desk Polska



busami do Rumunii. Wtedy ten kraj nie był jeszcze w Unii 
Europejskiej, więc takie działania wciąż jakoś funkcjono-
wały. Denisa i jej rodzice przyjechali do Wrocławia około 
trzech lat temu, ale mieli już tu swoich kuzynów, ciotki, całą 
społeczność. Bo tę społeczność tworzą tylko dwie rodziny, 
ale za to bardzo rozbudowane… 

Jeśli kobieta, która ma 25 lat, wychowuje już dziewię-
cioro dzieci…

No właśnie. Prawdę mówiąc, nigdy nie wiedziałam, ile oni 
dokładnie mają lat. Dopiero kiedy spisywałam dane z ich 
dowodów, żeby móc przygotować zgody na ich wystą-
pienie w filmie, zobaczyłam ich daty urodzenia. To był dla 
mnie największy szok! Odkryłam na przykład, że Cyganka, 
która występuje w scenie kłótni z matką Denisy, jest moją 
rówieśniczką, natomiast babcia żebrząca na ulicy ma zale-
dwie 56 lat. 

Oni się bardzo szybko starzeją, co pewnie wynika z warun-
ków, w jakich żyją: stres i wieczna niepewność, co przynie-
sie jutro, brak bieżącej wody, nie mówiąc już o kosmety-
kach, złe odżywianie, niezależnie od tego, czy brakuje im 
pieniędzy, czy też akurat je mają – bo wtedy najchętniej 
jedzą tylko tłuste mięso. 

Mimo to romskie dzieci są naprawdę szczęśliwe, dużo 
szczęśliwsze od ich polskich rówieśników, którzy mają 
wszystko: iPady, smartfony... To najważniejsza lekcja, jaką 
od nich dostałam – trzeba się cieszyć tym, co się ma. 

W końcowej scenie Denisa wraca do Rumunii. Czy to 
popsuło Twoje plany zdjęciowe?
W języku cygańskim istnieje słowo jutro, które oznacza po 
prostu następny dzień, oraz pojutrze, które może określać 
czas za dwa dni, za tydzień, za miesiąc czy nawet za rok. 
Wszystko, co będzie dalej niż za dzień, pozostaje nieokre-
ślone, nie ma swojej nazwy, a więc nie da się tego zapla-
nować. Któregoś dnia rodzice Denisy powiadomili mnie, że 
postanowili odwieźć córkę do Rumunii pojutrze, a ja jesz-
cze nie skończyłam kręcić i wciąż brakowało mi ostatniej 
sceny. Próbując ustalić, kiedy będzie to pojutrze, musiałam 
przejść na polski, który na szczęście rozumieli. Wreszcie 
okazało się, że chcą wyjechać już za dwa tygodnie. Udało 
mi się przeciągnąć pobyt bohaterki do miesiąca, ale koń-
cówkę kręciliśmy zupełnie na wariata…

Końcowe zdjęcia kręcone były z jadącego samochodu.  
Pojechaliście z Denisą aż do Rumunii?

Tak, chcieliśmy zobaczyć, co zastaniemy na miejscu. 
Dopiero podczas powrotu dotarło do mnie, jak długą dro-
gę pokonałam. Nawet kręciliśmy w Rumunii, ale finalnie 
odrzuciliśmy te zdjęcia w trakcie montażu, bo na sam ko-
niec otwierały jakby kolejny film.

To już by było za dużo?

Za dużo. Przez trzy lata nakręciliśmy ponad 200 godzin 
zdjęć – to zupełne szaleństwo! Podczas montażu musie-
liśmy okroić materiał, wybierając najistotniejsze wątki. 
Żałuję jedynie, że w filmie nie znalazło się wyjaśnienie,  
w jaki sposób Denisa otrzymała aparat słuchowy. Nie był 
to ani efekt starań przedsiębiorczych rodziców, ani nasza 
ingerencja, a pomoc ze strony wrocławskiego stowarzy-
szenia na rzecz dzieci. Jednak ze względu na decyzję sto-
warzyszenia nie mogłam tego pokazać w filmie.

W społeczności romskiej co człowiek to historia. 
Mogłabym zrobić jeszcze niejeden film, ale nie chcę się za-
mknąć w getcie cygańskich tematów. Mimo to chciałabym 
nakręcić drugi film o Denisie – za kilka lat, żeby sprawdzić, 
jak to wszystko się rozwinie

Rodzice Denisy zostali w Polsce?

Tak. Chociaż teraz wśród Romów pojawił się teraz trend,  
że wyjeżdżają żebrać do Szwecji. W żebractwie też są 
mody – któryś z Cyganów powiedział, że w Szwecji dużo 
dają, więc wszyscy tam wyruszyli. Rodzicie Denisy także,  
dlatego musieli ją znów odesłać do Rumunii. 

Byłam tam w marcu na Tempo Documentary Festival  
z „Królową ciszy”. Jedno wielkie skupisko żebrzących,  
dosłownie co 15 metrów Cyganie prosili o pieniądze. 
Czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałam. Akurat 
przed kinem, w którym mieliśmy projekcję, żebrała 
Cyganka w, na oko, siódmym miesiącu ciąży. Zimno jak 
nie wiem, Sztokholm to jednak nie polska szerokość geo-
graficzna i tam jest naprawdę przejmująco zimno. Źle się 
czułam, wchodząc do tego kina, gdzie pokazywaliśmy film,  
a za drzwiami czekała rzeczywistość.

Szwedzi oszaleli na punkcie filmu. Po wyjściu z kina, a mieli-
śmy pełną salę, dosłownie każdy podchodził do tej Cyganki 
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i dawał jej pieniądze – i to banknoty, a nie jakieś drobne. 
Widziałam wręcz przerażenie na jej twarzy. Chciałam jej 
wytłumaczyć, co się właściwie dzieje, ale gdy zauważyła, 
że podchodzę bez pieniędzy, przestraszyła się, że pewnie 
chcę jej wszystko zabrać. Zarobiła wtedy chyba na cały rok. 
(śmiech)

Zastanawiałam się, czy Denisa celowo zostawiła apa-
rat słuchowy, opuszczając koczowisko? Z jednej stro-
ny wydawało mi się, że cieszy ją poznawanie dźwię-
ków i odkrywanie nowego świata, a z drugiej strony 
wejście w rzeczywistość, która nie była dla niej wcze-
śniej dostępna, ją przeraża.

Ona naprawdę zdecydowała, że nie chce słyszeć. Stąd też 
tytuł filmu, który zmienialiśmy dopiero na końcu, już po 
podpisaniu wszystkich umów. Denisa postanowiła wrócić 
do świata bez dźwięku, co świadczy o jej sile – stąd też 
„Królowa ciszy”. Trzeba mieć naprawdę silną osobowość, 
żeby zdecydować o czymś takim w wieku 12 lat.

Dlaczego tak się stało? Pewien lekarz wytłumaczył mi,  
że to jest tak, jakbyś nagle zaczęła widzieć przez ścianę.  
Z jednej strony jest to cudowne doświadczenie, coś zu-
pełnie nowego… z drugiej jednak świat nagle staje się 
inny, wręcz przerażający. Miejsca, które znasz od dawna, 
przeobrażają się. Stają się obce. Bez odpowiedniej pomocy  
– psychologicznej, logopedycznej – której Denisa nie 
otrzymała, nie ma tak naprawdę szans na powodzenie.  
To był dla niej szok. Zaczęła słyszeć wrogie głosy. Być może 
nawet silniej niż do tej pory poczuła, jak bardzo ludzie ich 
nienawidzą. Weźmy na przykład tę scenę z chłopcami na 

boisku – Denisa wtedy już miała aparat. Wcześniej w po-
dobnych sytuacjach nie reagowała.

Trochę jak tytułowa Jolanta z opery Czajkowskiego.

Tak, bo to jest poniekąd też historia Denisy, która zaczęła 
odbierać zbyt wiele impulsów, choć nie miała podstawo-
wych narzędzi, żeby sobie z nimi poradzić.

Jakie są plany związane z dystrybucją filmu oraz jego 
obecnością na festiwalach?

Mieliśmy premierę na IDFA, potem udział w Hot Docs, 
a następnie trwające pół roku tournée festiwalowe. 
Zobaczymy, co będzie jesienią, bo lato raczej nie jest porą 
festiwali filmów dokumentalnych. Nie mamy jeszcze spre-
cyzowanych planów. Prawdopodobnie pojawimy się pod 
koniec września na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych w Budapeszcie. Prowadzimy rozmowy  
z jeszcze kilkoma innymi festiwalami. O ich wynikach 
damy znać na naszym fanpage’u „The Queen of Silence”  
na Facebook’u. 

Z jakim przyjęciem spotkał się film?

Recenzje, które zbieramy za granicą, mogłabym sobie dru-
kować, w ramki oprawiać i wieszać na ścianie. Po premie-
rze telewizyjnej w ARTE pewien niemiecki krytyk nazwał 
nasz film dokumentalną baśnią. Spodobało mi się to, bo 
dokładnie tak sama myślałam o „Królowej ciszy”. Mimo że 
nigdy się nie spotkaliśmy, ktoś zwerbalizował to, co miałam 
w głowie. Mamy też piękne recenzje z Kanady. Wszystkie 
zbieramy. Są tak pozytywne, że to aż oszołamiające.

AGNIESZKA ZWIEFKA – reżyserka, scenarzystka i producentka. 
Przez ponad 12 lat współpracowała z TVP jako autorka nagradza-
nych programów telewizyjnych oraz dokumentów krótkometra-
żowych. Doktor nauk humanistycznych, od 2007 r. wykłada na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w  filmach interak-
tywnych. Autorka dokumentu „Albert Cinema” i wielu progra-
mów publicystycznych, nie przestaje eksperymentować i  cały 
czas realizuje nowe projekty.
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Film spotkał się także z dużym uznaniem w Polsce. Podczas 55. KFF został uhonorowany 
Srebrnym Rogiem oraz Nagrodą Stowarzyszenia Twórców Obrazu Filmu Fabularnego za 
zdjęcia, natomiast na 15. T-Mobile Nowe Horyzonty dokumentowi została przyznana na-
groda główna w sekcji Powiększenie. Mamy nadzieję, że to dopiero początek sukcesów.
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Tegoroczne edycje odbywających się w Polsce festiwali filmowych zaskoczyły nas liczbą 
współfinansowanych tytułów zakwalifikowanych do programów projekcji. We Wrocławiu (15. MFF 
T-Mobile Nowe Horyzonty: 23 lipca – 3 sierpnia) oraz w Kazimierzu Dolnym (9. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa 
Brzegi: 1–9 sierpnia) kinomani mieli szansę obejrzeć łącznie 22 filmy współfinansowane przez Program 
Kreatywna Europa – komponent MEDIA oraz wcześniejszą edycję MEDIA 2007–2013. 

Lato pod znakiem europejskich produkcji

Wśród nich znalazły się tytuły prezentowane w tym roku na 
Festiwalu Filmowym w Cannes: „Zupełnie Nowy Testament” 
w reż. Jaco Van Dormael (Belgia / Francja / Luksemburg); 
włosko-francuski dramat Nanniego Morettiego „Moja 
Matka”; uhonorowany Nagrodą Jury „The Lobster” Yorgosa 
Lanthimosa (Irlandia / Wielka Brytania / Grecja / Francja / 
Holandia); cieszący się dużym zainteresowaniem zarów-
no w Cannes, jak i w Karlowych Warach dokument „Amy” 
w reż. Asifa Kapadii (Wielka Brytania); francuski dramat 
Stéphana Brizé „Miara człowieka” z Vincentem Lindonem 
nagrodzonym Złotą Palmą za kreację aktorską; filmowa try-
logia „Tysiąc i jedna noc” portugalskiego reżysera Miguela 
Gomesa oraz kontrowersyjny obraz Gaspara Noégo „Love” 
(Francja / Belgia). 

W repertuarze pojawiły się również filmy pokazywane na 
Berlinale: „Aferim!” Radu Judego, reżysera nagrodzonego 
Srebrnym Niedźwiedziem (Rumunia / Bułgaria / Czechy / 
Francja) oraz brytyjskiego dramatu nagrodzonego dwoma 
Srebrnymi Niedźwiedziami za pierwszoplanowe role aktor-
skie – „45 lat” w reż. Andrew Haigha. Ponadto na obu festi-
walach odbyły się projekcje: nagrodzonego Złotym Lwem 
filmu „Gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu” Roya 
Anderssona (Francja / Niemcy / Norwegia / Szwecja); wielo-

krotnie docenianego francusko-skandynawskiego dramatu 
„Turysta” Rubena Östlunda; filmu uhonorowanego Grand 
Prix Festiwalu Filmowego w Cannes, Nagrodą FIPRESCI 
oraz Nagrodą François Chalais „Syn Szawła” w reż. László 
Nemesa (Węgry) oraz dokumentu „Sól ziemi” – reż. Juliano 
Ribeiro Salgado i Wim Wenders (Francja / Włochy /Brazylia).

Nie zabrakło także polskich koprodukcji, które zdobyły 
już wcześniej uznanie na międzynarodowych festiwalach 
filmowych: „Nadejdą lepsze czasy” – reż. Hanna Polak 
(Polska / Dania); „Królowa ciszy” – reż. Agnieszka Zwiefka 
(Polska / Niemcy) oraz najnowszego polsko-francuskiego 
pełnego metrażu Julii Kowalski „Znam kogoś, kto cię 
szuka” z Andrzejem Chyrą w roli głównej. 

We Wrocławiu odbyła się polska premiera wyczekiwane-
go filmu Mike’a Leigha, opowiadającego o życiu i twór-
czości Williama Turnera – „Pan Turner” (Wielka Brytania / 
Francja / Niemcy), a także projekcje francusko-włoskiego 
dokumentu Gianfranca Rosiego „Rzymska aureola”, który 
otrzymał Złotego Lwa w 2013 roku w Wenecji, laureata Un 
Certain Regard w 2014 roku – „Białego Boga” w reż. Kor-
néla Mundruczó (Węgry / Niemcy / Szwecja) oraz obrazu 
szwedzkiej reżyserki Anny Odelli – „Zjazd absolwentów”.
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Światowa premiera głośnej polsko-francuskiej koprodukcji, będącej pełnometrażowym 
debiutem fabularnym Julii Kowalski, odbyła się w tym roku w ramach sekcji ACID  
w Cannes. Następnie film „Znam kogoś, kto cię szuka” był prezentowany we Wrocławiu 
na MFF T-Mobile Nowe Horyzonty i w Kazimierzu Dolnym na Festiwalu Filmu i Sztuki 
Dwa Brzegi. Już od 27 listopada film będzie można obejrzeć na ekranach polskich kin.

„Znam kogoś, kto cię szuka”  
– Julia Kowalski o filmie

Na naszych oczach rodzi się nowa figura 
współczesnego kina: dziewczyna przesta-
je być pożądana – zaczyna pożądać – Idir 
Serghine i Pascal Tessaud, Cannes ACID.
Julia Kowalski – reżyserka o filmie
W tym filmie chciałam połączyć dwa tematy, które są dla 
mnie szczególnie ważne: okres dorastania i powrót do mo-
ich polskich korzeni. Dała mi tę możliwość skomplikowana 
relacja pomiędzy Józefem (Polakiem, który przyjechał do 
Francji do pracy) oraz parą nastolatków – Rose (córką jego 
pracodawcy) i Romanem (chłopakiem, który jest jedno-
cześnie synem Józefa i obiektem zainteresowania dziew-
czyny). Taka emocjonalno-kulturowa układanka pozwoliła 
mi skupić się na emocjach i tematach najbardziej dla mnie 
istotnych. Rose chce pomóc Józefowi dotrzeć do syna,  
a dzięki temu zbliżyć się do Romana, w którym się zako-
chała. Przyglądam się w tej konfiguracji silnym, skom-
plikowanym, a czasem także gorzkim uczuciom, które 
przeżywamy wszyscy, szczególnie w okresie dojrzewania.

Poprzez pryzmat relacji Romana i Józefa oraz Rose i Romana 
chciałam przyjrzeć się związkom między rodzicami i dzieć-
mi, pokoleniowym przemianom i trudnościom w znale-
zieniu własnego miejsca w świecie. Dojrzewanie to czas, 
kiedy wszystko wydaje się nam możliwe, a jednocześnie 
czujemy, że wszystko nas przytłacza. Wykorzystałam wie-
le elementów z mojego życia, aby stworzyć postać Rose. 
Kiedy byłam nastolatką, wszystko wydawało się ulotne, 
sukcesy przeplatały się z porażkami, zwykła rzecz dawała 
mnóstwo radości, a chwilę później mogła stać się przy-
czyną największego kryzysu. Chciałam przyjrzeć się tym 
kontrastom między dramatem a beztroską, między banal-
nością sytuacji a jej wyolbrzymionymi konsekwencjami.

Dorastałam pomiędzy Francją i Polską. Moje wspomnie-
nia z dzieciństwa to niekończące się podróże busem. 
Kiedy miałam 20 lat, postanowiłam dowiedzieć się wię-
cej o mojej rodzinie. Wynikiem tych poszukiwań był do-
kument „Międzylesie,  au milieu des bois” pokazywany 
na licznych festiwalach – między innymi Cinéma du Réel 
w Centre Pompidou. Chciałam w nim opowiedzieć hi-
storię moich dziadków. W kolejnym dokumentalnym fil-
mie „Antonin the Shadows” próbowałam uchwycić to, 
co obserwowałam przez lata – życie polskich imigran-
tów we Francji. Moim bohaterem był Polak zatrudniony 
przez uznanego austriackiego artystę. To doświadcze-
nie bardzo pomogło mi w konstruowaniu postaci Józefa. 

Rose nie chce mówić po polsku, chociaż wiele rozumie. 
Dla niej to język ojca, którego odrzuca. Dopiero relacja  
z Józefem uświadomi Rose, jak ważne są dla niej korzenie. 
Podobny proces przechodzi Roman, dla którego poszuki-
wanie ojca staje się drogą do odkrycia swojej imigracyjnej 
tożsamości. Podstawowym językiem mojego filmu jest 
francuski, ale polski odgrywa bardzo istotną rolę. Pozwala 
nam grać dwujęzycznością. Bohaterowie czasem nie są  
w stanie się porozumieć. 

Każdy z moich bohaterów desperacko poszukuje kontaktu 
z drugim człowiekiem. Są tu dwie trudne relacje rodzinne 
„ojciec i syn” oraz „ojciec i córka”, w których moi bohate-
rowie się szukają, odnajdują i ponownie oddalają. W czasie 
tych poszukiwań rodzą się nowe relacje. Silniejsze 

i mocniejsze niż te, które wydawały się ważne. Spotkanie 
nastoletniej Rose ze starszym od niej Józefem wyzwoli 
emocje, których brakowało jej w rodzinie. Z kolei Roman 
na drodze do zbudowania relacji z ojcem nieoczekiwanie 
stworzy więź z Rose. 
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Bohaterami rządzą namiętności, które 
przepływają od ciała do ciała. To opowieść 
o miłości, ale nie romantycznej, o uczu-
ciach, ale niekoniecznie o tych pozytyw-
nych. Chciałam zrobić iskrzący emocjami 
film, w którym każde ujęcie oddaje pra-
gnienia, dążenia i frustracje bohaterów. 
Ich ciała są w nieustannej gorączce, z jednej strony są gru-
boskórni, a z drugiej – niezwykle wrażliwi i czuli na każdy 
gest. Zależało mi na tym, żeby w moim filmie nie było stra-
chu przed emocjami. Chciałam dotykać sytuacji ekstre-
malnych bez obawy przed śmiesznością. Miałam świado-
mość, że opowieść o ojcu, który szuka swojego syna może 
brzmieć patetycznie. Mimo wszystko zaryzykowałam. 
Starałam się stworzyć skomplikowane postacie i pokazać 
proste uczucia, bez fałszywej skromności, ale i bez wymu-
szonej pewności siebie. Nie popadając w nadmierny voy-
eryzm, nie mogłam też pominąć sfery erotycznej, z jej nie-
winnością i nieporadnością, która jest niewątpliwie istotną 
częścią dorastania.

JULIA KOWALSKI – reżyserka i scenarzystka uro-
dzona we Francji  w 1979 roku. Jej rodzice są Polakami. 
Poszukiwania swojej artystycznej tożsamości rozpo-
częła dokumentem „Międzylesie, au milieu des bois”, 
w którym wraca do swoich polskich korzeni. Od tam-
tej pory eksploruje artystycznie swoje ulubione tematy  
– związki między Polską a Francją, dorastanie,  rodzinę   
i seksualność. „Znam kogoś, kto cię szuka” jest jej pełno-
metrażowym debiutem fabularnym. Scenariusz do tego 
projektu zdobył Nagrodę SOPADIN dla Najlepszego 
Scenariusza w 2014. 

Nasza Mała Biblioteka to projekt kulturalno-edukacyjny  
przeznaczony dla dzieci w wieku 6–9 lat, który opiera się na 
współpracy wydawcy z nauczycielami, bibliotekarzami oraz 
rodzicami. Autorem i liderem jest słoweńskie wydawnictwo 
KUD Sodobnost International, a partnerami są dwa inne wy-
dawnictwa specjalizujące się w książkach dla dzieci i mło-
dzieży – Agencja Edytorska EZOP z Warszawy i Nieko Rimto 
z Wilna. Najważniejszym celem projektu jest propagowanie 
czytania książek wśród dzieci. 

W lutym w warszawskim Teatrze Lalka odbyła się kon-
ferencja prasowa, podczas której przedstawiono głów-
ne założenia projektu, zaprezentowano publikacje  
(po dwie z każdego kraju) zakwalifikowane do Naszej 
Małej Biblioteki oraz omówiono program wydarzeń kultu-
ralno-literackich, towarzyszących projektowi. Od tamtej 
pory trwały m.in. prace redakcyjne nad książkami i  ma-
teriałami dodatkowymi („Łamigłówki Literackie”, scena-
riusze zajęć), akcja informacyjno-promocyjna wśród szkół, 
bibliotek, instytucji kultury i rodziców oraz nabór zgło-
szeń do projektu. Nasza Mała Biblioteka odwiedziła także 
Międzynarodowe Targi Książki w Wilnie, targi „Książka dla 
Dzieci i Młodzieży” w Poznaniu i Warszawskie Targi Książki. 

Do projektu przystąpiło już ponad 80 podmiotów, a łączna licz-
ba uczestników przekroczyła 4500 osób. Z początkiem wrze-
śnia wszystkie placówki biorące udział w projekcie otrzymały 
zamówione pakiety materiałów edukacyjnych i w ciągu roku 

szkolnego 2015/2016 będą realizować program zabaw oraz 
konkursów dla dzieci przy współudziale Agencji Edytorskiej 
EZOP. Ponadto w ramach projektu zaplanowane są ciekawe 
wydarzenia kulturalne w warszawskim Teatrze Lalka. Będą to 
warsztaty literackie, ilustratorskie i lalkarskie oraz trzy widowi-
ska teatralne oparte na oryginalnych scenariuszach przygoto-
wanych przez autorów książek. Pierwsze warsztaty odbędą się 
w połowie grudnia 2015. Będzie to spotkanie dzieci z autorami, 
Janą Bauer, Kęstutisem Kasparavičiusem, Anną Onichimowską  
i Peterem Svetiną, podczas którego dzieci dowiedzą się, jak 
napisać ciekawą historię i wykreować bohatera opowieści. 

Wyjątkowym wydarzeniem będzie także „Ruchoma Wystawa 
Walizek”, którą uczestnicy będą mogli obejrzeć w Teatrze 
Lalka i Muzeum Książki Dziecięcej. Bajkowe eksponaty  
w postaci walizek przygotowali ilustratorzy książek z projektu. 
Wystawa będzie prezentowana w Wilnie, Warszawie i Lublanie. 

W foyer Teatru Lalka można znaleźć także biblioteczkę  
z książkami, zdjęciami, rysunkami i innymi materiałami  
dotyczącymi projektu.

Cały czas przyjmowane są zgłoszenia do udziału w Naszej 
Małej Bibliotece. Szczegółowe informacje dostępne są na  
stronie internetowej www.ezop.com.pl/nasza-mala-biblioteka  
oraz pod numerem telefonu 22 834 17 56.

Projekt Nasza Mała Biblioteka realizowany jest w ramach 
unijnego Programu Kreatywna Europa – komponent Kultura.

Nasza Mała Biblioteka

Chciałabym, żeby mój film był romantyczny i okrutny za-
razem, tak jak baśń. To nie miał być dokument społeczny. 
Poszukiwałam języka bardziej intymnego i emocjonalnego 
w kolorystyce, kostiumach i zdjęciach. 

Film powstał w koprodukcji francusko-polskiej. Grają  
w nim polscy aktorzy: Andrzej Chyra (Józef) i Artur 
Steranko (Bogdan) oraz młodzi aktorzy francuskojęzyczni 
– Liv Henneguier (Rose) z Francji i Yoann Zimmer (Roman) 
z Belgii. Zdjęcia powstawały we Francji i w Polsce – w moich 
rodzinnych stronach na Dolnym Śląsku.
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