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li 
A ekrany wszedł nowy film pol
ski „Okrągły tydzień", reżyserii 
Tadeusza Kijańskiego. Początek 
tilmu wprowadza widza w lekk ie 
osłupienie. Najbardziej szokują

ce !ą tzw. realia, czyli obraz tego, 
jak współcześni Polacy ubierają :;ię, 
mieszkają i jed7.ą. 

Stopień zgodności wlzJI filmowej na· 
szego bytowania z rzeczywistością Jest 
moją manią recenzenck11 I nie zamie· 
rzam się Jej wyrzec. W „Okrąrłym ty· 
godniu" niejedno zadziwia. 6-letnl ba• 
hater filmu Gustllk sypia w !6nlących 
piżamach, kt6re prz~wolly światli 
aktorki Hollywoodu z lat łO-tych, za• 
nim nie stały się (plbmy, a nie gwlaz• 
dy) ubiorem roboczym dam nie naJ· 
cięższego prowadzenia. W dzień bohater 
nosi postrzępione dżinsy jakości naJ· 
wyższej I tu stopień zgodności z tyciem 
powszednim jHt bez por6wnanla wyt· 
s7y, Na szczęście luksusowe opakowa· 
nla nie zacierają naturalnego wdzięku, 
Jakim Je!!t obdarzony Marek .Jakubik, 
zapewne niewiele starszy od kreowane
go przez niego Gustllka. Uroda I ubiór 
bohatera ma w moim mniemaniu 
olśnić, porazić I zachwycie! potenejal· 
nych odbiorców zagranicznych. Jut wl· 
dzę. Jak obcy producenci wyrywaJI\ 
sobie „Okrągły tydzień" z r11k. 

Dobór aktorów skłan i a do zadu
mv. Przed~zkolanka wygląda jak 
Ewa Borowik, czyli elegancka iiwtaz
da umiarkowanej jasności. Franci
szek Pieczka został przemieniony w 
majestatycznego starca, seniora gór
niczego trudu. Przesadna charakte
ryzacja nie przeszkodzi ła aktorowi 
w stworzeniu roli, którą si«: parnię-
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ta po wyjściu z kina. Obawiam s i ę 
jednak, że bardziej od wielbiciel! 
Pi eczki ukontentowani s:i . , Okrągłym 
tygodniem" przedw nicy Anny ątm
ncj. Urodziwa aktorka gR ~mo a i 

awia basem, którego i Bernard 
Ladysz by s ię nie powstydził. Chciał
bym widzinć teraz m iny tych, którzy 
po filmach Chęciń.~k iego narzekali, 
że Dymna za słodka! 

W opisaniu mieszkań zajmowanych 
przez bohaterów, a zwła~Z<'Za l<'h spo• 
sobu odżywiania si ę. wlda,ć godnv po
chwały uml11r l 1najnmośi' Sląska. 
Przeln~enia w granicach dopuszczal
nr<?o błędu. 

Niekwestionowanym walorem filmu 
•li takte dialogi autor,twa znawcy mn· 
wy łląsklej, Jakim Jelt Kitzlmlen Kut~. 
W w11tkach reall•tyc-1nych rozmawia 
się dialekt„m, z któr<'go pochodzi ty· 
tul r<'c<'nzjl, w tzw. w11tkach pnetyc· 
kich. bed"cvrh nvyc•aJnle snami ch!oi>
ca, mówi się językiem ogólnopolskim. 

Dobra gra aktorów. żywe I ciekawe 
dialogi nie równowa7ą. n· es tcty. pocl
stawowej słaboś c i ·filmu. Jest nil! 
brak jakie'.(okolwiek se:isownego 
konfliktu, czy rhoćby wyra ~istego 
kontrastu. To niedostatek n'e rlo na
prawienia. Oc'l Homera c'lo Robbe
-Grllleta konflikt ie•t solą życia ka:i;
deęo utworu fabu larnego i na to ni:
nie mot.na p0rac'l„' <'. 

Rozumiem. te debiutującemu w ga
tunku klnow~·m Tadeuszowi Kijańskie· 
mu przyświecały stczytne Ideaty poka
z.ani& więzi pokoleó, pelneJ Integracji 
rodziny r6rnlczeJ To słuszne I piękne, 
tylko zupełnie nie wyRtarcza do stwo
rzenia dzieła sztuki, co najwyżej u• 
prawnla d<> publicystyki. Tej Jednak 
teł w filmie nie ma I, zwytywszy Jego 
specyfikę, być nie powinno. 

Oglądałem „Okrągly tydzień" w 
opustoszałym kinie .. Palladium". 
!!ł widzów do końca projekcji d 
trwała może połowa. Kinoman,ka 
8ąsiednlego rzędu, gdy zapaliły si 
światła, skomentowała mm jedny 
słowem - „dno". 

Nie zgadzam się. SoQd „Okrągłeg 
tygodnia" puka niejPc'l ri:i .. C:: zarac'la"; 


