
„Sezon potworów" 

Andrzej Żuławski fi1mujący 
w Paryżu, podc:.zas osta,t.iniej 

wizyty w kra]U niewątu>liwie za
łatwił sobie dopuszc:ze.nie do wy
św.ieblania (po tirz)'lnastu latach) 
swego nie dokończonego wówczas 
filmu ,,Na srebrnym globie". Jest 
to ekranizacja „Trylogii k 'ęiyco
wej" Jerzego żułaiwskieg-0 stry
jecznego dziadk1. reżyser mś 

treść obrazu oscyluje wokół fan
tastycznej historii utopijnych Zie
mian pragnący.eh stwoczyć nowy 
świat. Pokonują czas i przestrzeń. · 
A na owym srebrnym glohie rze
czy dzieją się tak, jak na Ziemi: 
posłannictwo przy'bywa z kosmo
su, ideologie są niczym innym, 
jak następstwem os7lustw. Ludz.ie 
- ofiary przemocy - są prze
klęci, więzieni, padają pod pre
sją manipulacji. Można tet film 
odczj"tać jako traktat o funkcj -

aniu mitów 1 religii ulegają
h kolejnym prorokom, samo

zwańczym władcom. Film żuław-

skiego jes.t absolutnie nieu.ablo
nowy, jest bra1wurowym popbem 
motllwoścl współczesnego kina -
co wtedy, kiedy film powstawał 
morło być umane za prekursor
kie. Reżyser używa różnych styli
styk, od antycznego teatru, po
przez widow1sko SF, do surreali
zmu. Film ten skupia też w ob
sadzie tak doborowych aktorów, 
Jak Jerzy Trela, Krystyna Janda, 
Iwona Biels~a i Andrzej Frycz. 

W ęgierskiego reżysera Miklo
' sa Jancso nie trzeba reko

mendować: jest dobrze znany w 
Polsce zarówno z filmów swoich, 
jak i z pobytu w naszym kraju. 
Należy do ścisłej czołówki twór
ców kina węgierskiego, a na każ
dy nieomal jego f ilm widzowie 
~yczekują z zainteresowaniem. 
Nowe jego dzieło - „Sezon po
tworów" otrzymało nagrodę za 
reżyserię na 14 PrzeglądŻie Wę
gierskich Filmów Fabularnych. 
on sam zaś na festiwalu w We
necji podjął wyróż.nienie za ca
łokształt twórczości. O czym mó
wi ten film? Potwory są nie tyl
ko wśród nas, ale może także i w 
nas - sugeruje realizator. Czło
wieka dzieli od człowieka olbrzy
mia przepaść. Nawet i tych, któ
rzy mają jak najlepsze intencje 
Trudno jest się nam komuniko
wać. Zarówno w życiu prywa
tnym, jak i w wielkim świecie, 
polityce. Scenarzysta filmu Gyula 
Hernadi nazywa to zjawisko pro
blemem potworów. A jaki sezon? 
Właśnie ten w którym żyjemy. 
Tyle z wypowiedzi Miklasa Jan-

no. Tale więc film próbuje m6Wi6 
o sprawach gorzkich i W1Usza wi
dza do zastanowienia. W roli do
ktora Bardocza popularI)Y 
aktor Gyorgy Cserhalmi, zaś An
nabellą została Katarzyna Figura. 

Elżbieta Karkoszka 

/ 

W filmie „Na srebrnym globie" 
odtworzyła Interesującą rolę' kapłanki 
Ady w podziemnym mieście Szernow, 
urodzona w 1943 roku rozpoczęła stu
dia w PWST w Krakowie w 196Z r. 
po ukończeniu Liceum Pedagbgiczne
go we 'Wrocławiu. Po pierwszym ro
ku studiów otrzymała w Teatn:e Sta
rym w Krakowie rolę Helen w sztu
ce Gibsona „Cud w Alabamie" (u nas 
film szedł pt •• cudotwórczyni"), Na
stępną rolą była Isla w „ Weselu" Wy
spiańskiego w tym aamym teatrze w 
reży•erii Andrzeja Wajdy. W filmie 
zadebiutowała główni\ roll\ w „Dre
wnianym rótaflcu", w reżyserii Petel
sklch, opa ego na powieści Natalii 
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