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Nowe prawo 
autorskie 

Sejm uchwalił nowe prawo 
autorskie, które budzi wiele 
zastrzeżeń środowiska filmo
wego. Przewodniczący Stowa
rzyszenia Filmowców Polskich 
Jan Kidawa-Błoński mówi: 
- Od dawna bezskutecznie 
zabiegamy o to, by prawnie 
poszerzyć zespól wspótwór
ców filmu. Nieobecność wśród 
nich operatorów obrazu czy 
scenografów jest wysoce 
krzywdząca. Jeśli nowe prawo 
sankcjonuje prawa autorskie 
fotografików, jak może nie 
usankcjonować praw operato
rów filmowych, którzy w ciągu 
jednej sekundy robią tych 
zdjęć 24? 
Druga sporna sprawa dotyczy 
styku producent-twórca. Jedy
nie w przypadku dzieła audio
wizualnego producent nabiera 
praw majątkowych lege artis. 
Powtarzam - nie nabywa ich, 
lecz są mu one z góry przypi
sane. 

Złote Globy 
Trz}· Zlote Globy zebra/a 
„ lista Schindlera" Stevena 
Spielberga. Zagraniczni dzien
nikarze akredytowani w Holly
wood uznali ją za najlepszy 
film roku . Nagrodzili też l?piel
berga za reżyserię i Zailliana 
za scenariusz tego filmu. 
W ostatecznej rozgrywce nie 
powiodło się filmowi Krzysz
tofa Kieślowskiego „Trzy kolo
ry: Niebieski" . Uległ on obra
zowi „Żegnaj, moja konkubi
no" Chena Kaige . Kompozytor 
Zbigniew Preisner przegrał 

z Kitaro („ Heaven On F.arth " ), 
a Juliette Binoche rnu~ •ala 
uznać wyższość Holly Hunter 
(„ Fortepian") . Jednak same 
nominacje do Globów są 
wielk im sukcesem. 

9 nominacji 
do Cezarów 
dla „Niebieskiego" -Film Krzysztofa Kieślowskiego 
„Trzy kolory: Niebieski " dostał 
9 nominacj i do francuskich 
Cezarów. Dostał on w~różn i e

nia we wszystkich głównych 
kategoriach , m.in. w kategorii 
najlepszego filmu, za reżyse
rię , scenariusz, główm1 rolę 
kobiecą, muzykę , zdję c:i a . 

Najwi ęcej, bo aż 12 nominacji 
przypadło filmowi „ Ge:minal " 
Claude'a Berry. Razem z „ Nie
bieskim" po 9 nominacji maj ą 

filmy: „ Smoking/No Smoking" 
Alaina Resnaisa oraz „ Les 
visiteurs" Jean-Marie Poire'a. 
„ Moja ulubiona pora roku" 
zebrała tylko 7 nominscji. 

Premiery 
W styczn iu największym filmo
wym wydarzeniem stala się 
premiera „ Tajemn iczego 
ogrodu" Agnieszki Holland. 
Film ten, zrealizowany dla 
wytwórni Warner Bros w USA 
przyniósł 35 mln dolar'.>w ze 
sprzedaży biletów kinowych . 
Świetnie też przeszedl przez 
ekrany europejskie . Charak
terystyczne: w Stanac · ponad 
60 procent widowni shmowili 
dorośli. W Wielkiej Brytanii 
procent ten był jeszcze wyż
szy. W Warszawie odbyły s i ę 

dwie premiery filmu : pierwsza 
dla dzieci, na którą dystrybu
tor, SolopanlFilm Centrum, 
zaprosił dzieci z domów dzie
cka i druga - dla środowiska 
filmowego. 

Zbyt szybko zaczęliśmy się 
cieszyć powrotem widzów na 
polskie filmy. Ostatnie rezul-

taty nie napawaj ą optymi
zrriem. W grudniu odbyły się 
premiery kilku polskich fi lmów. 
2 grudnia Młodzi eżowa Akade
mia Filmowa wprowadziła na 
ekrany „Pożegnanie z Marią " 

Filipa Zylbera. Film wszedł 
w 8 kopiach do kin w War
szawie, Poznan iu, lodzi , Kra
kowie, Lublinie , Gliw icach, 
Bielsku-Białej . Do 16 styczn ia 
obejrzało go 11 .749 widzów. 
9 grudnia ten sam dystrybutor 
wprowadził do kin „ Dwa ks i ę

życe" Andrzeja Barańskiego. 
5 kopii tego obrazu trafiło do 
kin w Warszawie, Gdańsku , 

Krakowie i Katowicach . Rezul
tat: 1600 widzów. 
„ Samowolka" Feliksa Fa lka 
została wprowadzona na ekra
ny przez „Siles i ę " w 5 kopiach 
10 grudnia. Do końca roku 
obejrzało ją w kinach Bytomia, 
Katowic, Szczecina, Krakowa 
i Torunia 5.049 widzów. 

Camerimage '94 
w Bydgoszczy 
Festiwal Operatorów „ Cameri
mage '93" został znakomicie 
przyjęty w środowisku opera
torów. Do organ izatorów na
płynęły listy z podz i ękowa

niami ze świata . Niestety, ze 
znacznie gorszym przyjęciem 
spotkał się festiwal na włas
nym, toruńsk i m podwórku. 
Efekt: „ Camerimage" został 
przeniesiony z Torunia do 
Bydgoszczy. 

Nowe projekty 
Do Agencji Produkcj i Filmowej 
wpłynęły do oceny cztery 
nowe projekty, których twórcy 
ubiegają się o dotacje państ
wową . Roman Załuski złożył 
projekt filmu „ Perwersja", do 
którego sam napisał scena
riusz. Jest to dramat psycho
logiczny poruszający problem 
zmiany płci, ale również nieto
lerancji wobec innośc i. Film, 
którego budżet szacowany jest 
wstępnie na 9 mld zł wypro-

dukowałby Fen iks Fi lm, przy 
współudz i ale Wytwórn i Fi l
mów Fabu larnych w lodzi oraz 
kapitału niemieckiego. 
Projekt policyjnego thri l lera sf 
zgłos i ł niedawny debiutant 
lukasz Karwowski. Jego sce
nariusz, zatytułowany „ Limit" 
i napisany razem z Franc isco 
Gersonem opowiada o kobie
cie zamieszanej w przemyt 
tajemniczej substancj i. W f ilm 
o budżecie ok.14 mld zł ma 
za i nwestować francuska firma 
Eurofilms. 
Jan K idawa-Błoński wystąpił 

o dofinansowanie projektu 
zatytułowanego „ Wirus". Sce
nariusz nap i sał Maciej Ś l es i 
cki . Jest to typowy film sen
sacyjny, a tytułowy wirus jest 
wirusem komputerowym, który 
ma spowodować spore zamie
szanie w życiu państwowym . 

Producentem filmu jest firma 
Gambit, a współi nwestorami 

Heritage Films oraz Les Pro
ductions Crittin z Francj i. 
Budżet filmu szacuje s i ę 

wstępnie na 11 mld zł. 
Ostatnim pakietem, który oce
niają eksperci Agencj i Produk
cji Fi lmowej jest „ Wamp ir" 
Marka Piestraka. Scenariusz 
razem z reżyserem napisal i 
Janusz i Krzysztof Pawłow
scy. Jest .to współczesny 

horror, którego akcja toczy się 
w Wielk iej Brytanii. Producen
tem „Wampira" jest firma 
Orbit, zaś współinwestoram i: 

Wytwórnia Filmów Fabular
nych oraz Studio Filmowe 
„ Ruś". 

Nowa kadencja 
ekspertów 
1 stycznia 1994 r. przewod
niczący Komitetu Kinemato
grafi i Waldemar Dąbrowsk i 

powołał 55 nowych ekspertów 
mających oceniać projekty 
filmowców trafiające do Agen
cj i Produkcj i Filmowej i ub ie
gaj ące się o państwową dota
cję . W gronie tym znalazło się 
16 reżyserów, 14 krytyków 

1 scenarzys tów, 13 kierow
ników produkcji oraz 12 przed-
5tawiciel i dystrybutorów i kie
rown ików kin. Każdy projekt 
cicenia 9 osób: po dwóch re
żyserów , krytyków i dystrybu
torów oraz trzech kierown ików 
produkcji. Kadencja nowych 
ekspertów potrwa 2 lata. 

Na kasetach 
u Warnera? 
Na polskim rynku video poj awił 

s i ę nowy, potężny dystrybutor: 
Warner Home Video. Jak 
tw ierdzi dyrektor Leon Ware
cki f irma chc i a łaby w przyszło

śc i włączać w warnerowski 
obieg najbardziej i nteresuj ące 

fil my po lskie. 

Zmiany personalne 
Nowym dyrektorem Stud ia 
im.Karo la Irzykowsk iego zo
stał Janusz Kijowski. Na raz ie 
dyrektor wyreżyserował w Te
atrze im. Jaracza w Olsztynie 
„Mszę za miasto Arras", 
zapowiada jednak, że od 
lutego będz i e dł użej baw ił 

w Warszaw ie. 

Zmarli 
Ryszarda Hanin (75 lat) , aktor
ka, pedagog PWST w War
szawie. Rozpoczynała karie rę 

zawodową jako aktorka 
i współzałożycie l ka Teatru 
I Armii Wojska Polskiego. 
Potem t r af iła do Lodzi, gdzie 
była uczennicą Leona Sch il
lera. W Warszawie grała 

w kilku teatrach , ale najdłużej 

zw i ązana była z Dramatycz
nym. Stworzyła wiele nieza
pomnianych kreacji , emanują
cych c i epłem i serdecznośc i ą . 

Grała też w fil mach. Naj
ciekawsze ekranowe kreacje 
stworzyła w „ Ostatnim eta
pie", „ Drzwiach w murze", 
„Zapam i ętaj i m i ę swoje " 
i „ Jeszcze ty lko ten las". 

Opracowała BARBARA HOLLENDER 


