
..a„ •wladków" reżya91ii Nikity 
Kieb.Ulcowa po prezentacji · w t ego
rocznych „ Kontrontacjach„ wch odzi do 
azerokill'O rozpowszechniania. Przy
pominamy, ż.e tilm u.zyska! Nagrodę 
i'l.Pt"HOJ na Międzynarodowym Fe
lttiwalu Filmowym w Moskwie w 
ubiegłym roku, zd w tym roku na 
J'Mtiw&lu Filmowym w KljoWie na
srodę za r:etYser:tę. Tci drama,t p,ay 
choloaic.my ma .we tródlo w sztuce 
SOfi! Prokołlewej „Ble.lada bez iwiad
Jtów" 1 lltanowi koncert &rY aktoc-
1.k.iej duetu ma:komitych a k torów -
Iriny Ku pczenko 1 Michalla Uljano
wa. Dłufla nocna r<lltDlow a j ej t jego 
•taj e się dyakursem między dobrem 
1 r.lem, k on1rontacf , tyc h dwóch po
j ęć. Ona j eM aymbolem d obra, ko
biet' może nawet ni e podejrzewając, 
iftrlienla zła. On nato mia st nie zdaj e 
itobie spr awy 1 obecności dob r a -
w· • l101er ej otwartośct byłej żony wie
ny WJ'll'aflnowa.ne podstępy. Dla rue-
1• ~ dC«I09ów, 11.zUSOltwo - to 
~6b t:ycia tak powazechny , te 11i 11 
Podi1Cal~Y kwalifikacji mocalnej . 
Kino Nikity Michalkowa jest zawsze 
fll8CJ'lluj~. Jeet w końcu 1 utworem 
o nie&wykłym wyczuciu ,detali 1 niu 
arusów, napięcie opowieści wzrasta 
nlepo11amowante • epl.zOdu na e pl
llOd.. cm moma aoble wyobrazić d wie 
wl~ce role w W mle węgierskim 
„Inne •poJrzenie" reżysertt Karoly 
Ma:1cka powlenJOrle dwom znany m a k 
tM'kom polskim? A jednak. Jadwiga 
Jan1roweka-Cletlla.k 1 Gr a tyna S zapo-
1-6-..ka w:vatępuj, w t eJ adaptac ji po
wiŃDt J:ru1tb9t Gal gocz! „ w granl
oaelll prawa" , przy czym plerwłlza 
ta:)r mna.lłoml.ale wywt~ła sh: z r oll --1llrildrl. :.Wy, te na MJ'I' w can. 
·- ... te „, prll'T~ j-ij fll'Od• 
• ~ llftRj• hól~. uea• 

niem spobkala się także znakomita 
kreacja czechoslowackiego aktora Jo
sefa Kronera w roll naczelnego redak
tora jednej z budapeszteńskich redak
cji. W motywacji przyznania tllmowi 
Nagrody Fipresci napisano: „za ory
ginalność ! czytelność humanistycz
nego przesiania w obronie całkowi
tej wolności jednostki". Być może 
u niektórych widzów dramat ten 
wywoła kontrowersje. Po raz chyba 
pierwszy ukazano w tak bezkompro
misowy sposób związki erotyczne 
między kobietaml Akcja rozgrywa 
1ię w 1958 roku. Wspomniane dwie 
kobiety - obydwie red ktor'kl, przy 
ozym drUga jest żoną oficera - wzbu
dzają za.z.d.rość męża rej ostatniej, do
chodzi do klótnl. strzelamny 1 w re
zultacie żona zostaje sparaliżowana. 
Mimo to jeszcze młoda dziewczyna 
pragnie pozostać przy n!esrozęśllwej, 
ofiarowując jej swą miłość 1 rysując 
wizję wspólnego życia. Czy zostanie 
uakceprowana 1 

Lotniczych filmów widz polski mó.l(l 
O<inotow,ać sporo, wszystkie jednak 
utrzymane byty w tonacji poważnej 
eksponując głównie dramatyczne pe
rypetie bądt to pasażerów, bądt lot
ników. Tym razem zobaczymy film 
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„Czy leci z nami pilot?" potraktowa
ny jako komedia-pa rodia ola'eślonego 
gatunku tumowego. Trzej scenarzy
ści: Jim Abrahams, David Zucker 
i Jerry Zucker, to zalożycleJe w Los 
Angeles „The Kentucky Frted 
Theatre". Ich celem więc była kpina 
I ośmieszanie otaczającej rzeczywi
stości. Głównie jednakże zaczerpnęli 
pomysly i wykorzystali je z wielu 
lotniczych tilmów uwzględniając nie 
zamierzony komizm. Dawno już nie 
oglądaliśmy łylu gagów, jakim! ob
darzają nas autorzy. Można zatem 
wyobra.z!ć sobie czym może stać si ę 
lotn!Sko i lot po<1 kierunkiem trzech 
filmowców, g<>towych na wszystko , 
to znaczy nie cofających się przed 
niczym. Zgodnie z tytułem sytuacja 
w mknącym w przestworzach samo
locie wcale nie jest zabawna, jako 
że pilot pad! ofiarą zatrucia pokar
mowego. No, ale wszystko kończy sl fł 
happy endem. Role czołowe: zakom
pleksionego pilota wojskowego ! ste
wardessy powierzono debiutantom -
aktorowi telewizyjnemy Robertowi 
Haysowi ! nowojorskiej mo~elce Ju
lii Hagerty. Także wspomniana trój
ka reallzatQrów bierze udzlal w t~ 
zabawie. · 
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JADWIGA 
JAN KOWSKA~CIEŚLAK 

Jedna z aktorek młodego pokolenia 
u r odzona l~ lutego 19&1 roku w Gdań
sku. Jako uczennica liceum uczę
s zczala d~ kólka d ramatycznego Jad
wigi Marśo w Palacu Młodzieży 
PH?IN. Ukończyła warszawską PWST 
w 1972 r. Występowała w Pulawskim 
Studiu Teatralnym, a od 1973 r. jest 
aktorką Teatru Dramatycznego w 
Warszawie. W 1974 r. otrzymała na
gr?dę . rektora PWST za największe 
os1ągmęcia od czasu ukończenia stu
diów. Laureatka nagrody im. z. Cy~ 
bulskiego 1 nagrody przewodniczące
go Komitetu ds. Radia 1 Telewizji 
I stopnia. Ma na swym koncie po
katną liczbę tllmów, również nakTę
canyoh za granicą. 
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