
J ~"cze jeden debiutancki fll m 
\VlboeacR we wrześniu reper-

1 ua r kin a jednoc1"śnle ubl<'qa się 
r, laur gda1iski<'1;11 festiwalu Jest 
nim obraz W1i<tora Sk~zynecklego 
•. Bez grzech.u · (w fal.le produ.kcyjnej· 
Ąnnnc::nw~nv .. Spod znaltu bliźniąt") . 
Młud,y twórce. \V\ k11r:1vstał na swej 
ooćzątkującej drodze lllmowrj repor
taż Kri;V87tOf;:J 'KąkolQwc;ki r-„, Piek
ło dobryr.b C'IH;><'i" Bobatet ku jes1 
młodziutka ~alowa szpita la (gra ja 
równie7 debiutantka Joanno Kreft). 
która - niegdyś wychowanka Domu 
Dzieck'a zostaje zaproszona przez dy-

• rektora owego ośrodka wycbowaw
rzego na spotkanie z dzisiejszymi 
wychowankami. A zadanie polega na 
orzekazaniu młodym swoich przeżYć 
zarówno w Domu Dziecka jak 1 w 
domu własnym. I dZiew~na rozta· 
r.za przed nimi trudną drogę u poko
rzeń oo opuszczenhl . o§rodka. Nal- .• Pokój z w idokiem" 

" 

trudniejszą ze strony rodziny. MJe
s7l{anie opanCJwane . przez kuzynów 
staje się dla ni<'J gc11cnnl1. kiedy wy
dzielają jC'j l<ąc1k. a pondto oskarża
li\ o kradzież. Matl<a bowiem już nie 
;'yje. a ,_ przyC'zyny ojca cala rodzi
na prl.estaje istnieć. Zdana na włas
ne siły nie zalamuje się rozpocl.yna
jąc studia i podejmuj;ic próbę 7..na· 
lezienia miejsca w dąroslym iydu. 

p okój z wid okiem" reżyseri1 Ja
" mesa Ivery pqwstał na podslo· 
wie powieści Edwarda Morgana For
stera ,,Podróż do Inciii". Al<cja ru?.· 
grywa się na przełomie XIX I XX 
wicku .1e1dnakże nif \V In Ji<.1rt1 . a. wf· 
Florencji. Obrazy Wloc11, atmosfero 
tego kraju. zacnęcaj'l do zrwcenl~ 
pance&za wiktorlań<;kiPj powśl'i<i .u li 
wości i przesądów. Tu wł~1śnic> mło· 
da Ang1elkii z dolll('j rod,•nv rw 
krótkim pilbycie. ząwa kQn\\·encjo 
natne znr~czyny by pclj<ić za !!lo~em 
serca. Je~t to k1n.- wysm<lkowanych 
kolorystycznie l«1cł1t'nv wspnniałYc1~ 
pf'Jzaży i ko~tiumó\\• . Hez jnki<"hkol 
wiek udziwnień fo11rialnych 1 zawilf'l 
lntry~i reżyser l)udlije dramat UC'Zll· 
cla. które musi się przeciwstawić o
bowiązującym regułom. A odtw;irza 
j ~c ta k wlemie świat dawno minio-

I 

ny, zdawałoby si~ bPZpowro1niP, two 
r7.y intercsujqcy drnmal o jednostce 
o.;kn~puwanej w swoim otoC'zeniu. C7.y· 
nic notujemy tałOC'h . dr;łmatów je
()zcze we współczesnym świecie? \Vy~ 
5oko też oceniono ten obraz nagrod~ 
lrzec11 Oscarów w 19G7 roku I Złotym 
~lolJusrm rok wcześniej Pn·1nł1 jC 
111y w nim po raz picrwR1.x Hf'lCnP. 
Bonham-Carter. nngrndzoną także 
Maggie Smiłt> i Julian~ Sands~ 

Teresa Sił, wicka 
\V,\ . ..,l<;plljt w filnlif' B r;1 gra•cnu ·, 

l f'l"C'SH SawiclG.1 jc_<;;t aktor\.;;1 Ter.t ru 
\Vspólc.·1<>sn C'go wt \\' t ocl :.1 \\i u. N t.1 
'-it'Cnic po studiac!1 1c;1tri1ln~·r·ll 1n-
dC'biutcwHIH w .. J{oct1nnlc•t.fl1 1 p C'kh 
Rymkiewicz,.... ~ potem 1a·..:1t•le1 m. in 
w .. KarlOlC'C(''' i "' \.Rif'lł\ m llH~lżrń
.;olwic'' w rcż~1 srrii · T;1rJ r11,1:i Hfl ż<•\\' i
rzn. nała sic: pozllel(' .i•iko :it:1or J.rn 
rtnjrzała. o dużych mnż\ląoSciaC'll i 
umiejctnośC'iacll li\ orzrnl~ P''"~rł 
1ratru poet~·c ki<>)'lo. Na ekrAnie z~dP· 
biutowala w 1975 r. w krótkomrtr~
żówce Henryka Re\YkJewicza - „Za· 
nim włączysz pierwszy bieg'•. Potem 

wystąpiła w filmie \C'lrwlzyjnyn. 
„Laureat''. Widziclismy l<1 równic:i 
w serialu „Popic'lf'C''' n.vs7iHda Bf't ri 
oraz w filmie .. Kung~ru··. Zoh~cz.vn1;.. 
ją niebawe1n w filmie Rom.::ino Za 
łuskiegc „Głód serca". 

4.LBUK 

I 


