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INNY W KINIE
RELACJA Z VII MIÊDZYNARODOWEGO
FESTIWALU FILMU FILOZOFICZNEGO
(KRAKÓW, 68 GRUDNIA 2012)
Na filozoficznej mapie Polski, oprócz olsztyñskiej Filozofii Filmowo, najwa¿niejsz¹ inicjatyw¹ podejmuj¹c¹ tematykê filozoficzno-filmow¹ jest Miêdzynarodowy Festiwal Filmu Filozoficznego1 w Krakowie. Tegoroczna siódma ju¿ edycja
pod has³em Obcoæ i innoæ odby³a siê w dniach 68 grudnia 2012 r. w piêknym gmachu Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha2. Mimo ¿e na
pierwszy rzut oka miejsce to wydaje siê nie mieæ wiele wspólnego z estetyk¹
filmu i filozofi¹, to wród bogatej oferty publikacji Muzeum mo¿na znaleæ m.in.
takie tytu³y jak: Akira Kurosawa  twórca japoñski, twórca wiatowy3, Kino
japoñskie w polskim plakacie filmowym 4, Estetykê zen5 Agnieszki Kozyry.
Przybyli gocie mogli siê raczyæ tradycyjnymi potrawami japoñskimi w bufecie,
a porcelana i zestawy do sushi, tusz do kaligrafowania i liczne publikacje o historii
i kulturze Kraju Kwitn¹cej Wini przybli¿a³y przynajmniej w stopniu podstawowym
horyzont, w który wpisana jest myl i filozofia japoñska. Wybór miejsca okaza³ siê
zatem trafny chocia¿by ze wzglêdu na has³o siódmej edycji FFF w Krakowie.
Inauguracja festiwalu po³¹czona by³a z promocj¹ ksi¹¿ki Wobec metafizyki.
Filozofia  sztuka  film6, która zosta³a zainspirowana has³em poprzedniej edycji powiêconej metafizyce, co w wypadku cyklicznych przedsiêwziêæ i konfe1
2

Zob. [online] <http://festiwalfilmufilozoficznego.com/>.
Zob. [online] <http://manggha.pl/>.
3 Zob. Akira Kurosawa  twórca japoñski, twórca wiatowy, pod red. W. LaskowskiejSmoczyñskiej i P. Kletowskiego, wyd. Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha, Kraków 2011.
4 Zob. Kino japoñskie w polskim plakacie filmowym, koncepcja i uk³ad W. LaskowskaSmoczyñska, wyd. Muzeum Sztuki i Techniki Japoñskiej Manggha, Kraków 2011.
5 Zob. A. Kozyra, Estetyka zen, wyd. Trio, Biblioteka Fundacji im. Takashimy, Warszawa 2010.
6 Zob. Wobec metafizyki. Filozofia  sztuka  film. Antologia, pod. red. U. Tes i A. Gielarowskiego, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
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rencji jest pierwiastkiem bardzo istotnym, jako ¿e buduje potrzebne wra¿enie ci¹g³oci, tradycji. Szkoda tylko, ¿e na spotkaniu promocyjnym nie byli obecni Piotr
Duma³a oraz Lech Majewski. Rozmowy z tymi niezwykle ciekawymi twórcami
zosta³y przeprowadzone podczas Lekcji mistrzowskiej w zesz³ym roku i spisane w promowanej antologii7. Gigant polskiej animacji oraz twórca Wojaczka
(1999), Szklanych ust (2007) czy M³yna i krzy¿a (2011) z pewnoci¹ wnieliby do tej rozmowy wiele ciekawych uwag. Na szczêcie obecny by³ W³adys³aw
Podrazik8, malarz, poeta, który od lat eksploruje rejony duchowoci poprzez
swoje obrazy. Dominowali oczywicie filozofowie, filmoznawcy i kulturoznawcy;
pracownicy Uniwersytetu Jagielloñskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie.
Istotna by³a obecnoæ Krzysztofa Loski (UJ) eksperta m.in. od kina japoñskiego, autora Encyklopedii filmu science fiction9, ksi¹¿ki o Davidzie Cronenbergu i Alfredzie Hitchcocku10. Wszelkie dywagacje, przedstawianie swoich stanowisk i próby wyjanienia tematów sprawi³y, ¿e promocja sensu stricto trwa³a
ponad dwie godziny i obfitowa³a w interesuj¹ce, trafne spostrze¿enia i wypowiedzi. Ciekawym dope³nieniem by³ performance oparty na starych tekstach orfickich, zatytu³owany ¯ycie  mieræ  ¯ycie, który wprowadzi³ oprócz poziomu
teoretycznego równie¿ wymiar artystyczny (i praktyczny).
Drugi dzieñ Kinematografu filozoficznego doskonale wpasowa³ siê
w aspekt tematyczny szeroko pojêtego multikulti i zwi¹zanej z tym obcoci i innoci. W Muzeum Manggha odby³o siê spotkanie z austriack¹ re¿yserk¹ i scenarzystk¹ Barbar¹ Albert oraz projekcja jej filmu Nordrand (1999), opowiadaj¹cego historiê pi¹tki m³odych ludzi, uciekinierów z by³ej Jugos³awii, którzy
w 1995 r. szukaj¹ azylu w Austrii, konkretnie w wiedeñskiej dzielnicy Nordrand.
Film porusza kwestiê egzystencji ludzi ró¿nych narodowoci, cieranie siê odmiennych kultur. Ukazuje relacje oraz eksponuje konflikty wynikaj¹ce z odmiennoci oraz rosn¹ce poczucie obcoci. Nordrand jest zwodniczy. Pierwsze kilkanacie minut seansu zrodzi³o pytanie, czy ten film w ogóle powinien pojawiæ siê
w programie festiwalu filozoficznego. Dopiero kolejne sceny wnios³y do fabu³y
w¹tki etyczne zwi¹zane z kwesti¹ aborcji, molestowania, a tak¿e odpowiedzialnoci, macierzyñstwa i teorii wychowania. Ostatecznie film broni siê niebanalnymi rozwi¹zaniami scenariuszowymi i dobrymi, a miejscami nawet znakomitymi dialogami. W pamiêci zapada przede wszystkim scena w samochodzie, kiedy
dwie kobiety wracaj¹ z kliniki aborcyjnej, a w radiu s³ychaæ znany przebój muzyczny Ace of Base, tworzy to mocny kontrast.
7 Zob. Lekcja mistrzowska z Lechem Majewskim, (w:) Wobec metafizyki..., s. 411426
i O metafizyce najlepiej milczeæ (rozmowa z Piotrem Duma³¹), (w:) ibidem, s. 427447.
8 Zob. Poza granice widzialnoci, (w:) ibidem, s. 395410.
9 Zob. K. Loska, Poetyka filmu japoñskiego, t. I, wyd. Rabid, Kraków 2009.
10 Zob. A. Pitrus, K. Loska, David Cronenberg: Rozpad cia³a, rozpad gatunku, wyd.
Rabid, Kraków 2003.
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Pojawia siê w tym miejscu pytanie: co jest filmem filozoficznym, a co nie?
Nordrand jako dzie³o filmowe broni siê bardzo dobrze. Mo¿na mieæ jednak w¹tpliwoci, czy jest filmem filozoficznym. Moim zdaniem film Barbary Albert bardzo dobrze wpisa³ siê w has³o festiwalu. Jest jednak ró¿nica (nie ujmuj¹c wartoci tym obrazom filmowym) miêdzy zebraniem filmów (sensu largo)
opowiadaj¹cych konkretne historie po prostu pasuj¹ce do motywu przewodniego inicjatywy a zebraniem filmów filozoficznych. Jeli kto pokusi³by siê o sformu³owanie definicji filmu filozoficznego, choæby stworzonej ad hoc, to czêæ
osób mog³aby mieæ zastrze¿enia dotycz¹ce wyboru tego filmu  i mia³aby sporo racji.
Rozmowa z re¿yserk¹ prowadzona by³a w jêzyku niemieckim i t³umaczona
na polski. W trakcie dyskusji zosta³o poruszonych wiele aspektów: od kobiecoci rozumianej jako innoæ, kryzysu mêskoci, umiarkowanego mizoginizmu, potrzeby redefinicji pojêæ ojczyzny i patriotyzmu, interpretacji izolacji obcokrajowców a¿ po myl Levinasa o Twarzy Innego. Warto zaznaczyæ profesjonaln¹
organizacjê ca³ego przedsiêwziêcia, w tym te¿ przygotowanie i pracê t³umaczy
podczas rozmowy z zagranicznym twórc¹ filmowym.
Ostatni dzieñ festiwalu przyniós³ a¿ trzy pokazy filmów fabularnych (w tym
jedn¹ premierê i jedn¹ przedpremierê). Najpierw obejrzelimy 30-minutowy The
Compositor (2012) Johna Mattiuzziego poruszaj¹cy zagadnienia szeroko pojmowanego idealizmu, wolnoci (w tym wolnoci artystycznej), a wszystko to
w bardzo interesuj¹cej formie czarnego humoru oraz recepcji artystów w spo³eczeñstwie. Drug¹ re¿yserk¹ z krêgu niemieckojêzycznego, której film zosta³
wywietlony na Kinematografie Filozoficznym w Krakowie, by³a Anja Salomonowitz z przedpremierow¹ projekcj¹ filmu Spanien. Oba filmy zosta³y wywietlone w klimatycznym kinie studyjnym Agrafka11, znajduj¹cym siê na pierwszym
piêtrze starej kamienicy nieopodal Barbakanu. Jest to ju¿ kolejna wspó³praca
tego kina z Miêdzynarodowym Festiwalem Filmu Filozoficznego. Trudno nie pomyleæ w tym miejscu o nieod¿a³owanej olsztyñskiej Awangardzie 12, gdzie
oprócz prê¿nie dzia³aj¹cego kina studyjnego wspó³pracowano z Filozofi¹ Filmowo. Kino Awangarda funkcjonuje nadal, jednak ju¿ nie w tym samym budynku.
Na zakoñczenie festiwalu w Domu Norymberskim13 zorganizowano pokaz
specjalny filmów krótkometra¿owych wywietlonych na niezale¿nym festiwalu
Cinepeter Film Festival14 w Rotterdamie, a nastêpnie moglimy obejrzeæ film pt.
Coalitzia izraelskiego re¿ysera Elada Laroma. I w³anie ten ostatni obraz sporód wszystkich wywietlonych w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu Filmu
Filozoficznego w Krakowie najbardziej zas³ugiwa³ na miano filmu filozoficznego.
11
12

Zob.
Zob.
13 Zob.
14 Zob.

[online] <www.kinoagrafka.pl/>.
[online] <www.awangarda.olsztyn.pl/
[online] <www.dom-norymberski.com/index.htm>.
[online] <http://cinepeter.wordpress.com/about/>.
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A przynajmniej najbardziej zbli¿y³ siê do tej kategorii. The project Coalitzia
consists a six chapter story which formulates one theme. A garbage man in
Amsterdam finds by no coincidence a gun, and looks for its owner which reveals to be a key figure in town15.
Po pokazie filmu odby³a siê rozmowa z re¿yserem w jêzyku angielskim, dyskusja i analiza filmu. Moderator proponowa³ interpretacjê w ramach przyporz¹dkowania poszczególnym czêciom filmu wybranych filozofów i ich koncepcji.
Wobec tego g³ówny bohater, wywodz¹cy siê z kultury judaistycznej, pracuj¹cy
jako mieciarz, by³by nawi¹zaniem do Spinozy, motyw tañcz¹cego mê¿czyzny
 do Friedricha Nietzschego i woli mocy oraz sformu³owania ka¿dy dzieñ bez
tañca jest dniem straconym, segment Cuba libre  do Marksa, za fragment,
gdy dwóch ¯ydów-mieciarzy (w tym jeden po elektrowstrz¹sach, nie potrafi¹cy siê porozumieæ jêzykowo z g³ównym bohaterem Coalitzii) mia³by byæ odzwierciedleniem psychoanalizy Freuda. Na koñcu filmu g³ówny bohater znajduje wreszcie w³aciciela broni, licz¹cego siê w miecie mê¿czyznê, którego
szuka³. Niestety zostaje przez niego zastrzelony z pistoletu, który przyniós³ na
miejsce spotkania. Nadinterpretacj¹ moim zdaniem by³o porównanie przez moderatora poszukiwania tego cz³owieka rz¹dz¹cego miastem do poszukiwania
Boga oraz przywo³anie tezy Friedricha Nietzschego Gott ist tot. W Coalitzii fina³owa scena by³aby odwróceniem s³ynnego zdania Nietzschego. To szukanie
wyjanienia i interpretowanie na si³ê. Równie¿ t³umaczenie rozmowy z re¿yserem z angielskiego na polski powinno byæ sprawniejsze. W porównaniu do t³umaczy uczestnicz¹cych w spotkaniu z Barbar¹ Albert umiejêtnoci t³umaczki
spotkania z Eladem Laromem wypad³y gorzej. Nie zmienia to faktu, ¿e autor interpretowanego filmu okaza³ siê interesuj¹cym rozmówc¹.
Podsumowuj¹c: ca³y Festiwal Filmu Filozoficznego zosta³ bardzo dobrze zorganizowany, obiekty, w których odbywa³y siê pokazy filmowe, nie by³y od siebie zbytnio oddalone, co nie stwarza³o dodatkowych problemów z przemieszczaniem siê z miejsca na miejsce. Pokazane filmy reprezentowa³y bardzo wysoki
poziom artystyczny, a prowadz¹cy odpowiedni poziom merytoryczny. Wiele
z pomys³ów u¿ytych w Krakowie mog³oby staæ siê inspiracj¹ dla Filozofii Filmowo w Olsztynie.
Otwarte pozostanie jednak pytanie, jak odpowiednio dobieraæ filmy, by nie
by³y tylko i wy³¹cznie dzie³ami kinematograficznymi sprawnie dobranymi do potrzeb aktualnego motywu przewodniego, lecz rasowymi filmami filozoficznymi.

15 Por. materia³y promocyjne, [online] <http://festiwalfilmufilozoficznego.com/index.
php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=44&lang=pl>.

