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Dobry ferment

Sukcesy polskiego filmu za granicą, na czele z oscarową „Idą” czy Srebrnym
Niedźwiedziem dla „Body” oprócz niezaprzeczalnego talentu polskich
twórców, są także zasługą szeroko zakrojonych akcji promocyjnych
i intensywnych działań okołofilmowych. Zwłaszcza na rynku amerykańskim
trudno byłoby zwrócić uwagę widzów, gdyby nie publikacje w mediach
i Q&A po seansie. Jak zatem wygląda promocja polskiego kina za Oceanem? 

wokół kina

Mi cha ł Olesz czy k, Dy rek to r Ar ty stycz ny 
Fe sti wa lu Fil mo we go w Gdy ni
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O pol skim fil mie war to roz ma wiać rów nież w kon tek ście od by -
wa ją ce go się w tym ro ku ju bi le uszo we go, 40 już Fe sti wa lu Pol -
skich Fil mów Fa bu lar nych w Gdy ni. To naj waż niej sze świę to
ro dzi me go ki na, pod czas któ re go spo ty ka ją się mi strzo wie
i gwiaz dy pol skie go fil mu, od bę dzie się w tym ro ku w ter mi nie
14-19 wrze śnia. O dzia ła niach po dej mo wa nych na rzecz pol skie -
go fil mu za gra ni cą z Mi cha łem Olesz czy kiem, Dy rek to rem Ar -
ty stycz nym Fe sti wa lu Fil mo we go w Gdy ni i pro gra me rem
or ga ni za cji Po lish Film ma kers NYC roz ma wia Jo lan ta To kar czyk.

Jak pol skie ki no po strze ga no wcze śniej za Oce anem i jak
oce na na szej ki ne ma to gra fii zmie ni ła się po przy zna niu
Osca ra dla „Idy”?

Wbrew ste reo ty po wi, ki no pol skie za wsze przyj mo wa ne by ło
w Sta nach z za in te re so wa niem, mi mo że nie był to od biór bar -
dzo sze ro ki. Re pu ta cja ta kich twór ców jak Waj da, Kie ślow ski,
Hol land – a ostat ni mi cza sy przede wszyst kim Lech Ma jew ski –
jest w Sta nach bar dzo wy so ka i od daw na nie ja ko pro mie nio -
wa ła na ca łą na szą ki ne ma to gra fię. Oscar dla „Idy” jest jed nak
bez cen ny, po nie waż sam film oka zał się ar tho uso wym hi tem,

a wo kół Pol ski po wstał na gle do bry fer ment: wciąż spo ty kam
na mię dzy na ro do wych fe sti wa lach pro gra me rów i kry ty ków,
ży wo za in te re so wa nych tym, co się u nas dzie je i cze go moż na
spo dzie wać się w nie da le kiej przy szło ści.

Film, po dob nie jak in ne dzie dzi ny sztu ki, nie mo że li czyć na
suk ces fre kwen cyj ny bez od po wied niej pro mo cji, któ rej za -
da niem jest zwró cić uwa gę wi dzów na atrak cyj ny ty tuł
i skło nić do obej rze nia go. Ja kie dzia ła nia pro mo cyj ne po dej -
mo wa li Pań stwo na rzecz pol skie go fil mu w ostat nim cza -
sie?

Po lish Film ma kers NYC to or ga ni za cja stwo rzo na przez Aga tę
Dro go wską, pol ską dzien ni kar kę, sce no graf kę i re ży ser kę, za -
miesz ka łą w No wym Jor ku. Po zna łem Aga tę la tem 2013 ro ku
pod czas po by tu w Sta nach i od ra zu za czę li śmy współ pra cę –
od tam te go cza su two rzy my tan dem. Aga ta jest na miej scu, co
uła twia jej kon tak ty z wła ści cie la mi kin, z Po lo nią i z ame ry kań -
ski mi PR -owca mi. Ja spę dzam więk szość cza su w Pol sce, ale do
Sta nów la tam dość czę sto, a pro gram po ka zów mo gę ko or dy -
no wać z do wol ne go miej sca na świe cie. Tym, co wnio słem do
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or ga ni za cji, są na pew no mo je kon tak ty ze świa ta ame ry kań -
skiej kry ty ki fil mo wej: od pra wie pię ciu lat pi szę dla ame ry kań -
skich ma ga zy nów i je stem pierw szym pol skim kry ty kiem, któ ry
po ko nał ba rie rę ję zy ko wą i za czął re gu lar nie pu bli ko wać w ten
spo sób.

Czy kam pa nia pro mo cyj na zwią za na by ła przede wszyst kim
z na szym osca ro wym ty tu łem, „Idą”, czy rów nież in ny mi no -
mi no wa ny mi fil ma mi, jak np. „Jo an na”, „Na sza klą twa”. A mo -
że kon cen tro wa li się Pań stwo na pro duk cjach mniej zna nych
ame ry kań skiej pu blicz no ści?

W okre sie przed osca ro wym kon cen tro wa li śmy się przede
wszyst kim na na szych kan dy da tach. Zor ga ni zo wa li śmy du żą
dys ku sję pa ne lo wą wo kół „Idy” na Co lum bia Uni ver si ty, dzię ki
współ pra cy z tam tej szym Po lish Club. Na szym go ściem był
mię dzy in ny mi Matt Zol ler Se itz, szef stro ny RogerEbert.com
i mój re dak tor na tej wła śnie stro nie – to praw dzi wy gwiaz dor
ame ry kań skiej kry ty ki, no mi no wa ny do na gro dy Pu lit ze ra. Wi -
deo z tej dys ku sji moż na do dziś oglą dać na stro nie Eber ta. Tak -
że na Co lum bii (ale i w Tri be ca Film Cen ter, z któ rym sta le
współ pra cu je my) po ka za li śmy „Jo an nę” i urzą dzi li śmy wi de -
okon fe ren cję z re ży ser ką fil mu, Ane tą Ko pacz. Sta ra my się dzia -
łać bar dzo ak tyw nie i wy cho dzić przede wszyst kim do
ame ry kań skiej pu blicz no ści.

Jak du żym wy zwa niem lo gi stycz nym, fi nan so wym jest zor -
ga ni zo wa nie pro mo cji pol skie go fil mu w Sta nach? W ja kim
za kre sie pro mo cja za Oce anem róż ni się od te go ty pu dzia -
łań po dej mo wa nych w Pol sce?

Naj więk szą róż ni cą są du że kosz ty wy na ję cia sa li – gdy by nie
wspar cie Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej, In sty tu tu Ada -
ma Mic kie wi cza, MSZ, Kon su la tu RP w No wym Jor ku, Fun da cji
Pol skie Cen trum Au dio wi zu al ne, a tak że lo kal nych spon so rów,
czę sto by ło by to wręcz nie moż li we. Dru gim wy zwa niem jest
ogrom na kon ku ren cja: każ de go wie czo ru od by wa ją się w No -
wym Jor ku dzie siąt ki po ka zów i trze ba na praw dę moc no pra co -
wać nad kon tak ta mi, by stwo rzyć od po wied nią ba zę i gru pę
lu dzi, któ ra bę dzie za in te re so wa nia po ka za mi i nie ja ko za przy -
jaź ni się z pro jek tem. Nam po wo li się tu uda je: na sta łe współ -
pra cu je my m.in. z przed sta wi cie la mi uczel ni ta kich jak Co lum bia,
NYU i CU NY i na każ dym na szym wy da rze niu obec ni są ich
przed sta wi cie le.

W ja ki spo sób na le ży przy go to wać się do kam pa nii pro mo -
cyj nej w Pol sce, aby póź niej sku tecz nie pro wa dzić ją za gra -
ni cą? Na co zwró cić szcze gól ną uwa gę, ja kie ma te ria ły
przy go to wać, ja kich pu ła pek uni kać, a ja kie aspek ty naj wy -
raź niej pod kre ślić? Czy dla od bior ców ame ry kań skich waż ne
są – jak w Pol sce zwia stu ny i od po wied nie za anon so wa nie
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spo tkań z pu blicz no ścią, ma te ria ły POS, czy pod sta wo wym
wy mo giem gwa ran tu ją cym od po wied nią pro mo cję są spo -
tka nia z twór ca mi, a mo że warsz ta ty i ma sterc lass?

Jest kil ka prio ry te tów. Po pierw sze, do brze jest, je śli film ma już
ja kąś fe sti wa lo wą re no mę, je śli nie przy cho dzi „zni kąd”. To nie
mu si być od ra zu Can nes: na wet kil ka mniej szych fe sti wa li bar -
dzo po ma ga w zdo by ciu uwa gi wi dzów. Po dru gie, spo tka nie
z twór cą: ta for mu ła jest w Sta nach bar dzo po pu lar na i po kaz
bez tak zwa ne go Q&A po se an sie jest uwa ża ny za nie peł ny
i mniej atrak cyj ny. Po trze cie: wy pra co wy wa nie kon tak tów
z kry ty ka mi, pro gra me ra mi i ku ra to ra mi, pie lę gno wa nie tych
kon tak tów w spo sób bar dzo pie czo ło wi ty. Po czwar te: ma te -
ria ły pro mo cyj ne w in ter ne cie i so cial me diach, ulot ki i pla ka ty.
Te wszyst kie ele men ty mu szą ze so bą współ grać. 

Ja kie owo ce przy nio sły Pań stwa dzia ła nia na rzecz pro mo -
cji pol skie go fil mu w USA? Jak moż na pod su mo wać wy si łek
or ga ni za cyj ny z per spek ty wy kil ku mie się cy?

Efekt jest ta ki, że co raz moc niej wpi su je my się w kul tu ral ny pej -
zaż No we go Jor ku, a na sze dzia ła nia przy no szą re al ne owo ce:
na przy kład dzię ki po ka za niu przez nas ostat nio dwóch od no -
wio nych cy fro wo fil mów Pio tra Szul ki na, obec nie peł ną re tro -
spek ty wą te go twór cy jest za in te re so wa ne jed no
z naj waż niej szych kin stu dyj nych w No wym Jor ku, tzw. BAM,
a jed na re tro spek ty wa już się od by wa. Go ść mi pa ne lu o Szul ki -
nie, któ ry po pro wa dzi łem na Co lum bia Uni ver si ty, by li m.in. Ste -
pha nie Za cha rek (głów ny kry tyk pre sti żo we go „Vil la ge Vo ice”),
Si mon Abrams (RogerEbert.com) i Ri chard Por ton (kwar tal nik
„Ci ne aste”). Zgro ma dzić tak zna ko mi tą gru pę – to nie jest efekt
przy pad ku ani jed ne go ty go dnia pra cy; to owoc wie lu lat wy tę -
żo ne go wy sił ku i ne twor kin gu. Mam wiel ką na dzie ję, że przy
wspar ciu PISF, wraz z Aga tą Dro go wską bę dzie my wciąż umac -
niać obec ność pol skie go ki na w No wym Jor ku.

Ju bi le uszo wy, 40 Fe sti wal Pol skich Fil mów 
Fa bu lar nych w Gdy ni od bę dzie się 
w dniach 14-19 wrze śnia 2015 r.

18 fil mów w Kon kur sie Głów nym i 6 ty tu łów w Kon kur -
sie In ne Spoj rze nie to nie przy pa dek: to po pro stu bar -
dzo do bry rok dla pol skie go ki na. My ślę, że od daw na nie
mie li śmy do czy nie nia z ty tu ła mi tak róż no rod ny mi i pre -
zen tu ją cy mi zu peł nie róż ne po dej ście do ki na, co oczy -
wi ście nie zmier nie cie szy mnie ja ko dy rek to ra
ar ty stycz ne go. Po wo dem do ra do ści jest też du ża licz -
ba pre mier i aż sześć de biu tów, z któ rych je den, „No wy
Świat”, li czy się aż po trój nie, bo ma my tu do czy nie nia
z fil mem no we lo wym w sty lu „Ody do ra do ści” sprzed
lat pra wie dzie się ciu. Je stem pe wien, że ju bi le uszo wy
Fe sti wal bę dzie wy jąt ko wy i już te raz na nie go za pra -
szam! – Mi chał Olesz czyk, Dy rek tor Ar ty stycz ny Fe sti -
wa lu Fil mo we go w Gdy ni.


