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Z ARCHIWUM POPKULTURY. NOC ŻYWYCH TRUPÓW 

KINO ILUZJON | 19 SIERPNIA | GODZ. 20:00  

Kochamy mistrzów europejskich i kino klasyczne, ale czym byłoby kino bez popkultury? Choć na co 

dzień jesteśmy kinem bez popcornu i pozostajemy wierni bardziej wymagającemu repertuarowi, 

czasem lubimy rozsmakować się w innych rejonach kina. Tym razem wyjątek robimy dla filmów 

popkulturowych. W najnowszym cyklu Z archiwum popkultury co miesiąc będziemy prezentować 

wybrane filmowe klasyki – filmy w wielu wypadkach kultowe, będące przedmiotem nieskończonych 

intertekstualnych odniesień i znajdujące się na listach wielu kinomanów. Skoncentrujemy się 

zwłaszcza na przebojach z lat 70. i 80. Postaramy się zaspokoić widzów wybrednych i spragnionych 

mocnych wrażeń. Bo wierzymy, że dobre kino to mieszanka sztuki i dobrej rozrywki, a granice między 

kinem artystycznym i popularnym są bardzo płynne. 

W najnowszym cyklu przyjrzymy się przełomowym produkcjom, które tworzyły amerykańską 

popkulturę w kinie, kreowały trendy, zmieniały kierunki konkretnych gatunków filmowych, a nawet 

wpływały powstawanie nowych. Stworzymy widzom niepowtarzalną okazję zobaczenia na dużym 

ekranie dzieł takich jak „Szczęki”, „Blues Brothers”, „Terminator”, czy „Candyman” – w dodatku ze 

starych, archiwalnych kopii 35 mm. Odciśnięty na taśmach filmowych znak czasu stworzy unikatową 

atmosferę nostalgicznej podróży w przeszłość, w którą wspólnie się udamy.   
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„Noc żywych trupów”, debiut George'a A. Romero z 1968 roku, to niepodważalna legenda horroru. 

Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. ubiegłego wieku w okolicach Pittsburgha. Po upadku meteorytu na 

Ziemię powstaje promieniowanie, w wyniku którego zmarli wstają z grobów i zaczynają atakować, a 

następnie pożerać żywych. Pragmatyczny Ben (grany przez Afroamerykanina Duane’a Jonesa) 

zmuszony jest do zabarykadowania się w domu na farmie. Kiedy ożywione ciała otaczają dom, 

pozostała grupa ocalałych białych, z którymi schronienie dzieli Ben, zaczyna panikować i robić się dla 

niego równie niebezpieczna, co znajdujące się na zewnątrz ghule. Gdy wszelkie pozory porządku w 

grupie ulegają rozwianiu, zombie znajdują drogę do środka. W ciągu  nocy ludzie muszą się 

skonfrontować nie tylko z hordą nieumarłych, ale przede wszystkim z własnymi lękami i uprzedzeniami.  

Film Romero był skromną produkcją. Nakręcony z budżetem około 114 000 dolarów, z obsadą złożoną 

z nieznanych aktorów i amatorów, film osiągnął box office 30 milionów dolarów. Wciąż można 

podziwiać jego systematyczną strukturę, przemyślaną konstrukcję formalną, sprytną manipulację 

czasem i przestrzenią oraz umiejętne wykorzystanie konwencji gatunkowych. „Noc żywych trupów” 

stała się przełomowym, wyznaczającym trendy arcydziełem współczesnego kina amerykańskiego. 

„Noc żywych trupów” to nie tylko film o zombie, ale także dzieło bardzo polityczne. George A. Romero 

był wyczulonym społecznie reżyserem, systematycznie poddającym krytyce kapitalizm, rasizm i 

izolację społeczną. Jedynym sposobem na adekwatną konfrontację z horrorem amerykańskiego życia 

był dla niego sam horror. Tworzył kino radykalne i rewolucyjne, ale również empatyczne i autentycznie 

osobiste. Jego filmy są przepełnione kompulsywnym pragnieniem gwałtownego wstrząśnięcia 

widzami. To kino konfrontacji i kryzysu, pod wnętrznościami i gore, ukazujące uprzedzenia, moralne 

zepsucie i brutalność znajdujące się głęboko u podstaw amerykańskiego stylu życia.  

Romero doskonale uchwycił w „Nocy żywych trupów” ducha 1968 roku (roku, w którym zginął Martin 

Luther King) z gorzką i cyniczną ewokacją Ameryki, która dosłownie zjada się żywcem  – odczuwając 

skutki rasistowskiej przemocy na ulicach swoich miast oraz tej na odległych polach bitewnych wojny 

w Wietnamie. Romero ukazuje naród przesiąknięty konfliktami rasowymi i nieodwracalnie podzielony 

przez okoliczności historyczne.  

Artystyczne walory filmu Romero zostały docenione, a sam film rozpoczął nowy rozdział ekranowej 

grozy i zrodził niezliczoną ilość kolejnych filmowych koszmarów. „Noc żywych trupów” to wciąż świeża, 

rezonująca z kontrkulturą kwintesencja horroru, kultowa sensacja, która nadal przeraża, straszy i wbija 

w ziemię, dosłownie wciskając widzów w fotel.  
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