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Informacja prasowa Warszawa, 28.09.2022 r.

 

 

Dziś są twoje urodziny | Andrzej Przedworski 

przegląd filmów online na www.ninateka.pl 

1 – 31 października 

 

Bohaterem październikowego przeglądu z cyklu Dziś są twoje urodziny jest znany scenograf 

i dekorator wnętrz – Andrzej Przedworski! Tym razem w programie znalazło się aż sześć produkcji, 

przy których pracował Przedworski. Vabank Juliusza Machulskiego, Klakier Janusza Kondratiuka, 

Gorączka Agnieszki Holland, Ewangelia według Harry’ego Lecha Majewskiego, Horror w Wesołych 

Bagniskach Andrzeja Barańskiego i Pornografia Jana Jakuba Kolskiego dostępne od 1 do 31 

października na darmowej platformie VOD Ninateka.pl.  

 

 
Materiały promocyjne 
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Andrzej Przedworski 

Filmowy i teatralny scenograf i dekorator wnętrz. Pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym, 

do którego stworzył scenografię, była Gorączka w reżyserii Agnieszki Holland. Za oprawę plastyczną 

do tego filmu został nagrodzony na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W swojej karierze jeszcze 

kilkukrotnie odbierał nagrodę podczas FPFF. Zasłynął scenografiami i dekoracjami w najrozmaitszym 

repertuarze; współpracował z wybitnymi reżyserami, współrealizując zarówno filmy gatunkowe, 

jak i autorskie projekty reżyserów.  

 

W ramach cyklu pokażemy: 

 

Gorączka, reż. Agnieszka Holland, Polska, 1980, 116 min 

Vabank, reż. Juliusz Machulski, Polska, 1981, 104 min 

Klakier, reż. Janusz Kondratiuk, Polska, 1982, 88 min 

Ewangelia według Harry’ego, reż. Lech Majewski,  Polska,/USA, 1993, 82 min 

Horror w Wesołych Bagniskach, reż. Andrzej Barański, Polska, 1995, 82 min 

Pornografia, reż. Jan Jakub Kolski, Polska/Francja, 2003, 117 min 

 

Filmy dostępne będą między 1.10, godz. 20:00 a 31.10, godz. 20:00. 

 

 

Opisy filmów: 

 

Gorączka, reż. Agnieszka Holland, Polska, 1980, 116 min 

Rok 1905. Uwięziony przez Rosjan Leon, jeden z radykałów Organizacji Bojowej PPS, zostaje odbity przez 

towarzyszy. Ich grupa ma w rękach ostatnią bombę skonstruowaną przez aresztowanego Chemika – delikatną, 

ale o dużej sile wybuchu. Chcą ją wykorzystać w zamachu na generał-gubernatora, jednak los sprawia, że zamiast 

tego niszczy stykających się z nią ludzi – od ofiarnej konspiratorski Kamy po anarchistę Gryziaka. 

 

Vabank, reż. Juliusz Machulski, Polska, 1981, 104 min 

Warszawa, rok 1934. Doświadczony kasiarz Henryk Kwinto po sześciu latach więzienia wychodzi na wolność. 

Odsiadkę zawdzięcza nieuczciwemu bankierowi Kramerowi, który odpowiedzialny jest też za śmierć przyjaciela 

Kwinty, Tadeusza. Kasiarz postanawia więc wyrównać rachunki i wymierzyć mu sprawiedliwość, 

przygotowując – mimo wcześniejszych deklaracji, że kończy ze złodziejskim fachem – genialny plan ostatniego 

skoku. W tej perfidnej zemście pomoże mu Duńczyk – przyjaciel i specjalista od systemów alarmowych, para 

żółtodziobów Moks i Nuta oraz piękna „przynęta” Natalia. 
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Klakier, reż. Janusz Kondratiuk, Polska, 1982, 88 min 

Główny bohater, Fred, zostaje impresariem bardzo osobliwej trupy teatralnej. Najbardziej zasłużona artystka 

z zespołu, sędziwa już Gertruda, żyje w złudzeniu podtrzymywanym przez pozostałych członków grupy, że 

w dalszym ciągu pozostaje wielką gwiazdą. W istocie aktorzy jeżdżą jednak po małych miasteczkach i grają 

dla pustej widowni. Zadaniem Freda jest przyciągnięcie publiczności na występy zapomnianej artystki... 

 

Ewangelia według Harry’ego, reż. Lech Majewski,  Polska,/USA, 1993, 82 min 

Bohaterami filmu są: jakiś mężczyzna - Wes i jakaś kobieta – Karen. Akcja toczy się w jakimś miejscu na Ziemi 

symbolizowanym przez piaskową pustynię. Nie ma zakątka Ziemi, w którym nie byłoby cywilizacji 

przemysłowej – pustynia usłana jest telewizorami. Na piaszczystych wydmach stoi łóżko, stół, telewizor, sprzęty 

kuchenne. Tu toczy się życie Karen i Wesa.  

 

Horror w Wesołych Bagniskach, reż. Andrzej Barański, Polska, 1995, 82 min 

To nastrojowy pastisz gotyckiego filmu grozy. Akcja tego thrillera w stylu retro dzieje się w trudno dostępnej, 

bagnistej, „poleskiej” okolicy, gdzie żywe są jeszcze wspomnienia polsko- bolszewickiej wojny 1920 roku. 

W pięknych, wysmakowanych wnętrzach starego dworu reżyser buduje klimat pełen napięcia i tajemniczości. 

Sugestywne postaci raz wzmagają nastrój grozy, raz zmieniają go zabawnymi rozmowami, zachowaniem 

i poważnym traktowaniem niedorzecznych. Historia zemsty zrozpaczonego męża i żądnej krwi teściowej 

prowadzi do groteskowego, choć makabrycznego finału. 

 

Pornografia, reż. Jan Jakub Kolski, Polska/Francja, 2003, 117 min 

Film na podstawie powieści Witolda Gombrowicza pod tym samym tytułem. 

Okupowana Polska, 1943 rok. Witold razem z Fryderykiem wybierają się majątku znajomego Hipolita 

w Powórnej. Wkrótce przyjeżdża też syn znajomego Hipolita - Karol. Zdaniem Witolda idealnie pasuje on 

do Heni, córki Hipolita. Oboje są piękni i wydają się dla siebie stworzeni. Witold namawia więc Fryderyka, 

aby popchnął Henię i Karola ku sobie. Fryderyk przyjmuje "zamówienie" i rozpoczyna tajemniczą grę... 
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DZIŚ SĄ TWOJE URODZINY 

Cykl pozwala przypomnieć i uhonorować artystów, pełniących różne role przy produkcji filmu. 

W programie znajdują się filmy związane z postaciami różnorodnych twórców filmowych, 

m.in. reżyserów, aktorów, scenografów czy kompozytorów. 

 

www.ninateka.pl  
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