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Informacja prasowa Warszawa, 28.10.2022 r.

 

Ninateka na EnergaCAMERIMAGE 

Na portalu Ninateka.pl w ramach współpracy z festiwalem EnergaCAMERIMAGE - najważniejszym 

w kraju wydarzeniem poświęconym sztuce operatorskiej - w dniach 12-26 listopada odbędzie się 

przegląd filmów stworzonych przez wybitnych polskich operatorów. Chcemy przybliżyć ich 

twórczość i pokazać jej nieoczywiste oblicze: wielkie hollywoodzkie produkcje, tak różne od klasyki 

polskiego kina. Ale to nie wszystko – na Ninatece obejrzeć można także wywiady z najważniejszymi 

polskimi autorami zdjęć, zebrane w cyklu „Sztuka widzenia”. 

 

 

 
 

„Sztuka widzenia”. W hołdzie polskim operatorom filmowym 

Jerzy Wójcik, Witold Sobociński, Paweł Edelman, Jerzy Lipman – to najbardziej znani, ale nie jedyni  

polscy operatorzy, którzy mają na swoim koncie prestiżowe nagrody filmowe. Aby prześledzić 

osiągnięcia polskich autorów zdjęć, należy sięgnąć do tradycji i twórczości wybitnych mistrzów, którzy 

odcisnęli własne, bardzo wyraziste piętno na sztuce filmowej i kolejnych pokoleniach operatorów.  

W związku z tym przy okazji najważniejszego w kraju wydarzenia poświęconego sztuce operatorskiej, 

jakim jest festiwal EnergaCAMERIMAGE, na platformie Ninateka przypomnimy szczególny projekt 

„Sztuka widzenia”. Jest to cykl spotkań z autorami zdjęć, mający na celu przybliżenie kunsztu i technik 

operatorskich wybranych polskich operatorów filmowych. Spotkania poprowadziła dr hab. Katarzyna 

Taras, filmoznawczyni i krytyczka filmowa, wykładowczyni w Szkole Filmowej w Łodzi. Bohaterami 

kolejnych odcinków są: Jolanta Dylewska, Jerzy Wójcik, Paweł Edelman, Witold Sobociński, Jerzy 

Lipman, Mieczysław Jahoda, Zygmunt Samosiuk, Bogdan Dziworski, Kurt Weber i Andrzej J. 
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Jaroszewicz. Do cyklu rozmów dołączymy materiały filmowe i teatralne ze zbiorów Ninateki, przy 

których pracowali wspomniani operatorzy.  

Polscy operatorzy w Hollywood 

Ponadto w ramach przeglądu Polscy operatorzy w Hollywood w listopadzie na Ninatece zagoszczą 

amerykańskie superprodukcje! Na naszej platformie VOD pokażemy trzy hollywoodzkie filmy, przy 

realizacji których współpracowali polscy autorzy zdjęć. Są to produkcje w reżyserii największych 

nazwisk branży filmowej zza oceanu – Stevena Spielberga i Ridleya Scotta. W „Czwartej władzy” i 

familijnym „Bardzo Fajnym Gigancie” Spielberga podziwiać można efekty pracy Janusza 

Kamińskiego, który aż dwukrotnie w swojej karierze otrzymał statuetkę Oscara za najlepsze zdjęcia. 

„Wszystkie pieniądze świata” Scotta pozwolą zaś zapoznać się z kunsztem operatorskim Dariusza 

Wolskiego, który słynie z licznych osiągnieć w Europie i USA. 

 

Program 
 
W ramach przeglądu „Sztuka widzenia”. W hołdzie polskim operatorom filmowym pokażemy: 
 

Jolanta Dylewska https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-jolanta-dylewska/    

„Rewizor” (reż. Jerzy Stuhr, zdj. Jolanta Dylewska, spektakl) https://ninateka.pl/vod/teatr/rewizor-

jerzy-stuhr/  

„PO-LIN. Okruchy pamięci” (reż. Jolanta Dylewska, zdj. Jolanta Dylewska, Józef Romasz, 

dokument) https://ninateka.pl/vod/dokument/po-lin-okruchy-pamieci-jolanta-dylewska/  

Jerzy Wójcik https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-jerzy-wojcik/  

 „Potop” (reż. Jerzy Hoffman, zdj. Jerzy Wójcik) https://ninateka.pl/vod/fabula/potop-redivivus-jerzy-

hoffman/  

Paweł Edelman https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-pawel-edelman/  

„Stasiek” (reż. Władysław Pasikowski, zdj. Paweł Edelman, film dyplomowy) 

https://ninateka.pl/vod/fabula/stasiek-wladyslaw-pasikowski/  

Witold Sobociński https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-witold-sobocinski/  

„Wszystko na sprzedaż” (reż. Andrzej Wajda, zdj. Witold Sobociński) 

https://ninateka.pl/vod/fabula/wszystko-na-sprzedaz-andrzej-wajda/  
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„Ostatni swing” (reż. Tomasz Garncarek, muz. Witold Sobociński, boh. W. Sobociński, dokument) 

https://ninateka.pl/vod/dokument/ostatni-swing-tomasz-garncarek/  

Jerzy Lipman https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-jerzy-lipman/ 

„Ambulans” (reż. Janusz Morgenstern, zdj. Jerzy Lipman) https://ninateka.pl/vod/fabula/ambulans-

janusz-morgenstern/  

„Gangsterzy i filantropi” (reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, zdj. Jerzy Liman) 

https://ninateka.pl/vod/fabula/gangsterzy-i-filantropi-jerzy-hoffman-edward-skorzewski/  

„Prawo i pięść” (reż. Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski, zdj. Jerzy Liman) 

https://ninateka.pl/vod/fabula/prawo-i-piesc-jerzy-hoffman-edward-skorzewski/  

Mieczysław Jahoda https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-mieczyslaw-jahoda/  

„Nie lubię poniedziałku” (reż. Tadeusz Chmielewski, zdj. Mieczysław Jahoda) 

https://ninateka.pl/vod/fabula/nie-lubie-poniedzialku-tadeusz-chmielewski/    

Zygmunt Samosiuk https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-zygmunt-samosiuk/  

„Sukces” (reż. Marek Piwowski, zdj. Zygmunt Samosiuk, Stanisław Niedbalski, dokument) 

https://ninateka.pl/vod/dokument/sukces-marek-piwowski/  

„Korkociąg” (reż. Marek Piwowski, zdj. Zygmunt Samosiuk, dokument) 

https://ninateka.pl/vod/dokument/korkociag-marek-piwowski/  

„Akademia Pana Kleksa” (reż. Krzysztof Gradowski, zdj. Zygmunt Samosiuk) 

https://ninateka.pl/vod/dla-dzieci/akademia-pana-kleksa/  

Bogdan Dziworski https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-bogdan-dziworski/ 

„Dwubój klasyczny” (reż. Bogdan Dziworski, zdj. Bogdan Dziworski, Krzysztof Ptak, Wit Dąbal) 

https://ninateka.pl/vod/dokument/dwuboj-klasyczny-bogdan-dziworski/  

„Widzę” (reż. Bogdan Dziworski, dokument) https://ninateka.pl/vod/dokument/widze-bogdan-

dziworski/  

„Fechmistrz” (reż. Bogdan Dziworski, dokument) https://ninateka.pl/vod/dokument/fechmistrz-

bogdan-dziworski/  

„Kilka opowieści o człowieku” (reż. Bogdan Dziworski, dokument) 

https://ninateka.pl/vod/dokument/kilka-opowiesci-o-czlowieku-bogdan-dziworski/  
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Kurt Weber https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-kurt-weber/  

„Spacerek staromiejski” (reż. Andrzej Munk, zdj. Kurt Weber, dokument) 

https://ninateka.pl/vod/dokument/spacerek-staromiejski-andrzej-munk/  

„Baza ludzi umarłych” (reż. Czesław Petelski, zdj. Kurt Weber) https://ninateka.pl/vod/fabula/baza-

ludzi-umarlych-czeslaw-petelski/  

Andrzej J. Jaroszewicz https://ninateka.pl/vod/rozmowy/sztuka-widzenia-andrzej-j-jaroszewicz/  

 

W ramach przeglądu Polscy operatorzy w Hollywood zapraszamy na spotkania z filmami: 

Bardzo Fajny Gigant, reż. Steven Spielberg, 2016  

Czwarta władza, reż. Steven Spielberg, 2018  

Wszystkie pieniądze świata, reż. Ridley Scott, 2017  

Filmy dostępne będą na darmowej platformie VOD Ninateka.pl przez dwa tygodnie, od 12 listopada od 

godz. 20:00 do 26 listopada do godz. 20:00. 

Opisy filmów: 

Bardzo Fajny Gigant, reż. Steven Spielberg, USA / Wielka Brytania / Kanada 2016, 115 min 

Porywająca opowieść o małej dziewczynce i tajemniczym Olbrzymie, który odkrywa przed nią cuda  

i sekrety magicznej krainy. Ekranizacja uwielbianej powieści Roalda Dahla, która od dnia swej premiery 

w 1982 roku wciąż zachwyca czytelników w każdym wieku. Książki Dahla, do których zaliczają się takie 

tytuły jak „Charlie i fabryka czekolady”, „Kuba i ogromna brzoskwinia”, „Matylda” oraz „Fantastyczny 

pan lis”, są obecnie dostępne w 58 językach, a ich łączny nakład przekroczył 200 milionów 

egzemplarzy. Bardzo fajny gigant to wzruszająca i zabawna historia wsparta fantastyczną oprawą 

wizualną gwarantują niezwykłą filmową przygodę dla całej rodziny. 

Czwarta władza, reż. Steven Spielberg, USA 2017, 115 min 

Nominowany do Oscara w dwóch kategoriach, oparty na faktach film jednego z najznakomitszych 

współczesnych reżyserów Stevena Spielberga z Meryl Streep i Tomem Hanksem w rolach głównych. 

Dwoje wydawców dziennika „The Washington Post” Katherine Graham (Meryl Streep) i Ben Bradlee 

(Tom Hanks) staje na czele bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami, 
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walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez cztery dekady ukrywanych przez 

najwyższe władze USA. 

Wszystkie pieniądze świata, reż. Ridley Scott, USA/Wielka Brytania 2017, 132 min 

Nominowany do Oscara film Ridleya Scotta. Trzymająca w napięciu opowieść o porwaniu wnuka 

najbogatszego człowieka świata. Miliarder Jean Paul Getty jest znany z nieustępliwego charakteru  

i skąpstwa. Gdy grupa nieznanych sprawców porywa jego ukochanego wnuka i żąda wielomilionowego 

okupu, Getty odmawia zapłacenia choćby dolara. Zrozpaczona matka porwanego – Gail robi wszystko, 

by skłonić teścia do zmiany zdania, ale bez skutku. Czas ucieka, a porywacze zaczynają tracić 

cierpliwość. Życie chłopca wisi na włosku i nic nie wskazuje na to, że uda się jeszcze zapobiec tragedii. 

Wtedy do drzwi Gail puka tajemniczy mężczyzna twierdząc, że jest wysłannikiem Jean Paula Getty’ego, 

specjalizującym się w sprawach „nie do rozwiązania”... 

 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE  jest największym 

i najbardziej znanym festiwalem poświęconym sztuce autorów zdjęć filmowych.  

EnergaCAMERIMAGE znacznie przyczynia się do wzrostu prestiżu operatorów zdjęć filmowych wśród 

innych twórców X muzy. W wielu krajach, również w Polsce, zawód ten zaliczany był do technicznych. 

Dzięki Festiwalowi zaczęto dostrzegać, iż operator jest współtwórcą wizualnej strony filmu – jest 

artystą, podobnie jak reżyser i aktorzy.  

Wyjątkowa formuła Festiwalu, skupiająca uwagę na walorach obrazu filmowego i jego adekwatności 

do przesłania zawartego w fabule filmu, okazała się atrakcyjną alternatywą dla innych festiwali. 

Przyznawane nagrody są wyrazem uznania dla najznakomitszych dokonań w dziedzinie zdjęć 

filmowych i dają poczucie spełnienia ich autorom.  

EnergaCAMERIMAGE jest również znakomitym forum nie tylko dla prezentacji, ale i dyskusji na temat 

przyszłości sztuki filmowej. Skupiając środowisko filmowców już utytułowanych i pomagając 

debiutantom oraz studentom, pozwala im odkrywać nowe obszary artystyczne. 
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