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Klubu Filmowego „Pegaz" z Warszawy pokazuje surrealistyczny i groteskowy kobiecy trud w swoim filmie „Spojrzenie" 

z 1974 roku 
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Para znanych artystów brytyjskich - Marysia Lewandow
ska i Neil Cummings - na wystawie „ E ntuzjaści " w Cen

trum Sztuki Współczesnej w Warszawie, którą można og lądać od 
25 czerwca, przedstawia niecodzienną kolekcję: amatorskie filmy 
krótkometrażowe nakręcone na taśmie 16 mm w socjalistycznej Pol
sce w latach 50., 60. i 70. Ich autorami są hobbyści, w większości ro
botnicy, zrzeszeni w około trzystu Amatorskich Klubach Filmowych, 
które działały pod patronatami zakładów pracy i związków zawo-
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dowych albo przy domach kultury. Wielkoformatowe, biało-czarne 
i barwne projekcje są wyświetlane w trzech salach i w trzech cyklach 
tematycznych: ,,Love", ,,Longing " i „Labour". Marzenia o szczęściu , 

miłości i wol ności sąsiadują z obrazami ciężkiej pracy w przemyśle . 

Kilkadziesiąt filmów (wyselekcjonowanych w przeciągu dwóch lat 
spośród 2 tysięcy) zostało na użytek wystawy opracowanych w tech
nice cyfrowej i zarchiwizowanych na DVD. Obrazu rzeczywistości 
,,szarej w kolorze" dopełnia zrekonstruowana sala klubowa z lat 60. 



oraz projekc je fragme ntów Polskiej Kroniki Filmowej w wyborze Ta
deusza Sobolewskiego . 

W powodzi przedmiotów 
,, Uważamy, że nie ma sensu dłużej udawać , że artyści wytwarzają pro
dukty - tłumaczą autorzy wystawy - że mają kontro lę nad wartością 
i znaczeniem swojej praktyki artystycznej : interpretacja zastąp iła in
tencję". Lewandowska mieszka w Londynie od 1985 roku, a z Cum
mingsem współpracuje od 1995 . Poprzedn i ich projekt w Manche
ster Art Gallery zatytułowany „Free Trade" (2003) ukazywał początk i 

tego państwowego muzeum jako rezultatu donac ji dzie ł sztuki ofia
rowanych przez nam iętnego kolekcjonera z czasów wi ktoriańskich 

- w c iągu swego życia zamożny kupiec bawełny Georges Beatson 
Blair zg romadzi ł około 30 tys. ob iektów, w tym 5 tys. obrazów. Artyśc i 

zaaranżowal i ekspozycję inaczej n iż w zwykłym muzeum: wszyst
kie ekspona ty, opatrzone metką z ceną, pokazano chaotycznie, jak
by w mome ncie przeprowadzki, na tle fototapety przedstawiającej 

rejestr obiektów z ksiąg inwentarzowych kolekcji Blaira. ,, Świat jest 
pełen przedmiotów, mniej lub bardziej i nteresujących: nie chcę nic 
dodawać" - deklarował koncep tualny artysta amerykański Douglas 
Huebler. Marysia Lewandows ka i Neil Cummings podzie lają to prze
konanie. Od siebie dodają tylko to, co najważniejsze: pomysł , czyli 
konceptua lne ramy dla tego , co j uż jest. 
Wystawę „Entuzjaści " przygotowywa li dwa lata. Ich zdaniem stanowi 
ona dokument pewnej rzeczyw i stości i zarazem krytyczny komentarz 
względem zdominowane j przez profes jonalistów kultury konsump
cyjnej. W końcu po 1989 roku większość AKF-ów przestała formalnie 
istnieć ... ,,Amator, entuzjasta czy hobbysta działa poza oficj alną sferą 

kultury, przyjmując kontrku l tu rową taktykę oporu i krytyki - wyjaśnia 

Cummings. - Swoją postawą podważa sens podziału na pracę i wy
poczynek, bo prawdziwie produktywny i twórczy staje się właśnie w 
czasie wolnym". 

Na czarno-biało i w „Orwo Horrorze" 
I Festiwal Filmów Amatorskich odbył się w 1955 roku w Stalinog ro
dzie (tak nazywały się wtedy Katowice). Byt to czas, kiedy Warsza
wa otrzymała „w darze od narodu radzieck iego" Pałac Kultury i Na
uki. Trzon produkcji amatorskich klubów stanowi ły zwykle reportaże 

Plakat do wystawy „ Entuzjaści" - filmowcy amatorzy z AKF Chorzowska 

Ósemka przy kopalni Piast w Chorzowie, pierwszy z lewej: Antoni Kreis 

z uroczystości w zakładzie pracy, filmy instruktażowe lub dokumen
talne o powstawan iu wynalazków w fabrykach czy o lokalnych inwe
stycjach . Ale sami autorzy chyba nie do końca byli do swoich dzieł 
przekonani - przebieg le wykorzystywali przydz iały taśmy filmowej 
przeznaczonej do kręcenia propagandowyc h tematów i po cichu 
realizowali własne filmy autorskie. ,,Tych rzeczy na zamówie nie nie 
traktowal iśmy jako własnych - mówi Jerzy Jernas z AKF Awa przy 
Centrum Kultury „Zamek " w Poznaniu. - M ieliśmy św iadomość tego , 
że film jest także narzędz iem propagandy. My chc ieliśmy opowiadać 

o własnym życiu, o własnym świec ie, który nie całkiem pokrywał s i ę 

z tym światem oficja lnych kronik miejskich czy zakładowych " . Z cza
sem polskie filmy amators kie zaczęto wysyłać na konkursy i festiwa
le zagraniczne , zwłaszcza w ramac h kontaktów z Międzynarodową 

Unią Filmu Amators kiego (UNICA). ,,To był światowy kongres, na któ
ry zjechała masa ludzi, sala była wypełniona na 500 osób - wspo
mina Kongres UNICA z 1965 roku w Mariańs kich Łażn iach Ste
fan Skrzypek z AKF Radok z Rawicza. - Na ekranie pojawił s ię film 
z Francji czy Belgi i, a tam krew tryska w kolorze. To było niesamowite , 
bo my wtedy wszystko rob i liśmy jeszcze czarno-b iałe. Ale zaraz po 
powrocie z Czech też zaczęl iśmy kręcić w kolorze, pojawiła się u nas 
taśma Orwo Color zwana póżniej »Orwo Hororem«". 

Pan s ię zna na cukrze! 
,,Najpe łn i ejszy opis świata lat 70. dato kino" - twierdził Krzysz
tof Kieś lowski, czołowy przedstawiciel kina moralnego niepokoju, 
a także juror wielu festiwali filmów amatorskich. Prototypem posta
ci głównego bohatera jego filmu „Amator" (1979) jest lider słynnego 

klubu Klaps przy cukrow ni w Chybiu Franciszek Dzida, autor 
odważnych filmów erotycznych. W jego żartobl iwym filmie „Impreza" 
niewinny wieczór wspólnej nauki zamienia s i ę w śmiałą obyczajowo 
hipisowską prywatkę przy dżwiękach psychodelicznej muzyki. Kiedy 
w 1976 roku chc iano klub z l ikwidować z powodów ideologicznych, 
broni ł go , twierdząc, że filmy otrzymują nagrody za wybitne walory 
wychowawcze. ,,Pan, panie inżyn ierze, zna s ię na rafinowaniu cukru 
- tłumaczył - na filmie jednak pan się nie zna. Nie może pan być tu
taj wyroczn i ą , przecież pan nie wie, co to jest narracja, jak s ię budu
je plany, montuje , synchronizu je dżwięk". Batal ię w końcu wygrał , ale 
zwoln ił się z zakładu. ,, Dzięki pochodom pierwszomajowym powstało 

kino artystyczne - wspom ina. - Ładowal iśmy tylko jedną kamerę , a 
pozostałe leciały na pusto. Koledzy biega li z kameram i, a pozostałe 

rolki przeznaczaliśmy na filmy autorskie ". 

Święta i Bardotka 
Kiedy w Zamku Ujazdowsk im ogląda się filmy powstałe w dawnych 
AKF-ach , przypominają się początki kina, kiedy to w roku 1895'w pa
ryskiej Grand Cale wynalazcy kinematograf u bracia Ludwik i Augus t 
Lumiere, wielcy dokumentaliści uroku codziennego życ ia, pokazali 
swój pierwszy film „Wyjście robotnic z fabryki". ,,Nas nie i nteresowały 

hasta, lecz widowisko, spektakl - konkluduje Dzida. - Jeden z pierw
szych filmów, które nakręciliśmy, pokazywał odpust w Chybiu i pro
cesję chodzącą wokół kościoła. Chcieliśmy pokazać pewną tandetę 

odpustową Były wtedy takie zabawki : z jednej strony rozebrana Bar
dotka, z drugiej jakaś postać świętej . My też tam chodzil iśmy na 
strze l nicę, pistolety korkowe . To był zapis z naszego życia, z nasze
go świata. To było o nas ". ■ 

Wystawa „ Entuzjaści" Marysi Lewandowsk iej i Neila Cummingsa w warszawskim 

CSW Zamek Ujazdowski jest czynna do 29 sierpnia br. Na wiosnę przyszłego 

roku będzie można ją oglądać w Londynie w Whitechapel Art Gallery. 

Wypowiedzi filmowców amatorów pochodzą z katalogu wystawy Marysi Le

wandowskiej i Neila Cummingsa „Entuzjaści" wydanego przez CSW Zamek 

Ujazdowski w Warszawie (ISBN 83-88277-33-2) 
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