Polska sztuka filmowa i polski
plakat w Austin
Joanna Sokołowska-Gwizdka (Austin, Teksas)
W październiku, jak co roku, kinomani z Teksasu będą mogli zapoznać się z
nowymi produkcjami polskiej kinematografii podczas 17 Austin Polish Film
Festival. Projekcję będą odbywać się, tak jak przed pandemią, w Austin Film
Society CINEMA (6259 Middle Fiskville Rd, Austin, TX 78752) przez dwa
weekendy: piątek, sobota, niedziela, 28, 29, 30 października oraz 4, 5, 6
listopada 2022 roku. Festiwal poprzedzi wystawa polskich plakatów, która
będzie miała miejsce w prestiżowej Galerii AO5 (The Arboretum, 10000
Research Blvd, Ste 118, Austin, Texas 78759). Wernisaż zaplanowany jest na
21 października.
*
Wystawa plakatów

Podczas wystawy plakatów, przygotowanej przez Dot Dot Dot Connect, będzie
można zobaczyć głównie plakaty muzyczne Leszka Żebrowskiego: jazzowe,
bluesowe, operowe, koncertowe, a także kilka teatralnych i reklamujących wystawy.
Wśród nich będzie kilkanaście prac z autografem autora. Galeria ma w swoich
zbiorach kolekcję słynnych polskich plakatów, m.in. autorstwa Andrzeja
Pągowskiego, które również będzie można obejrzeć podczas wystawy.
Podczas wernisażu, jako podkład muzyczny, posłużą głównie polskie utwory jazzowe
oraz polska muzyka filmowa. Serwowane będą koktajle alkoholowe z polskich
wódek, a także polskie piwo i wino.
Na ekranie telewizyjnym będzie można zobaczyć film dokumentalny o Leszku
Żebrowskim „Skazany na plakat”. Film ten będzie też pokazany podczas 17 Austin

Polish Film Festival w kinie AFS.
Na otwarcie wystawy plakatów swoje przybycie potwierdzili Konsul Generalny z
Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Houston – Robert Rusiecki oraz dyrektor
artystyczny Austin Classical Guitar – Joe Williams. W siedzibie Austin Classical
Guitar w tym roku jesienią oraz w przyszłym roku wiosną będą miały miejsce
instalacje plakatów Leszka Żebrowskiego. Związane jest to z zaproszeniem
światowej sławy polskiego gitarzysty klasycznego Marka Pasiecznego, który będzie
występował w Austin.
Wystawę będzie można obejrzeć do 6 listopada 2022 r.

Galeria AO5 w dzielnicy Arboretum w Austin, fot. Joanna Sokołowska-Gwizdka
O występach Marka Pasiecznego 3-4 grudnia 2022 r.
https://www.austinclassicalguitar.org/event/live-at-the-rosette-marek-pasieczny-withbion-tsang/?event=31747
O występie Marka Pasiecznego 18 lutego 2023 r.
https://www.austinclassicalguitar.org/event/acg-originals-home-with-marek-pasieczn

y-bion-tsang-thomas-burritt-guitar-orchestra/?event=31758
*
17 Festiwal Polskich Filmów w Austin

Projekt Andrzej Pągowski
Tegoroczny program festiwalowy jest bogaty i różnorodny. Każdy znajdzie coś dla
siebie. Będą filmy historyczne i współczesne, dramaty i komedie, filmy fabularne i
dokumentalne. Wiele z pokazywanych w tym roku filmów zostało opartych o
prawdziwe wydarzenia. Wspólnym mianownikiem tych projekcji jest próba
odpowiedzi na pytanie o kondycję człowieka we współczesnym świecie.
Jakie filmy znalazły się w tegorocznym festiwalowym programie? Oto kilka

informacji:
„Marusarz. Tatrzański orzeł” to film o słynnym przedwojennym skoczku
Stanisławie Marusarzu, który podczas wojny był kurierem AK, a „Bodo”, opowiada o
znanym przedwojennym aktorze Eugeniuszu Bodo, który zaginął podczas wojny. Jego
tragiczne losy wyszły na jaw dopiero w latach 90. Filmem biograficzno-historycznym
jest też „Nędzarz i Madame” o malarzach Adamie Chmielowskim, Józefie
Chełmońskim oraz aktorce Helenie Modrzejewskiej, z Powstaniem Styczniowym w
tle.
Wśród biografii znajdzie się też film dokumentalny „Maryla. Tak kochałam” o
Maryli Rodowicz.
Oparta na faktach jest historia Władysława Mazurkiewicza, mordercy, który dzięki
układom z Urzędem Bezpieczeństwa w latach 50. mógł bezkarnie funkcjonować, w
filmie „Ach śpij kochanie”.
Grzegorz Przemyk – licealista zamordowany przez milicję w okresie stanu wojennego
znalazł swoje odbicie w filmie pokazującym mechanizmy władzy totalitarnej „Żeby
nie było śladów”. Natomiast opowieść o Grzegorzu Płonce, utalentowanego
muzycznie chłopcu, który ze względu na znaczną utratę słuchu musiał toczyć walkę z
biurokracją, aby móc się uczyć gry na fortepianie, została oddana we wzruszającym
filmie „Sonata”.
Jeśli ktoś pamięta czasy PRL i za nimi tęskni, bo to był czas młodości, wszystkie
detale, które przywrócą ten okres może znaleźć w znakomitej komedii „Zupa Nic”.
Dla kontrastu pokazana będzie inna komedia, tym razem o współczesnej rodzinie,
której dotyczą zupełnie inne problemy, czyli „Czarna owca”.
Dramat społeczny „Lokatorka”, oparty na wydarzeniach związanych z tzw. aferą
reprywatyzacyjną w Warszawie, w wyniku której została zamordowana Jolanta
Brzeska – działaczka społeczna walcząca o prawa mieszkańców warszawskich
kamienic, pokazuje bezduszność władz współpracujących z mafiami dla
wielomilionowych zysków, kosztem zwykłych ludzi.
„Na chwilę, na zawsze” to świetny dramat psychologiczny o współczesnej

piosenkarce, przytłoczonej karierą, która nie wytrzymuje presji środowiska.
Wśród dokumentów pokazane zostaną filmy, które zdobyły wiele nagród. Pierwszy z
nich to „Chopin. Nie boję się ciemności”. Jest to film o muzyce, która łagodzi
obyczaje, o trzech fortepianach i trzech pianistach grających w miejscach, w których
miały miejsce ludzkie tragedie – w Auschwitz, pod mostem na granicy pomiędzy
Koreą Północną i Południową oraz w Bejrucie, gdzie dotarli syryjscy uchodźcy. Drugi
film to „Jutro czeka nas długi dzień” o polskiej lekarce, Helenie Pyz, która przez
30 lat pomagała rodzinom trędowatych w Indiach. Film powstawał 7 lat i nagrany
jest w języku hindi (z napisami angielskimi). Reżyser filmu, Paweł Wysoczański
będzie gościem festiwalu.
Jednym z gości festiwalowych będzie także Krzysztof Lang – reżyser filmu „Ach śpij
kochanie”. Przyjadą też dwie młode reżyserki filmów krótkometrażowych –
Katarzyna Deptuch („Rzeźbiarz”) i Milena Dutkowska („Bohater”).
Festiwal poprowadzi krytyk filmowy – Zbigniew Banaś z Chicago.
Magazyn „Culture Avenue”, jak co roku jest patronem medialnym festiwalu. W
najbliższym czasie będą się więc ukazywać omówienia poszczególnych filmów,
recenzje i wywiady z gośćmi.

Austin Film Society Cinema, to tu odbędzie się 17 Austin Polish Festival, fot. Joanna
Sokołowska-Gwizdka
*
Szczegółowy program festiwalowy można znaleźć na stronie Austin Polish
Film Festival:
www.austinpolishfilm.com

