Festiwal Poli Negri w Austin
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Od 20 maja do 20 czerwca 2021 r. Austin Polish Society organizuje FESTIWAL
POLI NEGRI on-line. W ramach pokazów filmowych będzie można zobaczyć film
dokumentalny w reżyserii Mariusza Kotowskiego – POLA NEGRI: LIFE OF A STAR
oraz cztery filmy z początkowego okresu kariery aktorki – The Polish Dancer
(1917), The Yellow Ticket (1918), Eyes of the Mummy Ma (1918) oraz Sappho
(1921). Filmy zostały zdygitalizowane i opracowane przez wytwórnię Bright
Shining City Productions Mariusza Kotowskiego. Będą dostępne on-line bez
ograniczeń terytorialnych. Ze względu na unikalność zarówno archiwalnego
materiału filmowego, jak i źródeł, do których dotarł reżyser w filmie
dokumentalnym, festiwal na pewno będzie wydarzeniem dla miłośników kina.

Pola Negri – urodzona w Polsce hollywoodzka gwiazda, legenda ekranu,
obdarzona olśniewającą urodą i dużym talentem, wzniecała wielkie emocje
zarówno swoimi rolami, jak i życiem prywatnym. Była pierwszą europejską
aktorką filmową, którą wytwórnia Paramount Pictures zaprosiła do Hollywood.
Utorowała więc drogę takim wielkim gwiazdom jak Greta Garbo, czy Marlena
Dietrich. Jednak niewiele osób dzisiaj ją pamięta, mimo, że zagrała w 64 filmach w
Polsce, w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.
Debiutowała w filmach produkowanych przez wytwórnię „Sfinks” w Warszawie,
potem zaproszono ją do Berlina, gdzie nawiązała współpracę z Ernstem
Lubitschem, dzięki czemu została zauważona w Hollywood. W 1923 r. wyjechała
do Kalifornii. Stała się ikoną amerykańskiego kina niemego i symbolem
kobiecości. Popularności przysparzały jej też głośne romanse – zaręczyny z
Charliem Chaplinem, związek z Rudolfem Valentino, czy ślub z księciem Sergem
Mdivanim.
Kariera Poli Negri rozwijała się od filmów niemych do kina dźwiękowego. W 1932
roku odniosła ogromny sukces grając w filmie A Woman Commands, w którym
wykonała przebój „Paradise”. Kiedy Hollywood stało się fabryką produkcji
filmowych, Pola Negri w 1935 r. zdecydowała się wrócić do Berlina. Zagrała tam
w takich filmach jak Mazurek czy Tango Notturno. Po wybuchu wojny, aktorka
przez Francję i Portugalię powróciła do Kalifornii. Wystąpiła jeszcze w kilku
filmach, ale nie odniosła już takiego sukcesu, jak w latach 20. i 30. Żyła z dobrze
prosperującej firmy maklerskiej. W 1957 r. przeniosła się do San Antonio w
Teksasie, gdzie mieszkała aż do śmierci w 1987 r.

Pola Negri: Life of a Star – film dokumentalny Mariusza Kotowskiego, pokazuje
gwiazdę w różnych okresach jej życia. Reżyser dotarł do unikalnego materiału
ikonograficznego, dokumentów, zapisu filmowego z ważnych wydarzeń (np.
pogrzeb Rudolfa Valentino), pokazuje też fragmenty jej wielkich ról. Dużym
walorem są komentarze historyka filmu – prof. Jeanine Basinger, rozmowy z
producentem Paramount Pictures – A.C. Lylesem, wspomnienia przyjaciela Poli
Negri – Louisa Gonzalesa oraz wywiady z aktorami, zdobywcami Oskara, którzy
pamiętali ją z planu – Eli Wallach i Hayley Mills. Dzieli się oni nieznanymi
szczegółami i anegdotami z życia Poli Negri i jej fascynującej kariery. Wszystko to
sprawia, że powstał nie tylko rzetelny dokument, ale i barwny film, który przenosi
nas do początków kina.
Film został doceniony i nagrodzony na wielu festiwalach na świecie, m.in.
otrzymał:

The Golden Halo Award for Directing and Producing from the Southern
California Motion Picture Council (2010)
The Indie Fest Award of Excellence: Feature Documentary, LaJolla, CA
(2010)
EMPixx Award – Gold (2009)
Special Jury Remi Award WorldFest Houston, TX (2006)
Best Documentary Film Award – Dixie Film Festival, Athens, GA (2006)
Mariusz Krzysztof Kotowski to wielokrotnie nagradzany scenarzysta i reżyser.
Urodzony w Polsce, tam uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Po studiach tańca i
choreografii w Polsce i Anglii Kotowski przeniósł się do Ameryki. Pracował z
wieloma aktorami i tancerzami jako choreograf w Nowym Jorku, studiował
reżyserię filmową na New York University. Pierwszym filmem Kotowskiego był
dokument Pola Negri: Life is a Dream in Cinema (2006). Film miał premierę w Los
Angeles, potem był pokazywany w Museum of Modern Art (MoMA) w Nowym
Jorku, a w 2010 r. odbyła się jego europejska premiera w Paryżu w Cinémateque
Française w ramach Pola Negri Tribute.

Kotowski jest także autorem biografii Pola Negri: Legenda Hollywood., wydanej w
Polsce w 2011 r. Książka została uznana za „Książkę Roku” magazynu Books
Literary Magazine. Druga książka Kotowskiego, Pola Negri: In Her Own Words,
również ukazała się w Polsce w 2014 r. Pola Negri: Hollywood’s First Femme
Fatale, wydana przez University Press of Kentucky, ukazała się w tym samym
roku. We wrześniu 2014 r. Mariusz Kotowski prezentował swoją książkę w
Museum of Modern Art w Nowym Jorku.
W 2012 r. Kotowski został producentem przy wydaniu zestawu DVD Box Set
czterech rzadkich filmów niemych zatytułowanych Pola Negri: The Iconic
Collection „The Early Years”. Zestaw pudełkowy otrzymał doskonałe recenzje
m.in. w Los Angeles Times. Filmy z tego zestawu będzie można zobaczyć podczas
FESTIWALU FILMOWYM POLI NEGRI w Austin.
Mariusz Kotowski jest także reżyserem niezależnych filmów fabularnych. W 2009

r. ukazał się pełnometrażowy dramat Esther’s Diary, a następnie psycho-thriller
Głębiej i głębiej w 2010. Oba filmy były pokazywane na wielu festiwalach na
całym świecie i zdobyły uznanie.
W 2019 r. Kotowski założył Polish American Actors Theatre w Chicago. Pierwszą
produkcją było Ich Czworo (maj 2019 r.), a następnie zostały wystawione dwie
sztuki jego autorstwa Gry Miłosne i Polski Żigolo.
Kotowski otrzymał również Specjalne Uznanie od American Institute of Polish
Culture, Inc. w 2019 r. w Miami za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki i
edukacji oraz za rozwój polskiej kultury w USA.

Zobacz też:
Pola Negri. Kopciuszek z ulicy Browarnej.

