Uwięzieni w czasie
Rozmowa z Beatą Poźniak o pandemii i filmie eksperymentalnym
“Cremation of Time”, który otwiera XVI Festiwal Polskich Filmów w Austin
(Teksas).

Joanna Sokołowska-Gwizdka: “Cremation of Time” to przejmujący film
krótkometrażowy dedykowany służbie zdrowia biorącej udział w walce z
wirusem Covid19. Co było impulsem, że postanowiła Pani nakręcić ten
film?
Beata Poźniak: W czasie lockdownu co chwilę podawana była ilość zgonów.
Patrzyłam w górny prawy róg telewizora i liczby wzrastały z minuty na minutę.
Podawano też statystyki, ile ludzi jest w szpitalach. Niektórzy, którym lekarze

dawali 10% szansy na przeżycie, po dwóch, trzech miesiącach wychodzili ze
szpitala. Zaczęli wtedy doceniać oddech i zapach ziemi, a także bliskość rodziny.
Zawdzięczali to służbie zdrowia.
Jestem z rodziny lekarskiej. Wychowałam się w szpitalach i przychodniach. Nie da
się opisać ile lekarze i pielęgniarki poświęcają czasu i zdrowia, żeby ocalić innych.
Od dziecka obserwowałam jak służba zdrowia jest bezwarunkowo oddana
człowiekowi, nie ważne czy ten ma 5 czy 95 lat i skąd pochodzi. Widziałam ich
poświęcenie w dzień i w noc, często kosztem własnych rodzin. Pisze się o
uzdrowieniach, ale mało mówi się o tych, którzy przyczynili się do odzyskania
życia i zdrowia.
Nigdy wcześniej nie myślałam, że będziemy żyć w pandemii, że słowa lockdown,
czy unprecedented times, będą codziennością. Biuro unemployment ma już
miliony zgłoszeń. Ludzie tracą pracę, nie mają z czego żyć. Przypomniały mi się
czasy w rodzinnym Gdańsku, w czasie stanu wojennego, po strajkach Solidarności
w latach 80., kiedy obowiązywała godzina policyjna. Tylko teraz pandemia
dotknęła cały świat.
Podczas lockdownu wielu artystów nadal tworzyło. Ja też w tym czasie zamknęłam
się w pokoju, stworzyłam domowe studio nagrań, gdzie pracowałam głosem i
realizowałam audiobooki, malowałam czy też pisałam wiersze. Ale mimo wszystko
czuło się strach, a izolacja nie wpływała dobrze na kondycję psychiczną. Koledzy
poeci z Afryki też mieli potrzebę wyzwolenia, ekspresji i wypowiedzenia się przez
co przechodzą, co czują, czy jakie inspirujące wyjście znaleźli dla siebie i rodziny.
Była to, być może, dla nas wszystkich terapia. Tak zrodziła się wielka, ponad 1000
stronicowa antologia wierszy, która połączyła nas wszystkich, ze wszystkich stron
świata, bez względu na kraj, pochodzenie, rasę, wiek, status finansowy czy
ekonomiczny, a także kulturę. Książka “Musings During a Time of Pandemic: A
World Anthology of Poems on COVID-19” powstała szybko i intensywnie, tak jak
pandemia. Wiersz “Cremation of Time” był opublikowany w tej właśnie antologii.
Tak zrodził się pomysł na film oparty na moim wierszu.
Dlaczego nazwała Pani swój film eksperymentalnym?
Właśnie dlatego, ze jest oparty na wierszu. Nie ma tradycyjnego dialogu do
których ludzie przywykli patrząc na film. Ale, tak naprawdę, w moim filmie
jest dialog.

Słyszymy tylko mój glos, czyli monolog, prawda? A co to

jest monolog? Jest to dialog ze samym sobą. W moim filmie jest również i
animacja i narracja. Na festiwalach często zarzuca mi się, że nie wiadomo jak
zakwalifikować moje filmy. Bo nie można go włożyć do specyficznej szuflady i
zaliczyć do konkretnej kategorii. bo przecież nie jest to ani animacja, ani film
dokumentalny. Z tego powodu, odrzucił mój film Polski Festiwal Filmowy w
Chicago, czy też Festiwal Filmowy Los Angeles. Za to w Portugalii mój film
właśnie zdobył I (pierwsze!) miejsce i tytuł “Najlepszy Film” krótkometrażowy na
festiwalu w Porto. Cieszę się, że Polski Festiwal Filmowy w Seattle od razu przyjął
film, zrozumieli eksperymentalny przekaz, docenili że film pulsuje rzeczywistością
i prawdą. Odzwierciedla życie i nas samych. Dużą radość sprawia mi fakt, że
“Cremation of Time” będzie też na festiwalach w Indiach i Grecji. Czekam na
odpowiedzi od innych festiwali na przyszły rok, bo film skończyłam zaledwie kilka
tygodni temu. Nie ukrywam, że jestem miło zaskoczona, że Austin Polish Film
Festival zaryzykował moim nie tradycyjnym formatem i docenił eksperymentalną
formę, że nawet podjął decyzję, że mój film będzie otwierał festiwal. To dla mnie
ogromny zaszczyt.
Oprócz wielu działalności, którymi się Pani zajmuje, jest Pani również
poetką. Tekst filmu to Pani wiersz o odczuciach podczas pandemii,
poczuciu izolacji i zagrożenia. Proszę przybliżyć okoliczności powstania
wiersza?
Pamiętam moment kiedy podczas lockdownu popatrzyłam przez okno, koliber
przed oczami zachwycony ciszą dookoła, poił się nektarem z kwiatu. Ironia: ludzie
w szpitalach czy domach jak w więzieniu, a tu ptak, symbol wolności przed
oczyma, cieszy się naszą planetą i poi naturą. Od kolibra załapałam spokój. Dzieli
nas szyba. Popatrzyłam się na moje biurko i postanowiłam zrealizować pomysły
sprzed lat. Wszyscy mówimy sobie “one day”, że kiedyś wydam ten tomik wierszy,
że kiedyś w przyszłości zrobię “ogród jadalny”, czy kiedyś nauczę się grać na
pianinie, albo kiedyś zrobię w końcu dokumentację o rodzinie, zapytam o korzenie
i historie z czasów wojny.
Podczas lockdownu stworzyłam więc w domu studio nagrań. Nagrywałam
wiersze, pisałam, malowałam. Mimo, że wokół był niepokój, to ja właśnie w
czterech ścianach odnalazłam spokój. Wydałam książkę krewnej Basi Bukowskiej,
która zawsze chciała wydać tomik wierszy – nie zdążyła, nie ma już jej. A wiec ja
pociągnęłam te nitkę twórczą i stworzyłam dla niej książkę i audiobooka “Chwile
zamyślenia”. Przypomina ona nam wszystkim, żeby czas doceniać i żeby “dobry

ślad pozostawić po sobie na ziemi”.
To nie pierwszy Pani film krótkometrażowy, który powstał w oparciu o
poezję. Kilka lat temu nakręciła Pani film „Ludzie na moście” na
podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej. Był on prezentowany m.in.
podczas Festiwalu Polskich Filmów w Austin. Proszę przybliżyć ten film.
Istotą tego wiersza jest to, że jesteśmy uwięzieni w czasie, Ci ludzie na obrazku
Utagawy, o których Szymborska mówi, są zatrzymani w swoich czynnościach. Oni
idą po moście, ale nigdzie nie dojdą. Zastygli. Widzimy człowieka na barce, płynie,
widzimy ruch, że usiłuje wiosłować, odpłynąć, ale wiemy, że nigdzie nie dopłynie.
Ktoś inny biegnie, ale nie dobiega. Obraz przesycony deszczem… pada, kapie, ale
jest zatrzymany, martwy, bo jest narysowany. Uchwycony w danej sekundzie, w
danej chwili przez artystę Horoshige Utagawe. A z drugiej strony, obrazek taki
będzie żył na zawsze, bo istnieje w muzeach i na wystawach, w Internecie, gdzie
kolejne pokolenia obserwują i zastanawiają się nad znaczeniem czasu. Dla
reżysera jest to wyzwanie, jak to pokazać od strony technicznej na ekranie, jako
film. Wiersz napisany na papierze możemy łatwiej pojąć w naszej wyobraźni.
Cieszę się, że film był pokazywany w wielu miejscach na świecie, włącznie ze
Szwecją, Grecją i nawet na Festiwal w Gdyni zawitał. Został wyróżniony przez
Festiwal Filmowy w New Delhi, a potem miał ponad 30-ci pokazów w 18 miastach
w Indiach: Chandigarh, Mysore, Bhopal, Nagpur, Indore, Jaipur, Kanpur,
Lucknow, Banaras, Sonipat, Gorakhpur, Jalandhar, Amritsar, Kolkata, Panjim,
Silchar and Guwahati. Taka nagroda jest najbardziej doceniona przeze mnie. Nie
statuetka, ale ilość pokazów z prawdziwą widownią. Można wtedy podzielić się
naszą polską literaturą, kulturą i filmem
Pandemiczna rzeczywistość bardzo wiele zmieniła w relacjach
międzyludzkich. Wiele osób musiało walczyć z chorobą, wiele ją przegrało,
pozostawiając wokół siebie pustkę. Pani film jest uniwersalny, dotyczy
każdego pod każdą szerokością geograficzną. Jakiego odbioru Pani się
spodziewa?
Tak jak w życiu, jedni będą akceptować rzeczywistość, a drudzy odwrócą głowę.
Jest to normalne. Szanuje to.

Cremation of TIME

