Na sali kinowej jestem jak mały chłopiec który znalazł się w ulubionym
miejscu
Z Piotrem Bąkowskim, prezesem Stowarzyszenia
„Ośla Ławka”, jednego z organizatorów Offeliady,
rozmawia Iza Budzyńska.

Piotr Bąkowski (po prawej) wraz z Dyrektorem Festiwalu

Wierzysz, że to już piętnasta Offeliada? Bo mnie,
szczerze mówiąc, trochę trudno to pojąć.
Nie do uwierzenia (śmiech). Bardzo się cieszę, że to już
piętnasta edycja festiwalu. Mam nadzieję, że będzie
się odbywać, cytując klasyka, do końca świata i jeden
dzień dłużej.
Jak możesz podsumować dotychczasowe edycje z
perspektywy Oślej Ławki?
Rola naszego stowarzyszenia przez ten czas trochę
ewoluowała. Zostaliśmy zaproszeni przez Piotra
Wiśniewskiego do współpracy w 2013 roku, nie
uczestniczyliśmy w organizacji Offeliady od samego
początku. Wtedy włączyliśmy się w festiwalowe
działania, z czasem angażowaliśmy się bardziej. Dzięki
ramom organizacyjnym możemy pozyskiwać środki,
byliśmy również odpowiedzialny za panele i koncerty.
W tym roku nasz wkład jest troszkę mniejszy.
I to jest kolejny etap ewolucji festiwalu.
Tak, kolejnym etapem będzie to, że organizowanie
festiwalu od przyszłego roku przejmie Stowarzyszenie
Offeliada, zrzeszające osoby, dla których kino jest
bardzo ważnym elementem życia, pasją, i które
współtworzą ten festiwal.
Czy jest coś, co Ci szczególnie zapadło w pamięć
przez ten czas?

Musiałem się chwilę zastanowić, ale nie dlatego, że nie
mam takich momentów, tylko dlatego, że lubię ten
festiwal i jest ich dużo. Jakby miało Offeliady nagle
zabraknąć, najbardziej byłoby mi szkoda te ciekawości
kolejnych filmów, które możemy oglądać. To jest tak,
że jak się wchodzi na salę à la kinową, do MOK-u czy
teraz do teatru, widzi się te przygaszone światełka,
skupionych ludzi, którzy też są ciekawi, co za chwilę
będzie zaprezentowane, kiedy przychodzą chwile
odsapnięcia między kolejnymi sesjami, to jest to
niesamowite uczucie móc się tu znaleźć. Można się
poczuć jak mały chłopiec, który nagle znalazł się w
swoim ulubionym miejscu – czy to by był jakiś skład z
pociągami, czy wesołe miasteczko, czy jeszcze coś
innego. To jest to miejsce, w którym czujesz się
najlepiej i nie chcesz z niego wychodzić.
Czy z kolei jako widz, którym jesteś od samego
początku, nie tylko organizator, zauważasz, jak
zmieniają się same festiwalowe filmy? Są jakieś
trendy?
Tak, jak najbardziej. Pierwsze Offeliady prezentowały
filmy, które trzeba przyznać, że z jednej strony były
bardzo ciekawe, fajne autorskie, z drugiej wykazywały
pewne niedoróbki natury technicznej. Już od ładnych
kilku lat tego typu problemów nie ma, nadsyłane filmy
są bardzo dobrze zmontowane, w ogóle bardzo dobre
pod względem technicznym. Widać, że na tym polu
dokonał się postęp. Nie wiem, czy to kwestia tego, że
jako społeczeństwo się bogacimy, czy osoby, które
kręcą filmy, więcej zainwestowały w sprzęt, czy po
prostu sama branża się zmieniła. Pewnie wszystko po
trochu, ale na pewno da się odczuć różnicę, jak się
zestawi kolejne odsłony.
W tematyce też widzisz ewolucję?
Nie do końca. Chociaż są pewne tematy, które
wychodzą przy okazji bieżących wydarzeń, jak na
przykład tak zwane filmy pandemiczne. Czyli widać, że
tematy podejmowane przez twórców często są
osadzone tu i teraz, ale też pewnie dlatego, że
pandemia się mocno odcisnęła w umysłach młodych
ludzi – i nie tylko młodych. Jednak generalnie
tematyka zawsze jest bardzo szeroka i różnorodna.
Czego życzysz Offeliadzie w tym roku i w kolejnych
latach – można powiedzieć, że na nowym etapie jej
życia?
Życzę jej, żeby osiągnęła pełnoletność, a następnie,
żeby się zestarzała. Czyli żeby trwała, trwała, trwała…
Iza Budzyńska
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Film „o nas wszystkich” na początek
festiwalu
W czwartkowy wieczór Offeliada rozpoczęła się
pokazem przedpremierowym „,Chrzcin” Jakuba
Skoczenia.
Zasypany śniegiem wiejski dom, w środku
rozgardiasz przygotowań do tytułowej uroczystości. Nie do końca takiej, jak wymarzyła sobie
nadzwyczaj pobożna wielodzietna matka i babcia
Marianna (w tej roli Katarzyna Figura), bowiem
dziecko jest nieślubne, w dodatku młoda mama
nie wyjawia, kto jest ojcem. Jeden dzień, w którym
toczy się akcja, to 13 grudnia 1981. Marianna jako
jedyna z rodziny słyszała w radiu o ogłoszeniu
stanu wojennego, jednak chce zachować to w
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tajemnicy, by wykorzystać uroczystość do
pogodzenia skłóconego rodzeństwa. Różne
poglądy i sposoby na życie, niedopowiedzenia i
próby ukrycia historycznych wydarzeń, które i tak
wkraczają do domu na odludziu, powodują serię
komediowych sytuacji i pozwalają się przyjrzeć, jak
zapowiedział reżyser w nagranym pozdrowieniu
dla widzów, samym sobie, mówił bowiem, że to
film o nas wszystkich..
Podczas pokazu pojawiały się żywe reakcje na sali
podczas zabawnych momentów. Po nim można
było usłyszeć od widzów, że to trochę jak
Smarzowski na wesoło. Ci, którzy skupili się w
odbiorze na przedstawianych w polskim kinie już
wielokrotnie zbiorowych traumach, swoje wrażenia
opisywali mniej entuzjastycznie niż ci, którzy
potraktowali film po prostu jako komedie w
historycznych akurat dekoracjach.
Iza Budzyńska

15 impresji z życia Offeliady
Dziesięć to było nie za dużo, by dokładnie tyle pytań
zadać dyrektorowi festiwalu. Trzynastka – wiadomo,
przesądy. Czy piętnastkę warto w jakiś sposób
wyróżnić? Specjaliści od marketingu twierdzą, że
ludzie lubią liczby. Oto więc piętnaście offeliadowych impresji – wspomnień, luźnych myśli,
elementów wartych docenienia. Kolejność przypadkowa.

1. „Kwitnące życie”

Pierwszy laureat Klaudiusza – nagrody dla najlepszego filmu z Gniezna. Autoironiczny, całkowicie
amatorski. Nie była to oczywiście jedyna miejscowa
produkcja. Czemu więc, poza byciem pierwszą
nagrodzoną, na liście znalazła się właśnie ona. Otóż
po obu stronach kamery wystąpiły osoby związane z
Oślą Ławką, wówczas jeszcze nie współorganizatorem festiwalu. Ptaszki ćwierkają, że da się go
odnaleźć w odmętach znanego portalu z filmami
(tego z czerwienią w logo) – ktoś ciekaw, jak wygląda
stary dobry off?

2. Oscary

Można powiedzieć, że o te wciąż najważniejsze
hollywoodzkie nagrody otarliśmy się całkiem blisko.
W jury w 2016 roku zasiadał Tomasz Śliwiński, autor
nominowanego do Oscara dokumentu „Nasza
klątwa” – który rok wcześniej mogliśmy zobaczyć
także w Gnieźnie w ramach konkursu. W jednej z
pierwszych edycji Offeliady był też pokaz specjalny
nagrodzonej statuetką animacji „Piotruś i wilk” Suzie
Templeton, wyprodukowanej w łódzkim studio
Se-ma-for.

3. Animacje

Chciałoby się wymienić wszystkich twórców i
wszystkie filmy, które zapadły nam w pamięć, ale to
niemożliwe. Wspomnieć można choćby Michała
Mroza czy Tessę Mout-Milewską – najpierw
laureatów konkursu, potem jurorów, czy Zbigniewa
Żmudzkiego, laureata honorowej Offelii, jednego z
dobrych duchów festiwalu. Animacje, zwłaszcza
analogowymi technikami, to to, co przy ograniczonym budżecie daje nieograniczone możliwości
tworzenia światów i opowiadania historii. Toteż
właśnie w tej kategorii mieści się sporo filmów, które
ekipa i stali widzowie zaliczają do swoich ulubionych
ze wszystkich 14 do tej pory edycji Offeliady.

5. Zeszyt

Nie wiadomo już, w jakim kontekście podczas
rozmowy nad konceptem tego tekstu padło słowo
„zeszyt”. Jedno jest pewne: zeszyt to automatyczne
skojarzenie z jedną z autorek – Kamilą. Zawsze
skrupulatnie notującą, by nie zapomnieć niczego przy
relacjonowaniu wydarzeń. Tak tylko uprzedzamy, że
to nic podejrzanego, że ktoś coś ukradkiem notuje,
żadne donosy. ;)

6. Osoby wolontariackie

Dyrektor i Ekipa Offeliady to jedno, ale gdyby nie ich
pomoc, serdeczność i świeże spojrzenie, to byłoby
pewnie nudno i nie do końca udanie. Wolontariuszki i
wolontariusze, którzy każdego roku zgłaszają się by
pomóc przy Offeliadzie, to bowiem osoby kochające
kulturę i lubiące ludzi, ciekawe świata, a w przyszłości być może część Ekipy. Tylko trzeba być wytrwałym, jak to bywa w życiu.

7. Mecz ON-OFF

Nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie, a od
wielogodzinnego siedzenia i oglądania filmów
można zesztywnieć. Dlatego też przed jedną z
poprzednich edycji Offeliady, jej ekipa i przyjaciele
postanowili dla rozruchu rozegrać mecz piłkarski na
hali. Jako drużyny ON i OFF, prawdziwie amatorskie i
niezależne dla których ważniejsza niż rywalizacja
okazała się przednia zabawa. Wydarzenie ewidentnie
warte powtórzenia! Tym bardziej, że dochodzą nas
słuchy o trenujących „wyznawcach” koszykówki.

8. Interdyscyplinarne jury

Pomysł, by do wyłaniania zwycięskich filmów
zapraszać nie tylko osoby działające w tej branży, ale
też pisarzy, komiksiarzy, muzyków i inne ciekawe
postaci, od początku towarzyszy Offeliadzie i nie da
się uznać go za nietrafiony. Nie tylko ze względu na
różne spojrzenia na opowiadane na ekranie historie,
ale też na to, że skuszona spotkaniem z artystą
publiczność ma szansę przy okazji połknąć
filmowego bakcyla, a także atmosfery Offeliady. I na
zaskakujące czasem rozmowy, jak np. Kinga Dunin
rozprawiająca w kuluarach o swoich ulubionych
grach komputerowych.

10. Boazeria na ścianach

Nie doszukujemy się tu żadnego szczególnego znaku
czasów, ot po prostu taka impresja, wspomnienie.
Myśl o dawnych wnętrzach Miejskiego Ośrodka
Kultury (dziś, w dobie twórczości Olgi Drendy czy
Marcina Wojdaka, pewnie zostałyby doceniony i
pojawiłyby się apele o ich zachowanie) od razu
przywołuje refleksję, jak inne pod kilkoma były
początki festiwalu. W tym samym stuleciu, a jakby w
innej epoce. Bardziej lokalnie, na mniejszą skalę, w
czasie, gdy jeszcze amatorskie filmy już na pierwszy
rzut oka odbiegały technicznie od tych profesjonalnych. Ale już wtedy festiwal tworzony był wspólnymi
siłami grupki zaprzyjaźnionych entuzjastów.

11. Irek Janion

Niezapomniana osobowość pierwszych edycji
Offeliady. Twórca z przemyskiej amatorskiej grupy
filmowej Zwellinder. Poczuciem humoru, ekspresowym nawiązywaniem przyjaźni i umiejętnością
rozkręcania after party pokazał nam nie tylko, że na
ścianie wschodniej to umieją się bawić, ale przede
wszystkim, że w spotkaniach z niezależnymi filmami
chodzi przede wszystkim o czerpanie z tego frajdy i
o spotkania z ludźmi.

9. Komisja kwalifikacyjna

Nie byłoby Festiwalu, a już na pewno konkursowych
pokazów, gdyby nie ona, czyli komisja kwalifikacyjna,
która każdego roku wybiera najlepsze filmy spośród

13. Dziecko Offeliady

Mając 15 lat można już „dorobić się” dziecka, choć
jest się wtedy niepełnoletnią mamą. No i Offeliada, a
dokładnie jedna z jej współtwórczyń witająca od lat
w biurze festiwalowych gości, czyli Jagoda takie
dziecko ma. To mający dziś 6 lat Olek, który na
Festiwalu jest praktycznie od urodzenia i jego 10
edycji (ach ta symbolika liczb!). Poza tym Olek to tak
oficjalnie Olgierd, gdzie skojarzenia z Olgierdem
Łukasiewiczem całkiem wskazane.

14. Najbardziej egalitarna i tęczowa
tablica ever!

Chodzi oczywiście o ogromną tablicę na której każdy
z gości Offeliady może się podpisać. Imieniem i
nazwiskiem, pseudonimem, hasłem czy nawet
rysunkiem. A jako, że goście i widzowie za każdym
razem są różni, to po każdej edycji taka tablica
zupełnie inaczej wygląda. Najlepiej jednak, naszym
skromnym zdaniem, wyglądała ona w 2019 roku,
kiedy to jeden z młodych widzów narysował na niej
czołg, a starsi goście cudownie go rozbroili,
dorysowując na nim i przy nim kota, tygrysa, „a w
kółeczku”, pacyfę, napis Stonewall, „klimatyczną
klepsydrę” i wiele innych dobrych rzeczy.
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12. Klub Muzyczny Młyn

4. OFFKA

Niestety nie każdy dziś pamięta, ale jeszcze kilka lat
temu wejście w „tryb festiwalowy” i offeliadowa
gorączka zaczynała się od OFFKI, czyli przeglądu
teatrów szkolnych, które występowały dwa dni przed
imprezą na scenie w Miejskim Ośrodku Kultury. Cóż
to były za emocje, kiedy młodzi aktorzy z gnieźnieńskich szkół podstawowych wraz ze swoimi opiekunami realizowali z przejęciem przedstawienia, którym
każdego roku towarzyszyło inne hasło jak legendy,
Ignacy Krasicki czy królewskie koronacje.

setek nadesłanych. To bowiem ona dba o to żeby
offeliadowi widzowie mogli oglądać naprawdę
najlepsze niezależne produkcje. A praca to niełatwa,
bo często pełnoetatowa (8 godzin oglądania) w
rękach kilku osób o różnych doświadczeniach,
wrażliwości czy spojrzeniach na kino i nie tylko. W
związku z tym powstaje tajna petycja komisji do
dyrektora Offeliady o procentową rekompensatę
podejmowanego trudu.

Wspaniałe miejsce, którego dziś już niestety nie ma…
Przynajmniej w takiej formie jakiej istniał przed
pandemią. To tam bowiem odbywały się koncerty czy
festiwalowe karaoke, a już na pewno integracyjne
aftery. Choć z drugiej strony miejsc przyjaznych
Offeliadzie jest oczywiście więcej, to Młyn z Kaziem
za barem, rockową muzyką, miękkimi kanapami,
bilardem, a swego czasu nawet snookerem czy
wszechobecnym wizerunkiem gitar albo Boba
Marley’a lub Jima Morrisona był tylko jeden.

Osób ważnych dla Offeliady jest tak naprawdę wiele,
poczynając od dyrektora Piotra Wiśniewskiego,
poprzez jego zastępców i dziewczyny z biura
festiwalowego, a kończąc na partnerach ze stowarzyszeń czy instytucji oraz wolontariuszach i reszcie
Ekipy. Jednak to on jest najbardziej niewidzialną, ale
dającą jakże namacalny wkład osobą, czyli Maciej
składający gazetkę, którą trzymacie właśnie w ręce.
Iza Budzyńska
Kamila Kasprzak-Bartkowiak
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