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WOODY ALLEN 
/ ALLEN STEWART KONIGSBERG/ 

·- ----------- - -
urodzony 1 grudnia 1935 roku w Brooklynie w Nowym Jorku ame-

rykański reżyser i aktor, komik kabaretowy, telewizyjny i filmowy, 

gagmen i pisarz. 

W 1969 roku realizuje swój pierwszy film "T ake the Money 

and Run" /Bierz forsę i w nogi/, w którym odtwarza główną rolę. 

Korzystając z doświadczeń Charlesa Chaplina, Bustera Keato

na i braci Marx, tworzy sylwetkę sympatycznego niezdary, którego 

działania nieustannie rozmi-

jają się z intencjami i wień-

czą sukcesem poprzez ab

surdalną grę przypadków. 

Prezentuje komizm opar-

ty z reguły na parodio

waniu utartych konwen-
-~~-cji i sytuacji filmowych, 

godzący satyrą w obi ego-

we mity, zwłaszcza amery

kańskie. 

Nie związany z Hollywood, 

filmy swe kręci i produkuje najczę-

ściej w Nowym Jorku, a ich akcja 

rozgrywa się przeważnie w śro-

~..__,__ 

dowisku nowojorskich intelektu

alistów. 

Do najważniejszych fil-

· mów Allena należą: "Banano

wy czubek", "Śpi~ch", "Mi-

/ość i śmierć", "Annie Hall", 

"Wnętrza", "Manhattan", 

"Zelig", "Purpurowa róża z 

Kairu", Hanna i jej siostry", 

O WOODYM ALLENIE 
"Kocham Woody Allena za to, że nie mogąc zostać kimś innym, zapa

miętale i z detenninacją usiłuje pozostać sobą. Kocham go za to, że jest." 

Jacek Łaszcz 

"Słuchanie jego monologów zawsze wywoływało u mnie i u moich 

przyjaciół osobliwe wrażenie, że są to nasze wewnętrzne monologi, 

nagrane i nadawane publicznie." 

Richard Schickel 

"Allen uczynił ze swoich filmów wypowiedź na temat świata, w którym 

żyje i który jest także naszym światem. Jego życie staje się na ekranie 

idiomem kultury, którą usiłuje przedstawić w całym jej paradoksal

nym skomplikowaniu." 

Andrzej Kołodyński 

"Woody Allen sprawił, że ludzie zaczęli się mniej przejmować swoim 

wyglądem i sposobem używania pięści, swymi seksualnymi obawami 

i wszelkimi innymi przyczynami niepokojów." 

Pauline Koel 

"Woody nie jest lekkomyślny. Myślę, że naprawdę stosuje się do swej 

filozofii, że odczuwa przybywające lata i niepokoi się myślą o śmier

ci. Zawsze też stara się intuicyjnie wykorzystać osobiste doświadcze

nia w twórczości." 

Marshall Brickman 

'Woody jest zawsze w pełni przygotowany. Przychodzi i robi swoje, 

spokojnie, bez kłopotów. Niewiele mówi. I na planie nie jest zabaw

ny: żadnych śmiechów." 

Melvin Bourne 

"Nigdy nie oddaje się bez reszty swemu występowi, jak to usiłują 

czynić inni komicy. Nie jestem pewi;;~~ykolwiek tak napraw~ 
dę cieszył się swoim numerem." 

Tony Roberts 



WOODY ALLEN O SOBIE 
"Przedtem, gdy byłem nieśmiały i nikomu nie 

znany, wydawało mi się, że jeśli tylko jakoś 

mi się powiedzie, wyzwoli mnie to towarzysko, będę mógł się 

zre l aksować i chodzić do opery, na przyjęcia i robić wszyst

ko. Ledwo jednak stałem się znany, to właśnie stworzyło pro

blem. Boże! - myślałem sobie - jestem znany i nie mogę wyjść!" 

"Uważam się za niezwykle uprzywilejowanego. Pracuję 

niezależnie, przed nikim nie odpowiadam. Jeśli przyjdzie mi 

pomysł na interesujący film, zaczynam pracować, nie wy

wołując specjalnej ciekawości, a jeżeli nie udaje mi się jakaś 

scena, mogę ją zrobić po raz drugi, nie wywołując dramatu."-

"Nie chcę robić serii filmów, z których każdy wyrażać 

będzie jakieś głębokie przesłanie. Człowiek chce zrobić parę 

filmów, ale wystarczy mi, jeśli będą wśród nich najzwyklejsze 

komedie, a także musical." 

"Najlepszy film, jaki zrobiłem to Wspomnienia z gwie

zdnego pyłu. Okazał się najmniej popularny, co by automa: 

tycznie znaczyło, że jest najlepszy. W każdym razie najbliż

szy jest tego, co zawsze usiłowałem osiągnąć." 

"Moje filmy mają pewne stałe tematy. Na początku zaj

muję się największą ze wszystkich trudności - stosunkami miło

snymi. Wszyscy mają z tym do czynienia. Ludzie albo kochają, 

albo zakochują się, odkochują, szukają miłości, próbują jej 

uniknąć. Boże, są miliony odmian. Potem zaczyna się problem 

z wzajemną komunikacją. Chodzi o to, co się określa jako za

leżność. Zawsze jest to związane ze strachem. Zależność i strach 

ręka w rękę idą ulicą. Właśnie dlatego życie jest bolesne." 

Cytaty pochodzą z książki "Woody Allen" Grahama McCanna, 
przeł. Andrzej Kołodyński, Wydawnictwo "bis", Warszawa 1993. 



CASABLANCA 
- film z 1942 roku w reżyserii Michaela Curtiza. 

Scenariusz Jules i Philip Epstein, Howard Koch. 

Wykonawcy: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude Ra

ins1 Paul Henreid, SydneyGreenstreet, DooleyWilson jako Sam. 

Na pierwszy rzut oka nie ma powodu, dla którego film 

"Casablanca" - chyba najczęściej wznawiany w świecie -

miałby być czymś więcej niż stereotypowym i poręcznym 

wypełniaczem programu. Początkowo w Warner Brothers 

przykładano do tego projektu tak niewielką wagę, że po za

oferowaniu go George' owi Raftowi /który potmktował rzecz 

tak dalece podejrzliwie, że odrzucił rolę, podobnie jak wcze

śniej odrzucił "Sokoła maltańskiego"/ zdecydowano się na 

produkcję klasy "B", przypisując do ról głównych Ronalda 

Reagana i Ann Sheridan. Dopiero obiecujący pierwszy szkic 

scenariusza bliźniaków Epstein oraz szczęśliwa, choć spóźnio

na decyzja o powierzeniu filmu Curtizowi, kandydatowi już 

trzeciemu z rzędu, spowodowały zmianę nastawienia i do-

prowadziły do stworzenia tej "Casablanki" , którą świat zna 

i kocha . 

A kochamy film z wielu powodów - ze względu na bez

błędną obsadę, piosenkę /"As Time Goes By", do której wy-

rzucenia z filmu namawiał Warnerów kompozytor Max Ste

iner/ , blyskotliwy dialog, cudowne porozumienie między 

Bogartem i Bergman . Jest to doskonały przykład filmu roman-

) 

) 

tycznego, historia kochanków wyznaczonych przez gwiazdy 

w wirze świata, gdzie miłość oznacza przekroczenie siebie. 

Gdyby Bogart i Bergman odeszli razem w zakończeniu, "Ca

sablanca" nie zajmowałaby dziś tak szczególnego miejsca 

w pamięci. Ale oczywiście nie odchodzą razem, zamiast tego, 

uznając, iż w czasie wojny szczęście dwojga ludzi znaczy 

mniej niż domek z kart, poświęcają milość obowiązkowi - a 

to znaczy, że ich miłość trwać będzie wiecznie. Jak mówi 

Bogart: "Zawsze będziemy mieli swój Paryż" . 

Film uzyskał trzy Oscary: za najlepszy film, dla najlep-

szego reżysera i za najlepszy scenariusz. 

Barry Norman, "1 OO najlepszych filmów stulecia", przeł . Andrzej Koło

dyński , Oficyna Wydawnicza "Reporter", Warszawa 1993, s. l 00-101 . 



BOGART 
W kinie, aż po dzień dzisiejszy zadomowili się akto
rzy wielcy inną wielkością : Greta Garbo i Marlena 

Dietrich, Gary Cooper i Humphrey Bogart, Marylin Monroe i także 

Zbigniew Cybulski. Ta wielkość nie brała się z głębokiej wiedzy o 

wcielaniu się w najrozmaitsze postaci, z umiejętności wyczuwa

nia, odkrywania w owych postaciach aspektów nieoczekiwanych, 

nowych phszczyzn człowieczeństwa, wydobywania z nich emocji 

zarazem silnych i doniosłych. Przeciwnie, każdy z wielkich akto

rów kina łączy się z jednym, ciągle tym samym typem przeżywa
nia. Jest to wszystko łatwiejsze do zdefiniowania w kategoriach 

socjologicznych niż estetycznych. 
·~~~~~~--~~~~~~ 

Problematyka aktorstwa filmowego, jego specyfika i technika ist-

nieje w związku z postacią, którą aktor tworzy, w związku z jej mery

toryczną, społeczną i mitologiczną treścią. Piękny szkic Andre Bazi

na, napisany po śmierci Humphreya Bogarta, miał być hołdem dla 

sztuki wielkiego, może największego aktora współczesnego kina: "Jego 

twarz naznaczona tym wszystkim, co widział, jego chód ociężały tym 

wszystkim, czego doświadczył. Zwyciężony dziesięć razy przez śm ierć, 
oprze się dla nas jeszcze razi". A był tylko opisem postaci, którą 
Bog~~;,;yii;;o~;.;J~V:rn~~~bYfkf~J;-j~..;;;;erGś~i.-
-- Wielkie aktorstwo fi lmowe charakteryzowała zawsze wyrazistość, 
precyzja, powszechna czytelność jednej, w różnych wariantach po

wtarzanej postaci - a nie bogactwo wcieleń, nie złożoność rysów, nie 

wieloznaczność motywacji i przeznaczeń. A równocześnie - i to jest 

jeszcze bardziej widoczne - wielkie aktorstwo filmowe było tam, gdzie 

rodziły się postacie w danym momencie i w danym społeczeństwie 

najbardziej oczekiwane, potrzebne, wytęsknione. Czym była w tym 

sensie niezapomniana postać , ciągle ta sama, którą tworzył Humph

rey Bogart na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych? To ktoś 
zgorzkniały, rozgoryczony, przegrany, skazany, slaby na pozór, kto 

niespodziewanie dla samego siebie, w sytuacji ostatecznej potrafi 

zdobyć się na ogromną przenikliwość, a także odnaleźć w sobie fi

zyczną silę. Z tego źródła przede wszystkim wypłynął fenomen Bo

garta, bo tęsknota do takiego gorzkiego zwycięstwa towarzyszyła 
pokoleniu ówczesnych młodych, do których zaliczał się również Ba

zin. Podobny sens miało później zjawisko Deana czy Brando, za

wsze brało się z psychologicznej treści postaci, którą powtarzał, 
z umiejętności odnalezienia w niej tego, czego oczekiwali w danym 

momencie młodzi, najlepsi odbiorcy kina ( ... ). 

Bol~sław Michałek, "Film - sztuka w ewolucji", Wydawnictwa Artystyczne 
i Filmowe, Warszawa 1975, s. 87-94 . 
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KALISZ. UL. CHOPINA 25. TEL. 59-107, FAX 732-49 

Największy producent tkanin 
dekoracyjnych do mieszkań, 

stylowych wnętrz, galerii, salonów, 
teatrów, sal kon certowych . 
Poleca: aksamity je dnobarwne i 
drukowane, plusze dekoracyjne, 
żakardowe narzuty, makaty, zasłony. 

62-800 KALISZ 
UL. NIECAŁA 6 
tel. 720 61 do 6 
fax 747 72 
zaopatrzenie: 
763 56 
zbyt: 729 01 

62-800 KALISZ 
al. Wojska Polskiego 23-27 
tel./fax 644-801 

Market LIDER 
(3 ~ { • Js.c. 
Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania 
Miasta 
Biuro 62-800 Kalisz , ul. Łódzka 19, te l. /0-6 2/ 756 65 
Baza 62-800 Kalisz - Niedźwiad y 38, tel. /0-62/ 743 70 

ZAKŁADY PŁYT WIÓROVVYCH 
ul. Bolesławiecka 10, 98-400 Wieruszów, tel. /0-647141-318 

ELEKTRIN 
Kalisz, ul. Kanonicka 1, tel. 734-60 

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE: 
lampy, przewody, żarówki , 

baterie, oświetlenie halogenowe, 
przepływowe podgrzewacze wody, 
energooszczędne źródła światła . 
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Brygada obsługi sceny 
SŁAWOMIR KRASNOSIELSKI 

TADEUSZ LICHOCKI 
ADAM OTMIANOWSKI 

GRZEGORZ SZARY 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej 

JADWIGA KURZAWA 
krawieckiej męskiej 
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stolarskiej 
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Kwiaty na premierę dostarcza Gospodarstwo Ogrodni
cze Czesława Klimczaka z kwiaciarni "L OT O S" -
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