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Przypadkowe spotkanie łączy losy Wiery i Chmarowa. On - znany reżyser 
filmowy poznaje ją na przyjęciu w domu wybitnego chirurga. Wiera była kiedyś 
tancerką, lecz u progu baletowej kariery wypadek samochodowy zmusił ją do 
porzucenia sceny. Została żoną starszego od siebie lekarza, który poskładał 
ofiarę katastrofy i stworzył z niej nowego człowieka, który musi żyć w sterylnej 
izolatce domowego zacisza. Chmarow, nie wiedząc o przeszłości Wiery, nieocze
kiwanie proponuje jej rolę w swoim nowym filmie. Chora kobieta egzystująca 
z wyrokiem śmierci postanawia zaryzykować i skorzystać z szansy przeżycia 
szaleństwa, przygody. 

Wiera i Chmarow są zupełnie różni. Ona inteligentna, szczera, opanowana, 
ironiczna. On ostentacyjnie grubiański, egoista, bezczelny, impertynent. Wspólna 
praca na planie filmowym tak odmiennych indywidualności rodzi wiele konflik
tów, ale w miarę mijania czasu ci dojrzali ludzie stają się sobie coraz bardziej 
bliscy. Pod wpływem Wiery Chmarow zrzuca maskę lekkoducha. Wiera zaś, 
dzięki grze w filmie, odzyskuje .,duszę", słyszy „dzwony" wzywające ją do 
świątyni Sztuki, .,której każdy przechodzień wkraczający pod jej sklepienia przy
nosi w ofierze całe swoje życie ... " 

Tak wygląda zarys fabuły „Dzwonów" Giennadija Mamlina. Autor, opowiada
jąc o niebanalnym uczuciowym związku dwojga artystów, rezygnuje z taniego 
sentymentalizmu na rzecz humoru i szlachetnego wzruszenia . 
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Zastępca Dyrektora - Stanisław Kulczyk, Koordynator Pracy Artystycznej - Anna Jagusiak, Kierownik techniczny - Andrzej 
Wiesław Miller. 

Kierownicy pracowni: krawieckiej - Stefania Witas, perukarsko-fry;zierskiej - Anna Bednarczyk, elektrotechnicznej - Piotr 
Kuzior, malarsko-modelatorskiej - Genowefa Stępień, stolarskiej - Edward Wieczorek, ślusarskiej - Władysław Sadowski, 
szewskiej - Franciszek Adrianowicz, elektroakustycznej - Edward Drynda, tapicer - Janusz Kubala, Studio Nagrań - Dariusz 
Mokwa, Biuro Obsługi Widzów - Maria Bakuła. 

Opracowanie graficzne programu - Tadeusz Kijański, Zdjęcia - Jerzy Piwowarski , Redakcja programu - Marta Rudzińska . 

Druk: Częstochowskie Zakłady Graficzne. 


