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Muzyka Bruno Coli, Nino Rota 

Honorowy patronat Konserwatorium uzycznego im. Niccolo Piccinni 

w Bari, którego wieloletnim dyrektorem był kompozytor Nino Rota . 
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(Lo sceicco bianco) 

Przekład Ewa Nicewicz 

Premiera 23 września 2011, Duża Scena 



Wierzy/ niekiedy, że nad rzeczywisrością zapanować mozna dzięki silom tajemniczym, 
magicznym, ale w końc z~ zumial, że jedyną prawdziwą magią jest mag w poezji. 
Poezja jesc jak prorok. 

Kardynał Ach i/le Silvestrini podczas pogrzebu Federico Felliniego 



Od lewei asystent Felliniego Dominique Del ouc~ francuska aktorka Anouk A i mee, 
Marcel lo Mastroianni 1 Federico Fellini, 1962 r. 

Twórcy spektaklu mówią 



Sergio Maifredi, reżyser 

.Biały szejk" jest filmem niezwykłym, który już w momencie swojego powsta
nia znacznie wyprzedził świat roku 1952. Jest pierwszym samodzielnym filmem 
Federica Fell iniego. Dziś możemy powiedzieć, że tkwi w nim zapowiedż jego 
wszystkich przyszłych dzieł. W .Białym szejku" Fellini tworzy charaktery i porusza 
problemy, k óre przewijają się przez całą jego twórczość, budując specyficzną 
wizję świata . 

Ogromnym za zczyrem dla mnie jest ukazanie mojego kraju, Włoch . oczami 
młodego Felliniego. Powodem, dla którego adaptuję .Białego szejka" na scenie 
Teatru owego, była chęć ukazania, po Pirandellu i Goldonim, kolejnej wielkiej 
osobowości włoskiej sztuki. Uważam, że w ten sposób mogę zrobić coś na rzecz 
Teatru Nowego i jego publiczności - mogę przyczynić się do zbliżenia naszych 
dwóch europejskich kultur. 

Jestem szczęśliwy, mając okazję pracować w tak ważnym miejscu, jakim jest 
Teatr Nowy, i mieć do czynienia z tyloma wybirnymi aktorami. Pracuję również ze 
swoim stałym zespołem: Daniele Sulewic, odpowiedzialną za kostiumy i scenografię, 
oraz Brunem Coli, kompozytorem muzyki do spektaklu, dla którego inspiracją była 
muzyka ino Roty. Dziękuję im i całemu zespołowi aktorskiemu1 

Daniele Su lewic, autorka scenograAi i kostiumów 

Poprzez scenografię chciałam wprowadzić wi za do wnętrza sali kinowej, do 
świara czarno- białej kinematografii, na wzór obrazkowo-fotograficznych romansów 
Użycie w dekoracji licznych odwołań do Rzymu oraz studia filmowego Cinecitta po
zwoliło przenieść na deski teatru trochę .włoskości Felliniego·. Chodziło mi o sce 
nografię przesady, w której aktorzy (zdolni do gwałtownych przemian) przeno
szą nas z banalnej mieszczańskiej codzienności do świata cyrkowego, onirycz
nego, barwnego. Olbrzymie lale, pragnienie kobiecości rodem ze snów Fellinie
go.zwierzęta-zabawki ludzkich rozmiarów, nieustanna wymiana dekoracji i kosti -
mów pozwoliły m1 utrzymać ironizującego ducha filmu przy jednoczesnym za
chowaniu dystansu, koniecznego do płynnego przejścia od kina do teatru. 

Doceniam i podziwiam aktorów Teatru Nowego za to, że wiedzą. jak wykorzy
stywać kostiumy i rekwizyty, którymi się posługują, kreując swoje postacie. Sergio 
Maifredi potrafi tchnąć życie scenografię, a aktorzy niestrudzenie mu w tym 

tórują. Nic z tego wszystkiego nie udałoby się jednak bez wsparcia i pomocy 
całego zespołu technicznego tearru, cechującego się wysokim profesjonalizmem 

1 ogromnym zaangażowaniem. 
Praca w Teatrze No ym pozwala rozwijać wyobrażnię i fantazję. 



Na zdjęciu od lewej: Vittorio De Sica, Roberto'11.ossellini I Federico Fellini 
( 

Fellin i o „Bi ałym szejku" 



Producenr Carlo Ponti zdobył od Antonioniego trzy, cztery strony opracowania 
na temat modnych w latach 50. we Włoszech historii obrazko ych. Poprosił Tu Ilio 
Pinellego, współautora scen, i mnie, abyśmy napisali scenariusz. To mial być iro
niczny i gorzki film o sentymentalnych i romantycznych iluzjach świata przedsta
wionego w komiksach. Pewnego dnia Pinelli powiedział : .Dlaczego nie zrobimy 
hiscorii o pannie młodej, która ucieka z domu. aby spotkać swojego idola?·. Ja od
powiedziałem szybko: .Dobra, ale niech uci ka podczas podróży poślubne( 
Do kompletu dodaliśmy jeszcze audiencję u papieża, grożących krewnych, komicz
ne bohaterstwo opuszczonego pana młodego próbującego ukryć swój wstyd. 
Antonioniemu jednak taka historia niezbyt się spodobała .. Od producenta do 
producenta, scenariusz trafił do Luigiego Rovera, który pewnego dnia spojrz ł na 
mnie i zdegustowany powiedzia ł : .Dlaczego ty tego nie robisz?" Rovere nie bez 
wahania zgodził się na wyprodukowanie filmu. Muszę przyznać, że ta tematyka mi 
się spodobała. a komiks przygodowy zawsze byl moją pasją Czy nie pracowa
lem kiedyś w magazynie .Nerbini" .. . pisałem scenariusz .Avventuroso"*? Fana
tyczni bohaterowie wzbudzali moją ciekawość juz w czasach mojej wspólpracy 
z .Cinemagazzino· i z .Cineillustrato"; zajmowałem się pocztą i podpisując się 
jako Aramis, odpowiadałem na wszystkie marzenia i deliryczne wizje czytelników. 
To był więc świat, który znałem bardzo dobrze. 

"komiks przygodowy z at 30. ' 40. 
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Federico Fellini podczas ~ ręcenia ·Nt.\cy Cablru". 1957 r_ 
I 

Prawdziwym życiem są marzenia 



Federico Fellini urodził się 20 stycznia 1920 roku w nadmorskim kurorcie Romanii, 

w Rimini . Problem z jego biografią jest jednak taki, że bardzo często zmienia ł 

wersje życiorysu . Układał go niczym film; zmieniał fakty, coś wyrzucił, coś dodał. 

Jak sam maw iał: Nie powinniście ufać moim słowom, ponieważ za rok powiem coś 
zupełnie innego. Nic nudniejszego i bardziej przygnębia1ącego niż powtarzanie tych 
samych faktów przez cale życie. W istocie biografię Felliniego prezentuje jego 
twó rczość, jednak problem stanowi tu oddzielenie prawdziwego życia od 
wytworów jego imaginacji i fantazj i. Mistrz odstawał od utartych kanonów 
ówczesnej sztuki - dz iś n azwalibyśmy o nonkonformistą. Zycie w Rimini, a po
tem we Florencji ograniczało jego aspiracje i marzenia - Fellini cenił niczym nie
ograniczoną wolność, niepo orność i wręcz cygańską swobodę istnienia. Za
wsze mia ł skłonność do odmieńców, outsiderów i idących pod prąd . Rzym 
- barwne i tętniące życiem miasto - był dla niego światem, którego potrzebował. 
Społeczeństwo ciekawych kontrastów, niespokojna ludzk fauna, a nader wszyst
ko okres narodzin i początku nowej epoki. 

iechęć do mieszczańskich .szacownych i przyzwoi tych" wyrazi ł w roku 
1952, kiedy to powsta ł jego pierwszy samodzielny film - .Lo sceicco bianco· 
(.Bia ły szejk.). Pomysł nak ręcenia fi lmu pojawił się u Felliniego podczas jego 
pracy dziennikarskiej. Pisa ł satyryczne teksty i słuchowiska do radia, a jego 
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sarkastyczny dowcip i złośliwe obserwacje trafiały na podatny grunt - podobały 

się publiczności, która oczekiwał czegoś innego niż to, co dawały jet ówczesne 
środowiska lewicowe i marksistowskie. To właśnie z tej strony spłynęła na Felliniego 
fala krytyki po pierwszych prezentacjach .Białego szejka" 

Wł chylat 40. i 50. to okres rozkwitu kultury popularnej, a także prasy, komik-
ów i lekkich, ciągnących się przez kilka numerów czasopism fotoromanzi - po
wieści obrazkowych. Wraz z masowym pojawianiem się takich fotopowieści 
kolejni twórcy przedstawia li swoje pomysły na film. Pierwszym z nich był 
Michelangelo Antonioni. Jego pomysł co prawda upadł, jednak zainspirował 
Felliniego do opowiedzenia ros tej historyjki o młodym małżeństwie zaropio
nym w grze pozorów i społecznych konwenansów. Film został nakręcony zgod
nie z tradycją kina komediowego, z przewagą komizmu sytuacyjnego. Ivan Cavalli 
to typowy przedstawiciel klasy średniej - człowiek bez osobowości, którego 
ogranicza infantylny strach przed prawdą i kompromitacją. Jego żona, 
Wanda, żyje świecie fantazji i snu, stworzonym za sprawą serii jej ulubionych 
fotoromanzi, bohaterem których jest Fernando Rivoli - .odtwórca· tytułowej po
staci białego szejka. 

Ze scenariusza .Białego szejka": WANDA: Prawdziwe życie składa się z marzeń ... 
ale czasem re marzenia prowodzq nas na skra1 przepaki . .. 

Słowa Wandy, próbuiącej popełnić samobójstwo. powtarzał nawet sam 
Fellini. Sta ły się one dla niego prawie mottem, manifestem artystycznym. osobi
stym wyznaniem. Z czasem jedna sam Mistrz zaczął drwić ze swojej postawy. 
Sen Wandy o białym szejku skończył się wraz z poznaniem Fernanda, który 
z niebiańskiego anioła zawieszonego na huśtawce zmienił się w prowincjonal
nego gbura i donżuana . 

Fellini bawił się w filmie światem realnym i wytworami imaginacji - hołdował 

surrealistycznej sztuce, którą widać nie tylko w jego filmach, ale tez w szkicach. 
Posługiwał się groteską i karykaturą, która była jego zywiolem. Niechęć do 
tęp ty i zadufkostwa widać w .Białym szejku" od pierwszych minut filmu. Obraz 
ten zosta ł doceniony przez krytykę dopiero kilka lat po swojej premierze, gdy ia
domo już było, że Fellini jest geniuszem, a jego .La Strada" arcydziełem. Rola zja
dliwego obserwatora, ironisty z temperamentem karykaturzysty pozwoliła mu 
z łatwością opisać ówczesną Italię. Fellini w obsadzie łączył aktorów zawodo
wych z aktorami amatorami. W rolę tytułowego białego szejka wcielił się 
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Wanda G1ardino Cavalli Marta Szumie/ 

Ivan Cavalli Waldemar Szczepaniak 

Fernando Rivoli (B i ały szejk) Mirosław Kropielnicki 

Felga, Prostytutka Asunta. Pokojówka. Pierwsza fanka Białego szejka. Anna Mierzwa 
Kobieta na dworcu. Kobie ta na audiencji 

Rita Rivol i, Marilena Alba Velard i, Kobieta na audiencji Daniela Popławska 

Kuzynka Rita, Prostytutka Cab1ria, Oksana Pryjmak 
Druga fanka Białego szejka, 

Sulamitka. Kobieta na dworcu 

Ciotka Ivana, Sulamitka, Kobieta na dworcu Maria Rybarczyk 

Marcacci. Mambroni, Bagażowy, Tadeusz Drzewiecki 
Boy hotelowy, Komisarz, Ksiądz, Robotnik 

Księgowy Madaglia, Beduin, Srzedawca na plazy, Radosław Elis 
Męzczyzna na dworcu, Akordeonista 

~ 

Wujek Ivana. Oscar, Asystent Komisarza, Zbigniew Grochal 
Męzczyzna na dworcu 

Gigione, Recepcjonista. Reżyser, Lekarz, Andrzej Lajborek 
Mężczyzna na dworcu, Robotnik, Taksówkarz 

Federico Fell ini Ildefons Stachowiak 

STATY$Ci 

Beduin. Czlonek ekipy fl lmowej. Zolnierz, Męzczyzna na dworcu Mirosław Bartkowiak 

Członek ekipy fi lmowej, Zolnierz. Mężczyzna na dworcu Krzysztof Bauman n 

Arruro (Miotacz ognia), Asystent reżysera , Franciszek Leśniewski 
Szef statystów 1 ekipy filmowej, Zakonnica Krzysztof Przybyłowicz 

Czlonek ekipy filmowej, Zolnierz. Robert Szymlet 
Mężczyzna na dworcu, Mężczyzna na audiencji 

Członek ekipy fi lmowej, Zolnierz, Mężczyzna na dworcu Brunon Urbaniak 

Beduin, Członek ekipy filmowej, Zolnierz, Mężczyzna na dworcu Tomasz Zientkowski 

ORAZ DZIECI 

Armandino Jakub Głowicki 
Stanisław Miedziejko 

Reżyseria Sergio Maifredi 

Scenografia 1 kostiumy Daniele Sulewic 

Muzyka Bruno Coli oraz fragmenty kompozycj i Nina Rota 

Asystent~a reży>era - Tiumacz Kamila Badoń-Lehr 
Agnieszka Domaradzka 

A>ystentka scenografa Emilia Grzeczka 

Inspicjent Krzysztof Przybyłowicz 



Alberto Sordi, którego aktorstwo pociągało tylko ze względu na możliwość 
nieograniczonego obcowania z kobietami. Osobną historią jest również obsa
dzanie w jego filmach Giulietty Masiny, żony reżysera. 

Jest jeszcze coś będącego integralną częścią twórczości Felliniego. Muzyka 
kompozytorstwa Nino Roty była dla Federica czymś więcej niż tylko stworzeniem 
akompaniamentu akcji i nadaniem jeJ odpowiedniego nastroju. Mimo częstych 
ironicznych wypowiedzi na temat Nino Roty Fellini go kochał. Rota w swojej 
muzyce przekazywał uczucia z niezwykłą lekkością. Pod Jego palcami rodziła się 
muzyka docierająca do najgłębszych zakątków ludzkiej osobowości. Współpraca 
Felliniego i Roty, rozpoczęta przy .Białym szej ku", trwała ponad ćwierć wieku 
i p rzebiegała absolutnie bez najmniejszych zgrzytów i konAiktów Nie było 

już później drugiego takiego duetu, który łączyłaby więź wprost metafizyczna. 
Po śmierc i Roty Fellini wspominał, iż w pewnym momencie przyjacielowi wystar
czyły dwa zdania o filmie, żeby widzieć komentarz muzyczny i zacząć go realizo
wać - już na poziomie świadomości. $mierć Nino Roty był dla Felliniego 
osobistym przeżyciem i wielką tragedią. Reżyser musiał obudzić się w nowej 
rzeczywistości, w której nie mógł liczyć na arcyralent swojego przyjaciela. 

Początek lat 90. był okresem wypierania autorskiego kina Felliniego 
przez kino komercyjne. Dla reżysera był ro ciężki czas. W 1991 roku zmarł brat 
Felliniego - Riccardo. Swoje siedemdziesiąte urodziny Mistrz obchodzi ł w po
czuciu, że brakuje mu siły na kolejny wielki film. Mimo to rok później odebrał 
Oscara, który był uhonorowaniem jego całej twórczości. Okazjonalnego szampa
na wypił już jednak w pokoju hotelowym, z dala od uroczystej kolacji dla laure
atów Druga połowa 1993 roku była ciągłym zmaganiem się z problemami 
z sercem i krążeniem. Fellini przeszedł kilka ciężkich operacji i długo leża ł w szpi
talach. Pogarszał się także stan zdrowia chorei na raka Giulietty Masiny, która 
uk rywała przed mężem swoją chorobę. 30 sierpnia 1993 roku obchodzil i swoją 
50. rocznicę ślubu . Dzien później w południe Fellini zmarł. Giulietta wytrzymała 
bez męża 7 miesięcy- zmarła w marcu 1994 roku . 

• Biały szejk" w reżyser i i Sergia Maifrediego jest pierwszą polską inscenizacją 
filmu Felliniego. 

Marek Grześkowiak, Poznań 2011 
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Na obu stronach fragmenty scenogra~I autorstwa Q.aniele Sulewic do spektaklu 
.Biały szejk". reż . Sergio Maifreai. 2011 r. 



Lino Del Fra, „Bianco e Nero", 1957, nr 6 

Fellin i rzuc i ł na stó ł parę swoich najlepszych kart (. . J Styl i ton jego opowieści 
stanowiły autentyczną nowość vv ówczesnej produkqi włoskiej, byty dalekie 
od drobiazgowej i beznamiętnej analizy uprawianej przez czysty neorealizm, 
odmienne od beztroskich rytmów Renato Casstellaniego, wolne od komunałów 
hollywoodzkiej proweniencji (. .). Oryg i nalność ekspresji .Białego szejka" przejawia 
się rn.in. w złośliwości, z jaką kamera ironicznie wychwytuje gesty i zachowania 
drobnomieszczariskich bohaterów, których prowincjonalne marzenia wreszcie 
się u rzeczywistn i ły. (. .. ) Wiatr bez l itośnie uderza w postacie(. .. ) obnażając 
jeszcze gwałtowniej ich kabotynizm. Wiatr nien tura lny, produkt reżyserskich 
zabiegów, radosne, szydercze ucie l eśnienie stylu ca łego dzieła . (. .. ) .Biały szejk. 
jest najbardziej obiek ywnym spośród filmów Fell iniego. (. .. ) reżyser nie identy
fikuje się z żadną ze swych postaci. 
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Dominique Delouche - producent i reżyse r, asystent i przyjaciel Federica 
Felliniego, Paryż, 14 lipca 2011 r. 

.B ia ły szejk" jest pierwszym w pełni samodzielnym, autorskim filmem Fell iniego. 
Stanowi przejście ze świata karykatury, będącego jego domen w okresie dzienni
karstwa satyrycznego, do konwencji kroniki fabularnej, w jakiej osadzony będzi e 

jego kolejny film - ,Wa łkonie' (.I Vitelloni") 

W tym przypadku karykatu ra odnosi się do zafa ł szowanej wizji świata , jaką 

próbowała ukazywać ideologia faszys towska. Kino Mussoliniego mia ło za zada
nie pobudzać do marzeń, podtrzymywać umysły w stanie iluzji o istnieniu szczę

'liwego s po łeczeństwa, silnie osadzonego w aspiracjach o charakterze senty
mentalnym. Było to kino „białych telefonów' (symbol sukcesu społecznego) 

i tak też zostało napiętnowane przez twórców kina neorealis tycznego. Sam Fell ini, 
nie czyniąc ze swej satyry oskarżenia o wydźwięku politycznym (zbyt wiele mia ł 

w sobie pobłażliwości wobec wszystkich, nawet wobec myślących źle), znalazł tu 
dla siebie materiał na kary katurę społeczną w nieco molierowskim stylu. Określe

nie .fumetti' (.dymne obrazki') odnosi się do typowo włoskiego gatunku dzienni
karskiego i po dziś dzień oznacza komiks, w którym z ust postaci wychodzą dialo

gi w formie .dymków". Ten rodzaj ilustracj i zdominował dzienniki i dał ich czytel 
nikom poczucie, że umieją czyta ć, podczas gdy w rzeczywistości rozszyfrowa

nie merytorycznego a r tykułu przekraczało ich moźliwości. Fellini wykorzystując 

postać młodej mężatk i po rzucającej męża , by podążyć za mężc zyzną ze swych 
snów, obnażał ig noranqę i g łupotę panujące owym świecie iluzji. 
„Biały szejk' był w pewnym sensie zapowiedzią kolejnych dzie ł Fellin iego. 
Ponowne zastosowanie koloru, pikturalna brawura i psychologiczna intuicja po
zwo li ły mu stworzyć z filmu .Osiem i pół' monumentalne dzieło sztuki. Federica 
poznałem osobiście trzy ła ta po nak ręceniu „Białego szejka' Obda rował nas ju ż 
wtedy wielkim filmem .La Strada" - pe rełk , która ostatecznie rzu ciła mnie 
w objęcia kina. a lata 1955- 1960 przypadł zloty okres Felliniego, ale i mój. tv ia
łem zaszczyt pracować z nim i asystować mu przy jego kolejnych wielkich pro
dukcjach: .Niebieskim ptaku" .Nocy Cabirii' i „Słodkim życiu ". 
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Italo Calvina, 1g35 r. 

Fell ini jes t jednym z najbardziej inteligentnych i wrażliwych spo łeczn ie współ

czesnych twórców. Charakteryzuje go rzeczowość, tóra jest główną zaletą poetów; 
talent prawdziwego narratora do uchwyceni w najdrobniejszych szczegółach 

niepowta rza l ności osób, środowisk i sy tuacji; warsztatowe u miłowanie własnej 

profesji, bez którego żadna koncepcja nie stałaby się dziełem sztu ki. Człowiek 

o wielu zainteresowaniach intelektualnych i ludzkich, łączonych w celu stworze
nia wyobrażen ia świata zgodnie z wewnętrzną konsekwencją oraz z własnym 
pojmowaniem rozumu i tajemnicy. 

U podstaw tego wszystkiego leży silna obecność pierwiastka moralnego, silna, gdyż 
ni epotrzebująca ujawniania ani przemawiania, by się realizować. Oto wa r tości, 

które oczywiście nie wyczerpują geniuszu artystycznego, ale stanowią jego nie
odzowne warunki. Sądzę, że właśn ie od tego powinniśmy zacząć, aby wyjaśnić 

nadzwyczajny urok tego czarodzieja kina. 

Martin Scorsese 

Autobiograficzny, duchowy, magiczny świat Felliniego nie mieści s ię łatwo w ide
ologiach ani kodach. On nieustannie na nowo odkrywał kino, na nowo je wymyślał. 

Jim Jarmusch 

Sądzę, że Fellini jest jednym z tych nielicznych reżyserów, którzy potrafią prze
nieść swoją fantazj ę na ekran. Jego filmy są jak niezbyt natrę tne, ale fantazyjne 
wyznania, jak opowieści dziecka. ie są z pewnością skoncentrowane na nim sa
mym, są pe ł ne fantazji i wyobraźn i. Fell in i jest tak osobisty, tak wyjątkowy! 
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Oliver Stone 

Fellini jest największym włosk im reżyserem. Szanuję Antonioniego, którego es
tetykę nazwałbym nordycką - surową. zimną; Fellini jest bardziej śródziemno

morski. Jest otwarty, śmiały. Ani ja. ani światowe kino nie bylibyśmy tym, czym 
jesteśmy, gdyby nie Federico Fellini: srworzył nowy słownik kina . Wizja obrazu 
Antonionego była niemalże sterylna: nie było w niej krzyków ani podskoków. 
W filmach Felliniego jest dużo przesady, kolory są intensywne a światło oślepia
jące . To specyficzne piękno, które lubię, ponieważ uwielbiam ten optymizm i radość. 
Jego bohaterowie są bardzo włoscy, znają wszystkie uczucia: śmiech i płacz. ale 
zdecydowanie wybierają ten pierwszy, to są komedianci, klown i. Jest w nich 
również odrobina smutku, który jednak zbytnio im nie ciąży Fellini poszedł 

tym kierunku. Czym będziemy bez Ciebie? Wraz z Juliuszem Cezarem jeste
ście największymi Rzymianami, jacy s ię narodzili. 

Grzegorz Królikiewicz, . Kłopot z Fell in im", 1994 r. 

Opowiem Wam sen, jaki miałem w 1973 roku. Rozmawi łem z Fellinim o ,Białym 
szejku'. Napomykał mi o innej, starszej niż film opowieś'ci. O , Pieśni nad pieśniami'. 

O życiowych perypetiach pięknej młodziutkiej Sułamitki, która nocą wyruszyła 

sama z domu, a strażnicy zbili ją i poranili, zdzierając z niej płaszcz - bo wzięli 

Oblubienicę za kobietę złego prowadzeni . 
I jeszcze te słowa przed przebudzeniem, że Miłość i Piękno mieszkają razem jedy
nie w „Pieśni nad pieśn iam i'. I ieszcze to moje ostatnie e śnie wrażenie, że Fellini 
czy a ł po nocach ,Pieśń nad pieś n iami ' i pła ka ł. . 
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Federico Fell ini. 1957 \ . 

A me pare di ave re fatro dei film anche comici. 'Lo sceicco bianco·, ·1 vltelloni" non 
era no dei frlm comicP E "La citta delle donne• non era un film comica? Come anche 
·8 112''. del res to. Dipende dal senso che si da al comica. Comica nel senso della com
media, cioe del dram ma com une, umano, moristico, risibile, addirittura buffonesco, 

vissuto senza coturn i ai pied i. Film che racconrano illusiom di personagg1 smontot1 
e smogori do una realtci imprevedibile. 

Wydoje mi się, że zrobiłem kilka komicznych filmów Czy .Biały szejk ' albo .Wa/konie" 
nie byly komiczne? .Czy Miasto" kobiet nie było komicznym filmem? Tak samo zremq 
,Osiem i pól" Wszystko zależy od sensu, JGki nada się komiczności. W sensie komedii, 
czyli wspólnego dramatu, dramatu ludzkiego, humorystycznego, śmiesznego, wręcz 
blazeriskiego, bez odgrywania tragedii. Filmy opowiada1qce o iluzjach postaci pozba
wionych zludzeri przez nieprzewidywalną rzeczywistość. 

Federico Fellini 



Dziękujemy Panu Dominique'owi Delouche oraz Panu Jeanowi-Maxowi Mejean za 
nadesłane fotografie i podzielenie się doświadczeniem pracy z Federi kiem Fellinim. 

Dziękujemy Centro Cinema Citta di Cesena za udostępnienie zdjęć, AIACE za po
zwolen ie na wykorzystanie cytatów z książk i .,.Federico Fellini, L.:arte della isione~ 

Na zdjęciu: od I wej Nino Rota 1 Federico Fellini - kompozyt()\mueykl I reżyser filmu .Noce Cabiru', 1957 r 

' 
Na zdjęciu od lewei: włoski aktor I senator Eduardo De Fil ippo, Anita Eckberg 1 Federico Fellini 

na planie .Słodkiego zycla", 1960 r 



MISTRZOWSKA BANKOWOŚĆ 
KORPORACYJNA 
Uczymy się i dążymy do perfekcji, by tworzyć mistrzowskie dzieła. Ta idea 
każdego dnia wyznacza nowe standardy Bankowości Korporacyjnej Banku 
Pekao SA. Nieustannie doskonalimy swoją ofertę, by sprostać wyzwaniom, 
które stawiają Pańsl\vo przed nami. Nasi specjaliści to wirtuozi bankowości , 
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Krzysztof Jakubowski 

Anna Ka reńska 
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Dyrekto r naczelny i artystyczny Janusz Wiśniewski 
Zastępca dyrektora Jacek Nadarzyński 

Asystent ds. programowych Anna Wachowiak 

Kierownik im presariatu Andrzej Hamerski 
Impresariat Marianna Szajdak 
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Wojciech Wojtkowski 
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Michał Stryszyk 
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Garderoba damska Anna Kelner, liona Piotrowska 
Garderoba męska Anna Bartkowiak 
Zaopatrzenie Eugeniusz Matuszewski 

Redakcja programu Marek Grześkowiak 
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