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+ Film Andrzeja żulawskiego Na srebrnym globie, 26.11.2011, sob., g. 20.00 
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Krzysztof Skonieczny/ ,1,bokłOFF 
re/ / mix 

Na srebrnym globie 
scenariusz(na podstawie filmu Andrzeja Zulawskiego): Krzysztof Skonieczny 
rezyseria, materialy filmowe i dokumentalne, projekcje· Krzysztof Skonieczny 
muzyka: Szern 
scenografia, projekcje Natalia Kacper Mleczak 
kostiumy: Sara Milczarek 
charakteryzacja: Agnieszka Hodowana 
współpraca scenograficzna Ewa Solecka 
prod u kcia- kom una// warszawa 
rea lizacja głębokiOFF 

obsada Marta Ojrzyńska/ Agnieszka żulewska /Tomasz Schuchardt/ Krzysztof Szekalski 

ze specjalnym udziałem · Iwony Bielskiej, Krystyny Jandy, Elżbiety Karkoszki, Barbary 
Komosińskiej, Tomasza Biernawskiego, Jana Frycza, Jerzego Gralka, Andrzeja Jaroszewicza, 
W iesława Kornasy, Tadeusza Kosarew1cza, Waldemara Kownackiego, Jerzego Radziwon la, 
Jerzego Snieźawskiego i Jerzego Treli. 

„Na srebrnym globie" Andrzeja Żuławskiego to film prekursorski, wizjonerski, 
stworzony z imponującym rozmachem, odznaczający się unikatową, 
wizualną sugestywnością, ale taicie boleśnie doświadczony przez historię. 
Decyzją wiceministra kultury i sztuki, podsekretarza stanu ds. kinematografii, 
trwające od dwóch lat zdjęcia do filmu zostały w sposób bezwzględny przerwane 
w 1977 roku. Nakazano wyl<opać doły, rozpalić ogniska i unicestwić wszelkie 
dekoracje, rekwizyty czy kostiumy, zaś ekipie polecono rozjechać się do domów. 
Nakręcony w 80% film ukończono dopiero 11 lat później - miejsca nigdy nie 
nalaęconych fragmentów uzupełniono ujęciami ówczesnej Polski i opatrzono 
odautorskim komentarzem. W rezultacie powstał „film i film o dramacie tego 
filmu, czyli w jakiś sposób film o dramacie kina w ogóle, o tym, że uprawianie 
tego zawodu może być tragedią i dramatem w równym stopniu jak tragedia 
i dramaty, które mogą być sfilmowane" - jak podsumował Żuławski. 
Re// mix: „Na srebrnym globie" jest próbą konstrukcji i rekonstrukcji tej 
materii w przestrzeni performatywnej: to raport z dzieła sztuki, które zostało 
brutalnie zamordowane. To taicie próba dekonstrukcji filmu do pierwotniejszej, 
wyjściowej1 formy - teatralnego perforrnance'u. Przyjętą zasadą remiksu 
jest sprzężenie zwrotne - w pierwszym lustrze odbija się film, w ostatnim 
(uciekającym) majaczy teatr, zaś siatkę pęknięć znaczy historia dzieła oraz 
biografie .ludzi w nią zapl ątanych. 
Projekt Krzysztofa Skoniecznego i konglomeratu artystycznego głębokiOFF 
dedykowany jest reżyserowi „Na srebrnym globie" Andrzejowi Żuławskiemu, 
współtwórcom filmu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego 
zmartwychwstania. 

Krzysztof Skonieczny li983) - aktor teatralny 1 filmowy, performer. offowy reżyser teatralny I Rlmowy, 
twórca teledysków, autor w1deopro1ekcjl, zainteresowany interdyscyplinarnym pode1Sciem do 
sztuki Stud1owal historię sztuki na uniwersytecie wroclawsk1m, ukończy ! wydzial Aktorski Akademii 
Teatra ln ej w warszawie wspóltwćrca Stowarzyszenia Twórców Sztuk Wszelkich Im Stanisława 
Ignacego w1tk1ewicza w warszawie oraz zalotyc 1el 1 twórca konglomeratu artystycznego głębok10FF. 
Wspólpracowal z wieloma teatrami państwowym• I nlezaleznym1 (TR Warszawa, Nowy Teatr w warszawie, 
Usta Usta/2xU) oraz cenionymi rezyseram1 zarówno filmowymi !Agnieszka Hall nd, Andrze1 Waida, 
Kasi• Adam ik), iak I teatralnymi (Marcin Llber, Mlchal Zadara, lukasz Kos) Jest laureatem wyróżnień 
w ki lku dziedzinach (m In GRAND PRIX 20 YACH Film Festiwal, Nagroda Ministra Kultury I Dziedzictwa 
Narodowego, nominacie Plus Camerimage) Pochodz i z Wroclawla, mieszka w Warszawie 
www.krzysztofskonieczny.pl www glebokioff.pl 

-REMIKS to pojęcie zapożyczone 
z muzyki: oznacz.a utwór 
powstały w wyniku przetworze
nia innego utworu. Nic jest po 
prostu „interpretacją': podaniem 
oryginału nowymi środkami 
wyrazu czy w nowej aranżacji. 
Choć może zawierać oryginalne 
fragmenty (tzw. sample), to są 
one j~dynie cytatami. RĘMIKS 
jest ut\\'Orem nowym, odno
szącym się treścią lub formą do 
picrwowt.oru, dyskutującym z 
nim, nostalgicznie wspominają
cym lub na nowo o<lcz)1ującym. 
W cyklu RP.// MIX 1011 remiksy 
to nowe interpretacje klasycz 
nych dzieł, przede wszystkim 
z dziedziny teatru i tańca. 
a także literatury i filmu. Dzieła 
te, niektóre już lekko 1,apomnia
ne, niegdyś zmieniły świado
mość osób dziś zajmujących się 
„dziwnym" teatrem - interdy
scyplinarnym, poszukującym, 
S)1uującyrn się na pograniczu 
teatru wizualnego, performance 
art, sztuk plastycznych i dzialań 
spolecznych. Tworzą swoisty 
kulturowy kanon. określają gust 
i styl, są autodefinicją wlasnych 
źródeł i inspiracji - punktami 
odniesienia. 

REI/ M I X 2010; 

Wojtek Zjemilskj· 
Wooster Group, 
The Poor 1heatre 
Łukasz Chotkowski: 
Frank Castorf, Tkacze 
Marcin l iher· 
MTM/ La Fura Dels Baus, 
Remix z pamięci 
komuna// warszawa; 
Akademia Ruchu, Kartagina 

REI/ MIXW 11' 

komuna// warszawa· 
komuna// warszc1wa 
vs 1'1ajakowski 
l\1arcin Cecka 
i Kn.ysztof Garbaczcw:ski· 
iWiron Be. 
Paweł Pa>sini i neTTheatre· 
Tadeusz Kantor, K"ki<1 
Weronika Pekzyńska; 
YYonnc Rainer, Yvon11 e., Yi1omie 
Kaya Ko!odzjejczyk-
Anne Teresa De Kcersrnaeker 
Teatr Cinema· 
Pina Bausch 

Ku.ysztofSkoni(czny: 
Andrzej Żuławski, 
Na srebrnym globie 

POMYSLODAWCA CYKLU 
TOMASZ PLATA 


