
"Film balkonowy" Pawła
Łozińskiego: Dialog na odległość
tyczki mikrofonu
"Film balkonowy" to pełnometrażowy dokument nakręcony z
balkonu reżysera. Autora na ekranie nie widać, obecne są tylko
jego rozmowy z przechodniami
Choć zdjęcia zaczęły się przed pandemią, film świetnie rezonuje
z tu i teraz. "W pandemii rozmowa z drugim człowiekiem na
odległość tyczki z mikrofonem stała się przywilejem" – mówi
Łoziński
"Na balkonie spędzałem 8, 10 godzin dziennie. Czasem bałem
się pójść do toalety, wolałem nie zjeść obiadu, bo się bałem, że
jak wyjdę nawet na pięć minut to przejdzie akurat ten człowiek,
który zrobi mi film" – reżyser wspomina zdjęcia jako
doświadczenie wręcz uzależniające
"Film balkonowy" nagrodzono na Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym w Locarno. Wkrótce oglądać go będzie można na
Millenium Docs Against Gravity
Więcej takich artykułów znajdziesz na stronie głównej Onetu

"Film balkonowy" zrobił doskonały dokumentalista Paweł Łoziński,
twórca nagradzanych "Miejsce urodzenia", "Chemia", "Ojciec i syn",
"Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham". Obraz dopiero co wrócił z
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Locarno z nagrodą, a już
wkrótce oglądać go będzie można na Millenium Docs Against
Gravity.

- "Film balkonowy" jest o rozmowie międzyludzkiej, o potrzebie
zwierzeń, o naszej samotności. O szukaniu miłości. O rzeczach,
które każdy w sobie niesie – mówi Łoziński – "To też film o Polsce
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dziś. (...) Myślę, że gdyby nie politycy, którzy próbują nas ze sobą
konfliktować na zasadzie "dziel i rządź" to byśmy się łatwiej dogadali
jak ludzie. Warto podjąć dialog bez uprzedzeń. Tylko jak to dziś
zrobić?"

***

Anna Tatarska: Po co właściwie wystawiłeś kamerę na balkon?

Paweł Łoziński: Chciałem się zatrzymać. To było w 2018 r.,
chciałem przyjrzeć się życiu, które płynie pod moim balkonem. Na
początku miałem pomysł, żeby nie gadać z ludźmi, tylko rejestrować.
Tylko słuchać strzępów dialogów przechodzących ludzi. Liczyłem na
to, że wyobraźnia dobuduje ich historie. Dlaczego ta pani się kłóci z
tym panem? Dlaczego ten pan jest smutny? Z czego ktoś się
zaśmiewa? Myślałem, że będę włączał kamerę, idąc do pracy i
wyłączał wracając. Taki film, który się sam robi.

Wyjściowa koncepcja uległa zmianie. Dlaczego?

Przeglądałem materiały i zamiast zachwytu, dopadło mnie poczucie
straty. Przeszedł ktoś ciekawy, a mnie tam nie było, żeby go dopytać.
Coś całkiem wbrew mojemu temperamentowi. Film się sam nie zrobi.
Więc się ujawniłem: wystawiłem mikrofon na długiej tyczce i
zacząłem zaczepiać ludzi.

W paru kadrach pod balkonem widać Twoich bliskich – żonę,
córki. Są wkurzone, że szukasz życia kamerą, a własne
przecieka ci przez palce.

Bez mojej kochanej [żony] Agnieszki filmu by nie było. Musiała
znieść swojego partnera, który dosłownie stał na balkonie 2,5 roku.
Bo ja nie siedziałem, tylko stałem. Wajda mówił: "Jak reżyser siada,
to film siada" – i to prawda. Spędziłem na balkonie 165 dni
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zdjęciowych. Kiedy robiłem z operatorem Kacprem Lisowskim film
"Chemia" to spędziliśmy na oddziale chemioterapii 50 dni. Wtedy
wydawało mi się, że to dużo, a tu zrobiłem ponad trzy razy tyle.
Trochę z ekipą, trochę sam. Trochę się od tego kręcenia uzależniłem.
Potem jeszcze prawie rok z dwoma bardzo fajnymi montażystami,
duet Piasek i Wójcik, w postprodukcji dźwięku z Frankiem
Kozłowskim. Wchodząc na balkon, z prywatnego człowieka
natychmiast stawałem się reżyserem. Spędzałem tam 8, 10 godzin
dziennie niesiony ciekawością drugiego człowieka. Czasem nie
mogłem się powstrzymać. Obsesyjnie byłem "w pytaniu" kto wejdzie
w mój kadr? Czasem bałem się pójść do toalety, wolałem nie zjeść
obiadu, bo się bałem, że jak wyjdę nawet na pięć minut to przejdzie
akurat ten człowiek, który zrobi mi film. Dla Agnieszki to było
chwilami trudne.

[żona Agnieszka] - Tak naprawdę to Paweł w każdy film wchodzi
cały. Tyle że trwa to krócej niż 2,5 roku. To nie jest takie proste. Ile
jeden człowiek może pomieścić historii? Czasami to się odbijało na
życiu domowym. Ale przeszliśmy razem kolejny etap.

Swoją drogą: to jest super, że jest jakiś kolejny etap.

- To prawda: że jest proces, że się idzie, a nie stoi w jednym miejscu.
Bohaterowie tego filmu też idą.

Nowa odsłona serwisu VOD Millennium Docs Against Gravity.
Już od 21 maja

Przyznam, Pawle, że byłam przekonana, że w którymś
momencie zejdziesz na dół, że zobaczymy cię przed kamerą.

Było takie zakończenie, że Agnieszka mówi: "Zejdź już na dół. Film
nie jest życiem. Życie jest tutaj". Ale wolałem, żeby się nowe życie –
lekko spojlerując – pojawiło na końcu filmu, niż żebym ja stał się
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elementem tego życia. Siebie wyciąłem, ile się dało. Jestem bardziej
przekaźnikiem ludzkich historii. O mnie opowiada moja żona: że ja
tam stoję długo, że ją wkurza, że zrobiła zakupy i obiad, a ja tego
nawet nie zauważę, bo znowu ledwo zjem, to muszę pędzić na
balkon. Ale to jest prawda o pracy przy tym filmie. Zrobiłem kiedyś
film "Sławomir Mrożek przedstawia". On tam mówi: "Jak człowiek
siada do pisania, to musi na moment stać się wariatem. Wejść w
świat swoich bohaterów. A potem to wariactwo się kończy, musi się z
tego wyleczyć i znowu być normalny". Pierwszy raz przy "Filmie
balkonowym" przeżyłem taki rodzaj uzależnienia od pracy.
Wciągnęła mnie absolutnie, narkotycznie. Jestem już czysty, ale
nadal mam statyw na balkonie.

To jest jak butelka wódki stojąca w barku, która kusi
abstynenta?

Tylko wiesz, butelka wódki to samo zło. A tu przeciwnie, codzienna
dawka bliskich relacji z ludźmi, spotkań, rozmów to jest coś dobrego.
Ja też próbowałem im coś dać, wysłuchując ich historii. Chyba
najbardziej uzależniłem się właśnie od spotkań. Tym bardziej, że
potem, w pandemii, bliskość fizyczna stała się niemożliwa, że
rozmowa z drugim człowiekiem na odległość tyczki z mikrofonem
stała się przywilejem.

Czy z umiejętnością rozmawiania z ludźmi jest jak z mięśniem,
który się wyrabia na siłowni? Tę odwagę, luz kontaktu da się
wyćwiczyć?

Jest tak, jak mówi jeden z moich bohaterów, Matata [osobowość
Instagramowa]. Mówię mu: "Ładną ma pan sylwetkę, pewnie pan
dużo czasu poświęca na ćwiczenia?". A on: "Proszę pana, to się ma
albo się nie ma". Więc chyba po prostu mam ciekawość ludzi.

Pomysł polegał na tym, żeby z tego pierwszego piętra nie tylko
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przyjrzeć się ludziom, ale żeby im zajrzeć do głów i do serc.
Zobaczyć, co niosą przez swoje życie. Kim są, dokąd idą, po co żyją.
Po raz kolejny przekonałem się, że ludzie mają potrzebę, żeby o
sobie opowiedzieć drugiemu człowiekowi, który chce słuchać.
Nietypowe "balkonowe" warunki paradoksalnie sprzyjały sytuacji. Bo
gdybym tę kamerę postawił na ziemi, na wysokości ich oczu, to
wtedy bym bezczelnie nagabywał, zrobiłaby się z tego uliczna
sonda. A tak mogli mnie zlekceważyć, odpowiedzieć pytaniem na
pytanie albo po prostu pójść dalej. Żadnego przymusu. Myślę, że ten
margines wolności, który ten pomysł balkonowy dawał, sprawił, że to
się udało.

Wszystko o Millenium Dosc Against Gravity

Niektórzy rozmówcy, z początku niechętni, potem sami wracali.

Na początku miałem poczucie, że ja ich bardzo potrzebuję do filmu.
A potem trochę się role odwróciły: to oni mnie zaczęli potrzebować.
Czasami mieli pretensje, podchodzili do mnie na ulicy prywatnie,
mówili: "No ja wczoraj byłem/byłam pod pana balkonem, gdzie pan
był?". Spotkałem cały kalejdoskop fantastycznych postaci. Tacy
ludzie nie do wymyślenia, dialogi nie do napisania. To jest siła
dokumentu!

Bohaterowie "Filmu balkonowego" - Materiały prasowe

Kim dla nich byłeś?

Nie wiem, za kogo mnie uważali. Może za miejscowego dziwaka,
który nie wiadomo, po co tam stoi?

Za amatora, który próbuje coś zrobić, sam nie wie dokładnie co? To
mi bardzo pasowało, bo w dokumencie jest odwrotnie niż w fabule:
im bardziej jesteśmy przeźroczyści, anonimowi tym lepiej dla filmu.
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Jak przechodzi ktoś, kto doskonale wie, kim jest Paweł Łoziński,
jakie zrobił wcześniej filmy...

...to nie było rozmowy. "Film balkonowy" to nie spotkanie reżyser
Łoziński – bohater pan Piotr. Tylko człowiek–człowiek. To jest film o
rozmowie międzyludzkiej, o potrzebie zwierzeń, o naszej
samotności. O szukaniu miłości też. O takich rzeczach, które każdy
w sobie niesie.

Po pandemii jeszcze więcej mamy w sobie nieufności. Typ, który
pyta z balkonu o sens życia nie było podejrzany?

Ja się do wszystkich zawsze pięknie uśmiechałem i starałem się
słuchać empatycznie, interesować szczerze. Jakbym pytał
nieszczerze, to oni by od razu wyczuli, że może chcę ich
wykorzystać. Moim marzeniem było wyciąć siebie z tego filmu.
Mówiłem im: "Ja jestem tylko przekaźnikiem. Ma pan szansę
opowiedzieć tutaj coś o sobie innym ludziom

Żeby wykorzystać czyjś wizerunek, potrzeba zgody. Jak to
wygląda w przypadku takiego filmu, gdzie bohaterowie często
przemykają – i znikają?

To jest historia na osobny wywiad: jak znaleźć bohaterów, których
widziałem czasem tylko raz i to trzy lata temu. Prosiłem każdego, już
po rozmowie, żeby zostawił namiar do siebie. Często dawali, czasem
nie. Potem musieliśmy ich szukać przez znajomych, przyjaciół na
dzielnicy, przez Facebooka. Pokazywałem zdjęcie: czy ten
mężczyzna jest wam znany? Jednego z bohaterów, pana Piotra,
który opowiada o tym, że sensem życia byłoby mieć rodzinę i dzieci,
szukałem dwa lata, a spotkałem dwa tygodnie temu, przypadkiem.
Jechałem na rowerze z psem do parku i mignął mi na Veturilo.
"Kurczę, może to on?". Krótki pościg... i udało się. Jestem dumny, bo
nikt się z filmu nie wycofał. Zbudowało się między nami zaufanie.
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Bohaterka "Filmu balkonowego" - Materiały prasowe

Przez czas trwania zdjęć pod balkonem przeszły tysiące. Jakie
były kryteria wyboru bohaterów, którzy znaleźli się ostatecznie
w filmie?

Po pierwsze, żeby opowieść była poruszająca. No i jeśli już bohater
został wybrany jako powracający, jego historia musiała się jakoś
rozwijać. Na przykład historia Roberta, którego spotykamy tuż po
tym, jak wyszedł z więzienia. Dowiadujemy się o nim coraz więcej,
staje nam się bliski.

Gdzie mieszkają historie, które nie trafiły na ekran?

W mojej głowie i na dysku. Czasem myślę sobie, czy jeszcze w filmie
czegoś nie zmienić. Przypominam sobie o ludziach, którzy byli
świetni, a nie weszli do ostatecznego montażu. Jak chłopak, któremu
umarła mama. Był w szoku, nie wiedział, jak o tym powiedzieć.
"Umarła mi mama – tyle nowości. Kupiłem sobie ciasto na
pocieszenie". Albo pani z rodziny alkoholowej, której rodzice mówili
od dziecka, że jest nikim, zerem – i ona z tym bagażem dzielnie idzie
przez życie.

Wśród osiemdziesięciu bohaterów, którzy trafili do ostatecznej
wersji, jest też pan, który stracił ukochaną osobę.

On mi się przed kamerą wyautował. Być może pierwszy i ostatni raz
w życiu. Bardzo przejmujący starszy człowiek. Żył ze swoim
partnerem ponad 40 lat, ukrywali się udając braci. Nie można było
inaczej. Dziś w Polsce z tym jeszcze trudniej niebezpieczniej.

W tym filmie są też faceci, którzy być może by go gonili na ulicy.
Ci od "zarazy LGBT", flag, marszu 11 listopada. Ci ludzie by się
nigdy nie spotkali w innym kontekście.
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Żeby było śmieszniej, z panem, który opowiadał tak odważnie o
swoim związku, swojej miłości i utracie jej, rozmawialiśmy 1 sierpnia,
w dniu Powstania Warszawskiego. Panowie narodowcy byli kręceni 11
listopada. Myślę, że gdyby nie politycy, którzy próbują nas ze sobą
konfliktować na zasadzie "dziel i rządź", to byśmy się łatwiej
dogadali jak ludzie.

To jest film też o tym, prawda?

To też film o Polsce dziś. Moi bohaterowie byli pro-PiS albo anty-PiS,
zacietrzewienie obustronne duże, ale ja celowo wyciąłem politykę z
filmu. To jest film o tym, że gdyby oni chwilę porozmawiali, to mogli
się nawet polubić. Warto podjąć dialog bez uprzedzeń. Tylko jak to
dziś zrobić?

Cały "Film balkonowy" jest aktywną próbą nieoceniania.

Z drugiej strony, kiedy ktoś wchodził w kadr, to oczywiście go
oceniałem jako reżyser. Po wieku, wyglądzie, sposobie chodzenia.
Często się myliłem, pierwsza etykietka nie pasowała. Okazywało się,
że to niespodzianka, zupełnie inny człowiek. I czasem wystarczyły
dwa słowa - ja go rozumiem, on mnie rozumie. Już nie jesteśmy
obcy. Każde ze spotkań, które weszły do filmu, było dla mnie
olśnieniem. Chciałem, żeby film dawał chęć życia, rozmowy,
poznawania ludzi. Świat bywa piękny. Strasznie nie lubię filmów,
które mnie zostawiają z poczuciem, że świat jest beznadziejnym
miejscem a życie jest nic niewarte. Bez oczyszczenia film nie ma
żadnej mocy.

Twój dokument staje się też opowieścią o zmianach. O tym na
przykład, jak kiedyś wyglądały relacje damsko-męskie.

Kto wie, być może już nie ma hydraulików, co to chodzą po fabrykach
z kluczami i piwkiem i nie robią nic więcej? Jak nieżyjący mąż jednej
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z bohaterek, pani Zosi, dozorczyni? To moja ulubiona postać. Pracuje
najwięcej i kocha to. Nie cierpi, nie skarży się, cieszy się pracą,
znalazła w niej sens. Pożycza wszystkim pieniądze, choć mało ma.
Ale mało potrzebuje. Piękna postać, która przywraca wiarę w sens
życia. Czasem miałem wrażenie, że pani Zosia odpowiada za
kosmiczny porządek całego świata.

Sens życia – to o niego pytasz przechodniów. Mnie to pytanie na
początku trochę najeżyło. Zabrzmiało patetycznie, z pretensją.

Jak to powiedział jeden z bohaterów: "Bardzo pan wybrał banalne
pytania". Tak, ale odpowiedzi już niekoniecznie są banalne. Ja nie
znam odpowiedzi na to pytanie o sens. Nie pytałbym, gdybym znał.
Pewnie każdy się z tym na swój sposób boryka. "Po co ja dzisiaj
wstaję rano?"

A zaraz potem: "kim jestem"?

"Kim jesteś?", "Co byś chciał?" - to pytania z "Gadających głów"
Kieślowskiego. "Kim jesteś" to pytanie pułapka. Za każdym razem
mnie mrozi.

Nagle trzeba zrobić podsumowanie wszystkiego, podliczyć,
przyjrzeć się sobie. To jest trudne. Kim ja jestem? Ojcem,
reżyserem, partnerem, mężczyzną. Ile ról w życiu pełnimy? A
potem sobie myślimy: to już? Ja to tylko tyle?

...A pani Zosia chyba nie myśli: mało. Pani Zosia WIE. To jest jej życie,
to jest jej ścieżka, to jest jej wybór. Ma pracę, którą kocha, ludzi, z
którymi rozmawia codziennie, bo jest gadułą. Czego więcej chcieć?

Jest też inna bohaterka, Agnieszka. Fantastycznie odpowiada
na to pytanie. Jako jedyna mówi: "Trochę nie wiem - dopiero się
kimś staję, jestem w procesie". To jest psychoterapeutyczna
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odpowiedź.

Kiedy ją pytam o marzenia, "co by pani chciała", to jest w stanie mi
powiedzieć: "A pan uważa, że można tak zadać pytanie i spodziewać
się odpowiedzi?". Jedyna, która postawiła mi granice, powiedziała:
"Nie". Pokazała z jednej strony niezwykłą delikatność z drugiej
piękny rodzaj wrażliwości, który nie pozwala kłamać. Była bardzo
uczciwa w rozmowie ze mną. Ona nie ma maski. Spotkanie z nią
zrobiło film.

Poszukiwanie sensu życia to coś, co uprawiamy przez całe
życie... Zanim dojdziemy do tego, co mówi jeszcze inna
bohaterka: że samo życie jest sensem.

Właśnie, może nie warto tego pytania stawiać? Żyć po prostu i już.

Data utworzenia: Wczoraj, 08:55

Masz ciekawy temat? Napisz do nas list!

Chcesz, żebyśmy opisali Twoją historię albo zajęli się jakimś
problemem? Masz ciekawy temat? Napisz do nas! Listy od
czytelników już wielokrotnie nas zainspirowały, a na ich podstawie
powstały liczne teksty. Wiele listów publikujemy w całości. Wszystkie
znajdziecie tutaj.
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