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Jak nakr´ciç
profesjonalny film
kinowy, nie majàc
ani grosza przy
duszy? Wystarczy
poprosiç o pieniàdze
internautów.
22-letni re˝yser
Artur Wyrzykowski
w ten w∏aÊnie
sposób nakr´ci∏
swój film
„Wszystko”.

Fil
Ile Ci jeszcze brakuje?
Zak∏adam, ˝e potrzebuj´ jeszcze 30
tysi´cy z∏otych, czyli praktycznie tyle, ile wyda∏em na zdj´cia. Dok∏adna kwota jest jednak zale˝na od kilku
czynników. Przede wszystkim od tego, ile dok∏adnie b´dzie trwa∏ film
i ile czasu sp´dzimy z ca∏à ekipà
na postprodukcji. Na szcz´Êcie dostajemy doÊç du˝e upusty u ró˝nych
firm, wi´c i tak zap∏acimy prawie po∏ow´ mniej tego co normalnie. Niemniej sà to du˝e pieniàdze – szczególnie jeÊli si´ ich nie ma.

Nie obawiasz si´, ˝e napisy koƒcowe b´dà trwa∏y d∏u˝ej ni˝ ca∏y film, skoro
chcesz w nich umieÊciç nazwiska
wszystkich, którzy pomogli Ci finansowo
w powstaniu produkcji?
He, he. Na pewno nie b´dà d∏u˝sze,
nawet jeÊli sam film b´dzie trwa∏ 20
minut. Zresztà przy filmach wysokobud˝etowych lub animowanych równie˝ w produkcj´ jest zaanga˝owanych kilkaset osób i ich nazwiska
pojawiajà si´ w napisach koƒcowych.
Co prawda trwa to kilka minut, ale
da si´ prze˝yç. W moim wypadku
na pewno nie b´d´ chcia∏ przyspieszaç albo kondensowaç, poniewa˝
zale˝y mi na podzi´kowaniu rzeczywiÊcie wszystkim, którzy mi pomogli.

Ile jest takich osób?
W tej chwili ponad 400, ale mam nadziej´, ˝e b´dzie nieco wi´cej. Ich liczba musi si´ zwi´kszyç, ˝ebyÊmy dokoƒczyli proces produkcji.

A nikt – przesy∏ajàc Ci pieniàdze – nie sugerowa∏, ˝eby napisy pojawi∏y si´ na poczàtku?
Nie. Zresztà raczej bym si´ na to nie
zgodzi∏. Zak∏óci∏oby to odbiór filmu.
JeÊli najpierw trzeba by∏oby czekaç
cztery minuty, aby zobaczyç produkcj´, to wiele osób ju˝ na poczàtku negatywnie by si´ do niej nastawi∏o.
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Ale na przyk∏ad Monty Python tak robi∏…
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Owszem. Nawet ostatnio oglàda∏em
film „Nieodwracalne”, w którym zastosowano podobny zabieg. Ale akurat w tym wypadku mia∏o to swoje logiczne wyt∏umaczenie – po prostu
ca∏y film opowiada∏ histori´ od koƒca.
Ja raczej wola∏bym nie kopiowaç tego
pomys∏u. Poczekam na reszt´ pieni´dzy i dokoƒcz´ film po swojemu.

LUDZIE
B¢DÑ MOGLI
WSPÓ¸FINANSOWAå MÓJ
FILM I POJAWIå
SI¢ W NAPISACH
KO¡COWYCH
JAKO PRODUCENCI

Stàd pomys∏ utworzenia strony internetowej www.wszystko.net, za pomocà
której chcàcy wesprzeç m∏odego re˝ysera mogli przesy∏aç Ci pieniàdze?
Troch´ tak. Upatrywa∏em swoje
szanse w wyjàtkowoÊci tego pomys∏u. I patrzàc na ca∏e zamieszanie,
dochodz´ do wniosku, ˝e chyba si´
uda∏o. To pierwsza taka akcja w Polsce. Chocia˝ temat nie jest ju˝ tak
nowatorski. „Wszystko” to mocno ironiczna komedia o nastolatku, który
podchodzi do ca∏ej kwestii zwiàzanej
z kochaniem w sposób zbyt wyidealizowany i ˝ycie weryfikuje jego wyobra˝enia. Musz´ przyznaç, ˝e teraz
widz´ w tej historii troch´ analogii
do procesu powstawania samego obrazu. Na poczàtku nie mia∏em parcia, ˝e ca∏e finansowanie musz´
oprzeç na datkach. Jednak w pewnym momencie mój plan zweryfikowa∏o ˝ycie – zosta∏em sam z pomys∏em na krótkometra˝owà produkcj´. A te w Polsce robià w∏aÊciwie tylko studenci. To bardzo niekomercyjna forma, wi´c trudno zdobyç pieniàdze. OczywiÊcie szko∏y filmowe majà
Êrodki i pomagajà swoim studentom.
Niestety, moja szko∏a zrezygnowa∏a
z projektu. Ja zdecydowa∏em si´ na
desperacki krok i sam podjà∏em si´
produkcji filmu. Stàd w∏aÊnie pomys∏
na uruchomienie strony internetowej, za pomocà której ludzie b´dà
mogli wspó∏finansowaç mój film i po-

