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wyklikany
jawiç si´ w napisach koƒcowych jako producenci. Ludzie wp∏acali ró˝ne kwoty. Chocia˝ prosi∏em o 10
z∏otych, to Êrednia wp∏at by∏a ponad 30 – nierzadko nawet powy˝ej 100 z∏otych.

Zaprzàg∏eÊ do tego ca∏à swojà rodzin´
i znajomych?
Absolutnie nie. Wi´kszoÊç darczyƒców to nieznane mi osoby, które
po prostu wesz∏y na stron´ internetowà i zechcia∏y pomóc. Ja ca∏y czas
mam nadziej´, ˝e na stron´ wejdzie
jakiÊ cz∏owiek, który ma kilka samochodów w gara˝u i zamiast kupowaç
nast´pne auto, przeznaczy te pieniàdze na „Wszystko”. Tym bardziej ˝e
ja z tego nic nie mam. Chcia∏em
po prostu zrealizowaç pomys∏, który wydawa∏ mi si´ ciekawy. Nigdy nie
chcia∏em na tym filmie zarobiç. Zale˝a∏o mi na tym, ˝eby zrobiç film, pokazaç go ludziom, a przy okazji te˝ si´
czegoÊ nauczyç.

A nie by∏o tak, ˝e chcia∏eÊ utrzeç nosa
niedowiarkom, którzy mówili, ˝e nigdy
nie zbierzesz pieni´dzy w tak nietypowy sposób?
Na pewno nie by∏o to celem
od samego poczàtku. Jednak
w jakimÊ momencie rzeczywiÊcie
bardzo zapragnà∏em udowodniç
wszystkim, ˝e mi si´ uda i zrobi´
ten film. Niezale˝nie od tego,
ile mia∏oby to trwaç.

Nie zniech´ca Ci´, ˝e wszystko ciàgnie
si´ ju˝ tak d∏ugo? Przecie˝ od momentu
rozpocz´cia projektu min´∏o ju˝ 10 miesi´cy. To trwa d∏u˝ej ni˝ cià˝a…
He, he… dok∏adnie. Mam jednak na-

MISIEK:
Podczas MTV
Rockuje pozna∏em
m∏odych, utalentowanych ludzi. Dzi´ki
temu programowi
uda∏o si´ ich odkryç.
Mam nadziej´, ˝e
wielu z nich uda si´
wywaliç w kosmos
t´ ca∏à polskà zwarzonà Êmietank´
muzycznà.

dziej´, ˝e to b´dzie udane dziecko.
A mówiàc powa˝nie – nie zniech´ca
mnie tak d∏ugi okres powstawania
filmu. OczywiÊcie wola∏bym, ˝eby
powsta∏ szybciej, ale ca∏y czas napotykam ró˝ne przeciwnoÊci na swojej drodze. Ja te˝ jednoczeÊnie robi´ inne rzeczy, którym si´ poÊwi´cam. Chc´ si´ dostaç na wydzia∏
re˝yserski do szko∏y filmowej Andrzeja Wajdy. Ale najwa˝niejsze jest,
˝eby ten film by∏. JeÊli b´dzie dobry
– mog´ poczekaç.

Jedno trzeba Ci przyznaç – niewàtpliwie jesteÊ cierpliwy…
Jestem, choç oczywiÊcie nie chcia∏bym, ˝eby film powstawa∏ za d∏ugo.
Na razie trudno mi jest powiedzieç,
kiedy b´dzie jego premiera. Mo˝e
uda si´ jesienià. Ale na pewno b´d´
czu∏ du˝à satysfakcj´, gdy zobacz´
swoje dzie∏o na wielkim ekranie,
przy sali wype∏nionej ludêmi…

…z których wi´kszoÊç b´dà stanowiç
Twoi darczyƒcy.
Nie tylko. OczywiÊcie miejsce honorowe na pokazie kinowym jest niejako w pakiecie. Razem z prywatnà kopià filmu na DVD. A odnoÊnie
premiery – wst´p b´dzie wolny, wi´c
ka˝dy b´dzie móg∏ zobaczyç moje
dzie∏o i je oceniç. Nawet myÊl´, ˝e
na jednym pokazie si´ nie skoƒczy,
a w przerwach pomi´dzy kolejnymi
projekcjami b´dzie mo˝na porozmawiaç z twórcami.

Czyli z Tobà.
Dok∏adnie. Ale równie˝ ze wszystkimi, którzy mi pomagali na planie
i wzi´li udzia∏ w filmie. Zale˝y mi

na tym, ˝eby „Wszystko” zobaczy∏o
jak najwi´cej ludzi. Mam nadziej´, ˝e
dzi´ki temu uda mi si´ w jakiÊ sposób
wypromowaç siebie i ∏atwiej b´dzie
mi póêniej robiç kolejne filmy. Ju˝ zaczà∏em myÊleç nad nowym pomys∏em, który chcia∏bym zrealizowaç.

Te˝ zamierzasz zbieraç pieniàdze w jakiÊ
nietypowy sposób? Jestem ciekawy, co
wymyÊlisz...
Wiem, ˝e chwyt ze stronà internetowà jest ju˝ nie do powtórzenia,
wi´c pewnie zrobi´ to w sposób tradycyjny – po prostu najpierw b´d´
szuka∏ sponsorów wÊród firm. Tym
bardziej ˝e marzy mi si´ nieco d∏u˝sza forma. W tej chwili siedz´ ju˝
nad scenariuszem, który jednoczeÊnie sk∏adam do szko∏y Wajdy. Mo˝e
uda mi si´ tam dostaç, chocia˝ wiem,
˝e najm∏odszy przyj´ty na kursie fabularnym mia∏ ponad 30 lat. Mo˝e
byç trudno, ale próbuj´. JeÊli mi si´
nie uda, to b´d´ startowa∏ za rok. Albo dopiero za osiem, kiedy przekrocz´ próg 30 lat.
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krótko o nim
ARTUR WYRZYKOWSKI
Ma 22 lata. Studiowa∏ re˝yseri´
w PWSTiTv w ¸odzi oraz produkcj´
w Warszawskiej Szkole Filmowej. Organizowa∏ niezale˝ny Festiwal M∏odego Kina „Skoffka”. Jest scenarzystà i re˝yserem. Na poczàtku tego roku uruchomi∏ stron´ internetowà Wszystko.net,
przez którà zbiera∏ pieniàdze na swój
pierwszy profesjonalny film „Wszystko”.
W czerwcu odby∏y si´ zdj´cia do filmu.
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