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Aż chciałoby się zaśpiewać "jesień, jesień, jesień ach,
to ty!" tudzież siedząc przy oknie w dzień jak dziś,
gdy kolory chowają się za mgłą, jest wilgotno, zimno,
wietrznie i można bębniąc rytmicznie palcami
powtarzać za Leopoldem Staffem "O szyby deszcz
dzwoni, deszcz dzwoni jesienny/ I pluszcze jednaki,
miarowy, niezmienny...". Ale to nic, nie dajemy się.
Włączamy tryb jesieniary, zakładamy ciepłe skarpety,
parzymy kawę, herbatę, kroimy kawałek ciacha i
zanurzamy się pod kocem z dobrą lekturą albo jak
to proponujemy w tym numerze ze świetną
ekranizacją. 
Otóż bowiem wygłosimy sąd, po którym zatrzęsie
się ziemia, niebo otworzy się i pogrozi nam palcem,
spadną na nas wszystkie plagi egipskie, ale cóż,
jesteśmy po to, by pomagać Wam w wybieraniu
wartościowych tytułów. Więc, z drżącym sercem,
mówimy, że niektóre filmy są znaczenie lepsze niż
książki. W oczekiwaniu na katastrofę ;) oddajemy
zatem w Wasze ręce październikowy numer "Fiszki". 

BKR ODSŁONA SIÓDMA



Był początek października. BKR posępnie zerkało na
kalendarz i zmagało się brakiem weny. Istnieją
tysiące tematów dla „Fiszki”, a jak na złość żaden nie
wydawał się odpowiedni. Zniechęcone BKR jęło
przeglądać nietypowe oraz mało znane święta i
wtem…! Olśnienie! 25 października, Światowy Dzień
Dziedzictwa Audiowizualnego! I-DE-AL-NA okazja do
tego, aby udowodnić, że czasami ekranizacja jest
lepsza niż literackie źródło. To zatem będziemy
czynić. Udowadniać, że istnieją takie przypadki, filmy
wspanialsze, bardziej wciągające, fajniejsze w
odbiorze od swoich tekstowych podwalin. I tu mały
wtręt osobisty: BKR zawsze najpierw czyta książkę.
Nie pójdzie do kina, póki nie przeczyta. Nie obejrzy
serialu, póki nie przeczyta (wyjątek: „Gra o tron”).
Nie pożyczy sobie DVD, póki nie przeczyta. Czy
rzutuje to na ocenę? Wydaje się, że raczej nie, że to
właściwa kolejność do tego, aby później porównać
dwa dzieła kultury. Cóż. Zaczynajmy zatem.

 



"Kapitanie, mój kapitanie", to zdanie dźwięczy w
uszach, gdy mowa o dobrych filmach, które koniecznie
trzeba obejrzeć w życiu.  "Stowarzyszenie umarłych
poetów" to klimatyczny, mądry, poruszający wiele
tematów obraz. Mamy tu elitarną szkołę i relację
uczniów i nauczycieli, mamy pierwsze miłości,
oczekiwania rodziców wobec dzieci, narzucanie im
swojej woli, ograniczanie możliwości decydowania o
sobie. W końcu zaś nauczyciela-idealistę, który inspiruje
i uczy nie tylko wiedzy podręcznikowej, ale przede
wszystkim myślenia i szukania siebie. John Keating
pokazuje, że poezja żyje, zachęca do odważnego
realizowania marzeń i życia wedle zasady Carpe diem,
bo życie to cud, który raduje codziennie.  

"Stowarzyszenie umarłych poetów" film, w
reżyserii Petera Weira oraz książka Nancy H.
Kleinbaum.

Kreacja Robina Williamsa jest po
prostu fenomenalna. To jedna z
tych ról, o których się nie
zapomina. Piękne kadry, dobra
muzyka, niezwykła historia, czegóż
chcieć więcej?



 Dzieło Kleinbaum nie wnosi do historii nic nowego,
absolutnie nie pogłębia portretu bohaterów, ba nie
odmalowuje nawet miejsca akcji w pociągający
sposób. Dużo tu dialogów, ale spisanie ich ze
scenariusza tudzież przerobienie to jednak za mało.
Czuje się, że nie ma tu nic od autorki, co więcej,
świetnie stworzona historia, mająca gigantyczny
potencjał, stałą się miałka i nijaka (nawet okładka
książki jest brzydka). Powstała na fali sukcesu filmu,
choć wcale nie jest dziełem koniecznym. Zdaniem
BKR zamiast lektury uczniowie powinni zapoznać się
ze świetnym i łatwym w odbiorze filmem, wszak to
też dzieło kultury. 

Książka Nancy H. Kleinbaum
pisana na podstawie
scenariusza nie dorównuje
filmowi. Nie ma w niej klimatu
pierwowzoru, język jest słaby,
akcja nie porywa. Niby ta sama
historia, ale brak jej magii i
duszy obrazu Petera Weira
oraz porządnych podstaw
literackich.



Któż nie śmiał się przy perypetiach Bridget lub nie
kiwał ze zrozumieniem głową na sytuacje, które zna
z własnego życia? Prosta a zarazem chwytliwa
historia, sympatyczni bohaterowie, zabawne
zdarzenia. Doza życiowego sceptycyzmu, szalonych
przygód i lekko żenujących zdarzeń. 
"Dziennik Bridget Jones" zapada w pamięć dzięki
specyficznemu klimatowi, dużej dawce humoru,
wpadającej w ucho muzyce i dobrej grze aktorskiej,
ze szczególnie wybijającą się Renee Zellweger.
Kochamy ją za to, że ma potargane włosy,
nieidealną figurę, czasem chodzi bez makijażu, ma
nieco irytującą rodzinę, wady 

"Dziennik Bridget Jones", film w reżyserii
Sharon Maguire i książka Helen Fielding.

i jest na wskroś ludzka! BKR
do dziś wspomina z
sentymentem wieczorny
seans pierwszej części i
ciepło, które ogarnia go na
wspomnienie tej lekkiej i
idealnej na jesień historii, do
której czasami wraca. 



zasobnym portfelem. Tymczasem Fielding
postawiła na zwykłą dziewczynę, która walczy z
kilogramami, nie stroni od używek, zdarza się jej
palnąć jakąś głupotę, zachować się  dość
lekkomyślnie czy nieadekwatnie do sytuacji. Bridget
jest kobietą, z którą może się utożsamiać każda z
nas. Ma wady i zalety, potrafi błysnąć intelektem i
sarkazmem, być szaloną, choć czasami sytuacje ją
przerastają, a cięta riposta przychodzi za późno. 
Powieść ma potencjał, ale język jest słaby,
kilogramy, jednostki alkoholu, papierosy i kalorie
rozpoczynające każdy wpis z czasem drażnią.
Podobnie jak rozpisywanie sytuacji na minuty.
Książka dłuży się mimo sympatii do bohaterki. Brak
jej życia, które tchnęła w film Renee, trochę brak
polotu. Świeżość i pomysł na 5, wykonanie nieco
kuleje  - jakieś 3, dlatego wolimy film. Uśmiechamy
się jednak do Helen Fielding za stworzenie postaci
Bridget, która podbiła nasze serca. 

Powieść Helen Fielding stała się
bestsellerem. Była jak powiew
świeżego powietrza w natłoku
historii o idealnych kobietach bez
prawdziwych problemów za to z
niespotykanym szczęściem,
powodzeniem i do tego nierzadko z



Hipnotyzujący to film, zwłaszcza oglądany w ciemnej
sali kinowej. Przykuwa uwagę i redukuje liczbę
mrugnięć na minutę, gęstą atmosferą, okraszoną
genialną muzyką (brawa dla Abla Korzeniowskiego!).
Susan Morrow wiedzie bogate i wygodne życie –
nowocześnie urządzony dom, mąż, kariera… Pustkę
zaczyna sobie uświadamiać, gdy dostaje paczkę z
powieścią napisaną przez Edwarda, swojego byłego
męża. Wówczas na ekranie pojawiają się kolejne
warstwy narracyjne: wspomnienia Susan, „ożywa”
również czytana przez nią fragmentami powieść. 

„Zwierzęta nocy”, film w reżyserii Toma Forda
oraz książka Austina McGifferta Wrighta.

Amy Adams i Jake
Gyllenhaal wypadają
bardzo dobrze jako byli
małżonkowie. Cały film
podszyty jest ich
smutkiem i cierpieniem, a
subtelna zemsta, jaką
Edward serwuje byłej
żonie, idealnie punktuje
zakończenie.



Książka natomiast… No cóż.
W porównaniu z filmem
wypada blado. BKR,
czytając ją, zastanawiało się
czy w ogóle iść do kina, bo
opisana historia nie wciąga
i nie angażuje
emocjonalnie. Czy to
kwestia języka czy sposobu
narracji, ciężko stwierdzić,
ale faktem jest, że BKR w 

pewnym momencie z irytacją miało ochotę
przerzucić parę stron. Nawet jedna z
najmocniejszych scen filmu (noc na autostradzie,
nie powiemy nic więcej, żeby nie spoilerować) nie
wybrzmiewa tak bardzo na papierze. Mówiąc w
skrócie: film tchnął w tę historię życie, rozwibrował
ją emocjami i zwyczajnie lepiej ją przedstawił. Dodał
„coś więcej”, co zadecydowało o tym, że ekranizacja
jest lepsza niż literacki pierwowzór.

 



„Nowy początek”, film w reżyserii Denisa
Villeneuve`a oraz „Historia twojego życia”,
opowiadanie Teda Chianga.

Drodzy Państwo, o tym
filmie nie należy czytać,
należy go obejrzeć w
całkowitym skupieniu, bez
rozpraszaczy, od początku
do końca. BKR oglądało go w
kinie. Do mniej więcej ¾
długości siedziało zwyczajnie
zainteresowane… a potem
ogarnęło główny koncept
filmu, szczęka bezwiednie 

opadła, a dominującą reakcją stał się zachwyt. Z
seansu natomiast wyszło z rzadkim uczuciem
totalnego i absolutnego oderwania od rzeczywistości,
poczucia, że właśnie wydarzyło się coś ważnego. Cóż.
Może to był taki dzień, splot wyjątkowych
okoliczności, kwestia gustu, ale BKR uważa „Nowy
początek” za jeden z lepszych filmów i kropka.
Scenariusz do niego napisał Eric Heisserer; tego pana
należałoby wielbić za napisanie TAKIEJ historii na
podstawie…

 



…opowiadania Teda Chianga. Nie zrozumcie nas
Państwo źle. Ted Chiang ma bardzo ciekawe
pomysły i wprowadza powiew świeżości w science
fiction. Niemniej jednak opowiadanie „Historia
twojego życia” jest dość suchym i syntetycznym
tekstem, w porównaniu z filmem wręcz ubogim.
Ekranizacja w tym przypadku jest idealnym
przykładem na to, że można wziąć pomysł, koncept,
zamysł (jak zwał, tak zwał) i zrobić z niego coś
zupełnie innego - w przypadku „Nowego początku”
o niebo lepszego.



„Skazani na Shawshank” w reżyserii Franka
Darabonta oraz nowela Stephena Kinga ze
zbioru „Cztery pory roku”.

Idziemy na łatwiznę,
powie ktoś. No ale jakże
mogłoby tu zabraknąć
filmu, który BKR
oglądało… hm… naście
razy w życiu?
Wieloletniego i wciąż
panującego króla
rankingu najlepszych
filmów Filmwebu? Nie
wiemy czy jest coś
odkrywczego, co można 

by powiedzieć o „Skazanych na Shawshank”.
Większość z tego, co przychodzi nam na myśl, to
oklepane frazesy. Tak, to piękny film, o nadziei,
niezłomności, triumfie ludzkiego ducha. Tak, trwa 2
godziny i 20 minut, ale w ogóle się nie dłuży, mimo
niespiesznego tempa opowieści. I tak, film jest
lepszy od książki.



Oczywiście od razu zaznaczmy, że BKR, jako fan
Stephena Kinga, nie uważa noweli „Skazani na
Shawshank” za zły tekst literacki. Gawędziarski styl
autora idealnie się przy tej historii sprawdza, a sama
nowela nie odbiega poziomem, klimatem oraz daje
taką samą satysfakcję czytelniczą jak inne
opowiadania czy powieści Kinga. Niemniej jednak w
tym przypadku jest „tylko” literaturą. Film natomiast
dodaje głębi tej historii, może przez świetny dobór
aktorów, może przez sam fakt, że nawet najbardziej
bogata wyobraźnia czytającego czasami musi
ustąpić przed świetnie skonstruowanym,
zmontowanym i nakręconym obrazem. Zdaniem
BKR tak jest w tym przypadku. Ekranizacja jest
wierna oryginałowi, a jednocześnie wynosi opowieść
na wyższy poziom.


