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Na planie filmu „Excentrycy”

Z ˚YCIA MIASTAZ ˚YCIA MIASTA

Zdj´cia do filmu ruszy∏y 17 marca 2015 r. w podwar-
szawskim Konstancinie. Z kolei w dniach 14-26 kwietnia
akcja filmu rozgrywa∏a si´ w plenerach Torunia, Niesza-
wy, a przede wszystkim Ciechocinka. Premier´ kino-
wà zaplanowano na 2016 rok. Bud˝et filmu wynosi
a˝ 7 milionów z∏otych.
    W g∏ównà role - jazzmana Fabiana wciela si´ Ma-
ciej Stuhr. Jego siostr´ Wand´ gra Sonia Bohosiewicz,
a ukochanà Modest´ - Natalia Rybicka. W rolach dru-
goplanowych wyst´pujà mi´dzy innymi: Anna Dymna,
Wojciech Pszoniak,  Wiktor Zborowski oraz Adam Fe-
rency. Ponadto na ekranie zobaczyç b´dzie mo˝na jed-
nego z najlepszych polskich jazzmanów - Wojtka Mazo-
lewskiego, kierownikiem muzycznym filmu jest z kolei
znany jazzman Wojciech Karolak.
    Zdj´cia do filmu realizowane by∏y mi´dzy innymi
przy: t´˝ni nr 1, restauracji „Bristol”, muszli koncerto-
wej, przed budynkiem zarzàdu PUC, przed pijalnià
wód mineralnych od ul. Traugutta, przy ¸azienkach,
przed Liceum, przed i w Teatrze Letnim, na dworcu,
przed pocztà.
    Podczas kr´cenia niektórych scen, oprócz aktorów,
wa˝nà rol´ w scenach zbiorowych odgrywali statyÊci,
g∏ównie mieszkaƒcy Ciechocinka oraz Torunia, gdzie
odbywa∏y si´ castingi. Nasze uzdrowisko momentami
przypomina∏o Ciechocinek z lat pi´çdziesiàtych XX
wieku: podczas kr´cenia scen przy muszli koncertowej

stan´∏y saturatory z wodà sodowà, prowizoryczne sto-
iska z piwem czy wózki z lizakami, a ulicami miasta
przechadzali si´ statyÊci w charakterystycznych strojach.

17 marca aktorzy: M. Stuhr, S. Bohosiewicz, N. Ry-
bicka, re˝yser J. Majewski, scenograf Andrzej Haliƒski,
operator Adam Bajerski oraz autor „Excentryków”
W. Kowalewski spotkali si´ z przedstawicielami prasy,
aby porozmawiaç o kr´conej w Ciechocinku produkcji
filmowej.

Re˝yser „Excentryków” podkreÊli∏ na wst´pie:
Ta chwila jest najlepsza, aby wyraziç nasze podzi´-

kowanie i wdzi´cznoÊç za pomoc, którà w trakcie
zdj´ç otrzymujemy od w∏adz Ciechocinka. Szczególnie
dzi´kujemy Panu burmistrzowi.

Janusz Majewski zwróci∏ uwag´ na to, i˝ ingerencja
w tekst powieÊci by∏a znaczàca:

Akcja „Excentryków” jest bardzo obszerna, wszyst-
kie wàtki nie mog∏y si´ zmieÊciç.

Autor powieÊci W. Kowalewski doda∏:
Ingerencje polegajà przede wszystkim na wyelimi-

nowaniu wàtku retrospektywnego, pokazujàcego Cie-
chocinek w Dwudziestoleciu mi´dzywojennym. Pozo-
sta∏e wàtki, oczywiÊcie po skróceniu, sà realizowane
w takiej postaci, jak wyst´pujà w powieÊci.

Pytano równie˝ o mo˝liwoÊç zorganizowania w Cie-
chocinku prapremiery filmu, na co re˝yser odpowie-
dzia∏:

W drugiej po∏owie kwietnia Ciechocinek zmieni∏ si´ w plan filmowy. Na terenie naszego miasta
re˝yser Janusz Majewski wraz z Wytwórnià Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przystàpi∏ do ekra-
nizacji bestsellerowej powieÊci W∏odzimierza Kowalewskiego „Excentrycy”.
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Za film odpowiadaç b´dzie dystrybutor, czyli fir-
ma Agora. JeÊli si´ zgodzi, my z przyjemnoÊcià tu wró-
cimy.

Maciej Stuhr wypowiada∏ si´ równie˝ na temat
swojej roli -  puzonisty jazzowego:

Mam przy tym filmie ogromnà frajd´ spotkania
si´ ze swojà muzycznà przesz∏oÊcià, choç by∏a to prze-
sz∏oÊç bardziej klawiszowa. Ale ca∏e dzieciƒstwo to
by∏o granie, czytanie nut i Êpiewanie w ramach ucz´-
szczania do szko∏y muzycznej, dlatego ten film pozwa-
la mi do tego wróciç i poudawaç muzyka. Do filmu
uczy∏em si´ gry na puzonie. Mam nadziej´, ˝e puzo-
niÊci oglàdajàcy ten film, dadzà si´ nabraç, ̋ e faktycz-
nie gram. Ponadto dyrygowanie big bandem to jedna
z najwi´kszych frajd w ˝yciu, jakie mia∏em.

Aktorki Sonia Bohosiewicz oraz Natalia Rybicka
nie chcia∏y zbyt wiele zdradziç na temat filmu. Sonia
Bohosiewicz powiedzia∏a:

JesteÊmy w trakcie pracy i jest to tak delikatna
materia, ˝e okreÊlenie jej w jakimkolwiek fragmencie
spowoduje, ˝e coÊ si´ sp∏oszy. JeÊli mam stanàç pod
Êcianà i jednak cokolwiek powiedzieç, mog´ zdradziç,
˝e bardzo zaprzyjaêni∏am si´ z mojà Wandà.

W∏odzimierz Kowalewski zachwyca∏ si´ kreacjami
swych powieÊciowych bohaterów stworzonych przez
aktorów: Przyznaj´, ˝e ba∏em si´ troch´ tej konfron-
tacji. Jednak po obejrzeniu kilku zmontowanych scen
musz´ przyznaç, i˝ jestem zachwycony kreacjami
stworzonymi przez aktorów. Kreacja Wandy niezwykle
porusza. Modesta jest wr´cz olÊniewajàca - tak w∏aÊnie
wyobra˝a∏em sobie t´ postaç. Patrzy∏em tak˝e z podzi-
wem na Pana Stuhra, który wcieli∏ si´ w rol´ Fabiana.
Nie przypuszcza∏em, ˝e Wiktor Zborowski tak wspa-
niale, sugestywnie mo˝e graç na tràbce, ˝e Adam Fe-
rency jest takim Êwietnym saksofonistà.

Aktorzy wypowiadali si´ równie˝ na temat Ciecho-
cinka. Sonia Bohosiewicz przyzna∏a, i˝ zachwyci∏y jà
t´˝nie. Z kolei Maciej Stuhr zdradzi∏, i˝ pami´ta Cie-

chocinek z lat dzieci´cych: Do Ciechocinka przyje˝-
d˝a∏em z dziadkami na wakacje. Wiele si´ zmieni∏o
od tamtego czasu. DziÊ poszed∏em biegaç, mia∏em
okazj´ przyjrzeç si´ miastu bli˝ej i musz´ przyznaç,
˝e uzdrowisko wcià˝ jest pi´kne, mo˝e nawet pi´k-
niejsze. T´˝nie rzeczywiÊcie robià wra˝enie, warto
by∏o podjàç decyzj´ o kr´ceniu filmu w∏aÊnie tutaj,
a nie udawaç Ciechocinek w Konstancinie.

Nie mo˝emy doczekaç si´ premiery filmowej „Ex-
centryków”. Poniewa˝ film ju˝ na etapie kr´cenia
wzbudza tak du˝e zainteresowanie, mamy nadziej´,
˝e b´dzie to wspania∏a reklama dla Ciechocinka i re-
gionu.

      Red.

Wypowiedê Kamili Waloch - jednej ze statystek
na temat pracy na planie:

„Gwiazdy ekranów, dobre jedzenie, Êwietna zaba-
wa, ciàg∏a gra… Tak w∏aÊnie myÊla∏am o pracy na pla-
nie filmowym zanim postawi∏am stopy na planie „Ex-
centryków”. Gwiazdy? Mo˝e tak, gdzieÊ czasem si´
przewija∏y. Dobre jedzenie? Owszem, dla aktorów,
choç statyÊci zadowolili si´ pysznymi kanapkami. Ciàg∏a
gra? To w∏aÊnie tu nauczy∏am si´, ˝e praca na planie
to ciàg∏e czekanie. S∏yszysz „klask” kolejnej sceny, ko-
lejnego dubla i nie wiesz, kiedy to ju˝ b´dzie ten ostat-
ni, kiedy b´dziesz móg∏ wejÊç i „zrobiç swoje”. Ale byç
mo˝e w tym w∏aÊnie tkwi urok. Oprócz mo˝liwoÊci
zobaczenia, a nawet poznania znanych osób, pojawie-
nia si´ na ekranie, podczas czekania masz siebie - kli-
matycznie ubranego i setk´ innych ludzi, którzy tak
jak ty przyszli tu w tym samym celu. Siedzisz, czekasz
i rozmawiasz z nieznanymi dotàd osobami, wymieniajàc
si´ doÊwiadczeniem, uÊmiechem i otuchà, ˝e ju˝ nie-
d∏ugo b´dziesz móg∏ wejÊç na plan.”


