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Kadr z filmu „Na srebrnym globie” reż. Andrzej Żuławski, WFDiF (dawniej Studio Filmowe
KADR)

1. LOGLINE:

„Na srebrnym globie” (1977/1987) Andrzeja Żuławskiego mógł stać się jednym z najbardziej
przełomowych filmów science-fiction w historii kina – jeszcze przed „Gwiezdnymi wojnami”
George’a Lucasa. Rozmach produkcyjny, gwiazdorska obsada, rewolucyjne kostiumy i
scenografia zapowiadały arcydzieło. Dlaczego zatem władze kinematografii PRL
wstrzymały produkcję na dwa tygodnie przed końcem zdjęć? Pozostał film-legenda, który
nadal inspiruje filmowców z całego świata oraz rozgrzewa emocje dawnych członków ekipy
równie silne dziś co 40 lat temu. „Ucieczka na srebrny glob” Kuby Mikurdy prezentuje
największą tajemnicę i niespełnione marzenie polskiego kina. Poznajemy także prywatne
kulisy powstawania filmu - Żuławski był wówczas świeżo po rozstaniu z pierwszą żoną
Małgorzatą Braunek i praca nad ambitnym dziełem stanowiła dla niego rodzaj terapii.

2. STRESZCZENIE
Rok 1975. Po kilku latach wymuszonej emigracji młody reżyser Andrzej Żuławski wraca
do Polski. Jego sytuacja w kraju jest niepewna - po „Trzeciej części nocy”, dobrze
przyjętym debiucie, nakręcił szokującego „Diabła”, który z miejsca trafił na półkę,

a z reżysera uczynił persona non grata. Na domiar złego rozpada się jego rodzina – żona
Małgorzata Braunek wnosi pozew o rozwód.
Aby poprawić swoją pozycję i uciec od osobistej katastrofy, Żuławski podejmuje się
tytanicznego zadania, realizacji największego filmu w historii polskiej kinematografii eposu science-fiction „Na srebrnym globie”. Jeśli mu się uda, trafi do panteonu polskiego
kina. Jeśli nie - jego kariera w Polsce będzie skończona.
Choć projekt ma opinię niemożliwego, początkowo wszystko idzie zgodnie z planem.
Wizja reżysera porywa ekipę, tworzy się wspólnota twórcza gotowa do największych
poświęceń. w imię powstającego filmu.
Nagle wszystko się odwraca. Nadchodzi czerwiec 1976 roku,. Polską wstrząsają strajki.
Władza zaostrza kurs. Po premierze „Człowieka z marmuru”, partia dymisjonuje
sprzyjającego Żuławskiemu szefa kinematografii i zastępuje go okrytym złą sławą
Januszem Wilhelmim, który ma zdyscyplinować filmowców.
Zdjęcia do filmu się przedłużają. Żuławski, niczym uskrzydlony w transie, dopisuje
kolejne, coraz bardziej ekscentryczne sceny. Część ekipy traci cierpliwość.
Dwa tygodnie przed zakończeniem zdjęć Wilhelmi nagle zatrzymuje produkcję. Powody
nie są jasne. Ekipa próbuje walczyć o film, ukrywa część rekwizytów i kostiumów.
Żuławski wyjeżdża z Polski.
Los filmu wydaje się przesądzony, kiedy nagle, minister Wilhelmi ginie w tajemniczej
katastrofie lotniczej. Żuławski nielegalnie wywozi fragmenty filmu do Cannes, gdzie
pokazuje je na prywatnym seansie w maju 1988 roku. Film zostaje okrzyknięty
złamanym arcydziełem, które - gdyby powstało - zmieniłoby historię kina sciencefiction.

Głosy z planu filmu „Na srebrnym globie”:
„Na srebrnym globie” to jednocześnie film i historia o tym filmie. Historia pewnego życia i
pewnego kraju.
- Andrzej Żuławski, reżyser

Miałem poczucie, że robimy film wyjątkowy. Nikt na świecie nie robił wtedy tak filmów!
- Andrzej Seweryn, aktor grający kluczową rolę Marka Zwycięzcy

Światowa premiera „Ucieczki na srebrny glob” odbyła się 5 września 2021 w Warszawie w
ramach 18. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Film cieszył się rekordową
frekwencją zarówno podczas części kinowej, jak i online oraz otrzymał aż trzy nagrody od
jurorów: Nos Chopina dla Najlepszego Filmu o Muzyce i Sztuce, Nagrodę Smakjam za
Najlepszą Produkcję w Konkursie Polskim dla Darii Maślony oraz Nagrodę Stowarzyszenia
Kin Studyjnych w Konkursie Polskim.

Kuba Mikurda i producentka filmu Daria Maślona odbierają Nagrodę Stowarzyszenia Kin
Studyjnych w Konkursie Polskim podczas 18. edycji Millennium Docs Against Gravity;
autor zdjęcia: Ludwik Lis

3. EKSPLIKACJA REŻYSERSKA „UCIECZKI NA SREBRNY GLOB”
Uwielbiam historie o niedokończonych lub niezrealizowanych filmach. Nic nie rozpala
mojej wyobraźni bardziej. Co by było gdyby, co by było gdyby? Mój mózg pracuje na
najwyższych obrotach, produkując równoległe wersje historii kina. To jak test Rorschacha,
w którym każdy wypełnia puste miejsca na swój sposób. To właśnie utrzymuje je przy
życiu, to właśnie czyni z tych filmów legendy.
I tak właśnie jest w przypadku „Na srebrnym globie”. Pisano o nim – „najlepszy film sci-fi,
jaki nigdy nie powstał”, „zniszczone arcydzieło”, „komunistyczne Gwiezdne Wojny”. Ja
bym widział „Na srebrnym globie” bardziej jako nowojorski midnight movie z końca lat 70.,
gdzieś pomiędzy „Świętą Górą” Alejandro Jodorowskiego a „Głową do wycierania” Davida
Lyncha.
A skoro mowa o Davidzie Lynchu - pamiętacie „Zagubioną autostradę”? Nasz film podąża
tą samą drogą. To film o ucieczce - ucieczce od samego siebie, od utraconej miłości, od
życia w komunistycznym kraju. Ucieczce, która przez chwilę się udaje, ale musi skończyć
się twardym lądowaniem. Nie można zbyt długo przebywać na innej planecie. Zwłaszcza,
jeśli okazuje się, że to twoja własna głowa.
Tak, można powiedzieć, że mój film jest filmem o filmie. Ale o filmie, który przeplata się z
życiem tak ściśle, że nie wiadomo już, który jest który.
- Kuba Mikurda

Autor zdjęcia: Witold Rozmysłowicz, źródło: agencja FORUM

4. WYWIAD Z REŻYSEREM

Kiedy pojawił się pomysł na ten film?
KUBA MIKURDA: W lutym 1989 roku miałem osiem lat
i zobaczyłem okładkę magazynu „Fantastyka” ze
zdjęciami z „Na Srebrnym Globie”, które wówczas na
krótką chwilę weszło na ekrany w Polsce. To było coś
innego od filmów SF, które wówczas chłonąłem z VHSów. Nie wiedziałem co o tym myśleć - coś mnie do nich
przyciągało i odpychało jednocześnie. Jakaś dziwna
procesja, kosmonauci w podartych i zabłoconych
skafandrach, sztandar z twarzą starego człowieka.
Trochę jak plemię Indian, trochę jak pobite wojsko.
Te zdjęcia zostały mi gdzieś z tyłu głowy.
Kuba Mikurda, autor zdjęcia: Łukasz Ziomek
Nie zarejestrowałem wtedy nazwiska reżysera, nie znałem historii filmu. Dopiero po latach
połączyłem kropki. I kiedy zacząłem szperać, czytać, pytać bardzo szybko zrozumiałem, że
to fascynujący materiał na film. Z mocnym, niełatwym bohaterem, z wyraźnym czarnym
charakterem, kosmiczną stawką i wyrazistym kontekstem historyczno-politycznym.
Trochę „Fitzcarraldo”, trochę „Zagubiona autostrada”.

Co Cię najbardziej zaskoczyło podczas pracy nad tym filmem?
Zaskoczyły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, wcześniej zupełnie nie wiązałem „Na srebrnym
globie” z rozpadem związku Andrzeja Żuławskiego i Małgorzaty Braunek. Wiedziałem, że
Żuławski wykorzystał ten wątek jako bazę do „Opętania”, że często do niego wracał
w swoich książkach. Ale „Na srebrnym globie”? Tymczasem okazało się, że to kluczowy
kontekst. Żuławski rzucił się w pracę nad „Globem”, żeby uciec od tego, co działo się w jego
życiu osobistym. Pisze o tym bardzo wyraźnie w swoich listach i notatkach z tamtego
okresu – „ten film i jego sprawy trochę działają jak odtrutka, tym chętniej się im oddaję, by
nie myśleć, by nie myśleć”, „póki tym jestem zajęty, da się żyć. Gorsze są godziny sam na
sam ze sobą”. To otworzyło dla mnie zupełnie nową, psychoanalityczną perspektywę –
„Na srebrnym globie” jako największa, najdroższa, najbardziej spektakularna terapia
w dziejach kina. Znamy historie, kiedy reżyser czy reżyserka robią film, żeby uporać się
z rozstaniem, stratą, trudnymi emocjami. Ale zwykle to kameralne dramaty, z 2-3
aktorami. A tutaj kosmos, armia statystów i budżet jak połowa „Potopu”.

Drugim zaskoczeniem były emocje ekipy - spodziewałem się raczej garści anegdot, suchych
relacji, faktów i wyliczeń. Tymczasem okazało się, że mimo, że od zatrzymania filmu
minęło ponad 40 lat, rozmowa o „Na srebrnym globie” wciąż wzbudza bardzo silne emocje
- euforię, wzruszenie, gniew. Początkowo planowałem, że w filmie nie będzie gadających
głów, tylko materiały archiwalne i głosy z offu. Ale po pierwszych próbnych wywiadach
zrozumiałem, że musimy zobaczyć twarze ekipy. Że to zbyt cenne. Jeden z rozmówców,
Michał J. Zabłocki powiedział mi, że w trakcie pracy nad filmem miał powracający sen jeździł w kółko rowerem po nadmorskim lesie. Kolega z planu objaśnił mu go następująco rower to twoja praca, las to „Na srebrnym globie” a te kółka, które kręcisz znaczą, że nigdy
już z tego lasu nie wyjedziesz.
Czy praca nad filmem wpłynęła na optykę Twojego spojrzenia na dzieło
Żuławskiego?
Praca w montażowni pozwoliła mi z bliska przyjrzeć się filmom Żuławskiego - po raz
pierwszy zobaczyłem tak wyraźnie ich niezwykłą spójność, to jak niektóre motywy, sceny,
nastroje wędrują z filmu do filmu, jak Żuławski wynajduje je wciąż na nowo, z nowymi
aktorami i aktorkami, w nowych dekoracjach. W naszym filmie reżyser mówi kilka razy, że
nie da się oddzielić jego życia i jego filmów, że to jeden węzeł, że już nie wiadomo co było
pierwsze. Kiedy ogląda się jego filmy od początku do końca natłok bodźców sprawia, że nie
zwraca się uwagi na szczegóły. Tutaj było inaczej, mogłem szukać, zestawiać
i porównywać. Robiłem notatki montażowe, coś w rodzaju krótkich wideoesejów. Kilka
z nich trafiło później do filmu.
Jak wyobrażasz sobie alternatywne losy „Na srebrnym globie” - gdyby udało się go
ukończyć zgodnie z planem?
Nie sądzę, żeby był space operą w stylu „Gwiezdnych wojen” ani filmem, który
przyciągnąłby masową widownię. Ale wydaje mi się, że byłby ważnym punktem
odniesienia dla ówczesnej kontrkultury, jak filmy Jodorowsky'ego, Lyncha czy Romero
pokazywane w latach 70. w cyklu nowojorskich midnight movies. Do dzisiaj w kinie i
szerzej, kulturze wizualnej, widać ślady tamtych filmów i tak samo byłoby z „Na srebrnym
globie”. Na półce z SF stałby gdzieś obok „Solaris” i „Stalkera” Tarkowskiego - dwóch
filmów, które powstały mniej więcej w tym samym czasie i które mimo, że oficjalnie są
filmami SF są przede wszystkim filmami swojego twórcy. Tutaj podobnie - każdy film
Andrzeja Żuławskiego jest przede wszystkim filmem Andrzeja Żuławskiego a dopiero dalej
horrorem, SF, kryminałem czy melodramatem.

5. GŁOSY PRASY
Kubie Mikurdzie doskonale udało się oddać nastrój tamtych czasów - bezradność, pustkę,
pragnienie wolności. I przedstawić nieoczywistą postać - twórcę, który nie potrafił i nie chciał
się dopasowywać, filmowego demiurga niewidzącego granic swoich wizji.
- Dawid Dróżdż, „Gazeta Wyborcza”
https://wyborcza.pl/7,101707,27596437,to-mial-byc-film-wyprzedzajacy-gwiezdne-wojnyale-wladza.html
Mikurda nie opowiada o tym wszystkim z pozycji przynudzającego filmoznawcy, a
zafascynowanego tamtymi czasami kinomana. Miesza zapiski z planu z wypowiedziami
współpracowników Żuławskiego i kadrami dokumentującymi inne wydarzenia z ówczesnych
lat. Samo to, jak udało mu się harmonijnie pożenić ze sobą tyle historycznych kontekstów, jest
niesamowite. Ten dokument jest lepszy niż sam film, o którym opowiada. Trudno o lepszy
komplement dla twórców.
- Jacek Sobczyński, newonce.net
https://newonce.net/artykul/dokument-roku-historia-polskich-gwiezdnych-wojen-ktorenigdy-nie-powstaly
Być może gdyby Andrzej Żuławski żył i zgodził się na rozmowę do Ucieczki na srebrny glob,
powiedziałby to samo, co Kletowskiemu i Mareckiemu w wywiadzie–rzece: „Pan ma zacięcie
wybitnie psychoanalityczne, a nie filmoznawcze”. I prawdopodobnie miałby rację. W końcu na
ekranie pojawi się dosłowna kozetka, zobaczymy sylwetkę Freuda, usłyszymy wydobyte
wyznania o egocentryzmie. Przede wszystkim jednak – i to dwóch panów odróżnia – Mikurda
w swoim filmie ma zacięcie wybitnie empatyczne, pra-gnące słuchać. Zacięcie, którego
zdecydowanie w całym życiu brakowało samemu Żuławskiemu.
- Maciej Kędziora, filmawka.pl
https://www.filmawka.pl/ucieczka-na-srebrny-glob-ciemna-strona-ksiezyca-recenzja/
Kuba Mikurda has written a love letter to cinema, in which he evokes the atmosphere of
filmmaking in 1970s Poland. Mikurda’s documentary is a cerebral and slightly romantic view of
an “vision” that never fully came to life, of a filmmaker whose intense life was both a blessing
and a burden. Finally, it’s the tale of a broken masterpiece.
- Ola Salwa, Cineuropa
https://www.cineuropa.org/en/newsdetail/410741/

6. TWÓRCY i REALIZATORZY FILMU „UCIECZKA NA SREBRNY GLOB”
Scenariusz i reżyseria:
Zdjęcia:
Montaż:
Muzyka:
II Reżyser:
II operatorka kamery:
Dźwięk na planie:
Animacje:

Jakub Mikurda
Radosław Ładczuk
Iza Pająk, Laura Pawela
Stefan Wesołowski
Magdalena Szymków
Magdalena Bojdo, Filip Ćwik
Anna Rok, Marcin Popławski
Yellow Tapir Films

Postprodukcja obrazu:
Postprodukcja dźwięku:
Producenci:
Producent wykonawczy w okresie developmentu:
Koproducenci:

DiFactory
Michał Fojcik, Sound Mind
Daria Maślona, Stanisław Zaborowski
Tomasz Kolankiewicz
Telewizja Polska S.A.,
WFDiF, DiFactory,
KBF, MX35

Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Regionalny Fundusz Filmowy w
Krakowie, ze środków budżetu gminy miejskiej Kraków oraz środków budżetu województwa
małopolskiego.
Partner projektu:
Dystrybucja:
Sprzedaż międzynarodowa:

Instytut Adama Mickiewicza
Against Gravity
CAT&Docs

Fot. Filip Ćwik, źródło: materiały promocyjne producenta

BIOGRAFIE TWÓRCÓW
KUBA MIKURDA – reżyser i scenarzysta, wykładowca Wydziału Reżyserii Szkoły Filmowej
w Łodzi. Pracował jako krytyk filmowy, dziennikarz i wydawca. Z wykształcenia psycholog i
filozof, ukończył też program produkcji kreatywnej w Szkole Wajdy. Opublikował m.in.
monografię filozoficzną „Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič” (2015), zredagował szereg
książek filmoznawczych, poświęconych m.in. kinu Terry'ego Gilliama, Waleriana
Borowczyka, Braci Quay czy Tsai Ming-lianga. Jako współscenarzysta pracował m.in. z
Mariuszem Trelińskim, Janem Komasą i Anną Molską. Był jednym z pomysłodawców think

tanku RESTART, w latach 2013-2015 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Film 1,2. W
latach 2010-2013 pracował w Canal+, gdzie współtworzył cotygodniowy program
Aktualności Filmowe - początkowo jako researcher i scenarzysta, później jako reżyser i
prowadzący. Był pięciokrotnie nominowany do nagrody PISF w kategoriach książka o filmie
i program telewizyjny.
W 2018 roku zrealizował swój debiut filmowy - pełnometrażowy dokument Love Express.
Przypadek Waleriana Borowczyka. Film miał polską premierę na 15. Festiwalu Filmowym
Millennium Docs Against Gravity, gdzie zdobył nagrodę Nos Chopina dla najlepszego filmu
o muzyce i sztuce.
Love Express spotkał się z entuzjastycznym odbiorem widzów i krytyków, został pokazany
na największych festiwalach filmowych w Polsce (m.in. Transatlantyk, Camerimage, Dwa
Brzegi, Etiuda&Anima, Forum Kina Europejskiego Cinergia) oraz na festiwalach w
Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Finlandii i Japonii.
RADOSŁAW ŁADCZUK – autor zdjęć i operator filmowy, Absolwent Wydziału
Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi. Autor zdjęć do znakomitych polskich
i międzynarodowych produkcji: Sala samobójców -reż. Jan Komasa, Jesteś Bogiem - reż.
Leszek Dawid, Dzień kobiet - reż. Maria Sadowska, Babadook - reż. Jennifer Kent. Laureat
nagród filmowych: m.in. Zdobywca Złotej Kaczki - Nagrody Głównej w Konkursie Filmów
Polskich za najlepsze zdjęcia do filmu Sala samobójców. Nominowany do Polskiej Nagrody
Filmowej, Orzeł w kategorii najlepsze zdjęcia. Członek Europejskiej Akademii Filmowej.
STEFAN WESOŁOWSKI – kompozytor, skrzypek i producent muzyczny, absolwent
Académie Musicale de Villecroze we Francji. Związany z amerykańską wytwórnią płytową
Important Records, francuską Ici D'ailleurs i brytyjskim publisherem Mute Song. Twórca
muzyki do spektakli teatralnych, filmów i instalacji artystycznych. Jego album "Rite of the
End" został uznany Najlepszym Polskim Albumem 2017 roku w plebiscycie Gazety
Wyborczej. W 2018 roku był nominowany do Paszportu „Polityki” w kategorii Muzyka
Popularna.

Producent:
SILVER FRAME – firma produkcyjna założona przez Stanisława Zaborowskiego i Darię
Maślonę w 2014 roku. Specjalizuje się w produkcji filmowej (filmy fabularne
i dokumentalne) i telewizyjnej projektów o wyraźnym potencjale międzynarodowym
(www.silver-frame.com).
DARIA MAŚLONA - producentka i kierowniczka produkcji, absolwentka Instytutu Nauk
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, w 2015 roku ukończyła Kurs dla
Kreatywnych Producentów w Szkole Wajdy. Pierwsze doświadczenie w branży filmowej
zdobywała pracując przy produkcjach filmów krótkometrażowych, oraz organizacji
wydarzeń i festiwali filmowych (m.in. Forum Wokół Kina, Międzynarodowy Festiwal Kina
Niezależnego NETIA OFF CAMERA). W latach 2008-9 związana z Instytucją Filmową Silesia
Film. Od kilku lat zaangażowana w rozwijanie projektów filmowych jako producentka.
Współzałożycielka firmy produkcyjnej Silver Frame i Planu ZET, najważniejsze tytuły w jej
filmografii to: 60 kilo niczego – reż. Piotr Domalewski, Romantik – reż. Mateusz Rakowicz,

Atak Paniki – reż. Paweł Maślona, Okupacja68 – reż. Magdalena Szymków, Marie Elisa
Scheidt, Stephan Komandarev, Linda Dombrovzsky, We Have One Heart – reż. Katarzyna
Warzecha, Tylko Wiatr – reż. Zofia Kowalewska, Ucieczka na srebrny glob – reż. Kuba
Mikurda
„Ucieczka na srebrny glob” na ekranach kin od 12 listopada 2021
Dystrybucja: Against Gravity
Materiały promocyjne (wraz z instrukcją, jak należy opisać zdjęcia) są dostępne pod
linkiem:
Ucieczka na srebrny glob – Dysk Google
Kontakt PR
Dominika Baranowska
dominika@againstgravity.pl

