
 

 
 

Krakow Film Festival, ul. Basztowa 15/8a, 31-143 Kraków, Poland 
tel./fax.: 012 294 69 45, info@kff.com.pl, www.kff.com.pl 

 
 

INFORMACJA PRASOWA 
 

PIOTR KAMLER LAUREATEM NAGRODY SMOK SMOKÓW  
51.  KRAKOWSKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO 

 
 
Kraków, 10 marca 2010 - Piotr Kamler – mistrz światowej animacji, trzykrotnie 
wyró Ŝniony w Krakowie, laureat Grand Prix na festiwalu w  Annecy w 1975 roku – 
otrzyma Nagrod ę Smok Smoków na 51. Krakowskim Festiwalu Filmowym. 
 
Nagroda Smok Smoków jest przyznawana przez organizatorów Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego wybitnym twórcom filmów dokumentalnych i animowanych od roku 1998. Wśród 
dotychczasowych laureatów są tak znakomici artyści jak Kazimierz Karabasz, Allan King, 
Albert Maysles, Werner Herzog, Stephen i Timothy Quay, Raoul Servais, Jerzy Kucia czy 
Jonas Mekas. 
 
Piotr Kamler urodził się w 1936 roku. Jest absolwentem wydziału grafiki na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Zadebiutował w roku 1959 amatorskim filmem animowanym 
„Miasto”. W tym samym roku otrzymał stypendium na wyjazd do ParyŜa, gdzie poznał  
Pierre’a Scheffera, sławnego kompozytora muzyki konkretnej i twórcę eksperymentalnego 
studia Groupe de Recherche de Musique Concrète (GRMC), działającego w ramach 
francuskiego radia publicznego. Scheffera tak zainteresowały wizje polskiego twórcy,  
Ŝe stworzył mu dogodne warunki pracy w GMRC, które odtąd stało się koproducetem jego 
filmów. Kamler zaczął realizować filmy animowane, które - jak pisze Marcin GiŜycki - 
układają się w dwa nurty – abstrakcyjny i narracyjny - tworząc niezwykle spójną całość, 
zarówno jeśli chodzi o formę, jak i treść: 
 
Głównym motywem filmów Kamlera jest samotność, alienacja, poczucie znalezienia się  
w sytuacji bez wyjścia. Bohaterowie tych opowieści, a mogą to być zarówno postacie ludzkie 
(„Labirynt”, „Chronopolis”), jak i fantastyczne („Słonioga”), czy zwyczajne kule („Dziura”), 
najczęściej samotnie wędrują, szukając swojego miejsca i toŜsamości. Często zdają się być 
uwięzieni w jakiejś czasoprzestrzennej pułapce bez wyjścia („Zielona planeta”, „Dziura”, 
„Słonioga”, „Labirynt”, „Rozkoszna katastrofa”, „Zapasowe serce”, „Chronopolis”). Czas u 
Kamlera przestaje być czymś bezwzględnym, moŜe być tworzony i manipulowany przez 
tych, którzy posiedli odpowiednią wiedzę lub zdolności („Zielona planeta”, „Chronopolis”, 
„Misja”). Boska niemal moc kreowania czasu nie przynosi jednak oczekiwanej wolności, 
przeciwnie, kończy się nieuniknioną katastrofą. 
 
Filmy Kamlera posiadają wiele elementów science-fiction, ujętych jednak w ironiczny 
cudzysłów. Pełno w nich dziwnych aparatów, niewaŜkości, latających dysków, 
futurologicznych pejzaŜy, nieziemskich cywilizacji. Ale teŜ magii i alchemii, transmutacji 
materii, magicznych pałeczek. Nawet całkiem geometryczne formy, jak w „Kroku” czy „Misji”, 
przemieszczają się w jakiś czarnoksięski lub telekinetyczny sposób. Przy całej 
niepowtarzalności wizji Kamlera, jest w jego filmach wiele z ducha Georgesa Mélièsa.  
 
Jak i filmy wielkiego maga kina, tak i dzieła Kamlera układają się w jedną spójną wizję 
świata. Obsesyjnie powracają pewne rekwizyty, owe magiczne pałeczki, miękkie kule,  
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ssawki owadzie czy ślimacze czułki, rury, oniryczne krajobrazy przywodzące trochę na myśl 
malarstwo Ivesa Tanguy. W niemal wszystkich filmach odbywają się jakieś tajemnicze 
rytuały, tańce form. Nawet kule, prostokąty i dyski („Krok”, „Chronopolis”, „Misja”), a takŜe 
wrzecionowate, świetliste kształty w czysto abstrakcyjnej „Zimie”, wirują w jakimś erotycznym 
transie, w który wprawiają je niewidoczne siły. To zdumiewające, jak bardzo podszyta 
erotyką moŜe być geometryczna abstrakcja, gdy tylko za pomocą magii kina wprawi się  
ją w ruch. 
 
WaŜną rolę w tych dziełach odgrywa muzyka, którą pisali kompozytorzy reprezentujący elitę 
francuskiej muzyki współczesnej: Bernard Parmegiani (autor muzyki do filmów Waleriana 
Borowczyka), François Bayle, Robert Cohen Solal.  
 
W 1982 r., po pięciu latach pracy, artysta ukończył swój jedyny film pełnometraŜowy. 
Największe przedsięwzięcie filmowe Kamlera i najniezwyklejszy film science-fiction w historii 
kina – „Chronopolis”. Historia spotkania dwóch cywilizacji o róŜnym stopniu rozwoju została 
zrealizowana z taką precyzją, Ŝe autora wielokrotnie pytano o korzystanie z komputera, 
czemu jednak Kamler konsekwentnie przeczył.  
 
Piotr Kamler jest autorem kilkunastu filmów, prawie wszystkie zrealizował we Francji.  
On sam jednak uwaŜa się za twórcę polskiego. Z kinem poŜegnał się zrealizowaną w 1993 
roku „Ulotną misją”. Ten krótki film jest swoistym sequelem do „Chronopolis”. Przedstawiciel 
innej cywilizacji wyczarowuje w nim na oczach widza przeróŜne formy z materii. Za swoją 
twórczość artysta zdobył liczne nagrody m.in. na Międzynarodowym Festiwalu Filmów 
Animowanych w Annecy (1975) dla najlepszego filmu animowanego 30-lecia za „Krok”, 
nagrodę główną „Srebrnego Smoka” w Krakowie otrzymał trzykrotnie: za „Zieloną planetę” 
(1966), za „Dziurę” (1966) i za „Zapasowe serce” (1973). 
 
 
Uroczyste wr ęczenie Nagrody Smok Smoków Piotrowi Kamlerowi b ędzie miało 
miejsce 24 maja 2011 roku podczas 51. Krakowskiego Festiwalu Filmowego w kinie 
Kijów.Centrum. Planowana jest retrospektywa filmów Kamlera oraz wystawa jego prac  
i  spotkania z publiczno ścią. 

 

 
FILMOGRAFIA: 
 
1959 - "Miasto” 
1960 - "Bajka / Conte" 
1961 - "Lignes et points / Linie i punkty", muzyka François Bayle 
1962 - "Reflets" / "Odbicia" 
1963 - "Meurtre" / "Morderstwo" 
1963 - "Hiver" / "Zima” 
1965 - "Tournoi", reŜ. z André Vaisin 
1966 - "La Planete verte" / "Zielona planeta" 
1967 - "Le depart" / "Odjazd" 
1968 - "L'araignèelefant" / "Słonioga", muzyka: Bernard Parmegiani, tekst: Jacques Rouxel, 
1968 - "Le trou" / "Dziura", muzyka: Robert Cohen-Solal. 
1969 - "Le labyrinthe" / "Labirynt", muzyka: Bernard Parmegiani 
1970 - "Délicieuse catastrophe" / "Słodka katastrofa", muzyka: Robert Cohen-Solal 
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1973 - "Coeur de secours" / "Zapasowe serce", muzyka: Francois Bayle 
1975 - "Le pas" / "Krok", muzyka: Bernard Parmegiani 
1977-1982 - "Chronopolis", muzyka: Luc Ferrari 
1988 - "Chronopolis", wersja średniometraŜowa 
1993 - "Une Mission Éphémère" / "One Ephemeral Mission" / "Ulotna Misja", muzyka: 
Bernard Parmegiani 
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PR Manager 
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