Jerzy Skolimowski (*5 maja 1938 w Łodzi)
Ten reżyser urodzony w Łodzi
do filmu to wracał, to odchodził,
zachwycił jury
"Essential Killing",
od lat kina niezwykły czarodziej.
(ebs)
Jerzy Skolimowski - reżyser, scenarzysta i aktor filmowy, poeta, malarz. Przedstawiciel "nowej fali" w polskim kinie.
Urodził się 5 maja 1938 w Łodzi. Jego matka była attaché kulturalnym w Pradze, tam uczęszczał do gimnazjum
razem z Milošem Formanem, Václavem Havlem i Ivanem Passerem.
Studiował kolejno polonistykę i etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. W 1963 ukończył Wydział Reżyserii
PWSTiF w Łodzi. Współscenarzysta "Noża w wodzie" i "Niewinnych czarodziejów":
https://www.youtube.com/watch?v=V7w_fGJx1GQ
W 1964 debiutował jako reżyser "Rysopisem", a zaraz potem nakręcił "Walkower", oba filmy przyjęte bardzo dobrze
przez krytykę:
https://www.youtube.com/watch?v=9TKGZsxqZgg
https://www.youtube.com/watch?v=4_tq62bdszw
W 1969 wyjechał z Polski. Realizował filmy w Anglii, Włoszech i Hollywood. Zdobył 10 nagród filmowych, w tym
Złotego Niedźwiedzia na Festiwalu Filmowym w Berlinie, nagrody na festiwalach w Cannes i Wenecji.
Wrócił do Polski po wielu latach realizując ekranizację "Ferdydurke" (1991) po czym oddał się malarstwu. W 2008
po kilkunastu latach przerwy, zrealizował film fabularny "Cztery noce z Anną". Jego obraz "Essential Killing" z 2010
roku okazał się dużym sukcesem, zdobywając między innymi dwie nagrody na Festiwalu w Wenecji i biorąc udział
w konkursie głównym Camerimage 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=t9_loH84cmo
W roku 2015 nakręcił film "11 minut":
https://www.youtube.com/watch?v=Fs2H5p9x8T4
Jako poeta debiutował w 1957 wierszem "Moje rundy" w Nowej Kulturze. Wydał kilka tomików poezji, jest także
autorem sztuk teatralnych.
Jako aktor pojawił się m.in. w "Białych nocach" (1985), "Los Angeles bez mapy" (1998) i "Operacji Samum" (1999),
a także w epizodzie wyreżyserowanego przez siebie filmu "Na samym dnie" (1970). Obsadzany najczęściej w rolach
Rosjan.
Był członkiem jury festiwali filmowych w Cannes (1987), San Sebastian (1998) oraz Wenecji (2000 i 2001).

Był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była aktorka Elżbieta Czyżewska. Drugą żoną była Joanna Szczerbic,
również aktorka, z którą ma dwóch synów: Michała i Józefa. Józef Skolimowski zmarł w 2012 roku w Indiach
wskutek zakażenia nieznaną bakterią. Drugi syn Michał, pisze scenariusze i reżyseruje.
https://www.youtube.com/watch?v=bxOj5bz73SE
"Cała moja artystyczna działalność ma na celu usprawiedliwienie swojego istnienia."

