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Festiwal

Filmów Kostiumowych
Festiwal Filmów Kostiu-

Inicjatywa powstała z miłości do miejsca i chęci wykorzystania

mowych to pierwsza

jego potencjału dla realizacji wielkich, pięknych i wartościowych

kameralna edycja wy-

przedsięwzięć.
Aleksandra Pitra - Kox i Bodo Kox

darzenia organizowanego w stylowych wnętrzach 700-letniego
Zamku w Krokowej oraz
przy Rybaczówce
w Dębkach - jednej
z najpiękniejszych polskich plaż.

Chcemy zaprezentować Państwu filmy osadzone w epokach innych
niż nasza, będące ambitnymi realizacjami sztuki filmu, których poziom artystyczny zachwyca i inspiruje. Kluczem do naszych wyborów
jest lokalna historia i niezwykłe postaci z nią związane. Obok pokazów filmów we wnętrzach i w plenerze, odbędą się koncerty muzyki
filmowej, spotkania autorskie, rekonstrukcje strojów historycznych.
Filmy i opowieści, które się z tych spotkań wyłonią, będą magicznym
wehikułem, który przeniesie widzów w inne czasy, pozwoli przyjrzeć
się pięknym kostiumom i scenerii, a najbardziej bohaterom produkcji
i ich losom. Gośćmi Festiwalu będą m.in.: aktorzy, reżyserzy, kostiumografowie, muzycy, producenci, rekonstruktorzy.
Co łączy Stanleya Kubricka, Stefana Żeromskiego i Eugeniusza
Bodo z Zamkiem w Krokowej? Tego dowiedzą się widzowie podczas
pokazów, prelekcji i wydarzeń towarzyszących w ramach I FFK.
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MIEJSCE
Zamek w Krokowej
Rybaczówka w Dębkach

TERMIN
12-19 sierpnia 2022 roku

O R G A N I Z ATO R
Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka

PA RT N E R Z Y
Krokowskie Centrum Kultury w Krokowej
Zamek w Krokowej – Fundacja „Europejskie Spotkania”
Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa
Szkoła Podstawowa im. Kontradmirała
Włodzimierza Steyera w Krokowej
PITRAKOX Sp. z o. o.
(Spółka z ogromną odpowiedzialnością)
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Kaszubska rezydencja, wielka atrakcja turystycz-

Rzeczypospolitej Rajnholda Krokowskiego zna-

na, odwiedzana co roku przez tysiące gości

lazł bezpieczne schronienie król Zygmunt III

i mieszkańców. Krokowa jest gniazdem rodowym

Waza. Dwa wieki później listy do Immanuela

jednego z najstarszych szlacheckich rodów po-

Kanta słała stąd Luiza von Krockow i wspólnie

morskich, którego przodek milites Gneomirus po-

z Johannem Gottliebem Fichtem tworzyła teatr.

jawił się w dokumentach już w 1285 roku. Tutaj

Dziś zamek jest azylem ludzi sztuki i nauki oraz

w 1598 roku w zamku zasłużonego w służbie

inspiracją naszego festiwalu.
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Zdjęcie: Piotr Kanigowski

ZAMEK
W KROKOWEJ

Na karty dziejów Kaszub ród Krokowskich
wpisał książę gdański Mściwój II potwierdzając w 1288 i 1292 Gniewomirowi Crockau
własność Jeldzina, Wysokiej, Krokowej, Minkowic i Glinek. Natomiast w 1300 biskup
włocławski zezwolił Piotrowi Krokowskiemu

Historia zamku

na budowę w Krokowej kościoła, wyłączając
jego dobra z parafii żarnowieckiej, bowiem
ten niemiłosiernie przeszkadzał pannom cy-

w Krokowej

sterkom w przydługiej liturgii Mszy św.

W 1324 Krokowa została odnotowana w aktach

Zamek z cegły założono na kamiennych funda-

jako własność Przybysława Mestkowica z Jeldzi-

mentach. Podpiwniczony budynek mieszkalny na

na. W 1375-1407 panem na Krokowej i Jeldzinie

narożach dopełniły obronne wieże ze strzelnica-

był rycerz Gniewomir zapisany łaciną Gneomyrus

mi, a poprzedzała fosa. Do castrum prowadził

domicellus

zwodzony most, od strony pd-zach. ulokowano

Craccouie.

Krewki

z

charakteru,

w 1381-82 pokutował za zabicie sąsiada Michała

folwark, a od południowej ogrody.

Kunostowica ze Sławoszyna. Syn Gniewomira zaginął w 1399 podczas wyprawy na Tatarów, za co

W 1448 poprzez małżeństwo z Katarzyną von

Zakon Krzyżacki wypłacił ojcu zadośćuczynienie.

Krokow właścicielem dóbr krokowskich został ry-

To wówczas w miejscu starej drewniano-ziemnej

cerz Jerzy z Wikrowa, podkomorzy wielkiego mi-

warowni wzniesiono murowany zamek. Zatem

strza Konrada von Erlichshausen. Przyjął nazwi-

zasługi wojenne i ofiara krwi stały się podwaliną

sko Krokowskich inicjując gałąź rodową, która

dziedzictwa, które przejął Mestwin Craccouie.

wpisała się w dzieje 1. Rzeczypospolitej, bowiem
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po pokoju toruńskim 1466 dobra krokowskie zna-

warowni, którą kontynuował syn Rajnholda Er-

lazły się w starostwie puckim.

nest. Powstała rezydencja w stylu renesansowym. Zlikwidowano narożne wieże, wschodnią

W 1476-1501 dziedzicem na Krokowej był znany

część rozbudowano do funkcji mieszkalnych i re-

z siły fizycznej Wawrzyniec (Lorke) „Kaszuba”

prezentacyjnych, dostawiono wieżę z klatkę

Krokowski, syn Jerzego, dworzanin króla polskie-

schodową podniesiono kamienicę frontową. Na

go Jana Olbrachta. To on powiększył posiadłości

piętrze znajdowała się sala rycerska i izba wę-

rodu o Roszczyce, Osieki i Salino. Zamek krokow-

gierska, na parterze izba czeladna, stajnia i spi-

ski ma też swoją tragiczną historię. W 1516 bur-

żarnia. Dobudowano dwa skrzydła: południowe

mistrz Gdańska Eberhard Ferber po rozprawie

i zachodnie, które pomieściły Salę Małą i Izbę

przed sądem o zabór dóbr w Salinie skazał na

Gościnną, browar, pomieszczenia gospodarcze.

ścięcie Hansa Krokowskiego, syna Wawrzyńca,

Pierzeją północną była ściana parawanowa za-

a jego głowę polecił wystawić na widok publicz-

mykająca czworoboczny dziedziniec ze studnia

ny przed murami miasta.

pośrodku. Przy bramie stanęły dwie stajnie i gorzelnia, a od strony głównego gmachu kolejne

W 1536-99 posiadaczem Krokowej był Rajnhold

kuchnie i piekarnie. Wokół usypano wał obronny

Krokowski, rycerz, dowódca wojskowy i dyploma-

i wykopano fosy. Do zamku można było się do-

ta – najwybitniejszy przedstawiciel rodu. Od roku

stać zwodzonymi mostami. Po stronie północnej

1547 w służbie króla francuskiego Henryka II,

założono ogród w stylu włoskim.

a od 1560 roku na dworze króla Zygmunta Augusta i kolejnych polskich królów. Walczył przeciw-

W 1772 po pierwszym rozbiorze Polski włości kro-

ko Moskwie i Turkom, raz jeszcze w 1569 we Fran-

kowskie znalazły się w państwie pruskim. Nieste-

cji wraz z 1500 własnymi żołnierzami po stronie

ty narastały wówczas także problemy dynastycz-

książąt hugenockich, za co otrzymał zaszczytny

ne i finansowe rodu. W 1782 roku dobra krokow-

tytuł marszałka Francji. Natomiast za obronę

skie wystawiono na przymusową licytację, do

Pucka przed napaścią księcia brunszwickiego

której przystąpił landrat Tczewa Caspar Ludwik

otrzymał w mieście browar. Z czasem odwiesił

von Below i żona Heinricha Joachima Reinholda

oręż w rodzinnej zbrojowni i oddał się służbie dy-

von Krockow z linii Pieszcza. Licytację wygrała

plomatycznej. W roku 1598 gościł w murach kro-

Luiza von Krockow, hrabina zaliczana do oświe-

kowskiej warowni król Zygmunt III Waza. Zapew-

ceniowych arystokratek, które żywo interesowały

ne wówczas trwała przebudowa średniowiecznej

się filozofią i sztuką. Korespondowała z Immanu-
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Zdjęcie: Andrzej Sipajło

elem Kantem, jako nauczyciela synów zatrudniła

von Krockow, który by zgodnie z prawem realizo-

filozofa Johann Gottlieba Fichte, założyła w Kro-

wać zamierzenie zdał egzamin czeladniczy na

kowej teatr. To właśnie ona przebudowała pałac

murarza. Kiedy powstawał kościół, zamek oto-

nadając mu obecną formę i rokokową stylistykę

czono niskim krenelażowym murem i wzniesiono

oraz założyła park krajobrazowy, słynny na całą

wysoką czworoboczną wieżę oraz urządzono

osiemnastowieczną Europę. Ogród w stylu francu-

salę balową.

skim wzbogacono o elementy stylu romantycznego, a tereny graniczące z parkiem włączono

W 1878 pięcioletni hrabia Döring von Krockow

w kompozycję krajobrazową. Historiograf Lehn-

został ostatnim właścicielem zamku i majątku

dorf wymienia między innymi kwatery roślin, sta-

w Krokowej. W sierpniu 1945 musiał opuścić ro-

wy, posągi, kąpielisko Diany, fontanny, jaskinie

dowe gniazdo, by nie powrócić tu nigdy. Kiedy

i pieczary. W pięknym Sowim Jarze znalazły się po-

w 1939 wybucha II wojna światowa jeden z jego

mniki filozofów: Immanuela Kanta i Johann Got-

synów, Reinhold walczył w kampanii wrześniowej

tlieba Fichtego (dziś przypomina o nich słynna

jako oficer Wojska Polskiego, jednak poległ jako

kasztanowa Aleja Filozofów). W pobliżu zamku

oficer Wehrmachtu. Na frontach zginęli również

znajdowały się: dworek myśliwski oraz zwierzyniec.

dwaj kolejni synowie: Heinrich i Ulrich, niemieccy
oficerowie. Przy życiu pozostali jedynie Albrecht

Po śmierci Luizy w 1803 dobra w Krokowej przejął

i Cecylia. To Albrecht von Krockow dokonał na tu-

jej syn szalony graf Albert Kaspar Ewald von Kroc-

tejszym zamku wielkiego dzieła. W 1983 odwie-

kow. Znany ekscentryk i hulaka wskutek pruskiej re-

dził rodzinne strony, zastał zdewastowany pała-

formy rolnej w 1807 roku stracił znaczną część po-

c: biura i mieszkania Państwowego Gospodar-

siadłości. Kiedy w 1823 zmarł, szalonego grafa po-

stwa Rolnego, Instytutu Hodowli Ziemniaków i In-

chowano na Pańskim Wzgórzu wraz z jego koniem

stytutu Ochrony Roślin. Założona 12 października

i psami. Od tej pory graf codziennie około północy

1990 roku z Jego inicjatywy polsko-niemiecka

gna na ognistym rumaku, z hordą psów z tyłu, po-

Fundacja EUROPEJSKIE SPOTKANIA Kaszubskie

między Krokową, Sławoszynem a Minkowicami.

Centrum Kultury KROKOWA stała się narzędziem
do restytucji zamku w formie rezydencjonalnej

W 1850 nieopodal pałacu ukończony został neo-

i po zakończeniu remontu administruje zespołem

gotycki kościół parafialny. Budowniczym i maj-

pałacowo-parkowym.

strem murarskim na świątyni był zafascynowany

oprac. dr Danuta Dettlaff

paryską Notre Dame hrabia Karol Gustaw Adolf

- Dyrektor Zamku w Krokowej
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Zdjęcie: Piotr Kanigowski

RYBACZÓWKA
W DĘBKACH
Przy głównym wejściu na plażę
nr 19 w Dębkach znajduje się
Rybaczówka. Jest ona nowoczesnym kompleksem, służącym do obsługi przystani rybackiej. To tutaj rybacy czyszczą złowione ryby oraz naprawiają łodzie, a turyści mogą
zakupić świeże ryby prosto
z morza. Z myślą o zwiedzających

powstała

20-metrowa

wieża widokowa, z której można zobaczyć piękny krajobraz
morski.

Obiektem

Krokowskie

zarządza

Centrum

Kultury

w Krokowej - gminna instytucja
powołana, by tworzyć i upowszechniać kulturę w regionie.
Zarządza ona 14 obiektami kulturalnymi (świetlicami), w których skupia swoją działalność
edukacyjno - kulturalną.
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W I AT R O D M O R Z A
Reżyseria: Kazimierz Czyński, Polska 1930, 58’
Obsada: Eugeniusz Bodo, Maria Malicka, Adam Brodzisz, Kazimierz Junosza-Stempowski

Zdjęcia do ekranizacji słynnej powieści Stefana

tę. Wojna, staje się sprawdzianem ich uczuć

Żeromskiego zrealizowano m.in. w zamku

i wartości. Opowieść Żeromskiego można uznać

w Krokowej oraz w Gdyni i na Helu. Historia

za profetyczną, bo niemal identyczna historia

walki o polskość Pomorza zapisana na kartach

zdarzyła się na tym zamku podczas kolejnej woj-

powieści i film, który był patriotycznym manife-

ny, 20 lat później. W główne role wcielili się: Ma-

stem przedwojennego polskiego kina, są ściśle

ria Malicka jako piękna Teresa - przedmiot pożą-

związane z dramatyczną i fascynującą historią

dania dwóch braci, Adam Brodzisz kreujący rolę

tego miejsca.

szlachetnego Ryszarda i wielki Eugeniusz Bodo
brawuro grający postać Ottona.

Przygotowując scenariusz ekranizacji Wiatru od
morza reżyser Kazimierz Czyński i scenarzyści

Film był superprodukcją polskiej kinematografii

Wacław Sieroszewski i Anatol Stern (słynny futu-

XX-lecia, Wytwórnia VOX-FILM zadbała, by na

rysta) wybrali zdarzenie, którego akcja rozgrywa

jego potrzeby w gdyńskiej stoczni wybudowano

się podczas pierwszej wojny właśnie na zamku

szkielet łodzi podwodnej, przygotowania do

w Krokowej. Dwaj bracia kochają tę samą kobie-

sceny ataku na pokojowy statek pod francuską
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banderą trwały tydzień, a koszt ich wyniósł dziesiątki tysięcy złotych - donosiło przedwojenne pi-

Film zobaczymy wraz z muzyką na żywo, improwizacje przygotowali: Jakub Klemensie-

smo Rozwój. Sceny walk morskich budziły sensa-

wicz - saksofonista i Dominik Kisiel - pianista.

cję wśród gawiedzi i ściągały na brzeg morski

Wieczór poprowadzi Anna Popek.

tłumy Gdynian. Wiatr od morza jest ostatnim polskim filmem zrealizowanym w konwencji kina
niemego. Premiera odbyła się 25 grudnia 1930
roku. Recenzent Kuriera Warszawskiego obiecywał: historia porwie wszystkich w najpotężniejszym morskim filmie sezonu i tak było. Po wojnie
dzieło uznano za zaginione. Film odnaleziono
w 2001 roku w Narodowym Archiwum Filmowym
w Pradze w Czechach (z czeskimi napisami), zrekonstruowano i dzięki temu możemy cieszyć się
tą perłą polskiej kinematografii na naszym festiwalu.

Na Pomorzu, w starym magnackim domu,
w starym magnackim zamczysku, mieszka
emerytowany generał niemiecki, hrabia von
Arffberg z dwoma wnukami. Ryszard jest bratem przyrodnim Ottona, jego matką była Polka. Między nim a kuzynką Teresą, Polką, zakwitła miłość. Ale Teresę pokochał także Otto. Ryszard ustępuje bratu, wobec czego dziewczyna
przyjmuje oświadczyny Ottona. Wybucha wojna. Obaj bracia służą na niemieckim okręcie
podwodnym. Otto - dowódca okrętu, surowy
i bezwzględny - chce storpedować neutralny
statek pasażerski. By do tego nie dopuścić, Ryszard, w szlachetnym porywie, powoduje katastrofę okrętu podwodnego. Na dnie morza zaczyna się powolne konanie załogi. Z rąk zbuntowanych marynarzy ginie Otto. Okręt wynurza
się na powierzchnię. Ryszard wraca na zamek,
gdzie Teresa broni się przed atakami niemieckich dezerterów. Stary generał opuszcza Pomorze. Na zamku pozostają Teresa i Ryszard,
by współpracować nad odrodzeniem Pomorza,
które wraca do życia po długiej niewoli.
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KRAJOBRAZY ŻEROMSKIEGO
Realizacja: Stanisław Grabowski, Polska 1974, 21’

związane

scem, a jego atencja dla okolic Helu, gdzie two-

z młodością Stefana Żeromskiego - wybitnego

rzył Trylogię Nadmorską, Gdyni, Rozewia, gdzie

prozaika, publicysty, dramaturga.

znajduje się latarnia morska jego imienia, są le-

Dokument

przedstawia

miejsca

gendarne.
Wątki kaszubskie jego twórczości i biografii są
punktem wyjścia I edycji naszego Festiwalu. Że-

Prelekcję tematyczną wygłosi dr Danuta Dettlaff,

romski bywał na zamku w Krokowej, uczynił rezy-

wieczór poprowadzi Anna Popek.

dencję ważnym dla akcji Wiatru od morza miej-
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KRZYŻACY
Reżyseria: Aleksander Ford, Polska 1960, 166’
Obsada: Mieczysław Kalenik, Grażyna Staniszewska, Urszula Modrzyńska, Andrzej Szalawski,
Aleksander Fogiel, Emil Karewicz, Lucyna Winnicka, Leon Niemczyk

Wśród kultowych filmów kostiumowych kręco-

Prapremiera Krzyżaków odbyła się 15 lipca 1960,

nych na Pomorzu nie mogło zabraknąć monu-

dokładnie w 550. rocznicę bitwy grunwaldzkiej.

mentalnych Krzyżaków. To rekordowy film pod

Dotrzymanie tego terminu miało wymowę niemal

każdym względem, do dziś największy fre-

symboliczną. O tym, jak bardzo starano się go

kwencyjny i kasowy sukces polskiego kina – zo-

nie przekroczyć, świadczy fakt, że od powzięcia

baczyło go 32 315 695 widzów. W scenach zbio-

pomysłu o ekranizacji sienkiewiczowskiej powie-

rowych udział wzięło około 1000 statystów

ści do uroczystej premiery upłynęło zaledwie

i 350 koni. Do tej superprodukcji para kostiu-

półtora roku. Zdjęcia do filmu realizowano m.in.

mografów: Lech Zahorski i Michelle Zahorska

w Rywałdzie, Malborku, Starogardzie Gdańskim,

wraz ze swoim zespołem przygotowała 18 ty-

na jeziorze Jamertal, nad Jeziorem Godziszew-

sięcy kostiumów.

skim, w lesie Szpęgawskim, na zamku w Kwidzyniu. Wiele zrobiono, by iluzja średniowiecznego
świata była jak największa. Specjalnie na po-
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trzeby filmu przewrócono słup wysokiego napię-

Granicznej czy Ósmego dnia tygodnia, którego

cia znajdujący się na szczycie grunwaldzkiego

życie zakończyło się dramatycznie na emigracji,

wzgórza. Spowodowało to odcięcie elektryczno-

sprowokowanej antysemicką nagonką 68’ roku.

ści mieszkańcom pobliskiego Tczewa na kilka
dni. Nie obyło się jednak od błędów scenogra-

Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy -

ficznych i kostiumograficznych, a ich wyszukiwa-

rekonstruktorzy ze Świecina zlokalizowanego 7

nie było dobrym prawem i zabawą fanów i pa-

km od Krokowej co roku inscenizują bitwę pod

sjonatów.

Świecinem (1462). W dniu pokazu na Zamku
będą prezentować rycerskie stroje i atrybuty.

Osobną, fascynującą historią są losy reżysera filmu - Aleksandra Forda - niekwestionowanego

Przed filmem o realizacji Krzyżaków i losach

króla polskiej kinematografii swoich czasów, nie-

reżysera filmu opowie Bodo Kox.

wątpliwie wybitnego reżysera, twórcy m.in Ulicy
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BRACTWO RYCERSKIE
SPOD NORDOWEJ GWIAZDY
Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy
to stowarzyszenie, które promuje historię
i zwyczaje średniowieczne oraz przybliża turystom bogatą przeszłość i kulturę północnych Kaszub. Od 17-tu lat z jego inicjatywy
organizowana jest rekonstrukcja bitwy pod
Świecinem z okresu wojny trzynastoletniej,

Dramat

podczas której Bractwo współpracuje z in-

losy Juranda ze Spychowa, zdradziecko

nymi grupami rekonstrukcyjnymi działający-

atakowanego

mi na terenie całej Polski. Zorganizowało

Szczytna, którymi dowodził komtur Zyg-

także inne wydarzenia rekonstruktorskie

fryd de Lowe. Równolegle do wydarzeń

m.in. wjazd Kazimierza Jagiellończyka do

poprowadzono wątek miłosny między

Gdańska, wraz z teatrem Plama, a także we

Zbyszkiem, Danuśką i Jagienką. Całość

współpracy z muzeami w Lęborku i Wejhero-

wydarzeń zwieńczono finałową sceną

wie - noc muzeów. Bractwo bierze udział

bitwy pod Grunwaldem.

w ważnych świętach państwowych (3. maja
oraz 11. listopada Zaślubiny Polski z Morzem). Organizowało też obóz rycerski, prezentowało Smaki Średniowiecza w Czorsztynie. Bractwo liczy 28 członków. Większość
wyposażenia, które posiada to repliki muzealne.

19

historyczny

przedstawiający

przez

Krzyżaków

ze

KAMERDYNER
Reżyseria: Filip Bajon, Polska 2018, 150’
Obsada: Janusz Gajos, Anna Radwan, Sebastian Fabijański,
Marianna Zydek, Adam Woronowicz, Borys Szyc

Jadąc z Trójmiasta do Krokowej przejeżdża się

przebiega przez cztery dekady ukazując skom-

przez wieś Zdrada należącą do powiatu puc-

plikowane postawy i wybory, których mieszkają-

kiego. To z niej pochodził bohater filmu grany

cy tu ludzie musieli dokonywać. Pruska antypol-

przez Janusza Gajosa - Bazyli Miotke.

skość walczyła z patriotyzmem mieszkańców, co
w latach 1939 - 1940 zakończyło się masowym

Akcja filmu opowiada historię pruskiego rodu

mordem popełnionym na ok. 12-14 tysiącach lud-

von Krauss zamieszkującego w okolicy Pucka

ności cywilnej w Lasach Piaśnickich.

i rozgrywa się w latach 1900-1945, a jej osią jest
wątek miłosnego związku pomiędzy kaszubskim

Stowarzyszenie “Rodzina Piaśnicka” od ponad

chłopcem Mateuszem a niemiecką arystokratką

25 lat zajmuje się miejscem Pamięci Piaśnica, ini-

Maritą. Film ukazuje powikłane losy trzech nacji

cjuje i popiera działania zmierzające do zacho-

zamieszkujących dawne polsko-niemieckie po-

wania w kolejnych pokoleniach wiedzy i pamięci

granicze na północnych Kaszubach, na którym li-

o Ofiarach zamordowanych w Lesie Piaśnickim

nia granicy wytyczonej w Wersalu po I wojnie

przez hitlerowskiego okupanta za to tylko, że byli

światowej podzieliła nie tylko ziemię, lecz także

Polakami. Fundacja Sedlaka od 2016 roku pro-

ludzi: Niemców, Kaszubów, Polaków, będąc przy-

wadzi działania wspierające, realizując m.in.

czyną waśni, a często nienawiści. Scenariusz

projekt Piaśnica - kultura miejsca.
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Projekt Piaśnica - kultura miejsca - 78 lat po tragicznych wydarzeniach w Piaśnicy grupa kilkuset
mieszkańców Pomorza angażuje się w działania
twórcze, które mają na celu zmienić bieg historii.
Podczas zajęć uczestnicy projektu poznają skomplikowaną historię miejsca oraz sylwetki osób
związanych z ludobójstwem w Piaśnicy: ofiar
i oprawców. Zagadnienia rozwijają wątki złożonych relacji państwowo – narodowych w zderzeniu z życiem mieszkańców, których sąsiedzkie
więzy zostają sztucznie podzielone granicami
powstałego niepodległego państwa polskiego
(rzeka Piaśnica – naturalna granica Traktatu

Mateusz Kroll to kaszubski chłopiec. Po

Wersalskiego). Wydarzenia odbywają się m.in.

śmierci matki zostaje przygarnięty przez

w miejscu martyrologii – w głębi lasu piaśnickie-

arystokratkę Gerdę von Krauss pochodzą-

go, gdzie na grobach ofiar uczestnicy realizują

cą z majętnego pruskiego rodu. Jego ró-

akty twórcze. W ciągu kilku miesięcy powstają

wieśniczką jest córka Kraussów Marita.

obrazy, utwory muzyczne, wiersze, sztuka te-

Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem

atralna, performance, publikacje, wystawy zdjęć,

chrzestnym chłopca jest kaszubski patrio-

koncerty oraz film będący ich podsumowaniem.

ta Bazyli Miotke, który podczas konferencji

W latach 2017-2022 w projekcie wzięło udział

pokojowej w Wersalu walczy o miejsce dla

kilka tysięcy osób z całej Polski oraz Niemiec.

Kaszub na mapie Polski, a potem buduje
symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdy-

W ramach pokazu odbędzie się spotkanie

nię. Traktat wersalski, który daje Polsce

z aktorką Marianną Zydek, konsultantem fil-

niepodległość, jednocześnie sprawia, że

mów historycznych Stanisławem Markiem Łu-

Kraussowie tracą majątek i wpływy. Świat

kasikiem i producentką Olgą Bieniek. Rozmo-

bohaterów diametralnie się zmienia, co

wę poprowadzi dr hab. Adela Kożyczkowska,

wieńczy zbliżająca się II wojna światowa.

prof.

zaprezentowany

Między Kaszubami, Polakami a Niemcami

w dniu Święta Flagi Kaszubskiej - Swiãto Ka-

rodzi się niechęć i nienawiść, czego fina-

szëbsczi Fanë.

łem jest brutalny mord w lasach Piaśnicy.

UG.

Film

zostanie
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CZŁOWIEK
Z MAGICZNYM
PUDEŁKIEM
Reżyseria: Bodo Kox, Polska 2017, 103’
Obsada: Olga Bołądź, Piotr Polak, Sebastian Stankiewicz,
Agata Buzek, Arkadiusz Jakubik, Helena Norowicz, Wojciech
Zieliński, Jakub Kamieński

Wizjonerskie kino Bodo Koxa wyprzedziło rze-

Bohaterowie jakby nieświadomi absurdu cza-

czywistość. Współczesny świat zaczął przypo-

sów, w których żyją próbują w niezależny spo-

minać sceny książek i produkcji science fiction,

sób rozgrywać swoje losy.

zobrazowanych m. in. w Człowieku z magicznym
pudełkiem. Tłem wydarzeń filmu jest świat

Odpowiedzią na potrzebę zaspokojenia pragnień

w głębokim kryzysie gospodarczym i ekono-

i tęsknot współczesnego człowieka są nowe

micznym, totalitarne państwo inwigilujące każ-

technologie i ucieczka w wirtualną rzeczywistość.

dy obszar życia obywatela i społeczeństwo za-

Przynoszą one ukojenie w procesach emocjonal-

rządzane strachem. Człowiek występuje tu jako

nych i pozorne poczucie bezpieczeństwa w wy-

kontrolowany element systemu, odizolowany

imaginowanym świecie pełnym obietnic. Mecha-

mentalnie i pozostający w bezpiecznie chłodnej

nizacja i technologia wyręczyła homosapiens

relacji z innymi. Podział klasowy wyklucza

w prostych czynnościach, dzięki czemu stała się

wspólnotowość i budowanie więzi w relacjach

niezwykle pomocna, następnie – potrzebna,

międzyludzkich, a etykieta towarzyskich zwy-

a ostatecznie – niezastąpiona. Wraz z komputery-

czajów i norm korporacyjnych gwarantuje za-

zacją kolejnych dziedzin życia, technologia zaczę-

chowanie odpowiedniej hierarchii społecznej.

ła pomagać w myśleniu i dokonywaniu wyborów.
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Wyhodowana przez człowieka sztuczna inteli-

necie. I choć wszczepione podskórnie chipy dziś

gencja staje w konkurencji z rozumem.

wydawać nam się mogą nierealną praktyką teorii spiskowych, to biorąc pod uwagę możliwości

Istotnym bohaterem filmu rozgrywającym nieja-

smartfonów, dzięki którym można m.in. zlokalizo-

ko relację między dwojgiem zakochanych jest…

wać jednostkę w dowolnym położeniu geogra-

komputer – Android o wyglądzie człowieka. Ów

ficznym, odtworzyć mapę jej podróży, posłuchać

twór posiada cechy ludzkie, potrafi być złośliwy,

odbywanych rozmów, zanalizować portret psy-

a momentami swoją ułomnością budzi współ-

chologiczny

czucie i empatię odbiorcy. Kolejną technologicz-

i przesyłanych treści, zweryfikować wysokość

ną zabawką, która wydaje się być propozycją na

przelewów i stan majątkowy, okazuje się, że oso-

zapewnienie człowiekowi naturalnej potrzeby

biście spersonalizowany trzymany na przemian

bliskości i odpowiedzialności za drugą istotę jest

w kieszeni lub w dłoni telefon może spełniać te

robot imitujący psa, który w filmowej opowieści

same zadania.

na

podstawie

udostępnianych

przemieszcza się przy nodze staruszki i towarzyszy jej w samotnym życiu. W tle obserwujemy

Gdyby jednak pomimo ostrzeżeń ktokolwiek po-

spersonalizowane reklamy – czytające w my-

zostawał dumny z produktów nowoczesności

ślach i rozpoznające potrzeby człowieka w opar-

i radosnych przemian postępu technologiczne-

ciu o dane na temat jego stanu zdrowia czy sta-

go, sugestia płynąca z ubogiej scenografii i ni-

nu emocjonalnego. Powszechnie wykorzystywa-

skobudżetowych efektów specjalnych filmu Czło-

ne są gogle VR – dla stworzenia użytkownikowi

wiek z magicznym pudełkiem brutalnie sprowa-

poczucia iluzji, że znajduje się np. na łonie przy-

dzi go na ziemię – polską ziemię. Przypomni bo-

rody podczas uprawiania sportu w zamkniętym

wiem, że fantastyczne obrazy i spektakularne

pomieszczeniu. Oprogramowanie gogli popra-

efekty science fiction, które znamy z amerykań-

wia i upiększa jednocześnie wizerunek konsu-

skich produkcji Matrixa, Avatara czy chińskiej

menta w alternatywnej rzeczywistości – zupeł-

Wędrującej

nie jak filtry fotografii znane nam dziś z aplikacji

i skalę możliwości tych państw w eksplorowaniu

smartfonów. Wszechobecny jest również monito-

świata i kosmosu. Starcie hegemonów bez-

ring – na ulicach i w domach, w dronach, i przy

względnie pomija nasz kraj w wyścigu o wpływy

komputerach, a także narzędzia do natychmia-

na arenie międzynarodowej i w przestrzeni pla-

stowego wykrywania podejrzanych zachowań,

netarnej.

jak np. szukanie ocenzurowanych treści w inter-
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Ziemi,

odzwierciedlają

zdolność

Poważanym zagrożeniem dla gatunku homosa-

pokrycia, a bodźce dostarczane w cyberprze-

piens są nie tylko wytwory geniuszu jego wy-

strzeni okazały się iluzoryczne, człowiek poczuł

obraźni, ale też destrukcyjny wpływ tych wyna-

się pusty.

lazków na cały ekosystem. W dystopijnej wizji
przyszłości brakuje wody, powietrze jest zanie-

Tutaj płynnie przechodzimy do aspektów szero-

czyszczone, a szum elektromagnetyczny zaburza

ko pojętej duchowości jako nieodzownego ele-

funkcjonowanie organizmów żywych. Grozą cza-

mentu poprawnego funkcjonowania organizmu

sów są wirusy i bakterie, które utrudniają kon-

ludzkiego i metody obrony cech człowieczeń-

takt fizyczny populacji. W obliczu katastrofy kli-

stwa. Film wyraża zaniepokojenie islamizacją

matycznej Ziemia wydaje plony, do których do-

kraju i przewiduje dzisiejszy problem odnalezie-

stęp mają tylko najbogatsi.

nia się instytucji kościoła w obliczu światowej
pandemii. Ukazane świątynie są zamknięte,

Poza kryzysem gospodarczym i powszechnym

ascetyczne i pojedynczo uczęszczane, jednak nie

ograniczeniem dostępu do dóbr i zasobów przy-

da się wykluczyć ich funkcjonalnej roli społecz-

rody, scenariusz rysuje głęboki kryzys wartości.

nej. Naukowcy pokroju Włodzimierza Sedlaka,

Rząd wyczyścił ci pamięć. Straciłeś tożsamość, ale

Louisa Pasteura czy Maxa Plancka zapewne

zyskałeś nowe życie. – poprzez ingerencję w naj-

chcieliby przywołać scenę ukazującą związek

bardziej fundamentalne prawa człowieka, tota-

wiary i fizyki kwantowej: Pani narzeczony jest

litarna władza zyskuje kolejne narzędzia kontroli

w śpiączce. Może się obudzić jutro. Może się nie

i zaczyna administrować

bytem. Przetrąceniu

obudzić już nigdy. Pokazuje ona zarówno kru-

kręgosłupa moralnego sprzyja rozgrywanie ży-

chość ludzkiej egzystencji jak i moc wiary, która

cia towarzyskiego i uczuciowego na łamach in-

w takich przypadkach czyni cuda. Ostatecznie

ternetowych portali społecznościowych, gdzie

okazuje się, że i tak wszystko jest w rękach Boga.

anonimowe środowisko pozbawia użytkowników odpowiedzialności. W tych zakamarkach nie

Na drodze tych wielu rozważań i powolnego

sposób odszukać rzetelnych źródeł przekazu

uświadamiania sobie jak niewiele znaczy czło-

i domagać się prawdy. Dezinformacja w dobie

wiek wobec całego systemu, możemy dojść do

fake newsów, postprawdy i hejtu zdegradowała

wniosku, że jedyną nadzieją i łaską daną istocie

pojęcie autorytetu i zaburzyła możliwość uczest-

ludzkiej jest miłość. Mimo, że w filmie relacja za-

niczenia w dyskursie publicznym. Gdy obietnica

kochanych jest niedojrzała, pełna uprzedzeń,

majestatu wirtualnej rzeczywistości nie znalazła

nacechowana brakiem wzajemnego poszano-
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wania i świadomości seksualnej, Sedlak uratuje

Zostaliśmy zatem pokrzepieni razem z naszą mi-

jej wzniosły etos zdaniem z Quo Vadis, Homo?:

łością nie z tego świata – poza czasem i prze-

Człowiek jest zdolny nie tylko do kochania (grawi-

strzenią.

tacji uczuć i ciała), ale potrafi także swe kochanie

Aleksandra Pitra-Kox
www.fundacjasedlaka.pl/magic-box

uszlachetnić do rozmiarów miłości.

W ramach pokazu odbędzie się spotkanie
z aktorem Jakubem Kamieńskim, kostiumografką Katarzyną Adamczyk i reżyserem Bodo
Koxem, które poprowadzi Tatiana Slowi.
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Człowiek z magicznym pudełkiem to historia

początkowo jest niechętna wobec zalotów

miłosna ponad wszelkie granice czasoprze-

Adama. Kiedy miłość między nimi rozkwita,

strzeni. Akcja osadzona jest w 2030 r.

chłopak dokonuje odkrycia - stare radio,

w Warszawie. Adam, bedący głównym bo-

znajdujące się w jego mieszkaniu emituje

haterem zostaje dotknięty zanikiem pamię-

fale umożliwiające teleportację. Jedna z po-

ci, przez co musi zacząć swoje życie od

dróży Adama do roku 1952 kończy się jego

nowa. Przeprowadza się i rozpoczyna pracę

uwięzieniem w tej czasoprzestrzeni. Goria

w potężnej korporacji, gdzie poznaje Gorię,

zaniepokojona nieobecnością chłopaka po-

która szybko go oczarowuje. Dziewczyna

stanawia sprowadzić go z powrotem.
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B A R R Y LY N D O N
Reżyseria: Stanley Kubrick, Wielka Brytania/USA 1975, 184’
Obsada: Ryan O'Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee,
Hardy Krüger

Stanley Kubrick - wielki artysta i intelektualista

i akwareli, o cudownie prostym stylu i niezwy-

kina przenosząc na ekran klasyczną powieść

kłym darze kompozycji.

Williama Makepeace'a Thackeraya o irlandzkim hochsztaplerze inspirował się dziełami Da-

Stanley Kubrick dołożył wszelkich możliwych sta-

niela Chodowieckiego - gdańskiego artysty,

rań, by film Barry Lyndon był tak piękny i atrak-

związanego z Zamkiem w Krokowej, zaprzyjaź-

cyjny, jak to tylko możliwe. Dbał o każdy szcze-

nionego z jego właścicielką Luizą von Krockow.

gół, porywał się na niemożliwe - z pozytywnym

W książce zawierającej jej „idee pedagogicz-

rezultatem. Realizował między innymi sceny bez

ne” myślicielka z Krokowej umieściła grafiki

użycia światła reflektorów. Zamiast nich sięgał

Chodowieckiego. Artysta podarował jej swoje

po... świece. Nakręcenie czegokolwiek w ten spo-

prace, pragnąc poprzeć szlachetne działania

sób stało się możliwe dzięki wykorzystaniu

Luizy w celu założenia szkoły dla dziewcząt.

obiektywów Zeissa o maksymalnej jasności. Po-

Rysunki Gdańszczanina urzekły Kubricka. Sce-

noć NASA stosowała je na Księżycu podczas mi-

nograf filmu, Ken Adam, tak wspomniał wpływ

sji Apollo. Film był kręcony w Irlandii, Anglii

Chodowieckiego na reżysera i wizualną stronę

i Niemczech. Krytycy do dziś z niedowierzaniem

widowiska: Chodowiecki był artystą, który za-

i podziwem spoglądają na kadry wzorowane na

intrygował nas oboje (...) był mistrzem rysunku

pejzażowym malarstwie XVIII. Twórcy byli na tyle
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konsekwentni, że całymi dniami oczekiwali na

Grupa

rekonstrukcji

historycznej

powstała

odpowiednie światło, kolor nieba i układ chmur.

w 2005, kierowana jest przez Krzysztofa Kuchar-

Nic dziwnego zatem, że skończyło się to cztere-

skiego. Jej pierwszą realizacją była rekonstruk-

ma Oscarami – za zdjęcia, za scenografię i, co na

cja Batalii Napoleońskiej w Będominie w sierpniu

naszym festiwalu najważniejsze, za imponujące

2005 r. i prezentacja pruskiej jednostki Infanterie

kostiumy dla Mileny Canonero, Ulli-Britt Söder-

Regiment No 52 von Hamberger, co było niespo-

lund. Mimo swoich blisko 50 lat film niezmiennie

tykane na tle innych grup rekonstrukcyjnych, któ-

wprawia w zachwyt.

re odtwarzały jedynie polskie formacje. W 2010
Grupa zajmuje się wyłącznie historią Gdańska

Grupa rekonstruktorów z Projektu Historyczne-

z okresu XVII–XIX wieku. Prezentuje m,.in. żołnie-

go Garnizon Gdańsk, którzy będą gościć w dniu

rzy garnizonu Gdańsk, kaprów królewskich, fran-

pokazu, zaprezentuje rekonstrukcję strojów

cuski Regiment de Perigord, oddział piechoty

z epoki, w czasie której rozgrywa się akcja filmu.

cara Piotra I. Przede wszystkim jednak skupia się
na rekonstruowaniu życia codziennego gdańsz-

W dniu pokazu odbędzie się spotkanie z dr

czan sprzed wieków, organizuje warsztaty szycia

Magdaleną Sachą - autorką publikacji “Edu-

strojów z epoki i prelekcje o dawnych zwycza-

kacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w począt-

jach. Od 2011 jest odpowiedzialna za przygoto-

kach XIX wieku. Działalność Louise von Kroc-

wanie historycznej części zlotu żaglowców Baltic

kow”, która opowie o wpływie oświeceniowej

Sail, w tym także bitwy na Motławie.

bohaterki na rozwój Zamku.

Barry Lyndon był irlandzkim młodzieńcem, który
odznaczał się brakiem życiowych perspektyw.
Pomimo tego wkradł się w szeregi osiemnastowiecznej angielskiej arystokracji, dzięki wielu
profesjom, które wykonywał - był bawidamkiem, zawadiaką, włóczęgą, żołnierzem w wojnie siedmioletniej, rozpustnikiem, szpiegiem
i szulerem karcianym. Bohater nie cofnie się
przed niczym, aby osiągnąć swoje cele.
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KASZËBË
Reżyseria: Ryszard Ber, Polska 1970, 82’
Obsada: Hanna Giza, Marek Lewandowski, Krzysztof Kalczyński, Jan Piepka, Lech Grzmociński

Nakręcony w Chłapowie koło Władysławowa

wstała nastrojowa, liryczna opowieść, w któ-

film Kaszëbë cieszy się poważaniem tutejszej

rej elementy legend, obrzędów i zwyczajów

ludności, według której oddaje realia życia

splatają się z wydarzeniami historycznymi.

Kaszubów i Kaszub tamtych czasów. Film czer-

Autentyzm opowieści wzmacniają scenogra-

pie z folkloru i tradycji. Konsultantem oraz au-

fia i kostiumy autorstwa Marii Karmolińskiej

torem dialogów był Jan Piepka, twórca opo-

i Lidii Rzeszewskiej, a przede wszystkim dialo-

wiadań i wierszy w języku kaszubskim. Pisarz

gi w języku kaszubskim.

pojawił się na ekranie jako rybak Goyka. Po-
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Przedstawione w filmie dzieje kutra Kaszëbë od-

Utrzymana w tonacji balladowej opowieść

wołują się do wydarzeń historycznych. W 1892

o tragicznej miłości, rozgrywająca się w końcu

roku powstały zalążki pierwszych maszoperii –

ubiegłego wieku w okresie dramatycznych

związków rybaków, dzięki którym Kaszubi mogli

zmagań Kaszubów z naporem germanizacyj-

przeciwstawić się pruskiej dominacji na Bałtyku.

nym. Rok 1892. Mała osada rybacka nad Bałtykiem. Dziewczyna, której ukochanego zabrało morze, czeka na jego powrót. Dopiero po-

Film jest prezentowany 18 sierpnia - w dniu

znanie Eryka, rozbitka ze szwedzkiego kutra,

Święta Flagi Kaszubskiej - Swiãto Kaszëbsczi

pozwala jej uwierzyć w nową miłość. Lecz Eryk

Fanë.

broniąc dziewczyny zabija napastującego ją
Niemca. Musi uciekać. Kuter zostaje zaatakowany przez Niemców, Eryk ginie. Dziewczyna
znów zamyka się w sobie, będzie czekać.
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T E S TA M E N T
reżyseria: Andrzej Sipajło, Polska 2006, 29’
Obsada: Józef Roszman, Adela Roeske, Stefania Dettlaff, Brunon Ceszke

Testament to pierwszy film, w którym dialogi są

Film zostanie zaprezentowany w dniu Święta

prowadzone w całości w języku kaszubskim.

Flagi Kaszubskiej - Swiãto Kaszëbsczi Fanë. Go-

Film powstał na podstawie opowiadania pt.

ściem pokazu będzie reżyser Andrzej Sipajło.

Monika autorstwa Jana Drzeżdżona.

Rozmowę poprowadzi dr hab. Adela Kożyczkowska, prof. UG.

Zagrała w nim grupa teatralna ze Strzelna. Zdjęcia zostały zrealizowane na terenie Zagrody

Film opowiada o losach Augusta - mężczyzny,

Gburskiej w Nadolu. Stara chata udostępniona

który

przez Muzeum Ziemi Puckiej znakomicie odda-

stoi

przed

problemem

podziału

gospodarstwa pomiędzy czwórkę dzieci.

wała klimat czasu, w którym toczy się akcja.
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Z E M S TA
Reżyseria: Andrzej Wajda, Polska 2002, 100’
Obsada: Janusz Gajos, Andrzej Seweryn, Roman Polański,
Agata Buzek, Katarzyna Figura

Najsłynniejsza komedia Aleksandra Fredry sfil-

kostiumów do filmowej Zemsty reżyser powierzył

mowana przez mistrza polskiego kina Andrzeja

swojej najbardziej zaufanej współpracowniczce,

Wajdę. Ironiczna, prześmiewcza Zemsta w dosad-

żonie Krystynie Zachwatowicz, której w tym za-

ny, ale również czuły sposób portretuje typy naro-

daniu partnerowała Magdalena Biedrzycka. By

dowe i przywary Polaków, które często w naszej

uatrakcyjnić kostiumy akcję filmu cofnięto o kilka

historii były przyczyną waśni i niepowodzeń.

dekad, uznając, że stroje XVIII-wieczne są bardziej oryginalne, ciekawsze, a przy tym mniej

Do współpracy Wajda zaprosił plejadę najwy-

“ograne” od strojów z następnego stulecia.

bitniejszych polskich aktorów z Katarzyną Figu-

W Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum

rą, Januszem Gajosem, Andrzejem Sewerynem

Narodowym w Warszawie zachowały się auten-

i Danielem Olbrychskim na czele. W rolę Papkina

tyczne kontusze, żupany i suknie z XVIII-wieku.

wcielił się Roman Polański. Imponuje również

Projektantki odwiedziły Działy Tkanin w tych

grono twórców, których Wajda zgromadził wo-

placówkach, odrysowały jedyny w swoim rodza-

kół filmu, dość wspomnieć, że autorem zdjęć jest

ju, niepowtarzalny krój interesujących je strojów

Paweł Edelman, scenografami Tadeusz Kosare-

i przeniosły go do szytych na miarę, kostiumów

wicz i Magdalena Dipont, a muzykę skompono-

Cześnika, Rejenta, Dyndalskiego, Wacława, Pod-

wał Wojciech Kilar. Projektowanie i wykonanie

stoliny i Klary.
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Zdjęcia kręcono zimą, co jest ciekawą innowacją
w stosunku do literackiego pierwowzoru, m.in.
w Zamku Ogrodzienieckim pod Krakowem. Wykorzystano tam pięć ton sztucznego śniegu,
a do najtrudniejszych w realizacji należała scena burzenia muru. Następnie ekipa przeniosła
się do Wytwórni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych w Warszawie, gdzie wybudowano
dekorację o powierzchni tysiąca dwustu metrów
kwadratowych, obrazującą zamkowe wnętrza.
Cześnik Raptusiewicz, mieszkający po są-

Film okazał się wielkim sukcesem, w kinach

siedzku w tym samym zamku ze zniena-

obejrzało go blisko 2 miliony widzów.

widzonym przez siebie Rejentem Milczkiem, pragnie ożenić się z owdowiałą

Gośćmi wieczoru będą kostiumografka Magda-

Podstoliną. Świadom niedoskonałości

lena Biedrzycka i aktorka Katarzyna Figura, spo-

swej urody i braku ogłady towarzyskiej,

tkanie poprowadzą Bodo Kox i Tatiana Slowi.

prosi wezwanego na pomoc Papkina, by
go z nią wyswatał. Papkin, który kreuje
się na pożeracza serc niewieścich i wielkiego bohatera, a w rzeczywistości jest
tchórzem i fantastą, kocha romantyczną
miłością Klarę, bratanicę Cześnika. Tymczasem Klara jest zakochana w synu Rejenta Milczka, Wacławie, który odwzajemnia to uczucie. Jednak ani ojciec Wacława, Rejent, ani stryj i opiekun Klary,
Cześnik nie zamierzają zgodzić się na ich
małżeństwo. Inne plany wobec Wacława

Tego dnia zaprezentowany zostanie także

ma także Podstolina - miłość Wacława

pokaz marionetkowy Jutrzenka w reżyserii

z jego studenckich czasów.

Pawła Pawlika.
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JUTRZENKA
Reżyseria: Paweł Pawlik, Polska 2020, 62’

Pokaz jest teatralną adaptacją sztuki Wojciecha Stamma pt. Zmierzch, powstałą wg koncepcji Dagmary Olejarz.
W przedstawieniu ujrzymy dzieje postaci historycznych z XVII wieku: Księcia Sylwiusza Nimroda
Wirtemberskiego, Abrahama von Franckenberga,
Angelusa Silesiusa, Marii Kunic, Elizabeth von Senitz i innych postaci związanych z historią Krzeczyna, Księstwa Oleśnickiego i Śląska. To opowieść o znanych mistykach, poetach i badaczach
na tle konfliktu pomiędzy protestantami i katolikami po wojnie trzydziestoletniej. Historia łączy
wątki gry intryg i ciemnych interesów, które doprowadzają do procesu o czary trzech kobiet.
Przedstawienie jest grane na marionetkowej scenie pudełkowej, nawiązującej do praktyki teatru
barokowego, z dekoracjami malowanymi na sposób iluzyjny na kulisach i prospektach. Postaci dramatu są marionetkami typu czeskiego. Sztuka symbolicznie nawiązuje do czasów współczesnych,
zarówno poprzez poruszane wątki, jak i identyfikację twórców z miejscem oraz przestrzenią.
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