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Rozmowa z Jerzym Hoffmanem 

Grupa docelowa: odbiorcy indywidualni odbiorcy oferty kulturalnej i media, w 
szczególności odbiorcy oferty festiwalowej, miłośnicy kina, dziennikarze: czynniki 
sukcesu, najciekawsze doświadczenia zawodowe, przełomowe momenty w 
karierze, życie gwiazd, materiały dot. laureatów nagrody, scenariusze 
motywacyjne skierowane do szerokich grup odbiorców: początki kariery, jak 
osiągnąć sukces w branży, przełomowe momenty w karierze. 

 

1) W 2015 roku do kin wszed ł  f i lm Jerzego Hoffmana „Potop 
Redivivus”, wersja o 2 godziny i 20 minut krótsza niż  orygina ł .   
W jaki sposób reżyser pracowa ł  nad nową  wersją  „Potopu”? 

„Potop Redivivus („Potop odrodzony”), projekt zrealizowany przez Filmotekę 
Narodową, w celu  przybliżenia jednego z najznakomitszych dzieł polskiej 
kinematografii współczesnej publiczności. Na podstawie w pełni cyfrowo 
zrekonstruowanego filmu, trwającego w wersji oryginalnej 315 minut, powstał film 
znacznie krótszy, będący swoistą kondensacją monumentalnego dzieła z 
zachowaniem wszystkich istotnych wątków.  

Wideo: posłuchaj, jak Jerzy Hoffman  opowiada o pracy nad montażem nowej wersji 
filmu i współczesnej widowni. 

[00:00 – 04:11] 

 

2) Czy powieść  historyczna może być  traktowana jako podręcznik 
do histori i? 

Henryk Sienkiewicz opisał w powieści „Potopi” potop szwedzki 1655-1660, atak 
wojsk szwedzkich na Polskę i odparcie ich z Jasnej Góry. Jest to powieść z 
gatunku fikcji historycznej, gdzie obok postaci prawdziwych występują 
bohaterowie wymyśleni przez pisarza na potrzeby narracji.  

Wideo: Posłuchaj, jak Jerzy Hoffman postrzega historyczność w powieści 
Sienkiewicza. 

[04:11 – 10:06] 
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3) Co Jerzy Hoffman myś l i  o f i lmie „Potop” z perspektywy czasu? 
 

„Potop” miał premierę w 1974 roku, od tego czasu Hoffman nakręcił jeszcze 
kilka filmów historycznych. Reżyser uważa, że nadmierna satysfakcja z 
własnej pracy nie jest rozwojowa.  

 

Wideo: posłuchaj, jak Jerzy Hoffman postrzega pracę nad „Potopem” dzisiaj. 

[10:06 – 12:00] 
 

4) Inspiracje malarskie w fi lmie „Potop” 

Niewątpliwie inspiracją do kadrów „Potopu” było malarstwo Rembrandta, 
między innymi „Straż nocna”. Reżyser wraz ze scenografem Wojciechem 
Krzysztofiakiem szukali różnych materiałów, które pozwoliłyby im stworzyć 
odpowiednią przestrzeń do opowiedzenia Sienkiewiczowskiej historii.  

Wideo: posłuchaj o inspiracjach do filmu „Potop”. 

 
[12:00 – 17:29] 

	


