
GRASS IDZIE DO KINA 
przegląd 

 
Przegląd GRASS IDZIE DO KINA przybliży historie z życia i twórczości pisarza w trzech odsłonach: adaptacji 
filmowej „Blaszanego bębenka”, rejestracji adaptacji teatralnej tegoż działa oraz filmu 
dokumentalnego. „Blaszany bębenek”, bezpośrednio wiążący się z biografią Grassa. Opowiada on 
między innymi o dorastaniu w Wolnym Mieście Gdańsku na granicy trzech różnych kultur: polskiej, 
niemieckiej i kaszubskiej. Równie różnorodne kulturowo będą nasze wieczory filmowe.  
 
Klasyczny dla kina europejskiego film Volkera Schlöndorffa jest koprodukcją francusko-niemiecko-
polsko-jugosławiańską. W ramach przeglądu zaprezentujemy wersję reżyserką filmu. Teatralna 
adaptacja „Blaszanego bębenka” w reżyserii Adama Nalepy premierę miała 15 lat temu, w październiku 
2007 roku w Teatrze Wybrzeże. Reżyser spektaklu większość swojego życia spędził w Niemczech, a 
spotkanie z Grassem było dla niego debiutem w polskim teatrze. Film dokumentalny „Günter Grass. 
Pisarz niewygodny” w reżyserii Nadji Frenz i Sigruna Matthiesena przedstawia z kolei biografię samego 
Grassa, który niejednokrotnie zwracał uwagę na swoje kaszubskie korzenie.   
 
PROGRAM 
 
16.10 (niedziela) 17:00 
Pokaz filmu „Blaszany bębenek” (1979, reż. Volker Schlöndorff) 
 
Wprowadzenie do filmu wygłosi prof. Mirosław Przylipiak. Po projekcji odbędzie się panel dyskusyjny, 
w którym udział wezmą prof. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, dr Christian Pletzing, prof. 
Mirosław Przylipiak. 
 
17.10 (poniedziałek) 16:45  
Pokaz rejestracji spektaklu Teatru Wybrzeże „Blaszany bębenek” (reż. spektaklu Adam Nalepa) 
 
Wprowadzenie wygłosi prof. Małgorzata Jarmułowicz. Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem 
spektaklu Adamem Nalepą i aktorką Justyną Bartoszewicz, które poprowadzi Weronika Łucyk. 
 
22.10 (sobota) 16:00 
Pokaz filmu: „Günter Grass. Pisarz niewygodny” (2007, reż. Nadja Frenz i Sigrun Matthiesen) 
Po projekcji odbędzie się panel dyskusyjny, w którym wezmą udział prof. Ewa Graczyk, Jakub Knera i 
Barbara Piórkowska. 
 
wydarzenie towarzyszące 
28.10 (piątek) 17:00 
Pokaz filmu „Wróżby Kumaka” (2005, reż. Robert Gliński) 
Po projekcji odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu.  
 
impreza biletowana   cena biletu 15 zł 
Bilety można zakupić za pomocą karty i gotówki na miejscu.  
 
miejsce wydarzeń  
Centrum Filmowe UG, Biblioteka Główna UG, Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk 
 
organizator 
Centrum Filmowe im Andrzeja Wajdy UG we współpracy ze Stowarzyszeniem Güntera Grassa w 
Gdańsku i Pracownią Badań nad Narracjami Pogranicza UG 


