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Wierzę, że w dzisiejszych czasach, kiedy otwieramy drzwi do kina, ma to w sobie nutę fałszu,  
ponieważ zdajemy się mówić do widza: „Wejdź na ten film i wszystko będzie w porządku,  

będziesz się dobrze bawić” 1.
–Pedro Costa

Wstęp

Slow cinema to rodzaj kina (określanego również mianem ruchu, nurtu lub gatunku)2, 
którego głównym założeniem jest wprowadzenie widza w  kontemplacyjny nastrój 
poprzez wykorzystanie przez twórcę odpowiednich zabiegów technicznych i rozwią-
zań fabularnych. Filmy mieszczące się w przyjętych ramach pojęciowych charakte-
ryzują się, między innymi, minimalistyczną kompozycją kadru, podkreśleniem zna-
czenia obserwacji detali oraz wolnym tempem narracji. Slow cinema stanowi opozycję 
do dynamicznego kina hollywoodzkiego, montażu atrakcji i  szeroko pojmowanych 
mechanizmów promocyjnych związanych z funkcjonowaniem przemysłu filmowego.

W badaniach dotyczących recepcji slow cinema już wielokrotnie pojawiało się za-
gadnienie roli przezwyciężania uczucia nudy, towarzyszącej skupieniu na obserwa-
cji życia codziennego bohaterów3. To właśnie nuda objawiająca się podczas projekcji  

1 „I believe that today, in the cinema when we open a door, it’s always quite false, because it says to the 
spectator: Enter this film and you’re going to be fine, you’re going to have a good time” (za: I. Jaffe, 
Slow Movies. Countering the Cinema of Action, New York 2014, s. 121 [tłum. własne – A. K.]).

2 Zagadnienie ram pojęciowych związanych ze slow cinema zostanie rozwinięte w kolejnej części niniej-
szego artykułu.

3 Por. J. Boer, As Slow as Possible. An Enquiry Into the Redeeming Power of Boredom for Slow Film Viewers, 
2015 [on-line:] https://www.academia.edu/10365084/As_Slow_As_Possible [20.12.2017].
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filmowej staje się w badaniach kina pojęciem kontrowersyjnym, a jednocześnie nie-
rozerwalnie związanym z  krytyką filmową. Podczas gdy twórcy kina popularnego 
prześcigają się w wymyślaniu zajmujących treści fabularnych oraz atrakcyjnych kom-
pozycji wizualnych, slow cinema występuje przeciwko głównemu nurtowi, podnosząc 
pojęcie ekranowej nudy do roli wartości samej w sobie. Kino kontemplacji4, kładąc 
nacisk na intymną komunikację z odbiorcą, a zarazem odwołując się do poczucia eli-
tarności uczestnictwa w seansie niemożliwym do docenienia przez widza masowego, 
traktuje nudzenie się jako niezbędny element uczestnictwa w pokazie. W kontek-
ście odbioru „wolnych filmów” nuda jest przezwyciężana, a doświadczanie jej podczas 
wielogodzinnego pokazu okazuje się aktem nobilitacji społecznej5.

Nieco odmienne postrzeganie nudy w kontekście slow cinema można z kolei zaob-
serwować na gruncie kina japońskiego, charakteryzującego się długą historią tworze-
nia filmów ukierunkowanych na wzbudzenie w widzu zachwytu pięknem przyrody 
oraz podkreślenie ulotności relacji międzyludzkich. Na szczególną uwagę wśród do-
konań Japończyków zasługują obrazy Naomi Kawase (ur. 1969) – artystki postrzega-
nej jako głównej przedstawicielki analizowanego zjawiska w Kraju Kwitnącej Wi-
śni – które zostaną wykorzystane jako przykłady badawcze w dalszym toku wywodu.

Celem niniejszego artykułu jest refleksja nad powiązaniami slow cinema z dyskur-
sem o nudzie. Analizie zostanie poddana problematyka nudzenia się w kontekście od-
bioru filmów klasyfikowanych w ramach zjawiska, ze szczególnym naciskiem na różnice 
między zachodnią teorią a jej przeniesieniem na grunt japoński przez Naomi Kawase. 

Slow cinema – geneza i ramy pojęciowe 

Poszukując genezy terminologii związanej ze slow cinema, warto zwrócić uwagę na 
samą obecność przymiotnika slow (ang „wolny”), pojawiającego się w kontekście ru-
chów promujących spowolnienie tempa życia codziennego. Określeniem, które we-
szło już na stałe do codziennego użytku, zarówno za granicą, jak i w Polsce, jest slow 
food. Ten międzynarodowy ruch, zrzeszający obecnie tysiące członków, posiada sta-
tus prawny organizacji non-profit, definiującej swoje cele jako „ochrona prawa do  

4 Warto wspomnieć, że sama kontemplacja jest pojęciem o wydźwięku pozytywnym i definicyjnie nie 
łączy się z nudą. Jednakże brak socjalizacji do autorefleksji może powodować znudzenie kontempla-
cją, powiązane z niespełnionymi oczekiwaniami widza nastawionego na zupełnie inny rodzaj obrazu. 
Można zauważyć, że granica pomiędzy nudą a  kontemplacją jest niezwykle cienka (kontemplacja 
może nudzić, natomiast nuda może przerodzić się w kontemplację) – niemniej znudzenie postrzega-
ne jest jako jednoznacznie negatywne. 

5 Por. ibidem. Jakob Boer zauważa, że uczucia pojawiające się podczas oglądania filmów mogą być 
odbierane przez widzów jako gratyfikacja sama w sobie. W związku z tym nuda, jako emocja nie-
ustannie towarzysząca obcowaniu z produkcjami slow cinema, będzie oceniana jako skrajne odczucie, 
doceniane jedynie przez osoby przygotowane do tego typu odbioru.
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smaku”6. Przynależność do grupy wiąże się z popularyzacja zdrowego żywienia, pole-
gającego na przygotowaniu posiłków z naturalnych składników i korzystaniu jedno-
cześnie z tradycyjnych receptur, których zrealizowanie wymaga czasu i nakładu pracy. 
Głównym założeniem ruchu jest wystąpienie przeciwko standaryzacji metod przy-
gotowania pożywienia na świecie, postępującej wraz ze wzrostem popularności re-
stauracji i barów oferujących jedzenie typu fast food. Slow food ma być więc celebracją 
różnorodności, wspólnotowości wynikającej ze spotkania przy posiłku, a także unika-
towego charakteru kuchni regionalnej7. Zjawisko utraty jakości w obliczu nadmier-
nego konsumpcjonizmu piętnuje także inny ruch – slow fashion. Sztuka „powolnego 
ubioru” polega na racjonalizowaniu zakupów poprzez dokonywanie przemyślanych 
wyborów, a co za tym idzie, kupowaniu mniejszej ilości garderoby, przy jednoczesnym 
zwróceniu uwagi na zasady fair trade. Slow fashion występuje więc przeciwko niskiej 
jakości nietrwałych produktów tworzonych na skalę masową, a także zachęca do po-
święcenia czasu na własnoręczne tworzenie krojów i przerabianie już istniejących8. 
Przymiotnik slow połączono także ze sztuką, co zostało później przełożone i  roz-
szerzone na sztukę filmową. Slow art nie jest jednak szczególnym stylem ani nurtem 
związanym z techniką wykonania prac. „Powolna sztuka” to sposób odbioru dzieł już 
istniejących, wprowadzający jednak nowe zasady podziwiania obiektów w galeriach 
sztuki. Propagatorzy slow art zauważają, że podczas wizyty w  przestrzeni wysta-
wienniczej widz poświęca uwagę tak wielu eksponatom, że naprawdę nie doświadcza 
w pełni żadnego z dzieł, cierpiąc z powodu nadmiaru docierających do niego bodź-
ców. Tak więc nowy sposób wystawiania dzieł zakłada zgromadzenie mniejszej ilości 
obiektów na jednej powierzchni tak, aby kontemplacja nie była ograniczona czasowo, 
a sam odbiorca nie czuł przymusu ciągłego przemieszczania się. Spotkanie ze sztu-
ką, w założeniu slow art, ma być przeżyciem duchowym, a nie „kolekcjonowaniem 
doświadczeń”. Co więcej, pozbawione podpisów i  etykiet obiekty zachęcają widza 
do samodzielnego odbioru oraz całkowitego poddania się własnym przemyśleniom9.

Przedstawione powyżej ruchy, zakładające „spowolnienie” jednostki w dynamicz-
nie rozwijającym się świecie, ograniczenie potrzeby odbierania jednocześnie dużej ilo-
ści bodźców oraz przyjęcie, że „mniej oznacza więcej”, doskonale korespondują z zało-
żeniami slow cinema. Sama koncepcja zjawiska została zarysowana w 2003 roku przez 
Michela Cimenta, który pisząc o „kinie powolności” [cinema of slowness] poszukiwał 

6 Por. polska strona ruchu Slow Food, Co to jest Slow Food [on-line:] http://www.slowfood.pl/index.
php?s=str-cotojest [dostęp: 4.05.2016].

7 Por. C. Petrini, Slow Food. The Case for Taste, New York 2003, s. XVII.
8 Por. K. Fletcher, Slow Fashion. An Invitation for Systems Change, „Fashion Practice” 2010, No. 2, ss. 259–265 

[on-line:] http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/175693810X12774625387594 [17.11.2017].
9 Por. S. H. Donald, C. Lindner, Inert Cities. Globalization, Mobility and Suspension in Visual Culture, 

New York 2014, ss. 108–109.
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wspólnych punktów odniesienia w  dziełach takich twórców, jak Béla Tarr czy Tsai 
Ming-Iiang10. Natomiast określenia „slow cinema” po raz pierwszy użył w swoim arty-
kule Matthew Flanagan, próbując podać cechy, które wyróżniały filmy klasyfikowane 
w ramach zjawiska. Badacz wyszczególnił takie elementy powracające w wybranych 
obrazach, jak przewaga długich ujęć, zdecentralizowana narracja oraz skupienia na 
ukazaniu codzienności11. Popularyzacja terminu postępowała wraz z kolejnymi publi-
kacjami dotyczącymi tematu, a wśród badaczy zainteresowanych spojrzeniem na dzie-
ło filmowe z nowej perspektywy warto wymienić, między innymi, cytowaną wcześniej 
Irę Jaffe, Nicka Jamesa oraz Davida Bordwella i Kristin Thompson12.

Na gruncie polskim o kinie powolności, występującym także pod pojęciem neo-
modernizmu, pisał Rafał Syska w  swojej książce Filmowy neomodernizm13. Autor 
proponuje wyprowadzenie genezy pojęcia i samego zjawiska z refleksji nad moderni-
zmem i podkreśla, że bez dokonań tamtejszego okresu dziejów kina neomodernizm 
nie mógłby zaistnieć14. Kino kontemplacji ma więc być próbą wskrzeszenia założeń 
modernizmu, kładąc przede wszystkim nacisk na wartość artystyczną dzieła filmowe-
go, a nie tylko rozrywkową15. Warto tutaj przywołać cechy modernizmu, do których 
odwołują się neomoderniści, jak choćby dążenie do stworzenia dzieła oryginalnego, 
niepowtarzalnego oraz odbiegającego od przyjętych wzorców16. Moderniści17 kładli 
duży nacisk na rolę procesu opowiadania oraz autorefleksyjność przekazu, jedno-
cześnie dokonując dekonstrukcji klasycznych modeli dramaturgicznych i  unikając 
chwytów fabularnych kina rozrywkowego. Kino było dla nich medium oferującym 
wstęp do nowego obszaru poszukiwań dyskursywnych, dającym artyście możliwość 
przekazania subiektywnej wizji świata18. Słowem często powracającym w kontekście 
określenia związku slow cinema z modernizmem jest „nostalgiczny”. Jak pisze Syska, 
„neomodernizm z zasady jest nostalgiczny: nie tyle skierowany ku przeszłości, ile szu-
kający w niej wzorców komunikacji ze współczesnością”19.

Narodziny neomodernizmu, czerpiącego z dokonań modernizmu stanowiły we-
dług Syski „skromną opozycję i cichy bunt nielicznych, dokonywany na tkance kina 

10 Por. T. de Luca, J. N. Barradas, Slow Cinema, Edinburgh 2016, s. 1.
11 Por. ibidem. 
12 Por. ibidem, s. 2. 
13 Por. R. Syska, Filmowy neomodernizm, Kraków 2014.
14 Por. ibidem, ss. 14–19.
15 Por. ibidem, s. 156.
16 Por. ibidem, s. 21.
17 Por. ibidem, ss. 69–129. Autor Filmowego neomodernizmu wśród najznakomitszych twórców moderni-

stycznych, których dokonania znacząco wpłynęły na neomodernistów, przywołuje Chantal Akerman 
oraz Theo Angelopoulosa.

18 Por. ibidem, ss. 14–57.
19 Ibidem, s. 157. 
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o wiele bardziej ekspansywnego i opartego na dyktacie prędkości”20. Pod pojęciem 
„ekspansywnego kina” badacz ma na myśli obrazy postmodernistyczne, wciągające 
widza w chaos doznań, aby za pomocą szybkiego montażu i przyspieszenia zdarzeń 
wykreować przekonującą symulację prędkości. Film dający się zaklasyfikować jako 
postmodernistyczny, w swojej definicji jest mozaiką atrakcji, zapraszającą widza do 
świata gry i zabawy, gdzie poprzez rozwarstwienie przekazu i ponowną jego synchro-
nizację twórca kreuje wielowarstwową układankę znaczeń21. Kino neomodernistycz-
ne występuje przeciwko wspomnianej prędkości i nadmiarowi informacji, preferując 
w zamian, zaczerpnięte z modernizmu, minimalizm i metaforę. 

Potrzeba podkreślenia doniosłego charakteru przeszłości oraz odwrócenia od maso-
wości powoduje wykorzystanie przez reżyserów „kina powolności” technik filmowych 
i zabiegów fabularnych, które w najlepszy sposób umożliwiają przełożenie poetyki mo-
dernizmu na współczesne realia. Wśród rozwiązań technicznych warto zwrócić uwagę na 
minimalistyczną kompozycję kadru oraz nagromadzenie długich ujęć, mających wprowa-
dzać odbiorcę w kontemplacyjny nastrój22. Ponadto autorzy filmów klasyfikowanych jako 
slow zwracają szczególną uwagę na rolę detali, niezwykle często korzystając ze zbliżeń 
i podkreślając znaczenie otaczających człowieka przedmiotów. Intymnemu powiększeniu 
ulega także twarz bohatera, dzięki czemu jego wszystkie emocje stają się dla widza dosko-
nale czytelne. Wyróżniającym powolne filmy zabiegiem technicznym jest również często 
spotykana rezygnacja twórców z muzyki niediegetycznej na rzecz podkreślenia natural-
nych dźwięków otoczenia – odgłosów przyrody, rozmów w tle czy zgiełku ulicy23. Nato-
miast wśród wyznaczników zjawiska związanych z kreowaniem warstwy fabularnej dzieła 
filmowego należy wskazać przede wszystkim wolne tempo narracji, a  co za tym idzie, 
próbę ukazania na ekranie realnego upływu czasu, bez przyspieszeń i uproszczeń znanych 
z kina popularnego. Ograniczenie intrygi lub jej całkowity brak wiąże się z zabiegiem de-
dramatyzacji wydarzeń, co ma umożliwiać kontemplację codzienności, która, w założeniu 
slow cinema, nie musi być nasycona niezwykłymi zwrotami akcji. Dzięki temu widz często 
obserwuje milczenie bohaterów, zajmujących się pracą czy spokojnym odpoczynkiem lub 
podziwia z nimi piękno otaczającej ich natury. Warto również zwrócić uwagę na samą kre-
ację protagonistów, którzy niejednokrotnie są jednostkami wyalienowanymi, nieumiejący-
mi odnaleźć się wśród członków rodziny czy społeczności, a ich wszelka aktywność wy-
daje się daremna i bezcelowa. Bohater slow cinema definiowany jest przez swoje atawizmy 
i reakcje fizjologiczne, uniemożliwiające mu przełamanie głęboko zakorzenionego, pier-
wotnego lęku (przed opuszczeniem, przekroczeniem tabu, bezcelowością egzystencji)24.

20 Ibidem, s. 152. 
21 Por. ibidem, ss. 151–155. 
22 Por. ibidem, ss. 160–161.
23 Por. ibidem.
24 Por. ibidem, ss. 164–165.
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Filmy neomodernistyczne wymykają się jednoznacznej klasyfikacji gatunkowej czy 
przypisaniu do jednego nurtu – wśród produkcji światowego kina, o których wspo-
mina się obecnie w kontekście slow cinema można odnaleźć zarówno dramaty, filmy 
postapokaliptyczne, kostiumowe, jak i kino eksperymentalne25. Warto również przy-
wołać fakt ciągłej negocjacji ram zjawiska przez badaczy. W swojej rozprawie doktor-
skiej Orhan Emre Çağlayan podkreśla, że slow cinema jest postrzegane jako fenomen 
XXI wieku, polegający na przełożeniu na nowy sposób odbioru wybranych założeń 
modernizmu26, co jednakże nie oznacza, że w latach osiemdziesiątych i dziewięćdzie-
siątych XX wieku nie powstawały obrazy dające się wpisać w przywołane wcześniej 
ramy formalne. Próbując znaleźć jedno konkretne dzieło filmowe, które stanowiło 
punkt początkowy w kreowaniu poetyki neomodernizmu, Syska wskazuje produkcję 
Prawdopodobnie diabeł (Le Diable probablement, 1977) Roberta Bressona, podkreślając, 
że film „ukazał ów ideologiczny zwrot, który anonsował kres modernizmu i związanej 
z nim filozofii, a także dojmującą i głęboko pesymistyczną świadomość niedostępności 
przebrzmiałych już idei”27. Jednakże, jak zauważa badacz, po czasach dominacji ryn-
kowej postmodernizmu, kino kontemplacji daje się wyodrębnić jako zjawisko dopiero 
w  latach dziewięćdziesiątych, wraz z pojawieniem się produkcji braci Dardenne’ów, 
Aleksandra Sokurowa, Carlosa Reygadasa i Bruna Dumonta28.

Slow cinema a ekranowa nuda

Zastanawiając się nad związkami slow cinema z pojęciem nudy, warto przyjrzeć się wie-
loaspektowości samego zjawiska „nudzenia się” i możliwościom odniesienia badań do-
tyczących nudy do kina. Peter Toohey, powołując się na słowa filozofa Davida Londeya, 
podkreśla, że nuda odnosi się do „całej gamy emocji, takich jak frustracja, przesyt, de-
presja, odraza, obojętność, apatia oraz poczucie znalezienia się w pułapce”29. Wymienio-
ne odczucia można zestawić z doświadczeniem odbioru „nudnych” filmów, określanym 
przez Seo Hyeonseoka mianem „szoku ekranowej nudy”30. Zgodnie z jego obserwacja-
mi widz, uczestnicząc w projekcji nudzącej go, reaguje agresywnie na spokojny obraz, 
w swoich założeniach niemający wywoływać skrajnych przeżyć31. Przewidywalność oraz 

25 Por. O. E. Çağlayan, Screening Boredom. The History and Aesthetics of Slow Cinema, PhD thesis, Uni-
versity of Kent, 2014 [on-line:] https://kar.kent.ac.uk/43155/1/Screening.Boredom.Caglayan.pdf 
[20.12.2017], ss. 6–16.

26 Por. ibidem, ss. 27–36. 
27 R. Syska, op. cit., s. 159. 
28 Por. ibidem.
29 P. Toohey, Historia nudy, tłum. K. Ciarcińska, Warszawa 2012, ss. 11–12.
30 Por. S. Hyeonseok, The Shock of Boredom. The Aesthetics of Absence, Futility, and Bliss in Moving Images, 

Evanston 2003.
31 Por. ibidem. 
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powtarzalność technik filmowych i zabiegów fabularnych, jak z kolei zauważa Toohey, 
ma źle wpływać na psychikę człowieka, a odczucie nudy stanowi mechanizm obron-
ny przed „krzywdą”32. Dostrzegając wymienione negatywne aspekty nudy można zadać 
pytanie: dlaczego odbiorca slow cinema świadomie decyduje się na odczuwanie emocji, 
które nie mają, w swojej definicji, przynieść mu przyjemnych doznań?

Wśród powodów takiego wyboru warto wspomnieć o  samym uczestnictwie 
w „trudnych” projekcjach, postrzeganym jako akt nobilitacji społecznej. Poczucie eli-
taryzmu wiąże się głównie ze zjawiskiem slow-watching, określającym sposób brania 
udziału w pokazie. „Powolne oglądanie” to rytuał uczestnictwa powodujący, że obser-
wator, występując przeciwko „tradycyjnym” normom odbioru, zyskuje status „widza 
świadomego”. Ważny jest tutaj sam akt dokonywania wyboru filmu, który charaktery-
zuje się wolnym tempem zdarzeń lub niszowością zamiast popularnego kina zapew-
niającego rozrywkę33. Slow-watching oznacza także wyzbycie się potrzeby przyspie-
szania dzieła filmowego (co jest niemożliwe w trakcie pokazu), dlatego też oglądanie 
filmów slow tak, aby w pełni ich doświadczyć, powinno być, w założeniu, czynnością 
kolektywną34. Umiejętność dostrzeżenia w kinie kontemplacji wartości zamiast nudy 
oraz powstrzymanie się przed czynnościami przerywającymi skupienie powodują 
poczucie „przezwyciężania” pokus. Dbanie o samorozwój w kontekście świadomego 
wyboru wymagających projekcji jest również drogą do uznania niemożliwości dosto-
sowania się do wymogów „powolnego oglądania” przez każdego odbiorcę, a co za tym 
idzie, potwierdzenia elitarnego charakteru zjawiska. Z drugiej strony jednak, powią-
zanie uczucia nudy z odbiorem slow cinema może stanowić tabu także w kręgu pa-
sjonatów zjawiska. Biorąc pod uwagę wcześniej przytoczone rozważania, skoro nuda 
zostaje przezwyciężona przez „elitarnego” odbiorcę, staje się katalizatorem przemian, 
jednocześnie tracąc swój negatywny charakter wynikający z definicji.

Tak pojmowane „nudzenie się” może cechować się również kreatywnym potencja-
łem. Jednym z oblicz nudy twórczej może być wspomniana przez Tooheya melancho-
lia, która jest wiązana z nudą egzystencjalną35. Melancholia niesie ze sobą także po-
tencjał intelektualny – analizując fragmenty powieści i dociekania filozofów dotyczące 
acedii, wspomniany badacz zauważa, że odczucie to prowadzi do potrzeby odkrywania 
rzeczywistości i podejmowania dociekań filozoficznych36. Tak więc, odnosząc twier-
dzenia Tooheya do modelu odbioru slow cinema można zauważyć, że skupienie na 
kontemplacyjnym obrazie powoduje u widza możliwość podjęcia refleksji na tematy 
bezpośrednio go dotyczące. Dlatego też w przypadku filmów neomodernistycznych 

32 P. Toohey, op. cit., s. 21.
33 Por. R. Syska, op. cit., ss. 163–164. 
34 Por. ibidem, s. 164. 
35 Por. P. Toohey, op. cit., ss. 99–130. 
36 Por. ibidem, ss. 114–119. 
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nie będzie chodziło o przezwyciężenie nudy, ale właśnie o doświadczenie jej i prze-
kucie na odczucie pozytywne. Nuda może więc „zawierać element krytycznego po-
tencjału refleksyjnego, a  zatem może stanowić silny bodziec pobudzający potencjał 
twórczy”37. Projekcja z cyklu slow cinema ma więc stanowić dla widza możliwość do-
świadczenia życia codziennego bohaterów i poświęcenia mu uwagi, a co za tym idzie, 
osiągnięcie lepszego zrozumienia własnej egzystencji. Slow cinema ma stanowić próbę 
powrotu, chociażby tylko na czas seansu, do pierwotnego „życia chwilą”. Codzien-
ność filmowych bohaterów, nasycona informacjami gotowymi do przetworzenia przez 
odbiorcę, ma stanowić przedmiot nieustannej koncentracji uwagi widza – co z kolei 
powoduje wykluczenie nudy. 

Na poszukiwania przez widzów nowych doznań pod postacią slow cinema wpły-
wa także, opisywana przez Richarda Wintera, nuda pojawiająca się w kulturze roz-
rywki. Mogłoby się wydawać, że kino nastawione na przyciąganie widza nagroma-
dzeniem atrakcji wizualnych nie może powodować znudzenia. Jednak, jak pokazuje 
badacz, odbiorca, który ogląda filmy popularne, wpada w „pułapkę powtarzalności”38, 
doświadczając ciągle tych samych schematów fabularnych związanych z klasyfikacją 
gatunkową filmów. Slow cinema, ukazując życie codzienne i nie dążąc do budowa-
nia suspensu, nie korzysta ze schematów kina hollywoodzkiego. Dzięki temu widz, 
znudzony powtarzalnością zachowań bohaterów popularnych, może odnaleźć w ki-
nie kontemplacyjnym całkiem nowe historie. Ponadto Winter zauważa, że „nuda, 
którą odczuwa współczesny człowiek, prawdopodobnie jest wynikiem nadmiernej, 
a nie zbyt małej stymulacji”39. W związku z tym slow cinema, redukując bodźce i dążąc 
do minimalizmu przedstawienia, będzie umożliwiało skupienie i pełne zrozumienie 
sensu partycypowanej narracji. Warto podkreślić, że, występując przeciwko masowo-
ści i  szybkiemu tempu życia współczesnego człowieka, kino kontemplacji nie jest 
nastawione na dostarczanie rozrywki, a jego celem nie jest zabawianie czy oferowanie 
odbiorcy prostej przyjemności. 

Z przedstawionych rozważań dotyczących zagadnienia nudy w kontekście odbio-
ru slow cinema wyłania się obraz modelu recepcji dzieł dających się zaklasyfikować 
w ramach zjawiska. Jego głównymi cechami będzie odwrócenie od widza masowego 
i dążenie do intymnej komunikacji z uczestnikiem projekcji, który w ekranowej nu-
dzie będzie poszukiwał głębszych wartości, pozwalających mu kształtować własne 
spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.

37 Ibidem, s. 168. 
38 R. Winter, Nuda w kulturze rozrywki, Kraków 2012, ss. 24–28. 
39 Ibidem, s. 44.



MaSKa 37/2018

223

Slow cinema w Japonii na przykładzie filmów Naomi Kawase

Japońska kinematografia może poszczycić się długą tradycją tworzenia filmów cha-
rakteryzujących się wolnym tempem akcji, minimalizmem i utrzymaniem w nastroju 
sprzyjającym kontemplacji dzieła. Wspominając tylko takich twórców jak Yasujirō 
Ozu – mistrz podkreślania znaczenia ekranowego czasu – czy Akira Kurosawa – kła-
dący nacisk na rytm i  długie ujęcia  – można odnieść wrażenie, że powolność jest 
cechą towarzyszącą kinu japońskiemu od jego początków40. Jak pisze David Bordwell, 
oczekiwania odbiorców w stosunku do kina na Zachodzie i w Japonii różniły się już 
w momencie pojawienia się kinematografii w tych krajach, co w przypadku drugie-
go kręgu kulturowego było spowodowane przyzwyczajeniem do obecności benshi – 
komentatora tłumaczącego akcję41. Jednakże w  momencie pojawienia się dźwięku 
w filmie, zniknięcia zawodowych narratorów i  dotarcia do Kraju Kwitnącej Wiśni 
zachodnich wyznaczników techniki filmowej (na przykład sposobu pracy kamery), 
oczekiwania widzów wcale nie dopasowały się całkowicie do nowego stylu. Bordwell 
wyjaśnia, że publiczność poszukiwała „doświadczenia multimedialnego”, będącego 
połączeniem barwnego opisu sytuacji przedstawionej na ekranie z  ruchomym ob-
razem. W związku z tym szybkie tempo akcji i dynamiczny ruch kamery były, w ro-
zumieniu widza japońskiego, raczej przeszkodą w odbiorze treści niż wizualną przy-
jemnością42. Analizując odbiór filmów w latach 1925‒1945, o których pisze autor, warto 
zauważyć, że pojęcie nudy w różnych kręgach kulturowych może być całkowicie od-
mienne, co wpływa na klasyfikację danego dzieła filmowego także dzisiaj. Przykład 
mogą stanowić filmy Ozu, które często pojawiają się w  zachodnich zestawieniach 
„najnudniejszych arcydzieł kinematografii”43, natomiast na gruncie japońskim są nadal 
doceniane do tego stopnia, że tworzy się ich remaki44.

Wraz z pojawieniem się na Zachodzie ruchu slow oraz kryteriów pozwalających 
wyodrębnić kino kontemplacji, japońskie filmy spoza głównego nurtu, znane publicz-
ności zachodniej głównie dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu i obiegowi fe-
stiwalowemu, również zostały wpisane w ramy zjawiska. Poszukując twórców spoza 
zachodniego kręgu kulturowego, których wybrane obrazy filmowe wpisują się w ramy 
przywołanych wcześniej definicji, warto wymienić Shinjiego Aoyamę, Kiyoshiego 

40 Por. P. C. Pugsley, Tradition, Culture and Aesthetics in Contemporary Asian Cinema, New York 2016, 
ss. 11–30. 

41 Por. D. Bordwell, Visual Style in Japanese Cinema. 1925‒1945, „Asian Cinema” 1995, No. 1, s. 10. 
42 Por. ibidem. 
43 Por. zestawienie najnudniejszych dzieł kinematografii przygotowane przez magazyn internetowy 

„Daily Lounge” – J. Smith, Cinema’s Most Boring Masterpieces [on-line:] http://dailylounge.com/the-
-daily/entry/cinemas-most-boring-masterpieces [15.12.2017].

44 Przykładem może być film Tokijska rodzina (Tokyo kazoku, 2013) w reżyserii Yôjiego Yamady. Obraz 
stanowi remake Tokijskiej opowieści (Tokyo monogatari, 1953), jednego z najsławniejszych dzieł Ozu.
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Kurosawę, Takeshiego Kitano oraz właśnie Naomi Kawase. Ostatnia ze wspomnia-
nych zyskała sławę w na Zachodzie głównie dzięki Grand Prix na festiwalu w Can-
nes w 2007 roku, zdobytemu za obraz Las w żałobie (Mogari no mori, 2007) i między 
innymi dzięki temu stała się główną japońską przedstawicielką slow cinema45. Warto 
podkreślić, że artystka, komentując swoje obrazy filmowe, nie odnosi się do ruchu 
slow, pragnie jedynie ukazywać codzienność i przemyślenia towarzyszące bohaterom 
w ich wędrówce przez życie46.

W nagrodzonym Lesie w żałobie miłośnik kina kontemplacji odnajdzie wszystkie 
wcześniej opisane wyznaczniki zjawiska. Utrzymany w wolnym tempie obraz opo-
wiada historię Machiko – opiekunki pracującej w domu spokojnej starości położo-
nym wśród pól i lasów prefektury Nara. Narracja skupiona jest na ukazaniu stanów 
emocjonalnych dziewczyny, która zaprzyjaźnia się z jednym z podopiecznych ośrod-
ka, cierpiącym na demencję Shigekim. Tematem przewodnim filmu jest wewnętrzna 
walka bohaterów z żałobą – dla Machiko praca ma stanowić zagłuszenie rozpaczy po 
stracie synka, mężczyzna natomiast ciągle powraca wspomnieniami do swojej zmarłej 
żony, Mako. Kamera towarzyszy bohaterom w wykonywaniu codziennych czynności, 
takich jak udział w spotkaniach dla seniorów, jedzenie posiłków czy wspólne śpiewa-
nie. Reżyserka kładzie także duży nacisk na podkreślenie roli detali, między innymi 
wyglądu wyposażenia ośrodka oraz osobistych przedmiotów pensjonariuszy. Zgod-
nie z  założeniami slow cinema wydarzeniom nie towarzyszy muzyka niediegetycz-
na, a dialogi zostały ograniczone do minimum – wystarczy wspomnieć, że Shigeki 
ma problemy z komunikacją i porozumiewa się raczej dzięki mowie ciała i wyrazom 
dźwiękonaśladowczym, niż pełnym zdaniom. Istotną cechą charakterystyczną twór-
czości Naomi Kawase, zauważalną w Lesie, są także ujęcia kręcone z dalszej perspek-
tywy, co powoduje odczucie oglądania filmu dokumentalnego47.

Zamiłowanie reżyserki do tworzenia zapisów życia codziennego jest doskonale 
widoczne także w jednym z jej wcześniejszych filmów, Shara (Sharasojyu, 2003). Poza 
zabiegami technicznymi pozwalającymi zaliczyć obraz filmowy w ramy zjawiska, au-
torka przedstawia w nim koncepcję głównego bohatera jako jednostki wyalienowanej 
i zamkniętej w świecie własnych przeżyć wewnętrznych. Shun zmaga się z poczuciem 
pustki po stracie swojego brata bliźniaka, Kei, który zaginął w tajemniczych okolicz-
nościach. Co istotne, samo zniknięcie chłopaka jest całkowicie pozbawione suspensu, 
ma jedynie pełnić rolę katalizatora powodującego obnażenie tajemnic rodziny w ko-
lejnych latach po tragicznym doświadczeniu. Poza ukazaniem przeżyć wewnętrznych 

45 Por. C. A. Laird, The Mourning Forest [w:] Directory of World Cinema: Japan 2, ed. J. Berra, Bristol 2012, 
ss. 89–90.

46 Por. L. S. Wei, K. Ran Komatsu, Y. Yang, An Interview with Naomi Kawase [w:] Dekalog 4. On East 
Asian Filmmakers, ed. K. E. Taylor, Brighton 2004, s. 10.

47 Por. ibidem, s. 90. 
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protagonisty, Naomi Kawase z uwagą dokumentalisty towarzyszy członkom społecz-
ności Nary, tworząc paradokumentalny zapis przygotowań do festiwalu Basara oraz 
samego wydarzenia. 

Refleksję nad funkcjonowaniem jednostki w  społeczności reżyserka podejmuje 
również w filmie Zawsze woda (Futatsume no mado, 2014), gdzie ukazuje perypetie 
rodzinne dwójki nastolatków – Kyoko i  jej kolegi Kaito. Główna tematyka obrazu, 
którą jest przemijanie, zostaje zarysowana już w pierwszych scenach, kiedy to bohate-
rowie znajdują na plaży ciało topielca. Śmierć bezimiennej postaci niewiadomego po-
chodzenia zostaje dalej zestawiona z odchodzeniem w gronie rodzinnym, oferującym 
ukojenie i spokój, jak to się dzieje w przypadku matki dziewczyny. Ważną rolę w fil-
mie Kawase odgrywa podkreślenie związku przyrody z  perypetiami rodzinnymi  – 
rosnące przed domem Kyoko drzewo jest ulubioną rośliną umierającej kobiety i sta-
nowi obiekt przywołujący wspomnienia najszczęśliwszych chwil jej życia. Reżyserka, 
poprzez zbliżenia na detale drzewa, zaprasza widza do uczestniczenia w autorefleksji 
matki bohaterki na temat jej dobiegającego końca życia. 

Badając dorobek artystki, można zauważyć, że wypracowała ona swój niepowta-
rzalny styl, który doskonale wpisuje się w ramy slow cinema. Również analiza opubli-
kowanych recenzji dokonań autorki odpowiada przedstawionym wcześniej przemy-
śleniom odbiorców związanych z ekranową nudą. Dla widzów poszukujących ucieczki 
od hollywoodzkich schematów narracyjnych i szybkiego tempa akcji, pragnących od-
dać się podziwianiu japońskiej przyrody oraz analizie często skomplikowanych relacji 
międzyludzkich, dzieła Kawase stanowią zaprzeczenie nudy, oferując bogactwo środ-
ków wyrazu i treści48. Z drugiej jednak strony, wśród recenzentów pojawiają się głosy 
zarzucające filmom artystki zbyt wolne tempo, brak spójności rozwiązań fabularnych 
oraz „nużące” ujęcia przyrody49. Ekranową nudę może także potęgować fakt niezrozu-
miałej dla widzów z zachodniego kręgu kulturowego motywacji bohaterów, głęboko 
zakorzenionej w normach właściwych społeczeństwu japońskiemu. Jednakże dla tych 
odbiorców, którzy odnajdą w propozycjach reżyserki piękno związane z obserwacją 
prostej codzienności, doświadczenie nudy wpisanej w odbiór slow cinema może stać 
się wartością pozytywną.

48 Por. recenzja filmu Las w żałobie na portalu Meniscus – C. Bourne, Review. Naomi Kawase’s “The 
Mourning Forest” [on-line:] http://www.meniscuszine.com/articles/201206082578/naomi-kawases-
-the-mourning-forest/ [16.12.2017]; także – recenzja najnowszego filmu Słodka pasta z czerwonej fasoli 
(An, 2015) w „The Sydney Morning Herald”: P. Byrnes, An review: A magical and beautiful film about 
what it means to be Japanese in the modern era [on-line:] http://www.smh.com.au/entertainment/mo-
vies/an-review-a-magical-and-beautiful-film-about-what-it-means-to-be-japanese-in-the-moder-
n-era-20160427-gofv7d.html [17.12.2017].

49 Por. recenzja filmu Las w żałobie na portalu The Hollywood Reporter – K. Honeycutt, The Mourning 
Forest (Mogari No Mori) [on-line:] https://www.hollywoodreporter.com/review/mourning-forest-
-mogari-no-mori-159379 [18.12.2017].
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Podsumowanie

Czy slow cinema jest nudne? Odpowiedź na to pytanie może być twierdząca w przy-
padku analizy komentarzy dotyczących odbioru osób do niego nieprzygotowanych. 
Jednak miłośnicy zjawiska odnajdą w  kinie kontemplacyjnym całą gamę nowych 
doznań estetycznych. Udział w  seansie kina powolności daje możliwość wycisze-
nia, świadomego i  głębokiego zrozumienia danego obrazu filmowego oraz poczu-
cia atmosfery przedstawianej historii. Slow cinema, jak żadne inne zjawisko, zaprasza 
odbiorcę do doświadczenia na ekranie „realnego czasu” i współodczuwania tragedii 
będących udziałem bohaterów. Poszukiwanie samego siebie wśród obserwowanych 
treści, do którego zapraszają widza twórcy neomodernistyczni oznacza, że slow cine-
ma jest nierozerwalnie związane ze sposobem odbioru, który polega na przezwycię-
żaniu ekranowej nudy na rzecz nowych doświadczeń poznawczych. 
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Streszczenie

Niniejszy artykuł ma na celu zdefiniowanie pojęcia nudy z wykorzystaniem interdy-
scyplinarnego korpusu publikacji naukowych, nakreślenie dystynkcji pomiędzy nudą, 
lenistwem, gnuśnością i acedią, a także refleksję nad powiązaniami slow cinema z dys-
kursem o nudzie. Analizie został poddany odbiór filmów klasyfikowanych w ramach 
nurtu, ze szczególnym naciskiem na różnice między zachodnią teorią a kształtem zja-
wiska w  kinematografii japońskiej. Rozpoczynając od przytoczenia genezy pojęcia 
„slow cinema” oraz wyjaśnienia założeń opisywanego fenomenu, autorka przechodzi 
do zarysowania powiązań kina z nudą. W dalszej części artykułu skupia się zaś na 
twórczości Naomi Kawase jako japońskiej przedstawicielki nurtu, formułując przy-
czynek do odpowiedzi na pytanie, czy może on być określony jako „nudny”.

Summary

Is it boredom or aesthetic pleasure? Western theory of slow cinema and 
the films of Naomi Kawase

The presented article aims at describing the connections between slow cinema and 
boredom. The author analyses boredom in the context of the reception of slow films, 
emphasizing on the differences between the Western and Eastern understanding of 
the concept. Starting up from the brief presentation of the genesis of the terminology 
and explaining the phenomenon of slow films, the author defines the aspects of bore-
dom in the context of film reception. Furthermore, she focuses on the films directed 
by Naomi Kawase, considered to be the representant of slow cinema on the Japanese 
ground. The example of the Japanese filmmaker allows answering the question of the 
differences in perceiving boredom by the viewers from different cultures.


