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Fafik obchodzi 50-tkę!
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Dyskusyjny Klub Filmowy Fafik istnieje już pół wieku! Uroczyste 50. urodziny obchodzić
będzie Fafik nie inaczej, jak filmowo- podczas XXI Cieszyńskich Prezentacji Filmowych, które
rozpoczną się już za dwa tygodnie, 20 października. W cieszyńskim Piaście zobaczyć będzie
można takie klasyki, jak 'Deszczowa piosenka', 'Tramwaj zwany pożądaniem', 'Rio Bravo',
'2001: Odyseja Kosmiczna', 'Egzorcysta' czy 'Cinema Paradiso'.

DKF Faﬁk świętuje swoje 50-lecie. Przez pół wieku z DKF związanych było wiele osób, jego sympatycy i członkowie
zobaczyli tysiące ﬁlmów, wiele osób w Cieszynie zaczynało swoją przygodę z kinem (nie tylko tym ambitnym)
właśnie od Faﬁka: - Początek mojej edukacji ﬁlmowej przypadał na lata 80-te ubiegłego wieku. Repertuar
kin w tamtych latach prezentował się nader ubogo. Na ekranach gościły przede wszystkim produkcje z
krajów socjalistycznych, ﬁlmy polskie i nieliczne rozrywkowe pozycje amerykańskie lub
zachodnioeuropejskie. Sale kinowe często świeciły pustkami, a gdy już zdarzał się hit, taki jak „Seksmisja”
czy „Wejście smoka” wyświetlano go niemiłosiernie długo (w Cieszynie co najmniej kilka tygodni na
wszystkich seansach). Taka sytuacja sprawiała, że często jedyną możliwością obejrzenia więcej niż
jednego tytułu w kinie, w ciągu miesiąca, była obecność na projekcji DKF, czyli Dyskusyjnego Klubu
Filmowego - wspomina Marek Mendroch, dyrektor cieszyńskiego "Piasta".
W Cieszynie jednak kinomanom zyło się nie najgorzej: - W tych szarych czasach Cieszyn jawił się jako miejsce
bardzo atrakcyjne dla kinomana, właśnie z powodu działających w nim Klubów Filmowych. Przez jakiś
czas było ich aż 5! Najbardziej popularnym w owym czasie był DKF „Feniks”. Projekcje dla członków tego
klubu odbywały się w atrakcyjnym paśmie czasowym – soboty ok. godz. 15:00. Być może również z tego
powodu ciężko było się na nie dostać. We wtorki ok. godz. 15:00 na swe projekcje zapraszał DKF „Faﬁk”.
Dodatkowe projekcje „Faﬁka”, ale sekcji dziecięcej, miały miejsce w soboty o godz. 11:00 i 13:00. Te
projekcje również cieszyły się wielką popularnością, tym bardziej, że nieraz można było na nich obejrzeć
nieobecne w bieżącym repertuarze klasyczne bajki Disneya, takie jak: „Zakochany kundel”, „101
Dalmatyńczyków” czy „Królewna Śnieżka” - zauważa miłośnik kina.
Prócz DKF Feniks i Faﬁk w Cieszynie na UŚ działał "CzarUś" oraz dwa kluby szkolne "Tuptuś" i "Max Filister". Wraz z
nadejściem jednak ery wideoodtwarzaczy kluby filmowe podupadły: - Przełom lat 80-tych i 90-tych okazał się dla
wielu klubów ﬁlmowych bardzo ciężki. Przemiany własnościowe i nowe zasady gospodarowania w
zakładach pracy, które do tej pory były instytucjami patronackimi dla DKF-ów, nie pozwalały tymże
zakładom na kontynuowanie tego rodzaju działalności. Dodatkowo swoje apogeum przeżywała moda na
zakup odtwarzaczy video, a wobec braku uregulowań prawnych, kasety VHS z pirackimi nagraniami
ﬁlmów dostępne były powszechnie. W tym czasie zaprzestał działalności w cieszyńskim kinie DKF
„Feniks”, również „Faﬁk” zawiesił swoje spotkania wtorkowe. W latach 90-tych, w kinie „Piast” pod egidą
„Faﬁka” organizowane były jedynie nieregularne seanse i przeglądy okolicznościowe (autorskie lub
tematyczne) lub nocne maratony filmowe - opowiada Mendroch.
Kiedy Marian Sabath, który założył 'Faﬁka", wycofał się z pracy przy Faﬁku, pałeczkę w 1988 przejął Mendroch: Najczęściej można do nas traﬁć w czwartkowe wieczory. Wyświetlamy i oglądamy ﬁlmy zarówno te z
bieżącego repertuaru, jak i klasyczne pozycje, które zapewniły sobie już stałe miejsce w historii X muzy.
„Faﬁk” współpracuje od samego początku z Przeglądem Filmowym „Kino Na Granicy”. Również dzięki
strukturom DKF widzowie kina „Piast” mają okazję dwa razy w roku uczestniczyć w Cieszyńskich
Prezentacjach Filmowych. Cieszmy się cieszyńskim „Faﬁkiem”, który na mapie kulturalnej miasta
obecny jest dokładnie od pół wieku! - zauważa dyrektor cieszyńskiego kina.
Tegoroczna, wyjątkową edycję Cieszyńskich Prezentacji Filmowych Mendroch dedykuje właśnie pamięci Mariana

Sabatha: - Niniejsze Cieszyńskie Prezentacje Filmowe zorganizowane z okazji 50 urodzin DKF „Faﬁk”
dedykuję pamięci Mariana Sabatha – wybitnego animatora kultury, założyciela „Faﬁka” oraz pamięci
Tadeusza Zendera („Thendera”) – wspaniałego kolegi, z którym wspólnie odkrywałem i oglądałem
„Najlepsze Filmy Mojego Życia”.

XXI CIESZYŃSKIE PREZENTACJE FILMOWE – 50 LAT DKF „FAFIK” albo Najlepsze Filmy Naszego Życia
20.10, godz. 19:30 DESZCZOWA PIOSENKA (musical/napisy)
21.10, godz. 19:30 TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM (dramat/napisy)
22.10, godz. 19:30 RIO BRAVO (western/napisy)
23.10, godz. 19:30 2001: ODYSEJA KOSMICZNA (science - fiction/napisy)
24.10, godz. 19:30 EGZORCYSTA (horror/napisy)
25.10, godz. 19:30 SPECJALNY SEANS JUBILEUSZOWY* (wstęp tylko dla członków klubu posiadających aktualny
karnet DKF)
26.10, godz. 19:30 CINEMA PARADISO (komediodramat/napisy)
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