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ariera aktorska by!ego ch!opaka  
z boys bandu nabiera ostatnio tempa, 

a poza tym ma on do"wiadczenie 
w odgrywaniu Eltona Johna. Wyst#pi! jako 
jego m!ode wcielenie w teledysku do piosen-
ki „$is Train Don’t Stop $ere Anymore”. 
Z Timberlakiem czy bez, szykuje si% kolejny 
„biopic” – zgrabne angielskie okre"lenie &l-
mu biogra&cznego o muzycznej osobowo-
"ci. Od lat 80. "rednio co rok-dwa ukazuje si% 
tego typu przyzwoita, naszpikowana muzyk# 
fabu!a, której wydanie warto do!#czy' do ko-
lekcji p!yt i koncertów na DVD.

Kino, rzecz jasna, kocha muzyk% i daje 
temu wyraz ju( od czasu pierwszego pe!no-
metra(owego &lmu d)wi%kowego „*piewak 
jazzbandu”. Jednak aby wytworzy! si% gatu-
nek, musia!o min#' dobrych kilkadziesi#t 

lat. Na dobr# spraw% dopiero kultura rock’- 
n’rolla zainteresowa!a &lmowców losami 
muzycznych idoli. Znamienne: zanim "wiat 
kina i muzyki dojrza! do ukazania tych hi-
storii, wyprodukowa! mas% koszmarów po-
kroju „Rock Around the Clock”. Prostych, 
tandetnych &lmów z lat 50. z rockow# mu-
zyk# w tle, opowiadaj#cych o nastolatkach  
i dla nastolatków przeznaczonych. W wi%k-
szo"ci popad!y one w zas!u(on# niepami%', 
podczas gdy cz%"' &lmowych biogra&i pop 
artystów przesz!a do historii kina.

Prawdopodobnie pierwsz# w ogóle,  
a z pewno"ci# pierwsz# istotn# &lmow# bio-
gra&# gwiazdy popu jest &lm z 1979 roku, 
opowiadaj#cy o karierze Mary „$e Rose” 
Foster. Nawet je"li nazwisko ani przydomek 
wokalistki nie budz# skojarze+, to jej losy  

z pewno"ci# wydadz# si% znajome ka(demu, 
kto cho'by pobie(nie interesuje si% histori# 
rocka. Tytu!owa „Ró(a” z &lmu Marka Ry-
della jest bowiem „Per!#”, czyli Janis Joplin. 
Producenci &lmu nie uzyskali zgody rodziny 
Janis na wykorzystanie jej nazwiska, dlatego 
postanowili zmieni' imi% bohaterki i nieco 
sfabularyzowa' jej (ycie. W efekcie powsta!a 
biogra&a nieo&cjalna, ale !atwa do rozpozna-
nia. Oparta na faktach historia autodestruk-
tywnej, charyzmatycznej wokalistki, sta-
czaj#cej si% z rockowego Olimpu w otch!a+ 
na!ogów. Ogl#dana dzisiaj „Ró(a” wydaje 
si% schematyczna, ale dzieje si% tak dlate-
go, (e podobnych „nieszcz%"liwych historii  
z mora!em” lub opowie"ci o wzlocie i upadku 
nakr%cono pó)niej jeszcze kilka. Wydaje si%, 
(e w!a"nie takie tragiczne losy interesowa!y 

&lmowców najbardziej w pocz#tkowej fazie 
rozwoju popowych „biopiców”. Stanowi!y 
zreszt# zdrow# odpowied) na wspomniane 
naiwne i pogodne wczesne rockowe &lmy  
i ukazywa!y ciemn# stron% show-businessu. 
Takich smutnych historii nie trzeba by!o 
zbytnio szuka'. Stosunkowo szybko przenie-
siono na ekran nie tylko biogra&% Joplin, ale 
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te( Sida Viciousa z Sex Pistols („Sid i Nan-
cy”), Jima Morrisona z $e Doors (re(yse-
rowa! Oliver Stone) czy – mniej tragiczn#, 
a jednak opowiadaj#c# o zaprzepaszczonej 
karierze – histori% Jerry Lee Lewisa. W nur-
cie „opowie"ci bez happy endu” znajduj# si% 
te( pó)niejsze &lmowe biogra&e tragicznie 
zmar!ych Seleny („Selena”) oraz Iana Curtisa 
(„Control”), a nawet polska produkcja o Ry-
szardzie Riedlu („Skazany na bluesa”).

Filmy z tego nurtu „biopiców” stanowi# 
niejako uzupe!nienie ksi#(kowych autobio-
gra&i. Te pierwsze pisz# ci, którym uda!o si% 
przetrwa' zabójcze tempo rockowego (ycia. 
Te drugie mówi# o tych, którym si% to nie 
uda!o: o pop idolach par excellence, (yj#-
cych szybko i umieraj#cych m!odo. A jednak 
du(ym uproszczeniem by!oby stwierdzenie, 
(e przemys! &lmowy opowiada tylko nie-
szcz%"liwe wersje hagiogra&i muzyków roc-
kowych. Jest te( inny nurt w tym gatunku. 
Chodzi o historie o barwnym i nie!atwym, 
ale d!ugim i spe!nionym (yciu muzycznego 

idola, w stylu &lmów „Ray” o Rayu Charle-
sie czy „Spacer po linie” o Johnnym Cashu 
i June Carter. Opowie"ci o ludziach, którzy 
pokonali traum% dzieci+stwa i wyprowadzili 
swoje (ycie na prost#, stanowi# mi!# prze-
ciwwag% dla tragicznych historii Morrisona 
czy Joplin. Niestety, si!# rzeczy ukazuj# mniej 
zwarte historie, a scenarzy"ci próbuj#cy na-
malowa' „bardziej ca!o"ciowy” obraz (ycia 
gwiazd gubi# nieco szczegó!y.

Alternatyw# dla tego typu tytu!ów s# histo-
rie takie jak wariacja na temat ostatnich dni 
(ycia Kurta Cobaina („Last Days”) albo opo-
wie"' o m!odym Johnie Lennonie („Ch!opak 
znik#d”). Kameralne i bezpretensjonalne 
obrazy staraj# si% pokaza' jedynie konkret-
ny fragment (ycia muzyków, odrzucaj#c 
pokus% „ca!o"ciowego uj%cia” czy moraliza-

torstwa. Efekt wychodzi niez!y, zw!aszcza (e 
ma!o kto nie wie, co si% sta!o z nastoletnim 
Lennonem, po tym jak z zespo!em wyruszy! 
do Hamburga. Twórca „Ch!opaka znik#d” 
musia! wyj"' z rozs#dnego za!o(enia, (e sko-
ro potencjalni widzowie zdaj# sobie spraw%, 
jak potoczy!y si% pó)niejsze losy muzyka, to 
nie musi ukazywa' ich w &lmie, by stworzy' 
spójn# narracj%.

W ko+cu, ostatnim nurtem, który da si% 
wyró(ni' w dziedzinie „biopiców” s# &lmy 
eksperymentalne. Dobrym przyk!adem s# 
dwa obrazy Todda Haynesa. Pierwszy z nich, 
„Idol” z 1998 (org. tytu! „Velvet Goldmine”), 
przedstawia histori% gwiazdy glam rocka, 
wyra)nie inspirowanej Davidem Bowie  
i jego scenicznym alter ego – Ziggy Stardu-
stem. Zakr%cona fabu!a, osnuta wokó! dzien-
nikarskiego "ledztwa, wprowadza dodatko-
we barwne postacie, jak inspirowany Iggy 
Popem wokalista czy… Oscar Wilde! Jeszcze 
ciekawszym eksperymentem formalnym jest 
jednak pó)niejszy &lm Haynesa pt. „Gdzie 
indziej jestem”. W obrazie z 2007 roku sze-
"cioro aktorów gra ró(ne aspekty osobowo"ci 
Boba Dylana. ,eby jeszcze udziwni' spraw%, 
reprezentowane s# one zarówno przez czar-
noskórego nastolatka Marcusa Carla Fran-
klina, jak i intryguj#c# Cate Blanchett, a( po 
brodatego Richarda Gere’a. Wysmakowana 
wizualnie i niebanalna fabularnie historia 
stanowi prawdziwy &lmowy pomnik.

Cztery powy(sze nurty – historii tragicznej, 
spe!nionego (ycia, konkretnego fragmentu  
i eksperymentu formalnego – wyczerpuj# 
gatunek biogra&i muzyka pop. Gatunek, jak 
ka(dy inny, reprezentuj# i dzie!a wybitne,  
i "rednie, i zupe!nie niepotrzebne. Jest on te( 
zamkni%ty w umownych ramach, o czym 
najlepiej "wiadczy fakt, (e doczeka! si% kilku 
parodii, w tym najbardziej dos!ownej w 2007 
roku, pt. „Id) twardo: historia Deveya Coxa”. 
Wzorowana najwyra)niej na „Spacerze po 
linie” komedia wy"miewa wiele schematów 
znanych z „biopiców”. Sam jej tytu!, odpo-
wiadaj#cy przebojowi napisanemu przez 

&kcyjnego bohatera, ju( uwypukla jeden 
bana!: nazywanie biogra&i albo parafraza-
mi, albo wprost tytu!ami piosenek autorstwa 
ich bohaterów („La Bamba”, „Great Balls of 
Fire” czy „Walk the Line”). Drugim utar-
tym schematem jest nazywanie „biopiców” 
ich imionami lub pseudonimami g!ównych 
bohaterów („Ró(a”, „Bird”, „Selena”, „Ray”). 
Spraw% z tego musia! sobie zdawa' polski 
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dystrybutor &lmu o Tinie Turner, który ory-
ginalny tytu! „What’s Love Got To Do With 
It” zast#pi!… „Tin#”.

„Id) twardo” powtarza te( struktur% 
&lmowych biogra&i cz%sto posi!kuj#-
cych si% retrospekcjami oraz wprowadza 
znanych muzyków jako drugoplanowych 
bohaterów. Parodiuje najcz%"ciej powta-
rzaj#ce si% motywy: nie-
szcz%"liwe dzieci+stwo, 
uzale(nienie narkotyko-
we, rozwi#z!e (ycie…

Jakkolwiek konwen-
cjonalne by &lmowe 
biogra&e nie by!y, wy- 
muszaj# na &lmowcach  
profesjonalizm. S# uzna- 
wane za bardzo wyma-
gaj#ce aktorsko: zmu-
szaj# wszak do od-
tworzenia sposobu 
bycia ludzi znanych  
i charakterystycznych. 
Gdy aktorom udaje si% 
sprosta' zadaniu, efekt 
przemiany idola-aktora 
w idola-muzyka bywa 
pot%(ny! Niekiedy staje 
si% wr%cz bliski „wskrze-
szeniu” zmar!ych ar-
tystów. Aktorzy cz%sto 
wk!adaj# w odgry-
wanie autentycznych 
postaci du(o pracy ju( 
na etapie upodabniania 
si% do nich (np. Gary 
Oldman, by stworzy' 
niesamowit# kreacj% Sida 
Viciousa, schud! tak bardzo, 
(e tra&! do szpitala). Jest to 
jednak gra warta "wieczki  
i doceniana przez krytyków. 
Jamie Foxx za rol% Raya Char-
lesa, w"ród licznych wyró(nie+  
i wyrazów uznania, otrzyma! Oscara. Nomi-
nacj% do tej nagrody przynios!a Cate Blan-
chett jej wersja Boba Dylana; Angeli Bas-
sett – rola Tiny Turner, a debiutuj#cej Bette 
Midler – kreacja wzorowanej na Janis Joplin 
Ró(y. Joaquin Phoenix nie przeku! w Oscara 
swojej nominacji za rol% Johnny Casha, ale 
statuetk% dosta!a Reese Witherspoon, graj#-
ca jego sceniczn# i (yciow# partnerk%, June 
Carter. Foresta Whitakera uhonorowa!o jury 
festiwalu w Cannes nagrod# za tytu!ow# rol% 
w &lmie opartym na (yciu s!ynnego jazzowe-
go saksofonisty, Charliego „Birda” Parkera.

Mniej uznania dla pracy &lmowców ni( 
krytycy maj# zwykle sami muzycy. Panowie 
z $e Doors nie szcz%dzili gorzkich s!ów pod 
adresem &lmu Olivera Stone’a, krytykuj#c 

jego wizj% Jima Morrisona. Oberwa!o si%  
te( twórcom obrazu o basi"cie Sex Pis- 

tols „Sid i Nan-
cy”, zw!aszcza od 
wokalisty grupy 
Johnny Rottena. 
By! on zreszt# 
o tyle upraw-

niony do krytyki, (e graj#cy go w &lmie 
Andrew Scho&eld wypad! do"' blado.  
W przypadku obu obrazów g!ówne zarzuty 
by!y podobne: koledzy z zespo!ów sugero-
wali, (e zmarli muzycy byli portretowani 
jako sceniczne osobowo"ci, a nie znani im 
zza kulis ludzie. Muzycy $e Doors, dla kon-
trastu, chwalili niedawny dokument „When 
You’re Strange” Toma DiCillo, uznaj#c go za 
znacznie bli(szy prawdzie ni( fabularny &lm 
Stone’a. Ray Manzarek mówi! wr%cz, (e jest 
to antywizja wzgl%dem tego obrazu. Diabe! 
musi tkwi' w szczegó!ach, bo w warstwie 
opowiadanej historii, a nawet operowania 
materia!ami archiwalnymi, oba tytu!y s# 

do"' podobne. Brakuje aktorów w roli mu-
zyków, co z pewno"ci# bardziej odpowiada 
tym drugim. Wielbiciele $e Doors te( pew-
nie wol# prawdziwego Morrisona od Vala 
Kilmera – cho' jego kreacja jest tak suge-
stywna, (e momentami mo(na si% pomyli'.

By!oby bana!em przypominanie, (e &lmy 
typu „biopic” stanowi# tylko jedn# z mo(-
liwych interpretacji (ywotów popowych 

gwiazd. Niezale(nie od tego na-
le(y równie( pami%ta', (e w zde-
cydowanej wi%kszo"ci nale(# one 
do &lmów „rozrachunkowych”, tj. 
rozprawiaj#cych si% z mniej lub 
bardziej odleg!# przesz!o"ci#. Nie-
rzadko s# to historie przynale(ne 
do m!odo"ci &lmowców, a tego 
typu opowie"ci rz#dz# si% swoimi 
prawami.

Film, przy ca!ej mocy, jak# ofe-
ruje to medium, ma istotn# wad%: 
przewa(nie brakuje mu aktual-
no"ci. Rzadko pojawia si% obraz 
– taki jak niedawny, s!usznie wy-
chwalany „$e Social Network” 
Davida Finchera – który jest  
w stanie uchwyci' jakie" zjawi-
sko spo!eczne u szczytu jego 
rozkwitu. Filmy o muzycznych 
idolach s# przewa(nie nazna-
czone t# wad#. ,eby si% prze-
kona', wystarczy rzut oka na 
kalendarz. „Ró(a” ukaza!a si% 

prawie w dekad% po "mierci ar-
tystki, któr# portretowa!a. Bodaj 

najbli(szy aktualno"ci z g!o"nych 
tytu!ów jest &lm epoki hip-hopu, 

„8. mila”. Chocia( nie jest to typo-
wy „biopic”, to odgrywana przez 

Eminema posta' ma tak wiele z nim 
wspólnego, (e chyba mo(na zaliczy' 

go do „biogra&i nieo&cjalnych”. Co 
wa(niejsze: obraz tra&! do kin, gdy ga-

tunek stanowi#cy jego temat by! u szczy-
tu popularno"ci. A tego nie da si% powie-

dzie' ani o „$e Doors”, ani tym bardziej  
o „Spacerze po linie”.

 „8. mila”, z uwagi na przynale(no"' do 
bie(#cej mody, jest w stanie zaoferowa' 
inny wyd)wi%k ni( naznaczone nostalgi# 
typowe „biopiki”. Utrzymany w ponurej 
stylistyce obraz ko+czy si% do"' optymi-
stycznie: kariera protagonisty rozkr%ca si% 
powoli, co w perspektywie popularno"ci 
hip-hopu zwiastuje mu s!aw% i bogactwo. 
Wi%kszo"' tradycyjnych i najbardziej zna-
nych „biopiców” ko+czy si% jednak inaczej, 
gorzko. Powstaj# wszak z innej perspekty-
wy. Albo wspominaj# tragicznie zako+czo-
n# karier%, albo podsumowuj# bogate (ycie 
dojrza!ych gwiazd na emeryturze.  ■
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