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Poe|ĄG Do I-]oLLYWooD

H0LLYW00u sZÓsTA RAN0
27-|etnia Katarzyna Nabiałczyk jest

asystentkq Bretta Ratnera, znanego
producenta i reżysera. Wjego
zespoIe spe|nil się jej amerykański
sen. Zaczynafa od zafatwiania
cateringu dla ekipy filmowej.
Dzisiaj opiniuje scenariusze
i bierze udzial w spotkaniach
z szefami studiów fi|mowych.

. Naszc biuro ir 'st tarn, gdzie my
_ śmicjc siq |(asia, gdy wsiad.lmy
do l imuzyny przcd budynkicm
Univcrsa l  S tud ios .  Zaraz  s ię
przekonasz, ile spraw można
załatwić podczas jazdy.

I rzecz1tviście wirlz'ę, ż'e nic lubi4
tracić czasu. _ I(im jest facet,
z którym n-rnie umówiłaś? _ pyta
Brctt zza kicrownicy. - To Norman,
aktor _ tłumaczy I(asia. _ Chodzi
o lWoją produkcję przypomina
cicrpl iwic. Szc[ jest rozt.rrgniony,
asyStcntka musi panować nad jego
plancm dnia, pamiętać, z ktnr ma
się spotkać. Teraz dzwoni zParyŻa
zaprzyjaŹniony amerykański
rcżyscr. Potrzcbujc na micjscu
aktorki. I(asia otwicra laptopa,
szuka kandydatek. ,,Co powrc'sz
na Melanic'Laurent? Mam telefon
dojej agentki". I(asia,
nie wiclziałaś moich kropli do oczu?
- Ratner jest mistrzem
zaskakuj4cych pytań. Ale I(asia
wic, gdzie są. Dojeżdżamy do
rczydcncji rcżyscra. od razu czuję,
że to Bcvcrly Hills: tu fotc.l
Polańskicgo, tam fotogratic
Hclnruta Newtona, jakaś pami4tka
po Ingrid Bcrgman, byłej
wlaściciclcc domu... l(asia Zosl.]Wia
szcla z gościcm i wrcszcic nlożt' mi
opowiedzicć o swojcj drodze
do Hollywood. _ Byłam
na oslatnim roku stosunków
międzynarodowych' alc marzyłam
o łódzkiej Filmówce. Zostałam
wolontariuszk4 na łóilzkim
fcstiwalu Calnt 'r inra gc 2o07, ż eby
poznać ludzi. I wtedy pocl moj4
opickę trafił przewodniczący jury

Brett Ratner. Byłam jcgo tłumaczkq,
ale tak naprawdę zajmowałam się
wszystkim. Pod konicc fcstiwalu na
cle utknęły jakie ś dokumcnty
Ratncra. Sprawa wydawała się
bcznadziejna, ale ja się zawzięłam
i tak długo negocjowałam
z urzędnikami, aż wrydali przcsyłkę.

110 Twó1 STYL

Slowa Brctta, że przydałaby nu się
taka asystcntka w Los Angeles,
potraktowałam jak żart.
On jednak przed odjazdcm zapisal
mój nun-rer pod hasłenr:
,,I(asia, my future assistant".
Niedługo potenr I(asia dostaje
e-mail ze Stanów _ Ratner
proponuje jej pracę. Ęlko że ona
chciała studiować w Łodzi.

, 'W Hollywood nauczysz się więcej,,
przckonujc Brctt. Nie pyta ,,czy",

tylko ,,kicdy', możc przyjcchać.
Ttl wryglqt|a zbyt pięknic. Znajomi
ostrzcgaj4: ,.Uważaj, nic wicsz'
o Co mu chodzi. I(im w ogóle
jcst tcn gość?,'. ona robi w1.wiad
_ wazny reżyser, rob1ł X-mana,
telcdyski Madonny... I(upujc bi let
do Los Angclcs. ,,Jeśli coś pójdzie
Źlc, wracam następnego dnia,',
postanawia. Na lotnisku czeka
sanrochód z szoferem. W clomu
reżyscra gościnny pokój. _ Pracę
nlialam ZacZąć naStępnego dnia.
- wspomina l(asia. - Nic spalam.
Beverly Hills' szósta rano. W domu
Ratncra ma być kręcony tcledysk.
I(asia nusi zapomnieć o jet-lagu,

rozlokowć w clonlu ekipę' Setki
pyt.rń, spraw tlo zalatwicnia.
Zdjęcia się przcci4gaj4. ona nawct
na chwilę nie schoclzi z planu,
idzir '  spac po 24 godzinacl-..
_ Wystr. lszylanl się, zc tt l  tuta j

norma wspomina l(asia.

SPECJALISTKA
OD WSZYSTKIEGO
,,Brctt Ratncr rcsidcncc, słucham?,,,
mówi do tclcfonu kilkadzicsiąt razy
dziennic. Odbicra wszystkrc
połqczenia, każda sprawa trafia
najpierw do niej. Dom Bretta to
wlaściwic biurt l f irmy. I(asia nim
kicrujc. organizujc pracq slużhy,
wyprawia przyjęcia. Pierwsze
było już po tygodniu pracy.
_ Zanicn-rówiłarn, gdy w progu
stanqla Salnla Hayck, późnitj
Stevic Wondcr, Paris Hilton,
O l i vc rS tonc . . .  opowiada.
Uczy siq w bicgrr, podpatrujc

trzy inne asystentki Bretta.
obowiqzków przybywa.
_ W ponicdziałck stresZcZanl
szefowi scenariusz, we wtorek
organizuję spotkanic Z Alem
Pacino, w środę lccimy na plan
do Nowcgo Jorku... Po paru
tygodniach poważna rozmowa

W poniedzialek pracure
nad scenariuszem, we wtorek
organizuie spotkanae z Atem
Paclno' w środę leci na plan
fllmu do Nowego Jorku.

.Katarłyna Nabiatczyk chcia|a 
.l

-studiować 
w Filmówce, ale na '

razte.ircfY slę |l|mu w prakĘcd
lako a'systentka producenta.
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Z Brettc.m. I oferta studiów
na wydzialc produccnckim
Ncw York Film Acadcmy.

To byl dowód, żc marzcnic
o Hollywood to nic scn.
Brooklyn, zima, na dworze
minus 15. I(asia od dwunaslu
godzin pracuje na planic filmu
Towcr Hcist, produkcji, którtj
gwiazdani s4 Ben Sti l lcr i  Eddic
Murphy. Rano obudziła rcżyscra,
by nic zaspał na zdjęcia, zawiozia
na plan, Zamówiła dietetycznc.
jedzenie. Teraz śledzi pracę ekipy,
wyIapuj4c na rnonitclrzc. sZcZc.góły,
którc przc.oczył reżyser. Jcst jcgo

dodatkow4 parq oczu.
Na panriątkę zostajcjqj filnrowy

,,klaps" z wpisem Stillcra:

,,Kasia, you arL' great".
- Dlaczcgo to ja, dziewczyna
z Polski, zostałanr aSystentką
produccnta w Hollywood? -

zastanawia się l(asia. _ l(aricra
w amerykańskim stylu to nic bajka.
Tu każdy ma szansę, pod warunkienl
żc da z sicbic wiccci niż inni.

Gdy Brett spotkał mnie w Łodzi,
zaimponowało mu, że znam cztery
języki. Źe jestem uparta. Niedawno
powiedział, że wiclzi rnnie już w roli
kierownika produkcji. Chce zrobić
fi lm wcdlug powicści ltyst iana
Bal'i Amok. Brctt chciałby, żcby
rcżyscrcm byl Roman Polański,
a wtecly filnt byłby kręcony
w Polsce. Miałabynr szansę czuwać
nad całq proclukcjq. ZnanŁóclź,
polskie realia, no i sporo potrafię.
Pracowałam na to kilka lat.
Po rozmowie I(asia zaprasza mnre
do Univcrsal Studios. Jcst kiopot,
by tanr wjechać, trzeba mieć
dokunrent ze zdjęciem, a ja

zostawiłam pasZport w hotelu.
- WeŹmiemy auto Bretta, ma
przycicmnianc szyhy, a 5trażnicy
wpuszczajq je bez kontroli _ mówi
I(asia. Limuzyna sunic powoli.
Ochrona podnosi szlaban. Zostalam
przemYcona do labryki snów. _ Nie
ma rzeczy niemożliwYch _ mówi
I(asia Z satysfakcją, gdy WYsiadamy
przed jednq z filmowTch hal.
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