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Fragmenty rozdziału
Paul Cox. Europejczyk na Antypodach	

Ostatnie lata przyniosły dwa nowe filmy Coxa – pokazywany z sukcesem na wielu festiwalach Innocence (Niewinność, 2000) oraz film, który Cox próbował zrealizować od wielu lat – Nijinski: The Diary of Vaslav Nijinsky (Niżyński, 2002). Niewinność jest filmem o poszukiwaniu pierwszych miłosnych uniesień, historią, którą chyba tylko Cox mógł opowiedzieć. Andreas Borg (Charles „Bud” Tingwell), którego nazwisko jest prawdopodobnie ukłonem w stronę bohatera filmu Bergmana Tam, gdzie rosną poziomki, odnajduje swą pierwszą miłość sprzed pięćdziesięciu lat, Claire (Julia Blake), żyjącą w pozbawionym uczuć trzydziestoletnim małżeństwie z Johnem (Terry Norris, także pozaekranowy mąż Blake). Spotkanie po latach zmienia ich życie, komplikuje, lecz i ubarwia. 
	Niżyński jest powrotem Coxa do jego eksperymentanych korzeni, niemal esencją stylu jego pierwszych filmów. Jest także niekonwencjonalnym „dokumentem” o Niżyńskim (1889–1950), rosyjskim tancerzu, który w wieku trzydziestu lat, walcząc z pierwszymi objawami choroby umysłowej, utrwalił w dzienniku swe chaotyczne myśli. Struktura filmu przypominać może wcześniejszy film Coxa o van Goghu. (…)
	Cox jest jedynym z głośnych reżyserów Australijskiej Nowej Fali, który konsekwentnie tworzy filmy wyłącznie w Australii (z wyjątkiem Molokai) i nie marzy o pracy w Hollywood. W opracowaniach poświęconych kinematografii australijskiej jego nazwisko pojawia się na marginesie głównego nurtu miejscowego kina. Krytycy australijscy zgadzają się co do tego, że filmy Coxa mają niewiele wspólnego z poetyką filmów nowofalowych i pozbawione są elementów rozpoznawalnych w Australii i na świecie jako „typowo australijskie”. Ze względu na swą odmienność Cox sytuowany jest na antypodach jako outsider, autor, który chodzi własnymi ścieżkami, autor „swój”, a jednocześnie „obcy”. 
	Wywiad z Paulem Coxem W nieco dłuższej wersji i pod tytułem Reżyser bez przymusu wywiad ten ukazał się w tygodniku „Film” 1989, nr 37, s. 14–15 (wywiad przeprowadził autor w Adelajdzie i Melbourne w maju 1989 roku).

	Odkrycie kina australijskiego w Polsce zawdzięczamy głównie filmom Petera Weira, zwłaszcza Piknikowi pod Wiszącą Skałą. Wydaje mi się, że pan i Weir macie podobną filmową wrażliwość…
Raczej nie. Piknik pod Wiszącą Skałą był w swoim czasie dobrym filmem, ale gdy obejrzałem go ponownie po kilku latach, nie prezentował się już tak dobrze. Być może wtedy, gdy Piknik… się pojawił, słowo „Australia” brzmiało romantycznie i tego typu filmy mogły odnieść sukces. Peter kręci teraz filmy w Hollywood i inscenizuje scenariusze pisane przez innych. Ja tego nie robię, polegam na własnej świadomości. I o to chyba chodzi przy tworzeniu filmów.
	Jak wyglądała pańska droga do kina?
Zawsze byłem w jakiś sposób oczarowany tym medium. Zrobiłem kilka krótkich filmów, jeden z nich mnie zaskoczył: nosił tytuł Wyspa… Zdałem sobie wtedy sprawę, że film może być wspaniałym medium. Miałem jednak trudności w realizacji filmów takich, jakie chciałem. Ciągle uważam Wyspę za najlepszy film w moim dorobku. Nie mogę go nigdzie pokazać, ponieważ jest zbyt abstrakcyjny i nikt nie będzie chciał tego oglądać (…)
	
Filmografia
Filmy dokumentalne i krótkometrażowe

1965	Makuta
1966	Time Past (Czas przeszły)
1968	Skin Deep (Naskórkowość)
1969	Marcel
	Symphony (Symfonia)
1970	Mirka
	Calcutta
1971	Phyllis
1972	The Journey (Podróż)
1974	All Set Backstage (Wszystko gotowe na zapleczu)
1975	Island (Wyspa)
	We Are All Alone, My Dear (Wszyscy jesteśmy samotni, kochanie)
1977	Ways of Seeing (Sposoby widzenia)
1978	Ritual (Rytuał)
1979	For a Child Called Michael (Dla dziecka nazwanego Michael)
1980	The Kingdom of Nek Chand (Królestwo Nek Chanda)
	Underdog 
1984	Death and Destiny: A Journey into Ancient Egypt (Śmierć i przeznaczenie. Podróż do starożytnego Egiptu)
1985	Paper Boy (Papierowy chłopiec, odcinek serialu telewizyjnego)
1985	Handle with Care (Wskazana ostrożność)
1986	The Secret Life of Trees (Ukryte życie drzew)
1993	Touch Me (Dotknij mnie)
1997	The Hidden Dimension (Ukryty wymiar) 

Filmy pełnometrażowe

1976	Illuminations (Iluminacje) 
1977	Inside Looking Out (Patrząc na zewnątrz)
1979	Kostas
1982	Lonely Hearts (Samotne serca)
1983	Man of Flowers (Kwiaty jego życia)
1984	My First Wife (Moja pierwsza żona)
1986	Cactus (Kaktus)
1987	Vincent: The Life and Death of Vincent Van Gogh (Vincent. Życie i śmierć Vincenta van Gogha)
1988	The Gift (Dar, film dla dzieci)
1989	Island (Wyspa)
1990	The Golden Braid (Złoty warkocz)
1991	A Woman’s Tale (Opowieść o kobiecie)
1993	The Nun and the Bandit (Zakonnica i bandyta)
1994	Exile (Wygnanie)
1996     Lust and Revenge (Zemsta i pożądanie)
1999	Molokai: The Story of Father Damien (Molokai. Historia ojca Damiana, Belgia)
2000	Innocence (Niewinność)
2002	Nijinski: The Diary of Vaslav Nijinsky (Niżyński, Australia/Holandia)
2004	The Human Touch (Ludzki dotyk)




