Dzieje

królowej

Bony,

w

serial u o królowej ·e onie
B rba ę z

od chwil poprzedzających
jej przyjazd do Polski po
kres życia, zaprezentuje
telewizyjny seriol reż. Ja.
nusza Majewskiego, według
scenariusza Haliny
Auderskiej': ,,Królowo Bo- 14 do 33 tys. zł. "ł godne jednej mek wawelski nie będzie więc domo jut, te zagra jlł Anna Dym.
z najbogatszyc:h dam świata.
okupowany przez filmowców, pow- na, W serialu zobaczymy także
no".
Trudne zadanie mają także cha- staną tam tylko zdjęcia krużgan- Piotra Garlickiego, Leona Pietra-

-

Jak mówi szef produkcji
Konstauty
Lewkowicz,
jest to
pier wszv film sięga1ąey do epoki
rene~ a nsu Trzeba w : ęc było przygotowal' każdy detAJ z tego ?kresu, od mebli po bibeloty Powstała także koo'eci:ność .WV'J:>rodur.cowania" <'Ztere<'h arra•6w . W kró·
lew~kim filmie. dl.lża rolę odgrywają ko~ti umy Wykonano ich około 400 7.Rp rojektowa 'l P przez Barbarę Plak, ~Il naprawdę kunsztow.
ne I przeboga t e Kreqrje królowej

rakteryzatorki - Irena Kosecka,
Irmina Romanii, Janina Sękowska,
aby przeobrazić aktorów w postacie rP.nesansowe.
Obecnie ekipa realizuje zdjęcia
w atelier
Dodajmy ie operatorem, dbającym bardzo o „wygranie" każdego z elementów dekoraej! I stroju, jest Zygmunt Samosluk. W wytwórni (przy ul. t4ko·
wej) zbudowano apartamenty Zygmunta i królowej Bonv (dekoracje
wnętrz do filmu zaprojektowały

ków ! dziedzińców . Zagrają nato- szaka, Jerzego Kamasa. Zdzisława
miast naturalne wnętrza, m . in. Wardejna, Piotra Fronczewskiego,
zamków w Malborku. Lidzbarku Tadeusza Janczara, Lidię KorsaWarm~ńskim . Głuchowl e. Niepoło. kównę, Irenę Karel, Jana Machulmicach. Zdjęcia do 9-odcinkowego sklego Jerzego Trelę. Bogusława
serialu trwać będą do lipca.
Socbnacklego, Wieńczysława GlińW
filmie
tym
zobacrzvmy skiego,
Olgierda
Łukaszewicza,
same
a.ktorskie
zna ·{omitości. Marka Kondrata, Wiktora SadecBane
gra
Aleksa.odra Slaska, kiego To, oczywiście, tylko część
Zygmunta 1
Zdzisław
Ko- spośród znakomitych aktorów, któzień. Zvl!mu.nta Augusta _ Jerzy rzy grają w tym filmie. Za kilka
Zelnik. Długo nie obsadzano roli dni zaprezentujemy Ich podczas
Barbary Radziwiłłówny, ale wia- prary na planie.
(rs)

