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- Scenoerafia w telewizji to bardzo 
złożone zjawisko. Najocólniej jest te 
oprawa plastyczna całego JK'OtP'UDU w je
go różnorodnej fonnie, poczynając od 
sprawozdań dziennłkarsldcb przekazywa
nych przy pomocy wozu transmisyjnego 

• 

z pomieszczeń poza studiem, poprzez naj
różniejszego rodzaju programy publicy
styczne typu Tele-echo, Peryskop, Pegaz 
aż do olbrzymich skomplikowanych wido
wisk Teatru Telewizji. Najwiekszlł naszą 
troską jest . znalezienie. najwłaściwszej 
fonny scenograficznej dla każdego typu 
IM'ograJDU telewizyjnego i wypracowanie 
tych cech plastycznych, które stałyby Si4= 
charakterystyczne dla telewizji będące-] -~ 

teatrem i gazetą codzienną, filmem w do
mu i teatrzykiem dziecięcym, wiadomo
ściami sportowymi i katednt nauczyciela. 
Dlatego rola scenografów TV jest tru
dna i niewdzięczna. a praca ulep cią

głym zmianom i korektom, wynikającym 
z codziennej praktyki. 

- .ledlsaJt 419bmc-we wkhhłaie 
Mświadczeaia pozwalaA ~ - ja
kłri aaselnieaia, s1-wa1owaa1e ..-:lsła
••WJ'cla praw, Jakimi sceHsnl •ui lde
r•wae się w •-JeJ pracy! 

- Podstawcnni cech" -.:j sc:enop-afii 
w TV jest jej „niezauważalność". Na
szym celem jest stworzenie plastycznej 
wizji odpowiadającej wyobrażeniom wi
dzów, funkcjonalnej w stosunku do na
dawanego widowiska i podkreślającej za
mierzenia reżyserskie. Drugim warun
kiem jest oszczl:dność w środkach WYr&
zu. Obraz telewizyjny z zasady mały, ka
meralny. i tak już jest przeładowany 

szczegółami - musi się na nim zmieścić 
przede wszystkim aktor. czesto wielu 
aktorów, nie ma Wi4=C już miejsca na 
przegadaną. rozbudowaną konstrukcję 

plastyc:zt14. Założeniem naszym jest ope
rowanie spokojnymi kolorystycznie. czy
stymi linearnie kompozycjami. które 
stworzą odpowiedni klimat i nastrój wi
dowiska. Duża ilość tzw. zbliżeń w tele
wizji zmusza nas do zwrócenia baczniej
szej uwagi na kostium, rekwizyt, meble, 
które o epoce mogą powiedzieć wi~j. 
niż bardzo rozbudowana i bogata dekora
cja; zresztą nie możemy sobie pozwolić 
na wielkie dekoracje z powodu ciasnoty 
studia i ograniczonych środków. 

- .Jalt więc ndzicie IMllie Paashr• lll'Z7 
emisji dlli)'elt wid•wislt ~apMą-4* 
ldllr•••stw niiejse alteji1' 

- W studio mO'Żemy wybudować naj
wyżej 3 dekoracje, czyli tzw. miejsca 
akcji. Jeśli wi4=C spektakl wyma«a więk
szej ilości dekoracji, musimy sie liczyć z 
koniecznością przebudowy planu w trak
cie nadawania widowiska. (Główne źródło 
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asów). -Dlatego tei wyltonyatuJ~ spe
. ę telewizji tak często stosuJem.Y fo

graficme zastawki dające w pełni du
enie-pr:zestrzenności i łatwe do zmiany 

awet w czasie. trwania widowiska. Czę-
nowe .miejsce akcji .. ..uzyskujemy po 

rostu przez szybki retusz, np. zmianę 
ebli. zawieszenie innych tkanin. zmianę 

aitmazów ~cych na łcianach. zmianę 
·etlenia, a ostatnio szczególnie w au-

ycjach publicystycznych - za l>OlllOCll 
przezroczy rzucanych od tylu na 

jalne ekrany. 
Mewn.lśmy • aezePiada łedmlez
wń&ly jeUak jeszcze do zacad

es&etyC!ZllJ'dl. Cąm scellOIP'&f TV 
• rt..r•ie s'9:-Pl'ZJ' W)'IHln:e takiej a ale ła

j k~ji scenecraflczneJ? 
- Zatrzymajmy się przy najbardziej 

haraktecystycznej scenografii do wido
iska telewizyjnego, jaka występuje w 

eatrze telewizji. O scenografii decyduje 
prostu znalezienie jakiejś przewodniej 

yśli plastycznej najwłaściwszej dla tego 
·dowiska. Najchętniej stosujemy więc 
wną umo111.'llOŚĆ, przenośnię (skrót pla-

yczny), polegającą na użyciu e lementów 
arakteeystycznych dla epoki i miejsca 
·cji. 
- .Jakie aleJ- w --.rafli łelewi

yjaeJ ....... k..Um11! 
- Pierwszon:ędne. Cz:~to z całej na
ej pracy kamery eksponują tylko ko

tiwn, a więc musi on być wyją.tkowo 
rannie i pomysłowo wykonany: a po 
gie kostium powinien dać aktorowi. 

oiliwość działania aktorskiel(o. podkre-
" lić rolę i charakter postaci. W pracy na

ej ważne jest w tym wypadku wzięcie 
uwage wielu ściśle telewizyjnych 

agów: oświetlenia, kontrastowości 
,w\~\.a„ prz.ei kamery, innego wldze
ia przez kamerę kolorów. Np. czerwony 
zielony dają w pewnym natężeniu w 

erze TV efekt identycznej szarości. 

- .lak więc w świdle bell trudnośc:i 
bw11yela, ełasa4Ky, peśpiec:ba. o .... -

eń fin_,-elt, -....fla pelska 
a Jest - areale m~eJ! 

- Nadzwyczaj dobrze. W maju ubie
łego roku brałam udział w Miedzynaro
wym Zjetdzie Scenografów TV w Lon

ynie. Uczestniczyły w nim 63 towarzy
twa i organizacje telewizyjne. Zj~d po-
ączony był z wystawą scenografii. Polska 
0.-nno..-..fia wysunęła się na I miejsce 

świecie. Podkreślano „telewizyjność". 

yslowość plastyCZJUł, inwencję, nowcr 
esność i funkcjonalność. Opierając się 

.wrażeniach ze wspomnianej wystawy, 
soko oceniam scenografię dwu organi

telewizji brytyjskiej - BBC i 

- I wreaeie ~ i maneaia! 
- Marzenia - wiele, wiele więcej 
"ejsca na pracownie i warsztaty. maga

Y i rekwizytornie. Plany - zorganizo
anie ogólnopolskiej wystawy scenografii 

wizyjnej, która pozwoliłaby zaprezen
wać dorobek scenografów TV i skon
tować dotychczasowe doświadczenia 

tradycjami scenografii teatralnej i fil
owej. B. W . 
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