
Na plastykę tv nie ma recepty 
mówią XVMENA ZANIEWSKA 
i MARIUSZ CHWEDCZUK 

Nie ma sekundy progr ł au telewizyjnego bez dotknięcia 
ręki plastyka - scenografa lub grafika. Nawet ot, zwykła. 
plansza, nawet takie „Przepraszamy za usterki" kształtują 
upodobania plastyczne milionów. Plastyk telewizyjny oddzia
łuje na odbiorców be z przerwy, f 

Jakie są jednak tajniki tego zawodu - i czy to w ogóle 
jest zawód'l Jak robi się scenografię dla Teatru TV, a jak 
„oprawia plastycznie" inne programy? Jakie trzeba mieć 
do tego przygotowanie? I wreszcie„. czy w tej dzit•dzinie 
można pracować wspólnie, we dwoje? 

Nad tymi pytaniami zastanawiałam się pr-.i:ed spotkaniem 
s XYMENĄ ZANIEWSKĄ i M. \ IUUSZ!c:M CHWEDCZU
KIEM. 

RTV: - Pani xymeno, w ciągu 
n lal Pani prat'y na stanowhku 
naezt'lnego '~enografa TVP wy
powiadała się Pani l<ilkal<rotnie o 
specyfice s(·enografil telewizyjnej. 
Wiemy już nr. ogół o konieczno
ści selekcji dekoracji I rekwizy
tów, ograniczeniu w operowaniu 
liwi:\tlem, o roli detalu czy faktu
ry przedmiotu, o zakompouowa ... 
niu prze~lrzeni dostosowanylll. do 
ujr,i! z Julku kamer itd. ilp. 

1.'e w ,ystkie zadania pozostały 

aktualne do d,Jś - choć st'eno
grafia ll'lewiz~ Joa jako clzieclóna 
s r t u k I ry,lrnla już sobie prawo 
obyw,\t("'gtwa, o czym jeszcze nie
dawno nie ""Y•CY chcieli >ly
szec. 

XZ: - Ale nie można iu mó
wić o procesie skończonym. 
Na plastykę telewizyjną nie 
~a - na szczęście - recepty, 
Jest ona ciągle terenem poszu
kiiwań. 

M.Cfl.: Zdajemy sobie 
Sprawę ze służebnej roli sce
nograf a w telewizji. Niekiedy 
realizatorzy, chcąc nam zrobić 
przyjemność mówią: „Ale ci 

, pokazałem twoją scenogra-

i 
fię„.". A. przec~eż scenografia 

~ 
wcale nie potnnna być „p o
k a z y w a n a". Wręcz przeci-

" wnie, najlepsza jest wtedy, 
kiedy jej „n ie widać". Na
sza pr~ca polega na tym, aby 
ułatwic aktorowi i reżyserowi 
pracę. Jeżeli więc w naszych 
~ekoracjach dobrze się gra, je
zelt dobrze ustawia się sytua
cje i jeżeli widz otrzymal dob
rze skomponowaną calość -
możemy mówić o zadowoleniu 
czy sul·cesie. 
. XZ :· - Zaletą naszej pracy 
Jest nie1vątpliwie szybkie tem
po. Przy scenografii do Teatru 
TV - od pierwszych rozmów 
z reżyserem i pierwszych rv
sunków do obejrzenia gotowe
go pnedstawienia mija nie 
wiele więcej niż dwa miesią
ce. W programach publicysty
cznych jcs;r,cze mniej. 

M.Ch.: - Ogromne znacze
nie ma fakt. że w pracowniach 
telewizyjnych dzialają ludzie, 
którzy mają coś do potL'iedze
nia w różnych dziedzinach 
sztuki, tal;że poza telewizją 
którz11 biorą udzial w życi;. 
plastycznym - zajmują się 
plakatem czy wystawiennict
wem, robią scenografię filmo
wą czy teatralną. TV jest tyl-
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ko jednym z warsztatów ich 
pracy. Nadto wykrystalizotral 
się już nowy zawód scenogra
fa czy grafika pracującego dla 
telewizji. Tworzą się już na
u•et tradycje tego zaicodu. 

XZ: - I tu właśnie zaczyna 
się moje hobby. Tempu pracy 
w TV towarzyszy przecie:i. tak
:i.e jej ulotność. Aby chocia;i; 
częściowo uchronić jej efekty 
od zapomnienia. gromadzę ma
teriały z zakresu plastyki te
lewizyjnej. Mamy już spore 
archiwum zdjęć, jest katalog 
wvstawy scenografii tv zorga
nizowanej przed kilkoma la
ty, jest album ,.Polska plasty
ka tclewizy jna", przygotowuje 
się duże wydawnictwo „Teatr 
TVP", gdzie uwzględniono te.l 
sprawy scenografii. 

M.Ch.: - Szkoda tylko, że 
zupelnie nas me dostrzega 
pr~sa fachowa. Ani „Projekt'', 
ani „Przegląd Artystyczny" nie 
zauu,ażyly dotąd istnienia pla
styki telewizyjnej: nic się na 
ten temat nie publikuje, nie 
ocenia się naszej pracy a1ii in 
plus, ani in minus. 

RTV: - l\lówimy głównie o s<'e
nogralil Teatru TV. Ale przc-<·h.~i: 
wi<:k•zo~ć programów tv 'tanowi 
publi<'ystyka. Jaka j<'st więc rola 
plastyki w programach informa
c~'jno-publicystycznych? 

M.Ch.: - „Gl61c11ym boha
terem'' jest u· nich tu·arz !11dz
ka - stąd konieczność ogrom
nej dyscypliiiy i powfriągli
wości w projektowaniu tła. 
Ciągle jeszcze daje się zauwa
żyć tendencja do zbytniego 
ozdabiania programów, 
ciągle zdarzają się jakiei „lud
wiki'' w programach rolnych 
czy rokokou'e meble w puhlt
cystyce międzynarodo1eej. My-

ślę. :że godny uwaai rezultat 
udriro się osiągnąć w Dziennilm 
Telewizyjnym, gd:ie prostota 
scenografii dobrze eksponuje 
tr1,śc1. Zaś za najlepszą w tej 
d::ied;;inie moi:na u::nać sce
nografię Marcina Stajewskie
go do „Trybuny Obyieatel
sk1ej". 

XZ · - Ale nie możemv m
pominać, że na<;za praca dla 
programów publicystyc;r,nych 
jest uwarunkowana roznvmi 
czynnikami po z at e 1 ew i
z y j ny mi. Jesteśmy prze-<:iC'ż 
zalei.ni np. od produkcji meb-
1.irskiej Na całym świecie po 
prostu lrnpuje się dla TV no
W~•c::esne meble - u nas ciag
lC' nie możemy wyjść poza fo
tel typu :rn1 i 218, które każdy 
z nas zna już na pamięć. Og
romnie ogranicza to możność 
szukania nowych rozwiązat'i 
plast~·cznych. A przecież wła
śnie program publicyst.vczny 
daje okazję uczenia widza -
niejako mimochodem - jakie 
powinno być nowoczesne wnę
ti-;.e, i powinien umożliwiać 
mu przef!Qszenie wzorów ume
blowania do wlasnego wnę

trza mieszkalnego. 
RTV: - Spodziewamy ,;<: wkrót

ce u nas „wybuchu" telcwizJi 1'.o
lorowej. Jaki b<:dzie to miało 
WJlływ na rozwój plastyki iv? 

XZ: - Ogromnv. Na Zacho
dzie, gdzie dotychczas można 
było raczej · mówić o dekora
cjach niż o scenografii. kolor 
spowodował istną rewolucję i 
niesłychany skok jakościowy. 
Mv także wielu rzeczy będzie
ID\' musieli się uczyć na nowo. 

RTV: - l\1ają Państwo w lej 
dziedzinie już niC'jakif' do~wiad
ezenie - ż~ przypomnę tylko see
no~rari~ do fihnu t.v „Gry" I~a
soty, który dostał w ubi„glym ro
ku PRIX ITAT"IA. 

XZ: - To b\'la dobra oka
zja do sprawdzenia swych po
nwslów plastycznych w tele
wizji kolorowej. 

RTV: - Ale nie była to Jedyna 
w ... puloa praca. przy ~cenot:rafii t~
lewi,y Jnej. Jak się m,em pracuje? 

M.Ch.: - Jesteśmy zgodni w 
zasadniczych poglądach pla
styczno-telewizyjnych. Ale 
ró:nią nas oczytt'iście i tetn
pe ;ame!1ty t1córc:::e, i drogi, 
ktorymi dochodziliśmy do za
u·odu. 

XZ: - Startowaliśmy wła
ściwie z dwóch odmiennych 
punktów. Ja wyszłam od 'ar
chitektury, która przyzwyczai
ł~ mnie do ogromnej dyscyp
liny.„ 

.W.Ch.: - Ja z dyplomu t 
profesji jestem grafikiem, co 
przy::icyczaiło mnie do dysą;
pliny jeszcze większej, bo 
sprou:adzanej chętnie do roz
tciąza1i plaszc:yznotrych - nie 
mówiąc o tym, że rodowóa 
plastyczny TV czarno-białe; 
dalby się od biedy wywieść z 
czarno-białej grafiki. 

Zazwyczaj nie pracujemy 
dosłownie ,.wspólnie". Trud
no jest 'bowiem podejmować 
czyjąś myśl w określonym 
miejscu i iść dalej jej tropem. 
Często natomiast d::ielimy 
mięcl:y siebie z dobrym skut
kiem scenografię (ja) t kostiu
my (żona). 

XZ: - Niewątpliwie jednak 
przy tego rodzaju pracy waż
na jest stała obecność drugie
go fachowca. możliwość kon
sultacji. spra\\'clzenia sv„·oiei::o 
pomysłu, wre;;zcie - prostej 
porndv. 

XZ, M.Ch.: - Niezależnie 
jednak od różnic w :::a111terl'
sot1•aniach. chętnie móu·imu o 
sobie, że jesteśmy scenografa
mi t e le w i z 11 j ny m i, JUŻ 
choćby przez ilofr c:asu po
śtrięconego tej profesji. a i 
dlatego że, co tu ukry1cać. za
jęcie to pasjon ującc> ! 

Ro1:mawiała 
:l\IARIA TYGIELSKA 


