
Plastyko telewizyjna. Nowy termłn. Nowe określenie. w en
cyklopediach i słownikach historii sztuki jeszcze go nie ~potyka
my .. Jedni mówią, że piasty~ telewizyjna - to po prostu sceno
grafie teatralne w TV. Inni dodają: i dekoracje filmowe. Skąd 
więc mowa o nowej dziedzinie sztuki? Jak można scharaktery
zować je.j odrębność od teatru i filmu? A może i pokrewieństwo. 
Rozmawiamy na ten temat z naczelnym scenografem polskiej 
TV - XYMENĄ ZANIEWSKĄ. 

- Rację mają i jedni, ~ drudzy. 
~sztalt plastyczny programu telewi
zyjnego posiada niewątpliwie wiele 
wpływu teatru i filmu. Tym bar
dziej, że ostateczne ukształtowanie 
się czystej formy telewizyjnej jest 
jeszcze na pewno sprawą przyszłoś
ci. Wynika to zresztą z samej lst6-
ty telewizji, której język - w po
s-taci konkretnej i ostatecznej - nie 
został jeszcze sprecyzowany ani 
zdefiniowany, Nadal podejmuje s ; ę 
w iele prób, które mają dać w efelk
cie definicję istoty telewizji, stano
wiące o jej odrębności od np. filmu, 
teatru czy radia. 
Niewątpliwie odrębność taka w 

dziedzinie plastyki już istnieje, co 
spowodowało, iż mówi się i trak
tuje plastykę telewizyjną jako no
wą dziedzinę sztuki. 

- Na czym polega ta odrębnoś6 ... 
w przelożeniu na warsztatowy kon
kret scenografa ze studia TV? 

- Srodki wyrazu, jakimi dysponu
je TV, są pokrewne filmowym i tea
tralnym, z pewnymi ograniczeniami 
i zniekształceniami. Np. mały ekran 
wyklucza wszystko to, co nazywa
my „zagracan iem" sceny, a więc ko
nieczność selekcji dekoracji i rekwi
zytów, ograniczenie w operowaniu 
śv."iatłem itp. Kamera telewizyjna 
jest wścibska i bezlitośnie dokładna, 
;p<Jkazuje ostro i wyraźnie fakturę 
przedmiotu. Widza w teatrze dzieli 
od aktora kilkunastometrowa prze
strzeń, zacierająca detale, a więc 
kostium może mieć pewne „przery
sowania". w telewizji kostium na
wet najbardziej fantastyczny m1.si 
być prawdziwy; zbliżenie i ruch ka
mery momentalnie demaskują go. 
W teatrze widz ogląda aktorów i 
dekoracje z jednego miejsca. Tym
czasem trzy kamery w TV dostar
czają mu różnych ujęć. To narzuca 
nowe zadania. Np. w ograniczan iu 

· kompozycji przestrzeni, wynika;ącej 
z konieczności projektowania deko
racji z myślą, iż będą one oglądane 
z trzech stron jednocześ6ie. 

Narzuca przez warunki technicz· 
ne oszczędność WYrazu, nadającą 
przedmiotom / znaczenie metaforycz
ne i wprowadzającą do scenografii 
telewizyjnej pojęcie realizmu lub ir
real izmu poetyckiego - jest źródłem 
interesujących rozważań i stanowi 
także m.in. o odrębności tej dzie
dziny sztuki. W typowym dla tele
wizji ograniczeniu przestrzeni ar
chitektonicznej i przy oszczędnych 
często środkach, scenograf dysponu
jący elementami takimi, jak ko
stium. perspektywa, rysunek czy fo
tografia musi dążyć do spotęgowa
nia ich wyrazu. Np. w „songach" 
Brechta najbardziej dramatycznym 
i najlep!ej „grającym" rekwizytem 
były stare kola od wozu. Wynikiem 
poszukiwań w tej dziedzinie jest 
także ooraz szersze korzystanie w 
telewizji z elementów fotograficz
nych i makiet. Scenografia w TV 
rządzi się wlamymi prawami, np. 
istnieją „specjalne żądania" kamery 
w stosunku do kćloru kostiumu. 
Wyjątkowo niekorzystnie wyglądają 
na małym ekranie zestawienia bieli 

Plastyka 

telewizyj-na 

NOWA 
DZIEDZINA 
SZTUKI 
z czernią, dlatego też scenografowie 
zastępują ten kontrast używając ko
loru żółtego i fioletowego. 

- Cały czas mówimy o teatrze te
lewizyjnym, a jak wygląda sceno
grafia w programie informacyjnym? 

- Tutaj sprawa przedstawia się 
nieco inaczej. Scenografia w tych 
programach musi być niesłychan ie 

dyskretna. Właściwie powinna być 

tylko dopełnieniem tego, oo widz 
ogląda na ekranie. Np. meble mu
szą być tak „obojętne" w ksztalcie i 
formie (co nie znaczy, że szpetne), 
żeby mogły służyć zarówno ekspo
nowaniu roślin, jak znaczków pocz
towych, prezentowaniu zarówno sla
wnego' uczonego, jak i fabrycznego 
majstra. Mówię tu o meblach i de
koracjach „obojętnych". ale nie chcę 
być źle zrozumiana. Nie znaczy to 
wcale, że nie mają one do spełnie
nia jakiejś roli. Otóż nie: nie mogą 
one ro:z;bijać sensu audycji i rozpra
szać uwagi telewidza; powinny na
tomiast stworzyć atmosferę wizual
nych elementów. 

W tego rodzaju programach od
wołujemy się także do pomocy gra
fików. Rola grafiki w telewizji jest 
równ!eż ważna jak scenografiL 
Świadczy o tym chociażby mnogość 
plansz ukazujących się codziennie 
na ekranie. Wszystkie one są ważne, 
wszystkie spełniają istotną funkcję, 
składając się na plastyczny kształt 
całego „dnia telewizyjnego" na ekra
n le. Zarówno napisy „Dobranoc", 
„Teleturniej", „Lączymy się z„." -
jak i skomplikowane wykresy, ilu
strujące np. magazyn ekonomiczny. 
Tu również wychodzi na jaw odręb
ność telewizyjnej grafiki. Plansze 
TV zuoowne są o kolor w porów
naniu z grafiką nietelewizyjną. Ma
ją nad nią jednak tę przewagę, iż 
istnieją nie tylko w przestrzeni, ale 
i w czasie. Są krokiem w stronę 
animowanego filmu i wprowadzają 
do grafiki element ruchu. 

W sumie polska plastyka telewi· 
zyjna dąży wyraźnie do uzyskania 
własnego oryginalnego kształtu, zda
jąc sobie sprawę z odpowiedzialno
ści, jaka ciąży na niej za ksztal
towanie kultury milionów ludzi. 
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