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P 1astyką telewizyjna nie ma je
szcze oficjalnego miejsca w 
panteonie sztuk współczesnych 

l co za tym idzie, twórcy jej znaj
dują się w sytuacji analogicznej 
do akrobatów cyrkowych w ze
stawieniu z baletem l!:lasycznym. 

Trudne to i ryzykowne - a je
dnak nie sztuka. Ta niesprecyzo
wana sytuacja artystyczna plasty
ki telewizyjnej nie wynika z fak
tu, że zajmuje się nią „drugi gar
nitur" twórców. Większość plasty
ków współpracuj ących z telewizją 
ma wytobione nazwisko w j ak iejś 
dziedzinie sztuki :współczesnej i 
uprawia ją z powodzeniem. 

W różnych dyscyplinach bardzo 
różny jest podział nakładów po
trzebnych do zrealizowania dzieła. 
Jeżeli np. rzeźbiarz poza talen
tem potrzebuje kawałka drewna 
wartości dajmy na to 1 OOO zło
tych, to już reżyser teatralny mu
si mieć teatr I powiedzmy 100 OOO 
złotych, a scenograf telewizyjny 
w ogóle wielką , sprawną admini
stracyjno - techniczną instytucję. 

Twórczość telewizyjna jako zja
wisko artystyczne jest organicznie 
związana z wieloma dziedzinami 
techniki 1 administracji. żeby 
osiągnąć dostateczny, wyrównany 
poziom wymaga wysokiego rzędu 
organizaLji i kultury technicznej. 
Aby jednak żądać niezbędnych 
dla swego istnienia warunków i 
prerogatyw, musi udowodnić, że 
jest żywa, ambitna i świadom 
swoich celów. 

Czy W kinie momość skupienia 
widza. Jednocześnie czułość kame
TY i możność kierowania obrazem 
'3twarza nowe i charakterystyczne 
dla telewizji możliwości płasty-

W tych warunkach dekoracja 
zostaj_e sprowadzona do wybra
nych elementów, które ją zastępu
ją i jednocześnie ~.I!!!b<{1izyją. Po
dyktowana warunltam oszczę-

1dność środków, nadająca przed
miotom znaczenie metaforyczne, w 
poważnej mierze decyduje o spe
cyfice telewizyjnej. 

Scenografowie pracujący dla 

f 
polskiej TV znaleźli szereg bardzo 
różnych rozwiązań postawionego 
przed nimi zadania. Były to po-

;

szukiwania zarówno w konwencji 
realistycznej, jak nierealistycznej. 
Używ o elementów autentycz
nyc , jak np. stare rozłamane 
k a w songach Brechta. Faktura 

ewna wypłukanego deszczem, 
wyrobione długą , pracą pissty, 
piękny rysunek n/;lormy stanowiły 

\ idealny komenta& tekstu. Auten-

~
czne przedmioty ze śladami zu

ycia zostały wykorzystane jako 
ogate źródło dla wyobraźni pla
yka szukającego form zarówno 
ustrujących, jak skojarzeniowych. 

Tut kompozycja polegała na 
wyb ze, na świeżości i bogactwie 
sk arzeń, na umiejętności znale
z· nia najtrafniejszego komentarza' 
ekstu w autentycznym przedmio

, cie, często oryginalnym lub gro
teskowym. 

Jak wobec tego wygląda pełny, Doświadczenia polskich' sceno-
przynajmniej w zakresie zamie- grafów '!V wykazały •. że scenogr~f 
rzeń, program plastyki telewizyj- tele~iZYJnY · projektuJący. las . m~ 
nej? Odpowiedź na to pytanie jest musi myśleć w kategoriach hśc1. 
o tyle prosta, o ile trudne jest sa- Al1 Telewizja. jest szt1:1ką syntezy. ~o
mo zadanie. W najkrótszym sfor- szu,k1wama właściwych dla n~ej 
mułowan1u idzie 0 znalezienie kodków wyrazu muszą iść w kie
środków wyrazu właściwych t · runku sp~tęgowania. ele~e~tów cha
dziedzinie sztuki. Niesprecyzowa- rakteryZUJ~cy~h naJdobitmej uka
ne środki wyrazu _ to jeden z zywane ZJawisko. I w t~ch wa: 
najpoważniejszych zarzutów, jakle runk.ach nie ma. komecznoś~i 
czynią jej krytycy odmawiający mnozenia drzew. z liśćmi: I to. ~1: 
telewizji cech artystycznych. Ca- t~lko dlate~o, ze las me zmiesc1 
hiers d'Etudes de Radio-Television, si.ę w studio„ ale. prz~de . w~zyst
jed.no z najpoważniejszych czaso- kim ~latego, ze me zmieści się na 
pis poświęconych telewizji, prze-~l k!.ame. 
prowadza anki~tę „.„Przyszłość ar-

1 liPierwszoplanową rolę · odgrywa 
tystyczna. telewizji . Wybitny re- w telewizji aktor, tło za nim naj
źyser, Pierre Vlalet, J>?równuj: · częściej czytelne jest jako faktura 
teatr, w którym w sceme leśneJ I dlatego wydaje się słuszne roz
drewniany kub Pomalowany na wiązanie w którym scenograf · do 
ziel?no !?~stawia las, z ~ilmem, sceny l~su użył pionowych form 
gdz1~ WH;Izimy l.a~ w ~lm reali- oklejonych powiększoną, kontra
styczny, i telew1zJą, gdzie las za- stową fakturą fotograficzną kory 
stąpiono trzema drzewami o liściach drzewnej. Surowa, szorstka, wyra
zwu~9łych w cieple reflektorów. źnie widoczna za aktorem i kon
Autor uchyla się od odpowiedzi, trastująca z jego twarzą - więcej 
czy przyszłość telewizji to ro- wnosiła lasu niż amfilada ściętych 
la środka przekazywania czy brzózek. Zastosowane w poszuki
ekspresji. Al~ w obecnym sta- · waniu nowej formy powiększenie 
nie rzeczy odmawia telewizji fotograficzne wydobyło zupełnie 
wartości artyst)'cznych. Ta opl- nowe wartości ze sztychów, tka
nia jest bardzo powszechna na nin, rysunków, akwarel, faktur 
Zachodzie - przy czym Ameryka- sztucznych i naturalnych. Stało się 
nie reprezentują stanowisko ~kraj- tym dla plastyki, czym mikroskop 
nie n:gatywne! '.1 EuropeJczyc): dla biologa. 
bardzieJ powściągliwe, ale raczeJ 
wyczekujące. W stosunku do cyto
wanych poglądów skalę ocen pol
skiej TV warto przesunąć nieco 
na plus. 

Jest faktem bezspornym, że na
sz11 TV przy wielkich niedostat
-kach technicznych ma wyraźne 
'1J1bicje artystyczne i w poszuki
waniu swojej formy jest na · pe
wno na dobrej drodze. 

Te i inne <loświad~zenią. znacz
nie rozleglejsze niż można je tu 
opisać, ugruntowały polskiej pla
styce telewizyjnej bardzo dobrą 
pozycję na forum międzynarodo
wym. 

' Jak w · tej sytuacji wyglądają 
osiągnięcia polskich plastyków? 

~ 
' 

Jest znaną już powszechnie pra
,,... \ . / wdą, że plastyka telewizyjna jest 
\ ~ sztuką syntezy. Sprawia to roz

miar ekranu, dominująca rola akJ tora oraz mniejsza niż w teatrze 

Jest to uzasadniony powód do 
radości i ostatecznie można by na 
tym poprzestać, gdyby nie fakt, że 
z jednej strony telewizja daje 
znacznie większe możliwosci niż 
te, które jesteśmy w tej chwili w 
stanie wykorzystać, z drugiej stro
ny - zadania, jakie stają przed 
plastykami TV, dalekie są od czę
ściowej nawet realiiacji. 

I tak na przykład nie poruszono 
jeszcze problemu, który można 

nazwać telewizy~ną rzeczywisto
ścią plastyczną. Idzie o znalezienie 
nie iluzyjnej dekoracji tworzącej 
ramy wywiadów, rozmów, publi
cystyki. Tej formy telewizyjnej, 
która podkreśla jej cechy natural
ne: łączy elementy grafiki, filmu, 
przezrocza, żywego rozmówcy, ak
tualnej informacji w jedną orga-
niczną telewizyjną całość. · 

Inny problem, równie istotny, to 
koncepcja plastyczna programu 
telewizyjnego jako całości. Zada
nie obejmujące kształtowanie pro
gramu od znaku wywoławczego 
do planszy „na dobranoc", polega
jące na zestawieniu elementów 
wizualnych,. bogatych w formie, 

SCE NOGRAFIA 

Jest 

funkcjonalnych w stosunku do tre
ści programu - i stanowiących 
logiczny ciąg z punktu widzenia 
kompozycji plastycznej. 

Wprowadzenie plansz przery-
wnikowych (cykle pejzaży i dzieł 
sztuki), dobry poziom grafiki 
plansz informacyjnych, coraz le
psza „tele-reklama" są oczywiśc.ie 
krokiem naprzód, ale to jeszcze 
jest dalekie od stanu zadowalają
cego. 

Nie jest również utopią takie 
przygotowanie dnia programowego, 
żeby plansze przerywnikowe ko
mentowały, uzupełniały i wzboga
cały poszczególne pozycje. Żeby np. 
w przerwie programu o Innsbruc
ku pokazać zdjęcia kolejnych mi
strzyń świata w jeździe figurowf'j, 
sport zimowy w grafice czy foto
grafice. żeby plansze graficzne 
były opracowywane na podobnej 
zasadzie co film animowany: mia-
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nazwać telewizyjną rzeczywisto„ 
ścią plastyczną. Idzie o znalezienie 
nie iluzyjnej dekoracji tworzącej 
ramy wywiadów, rozmów, publi
cystyki. Tej formy telewizyjnej, 
która podkreśla jej cechy natural
ne: łączy elementy grafiki, filmu, 
przezrocza, żywego rozmówcy, ak
tualnej informacji w jedną orga-
niczną telewizyjną całość. · 

Inny problem, równie istotny, to 
koncepcja plastyczna programu 
telewizyjnego jako całości. Zada
nie obejmujące kształtowanie pro
gramu od znaku wywoławczego 
do planszy „na dobranoc", polega
jące na zestawieniu elementów 
wizualnych, bogatych w formie, 

nowicte, jM(o cykl faz, ktćre ek"i· 
ponowane kolejno wprowadziłyby 
do grafiki element ruchu. żeby 
plansze przerywnikowe, np. pejza
że, były długimi pasami zdjęcia, 
wzdłuż których kamera wykony-· 
wałaby tzw. panoramę. Ta forma 
pozwoliłaby wyjść poza nużący for
mat 3 x 4. 
Każdemu rozsądnemu człowie

kowi nasuwa się w tym miejscu 
pytanie - dlaczego tego nie robi
cie? Na co my odpowiadamy -
nie robimy, bo nie mamy czasu, 
nie mamy czasu myśleć. Trzeba 
lojalnie stwierdzić, że we wszyst
kich telewizjach świata nie ma 
czasu na myślenie~ Objawy_ ~uże-

SCENOGRAFIA W TV 

Jesteśmy 

Proszę bardzo? Makb-eit skladany1 
Antygona na zawiasach, Kor
dian z prefabrykatów. Dlaczego? 
Jesteśmy jedyną telewizją na 
świecie, gdzie po każdej próbie 
kamerowe.j d'elroracje 'rozbiera się 
i często w ciągu piętnastu minut 
l\Sta'Wia dnne. Powód- brak studdówi 
Zrealizowanie programu, zlepienie 
go w ciągu trzech prób kamero
wych bez jednej minuty na prze
gląd dekoracji, na ustawienie świa
teł, niewiele ~tawia czasu na 
twórczą pracę. 

A to nie jest wszystko. Telewi
zja jest instytucją nietypową. Na 
czym to polega? Do każdego pro
gramu potrzebne są meble, rekwi-

, 

'twa epokI, nte pr-etenClujące oo 
dzieł sztuki, nie do nabycia w De• 
sie. Ba, ale jak to kupić? Nie ma
my prawa. Kiedy w komisie uka
zał się szal z białych lisów, rzecz 
bezcenna dla wielu programów, 
zgodę na wydanie rachunku mu
siał wydać minister Lesz. 
Jesteśmy nietypowi. Zamiast 

myśleć - załatwiamy. Tworzymy 
precedensy, przepychamy rachun
ki, szukamy ście1ek, żeby przepro
wadzić naszą nietypową telewizję 
przez normy stworzone dla fabryk, 
dla spółdzielni - nawet dla te
atrów. Użeramy się o papier foto-

. graficzny (ostatnia nadzieja, że 
µi.inister Le~z da ~~ !WOjej puli), 

n i ety pow j I I I 

Xgmena Zaniewska 

funkcjonalnych w stosunku do tre
ści programu - i stanowiących 
logiczny ciąg z punktu widzenia 
kompozycji plastycznej. 

Wprowadzenie plansz przery-
wnikowych (cykle pejzaży i dzieł 
sztuki), dobry poziom grafiki 
plansz informacyjnych, coraz le
psza „tele-reklama" są oczywiście 
krokiem naprzód, ale to jeszcze 
jest dalekie od stanu zadowalają
cego. 

Nie jest również utopią takie 
przygotowanie dnia programowego, 
żeby plansze przerywnikowe ko
mentowały, uzupełniały i wzboga
cały poszczególne pozycje. żeby np. 
w przerwie programu o Innsbruc
ku pokazać zdjęcia kolejnych mi
strzyń świata w jeździe figurowE>j, 
sport zimowy w grafice czy foto
grafice. Żeby plansze graficzne 
były opracowywane na podobnej 
zasadzie co film animowany: mia-

nia, wyjałowienia, rutyny i znie
chęcenia przez mordercze tempo 
i brak czasu na odpowiednie przy
gotowanie pracy spędzają sen z 
powiek wszystkich twórców TV. 
Aby temu zapobiec, wymyśla się 
ciągłe zmiany opracowywanych te-

. matów, wymiany z innymi krajami 
itp. Niewiele to pomaga, ale przy
najmniej czyni .się próby zaradzenia 
zlu. W Polsce jednak istnieją możli
wości unikmięcia tej plagi: mamy 
szanse na zrobienie dobrej tele
wizji - najlepszej telewizji. Nie 
pogania nas komercyjne tempo, 
nie żyjemy z tele-reklamy. Mamy 
prawo i obowiązek roibić przede 
wszystkim dobrą robotę. 

Co stoi na przeszkodzie? Sceno
graf telewizyjny robi dekoracje 
nie tylko pod kątem widzenia 
wartości artystycznej. One muszą 
być przede wszystkim składane, 
jak krzesła w letniej kawiarni. 

zyty, kostiumy. Meoel I rekwizyt 
różni się od teatralnego. Musi być 
w większości wypadków autenty
czny. Telewizja korzysta z us?ug 
antykwariuszy, wytwórni filmo
wych, własnych magazynów. W 
Polsce nie ma instytucji wypoży
czających style.we meble r:zy 
przedmioty. Telewizja musi opierać 
się na zasobach własnych. Przy 
braku magazynów, to już duża 
trudność, ale problem zaczyna się 
dopiero przy zakupach. Finame 
telewizji działają na ty,ch samych 
prawach co w innych ins tytucjach. 
Wyjątków nie ma. Jeżeli za około 
milion złotych rocznie kupujemy 
różne przedmioty, to wiele miej
sca powinnly tam znaleźć bezcenne 
dla scenografa rupiecie z bazaru, 
stare ubrania, niemodne i przez to 
charakterystyczne, wachlarze i sa
mowary, żelazka i parawany. Au
tentyczne, nie podrabiane świadec-

b miejsce ao pracy, b ltupienłe 
drzwiczek do piecyka. 

Celowe posługiwanie sili forma-~ 
mi materialnymi nie jest tylko 
sprawą artystycznego kształtowa-

' nia rzeczywistości. Jest szkołą lo-
giki, samodzielnego myślenia, w-y- pit!~ 
zwolenia się od schematu. Ta rzc- rl 
czywistość, z którą styka się czło-
wiek po otworzeniu telewizofa, 4-v 

. ma ogromny wpływ na kształto
wanie się jego świadomości. Jeżeli 
już wchodzimy do czyjegoś domu, 
jeżeli mamy tę niesłychaną szansę 
być oglądanym i słuchanym przez 
wiele ~odzin dziennie, musimy 
zrobić wszystko, żeby to, co wno
simy, było naprawdę wartościowe. 
Ale żeby dać z siebie maksimum 
tego, na co pozwalają nam nasze 
umiejętności, musimy mieć czas 
na prawdziwą pracę, czas na my
ślenie i organizacyjne warunki re
alizacji. 


