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• z Xymeną Zaniewską 

KOMPOZYCJA I KSZTAl T 
Xymena Zaniewska jest głów

nym scenografem Zespołu Pro
gramu TV i autorką projektl>W 
scenograficmych do wielu wi
dowisk telewizyjt)ych. Absol
~ Wydziału Archi1ektury 
Politechniki Warszawskiej i 
Wydziału Architektury Wnętrz 

ASP w Warszaw.ie - w Telewi-
2ji pracuje od. roku 1957. 

- Formę \Widowiska telewi
znnego determinltie w po'Wll
nym stopniu t.echnika - mówi 
Xymena Zaniewska. - Mały 
ekran domaga się ostrej selek
cji elementów widowiska. Nie
wielki kontrast walorów elimi
nuje atrakcyjne zestawienia. np. 
biel i cr.erń. Kształt lampy ki
neskopowej, deformujący obraz. 
niweczy efekt kontrastu pionu 
i poziomu, zaś wysoki paziom 
światła w studiu utrudnia wpro
wadzenie oświeUenia modelują
cego przedmiot. Warunki tech
niczne sprawiają, że scenogra
fia telewizyjna. w pneciwień
stwie do teatralnej, operującej 
całością kompozycji - powinna 
być projektowana fragmentami 
i przystosowana zarówno do 
zbliżeń. ujawniających fakturę 
tła i detalu, jak i do planów 
ogólnych. Powinna być fu o
k c j o n a 1 n a. O kształcie wido
wiska !f;elewizyjnego decyduje 
obraz w ruchu, uzależniony w 
daieko więks2Ytn stopniu niż 
ma to miejsce w kinie - od slo
wa. Ruch, a więc czas i prze
strz.eń, umiejętnie wykorzystane 
pniez scenografa, mogą stać się 
dramaturgiczną dominantą spek
taklu i ·wielką szansą plastyki 
telewizyjnej. Forma w ruchu -
to pn:ecież two.rzywo współe7.e5-
nej awangardowej sztuki Reży
ser, szcz.ególnie reżyser wrażli
wy na formę - a tylko ta.ki 
może w tej dńedzi.aje osiągnąć 
prawdziwy sukces - pOwinien 
znaleźć w obrazie miejsce dla 
elementu plastyki, który z kolei 
określi wizualny kształt wido
wiska. ów element, ufyty w po
staci ,.leitmotivu" plastycznego, 
;Określa ideę prze'M>dnią spek-

taklu, spełniając r6wnocr.eśnie 
rolę formy wyrazu plastycznego 
i komentatora treści W tele
wizji nie można atakować zam
kniętą kompozycją, lecz jej frag
mentami, trzeba tworzyć dra
maturgię .,point plastycznych". 
Jet.el.i potrafimy zakomponować 
piętnaście ujęć spektaklu. które 
dobitnie akreśbL jego cbarak-
1er - scenografia spełnia swoje 
zadanie. Plastyk aranżuje zatem 
nie tylkb miejsce akcji, lecz 
taki.e pcmaga retyserowi w stwo
rzeniu korzystnych, z punktu wi
dlleoia dramaturgii. sytuacji. w 
których nastA:Puje rozstrzygnięcie 
spektaklu. Powinien on więc 
myśleć jednocześnie obrazem. 
sytuacją i akcją sztuki. Sceno
graf dysponuje fakturą. deta
lem. kostiumem, pnedm.i.ot.em, 
perspektywą, rysunkiem. foto
grafią, przy CQDl pÓw.inieD tł.
żyć do ~wania ich ekspre
sji W plastyce telewizyjnej do
minuje materia. Zrozumienie ro
ll materii. ujawnienie jej struk
tury, ukuanie jej unysłowej 
urody - atłasu i zgrzebnego 
płótna, muru, porcelany, metali i 
drewna - tworzy klimat. tło, ra
mę widowiska, prowadzi do od
krycia niespodziewanych moili
wości i do sukcesu. Np. w wi
dowisku ,,Nie ma Albertyny" 
dwie skrunne miniatury z epo
ki, powiękslone do wielkich roz
miarów, stały się nagle plastycz
nym dopełnieniem Proust.owskiej 
prozy, sugescywnym, podnoszą
cnn jej nastrój tłem. W ,,son
gach" Brechta stare koła wozów 
zagrały w z:bliżeniu bogatą fak
turą spłukanego deszczein drew
na, nabierając cech poe.tydrie
go kmnentana.. ,.Port.ret Doria
na Graya" był ekspozycją pięk
nych przedmiotów, jakże bliskich 
upodobailbn zafascynC1Wanego 
formą :Wilde'a. Powiększanie 
zdjęć różnych form plastycz
nych - sztychów, ilustracji, ry
sunków, prospektów ez.y faktur 
pnedmiotów - powilmo byc 
stałym źródłem mnspiratji sceno
grafów telewizyjnych. Wielkość 
ekranu i pl'7.e9trzeni studia ogra-

niczają w poważnym stopniu 
scenografa, każą mu dokony
wać wyboru. zastępować dużą 
ilość elementlliw - jednym, spro
wadzonym do skrótu, symbolu. 
Taka .sytuacja zmusza plastyka 
do wynalazczości. do maksymal
nego wykon;ystania środków, 
które ma do dyspozycji, co pro-

wadzi w końcu do interesują
cych, nieznanych w innych dzie
dzinach sztuki rozwiązań. sta
nowią one m. in. o od~ości 
plastyki ~j. 
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