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Xymena 
Zaniewska 

Xymena Zaniewska jest wybitnym scenografem TV. Opraco• 
wywala scenografię do 60 spektakli teatralnych TV. Brała udział 
w kilklt międzynarodowych wystawach plastyki telewizyjnej 
(Londyn 1962, Neapol 1963, Warszawa 1963, Berlin 19G:ll. W roku 
1961 nagroda Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za sceno• 
grafię. W roku 1965 ponownie nagroda Komitetu do Spraw Radia 
i Telewizji za scenografię, ze szczególnym \\ yróżnieniem sceno
grafii „Ostrego dyżuru". 

W kwietniu ubiegłego 
roku ukazał się w „Kul
turze" mój artykuł o 
plastyce telewizyjnej. Od 
tego , czasu sporo się 
zmieniło. Telewizja prze
nosi się do nowego 
budynku; „Kultura" po
święC'ila problemom tele
wizji stały dodatek. Wzrost 
zainteresowania telewizją 
zb'.ega się z zasadniczym 
przełomem w naszej pra
cy. Dokonujemy skoku od 
manufaktury do 1Przemy
slu. 
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Magazyny i warsztaty 
są już w centrum na Wo
ronicza. Studia na razie 
jeszcze na placu Powstań
ców i w Pałacu Kultury 
i Nauk!i., w najbliższym 
czasie przybędą nowe stu
d ia w centrum (najwięk
sze o pow. 600 m2). Sta
liśmy się jak wszystkie te
lewizje wielkim organiz
mem rozwleczonym na 
przestrzeni miasta. Trzeba 
się przygotować do zago
spodarowania nowych stu
d iów ; przeniesienie maga-

zynów i warsztatów do 
centrum zrobiło nas nie
wolnikami transportu, 
(wszystko. począwszy od 
dekoracji a skończywszy na 
klipsach dla aktorki, jest 
na Woron icza, a program 
jdzie z placu Powstańców). 

W tych warunkach mu
s imy się przestawiać na 
produkcję przemysłową. 

Co to znaczy? 

Plastyka telewizyjna 
jest rezultatem rozlicznych 
czynnosc1 technicznych i 
organizacyjnych, jest od
b iciem kultury technicznej 
instytucj i, w której powsta
je. Brak pewnego rodzaju 
tapet, kształtek plastiko
wych, różnych taśm lepią
cych czy puszek aerowlo
wych z farbą (do malowa
nia natryskiem) w sposób 
zasadniczy wpływa na wy
gląd przeciętnego progra
mu telewizyjnego. Toteż 
trzeba wytworzyć cały ma
ły przemysł produkujący 
na własny użytek różne
go typu materi ały. Scianki 
lekkie jak piórko i mocne 
jak żelazo. dające się ze
stawiać w dzies iątkach 
kombinacji. kubiki, szkie
lety konstrukcyjne, u
chwyty, tarcze. bębny, 
techniczna kuchnia ekra-
nowego szamaństwa. 
Wszystko to jest dopiero 
podstawą do produkcji 
właściwych dekoracj i. Dy
S]Xlnując takimi elementa
mi można robić normal
ny program telewizyjny. 

Dalszy ciąg na str. 2 
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„Reiyser nie ma twarzy; 

wypoiyczyl ją aktorowi" 

(Karol Irzykowski). W na

stępnym numerze rozmowa 

z reiyserem TV Ireneuszem 

Kanickim. „W TV Im mniej 

słów - tym lepiej. Po

trzebne są raczej sygnały 

wypowiedzi. Ideałem była

by sztuka bez słów". 
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TAŚMOWEJ 

Dalszy ciąg ze str. 1 

Drugim tworzywem rów
nie ważnym są przedmioty -
bohaterowie plastyki telew\
zyjnej. Potrzeba przedmiotu 
jest nieograniczona. Stylowe 
meble i stare maszyny do 
sz.vcl.a, narzędzia, ozdoby, ze
gary, kraty żelazne, stare bu
ty. Najbogatszy język plasty
ki telewizyjnej. Tyle poezja. 
A w praktyce - konieczność 

wyszukania, kupienia l 
zmagazynowania tysięcy naj
dziwn iejszych rzeczy. Ko
nieczność skatalogowania ich 
tak. żeby w każdej chwili 
można było znaleźć żądany 

przedmiot, obejrzeć go na 
zdjęciu, wkomponować do za
m ierwnej całości, wziąć z 
magazynu i przewieźć do stu
dia . Konieczność takiego go
spodarowania, żeby przed
miot przez zbyt częste oglą-

danie nie stracll s.wego zna„ 
czenia i nie ośmieszył pro
gramu, w którym go użyto. 

Koniecznóść stworzenia zna
komitej organizacji, kt.óra by 
sprawne i szybkie działanie 

techniczne łączyła z pietyz
mem dla spróchniałych kół, 

żeliwnych garnków i kry„ 
ształoWYch żyrandolL 

Pierwszy zakup mebli ~ 
irekwizytów w skali normal
nego programu telewizyjnego 
wywołał mały szok w War
szawie. Po pewnym czas ie 
najoryginalniejsze pogłoski 

ucichły, tymczasem na pla
cu Powstańców i na Woroni
cza trwa żmudna i mozolna 
ipraca katalogowania i foto
grafowania całego :posiadane
go majątku, projektowania 
!llO<lstawoWYch elementów, 
typowych dekoracji. Nasze 
osiągnięcia oceniane życzli

wie i pozytywnie na forum 
międzynarodowym przypisy
wano często żartobliwie trud
nościom technicznym, jakie 
musiieliśmy przezwyciężyć. 

Ten żart zawiera niewątipli

wie ziarno prawdy. O ile 
jednak dla stworzenia swego 
l'odzaju sz;koły telewizyjnej 
ciasny gorset techniczny mógl 
mieć pewne zalety, o tyle 
dla produkcji normalnego 
iprogramu byl zabójczy. 

Przede wszystkim będziemy 
się starali osią,gnąć wyrów
nanie przeciętnego poziomu 
programu. Czy zmienią się 

środki wyrazu, kt.órymi ope
rujemy? Zasadniczo nie; na-

wet z największego studia 
program ~bierany jest na 
małym ekranie i to osta
tecznie decyduje o jego for
mie. Czy poszerzą się nasze 
możliwości - oczywiście tak. 
Zaistnieją praktyczne możli

wości operowania śWiatlem. 
Kompozycja przestanie być 

rezultatem odbici.a iplanu śa
]j operacyjnej banku, w któ-
1rej obecnie znajduje się na
sre największe studio. 

Czy ulegnie zasadniczym 
zmianom specyfika naszej 
1Pracy? Wydaje się, że jed
nak nie. Plastyka telewizyj
na jest w poważnej mierze 
dziełem ludzi stale związa

nych z innymi dziedzinami 
sztuki. Skomplikowanie pro
cesu t>OWstawania programu 
mogłoby oznaczać koniecz
ność specjalizacji i odcięcia 

się od żywych źródeł inspi
racji artystycznych, jakimi 
są - malarstwo, teatr, archi
tektura czy rzefoa. Wydaje 
się. że o specyfice telewizyj
nej decyduje przede wszyst
kim fakt, że jest ona sZitu.ką 
zespołową. 

Jakie zadania stoją przed 
nami? Najogólniej b1orąc: tłu
maczenie pojęć na język ob
razu. Wydaje się zupełnie re
alna możliwość stworzeni 
wspaniałego . kodu międzyna] 
rodowego, esperanta obrazówl 
które przenosiłoby pąjęcią 

1POnad granicami językowymi,! 

XYMENA ZANIEWSKA 


