daje natomiast o:-o:-zymiq ska1ę po równawczą. R obiąc kilka
de koracji można najlepiej spr awdzić,
jakimi elementami najlepiej się
posługiwać i co daje do bre ef ekty.
T elewizja to sztuka przedmiotu.
Autenty czny eksponat ma w p r ogramie ogromne znaczenie . W związ
ku z tym nieograniczon e zapotrzebowanie na rzeczy
autentyczne.
Mam pod swoją opieką magazyny
rekwizytów me bli i kostiumów i w
ramach kwot przewidzianych na
zrealizowanie programu staram się,
aby mieć możliwie najwięcej po trzebnych przed.miotów . Tym bar dziej , że za kilka miesięcy nastąpi
przełom w naszej pracy. P rzenosimy s i ę do nowego centrum telewizyjnego.
Otrzymujemy
o wiele
większe studia. Dotychczas nie robiliśmy dekoracji, której nie można
by było rozebrać i wynieść. Były
to składanki
zapewniające
dużą
F o t. Ryszard Rc'.>ty cki
operatywność, ale cierpiała na tym
jakość. Teraz przejdziemy od proZwykle kiedy patrzymy na telewizyjny program nie zdajemy sobie spra..
wizorki do telewizyjnego przemysłu.
wy 1 faktu, że każdy drobiazg, każdy szczegół to wcześniej przewidziana,
W nowych warunkach nie powinzaplanowana kompozycja, Osobą odpowiedzialną za przygotowanie scenony mieć już miejsca takie sceny,
graficznej oprawy widowisk i audycji, a więc za grafikę i scenografię
kiedy aktor mający mocować się z
wnętrz, także ,za ubiór występujących osób, za uczesanie spikerki czy
klamką , podtrzymuje równocześnie
ustawienie flakonu z kwiatami, jest główny scenog-raf. Funkcję tę pełni od
ca!ą ścianę, by się nie zawaliła, lub
10 łat nasza rozmówezy111i. Trafiła do Telewizji, nec można , przypadkowo.
jak to było w czasie jednej „ 1'0Za.proponowano jej pracę po przygotowaniu kilku projektów scenograficzbry", kiedy zamiast mordercy, manych do p,rzedstawień teatralnych. Miała już wtedy sporo do ś wiadc 7ienia .
jącego wejść przez jedne z drzwi,
Ukończyła architekturę na Politechnice Warszawskiej i jako architekt prowidzowie zobaczyli inspicjenta na
jektowała wiele wnętrz na MDM. Póżniej w pracowni urbanistycznej przy _
czworakach
usiłującego
zamknąć
gotowywala między innymi plany urbanistyczne dla Rucianego . Zajmowa1a
drzwi, bo otworzyły się same i za
się także przygotowaniem wielu wystaw krajowych.
wcześnie. · Bywa i tak, że defekty
Po ukończeniu po raz drugi podjętych studiów na Akademii Sztuk Pięk
w scenoqrafii mogą „położyć" całą
nych zmienia . n1ieco profil swoich zainteresowań zawodowych. Projektuje
sztukę. Tak bylo przy inscenizacji
scenorrafię przedstawień teatralnych. Rozpoczyna pracę w TV. Przez
„Dzbana"
Pirandella. Dzban, w
ł lata. wykłada scenografię na Wydziale Reż yserskim w Wyższej Szkole
którym uwięził się garncarz, miał
Teatralnej. Pro.Jekłuje także oprawę plasty czną. polskich pawilonów na
się rozlecieć pod koniec akcji. Mu. wystawach w Get.eborgu, Wiedniu, Paryżu i Barcelonie itd.
sial więc być zbudowany z cześci
OJA
ODPOWIEDZIAŁz„ .". M łodych ludzi trzeba i można
zauiętych od środka. Zapięcia okaNOSC, mówi Xymena Zaprzy g o tować do pracy w T elewizji,
zaly się nieodpowiednie i dzban
niewska,
w
p rz ypad ku
zapoznać ich z pra,widlami ekr-anu,
rozleciał się w połowie
przedstakonkret nego
program u
niemniej jednak rzeczą najważniej wienia.
po le ga n a zatwierdzaniu
szą jest indywidualna pom y słowość
Telewizja rozwijając się żywiolo p r oj ektów, kt ór e przygoi inicjati;wa.
wo i w trudnych warunkach nie
towujq n asi współpracownicy . J est
Mnie os o biście bardzo przydają
zajmowała
się
odnotowywaniem
ic h okoł o 150, oczy wiś c ie mo żna si ę
się obie speqalności i doświadczepewnych faktów, które tworzą jej
z czymś nie zgodzi ć. d yskut owac
nie pozateleipizy jne.
Nieco inne
historię. Nie ma w tej dziedzinie
·czy żądać. poprawienia. R zecz jedpodejście do rozwiązań przestrzenżadnych trądycji, takich jak ma
' nak w t ym , aby do iej p rac y don y ch, nowe spojrzenie na zmienione
teatr czy film. Zbieram więc mab ie rać
ludzi,
kt órzy
dy s ponuj ą
warnnki tworzenia pozwalają unik terialu o naszej pracy. P rzygotowu pewnym i możliwo ściami, mają d onąć schematyzmu. T rzeba b owiem .
ję
okolicznościową
wystawę
na
· świadczeni e i zdają sobie s p rawę
zdać so bie sprawę, że ro bimy ponad
otioarcie ce-ntrum. Opra-cowuje pu z pewnej odrębności telewizji. Każdwa t y siące projektów rocznie, a
blikacje' na ten temat, • ponieważ
dy 'grafik , k t óry z nami ws pól p racum amy n•t to niezbyt wiele czasu.
chrP. by· pozostał jakiś ślad tego, co
je wie, że nie możn a s ię posłu g iw ać
T o już nie jest pracownia typu tea robimy.
poziomym i paskam i, a scenograif
t ra lnego, lecz fabryka.
W domu staram sie mieć jak najBo p roszę wziąć pod uwagę choć w i ęcej
p-rzestrzeni.
Wyrzucam
mu.s i znać st udio, bl,I wi edzieć co
s ię tam zmieś ci i orient ować ~ię
by przyp adek, jaki p rz y da~zyl się
i . chowam wszystko ograniczając
czym dysponujemy .
znanemu akto r owi Krasnowit>ckie umeblowanie do tapczanu, kn:esel
A ngażuj emy · ludzi znany ch, m amu.
K iedy w teatrze grai króla,
i dluqiego stołu do prdcy.
Puste
j ąc ych
do pow ie dzęnia wiel e od
przychodził
do
pracowni, a tam
ścian1.1 potrzebne rni są do projekcji
sie bie. D aj emy im asystentów pop rosili qo, by usiadł i zechciał przymo1ej wvobraźni. Wyjątek stanowią
m agaj ącyc h im przebrnąć przez te mierzyć koronę.
W TeLewizji nie
kwiatu i ładne bukiety, które barlewii yj ne przeszkody. St aramy się
bardzo wie dział, gdzie tej koron y
dzn lubię.
t akże pr z ygo tować
młod y ch ludzi
szukać. Gdy już znalazł się w pra O wolnum czasie trndno mi mód o współ pracy z T elewizją . S ą to
cownt i zaczął dopytywać się o krów ić, bo jeśli do służbowych obostudenci b ądź absoitpenci stud iów
Lewskie nakrycie glowu, zapytano
wiazków dodam w11chowanie syna,
plast ycznyc h i arc hitek tury.
O ni
go , a którą to koronę sobie la;skawy
dyskusje z nim i obowiazek wspól do st aj ą
opiekunów z ap oznają cyc h
monarcha życzy, mamy ich ponad
neao wvooczynku, to jest to dla
ich z tec h niką
produkowania n a
dwa d zieścia sztuk.
mnie jedy~a pT'zyjemność, pochla nasze pot r ze by.
A k adem ia Sztuk
Uważa m, że chcąc b yć dobrym
niająca mój czas bez reszty. Na
P i ęk n ych opracow u je pewne tematwórcą telewi.zvjnym w scenografii,
wcza~y jeździmy zwykle nad morze,
ty te!cwtzy jne. Pó źniej m y or gan!musi się T'O b ić ta k że c o ś innego. Te bo oboje lubimy pływać. Uważamy,
zujemy p r ób y k am erowe, a studen lewtzja ogranicza czas na zastana,że
najpiękniejsze
jest wybrzeże
ci p rzychodz ą i oglądają swoje prawianie się. J eśli w teatrze na zrea Bałtyku,
tylko nie mam odwagi
{!e w obi ek t ywie kam er y. O statnio
lizowanie
pom.yslu ma się parę
kąpać się w tak zimnej wod zie.
n a z a jęc iach u prof. . Pal k i pr~ g~mi~~c y , to tu tydzień lu b dwa
t owa no np . p l wnsu „ląc zym11 ~ yie j. T rze ba wię~
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