
LUDZIE KULIS EKRANU 

TERESA ROSZKOWSKA 
Zełniers król ew ej Ma-

dagaskar• - na ekranU w a
wnm,aa tempie kankana wiruJ11 ba
lełaiee - kolonwe spódninki, białe 

falbaniaste balki; r)'łm ła6ca bannoni
~aje a ~ się jak w blej
daabpie rem. ..;.... ~ m. 
nik pp. ~Il - lellie. o Pftłen
sjonalnej llnil mebelki. foteliki. pio
nowe kanapy, fanłuyjnfe opięte za
słony, udonki, firanealll 1 mnóstwo 
mniej łub barddej niepołrzebnyeb 

graeików, tak nieocbowJQ'elt dla spo
kojllej, inłenenńsldeJ ecąstenejl koń-

. ca XIX słaleeia. 

• 
Cą seenocrar masi przewłchieć 

~ s ~ ~h rekwby

łów, okre8Hć jego miejsee, kolor, pa

miętać o charakterze epoki, której tło 

maluje? - Cą dekoracje pnygotewu

je sam, cą teł . podaje tylko projekł. 

rentę prac pcrmsławiając do wykona-

była głównie z teatrem, z operą. Spe
cyfika sceny - chociaż zdawałoby się 

- że takie same prawidla rządzą xe
nografią w teatrze i w filmie, jest róż
na Scena. mimo ograniczonej pne
stn.eni, umowności i przyjętej konwen
cji teatralnej, mnie mobiście po205ta
wia większe możliwości, większe pOle 
dla wlasnej inwencji. 

Sztuka teatralna 1o dzieło reż.ysera, 

scenografa, aktorów; na jej końcoWY 
efekt sumują się naj~j te trzy 

wartości. Na końcowy efekt dzieła fil
mowego składa się wiele wartości cał
kowicie odrębnych - w smnie uzupeł
niających się i ~iecznycb dla uzY
skania prawicilowego obrazu. Wiele 
zależy od war'Ullków łechnicmycb - • 
oświeUenia, taśmy, obrół*:i laborato
ryjnej itd. Mogą one sprawić, że za
komponowany i wyk.ońC7.0lly z pietyz
mem przez sceno81"8fa i odpowiednie 
pracownie projekt w efekcie końco

wym na ekranie daleki jest od swego 

jektowano. Nakłada 1o .więc SPOtt 
„pęta" dla wyobraźni i fantazji sceno
grafa. 

Luźne szkice, . to ~pny etap 
mojej pracy. Wszystko iaeba opraco
WYWać powoli, oddziełnie; scena po 
sc::enie. Później, po" konsultacji z reży
serem, w czasie której ustalamy zasad
nicze zagadnienia, przystępuję do sa
modzielnej, właściwej pracy. Poprzed
nie szkice rysuję Jeszcze raz na n<r 

wo, podając jUŻ dokładnie w odpowied
niej skali wymiary, wskazówki dla 

Scena s ,.Zolnierza królowej Madagaskaru - widać tu wyrainie owoc praey scenografa: Kostiumy i dekor.w:je, które łwoną 
obraz fin de siecle'owej ulicy. 

---
pracowni malarskich, stolarskich, me
blarslcich, tapicerskich, .kraw.iedmch 
itd. Załączam wyłlraoe z rozmaitych 
ścinków Dl3teriałów próbki kolorów (to 
takie banho specyficzne hobby - p. 
Roszkowska zbiera od lat kawałeczki 
materiałów z wszys1kicll projek1owa
nych prze-z siebie kostiumów. Ta nie
codzienna iknlełtcja oddaje malarce 
wielkie usługi - spełnia rolę specy
ficznej palety o p3!!bogatej gamie od
cieni). 

Do pracowni. krawieckiej moje pro
jekty wędrują właśnie z tymi dziwny
mi próbkami. Gotowe projekty odda
ję do_ odpowiednich iJDCOWJli, z •który
mi tneba być potem w .stałym kontak
cie, przeprowadzać korekty, dopiJ.no-. 
wać każdego szczegółu. Czasem jesz
cze t.neba biegać po teatralnych rekwi
zytorniach, Desach itp., w J>OS' ukiwn
niu a~tentycznego sprzętu czy szcze
gółu dekoracji Właśnie drobiazgi od
dają naj'epiej charakter i klimat epo
kL Obecność scenografa przy dalszej 
pracy na planie, w czasie montażu de-'. 
koracji i filmowaniu ~ególnycb 
scen Die jest już w 7.aSadzie konieczna, 
ale ja lubię sama do końca wszystltie
go dopilnować. Oświetlenie, kąt wi
dzenia kamery, wSZ}'J1lko to jest w sta
nie zdeformować i odrealnić calą sce
nę. Oczywiście, mam zaufanie do ope
ratorów - z reguły zreutą nie impro
wizuje się. 

Jestem za absolutną jednością !or
riiy i treści. OWS7Jel'n, umowna deko
racja, eksperyment - ale tam, gdzie 
wymaga ~ treść. Sct:nografia jest 

integralną czękht widowiska; tekst 
i obraz muszą być ściśle ze sobą związa
ne - jest to jedna z podstawowych 
zasad dobrego i:medstawienia czy 
obrazu filmowego. Widać to c:bOCby na 
prz.ykladzie filmów olivierowskich, 
gdzie wartość i ~bpresja słowa dra
matu idą w paru z sugestywną i ge
nialnie ~jącą nastrój dekora-
cją. 

W Zołnierzu J(rółowej 
M a d a g a s lt a r u starałam się właś

nie według tych założeń projektował 

dekoracje i kostiumy. Czy osiągnęłam 
zamiel'7aly efekt- - niestety, nie! To 
właśnie naj:.mut.niejsze i najbardziej 
miecbęca umie do pracy w filmie. 
W czym tkwi przyczyna? - Przede 
wszystkim warunki t.eclmiczne (ja.le już 

mówiłam taima, obróbka itd.) G<.>to
we, miontowane dekoracje, które taly 
na bali, od]>owiadały zamierzeniom -
to, co ujr.załam na ekranie - nie! Ale 
czy tylko wanmki. teclmiczne? Mt* 
to właśnie ;akże specyfika filmu. że 

na tym peiu scenografowi niełatwo 
osiągnąć :r.amierzony cel? 

Rozmowę przeprowadziła 

TERESA SOBAIQS&:A 

nia technikom? W jaldm stopniu reży
ser i operator ingerują w dziedzinę sce

pierwowzoru. Ważne jest także, aby 
sam cr;erator czul obraz, aby był także 
plastykiem wrażliwym na wartości ma
larskie sceny filmowej, czy to w ple
nerze, czy w dekoracjach atelieroWYch. 

Szkic dekoracji do filmu ,,żołnierz królowej Madagaskaru" 

nografii? 

* 
Dziś . w naszym · kolejnym wywiadzie 

z cyklu: „Ludzie kulis ekranu": war
sdał scenografa. Rozmawiamy z panią 

Teresą Roszkow~ką. 

- . Jestem· przede· wszystkim mala
rzem, dlatego może mówią o moich de
k.oracjach, · że są malarskie, a o malar
stwie, że dekoracyjne. Uważam zresz
tą, że scenograf musi być przede 
wszystkim plastykiem - nie tylko ar
cpitekte!'l, budującym czy projektują

cym zabudowanie 5lanej sceny, a właś
nie plastykiem-malarzem. Z o l n i er z 
k r ó l o w e j M a d a g a s k a r u jest 
dopiero moim trzecim spotkaniem z X-tą 
Muzą. Projektowałam kostiumy do 
Mło.dości Chopina, Piątki z 
u l B a r s k i ej - . a ostatnio w Z o I
n i er z u i dekoracje i kostiumy. 
Moja dotychczasowa praca :n·::~ 

* 
W przytulnej pracowni malarki czu-

ję się oderwana od łętn.U\Cego za ·okna
mi życia. Ciekawe, pełne ekspresji 
obrazy pokrywające prawie kaidy cen
łyaaetr ścian wprowadzają w na.citróJ 
pełen zadumy. Z grubej. wypchanej 
tekturowej łeki W7BYPll.M się · niezlicso- · 
ne szkice, projekty kostiumów, projek
ty dekoracjL 

-:- Starałam się w ż o l n i e r z u 
poszczególne sceny kompąnować tak, 
aby utrzymane byly w mniej ~ięcej 
jednym tonie, aby domi.nował jeden 
kolor, podporządkowując sobie· pozosta
łe. Przy technice Agfacolor uzyskanie 
ładnej, ciekawej gamy barrw jest pra
wie niemoiliwością. Kolory WYcbodzą 
zdeformowane, zupełnie inne niż pn>-

• 


