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Katarzyna Sobańska
zawodowo zajmuje się grafiką i malarstwem, a przede 
wszystkim tworzy wyjątkowe scenografie filmowe, 
teatralne i telewizyjne. Swoje prace wystawiała 
w galeriach w Katowicach, Warszawie, Gliwicach, 
Monachium i Londynie. Wykłada na warszawskim 
ASP na Wydziale Scenografii.

Marcel Sławiński
tworzy scenografie dla filmu, telewizji i teatru. 
Ślązak, personalnie i zawodowo związany 
z regionem, ukończył katowicką ASP na wydziale 
grafiki, malarstwa i rysunku; w Krakowie natomiast 
studiował na Wydziale Scenografii ASP. Swoją wiedzę 
i doświadczenie przekazuje studentom jako kierownik 
Katedry Scenografii Filmu i TV na ASP w Warszawie.
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Tandem Sobańska & Sławiński prowadzą wspólnie autorską Pracownię 
Scenografii na ASP w Katowicach. Do ich wspólnych dzieł należą 
scenografie do filmów „W ciemności” Agnieszki Holland, „Ida” 
i „Zimna Wojna” w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, „Zjednoczone 
Stany Miłości” we współpracy z Tomaszem Wasilewskim, „Młyn 
i Krzyż” autorstwa Lecha Majewskiego oraz „Jesteś Bogiem” 
we współpracy z Leszkiem Dawidem. Od lipca 2019 roku są członkami 
Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. 3
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Pierwsza tak obszerna wystawa prac tandemu „oscarowych” 
scenografów – Katarzyny Sobańskiej i Marcela Sławińskiego. 
Wystawa w zaskakujący sposób przedstawia proces twórczy, 
którego efektem jest niepowtarzalna forma obrazu filmowego. 
Komponenty rzeczywistości i wyobraźni, od słowa do projektu – 
od projektu do kadru, pokazują, jak obszar scenografii nadaje 
wymierny kształt iluzji.

Myśląc o filmie, widzisz aktorów grających role pierwszoplanowe. 
Gdy usłyszysz nazwisko reżysera, to widzisz jego twarz. Żeby 
dotrzeć do autorów pięknych pejzaży, wizjonerów wyboru 
nieprzypadkowych miejsc, skrupulatnie dobranych najmniejszych 
szczegółów pod względem historycznym, plenerowym, doboru 
elementów kostiumów i rekwizytów, musisz podjąć wyzwanie 
znalezienia odpowiedzi na pytanie: kto za tym stoi? O ile w ogóle 
taka myśl przyjdzie Ci do głowy... 

Oszukiwać pięknie...
Z Katarzyną Sobańską i Marcelem Sławińskim  
rozmawia Magdalena Baczyńska vel Mróz,  
kuratorka wystawy kształt iluzji.
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MAGDALENA BACZYŃSKA VEL MRÓZ: Dlaczego Pawlikowski  
wybrał akurat Was?

KATARZYNA SOBAŃSKA: Paweł pamiętał nas zapewne z festiwalu 
w Gdyni, na którym otrzymaliśmy nagrodę za „Młyn i krzyż”, 
pewnie kierował się naszym dotychczasowym dorobkiem. Dobrze 
pamiętam ten dzień, gdy Paweł Pawlikowski do nas zadzwonił, 
bo tuż przed tym telefonem, rozmawialiśmy z Marcelem o tym, 
że w jego filmach jest mało scenografii, ale w jakiś przedziwny 
sposób są przekonujące. Nawiązaliśmy wtedy do filmu „Lato 
miłości”, który zapoczątkował sukces Pawlikowskiego i mniej 
więcej wtedy zadzwonił telefon... Odebrałam i usłyszałam 
w słuchawce „Dzień dobry, tu Paweł Pawlikowski, czy ja mógłbym 
porozmawiać? Bo chciałbym zrobić film” – to był ten moment.

MARCEL SŁAWIŃSKI: Tak naprawdę nie znamy kulis wyboru nas 
jako teamu scenograficznego. Najczęściej wynika, to z kontaktów 
w naszym środowisku filmowców, znajomych. 

Każdy reżyser poszukuje ludzi, z którymi podobnie 
myśli, komunikuje o podobnej wrażliwości wizualnej, ale też 
z doświadczeniem, które jest niezbędne dla reżysera, żeby mógł zaufać 
i poczuć się bezpiecznie w trakcie pracy nad filmem. To zaufanie 
przeradza się czasem w głębszą relację w trakcie pracy nad projektem, 
ale czasem wykracza poza sprawy zawodowe..., ale to już inny wątek. 
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MB: Kiedyś w wywiadzie z Pawłem Pawlikowskim czytałam, 
o tym, jak dobiera sobie ludzi do współpracy. Kieruje się sercem, 
musi być chemia, o której wspomniał Marcel. Jak współpracuje się 
z reżyserem, który bazuje na emocjach?

M: To jest reżyser, który widzi w sposób bardzo wizualny, 
plastyczny i zmysłowy. Poetyckość, która jest zawarta w tych 
obrazach filmowych, to sposób patrzenia na świat, ale także 
budowania narracji, przez co świat staje się bardziej szlachetny, 
nawet jeśli treść zawarta w filmie jest trudna, a nawet bolesna. 

To powoduje, że współpraca z takim reżyserem jak Paweł 
Pawlikowski jest dla scenografa niezwykle inspirująca, ale również 
partnerowanie w procesie twórczym bardzo wymagające od strony 
budowania przestrzeni wizualnej.

Zdecydowanie trudniejsza jest dla nas współpraca z reżyserem, 
który traktuje nas zadaniowo, czasem wykonawczo. Kiedy ma swoją 
określoną wizję, w której nie ma przestrzeni na naszą twórczą pracę. 

Obecnie unikamy takich doświadczeń we współpracy, ponieważ 
zdecydowanie są one dla nas mniej interesujące od strony kreacji 
i dlatego odrzucamy te projekty, które są stricte komercyjne 
i w złym guście.

Takie projekty artystyczne jak „Zimna Wojna” czy „Ida” 
to pełnia szczęścia również dla scenografa, gdzie możemy 
pofantazjować, poszaleć wyobraźnią i wzajemnie się inspirować 
czytając np. scenariusz, ale w sposób odpowiedzialny, bo tego 
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wymaga od nas również producent, czyli dyscyplina finansowa. 
Często podkreślamy, że sercem i duszą jesteśmy po stronie kreacji, 
ale rozumem po stronie produkcji, to taki niezbędny dualizm.

Doświadczony scenograf wie, że każde szaleństwo twórcze 
przeliczane jest na możliwości, jakie determinuje budżet filmu. 
Tutaj wchodzą twarde reguły gry, które muszą uwzględniać wiele 
czasem bardzo trudnych kompromisów.

K: Paweł najczęściej używa słowa „pofantazjujmy”. Dzwoni i mówi: 
„Spotkamy się, pofantazjujmy troszeczkę”.

MB: Marcel swoje pierwsze kroki stawiał na deskach teatru i opery, 
Ty Kasiu w filmie. Jak Wasze różne doświadczenia wpływają 
na pracę twórczą?

K: Marcel rzeczywiście pochodzi z „eleganckiej metafory” (śmiech). 
Ja swoją drogę zawodową rozpoczęłam od współpracy z ludźmi, 
którzy pracowali na pograniczu tych światów, łącząc tę poetykę 
metaforyczną z kamerą. Rozpoczynałam współpracę ze Studiem 
Form Telewizyjnych na Śląsku, z takimi ludźmi jak Adam Sikora 
czy Jola Ptaszyńska, Tomek Dobrowolski. Robiliśmy wielkie, 
genialne realizacje, w których był budowany świat teatralny, ale 
był on filmowany. Później zrobiłam jeszcze kilkadziesiąt tytułów 
teatralnych z różnymi reżyserami, ale głównie z reżyserami 
filmowymi. No i potem nasze wspólne doświadczenia się spotkały. 
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Wydaje się, że warto mieć tę sumę umiejętności, która powoduje, 
że potrafimy myśleć skrótem symbolem nie tylko odtwarzać 
poszczególne światy. Świetnym przykładem jest nasza praca z Mają 
Kleczewską przy spektaklu „Kobieta pod presją” – koło się zamknęło. 
Na warsztat wzięto wybitny film, adaptowano go na deski teatralne, 
czyli powinno się go uprościć, a jednak zaproszono scenografów 
filmowych i teatralnych, po to, żeby stworzyć dzieło łączące te 
dwa media w dzieło uniwersalne. To ostatnio jest dosyć silny trend 
w teatrze. Pewne formuły się kończą, nie mam tu na myśli samych 
wizualizacji graficznych czy filmowych, tylko pewien sposób 
łączenia, budowania mięsistości, wypełnienia sceny dekoracją 
właściwie skończoną, realną mniej metaforyczną.

M: To jest tak, że reżyserzy teatralni tęsknią za filmem, a filmowi 
za teatrem. Taki paradoks. Współpraca z Mają Kleczewską przy 
przedstawieniu, które dostało wiele nagród, zarówno w Polsce 
i zagranicą, było wypadkową naszych doświadczeń, jakie przez lata 
nabywaliśmy pracując nie tylko w filmie, ale również „na deskach” 
teatralnych. Sądzę, że te doświadczenia zarówno te filmowe, jak 
i teatralne, zaprocentowały właśnie propozycją Kleczewskiej. 
Swoje pierwsze szlify zdobywałem w Teatrze Śląskim 
w Katowicach i tu muszę podeprzeć się metaforą. Mam do dzisiaj 
mieszkanie w Katowicach, które jak się po latach okazało, gościło 
trzech Noblistów. Dowiedziałem się, zupełnie niespodziewanie, 
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Kiedy pracuje się we dwójkę, jest łatwiej?  
Chyba trochę jak w alpiniźmie, to taka 
wspinaczka z asekuracją – trudna i inspirująca  
jednocześnie. Spotkanie silnych osobowości,  
które muszą pracować w jednym rytmie.
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od ówczesnego dyrektora Teatru Polskiego, Bogdana Toszy. 
Na jednym z bankietów popremierowych, opowiedział mi historię, 
że w mieszkaniu, w którym on mieszkał, a które przez wiele 
lat było jednocześnie mieszkaniem służbowym teatru, odbyło 
się słynne spotkanie przy kolacji z udziałem trzech noblistów 
Czesława Miłosza, Tomas Venclova oraz Iosifa Brodskiego. 
Na koniec wspomniał „niech Pan czerpie energię z tych ścian”... 
I tak się zaczęła moja przygoda z teatrem, operą, a później 
przyszedł film. Wszystkie doświadczenia zawodowe miały dla 
mnie niezwykłą wartość, nauczyły mnie czym jest metafora i znak 
w teatrze... Myślę, że to przełożyło się na pewną lekkość i właśnie 
poetyckość w myśleniu obrazem w kinie, że nie musi być on tylko 
realistycznym, wystudiowanym i przepracowanym projektem, ale 
może czasem zawierać pewną umowność.

MB: A teraz przenieśmy się do fizycznej ekspozycji wystawy  
kształt iluzji. Uważny widz, dostrzeże motyw drzewa na rozstaju 
dróg, przy którym na ławce siedzą główni bohaterowie, ten sam 
kadr pojawia się w „Idzie” i „Zimnej Wojnie”. Czy ten motyw nie 
nawiązuje czasem podświadomie do początku Waszej współpracy? 

M: Można tak powiedzieć, że jest to miejsce styku naszych 
doświadczeń, spotkania też jako ludzi. To metaforyczne 
skrzyżowanie, które jest zarówno w „Idzie”, jak i w „Zimnej wojnie” 
stało się też naszym spotkaniem zawodowym, ale też ludzkim. 
Stąd też ta ławeczka (na ekspozycji jest ustawiona ławeczka 
przy dużym zdjęciu drzewa – wyp. red). Myśląc nad plakatem, 
uświadomiliśmy sobie, że ta metafora jest pewnym symbolem 
spotkania i partnerowania sobie. Jest to też często, Kasia ładnie 

13



to określa, pozwolę sobie zacytować klasyka (śmiech) „wspinaczka 
z asekuracją” i że to bardzo pomaga w naszym zawodzie zwłaszcza 
w tych trudniejszych momentach. Taka dygresja.

Uczący mnie, wybitny z resztą scenograf Jerzy Skarżyński razem 
z Lidią Skarżyńską, byli również teamem scenograficznym. 

Z początku ludzie dziwili się, dlaczego razem, zwłaszcza 
produkcja? Jak do was mówić? Czy odbierać was jako dwoje 
scenografów, czy jako jednego? Otóż my jesteśmy razem, jako 
jeden scenograf, ale to też jest pewna wygoda, ponieważ dzielimy 
się zadaniami, co usprawnia realizację w projektach bardziej 
rozbudowanych. Już nie mówiąc o takim metaforycznym ujęciu, 
że kobieta i mężczyzna trochę inaczej pewne rzeczy widzą, 
no i mamy też odrębne pesele. 

Czasem też iskrzy twórczo między nami, ale ma to również 
wymierny aspekt pobudzająco-kreatywny. 

K: To jest tak, że czasem poprzez negowanie nawzajem naszych 
konceptów, dochodzimy do konsensusu twórczego, który ma 
zawsze bilans dodatni. 

MB: Można powiedzieć, że to jest właśnie synergia w działaniu? 

M: My się zawsze emocjonujemy twórczo, to kłótnia bez białej 
broni i ostrej amunicji. 14
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Sądzę, że to wynika z prostego powodu, ponieważ zawsze 
nam zależy na końcowym efekcie i żeby dać z siebie jak najwięcej, 
można to nazwać twórczym zaangażowaniem. Bez pasji i odrobiny 
szaleństwa nie można zdobywać ośmiotysięczników czy bić 
rekordów Guinessa.

K: [...] i tak reasumując, reżyserzy musieli się nauczyć jak do nas 
mówić w liczbie mnogiej.
 
M: Z punku widzenia osób, które uczą, dydaktyków, widzimy 
coraz więcej młodych ludzi, w tym byłych naszych studentów, 
tworzących twórcze tandemy. Jest to zjawisko obecnie częściej 
spotykane. Uważam, że to bezpieczniejsza droga w tej podróży.

MB: Tytuł wystawy to „kształt iluzji. Obraz w scenografii filmowej. 
Sobańska & Sławiński”. Wiem, że było tych pomysłów wiele, 
dlaczego zdecydowaliście się właśnie na ten?

K: Bardzo długo myśleliśmy o tym tytule. To jest taki paradoks, 
niby prosta rzecz, a problem z wyborem tytułu polegał 
na tym, że próbowaliśmy strasznie dużo w nim zawrzeć, mając 
na względzie jak bardzo niewidzialna jest nasza praca. Jak nazwać 
to, co robimy by było piękną odpowiedzią w postaci wystawy. 

M: Dodam, że sami jesteśmy widzami, więc wchodząc w ten 
sposób myślenia widza, który siada wygodnie w fotelu w kinie, 
dedykuje przeciętnie dwie godziny swojego czasu i ogląda film, 
analizuje daną historię głębiej, czasem powierzchownie, czasem 
przestaje to go interesować i wychodzi z kina. Nie ma najczęściej 
świadomości jak powstaje dany projekt, jak złożony jest ten 
proces realizacyjny. Bo i skąd ma wiedzieć? Ile to jest czasem 
tysięcy kilometrów spędzonych w dokumentacjach, żeby znaleźć 
ten konkretny obiekt, to opus magnum, jak nasze ruiny cerkwi 

w Kniaziach. Dlatego powstał taki pomysł, żeby przybliżyć 
potencjalnemu widzowi jak powstaje kuchnia filmowa, że to jest 
proces rozłożony na wiele miesięcy, a bywa, że na lata. 

MB: Stąd kształt iluzji?

K: Kiedyś się mówiło „magia kina”, widz siadał w ciemnej sali 
i odbywał podróż w czasie, emocjach, krainie wyobraźni. Dzisiaj 
pozornie każdy może być kreatorem, niektórym się wydaje, 
że wystarczy wziąć telefon i coś nagrać... vlogerzy, blogerzy, 
instaopowiadacze. Tym współczesnym pamiętnikiem stał się 
telefon, przestaliśmy zapisywać ręką, więcej komunikujemy 
obrazem, ludzie są bardziej wrażliwi na obraz, może to nagranie 
stało się bardziej powszednie. Ale w sposób, jaki budujemy tę 
scenograficzną narrację, poprzez pozornie realną materię – ciągle 
jeszcze jesteśmy w stanie „oszukiwać pięknie” i wtedy forma jej 
obraz przybiera kształt iluzji. 

M: Ten zawód uczy nas pokory, i to jest ten dyskurs nieustający. 
Większość ludzi pamięta aktorów i ich kreacje, reżysera, 
co bardziej wnikliwi, operatora, natomiast scenografowie 
najczęściej pozostają anonimowi. Najczęściej jak podoba 
nam się film od strony plastycznej, wizualnej, to mówimy 
o zdjęciach, bywa że o kostiumach. Łatwiej zauważana jest 
nasza praca w kinie gatunkowym, takim jak film kostiumowy, 
osadzonym w danej epoce czy kulturze obyczajowej. Lub 
w kinie futurystycznym SF, gdzie trzeba stworzyć jakąś wizję 
przyszłości przykładowo jak np. w klasyku gatunku „Odyseji 
Kosmicznej 2001”, Stanleya Kubricka. 

Rzadko ludzie sobie uświadamiają, że ktoś urządził, 
zaadaptował przestrzenie dla aktorów. Czasem stworzył je od zera, 
zaprojektował, zbudował w studio lub plenerze, a to właśnie rola 
scenografa. Nawiasem mówiąc, plener to też scenografia... 17



K: Jesteśmy w instytucji, w której powołano chwilę temu 
Festiwal Scenografii i Kostiumów, który ma na celu przybliżyć, 
docenić, zauważyć nasz zawód, który nie ma zbyt wielu swoich 
festiwali na świecie – zarówno w temacie opery, teatru, a nawet 
na festiwalach filmowych. Nagroda za scenografię nie jest wcale 
nagrodą powszechną, więc kształt tego projektowania gdzieś 
się zupełnie rozmywa i nie ma pola do dyskursu z publicznością. 
Nawet plakaty, np. teatralne nie podają nazwisk scenografów.

MB: Pracujecie na uczelni ASP w Warszawie i Katowicach. Dzięki 
Waszym staraniom udało się stworzyć na ASP w Katowicach pracownię 
Scenografii, którą oboje kierujecie. Co cieszy Was w tej sferze. 

M: Spotkanie z moim profesorem z krakowskiej ASP, Pawłem 
Dobrzyckim, obecnie dziekanem Wydziału Scenografii w ASP 
w Warszawie, stało się początkiem pracy na tamtejszej uczelni, 
ale również wejściem w świat opery. 

To był niezwykły czas monumentalnej przestrzeni scenicznej 
w Teatrze Wielkim w Warszawie i muzyki, która zawsze miała też 
dla mnie znaczenie również w filmach. Ona podobnie jak światło, 
również buduje przestrzeń i emocje.

To takie moje pierwsze zetknięcie – i tak jak z pierwszą miłością – 
zawsze się je pamięta, ono czasami determinuje naszą przyszłość. 

K: Marcel pracował od początku w Katowicach, tam też od 
początku widział swoje miejsce na ziemi, dzięki spotkaniu 
z profesorem Jackiem Rykałą. 

M: Po tym moim doświadczeniu z operą i innymi produkcjami, 
tej całej drodze scenograficznej, którą podążam, zaproponował 
mi bym założył pracownię. Zgodziłem się pod warunkiem, 
że będę prowadził ją z Kasią. Wymarzyliśmy sobie taki idealny 
sposób prowadzenia zajęć, który polegał na tym, że zabieramy 18



naszych studentów do teatru, pokazujemy całą kinetykę teatru, 
magiczną stronę sceny, kulisy, przeprowadzając przez wszystkie 
pracownie, ucząc ich tego twórczego rzemiosła. Dodatkowo 
na Śląsku pojawiają się projekty filmowe, które dają szansę 
pokazania tej strony scenografii filmowej, tego jak wygląda 
praca z kamerą.

K: Młodzież dzięki temu bardzo szybko się zaszczepia, łapie wirusa 
scenograficznego (śmiech). To jest wyczuwalne, że młodzi ludzie 
szanują praktyków. Natomiast w Warszawskiej ASP pracujemy 
w katedrze scenografii typowo filmowej.

MB: Czy pracą ze studentami wystawiacie sobie coś na kształt 
żywego pomnika?

K: Pamięć tych wszystkich, którzy potrafią być czułymi uczniami, 
może być większym pomnikiem niż statuetki. To satysfakcja 
z dawania, przekazywania, wymiany energii!

M: My edukujemy z mega zaangażowaniem, bo nie da się tego 
robić powierzchownie. W tej pracy nie ma czasu na to, by sobie 
odpuścić. Praca z młodzieżą jest bardzo organiczna, ludzie 
doskonale wyczuwają, czy jesteśmy zaangażowani i oni też 
automatycznie reagują na to. Jak dajesz maksimum z siebie, 
to oni Ci to oddają, to jest wymiana energii. 

MB: Paweł Pawlikowski to reżyser, który bazuje na emocjach – 
mówiliście, że to przyjemność dla scenografa. Jak zatem 
wspominacie współpracę z Agnieszką Holland przy realizacji 
„W ciemności”?

K: Agnieszka Holland jest gigantem, kiedy akceptuje, to wtedy 
bardzo ufa i „nie znosi, kiedy nie znosi” – tak bym to określiła. 19
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Jeżeli jesteś uczciwy, oddany, pracowity, to obdarzy Cię 
szacunkiem, potraktuje jak partnera. Pole do stworzenia 
plastyczności obrazu bez wątpienia pozostawia często 
scenografowi. To jest bardzo inteligentna, mądra, silna kobieta. 
Określając ramy czy zasady, bardzo konkretnie wybiera zespół. 
Jest reżyserem, ale też człowiekiem totalnym. 

M: Ma silną twórczą osobowość, bardzo mocno stawia akcenty 
w tym, co chce opowiedzieć w danym filmie, może dlatego tak 
często podejmuje różną tematykę, prowokując widza do myślenia.

Jest też wymagająca wobec siebie i całej ekipy filmowej. Jest 
w tym wszystkim bardzo wrażliwa na ludzi i uczciwa w tym co 
robi z pasją i poświęceniem. Dojrzewałem twórczo jeszcze jako 
widz, oglądając jej piękne filmy, a później już jako młody scenograf, 
współpracujący z Kasią, którego obdarzyła zaufaniem. To było 
niezwykłe doświadczenie w każdym wymiarze. 

MB: Skąd pomysł na Wasze minimalistyczne obrazy z kadrów 
filmowych Tomka Wasilewskiego? 

K: On szuka dobrych ekwiwalentów w plastyce, w przestrzeni, 
w obrazie, które zastępują pewne napięcia związane z bardzo 
trudnymi tematami, które porusza w filmie. To trochę tak jak 
Almodóvar, który się zakryje tą całą mocą struktur, faktur, 
kolorów, a pod tym wszystkim jest coś tak bolesnego, że aż mierzi. 
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W zasadzie, w każdym z jego filmów, nawet w tych, które mają 
przedrostek „komedia”, jest coś takiego. Jak przygotowywaliśmy 
koncepcję tej wystawy, to tak sobie myślałam, że Tomek ma 
taką umiejętność, że próbuje wykorzystać przestrzeń, żeby 
opowiedzieć o pewnych elementach emocjonalności i wnętrz 
bohaterów, o trudnych aspektach tekstu, w sposób, w którym obraz 
przejmuje tę energię. I to jest wielkie twórcze spełnienie, to są 
rzeczy, które są głęboko w nas.

M: Tomek ma niezwykłą wrażliwość wizualną. Pracę z nim 
w zasadzie można określić jako towarzyszenie komuś we wspólnej 
podróży przez obrazy, które są odzwierciedleniem tego, co jest 
zawarte w tekście, a tam są głównie stany emocjonalne i przestrzeń 
w wymiarze również metaforycznym. Ta jego niezwykła 
wrażliwość na kolor, faktury, struktury architektoniczne, ale też 
ukryte w przyrodzie, bardzo wyraziste i mocno go wyróżniające 
spośród innych twórców. Ma wiele wspólnego w sposobie 
współpracy z zespołem, w tym ze scenografem, jak Paweł 
Pawlikowski, a chodzi o partnerstwo i lojalność, a to rzadka cecha... 
Projektując jego filmy, wspólnie myślimy obrazami. 
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MB: Czym jest dla Was scenografia?

K: Jest to rodzaj działania artystycznego. Idziesz ulicą i wiesz, 
że scenografia jest wszędzie.

M: To jest tak jak z miłością. Jak weźmiesz miłość na rozum, 
to nie ma ona sensu. To jest rodzaj chemii, szaleństwa w głowie. 
Jest w niej obecny pierwiastek metafizyczny, który powoduje, 
że Ty kochasz tę osobę, a nie inną. Z medycznego punktu 
widzenia to pacjent do leczenia, bo nie zachowuje się racjonalnie, 
jest w skrajnych emocjach. A czasami w trudnych odsłonach, 
w podróży, przez nasz zawód masz tego dosyć, ale później znowu 
podnosisz się z kolan i zaczynasz fantazjować...

MB: Jaką trzeba przejść drogę, żeby zostać członkiem 
Amerykańskiej Akademii Filmowej?

M: Zapewne to za sprawą naszych filmów – trzy z nich były 
nominowane, a „Ida” dostała Oscara. Nie znamy kulis tej 
propozycji, oboje otrzymaliśmy zaproszenie do AAF.
Czujemy się jak debiutanci, ale to przyjemne uczucie, że możemy 
oddać głos na filmy w każdej kategorii, nie tylko „Scenografia”. 
Jest to praca, która wymaga obejrzenia kilkudziesięciu filmów, 
więc nie jest lekko, bo to wymaga czasu, a z tym różnie bywa... 

K: Podchodzimy jednak do tego uczciwie i z zaangażowaniem, 
jak to w naszej pracy.
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Szubienica 
W CIEMNOŚCI

Podczas realizacji „W ciemności” mieliśmy sytuację z wkopaniem 
szubienicy w zamarznięty grunt w centrum Łodzi, która była 
jednym z kilku miast, składających się na „magiczny”, filmowy 
sposób odtworzenia charakteru Lwowa. I znów magia kina, która 
manipuluje widzem w piękny sposób, aby wszystko finalnie 
złożyło się w spójną całość. Zima była prawdziwa, obfitująca 
w naprawdę niskie temperatury, co z dzisiejszej perspektywy, 
zimy przypominającej obecnie bardziej jesień lub wczesną wiosnę, 
wydaje się abstrakcyjne. Naszym zadaniem było posadowienie 
konstrukcji szubienicy i wkopanie jej w zmarzlinę. Ekipa budowy 
dekoracji próbowała za wszelką cenę, pod presją czasu, wywiązać 
się z zadania i naruszyć na tyle ziemię, żeby można było wkopać 
solidną, drewnianą z przeznaczeniem do wieszania około 10 osób – 
w naszym filmie Żydów we Lwowie. Niestety, próby ogrzania ziemi 
m.in. przy pomocy rozpalonych ognisk, następnie rozkuwanie 
wszelkimi narzędziami okazały się bezskuteczne. Wtedy zdarzył 
się „cud” – oczywiście dla nas filmowców. Dla ludzi mieszkających 
w okolicy był to poważny kłopot... pękła rura wodociągowa 
na sąsiadującej ul. Włókienniczej, gdzie trwały roboty budowlane. 
Przyjechały służby miejskie z ciężkim sprzętem aby jak najszybciej 
uporać się z problemem, a było tego dnia około -18 st. C! Podbiegłem 
do robotników z prośbą o pomoc i tekstem w rodzaju „Panowie, 
pomóżcie, bo my w podwórku stawiamy szubienicę...”. Oczywiście 
trzeba było widzieć zdziwienie i zaskoczenie, ale ponieważ Łódź 
słynie z filmu, najwyraźniej zorientowali się, że nie żartujemy 
i podjechali najcięższym sprzętem specjalistycznym i pomogli naszej 
ekipie za drobną „przysługę”. Dzięki tej kooperacji nasza szubienica 
stanęła i zagrała w filmie. KASIA
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ZIMNA WOJNA

Mało kto wie... bo tego nie widać na ekranie, że scenograf to 
geograf. Musi przejechać setki, a czasem tysiące kilometrów zanim 
znajdzie obiekty zdjęciowe do projektu filmowego, nad którym 
pracuje i żeby nakarmić własny niedosyt i wyobraźnię, a następnie 
przedstawić to reżyserowi i operatorowi. Oczywiście najpierw jest 
preselekcja materiałów jakie dostarczają nam nasi skauci, asystenci, 
ale po tej selekcji następuje wybór kilkunastu, później kilku obiektów 
zdjęciowych, gdzie scenograf najpierw jedzie sam na dokumentację, 
a następnie z małą ekipą, czyli głównie reżyser, operator, scenograf 
i ktoś z produkcji. Tak też było w przypadku ruin cerkwi, która 
zanim została znaleziona dosyć przypadkiem, poza mapami 
i wiedzą z Internetu, została poprzedzona zwiedzeniem kilkunastu 
typowanych wcześniej obiektów sakralnych i postsakralnych. Paweł, 
nasz reżyser, czuł jednak niedosyt. Zwiedziliśmy piękne obiekty, 
niektóre pięknie zachowane, inne z kolei w straszny sposób odnowione, 
farbą z promocji i wygładzone. Scenograf musi być czujny na taką 
tandetę i proponować naprawdę najlepsze obiekty pod względem 
plastyki, prawdy historycznej, ale też możliwości realizacyjnych. 
Reżyserowi i nam chodziło o coś więcej niż tylko „dobre” czy „bardzo 
dobre”. To trudne do zdefiniowania, kierujemy się wtedy intuicją. 
Jest jeszcze coś, co ujęte jest jako metafizyka, szczególnie jeśli chodzi 
o opus magnum naszego filmu jakim jest cerkiew stanowiąca klamrę 
emocjonalną. To musiało być coś naprawdę wyjątkowego. Paweł 
wspomniał, że jednym z jego ulubionych twórców w malarstwie 
jest Caspar David Friedrich. Odnaleziona przez nas cerkiew była 
jak z jego obrazów: piękna, romantyczna ruina cerkwi w Kniaziach 
z dzwonnicą, otoczona starodrzewem na granicy Polski i Ukrainy, 
zapomniana przez czas, zapomniana przez dawnych swoich 
wiernych ludzi, ukryta, czekająca jakby na nas. Byliśmy zachwyceni, 
czuliśmy wszyscy, że warto było szukać, i że los nam sprzyja, a to jest 
niezmiernie istotne żeby spełniać marzenia... MARCEL

Tysiące kilometrów dokumentacji
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IDA

Na początku wydawało się, że mamy nasz ukochany i najważniejszy 
obiekt czyli Klasztor. Znowu setki kilometrów na liczniku 
i po odrzuceniu wielu klasztorów, a trzeba pamiętać, że muszą 
one spełniać takie kryteria jak osadzenie w czasie historycznym, 
mieć swoją plastykę, patynę, możliwości realizacyjne, naprawdę 
mnóstwo czynników, które decydują, że to jest ten właśnie, ten 
jeden jedyny, a nie inny obiekt, w którym chcemy kręcić. Na trzy 
tygodnie przed zdjęciami spadł nam główny obiekt, ponieważ kuria 
nie zgodziła się na kręcenie takiego filmu jak „Ida” ze względu 
na scenariusz. Byliśmy zdruzgotani, przerażeni, bo inscenizacja, 
przywiązanie reżysera do tego obiektu, po odrzuceniu wielu innych, 
że nie zdążymy przed zdjęciami znaleźć innej, równie atrakcyjnej 
propozycji, która ucieszy reżysera i pozwoli nam kręcić. W tej 
trudnej sytuacji, naszym zadaniem jako scenografów, ale też 
produkcji, było sprostać wyzwaniu i jak najszybciej znaleźć inny, 
równie dobry obiekt zdjęciowy. Ale po doświadczeniach z obiektem 
sakralnym postanowiliśmy, że tym razem będziemy szukać 
obiektu typu stary, zubożały pałac, który my w scenograficzny 
sposób urządzimy i zaadaptujemy na potrzeby i możliwości 
inscenizacyjne. Presja czasu, zaczynamy od nowa szukać, otwieramy 
mapy, szukamy sami oraz koordynując ludzi specjalizujących się 
w szukaniu lokacji. Wybieramy pałac w Niemodlinie, jedziemy 
na dokumentację z reżyserem i operatorem, zachwycamy się 
i decydujemy, że tu możemy jako alternatywa kręcić, niestety pałac 
zostaje nagle sprzedany i znowu zostajemy z niczym. To jakieś 
fatum. W desperacji ja i Kasia rozjeżdżamy się po Polsce. Kasia 
na Wschód, a ja na ziemie zachodnie. Z dwóch wytypowanych 
kolejnych obiektów wybieramy w końcu, na tydzień przed zdjęciami, 
Pałac Zamoyskich w Klemensowie pod Zamościem, który zagrał 
w naszym filmie. To było naprawdę wyzwanie na miarę zdobycia 
ośmiotysięcznika w spinaczce na czas ze stoperem w ręku. MARCEL 29



Zdjęcia plenerowe w Paryżu
ZIMNA WOJNA

Całe zdjęcia do „Zimnej Wojny” były podzielone na różne 
okresy zdjęciowe w Polsce, różne pory roku, dziesiątki obiektów 
zdjęciowych w różnych miejscach, ale była też Łódź, w której 
mieliśmy wiele adaptacji naszych obiektów zdjęciowych. Polecieliśmy 
też do Paryża, bo nasza historia skomplikowanej miłości rozgrywa 
się w kilku krajach, w tym we Francji, a konkretnie w Paryżu. Nasza 
mała ekipa przyleciała głównie na dokumentację oraz sprawdzić 
jak przebiegają prace przygotowawcze scenografii części paryskiej. 
Przylecieliśmy na lotnisko do Paryża około godz. 22:00. Reżyser, 
operator, II reżyser i ja. Po wyjściu z samolotu udaliśmy się odebrać 
bagaż. Czekamy przy taśmie, która po jakimś czasie wyrzuca z siebie 
bagaże, czekamy, czekamy i nic. Po około 30 minutach ekran 
pokazujący (Varsovie Paris) zgasła, a taśma przestała się kręcić. 
Skonsternowani i zmęczeni, poszliśmy dopytać do biura co się stało, 
że nie ma naszych bagaży. Pracownik biura powiedział, że pójdzie 
zapytać o co chodzi? Kiedy wrócił przekazał nam informację, 
że bagaże nie zostały zapakowane w Warszawie do samolotu 
rejsowego. Dopytaliśmy, czy tylko my mieliśmy takiego pecha? 
Okazało się, że samolot wystartował do Paryża bez bagaży dla 
wszystkich pasażerów, około 150 osób, prawdę mówiąc nie mogliśmy 
w to uwierzyć. O 6:00 rano pobudka, bo miałem jechać pod Paryż 
do studia filmowego, oglądać naszą dekorację przygotowaną 
przez francuską budowę dekoracji, a następnie do 3:00 nad ranem 
dokumentacja po Paryżu w ekstremalnym tempie, w jednym 
ubraniu, jakie miałem na sobie. Nikt z nas nie miał nawet bagażu 
podręcznego. Produkcja francuska zaopiekowała się nami i kupili 
nam po drodze do hotelu szczoteczkę i pastę do zębów (śmiech). 
Pamiętam też, że część dokumentacji, ta bardziej romantyczna 
powstała w trakcie opływania Sekwany łodzią, Katedra Notre Dame 
była jeszcze przed pożarem... MARCEL30
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