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Klasa  V - 09.06.20r. 

 

Temat: Jak  powstaje  film. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  jednej  z  wcześniejszych  lekcji  rozmawialiśmy  na  temat  teatru  i  

tego, kto  go  tworzy. Dziś  porozmawiamy  o  tym, w  jaki  sposób  powstaje  film. 

 Na  jednej  z  lekcji  mówiliśmy  też  o  powstawaniu  scenariusza  filmowego  i  jeśli  

pamiętacie, to  przy  tej  okazji  prosiłam  Was  o  obejrzenie  2  filmików, na  których  

wypowiadali  się  słynni  polscy  reżyserzy - Juliusz  Machulski  i  Agnieszka  Holland - 

mówili  o  trudnej  sztuce  tworzenia  filmów. 

 

 Teraz  proszę, abyście  przeczytali  poniższy  tekst  dotyczący  powstawania  filmu  

i  jego  twórców. 

 

Tomasz Macios  "Jak powstaje film" 
(fragmenty) 

1. Etap przed  zdjęciowy 
 Tematem pierwszego odcinka jest okres przed  zdjęciowy, kiedy twórcy zastanawiają 

się, o czym chcieliby zrobić swój film. Najpierw reżyser lub producent filmowy, który 

zatrudnia reżysera do nakręcenia filmu, wybiera scenariusz. 

 Scenariusz – jest po prostu opowieścią podzieloną na role, poszczególne sceny 

i dialogi, na podstawie której ma powstać film. Autora scenariuszy nazywa 

się scenarzystą i często się zdarza, że współpracuje on z jednym reżyserem przy wielu 

filmach.  

 Zdarza się jednak, że sam reżyser tworzy scenariusz do swego filmu, który w takim 

przypadku nazywa się filmem autorskim. Czasem scenariusz powstaje na podstawie 

powieści. Mamy wówczas do czynienia z adaptacją, która zazwyczaj jest znacznie skróconą 

wersją pierwowzoru. 

 Kolejny etap pracy nad filmem to stworzenie scenopisu. Zajmuje się tym reżyser 

i operator, a niekiedy także scenograf. Scenopis jest po prostu przygotowanym do realizacji 

filmu scenariuszem, którego tekst został podzielony na kolejne sceny i ujęcia z dokładnym 

określeniem miejsc, w jakich będą one kręcone, oraz czasem trwania i ilością zdjęć 

realizowanych w studiu i w plenerze.  

2. Etap zdjęciowy 
 Chodzi tu po prostu o kręcenie filmu, czyli pracę z użyciem kamery. Na planie 

wykonuje się także zdjęcia aktorów, zwane fotosami, ale zajmuje się tym specjalnie 

zatrudniony fotograf.  

Plan filmowy to   miejsce, w którym odbywają się zdjęcia, czyli kręcony jest film.  Każdy 

członek ekipy filmowej ma swój wkład w powstawanie dzieła, do najważniejszych osób na 

planie należy jednak bez wątpienia operator.  

 Operator nie jest pracownikiem technicznym, ale artystą, podobnie jak fotograf. Żeby 
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zarejestrować odpowiednie ujęcie nie wystarczy bowiem ustawić aktorów na planie 

i włączyć kamerę. Wszystko, co jest filmowane, musi być wcześniej przemyślane przez 

reżysera i odpowiednio przygotowane przez artystów i technicznych pracowników planu. 

Operator nagrywa za pomocą kamery tylko odpowiednio skomponowane obrazy, 

czyli kadry. 

 Kiedy w danym ujęciu aktor lub jakiś obiekt, na przykład samochód, poruszają się, 

kamera musi śledzić ich ruchy, przemieszczając się na wózku, w innym samochodzie lub na 

przykład w samolocie. Taki ruch kamery w stosunku do obiektu filmowcy nazywają jazdą. 

Z pewnością widzieliście w filmach sceny, w których przedmiot nagle się oddala, na 

przykład można pokazać człowieka z bliska, a w następnej chwili z bardzo daleka, tak że 

ginie w tłumie – jest to tak zwany odjazd. Kiedy dzieje się na odwrót, mówimy o najeździe. 

  Plan filmowy to miejsce, w którym kręci się film, słowo „plan” ma jednak jeszcze 

jedno ważne znaczenie. Używa się go na określenie wielkości rejestrowanego przez kamerę 

obrazu, czyli tego, co mieści się w kadrze. 

 Wielkość planów filmowych określa się w odniesieniu do ludzkiego ciała. Kiedy plan 

ukazuje postać z bliska, a w kadrze mieści się popiersie aktora – mówimy o półzbliżeniu, 

kiedy obraz filmowy ukazuje na przykład twarz, rękę lub jakiś większy przedmiot, nazywa 

się to zbliżeniem. Natomiast kiedy z bardzo bliska, w powiększeniu widzimy jakiś szczegół 

twarzy, na przykład oko, usta lub pierścionek na palcu, plan taki nazywamy 

planem wielkim lub detalem. Wyróżnia się też plan średni, zwany amerykańskim, który 

ukazuje ludzką postać do kolan lub do pasa. Istnieją również plany filmowe, które pokazują 

więcej elementów z większej odległości. Należy do nich: plan pełny, gdy na ekranie 

widzimy całą sylwetkę ludzką, ogólny, gdy człowiek znajduje się w jakimś pomieszczeniu 

lub na tle budynku, oraz plan daleki, obejmujący krajobraz lub panoramę miasta. Każdy 

z tych planów ma swoje znaczenie, dostarczając widzowi innych informacji o miejscu akcji 

i bohaterach. 

  

  Ważną postacią na planie jest scenograf – w filmie, podobnie jak w teatrze, tworzy 

on świat, w którym żyją bohaterowie danej opowieści. Scenografia w filmie wygląda jednak 

nieco inaczej niż na scenie teatralnej, ponieważ tutaj na to, co zobaczymy, największy 

wpływ ma kamera.  

 Ze scenografem współpracuje kostiumolog, dbający o to, by wszyscy mieli 

odpowiednie kostiumy, a także rekwizytor. Jego zadaniem jest dopilnowanie, żeby każdy 

z aktorów i statystów otrzymał właściwy rekwizyt, a odpowiednie przedmioty znalazły się 

na swoim miejscu.  

 Na planie pracuje również akustyk, który zajmuje się nagrywaniem dialogów postaci 

i rozmaitych dźwięków, na przykład odgłosów jadącego samochodu, śpiewu ptaków itp. 

 Zanim będzie można usłyszeć efekt pracy akustyków i kompozytorów, trzeba 

dokończyć pracę na planie. Porządku pilnuje tutaj kierownik planu, który wraz ze swoimi 

pomocnikami dba o to, aby wszystko było odpowiednio przygotowane i aby nikt nie 

przeszkadzał w pracy aktorom, reżyserowi i operatorom.  

3. Montaż 
  Po zakończeniu zdjęć reżyser wybiera ujęcia, które, jego zdaniem, są najlepsze, by 

następnie połączyć je razem, tak by tworzyły scenę. Scena w filmie oznacza kilka ujęć, które 
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są ze sobą powiązane, na przykład występują w nich ci sami bohaterowie lub dzieją się one 

w tym samym miejscu i czasie.  

 Montaż jest już ostatnim etapem powstawania filmu. Z wielogodzinnego materiału, 

który zazwyczaj powstaje, reżyser wybiera najlepsze, jego zdaniem, fragmenty i wspólnie 

z montażystą łączy je razem, dodając do nich dźwięk – dialogi bohaterów, różne hałasy 

i muzykę. Połączone w ten sposób elementy filmu tworzą historię, którą później oglądamy 

w kinie lub w telewizji. […] 

 

 

 

 


