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JUSTYNA BUDZIK 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Film w edukacji – ró ne praktyki adaptacyjne.  
Artystyczny plakat filmowy jako paratekst filmu 

 „Plakat wraz z filmem budowa y scenografi  nowej rzeczywisto ci”1 – 
w tak oto obrazowy i sugestywny sposób Dorota Folga-Januszewska opisuje 
pejza  kulturowy, w którym rozwin a si  sztuka filmowego plakatu. Miasta 
ogarni te kinow  gor czk  nowego widowiska wzbogaca y si  nie tylko 
o domy siódmej sztuki, lecz tak e o plakaty zapowiadaj ce ekranowe czaso-
przestrzenie. Jak czytamy w monografii Folgi-Januszewskiej, plakat szybko 
zyska  rang  odr bnej dziedziny sztuki graficznej, a pocz tkowe afisze kinowe 
i zwyk e fotosy zast pione zosta y wspania ymi dzie ami. I cho  strategie two-
rzenia plakatów zmienia y si  i co jaki  czas powraca y do prostej reklamy 
(i tak jest, niestety, tak e i wspó cze nie), zjawisko artystycznego plakatu fil-
mowego pozosta o nierozerwalnie zwi zane z dystrybucj  i odbiorem filmów. 

W ramach zaj  z historii filmu dla studentów kulturoznawstwa od po-
cz tku swojej dzia alno ci dydaktycznej stara am si  rozpoczyna  spotkanie 
z filmem od pokazania plakatu i dyskusji nad tym, jak kszta tuje on oczeki-
wania i nastawienie widza wzgl dem dzie a filmowego. Praktyka – dyktowa-
na zrazu intuicj  i w asnym pami tnikiem odbioru siódmej sztuki – okaza a 
si  jednak zwi zana ze strategiami edukacji filmowej, jakie mia am okazj  
obserwowa  i wspó tworzy  podczas dalszej pracy w tej dziedzinie. Prezen-
towany artyku  dotyczy  b dzie metody „czytania” artystycznych plakatów 
filmowych, jak  zastosowa  mo na w szkolnym, pozaszkolnym lub te  aka-
demickim kszta ceniu filmoznawczym. Inspiracj  dla próby systematycznego 
uj cia pracy z plakatem sta y si  zaj cia, które w 2011 roku przeprowadzi am 
                                                           

1 D. Folga-Januszewska, red., Ach! Plakat filmowy w Polsce, Wyd. Bosz, Olszanica 2009, s. 5. 
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ze studentami na wystawie plakatów Waldemara wierzego, a podbudowy 
metodologicznej dla wpisania takiej praktyki edukacyjnej w ramy dydaktyki 
filmu dostarczy y inspiruj ce propozycje Witolda Bobi skiego – znakomitego 
polonisty akademickiego i szkolnego, który zajmuje si  metodycznym uj ciem 
„komponentu filmowego” w szkolnym kszta ceniu kulturowo-literackim. 

W pierwszej cz ci artyku u przywo am zatem najwa niejsze ustalenia Bo-
bi skiego. Przyjmuj  je jako ram  dla dalszego wywodu, sytuuj cego plakat 
filmowy w przestrzeni relacji paratekstualnej (w rozumieniu Gérarda Genet-
te’a i powo uj cych si  na niego medioznawców) do filmu. W cz ci trzeciej 
zdaj  sprawozdanie z zaj  po wi conych „lekturze” plakatów wierzego, by 
na koniec przedstawi  najwa niejsze wnioski i wskazówki dla praktyki dy-
daktycznej, wpisuj cej si  w tekstualny model analizy i interpretacji filmu 
w edukacji szkolnej, który z powodzeniem zaadaptowa  mo na równie  do 
przestrzeni pozaszkolnej i uniwersyteckiej. 

Film jako tekst: strategia edukacyjna Witolda Bobi skiego 

Ka dy model edukacji filmowej wpisanej w ramy szkolnego kszta cenia 
literacko-kulturowego nieuchronnie wymaga adaptacji – przystosowania 
filmu do innych ni  mu w a ciwe warunków prezentacji i odbioru. Pe na 
rekonstrukcja kinowego dyspozytywu w szkole jest niemo liwa, a nale y 
pami ta , i  jego niezbywalnym elementem jest nie tylko projekcja filmu, ale 
i odpowiednia przestrze  seansu, a tak e specyficzne nastawienie widza. 
Roland Barthes, wnikliwy obserwator subtelnej przyjemno ci wynikaj cej 
z niemal erotycznego doznawania filmu, wskazuje na rol  szczególnego 
stanu, w jakim znajduje si  widz tu  przed wej ciem do kina: 

Idzie si  do kina z powodu bezczynno ci, czasu wolnego, w stanie goto-
wo ci. Wszystko dzieje si  tak, jakby jeszcze przed wej ciem widza na sa-
l  po czy y si  wszystkie klasyczne warunki hipnozy (…). Istnieje sytua-
cja kina, która jest pre-hipnotyczna. Kontynuuj c t  prawdziw  metoni-
mi , mo na stwierdzi , i  czer  sali prefigurowana jest przez „mroczne 
marzenie”, które poprzedza t  czer  i prowadzi podmiot od ulicy do uli-
cy, o d  a f i s z a  d o  a f i s z a  [podkre l. – J.B.], aby w ko cu pogr y  si  
w ciemnym, anonimowym, niezró nicowanym sze cianie, w którym musi 
powstawa  ten festiwal uczu , nazywany filmem2. 

                                                           

2 R. Barthes, Wychodz c z kina, w: W. Godzic, red., Interpretacja dzie a filmowego. Antologia 

przek adów, Wyd. UJ, Kraków 1993, s. 157. 
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Trudno w przestrzeni szko y odtworzy  tak opisane okoliczno ci decydu-
j ce o wybraniu si  do kina, gdy  zgo a inne s  motywacje filmowego seansu 
w klasie i w „prawdziwym” kinie. Aby potencjalnego widza zwabi  do sali 
projekcyjnej, przemys  (oko o)kinematograficzny wytworzy  szereg narz dzi, 
których zadaniem jest uwodzi , intrygowa , ciekawi  i poci ga . Jednym 
z nich jest plakat, do którego ró norodnych funkcji powróc  w dalszej cz -
ci artyku u. „Czytanie” (celowo u ywam tego sformu owania, co wyja nio-

ne zostanie w kolejnych akapitach) plakatu sta  si  mo e aktywno ci , która 
pozwoli uczniom i studentom wej  w rol  widza znajduj cego si  tu  „za 
progiem” kina. Ponadto – jak postaram si  udowodni  – plakat (w tym stu-
dium dzie o artystyczne) jest tekstem heterogenicznym, pos uguj cym si  
zarówno przekazem s ownym, jak i obrazowym, a jego kompozycja i si a 
wyrazu nierzadko s  wypadkow  wzajemnych inspiracji i wp ywów, jakie 
zachodz  mi dzy stylami malarstwa i grafiki, fotografi , filmem a typografi . 
Tym samym praca z artystycznym plakatem filmowym mo e okaza  si  
interesuj c  przygod , wzbogacaj c  wiedz  na temat kinematografii oraz 
sztuk plastycznych i typograficznych oraz kompetencje odbioru ró nych 
tekstów kultury. 

„Przykrawanie” – najcz ciej dos owne – filmu do „dyspozytywu” szkol-
nego wi e si  z konieczno ci  wyboru odpowiedniej metodologii oraz ro-
zeznania bogatego dyskursu teoretycznofilmowego. Cennego uporz dkowa-
nia rozmaitych perspektyw oraz istotnych rozstrzygni  w kwestii dydak-
tycznego uj cia „lektury” filmu dokonuje Witold Bobi ski – nauczyciel aka-
demicki i szkolny, entuzjasta rozszerzania programu przedmiotu „j zyk pol-
ski” w szko ach ka dego stopnia o komponent filmoznawczy. W opubliko-
wanej w 2011 roku ksi ce Teksty w lustrze ekranu. Oko ofilmowa strategia 

kszta cenia literacko-kulturowego Bobi ski przedstawia interesuj cy model 
„przyliterackiej” edukacji filmowej, zdeterminowanej, rzecz jasna, ramami 
podstawy programowej j zyka polskiego w szkole. Swoj  propozycj  autor 
wywodzi z precyzyjnie okre lonej postawy teoretycznej, wyznaczonej rozu-
mieniem filmu jako tekstu. Uj cie to oparte jest na przypomnieniu i rewizji 
historycznych ju  sporów dotycz cych „j zykowo ci” i – analogicznie – 
„gramatyczno ci” (na wzór j zyka werbalnego) filmu, koncepcji, która zosta-
a zanegowana przez teoretyków opowiadaj cych si  po stronie niezale no-
ci przekazu filmowego od wszelkich struktur j zyka. Bobi ski przypomina 

pogl dy m.in. Siegfrieda Kracauera, Béli Balázsa, Lwa Kuleszowa, Boles awa 
Lewickiego i Jerzego P a ewskiego, aby prze ledzi  kierunek refleksji, który 
prowadzi od j zyka i literatury do filmu ujmowanego jako tre  do odczytania. 
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Teori , która stara si  zawiesi  i odsun  na dalszy plan dylemat 
„(nie)j zykowo ci” filmu, jest semiotyczno-komunikacyjne uj cie Sola Wor-
tha: film jest przekazem z o onym z elementów znacz cych, wyra onych 
kodem wizualnym, którego analiza na laduje mechanizmy odkrywania zna-
cze  j zyka werbalnego w lekturze utworów literackich. St d ju  tylko krok 
do zwrócenia si  ku koncepcjom wyja niaj cym istot  t e k s t u  i  t e k s t u -
a l n o c i  [podkre l. – J.B.], formu owanym m.in. przez Paula Ricoeura, 
Rolanda Barthesa czy Christiana Metza. Dydaktyka polonistyczna kszta ci  
ma w uczniach otwarcie na czytanie oraz interpretacj  rozmaitych „tekstów 
kultury”. Rozumienie dydaktyczne rozszerza ramy poj cia tekstu poza ob-
szar czysto lingwistyczny (zakre lony np. przez Ricoeura), proponuj c – 
koniecznie uproszczon 3 – definicj  tekstu kultury, która 

podkre la – po pierwsze – jego spo eczne, kulturotwórcze znaczenia 
oraz intertekstualne zakotwiczenie i produktywno , dynamik ; po drugie 
– swoist  dwupostaciowo , czy te  „dwa stany skupienia”4. 

Wskazana w tej definicji „dwupostaciowo ” to wymiar globalny, rozu-
miany jako zbiór tekstów danego typu oraz wymiar jednostkowy, konkretne 
dzie o, jakie poddaje si  tekstualnie rozumianemu odczytaniu. 

Sankcja „tekstualna” legitymizuje zatem wprowadzenie filmu oraz wytwo-
rów innych sztuk audiowizualnych i przestrzennych na terytorium szkolnej 
dydaktyki polonistycznej. Kszta cenie umiej tno ci interpretacyjnych w oparciu 
o kontakt z ró norodnymi tekstami kultury, wykorzystuj cymi inter- i transme-
dialne systemy przekazu, otwiera drog  dla poetyki intersemiotycznej (w uj ciu 
Ewy Szcz snej) jako najciekawszego i najskuteczniejszego narz dzia meto-
dycznego, pozwalaj cego 

porównywa  ze sob  mo liwo ci sensotwórcze odmiennych semiotycz-
nie figur stylistycznych, umo liwia obserwacj  nawi za  i odniesie  
strukturalnych (…)5. 

Jedn  z transsemiotycznych kategorii, która szczególnie przydatna b dzie 
przy analizie plakatów, jest kategoria metafory, rozprzestrzeniona w dyskur-

                                                           

3 W. Bobi ski, Teksty w lustrze ekranu. Oko ofilmowa strategia kszta cenia literacko-kulturowego, 
Wyd. Universitas, Kraków 2011, s. 32–38. 

4 Tam e, s. 31. 
5 Tam e, s. 120. 
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sie dotycz cym przeró nych porz dków znaczeniowych, proponowanych 
przez dzie a sztuki wszelkich dziedzin. 

Powy szy szkic na temat miejsca filmu w szkolnej dydaktyce (polonistycz-
nej) jest konieczny dla nakre lenia ramy, w której pojawi  si  w tej samej 
dydaktyce mo e (a wr cz powinien) artystyczny plakat filmowy. Tak jak 
bowiem sformu owana przez Bobi skiego strategia edukacji filmowej jest 
„przyliteracka”, tak proponowany przeze mnie model spotka  z plakatem 
jest w swej istocie „przyfilmowy”. 

Plakat filmowy  
jako paratekst filmu 

Ustalenie metodologicznych rozstrzygni  w g szczu nierzadko kontra-
dyktoryjnych stanowisk dotycz cych tekstowo ci filmu prowadzi Bobi skie-
go do nast puj cej konstatacji: 

Je li przyjmujemy, i  tekst literacki jest ród em paradygmatu tekstualno ci, 
to wszelkie inne teksty s  wariantywnymi, paralelnymi, mniej lub bardziej 
analogicznymi wersjami tego paradygmatu. To, co jest najmniejszym 
wspólnym mianownikiem, to znakowa struktura i fenomen znacz co ci6. 

A zatem – co ju  zosta o powiedziane – tekstualno ci  odznacza si  za-
równo film, jak i inne wytwory sztuk plastycznych (audiowizualnych, prze-
strzennych) rozpatrywane w perspektywie dydaktyki szkolnej, wykorzystuj -
cej narz dzia poetyki intersemiotycznej. 

Plakat sam w sobie zajmuje w tej dziedzinie miejsce uprawnione, gdy  
charakteryzuje si  heterogeniczno ci  „struktur znakowych”, jakie go two-
rz . Swoj  si  wyrazu czerpie z integracji „j zyków” malarstwa, grafiki, fo-
tografii, filmu i typografii, funkcjonalizuj c i rozwijaj c t  ostatni  tak, by 
„wtapia a si ” w obrazow  materi  dzie a. Plakat doskonali u ycie metafory 
wizualnej, która pozwala na autorskie uj cie tematu przez artystów, a dla 
widza staje si  wyzwaniem intelektualnym7. W ciekawy sposób wyt umaczo-
na jest wyj tkowo  sztuki plakatu w opisie Pracowni projektowania plakatu 

                                                           

6 Tam e, s. 36. 
7 Zob. J. Fija kowska, oprac., Wspó czesny plakat polski. Ma a encyklopedia sztuki 9, Wyd. Ar-

kady, Warszawa 1974, strony nienumerowane. 
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na katowickiej Akademii Sztuk Pi knych, prowadzonej przez cenionych 
wspó czesnych plakacistów Romana Kalarusa i Monik  Starowicz: 

Plakat jest inteligentn  zabaw , intelektualn  przygod , wyrafinowanym 
dzie em wizualnym tworzonym z ró norodnych elementów plastycz-
nych. Uczy, bawi, wychowuje zarówno twórc , jak i odbiorc . Od po-
cz tku, kiedy powsta , a  do dzisiaj jest odzwierciedleniem stylów, kie-
runków, mód panuj cych w sztuce. Jest formaln  syntez  tre ci czasu, 
w którym powstaje oraz osobowo ci artysty8. 

Z uwagi na warto  nowatorskich rozwi za  graficznych i malarskich, prze-
twarzanie aktualnych tendencji artystycznych oraz niewypowiedziany wp yw 
na praktyk  plastyczn  danego okresu historycy sztuki przyznaj  plakatom 
istotne miejsce w panoramie dziejów sztuk plastycznych, dzi ki czemu wiele 
dzie  i wielu twórców doczeka o si  wnikliwych monografii. Dost pno  
i powszechno  plakatów (od momentu wynalezienia techniki litografii przez 
Aloisa Senefeldera w 1798 roku) gwarantuje im szeroki odbiór przez widza 
masowego. Jak przekonywa  w 1957 roku wybitny plakacista Jan Lenica, 

przemawiaj c do niego [widza – J.B.] j zykiem wspó czesnej plastyki, 
plakat jest swego rodzaju elementarzem ucz cym czyta  i odbiera  ma-
larstwo, oswajaj cym z formami i j zykiem sztuki9. 

Charakterystyczny dla danej epoki i twórcy styl plakatu, lapidarno  tre ci 
i kondensacja przekazu uczyni y z plakatu niezwykle istotn  dziedzin  sztuk 
plastycznych, a w wielu przypadkach plakat jest nie tylko produktem grafiki 
u ytkowej, ale i dzie em artystycznym unikalnego formatu. 

W przypadku plakatu filmowego analizowanego w szkolnej edukacji fil-
mowej uprawnione jednak wydaje mi si  jego paratekstowe uj cie „przyfil-
mowe”, gdy  plakat ten jest nierozerwalnie zwi zany z filmem, który zawsze 
stanowi jego tematyczn  i artystyczn  inspiracj . Autorka opracowania histo-
rii polskiego plakatu filmowego Dorota Folga-Januszewska pisze, i  

poj cie plakat filmowy zawiera w sobie spotkanie dwóch wiatów arty-
stycznej wyobra ni10. 

                                                           

8 Zob.: http://www.asp.katowice.pl/zobacz/pracownia-projektowania-plakatu [do-
st p: 20.04.2013]. 

9 J. Lenica, wst p do: T. Kowalski, red., Polski plakat filmowy, Galeria Plakatu Krzysztof Dy-
do, Warszawa 1957. Cyt. za: D. Folga-Januszewska, red., Ach! …, s. 53. 

10 Tam e, s. 5. 
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Forma plakatu warunkowana jest zatem zarówno wiatem wyobra ni fil-
mowej, wyra onej w danym dziele re ysera, jak i wizj  artystyczn  plastyka, 
który plakat przygotowuje. Poniewa  funkcje reklamowe i informacyjne 
plakatu maj  decyduj cy wp yw na jego ostateczn  form , a kontakt z plaka-
tem nierzadko wyprzedza u widza kontakt z filmem, proponuj  „czytanie” 
plakatów umie ci  w perspektywie „czytania” filmu, a rol  plakatu rozpatry-
wa  w kontek cie jego funkcji paratekstualnych. 

„Paratekstualno ci ” nazwa  francuski literaturoznawca Gérard Genette rela-
cj  transtekstualn  „w jakiej w ca o ci tworzonej przez dzie o pozostaje tekst 
w a ciwy wobec tego, którego nie da si  nazwa  inaczej jak p a r a t e k s t e m  
[podkre l. G.G.]”11. Relacja ta nie jest ca kowicie eksplicytna i w du ej mie-
rze ma wp yw na czytelnika. Po ród paratekstów Genette wymienia m.in. 
tytu , podtytu , ródtytu y, wst py, pos owia, noty, komentarze, ilustracje, 
wk adki reklamowe12 – wszelkiego rodzaju „dodatki”, napisane przez autora 
lub osoby trzecie. Co istotne dla dalszego wywodu na temat paratekstualne-
go zwi zku mi dzy filmem a plakatem, francuski autor przywo uje poj cie 
„paktu gatunkowego” Philippe’a Lejeune’a. Ów pakt zawierany jest mi dzy 
czytelnikiem a dzie em i wyznacza „horyzont oczekiwa ”13, jakie czytelnik 
wobec dzie a ywi i który kszta towany jest za pomoc  paratekstów w a nie. 

Genette’owska koncepcja paratekstualno ci doczeka a si  przeniesienia na 
grunt refleksji medioznawczej. Teoretycy mediów – m.in. Florian Krautkrämer 
oraz Andrzej Gwó d  – dokonali stosownego przeformu owania ustale  litera-
turoznawcy, rozszerzaj c omawiany fenomen poza sfer  dzie  sztuki. Kraut-
krämer podkre la uniewa nienie determinanty „auktorialnego punktu widzenia” 
paratekstu, któr  odnale  mo na by o w tekstach dotycz cych literatury14: 

Homogeniczno  postaci autora tekstu i paratekstu nie stanowi ju  ad-
nego kryterium oceny zjawiska. Okre lenie „paratekst” mo e dotyczy  
tak rozmaitych zakresów, jak reklama filmowa, krytyka, p l a k a t  [pod-
kre l. – J.B.], czo ówka, afisz, przej cia mi dzy kana ami w telewizji, 
plansze z napisami albo te  po prostu film jako taki15. 

                                                           

11 G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. 1982, w: H. Markiewicz, red., Wspó czesna teoria 

bada  literackich za granic . Antologia, t. IV, cz. 2, Wyd. Literackie, Kraków 1992, s. 319–320. 
12 Tam e, s. 320. 
13 Tam e, s. 322. 
14 Zaznaczy  nale y, i  – jak przytoczono wy ej – Genette równie  dopuszcza  paratekst 

autorstwa innej osoby (patrz poprzedni przypis). 
15 F. Krautkrämer, Poszerzanie strefy granicznej – paratekst w filmie, w: A. Gwó d , red., Pogranicza 

audiowizualno ci. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Wyd. Universitas, Kraków 2010, s. 226. 
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Równie wa n  konstatacj  niemieckiego badacza jest postulat, by prowa-
dzi  analiz  filmu zawsze z uwzgl dnieniem jego ró norakich paratekstów, 
poniewa  tylko wtedy mo na zrekonstruowa  pe en dyspozytyw i w a ciwe 
mu tre ci estetyczne, perswazyjne i ideologiczne16. Andrzej Gwó d  nato-
miast wywodzi parateksty filmu z my li Genette’a, wedle której 

parateksty otaczaj  i przed u aj  teksty, s u c ich prezentacji; w konse-
kwencji zatem ka dy kontekst wykazuje znamiona paratekstu17. 

Definicja paratekstu filmowego przedstawiona przez polskiego medio-
znawc  akcentuje wi c zmian  – poszerzenie medialnego rodowiska istnie-
nia filmu, jak  filmowe parateksty umo liwiaj . W interesuj cych artyku ach 
zgromadzonych w antologii, które rozwijaj  koncepty paratekstów filmu, 
autorzy (Andrzej Gwó d , Florian Krautkrämer, Eva-Maria Hartmann, 
Volker Helbig, Ma gorzata Radkiewicz) po wi caj  uwag  przede wszystkim 
zjawiskom towarzysz cym filmowym wydaniom DVD: cyfryzacji obrazu, 
jego podzieleniu na rozdzia y (co podkre la analogi  ogl dania filmu na 
DVD i lektury tekstu pisanego), komentarzom re yserskim, materia om 
making-of itp. Niestety, plakat filmowy zostaje tylko wspomniany w tek cie 
Krautkrämera, za  Gwó d  ledwie sugeruje istnienie plakatu, pisz c o „sce-
nariuszu promocyjnym filmu” oraz po wi ca kilka linijek fotosowi. 

Tymczasem – je li po o y  nacisk na uwypuklon  ju  u Genette’a rol  
kontekstowo ci rozpoznania paratekstu – plakat wydaje si  filmowym para-
tekstem par excellence, poniewa  jest nie tylko integralnie zwi zany z tekstem 
g ównym, ale i pojawia si  jako niezmiernie wa ny kontekst odbioru filmu, 
nierzadko poprzedzaj c seans. Kolekcjoner i mi o nik artystycznych plaka-
tów Krzysztof Dydo bardzo trafnie ujmuje fundamentalny zwi zek, jaki 

czy film z plakatem: 

Urok plakatu filmowego trudno oddzieli  od uroku seansu filmowego, 
kina i jego sedna – filmu18. 

Kompozycja plakatu jest wypadkow  jego zwi zków z filmem i z kinem 
rozumianym jako kulturowe zjawisko, zmieniaj ce przestrze  i stylistyk  
miejskich ulic. Plakat przyci ga widza do kina, ma trudne zadanie zaintrygo-
                                                           

16 Tam e, s. 227. 
17 A. Gwó d , Obok filmu, mi dzy mediami, w: Pogranicza audiowizualno ci…, s. 37. 
18 K. Dydo, Sentymentalna podró  do krainy plakatu, w: tego , red., Polski plakat filmowy. 100-lecie 

kina w Polsce, Galeria Plakatu Krzysztof Dydo, Kraków 1998, s. 19. 
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wania miejskiego przechodnia. Wewn trzna dynamika, jak  na plakacie obser-
wuje si  w relacji poszczególnych jego elementów oraz w oddzia ywaniu na 
odbiorc , jest wyrazem kultury kinematografu oraz zapowiedzi  dynamiki filmu. 

Plakat jest te  oczywi cie bardzo interesuj cym medium reklamowym i in-
formacyjnym. W tej dziedzinie obowi zuj  pewne standardy, co nale y po-
tencjalnemu widzowi przekaza : 

Plakat filmowy zawiera tytu  filmu, cz sto jego okre lenie gatunkowe, nazwi-
ska aktorów i re ysera (ich rozmieszczenie i wielko  bywa przedmiotem 
drobiazgowych uzgodnie ) oraz nazw  producenta i dystrybutora, a jego 
ogólny efekt plastyczny winien przyci ga  uwag  odbiorcy i w syntetycznym 
skrócie sygnalizowa  mu tre  filmu, jego atmosfer  itp19. 

Warstwa informacyjno-promocyjna plakatu nie ogranicza si  tylko i wy cznie 
do tre ci filmu, nierzadko istotne jest te  wskazanie techniki (np. animacja, u y-
cie technicoloru, 3D itp.). Do elementów spoza filmowego wiata zaliczy  nale-
y równie  adnotacj  o producencie lub dystrybutorze, przywo anie innych 

tytu ów ze wzgl du na obsad , re yseri  lub produkcj , wskazanie nominacji do 
nagród – a zatem szereg swoistych „mikroparatekstów” samego plakatu. 

„Czytanie” plakatów jako paratekstów filmu odtwarza zatem pierwotn  sytua-
cj  kontaktu z plakatem: najcz ciej w przestrzeni miejskiej lub – rzadziej – 
w lekturze prasy. Ogl danie plakatu poprzedza seans filmowy, jest czynnikiem 
decyduj cym o wizycie w sali projekcyjnej. Uj cie (para)tekstualne pozwala za-
tem pyta  o „horyzont oczekiwa ”, jaki budzi plakat u odbiorcy. Ponadto anali-
za plakatów wiczy kompetencje w a ciwe dla krytycznego odbioru dzie a sztu-
ki: ocen  kompozycji, relacji przestrzennych, kolorystyki, techniki przedstawia-
nia; kszta ci zdolno ci wyra ania s dów na temat artyzmu i stylu danego twórcy 
oraz pozwala na uchwycenie inspiracji filmowych w plakacie. 

Trzy plakaty Waldemara wierzego na zaj ciach 

W ramach obchodów dziesi ciolecia katowickiej Akademii Sztuk Pi knych 
w galerii Rondo Sztuki odby a si  wystawa plakatów Waldemara wierzego 
(7–28 pa dziernika 2011). Absolwent Akademii (dyplom w roku 1952) jest 

                                                           

19 T. Szczepa ski, Plakat filmowy, w: T. Lubelski, red., Encyklopedia kina, Wyd. Bia y Kruk, 
Kraków 2003, s. 744–745. 
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jednym z najwybitniejszych polskich plakacistów i twórców grafiki u ytkowej, 
a jego dzie a cechuje mistrzostwo formy i ró norodno  stylistyczna. Zalicza-
ny do przedstawicieli znakomitej „polskiej szko y plakatu” wierzy w twórczy 
i oryginalny sposób przetwarza  zmieniaj ce si  nurty i mody w sztuce. Znaw-
ca sztuki plakatu Zdzis aw Schubert opisuje artystyczn  drog  wierzego: 

Zaczyna eksperymentowa  w kierunku przyswojenia nowych form i na-
sycenia ich tymi pierwiastkami, które zawsze okre la y charakter polskie-
go plakatu – a wi c wra liwo ci  na kolor, dowcipem, obecno ci  ele-
mentu zabawy, pewn  dosadno ci  w formu owaniu my li20. 

S awny plastyk znany jest tak e z plakatów teatralnych, operowych, ok adek 
ksi ek i pism, a tak e cyklu portretuj cego muzyków „Wielcy ludzie jazzu”. 

Obecno  na wystawie w Rondzie Sztuki licznych plakatów filmowych 
sk oni a mnie do przeprowadzenia w galerii zaj  ze studentami kulturo-
znawstwa II roku studiów magisterskich (specjalno  medioznawstwo) 
w ramach przedmiotu autorskiego „warsztaty edukacji filmowej i medial-
nej”. Celem spotkania by a zatem nie tylko analiza porównawcza wybranych 
plakatów, lecz tak e jej mo liwe zastosowania w nauczaniu o filmie m od-
szych widzów. Konwersatorium zorganizowane w galerii pozwoli o studen-
tom zobaczy  plakaty w rozmiarze i kolorystyce, w jakich pojawi y si  na 
ulicach miast, przy kinach wiele lat wcze niej, a to niezaprzeczalnie wp yn -
o na ich sugestywno  oraz odbiór. 
Do „lektury” wybra am trzy plakaty: Pary anka do filmu M. Boisronda 

z 1957 r. (1958, zamawiaj cy: Centrala Wynajmu Filmów, brak informacji 
o nak adzie, format 85 x 59 cm21), Szepty i krzyki do filmu I. Bergmana 
z 1972 r. (1974, zamawiaj cy: Centrala Wynajmu Filmów, nak ad 2000 egzem-
plarzy, format 97 x 68 cm22) oraz Ziemia obiecana do filmu A. Wajdy z 1975 r. 
(1975, zamawiaj cy: Centrala Rozpowszechniania Filmów, nak ad 9400 eg-
zemplarzy, format 83,5 x 58,2 cm23). Wydrukowa am równie  plakaty re-
klamowe dystrybutorów do ka dego filmu, które w wi kszo ci opiera y si  
na kadrach lub fotosach. Do plakatów do czy am streszczenia fabu y fil-
mów i podstawowe informacje z czo ówki. Studenci pracowali w trzech 

                                                           

20 Z. Schubert, Pi kne lata 1947–1967, w: Polski plakat …, s. 45. 
21 Plakat dost pny w wirtualnej galerii Filmoteki Narodowej Gapla. http://gapla.fn.org.pl 

/plakat/6087/pary-anka.html [dost p: 10.02.2013]. 
22 Zob.: http://www.poster.pl/poster/swierzy_szepty_krzyki [dost p: 10.02.2013]. 
23 Zob.: http://gapla.fn.org.pl/plakat/962/ziemia-obiecana.html [dost p: 20.04.2013]. 
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kilkuosobowych grupach, a zadaniem ka dej z grup by a analiza porównawcza 
wybranej pary plakatów ( wierzy-dystrybutor). Analiza ta opiera a si  na zapro-
ponowanych przeze mnie pytaniach, z których pierwsze dotycz  dzie  wierze-
go, ostatnie wymaga zestawienia plakatu artystycznego z dystrybucyjnym: 

1. Zapisz swoje pierwsze skojarzenia, my li, obrazy, jakie wywo uje pla-
kat. Co zauwa asz w pierwszej kolejno ci, co zwraca twoj  uwag ? 

2. Jakie oczekiwania wzgl dem filmu wywo uje plakat? Co zapowiada? 
Jakie elementy fabu y filmu (patrz opis) akcentuje (zapowiada) plakat? 

3. Czy dostrzegasz na plakacie (np. w kompozycji, kolorystyce, przed-
stawionych kszta tach/obiektach/postaciach itp.) tre ci symboliczne? 
Jak mo esz je zinterpretowa ? 

4. Czy plakat niesie informacje niezwi zane z fabu  filmu, ale np. z epok  
powstania, mod , konwencj  filmow , stylem artystycznym innych 
plakatów? 

5. Porównaj plakat autorstwa Waldemara wierzego z plakatem dystry-
bucyjnym filmu. Jakich informacji dostarcza drugi plakat? Zapisz swo-
je obserwacje i wnioski. 

Pytania nr 1 i 2 maj  za zadanie odkrycie „horyzontu oczekiwa ”, jaki pla-
kat konstruuje. Pierwsze pytanie skupia si  na spontanicznym odbiorze pla-
katu jako obrazu, komunikatu wizualnego, który oddzia uje na widza form , 
kompozycj , kolorystyk  i technik . Prze ledzenie toru, jaki obiera uwaga 
odbiorcy przed plakatem mo e pó niej sta  si  punktem wyj cia do analizy 
plastycznej dzie a, z wyszczególnieniem tych jego elementów, które maj  
najwi ksz  si  wyrazu. Drugie pytanie natomiast ka e spojrze  na plakat 
jako na paratekst filmu, który buduje „horyzont oczekiwa ” widza i zapo-
wiada to, co b dzie mo na zobaczy  na ekranie. W odpowiedzi na to pytanie 
studenci formu owali pierwsze za o enia co do gatunku, ogólnego zarysu 
fabu y czy nastroju danego filmu. 

Refleksja nad pytaniem trzecim kontynuuje analiz  plakatu jako tekstu 
przyfilmowego, który okre lony zosta  jako dzie o (plastyczne) w relacji do 
innego dzie a (filmowego). Po wst pnie zarysowanych oczekiwaniach i za o-
eniach co do fabu y filmu studenci musieli wi c zdecydowa , czy poza 

walorem informacyjnym plakat zawiera te  w sobie elementy interpretacji 
dzie a filmowego (lub cho  sugestie prowadz ce do interpretacji). Kolejne 
pytanie ma na celu uwra liwienie odbiorców na pozafilmowe konteksty 
plakatu: konwencje stylistyczne sztuki graficznej czy histori  spo eczn  
i kulturow  wiata pozafilmowego i pozaartystycznego. Pe na odpowied  
wymaga  b dzie od odbiorcy wiedzy z zakresu historii sztuki i kina, umiej t-
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no ci odczytania intertekstualnych nawi za  oraz rozpoznania indywidualnego 
stylu artysty. Ostatnie pytanie sk ania do powtórzenia analizy czynno ci odbior-
czych plakatu reklamowego dystrybutora, a tym samym odkrywa ró nice 
zarówno w „horyzoncie oczekiwa ”, jaki buduj  oba plakaty, jak i w wymia-
rze informacyjno-promocyjnym, gdy  czasem wybór strategii reklamowej 
artysty i dystrybutora jest odmienny. 

Poniewa  opisane wy ej zaj cia przeprowadzi am jeszcze kilkukrotnie 
z wykorzystaniem wydruków lub wersji elektronicznych plakatów wierzego 
(dla studentów filologii polskiej na specjalno ci nauczycielskiej, a wi c zno-
wu w kontek cie edukacyjnym), zebra am wyniki pracy kilku grup porównuj -
cych te same pary plakatów. My l , i  warto przytoczy  najcz ciej powtarzaj ce 
si , znamienne odpowiedzi na wybrane pytania, aby w ten sposób ugruntowa  
bardziej usystematyzowane wnioski, jakie wed ug mnie p yn  z tego do wiad-
czenia dla praktyki dydaktycznej na obszarze edukacji filmowej. 

W odniesieniu do Pary anki w pierwszym „spojrzeniu” uwag  zwraca a 
przede wszystkim harmonia kolorów – czerwie  sukienki, fiolet ust i poma-
ra czowa barwa w osów kobiety, a ogólne wra enie, jakie plakat wywo uje, 
okre lane by o mianem „zmys owo , kobieco , erotyka”. Studenci 
(w adnej grupie nikt nie widzia  filmu Boisronda) spodziewali si , i  film 
przedstawia histori  pi knej kobiety, by  mo e femme fatale, wpl tanej w ro-
mansow , prawdopodobnie enigmatyczn  intryg . Konfrontacja owych 
za o e  ze streszczeniem fabu y wykaza a rozbie no ci mi dzy tre ci  suge-
rowan  (odczytan  przez widzów z plakatu), a opisan  w notatce: bohaterka 
przedstawiana jest w niej jako raczej naiwna i prostoduszna, niezbyt wyrafi-
nowana i tajemnicza. Jako sugestie dla interpretacji wskazywali przede 
wszystkim charakterystyczn  poz  kobiety – uwodzicielsk , przywodz c  na 
my l mroczne pi kno ci kina lat 30. i 40. oraz brak przedstawienia szczegó-
ów twarzy za wyj tkiem zmys owych ust. Jednak e ten sam element wywo-
ywany by  tak e w odpowiedzi na pytanie czwarte, jako odpowiadaj cy 

graficznej konwencji (w a ciwej zreszt  wczesnym dzie om wierzego). Po-
równanie Pary anki wierzego z plakatem reklamowym poskutkowa o prze-
konaniem, i  artystyczny plakat zwodzi widza (jak kobieta na nim umieszczona) 
i wzbudza wyobra enia niezgodne z rzeczywistym stylem i atmosfer  filmu – 
plakat dystrybutora zapowiada raczej lekk  komedi  romantyczn , cho  z ele-
mentami intrygi; bardziej te  akcentuje nazwisko Brigitte Bardot w obsadzie. 

Jeszcze wi ksze rozbie no ci mi dzy „horyzontem oczekiwa ” widza 
a faktyczn  tre ci  filmu rodzi o spotkanie z plakatem do Szeptów i krzyków. 

Dzie o wywo ywa o skojarzenia znów ze zmys owo ci  i kobieco ci , uwag  
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zwraca y przede wszystkim wydatne, naturalistyczne usta oraz niezwyk e, 
zielone w osy, przypominaj ce „traw  na wietrze”. Przewa aj ca wi kszo  
studentów (wielu nie zna o filmu Bergmana) wnioskowa a na podstawie 
tego plakatu, i  Szepty i krzyki to opowie  o kobiecie (najcz ciej spodzie-
wano si  jednej g ównej bohaterki) i jej yciu wewn trznym. By  mo e te  
o mierci – w osy przes aniaj ce oczy interpretowane by y jako znak przemi-
jania, znikania. Bardzo ciekawe by y uwagi o kolorystyce plakatu: ziele  
odczytywana by a jako symbolizuj ca zwi zek z natur , odcienie niebieskie-
go – jako nawi zanie do sfery duchowej (niebia skiej?), a ró  – jako zaak-
centowanie roli seksualno ci w filmie. Po ród nawi za  pozafilmowych 
wspominano podobie stwo do innych plakatów artysty obecnych na wysta-
wie, wskazuj c na konsekwencj  stylistyczn  wierzego. Dla tych, którzy 
filmu nie widzieli, porównanie z plakatem dystrybutora (cztery kobiece bo-
haterki w bia ych sukniach w parku) przynios o zaskoczenie i zmieni o 
oczekiwania wzgl dem historii. W rozmowach na temat fabu y okaza o si  
jednak, e i ten plakat nie zapowiada w pe ni wizji Bergmana. 

Plakat do Ziemi obiecanej zosta  uznany za najbli ej zwi zany z filmem, a je-
go wymowa symboliczna by a dla studentów najbardziej jednoznaczna 
i czytelna. Mimo i  niemal wszyscy znali je li nie film, to powie  W adys a-
wa Reymonta (a ekranizacja Wajdy jest w tym wypadku raczej wiernym od-
daniem fabu y), próbowali wczu  si  w sytuacj  m odego widza (ci gle 
z my l  o uczniach), który dopiero decyduje, czy chce zobaczy  Ziemi  obieca-

n . Pierwsze wra enie w odbiorze plakatu skupia o si  na monochromatycz-
nych barwach, z których wy amuje si  czerwie  szala. Zdziwienie budzi  
kontrast kolorystyki dzie a z informacj  „promocyjn ”, i  film jest „barwn  
adaptacj  powie ci” – to zaskoczenie prowadzi o tak e do formu owania 
pierwszych hipotez interpretacyjnych, i  posta  bez twarzy wyobra ona na 
plakacie symbolizuje bohatera bez okre lonej to samo ci, ale naznaczonego 
krwi , by  mo e te  zbrodni . Wizerunek m czyzny w stroju z epoki oce-
niony zosta  jako mistrzowsko kondensuj cy informacje o fabule filmu: 
historii wzlotu i upadku kariery okupionej ofiar . Kontrasty czerni i bieli 
równie  zwróci y uwag  studentów, zapowiadaj c film mroczny, gro ny, ale 
eksponuj cy wyraziste ró nice mi dzy postawami. Studenci zauwa yli rów-
nie , i  ograniczenie barw w plakacie jest wyj tkowe dla twórczo ci wierze-
go, ale e malarski styl pojawia si  w wielu innych dzie ach – faktycznie, 
wierzy doskonali  u ycie malarskich rodków wyrazu w plakacie po tym, 

jak w pocz tkach twórczo ci u ywa  przede wszystkim formy graficznej 
(czego wyrazem jest np. Pary anka). 
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Wnioski dla paratekstualnej dydaktyki filmu 

Powy sze uwagi i notatki z „czytania” plakatów wierzego dowodz , i  ar-
tystyczny plakat filmowy to dzie o heterogeniczne, bogate zarówno pod 
wzgl dem plastycznym, jak i „przyfilmowym”. Najciekawsze, oryginalne 
i wyj tkowe plakaty wiatowe pochodz  z czasów dwudziestolecia mi dzy-
wojennego, najbardziej interesuj cy twórcy polscy tworzyli w latach po dru-
giej wojnie wiatowej („polska szko a plakatu”) oraz tworz  wspó cze nie – 
powstaj  plakaty zarówno do filmów aktualnych, jak i dawnych, dost pne 
jednak najcz ciej jedynie w formie elektronicznej lub na zamówienie (cie-
kawym zjawiskiem jest tu Visual Studio, za o one przez Edmunda Lewan-
dowskiego z potrzeby powrotu do sztuki plakatu). Plakat mo e oszukiwa  
widza, manipulowa  jego oczekiwaniami, proponowa  mu pakt oparty na 
fa szywych za o eniach. Ale mo e te  w interesuj cy, intryguj cy sposób 
zapowiada  tre  filmu, a tak e delikatnie sugerowa  odbiorcy pierwsze 
hipotezy interpretacyjne, wytycza  tropy, za którymi widz mo e pod y  
lub, przeciwnie, obra  zupe nie inne w ge cie polemiki z plakacist . Do-
g bna analiza (lektura) plakatu artystycznego wymaga nierzadko od odbior-
cy wysokich kompetencji i wiedzy o sztuce, o twórcy, o powi zaniach mi -
dzy filmem a praktyk  plakatu. Je li przed takim plakatem staje ucze  (lub 
student), nauczyciel (wyk adowca) mo e (ale czy musi?) przyj  te  na siebie 
rol  przewodnika, b d c depozytariuszem wiedzy koniecznej do odszyfro-
wania tego specyficznego filmowego paratekstu. 

Z drugiej strony, je li poprzez pokazanie plakatu chcemy (jako pedagodzy) 
odtworzy  pierwotn  sytuacj  spotkania z plakatami na ulicach miast, 
w rejonie uwodz cych przybytków X muzy, musimy te  u wiadomi  m odym 
widzom, i  nie ka dy odbiorca plakatu takie wy sze kompetencje posiada , 
a wtedy jego lektura paratekstu przebiega a inaczej i prowadzi a do wykszta ce-
nia si  innego „horyzontu oczekiwa ”. Konfrontowanie owych oczekiwa  
z rzeczywist  tre ci  filmu mo e da  impuls do bardzo interesuj cej dyskusji ju  
po seansie, dzi ki której plakat objawi si  w nieco innym wietle, a cechy charak-
terystyczne dla stylu danego artysty oka  si  zapewne bardziej wyra ne. Po-
równanie plakatów artystycznych z reklamowymi uwra liwi uczniów na od-
mienne strategie marketingowe, a prawdopodobnie obudzi w nich tak e t skno-
t  za plakatami spod znaku mistrzowskiego rzemios a i prawdziwej sztuki, która 
porusza, intryguje, sk ania do refleksji, cho  jest zarazem trudna i wymagaj ca, 
a nierzadko zwodzi widza mira em nigdy niewype nionego paktu. 
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Jednak e zwodzenie to tak e uwodzenie, a zatem przeznaczenie plakatów 
od pocz tku ich istnienia. Dlatego jestem przekonana, i  ka dy seans filmo-
wy w sytuacji dydaktycznej warto poprzedzi  ow  gr  uwodzenia pi knym 
plakatem. Nawet je li jego lektura b dzie b dna, a „horyzont oczekiwa ” 
oka e si  fatamorgan , b dzie to na pewno rozleg y horyzont refleksji nad 
paratekstualno ci . 
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Film in Education: Various Adaptation Practices. Reading of Art Film Posters 

The paper presents a project of methodological approach towards art film poster analysis 
which is grounded in created by Witold Bobi ski textual film education model. The author 
treats film posters as film paratexts and discuss them as useful in school and university didac-
tics. A report of workshops on Waldemar wierzy’s works is given as an example of poster 
reading. 

Keywords: film poster, film education, paratext, didactics 


