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Film w edukacji – róne praktyki adaptacyjne.
Artystyczny plakat filmowy jako paratekst filmu
„Plakat wraz z filmem budowaây scenografię nowej rzeczywistoœci”1 –
w tak oto obrazowy i sugestywny sposób Dorota Folga-Januszewska opisuje
pejzaů kulturowy, w którym rozwinęâa się sztuka filmowego plakatu. Miasta
ogarnięte kinowĊ gorĊczkĊ nowego widowiska wzbogacaây się nie tylko
o domy siódmej sztuki, lecz takůe o plakaty zapowiadajĊce ekranowe czasoprzestrzenie. Jak czytamy w monografii Folgi-Januszewskiej, plakat szybko
zyskaâ rangę odrębnej dziedziny sztuki graficznej, a poczĊtkowe afisze kinowe
i zwykâe fotosy zastĊpione zostaây wspaniaâymi dzieâami. I choý strategie tworzenia plakatów zmieniaây się i co jakiœ czas powracaây do prostej reklamy
(i tak jest, niestety, takůe i wspóâczeœnie), zjawisko artystycznego plakatu filmowego pozostaâo nierozerwalnie zwiĊzane z dystrybucjĊ i odbiorem filmów.
W ramach zajęý z historii filmu dla studentów kulturoznawstwa od poczĊtku swojej dziaâalnoœci dydaktycznej staraâam się rozpoczynaý spotkanie
z filmem od pokazania plakatu i dyskusji nad tym, jak ksztaâtuje on oczekiwania i nastawienie widza względem dzieâa filmowego. Praktyka – dyktowana zrazu intuicjĊ i wâasnym pamiętnikiem odbioru siódmej sztuki – okazaâa
się jednak zwiĊzana ze strategiami edukacji filmowej, jakie miaâam okazję
obserwowaý i wspóâtworzyý podczas dalszej pracy w tej dziedzinie. Prezentowany artykuâ dotyczyý będzie metody „czytania” artystycznych plakatów
filmowych, jakĊ zastosowaý moůna w szkolnym, pozaszkolnym lub teů akademickim ksztaâceniu filmoznawczym. InspiracjĊ dla próby systematycznego
ujęcia pracy z plakatem staây się zajęcia, które w 2011 roku przeprowadziâam
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 Œwierzego, a podbudowy
metodologicznej dla wpisania takiej praktyki edukacyjnej w ramy dydaktyki
filmu dostarczyây inspirujĊce propozycje Witolda Bobiľskiego – znakomitego
polonisty akademickiego i szkolnego, który zajmuje się metodycznym ujęciem
„komponentu filmowego” w szkolnym ksztaâceniu kulturowo-literackim.
W pierwszej częœci artykuâu przywoâam zatem najwaůniejsze ustalenia Bobiľskiego. Przyjmuję je jako ramę dla dalszego wywodu, sytuujĊcego plakat
filmowy w przestrzeni relacji paratekstualnej (w rozumieniu Gérarda Genette’a i powoâujĊcych się na niego medioznawców) do filmu. W częœci trzeciej
zdaję sprawozdanie z zajęý poœwięconych „lekturze” plakatów Œwierzego, by
na koniec przedstawiý najwaůniejsze wnioski i wskazówki dla praktyki dydaktycznej, wpisujĊcej się w tekstualny model analizy i interpretacji filmu
w edukacji szkolnej, który z powodzeniem zaadaptowaý moůna równieů do
przestrzeni pozaszkolnej i uniwersyteckiej.
Film jako tekst: strategia edukacyjna Witolda BobiÍskiego
Kaůdy model edukacji filmowej wpisanej w ramy szkolnego ksztaâcenia
literacko-kulturowego nieuchronnie wymaga adaptacji – przystosowania
filmu do innych niů mu wâaœciwe warunków prezentacji i odbioru. Peâna
rekonstrukcja kinowego dyspozytywu w szkole jest niemoůliwa, a naleůy
pamiętaý, iů jego niezbywalnym elementem jest nie tylko projekcja filmu, ale
i odpowiednia przestrzeľ seansu, a takůe specyficzne nastawienie widza.
Roland Barthes, wnikliwy obserwator subtelnej przyjemnoœci wynikajĊcej
z niemal erotycznego doznawania filmu, wskazuje na rolę szczególnego
stanu, w jakim znajduje się widz tuů przed wejœciem do kina:
Idzie się do kina z powodu bezczynnoœci, czasu wolnego, w stanie gotowoœci. Wszystko dzieje się tak, jakby jeszcze przed wejœciem widza na salę poâĊczyây się wszystkie klasyczne warunki hipnozy (…). Istnieje sytuacja kina, która jest pre-hipnotyczna. KontynuujĊc tę prawdziwĊ metonimię, moůna stwierdziý, iů czerľ sali prefigurowana jest przez „mroczne
marzenie”, które poprzedza tę czerľ i prowadzi podmiot od ulicy do ulicy, o d a f i s z a d o a f i s z a [podkreœl. – J.B.], aby w koľcu pogrĊůyâ się
w ciemnym, anonimowym, niezróůnicowanym szeœcianie, w którym musi
powstawaý ten festiwal uczuý, nazywany filmem2.
R. Barthes, WychodzĊc z kina, w: W. Godzic, red., Interpretacja dzieâa filmowego. Antologia
przekâadów, Wyd. UJ, Kraków 1993, s. 157.
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Trudno w przestrzeni szkoây odtworzyý tak opisane okolicznoœci decydujĊce o wybraniu się do kina, gdyů zgoâa inne sĊ motywacje filmowego seansu
w klasie i w „prawdziwym” kinie. Aby potencjalnego widza zwabiý do sali
projekcyjnej, przemysâ (okoâo)kinematograficzny wytworzyâ szereg narzędzi,
których zadaniem jest uwodziý, intrygowaý, ciekawiý i pociĊgaý. Jednym
z nich jest plakat, do którego róůnorodnych funkcji powrócę w dalszej częœci artykuâu. „Czytanie” (celowo uůywam tego sformuâowania, co wyjaœnione zostanie w kolejnych akapitach) plakatu staý się moůe aktywnoœciĊ, która
pozwoli uczniom i studentom wejœý w rolę widza znajdujĊcego się tuů „za
progiem” kina. Ponadto – jak postaram się udowodniý – plakat (w tym studium dzieâo artystyczne) jest tekstem heterogenicznym, posâugujĊcym się
zarówno przekazem sâownym, jak i obrazowym, a jego kompozycja i siâa
wyrazu nierzadko sĊ wypadkowĊ wzajemnych inspiracji i wpâywów, jakie
zachodzĊ między stylami malarstwa i grafiki, fotografiĊ, filmem a typografiĊ.
Tym samym praca z artystycznym plakatem filmowym moůe okazaý się
interesujĊcĊ przygodĊ, wzbogacajĊcĊ wiedzę na temat kinematografii oraz
sztuk plastycznych i typograficznych oraz kompetencje odbioru róůnych
tekstów kultury.
„Przykrawanie” – najczęœciej dosâowne – filmu do „dyspozytywu” szkolnego wiĊůe się z koniecznoœciĊ wyboru odpowiedniej metodologii oraz rozeznania bogatego dyskursu teoretycznofilmowego. Cennego uporzĊdkowania rozmaitych perspektyw oraz istotnych rozstrzygnięý w kwestii dydaktycznego ujęcia „lektury” filmu dokonuje Witold Bobiľski – nauczyciel akademicki i szkolny, entuzjasta rozszerzania programu przedmiotu „język polski” w szkoâach kaůdego stopnia o komponent filmoznawczy. W opublikowanej w 2011 roku ksiĊůce Teksty w lustrze ekranu. Okoâofilmowa strategia
ksztaâcenia literacko-kulturowego Bobiľski przedstawia interesujĊcy model
„przyliterackiej” edukacji filmowej, zdeterminowanej, rzecz jasna, ramami
podstawy programowej języka polskiego w szkole. SwojĊ propozycję autor
wywodzi z precyzyjnie okreœlonej postawy teoretycznej, wyznaczonej rozumieniem filmu jako tekstu. Ujęcie to oparte jest na przypomnieniu i rewizji
historycznych juů sporów dotyczĊcych „językowoœci” i – analogicznie –
„gramatycznoœci” (na wzór języka werbalnego) filmu, koncepcji, która zostaâa zanegowana przez teoretyków opowiadajĊcych się po stronie niezaleůnoœci przekazu filmowego od wszelkich struktur języka. Bobiľski przypomina
poglĊdy m.in. Siegfrieda Kracauera, Béli Balázsa, Lwa Kuleszowa, Bolesâawa
Lewickiego i Jerzego Pâaůewskiego, aby przeœledziý kierunek refleksji, który
prowadzi od języka i literatury do filmu ujmowanego jako treœý do odczytania.
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TeoriĊ, która stara się zawiesiý i odsunĊý na dalszy plan dylemat
„(nie)językowoœci” filmu, jest semiotyczno-komunikacyjne ujęcie Sola Wortha: film jest przekazem zâoůonym z elementów znaczĊcych, wyraůonych
kodem wizualnym, którego analiza naœladuje mechanizmy odkrywania znaczeľ języka werbalnego w lekturze utworów literackich. StĊd juů tylko krok
do zwrócenia się ku koncepcjom wyjaœniajĊcym istotę t e k s t u i t e k s t u a l n o œ c i [podkreœl. – J.B.], formuâowanym m.in. przez Paula Ricoeura,
Rolanda Barthesa czy Christiana Metza. Dydaktyka polonistyczna ksztaâciý
ma w uczniach otwarcie na czytanie oraz interpretację rozmaitych „tekstów
kultury”. Rozumienie dydaktyczne rozszerza ramy pojęcia tekstu poza obszar czysto lingwistyczny (zakreœlony np. przez Ricoeura), proponujĊc –
koniecznie uproszczonĊ3 – definicję tekstu kultury, która
podkreœla – po pierwsze – jego spoâeczne, kulturotwórcze znaczenia
oraz intertekstualne zakotwiczenie i produktywnoœý, dynamikę; po drugie
– swoistĊ dwupostaciowoœý, czy teů „dwa stany skupienia”4.

Wskazana w tej definicji „dwupostaciowoœý” to wymiar globalny, rozumiany jako zbiór tekstów danego typu oraz wymiar jednostkowy, konkretne
dzieâo, jakie poddaje się tekstualnie rozumianemu odczytaniu.
Sankcja „tekstualna” legitymizuje zatem wprowadzenie filmu oraz wytworów innych sztuk audiowizualnych i przestrzennych na terytorium szkolnej
dydaktyki polonistycznej. Ksztaâcenie umiejętnoœci interpretacyjnych w oparciu
o kontakt z róůnorodnymi tekstami kultury, wykorzystujĊcymi inter- i transmedialne systemy przekazu, otwiera drogę dla poetyki intersemiotycznej (w ujęciu
Ewy Szczęsnej) jako najciekawszego i najskuteczniejszego narzędzia metodycznego, pozwalajĊcego
porównywaý ze sobĊ moůliwoœci sensotwórcze odmiennych semiotycznie figur stylistycznych, umoůliwia obserwację nawiĊzaľ i odniesieľ
strukturalnych (…)5.

JednĊ z transsemiotycznych kategorii, która szczególnie przydatna będzie
przy analizie plakatów, jest kategoria metafory, rozprzestrzeniona w dyskurW. Bobiľski, Teksty w lustrze ekranu. Okoâofilmowa strategia ksztaâcenia literacko-kulturowego,
Wyd. Universitas, Kraków 2011, s. 32–38.
4 Tamůe, s. 31.
5 Tamůe, s. 120.
3
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sie dotyczĊcym przeróůnych porzĊdków znaczeniowych, proponowanych
przez dzieâa sztuki wszelkich dziedzin.
Powyůszy szkic na temat miejsca filmu w szkolnej dydaktyce (polonistycznej) jest konieczny dla nakreœlenia ramy, w której pojawiý się w tej samej
dydaktyce moůe (a wręcz powinien) artystyczny plakat filmowy. Tak jak
bowiem sformuâowana przez Bobiľskiego strategia edukacji filmowej jest
„przyliteracka”, tak proponowany przeze mnie model spotkaľ z plakatem
jest w swej istocie „przyfilmowy”.
Plakat filmowy
jako paratekst filmu
Ustalenie metodologicznych rozstrzygnięý w gĊszczu nierzadko kontradyktoryjnych stanowisk dotyczĊcych tekstowoœci filmu prowadzi Bobiľskiego do następujĊcej konstatacji:
Jeœli przyjmujemy, iů tekst literacki jest ŭródâem paradygmatu tekstualnoœci,
to wszelkie inne teksty sĊ wariantywnymi, paralelnymi, mniej lub bardziej
analogicznymi wersjami tego paradygmatu. To, co jest najmniejszym
wspólnym mianownikiem, to znakowa struktura i fenomen znaczĊcoœci6.

A zatem – co juů zostaâo powiedziane – tekstualnoœciĊ odznacza się zarówno film, jak i inne wytwory sztuk plastycznych (audiowizualnych, przestrzennych) rozpatrywane w perspektywie dydaktyki szkolnej, wykorzystujĊcej narzędzia poetyki intersemiotycznej.
Plakat sam w sobie zajmuje w tej dziedzinie miejsce uprawnione, gdyů
charakteryzuje się heterogenicznoœciĊ „struktur znakowych”, jakie go tworzĊ. SwojĊ siâę wyrazu czerpie z integracji „języków” malarstwa, grafiki, fotografii, filmu i typografii, funkcjonalizujĊc i rozwijajĊc tę ostatniĊ tak, by
„wtapiaâa się” w obrazowĊ materię dzieâa. Plakat doskonali uůycie metafory
wizualnej, która pozwala na autorskie ujęcie tematu przez artystów, a dla
widza staje się wyzwaniem intelektualnym7. W ciekawy sposób wytâumaczona jest wyjĊtkowoœý sztuki plakatu w opisie Pracowni projektowania plakatu
Tamůe, s. 36.
7 Zob. J. Fijaâkowska, oprac., Wspóâczesny plakat polski. Maâa encyklopedia sztuki 9, Wyd. Arkady, Warszawa 1974, strony nienumerowane.
6
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na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, prowadzonej przez cenionych
wspóâczesnych plakacistów Romana Kalarusa i Monikę Starowicz:
Plakat jest inteligentnĊ zabawĊ, intelektualnĊ przygodĊ, wyrafinowanym
dzieâem wizualnym tworzonym z róůnorodnych elementów plastycznych. Uczy, bawi, wychowuje zarówno twórcę, jak i odbiorcę. Od poczĊtku, kiedy powstaâ, aů do dzisiaj jest odzwierciedleniem stylów, kierunków, mód panujĊcych w sztuce. Jest formalnĊ syntezĊ treœci czasu,
w którym powstaje oraz osobowoœci artysty8.

Z uwagi na wartoœý nowatorskich rozwiĊzaľ graficznych i malarskich, przetwarzanie aktualnych tendencji artystycznych oraz niewypowiedziany wpâyw
na praktykę plastycznĊ danego okresu historycy sztuki przyznajĊ plakatom
istotne miejsce w panoramie dziejów sztuk plastycznych, dzięki czemu wiele
dzieâ i wielu twórców doczekaâo się wnikliwych monografii. Dostępnoœý
i powszechnoœý plakatów (od momentu wynalezienia techniki litografii przez
Aloisa Senefeldera w 1798 roku) gwarantuje im szeroki odbiór przez widza
masowego. Jak przekonywaâ w 1957 roku wybitny plakacista Jan Lenica,
przemawiajĊc do niego [widza – J.B.] językiem wspóâczesnej plastyki,
plakat jest swego rodzaju elementarzem uczĊcym czytaý i odbieraý malarstwo, oswajajĊcym z formami i językiem sztuki9.

Charakterystyczny dla danej epoki i twórcy styl plakatu, lapidarnoœý treœci
i kondensacja przekazu uczyniây z plakatu niezwykle istotnĊ dziedzinę sztuk
plastycznych, a w wielu przypadkach plakat jest nie tylko produktem grafiki
uůytkowej, ale i dzieâem artystycznym unikalnego formatu.
W przypadku plakatu filmowego analizowanego w szkolnej edukacji filmowej uprawnione jednak wydaje mi się jego paratekstowe ujęcie „przyfilmowe”, gdyů plakat ten jest nierozerwalnie zwiĊzany z filmem, który zawsze
stanowi jego tematycznĊ i artystycznĊ inspirację. Autorka opracowania historii polskiego plakatu filmowego Dorota Folga-Januszewska pisze, iů
pojęcie plakat filmowy zawiera w sobie spotkanie dwóch œwiatów artystycznej wyobraŭni10.
Zob.: http://www.asp.katowice.pl/zobacz/pracownia-projektowania-plakatu [dostęp: 20.04.2013].
9 J. Lenica, wstęp do: T. Kowalski, red., Polski plakat filmowy, Galeria Plakatu Krzysztof Dydo, Warszawa 1957. Cyt. za: D. Folga-Januszewska, red., Ach! …, s. 53.
10 Tamůe, s. 5.
8
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Forma plakatu warunkowana jest zatem zarówno œwiatem wyobraŭni filmowej, wyraůonej w danym dziele reůysera, jak i wizjĊ artystycznĊ plastyka,
który plakat przygotowuje. Poniewaů funkcje reklamowe i informacyjne
plakatu majĊ decydujĊcy wpâyw na jego ostatecznĊ formę, a kontakt z plakatem nierzadko wyprzedza u widza kontakt z filmem, proponuję „czytanie”
plakatów umieœciý w perspektywie „czytania” filmu, a rolę plakatu rozpatrywaý w kontekœcie jego funkcji paratekstualnych.
„ParatekstualnoœciĊ” nazwaâ francuski literaturoznawca Gérard Genette relację transtekstualnĊ „w jakiej w caâoœci tworzonej przez dzieâo pozostaje tekst
wâaœciwy wobec tego, którego nie da się nazwaý inaczej jak p a r a t e k s t e m
[podkreœl. G.G.]”11. Relacja ta nie jest caâkowicie eksplicytna i w duůej mierze ma wpâyw na czytelnika. Poœród paratekstów Genette wymienia m.in.
tytuâ, podtytuâ, œródtytuây, wstępy, posâowia, noty, komentarze, ilustracje,
wkâadki reklamowe12 – wszelkiego rodzaju „dodatki”, napisane przez autora
lub osoby trzecie. Co istotne dla dalszego wywodu na temat paratekstualnego zwiĊzku między filmem a plakatem, francuski autor przywoâuje pojęcie
„paktu gatunkowego” Philippe’a Lejeune’a. Ów pakt zawierany jest między
czytelnikiem a dzieâem i wyznacza „horyzont oczekiwaľ”13, jakie czytelnik
wobec dzieâa ůywi i który ksztaâtowany jest za pomocĊ paratekstów wâaœnie.
Genette’owska koncepcja paratekstualnoœci doczekaâa się przeniesienia na
grunt refleksji medioznawczej. Teoretycy mediów – m.in. Florian Krautkrämer
oraz Andrzej Gwóŭdŭ – dokonali stosownego przeformuâowania ustaleľ literaturoznawcy, rozszerzajĊc omawiany fenomen poza sferę dzieâ sztuki. Krautkrämer podkreœla uniewaůnienie determinanty „auktorialnego punktu widzenia”
paratekstu, którĊ odnaleŭý moůna byâo w tekstach dotyczĊcych literatury14:
Homogenicznoœý postaci autora tekstu i paratekstu nie stanowi juů ůadnego kryterium oceny zjawiska. Okreœlenie „paratekst” moůe dotyczyý
tak rozmaitych zakresów, jak reklama filmowa, krytyka, p l a k a t [podkreœl. – J.B.], czoâówka, afisz, przejœcia między kanaâami w telewizji,
plansze z napisami albo teů po prostu film jako taki15.
G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. 1982, w: H. Markiewicz, red., Wspóâczesna teoria
badaľ literackich za granicĊ. Antologia, t. IV, cz. 2, Wyd. Literackie, Kraków 1992, s. 319–320.
12 Tamůe, s. 320.
13 Tamůe, s. 322.
14 Zaznaczyý naleůy, iů – jak przytoczono wyůej – Genette równieů dopuszczaâ paratekst
autorstwa innej osoby (patrz poprzedni przypis).
15 F. Krautkrämer, Poszerzanie strefy granicznej – paratekst w filmie, w: A. Gwóŭdŭ, red., Pogranicza
audiowizualnoœci. Parateksty kina, telewizji i nowych mediów, Wyd. Universitas, Kraków 2010, s. 226.
11
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Równie waůnĊ konstatacjĊ niemieckiego badacza jest postulat, by prowadziý analizę filmu zawsze z uwzględnieniem jego róůnorakich paratekstów,
poniewaů tylko wtedy moůna zrekonstruowaý peâen dyspozytyw i wâaœciwe
mu treœci estetyczne, perswazyjne i ideologiczne16. Andrzej Gwóŭdŭ natomiast wywodzi parateksty filmu z myœli Genette’a, wedle której
parateksty otaczajĊ i przedâuůajĊ teksty, sâuůĊc ich prezentacji; w konsekwencji zatem kaůdy kontekst wykazuje znamiona paratekstu17.

Definicja paratekstu filmowego przedstawiona przez polskiego medioznawcę akcentuje więc zmianę – poszerzenie medialnego œrodowiska istnienia filmu, jakĊ filmowe parateksty umoůliwiajĊ. W interesujĊcych artykuâach
zgromadzonych w antologii, które rozwijajĊ koncepty paratekstów filmu,
autorzy (Andrzej Gwóŭdŭ, Florian Krautkrämer, Eva-Maria Hartmann,
Volker Helbig, Maâgorzata Radkiewicz) poœwięcajĊ uwagę przede wszystkim
zjawiskom towarzyszĊcym filmowym wydaniom DVD: cyfryzacji obrazu,
jego podzieleniu na rozdziaây (co podkreœla analogię oglĊdania filmu na
DVD i lektury tekstu pisanego), komentarzom reůyserskim, materiaâom
making-of itp. Niestety, plakat filmowy zostaje tylko wspomniany w tekœcie
Krautkrämera, zaœ Gwóŭdŭ ledwie sugeruje istnienie plakatu, piszĊc o „scenariuszu promocyjnym filmu” oraz poœwięca kilka linijek fotosowi.
Tymczasem – jeœli poâoůyý nacisk na uwypuklonĊ juů u Genette’a rolę
kontekstowoœci rozpoznania paratekstu – plakat wydaje się filmowym paratekstem par excellence, poniewaů jest nie tylko integralnie zwiĊzany z tekstem
gâównym, ale i pojawia się jako niezmiernie waůny kontekst odbioru filmu,
nierzadko poprzedzajĊc seans. Kolekcjoner i miâoœnik artystycznych plakatów Krzysztof Dydo bardzo trafnie ujmuje fundamentalny zwiĊzek, jaki
âĊczy film z plakatem:
Urok plakatu filmowego trudno oddzieliý od uroku seansu filmowego,
kina i jego sedna – filmu18.

Kompozycja plakatu jest wypadkowĊ jego zwiĊzków z filmem i z kinem
rozumianym jako kulturowe zjawisko, zmieniajĊce przestrzeľ i stylistykę
miejskich ulic. Plakat przyciĊga widza do kina, ma trudne zadanie zaintrygoTamůe, s. 227.
17 A. Gwóŭdŭ, Obok filmu, między mediami, w: Pogranicza audiowizualnoœci…, s. 37.
18 K. Dydo, Sentymentalna podróů do krainy plakatu, w: tegoů, red., Polski plakat filmowy. 100-lecie
kina w Polsce, Galeria Plakatu Krzysztof Dydo, Kraków 1998, s. 19.
16
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wania miejskiego przechodnia. Wewnętrzna dynamika, jakĊ na plakacie obserwuje się w relacji poszczególnych jego elementów oraz w oddziaâywaniu na
odbiorcę, jest wyrazem kultury kinematografu oraz zapowiedziĊ dynamiki filmu.
Plakat jest teů oczywiœcie bardzo interesujĊcym medium reklamowym i informacyjnym. W tej dziedzinie obowiĊzujĊ pewne standardy, co naleůy potencjalnemu widzowi przekazaý:
Plakat filmowy zawiera tytuâ filmu, często jego okreœlenie gatunkowe, nazwiska aktorów i reůysera (ich rozmieszczenie i wielkoœý bywa przedmiotem
drobiazgowych uzgodnieľ) oraz nazwę producenta i dystrybutora, a jego
ogólny efekt plastyczny winien przyciĊgaý uwagę odbiorcy i w syntetycznym
skrócie sygnalizowaý mu treœý filmu, jego atmosferę itp19.

Warstwa informacyjno-promocyjna plakatu nie ogranicza się tylko i wyâĊcznie
do treœci filmu, nierzadko istotne jest teů wskazanie techniki (np. animacja, uůycie technicoloru, 3D itp.). Do elementów spoza filmowego œwiata zaliczyý naleůy równieů adnotację o producencie lub dystrybutorze, przywoâanie innych
tytuâów ze względu na obsadę, reůyserię lub produkcję, wskazanie nominacji do
nagród – a zatem szereg swoistych „mikroparatekstów” samego plakatu.
„Czytanie” plakatów jako paratekstów filmu odtwarza zatem pierwotnĊ sytuację kontaktu z plakatem: najczęœciej w przestrzeni miejskiej lub – rzadziej –
w lekturze prasy. OglĊdanie plakatu poprzedza seans filmowy, jest czynnikiem
decydujĊcym o wizycie w sali projekcyjnej. Ujęcie (para)tekstualne pozwala zatem pytaý o „horyzont oczekiwaľ”, jaki budzi plakat u odbiorcy. Ponadto analiza plakatów ýwiczy kompetencje wâaœciwe dla krytycznego odbioru dzieâa sztuki: ocenę kompozycji, relacji przestrzennych, kolorystyki, techniki przedstawiania; ksztaâci zdolnoœci wyraůania sĊdów na temat artyzmu i stylu danego twórcy
oraz pozwala na uchwycenie inspiracji filmowych w plakacie.
Trzy plakaty Waldemara kwierzego na zajÆciach
W ramach obchodów dziesięciolecia katowickiej Akademii Sztuk Pięknych
w galerii Rondo Sztuki odbyâa się wystawa plakatów Waldemara Œwierzego
(7–28 paŭdziernika 2011). Absolwent Akademii (dyplom w roku 1952) jest
T. Szczepaľski, Plakat filmowy, w: T. Lubelski, red., Encyklopedia kina, Wyd. Biaây Kruk,
Kraków 2003, s. 744–745.
19
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jednym z najwybitniejszych polskich plakacistów i twórców grafiki uůytkowej,
a jego dzieâa cechuje mistrzostwo formy i róůnorodnoœý stylistyczna. Zaliczany do przedstawicieli znakomitej „polskiej szkoây plakatu” Œwierzy w twórczy
i oryginalny sposób przetwarzaâ zmieniajĊce się nurty i mody w sztuce. Znawca sztuki plakatu Zdzisâaw Schubert opisuje artystycznĊ drogę Œwierzego:
Zaczyna eksperymentowaý w kierunku przyswojenia nowych form i nasycenia ich tymi pierwiastkami, które zawsze okreœlaây charakter polskiego plakatu – a więc wraůliwoœciĊ na kolor, dowcipem, obecnoœciĊ elementu zabawy, pewnĊ dosadnoœciĊ w formuâowaniu myœli20.

Sâawny plastyk znany jest takůe z plakatów teatralnych, operowych, okâadek
ksiĊůek i pism, a takůe cyklu portretujĊcego muzyków „Wielcy ludzie jazzu”.
Obecnoœý na wystawie w Rondzie Sztuki licznych plakatów filmowych
skâoniâa mnie do przeprowadzenia w galerii zajęý ze studentami kulturoznawstwa II roku studiów magisterskich (specjalnoœý medioznawstwo)
w ramach przedmiotu autorskiego „warsztaty edukacji filmowej i medialnej”. Celem spotkania byâa zatem nie tylko analiza porównawcza wybranych
plakatów, lecz takůe jej moůliwe zastosowania w nauczaniu o filmie mâodszych widzów. Konwersatorium zorganizowane w galerii pozwoliâo studentom zobaczyý plakaty w rozmiarze i kolorystyce, w jakich pojawiây się na
ulicach miast, przy kinach wiele lat wczeœniej, a to niezaprzeczalnie wpâynęâo na ich sugestywnoœý oraz odbiór.
Do „lektury” wybraâam trzy plakaty: Paryůanka do filmu M. Boisronda
z 1957 r. (1958, zamawiajĊcy: Centrala Wynajmu Filmów, brak informacji
o nakâadzie, format 85 x 59 cm21), Szepty i krzyki do filmu I. Bergmana
z 1972 r. (1974, zamawiajĊcy: Centrala Wynajmu Filmów, nakâad 2000 egzemplarzy, format 97 x 68 cm22) oraz Ziemia obiecana do filmu A. Wajdy z 1975 r.
(1975, zamawiajĊcy: Centrala Rozpowszechniania Filmów, nakâad 9400 egzemplarzy, format 83,5 x 58,2 cm23). Wydrukowaâam równieů plakaty reklamowe dystrybutorów do kaůdego filmu, które w większoœci opieraây się
na kadrach lub fotosach. Do plakatów doâĊczyâam streszczenia fabuây filmów i podstawowe informacje z czoâówki. Studenci pracowali w trzech
Z. Schubert, Piękne lata 1947–1967, w: Polski plakat …, s. 45.
Plakat dostępny w wirtualnej galerii Filmoteki Narodowej Gapla. http://gapla.fn.org.pl
/plakat/6087/pary-anka.html [dostęp: 10.02.2013].
22 Zob.: http://www.poster.pl/poster/swierzy_szepty_krzyki [dostęp: 10.02.2013].
23 Zob.: http://gapla.fn.org.pl/plakat/962/ziemia-obiecana.html [dostęp: 20.04.2013].
20
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kilkuosobowych grupach, a zadaniem kaůdej z grup byâa analiza porównawcza
wybranej pary plakatów (Œwierzy-dystrybutor). Analiza ta opieraâa się na zaproponowanych przeze mnie pytaniach, z których pierwsze dotyczĊ dzieâ Œwierzego, ostatnie wymaga zestawienia plakatu artystycznego z dystrybucyjnym:
1. Zapisz swoje pierwsze skojarzenia, myœli, obrazy, jakie wywoâuje plakat. Co zauwaůasz w pierwszej kolejnoœci, co zwraca twojĊ uwagę?
2. Jakie oczekiwania względem filmu wywoâuje plakat? Co zapowiada?
Jakie elementy fabuây filmu (patrz opis) akcentuje (zapowiada) plakat?
3. Czy dostrzegasz na plakacie (np. w kompozycji, kolorystyce, przedstawionych ksztaâtach/obiektach/postaciach itp.) treœci symboliczne?
Jak moůesz je zinterpretowaý?
4. Czy plakat niesie informacje niezwiĊzane z fabuâĊ filmu, ale np. z epokĊ
powstania, modĊ, konwencjĊ filmowĊ, stylem artystycznym innych
plakatów?
5. Porównaj plakat autorstwa Waldemara Œwierzego z plakatem dystrybucyjnym filmu. Jakich informacji dostarcza drugi plakat? Zapisz swoje obserwacje i wnioski.
Pytania nr 1 i 2 majĊ za zadanie odkrycie „horyzontu oczekiwaľ”, jaki plakat konstruuje. Pierwsze pytanie skupia się na spontanicznym odbiorze plakatu jako obrazu, komunikatu wizualnego, który oddziaâuje na widza formĊ,
kompozycjĊ, kolorystykĊ i technikĊ. Przeœledzenie toru, jaki obiera uwaga
odbiorcy przed plakatem moůe póŭniej staý się punktem wyjœcia do analizy
plastycznej dzieâa, z wyszczególnieniem tych jego elementów, które majĊ
największĊ siâę wyrazu. Drugie pytanie natomiast kaůe spojrzeý na plakat
jako na paratekst filmu, który buduje „horyzont oczekiwaľ” widza i zapowiada to, co będzie moůna zobaczyý na ekranie. W odpowiedzi na to pytanie
studenci formuâowali pierwsze zaâoůenia co do gatunku, ogólnego zarysu
fabuây czy nastroju danego filmu.
Refleksja nad pytaniem trzecim kontynuuje analizę plakatu jako tekstu
przyfilmowego, który okreœlony zostaâ jako dzieâo (plastyczne) w relacji do
innego dzieâa (filmowego). Po wstępnie zarysowanych oczekiwaniach i zaâoůeniach co do fabuây filmu studenci musieli więc zdecydowaý, czy poza
walorem informacyjnym plakat zawiera teů w sobie elementy interpretacji
dzieâa filmowego (lub choý sugestie prowadzĊce do interpretacji). Kolejne
pytanie ma na celu uwraůliwienie odbiorców na pozafilmowe konteksty
plakatu: konwencje stylistyczne sztuki graficznej czy historię spoâecznĊ
i kulturowĊ œwiata pozafilmowego i pozaartystycznego. Peâna odpowiedŭ
wymagaý będzie od odbiorcy wiedzy z zakresu historii sztuki i kina, umiejęt-
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noœci odczytania intertekstualnych nawiĊzaľ oraz rozpoznania indywidualnego
stylu artysty. Ostatnie pytanie skâania do powtórzenia analizy czynnoœci odbiorczych plakatu reklamowego dystrybutora, a tym samym odkrywa róůnice
zarówno w „horyzoncie oczekiwaľ”, jaki budujĊ oba plakaty, jak i w wymiarze informacyjno-promocyjnym, gdyů czasem wybór strategii reklamowej
artysty i dystrybutora jest odmienny.
Poniewaů opisane wyůej zajęcia przeprowadziâam jeszcze kilkukrotnie
z wykorzystaniem wydruków lub wersji elektronicznych plakatów Œwierzego
(dla studentów filologii polskiej na specjalnoœci nauczycielskiej, a więc znowu w kontekœcie edukacyjnym), zebraâam wyniki pracy kilku grup porównujĊcych te same pary plakatów. Myœlę, iů warto przytoczyý najczęœciej powtarzajĊce
się, znamienne odpowiedzi na wybrane pytania, aby w ten sposób ugruntowaý
bardziej usystematyzowane wnioski, jakie wedâug mnie pâynĊ z tego doœwiadczenia dla praktyki dydaktycznej na obszarze edukacji filmowej.
W odniesieniu do Paryůanki w pierwszym „spojrzeniu” uwagę zwracaâa
przede wszystkim harmonia kolorów – czerwieľ sukienki, fiolet ust i pomaraľczowa barwa wâosów kobiety, a ogólne wraůenie, jakie plakat wywoâuje,
okreœlane byâo mianem „zmysâowoœý, kobiecoœý, erotyka”. Studenci
(w ůadnej grupie nikt nie widziaâ filmu Boisronda) spodziewali się, iů film
przedstawia historię pięknej kobiety, byý moůe femme fatale, wplĊtanej w romansowĊ, prawdopodobnie enigmatycznĊ intrygę. Konfrontacja owych
zaâoůeľ ze streszczeniem fabuây wykazaâa rozbieůnoœci między treœciĊ sugerowanĊ (odczytanĊ przez widzów z plakatu), a opisanĊ w notatce: bohaterka
przedstawiana jest w niej jako raczej naiwna i prostoduszna, niezbyt wyrafinowana i tajemnicza. Jako sugestie dla interpretacji wskazywali przede
wszystkim charakterystycznĊ pozę kobiety – uwodzicielskĊ, przywodzĊcĊ na
myœl mroczne pięknoœci kina lat 30. i 40. oraz brak przedstawienia szczegóâów twarzy za wyjĊtkiem zmysâowych ust. Jednakůe ten sam element wywoâywany byâ takůe w odpowiedzi na pytanie czwarte, jako odpowiadajĊcy
graficznej konwencji (wâaœciwej zresztĊ wczesnym dzieâom Œwierzego). Porównanie Paryůanki Œwierzego z plakatem reklamowym poskutkowaâo przekonaniem, iů artystyczny plakat zwodzi widza (jak kobieta na nim umieszczona)
i wzbudza wyobraůenia niezgodne z rzeczywistym stylem i atmosferĊ filmu –
plakat dystrybutora zapowiada raczej lekkĊ komedię romantycznĊ, choý z elementami intrygi; bardziej teů akcentuje nazwisko Brigitte Bardot w obsadzie.
Jeszcze większe rozbieůnoœci między „horyzontem oczekiwaľ” widza
a faktycznĊ treœciĊ filmu rodziâo spotkanie z plakatem do Szeptów i krzyków.
Dzieâo wywoâywaâo skojarzenia znów ze zmysâowoœciĊ i kobiecoœciĊ, uwagę
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zwracaây przede wszystkim wydatne, naturalistyczne usta oraz niezwykâe,
zielone wâosy, przypominajĊce „trawę na wietrze”. PrzewaůajĊca większoœý
studentów (wielu nie znaâo filmu Bergmana) wnioskowaâa na podstawie
tego plakatu, iů Szepty i krzyki to opowieœý o kobiecie (najczęœciej spodziewano się jednej gâównej bohaterki) i jej ůyciu wewnętrznym. Byý moůe teů
o œmierci – wâosy przesâaniajĊce oczy interpretowane byây jako znak przemijania, znikania. Bardzo ciekawe byây uwagi o kolorystyce plakatu: zieleľ
odczytywana byâa jako symbolizujĊca zwiĊzek z naturĊ, odcienie niebieskiego – jako nawiĊzanie do sfery duchowej (niebiaľskiej?), a róů – jako zaakcentowanie roli seksualnoœci w filmie. Poœród nawiĊzaľ pozafilmowych
wspominano podobieľstwo do innych plakatów artysty obecnych na wystawie, wskazujĊc na konsekwencję stylistycznĊ Œwierzego. Dla tych, którzy
filmu nie widzieli, porównanie z plakatem dystrybutora (cztery kobiece bohaterki w biaâych sukniach w parku) przyniosâo zaskoczenie i zmieniâo
oczekiwania względem historii. W rozmowach na temat fabuây okazaâo się
jednak, ůe i ten plakat nie zapowiada w peâni wizji Bergmana.
Plakat do Ziemi obiecanej zostaâ uznany za najbliůej zwiĊzany z filmem, a jego wymowa symboliczna byâa dla studentów najbardziej jednoznaczna
i czytelna. Mimo iů niemal wszyscy znali jeœli nie film, to powieœý Wâadysâawa Reymonta (a ekranizacja Wajdy jest w tym wypadku raczej wiernym oddaniem fabuây), próbowali wczuý się w sytuację mâodego widza (ciĊgle
z myœlĊ o uczniach), który dopiero decyduje, czy chce zobaczyý Ziemię obiecanĊ. Pierwsze wraůenie w odbiorze plakatu skupiaâo się na monochromatycznych barwach, z których wyâamuje się czerwieľ szala. Zdziwienie budziâ
kontrast kolorystyki dzieâa z informacjĊ „promocyjnĊ”, iů film jest „barwnĊ
adaptacjĊ powieœci” – to zaskoczenie prowadziâo takůe do formuâowania
pierwszych hipotez interpretacyjnych, iů postaý bez twarzy wyobraůona na
plakacie symbolizuje bohatera bez okreœlonej toůsamoœci, ale naznaczonego
krwiĊ, byý moůe teů zbrodniĊ. Wizerunek męůczyzny w stroju z epoki oceniony zostaâ jako mistrzowsko kondensujĊcy informacje o fabule filmu:
historii wzlotu i upadku kariery okupionej ofiarĊ. Kontrasty czerni i bieli
równieů zwróciây uwagę studentów, zapowiadajĊc film mroczny, groŭny, ale
eksponujĊcy wyraziste róůnice między postawami. Studenci zauwaůyli równieů, iů ograniczenie barw w plakacie jest wyjĊtkowe dla twórczoœci Œwierzego, ale ůe malarski styl pojawia się w wielu innych dzieâach – faktycznie,
Œwierzy doskonaliâ uůycie malarskich œrodków wyrazu w plakacie po tym,
jak w poczĊtkach twórczoœci uůywaâ przede wszystkim formy graficznej
(czego wyrazem jest np. Paryůanka).
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Wnioski dla paratekstualnej dydaktyki filmu
Powyůsze uwagi i notatki z „czytania” plakatów Œwierzego dowodzĊ, iů artystyczny plakat filmowy to dzieâo heterogeniczne, bogate zarówno pod
względem plastycznym, jak i „przyfilmowym”. Najciekawsze, oryginalne
i wyjĊtkowe plakaty œwiatowe pochodzĊ z czasów dwudziestolecia międzywojennego, najbardziej interesujĊcy twórcy polscy tworzyli w latach po drugiej wojnie œwiatowej („polska szkoâa plakatu”) oraz tworzĊ wspóâczeœnie –
powstajĊ plakaty zarówno do filmów aktualnych, jak i dawnych, dostępne
jednak najczęœciej jedynie w formie elektronicznej lub na zamówienie (ciekawym zjawiskiem jest tu Visual Studio, zaâoůone przez Edmunda Lewandowskiego z potrzeby powrotu do sztuki plakatu). Plakat moůe oszukiwaý
widza, manipulowaý jego oczekiwaniami, proponowaý mu pakt oparty na
faâszywych zaâoůeniach. Ale moůe teů w interesujĊcy, intrygujĊcy sposób
zapowiadaý treœý filmu, a takůe delikatnie sugerowaý odbiorcy pierwsze
hipotezy interpretacyjne, wytyczaý tropy, za którymi widz moůe podĊůyý
lub, przeciwnie, obraý zupeânie inne w geœcie polemiki z plakacistĊ. Dogâębna analiza (lektura) plakatu artystycznego wymaga nierzadko od odbiorcy wysokich kompetencji i wiedzy o sztuce, o twórcy, o powiĊzaniach między filmem a praktykĊ plakatu. Jeœli przed takim plakatem staje uczeľ (lub
student), nauczyciel (wykâadowca) moůe (ale czy musi?) przyjĊý teů na siebie
rolę przewodnika, będĊc depozytariuszem wiedzy koniecznej do odszyfrowania tego specyficznego filmowego paratekstu.
Z drugiej strony, jeœli poprzez pokazanie plakatu chcemy (jako pedagodzy)
odtworzyý pierwotnĊ sytuację spotkania z plakatami na ulicach miast,
w rejonie uwodzĊcych przybytków X muzy, musimy teů uœwiadomiý mâodym
widzom, iů nie kaůdy odbiorca plakatu takie wyůsze kompetencje posiadaâ,
a wtedy jego lektura paratekstu przebiegaâa inaczej i prowadziâa do wyksztaâcenia się innego „horyzontu oczekiwaľ”. Konfrontowanie owych oczekiwaľ
z rzeczywistĊ treœciĊ filmu moůe daý impuls do bardzo interesujĊcej dyskusji juů
po seansie, dzięki której plakat objawi się w nieco innym œwietle, a cechy charakterystyczne dla stylu danego artysty okaůĊ się zapewne bardziej wyraŭne. Porównanie plakatów artystycznych z reklamowymi uwraůliwi uczniów na odmienne strategie marketingowe, a prawdopodobnie obudzi w nich takůe tęsknotę za plakatami spod znaku mistrzowskiego rzemiosâa i prawdziwej sztuki, która
porusza, intryguje, skâania do refleksji, choý jest zarazem trudna i wymagajĊca,
a nierzadko zwodzi widza miraůem nigdy niewypeânionego paktu.
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Jednakůe zwodzenie to takůe uwodzenie, a zatem przeznaczenie plakatów
od poczĊtku ich istnienia. Dlatego jestem przekonana, iů kaůdy seans filmowy w sytuacji dydaktycznej warto poprzedziý owĊ grĊ uwodzenia pięknym
plakatem. Nawet jeœli jego lektura będzie bâędna, a „horyzont oczekiwaľ”
okaůe się fatamorganĊ, będzie to na pewno rozlegây horyzont refleksji nad
paratekstualnoœciĊ.
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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 Bobiľski textual film education model. The author
treats film posters as film paratexts and discuss them as useful in school and university didactics. A report of workshops on Waldemar Œwierzy’s works is given as an example of poster
reading.
Keywords: film poster, film education, paratext, didactics

