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Od przygotowaƒ do ekranu,
czyli „Od pe∏ni do pe∏ni”
Produkcja
W kraju, w którym nawet politycy korzystajà z us∏ug wró˝ek, tylko naprawd´ twarda sztuka mo˝e pokonaç
konkurencj´. Lenka (Katarzyna Glinka) zosta∏a stworzona do tego, by w bran˝y wró˝biarskiej robiç karier´.
Jest przedsi´biorcza, pi´kna i nie cofnie si´ przed niczym, by udowodniç klientom, ˝e posiada magiczne
zdolnoÊci. Pomaga jej w tym genialny wujek iluzjonista. Interes idzie jak w bajce, a˝ do czasu, gdy najlepsza
klientka Lenki, natchniona buddystka Iwona (Monika Kwiatkowska), postanawia pope∏niç samobójstwo.
Porzuci∏ jà m´˝czyzna jej marzeƒ – Oskar (Andrzej Nejman). Co wi´cej, Iwona chce przekazaç policji list
samobójczy, w którym winà za wszystko obarcza Lenk´. Ca∏y Êwiat Lenki wali si´ nagle w gruzy. Lenka
musi teraz u˝yç wszystkich swych magicznych sztuczek, by odwieÊç Iwon´ od samobójstwa. Jest na to tylko
jeden sposób: sprawiç, by Oskar zakocha∏ si´ w Iwonie. Jednak Lenka nie podejrzewa, ˝e wchodzi prosto
do jaskini lwa. Zaczyna si´ niebezpieczna gra…

F

ilm „Od pe∏ni do pe∏ni” jest utrzymany w duchu zwariowanych komedii o dynamicznym tempie i ciàg∏ych
zwrotach akcji. Mimo jasno sprecyzowanego gatunku
na etapie scenariusza, podstawowym za∏o˝eniem re˝ysera by∏o to, ˝eby film by∏ grany, opowiadany kamerà
i ilustrowany dêwi´kiem i muzykà tak, jakby by∏ dramatem bàdê niekiedy wr´cz horrorem, a nie komedià. KomediowoÊç mia∏a wynikaç tylko ze scenariusza i sytuacji. Oznacza∏o to, ˝e twórcy filmu stan´li przed zadaniem zrobienia komedii pozbawionej cech komedii
w warstwie aktorskiej, muzycznej czy wizualnej.
Tomasz Szafraƒski wymaga∏ przygotowania filmu
w ka˝dym mo˝liwym szczególe. Podczas pisania scenariusza i tworzenia obsady (niektóre role zosta∏y napisane specjalnie z myÊlà o konkretnych aktorach, np. Andrzeju Nejmanie i Jerzym Boƒczaku), spotykaliÊmy si´
regularnie w celu wyboru odpowiedniej koncepcji wizualnej dla powstajàcej opowieÊci. Cz´Êcià tych spotkaƒ
by∏o oglàdanie i drobiazgowe analizowanie filmów.
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Najwi´kszà inspiracj´ dla re˝ysera stanowi∏y: animowany majstersztyk „Ratatouille” (re˝. Patrick Hegarty), komedia „Ostre psy” (re˝. Edgar Wright) oraz thriller „Azyl” (re˝. David Fincher). Filmy te na ka˝dym
etapie produkcji filmu by∏y punktem odniesienia dla
wszystkich kluczowych cz∏onków ekipy. Zapoznanie si´
z nimi by∏o dla nich obowiàzkowe.
Wspólnie stworzyliÊmy szereg za∏o˝eƒ wizualnych, które by∏y podstawà do podejmowania wszystkich póêniejszych decyzji. Jednà z najistotniejszych by∏ kolor filmu.
Przedstawiony Êwiat mia∏ byç uporzàdkowany kolorystycznie, pozbawiony przypadkowych, jaskrawych barw.
Skala barwna zosta∏a ograniczona do barw jesieni. Bràzy, ˝ó∏cie, delikatne pomaraƒcze, mi´kkie fiolety, rude zielenie i sepie da∏y poczucie lekkoÊci i odrealnienia. Twarze postaci zosta∏y stonowane. Nabra∏y ciep∏ego sepiowo-oliwkowego odcienia.
Kolejnym za∏o˝eniem by∏a konsekwentna inscenizacja, polegajàca na d∏ugich uj´ciach, odarta z wszelkich
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niepotrzebnych elementów i ozdobników w celu uzyskania jak najwi´kszej prostoty i p∏ynnoÊci opowiadania. Wa˝nym elementem uj´ç by∏y precyzyjne szwenki (bardzo szybkie panoramy), ods∏aniajàce nowe elementy i wprowadzajàce dynamik´, jak równie˝ majàce
funkcje monta˝owe. Szwenk cz´sto zast´puje ci´cie.
Podj´liÊmy równie˝ decyzj´, ˝eby u˝ywaç obiektywów
o sta∏ych ogniskowych (bez transfokatorów) i wyeliminowaç steadicam i kamer´ z r´ki. Historia mia∏a byç
opowiadana przez bohaterów, co oznacza∏o, ˝e kamera mia∏a poruszaç si´ z aktorem. Nie stosowaliÊmy równie˝ tzw. establishing shots, b´dàcych obiektywnym pokazaniem widzowi miejsca akcji. ZrezygnowaliÊmy te˝
ze zmiennego klatkarzu (brak uj´ç przyspieszonych lub
spowolnionych). G∏´bia ostroÊci jest p∏ytka.
Aby zrealizowaç wyznaczony plan nale˝a∏o zrobiç precyzyjne storyboardy (komputerowe i rysowane). Firma
RMG stworzy∏a równie˝ trójwymiarowà animacj´
wn´trz wed∏ug szkiców scenografa Rafa∏a Waltenbergera, na podstawie których póêniej zbudowano dekoracje we wroc∏awskiej hali zdj´ciowej. Powsta∏e animatiki da∏y mo˝liwoÊç poruszania si´ kamerà i umiejscawiania symbolicznych postaci ludzkich. Pomog∏o to
w przygotowaniu storyboardów do najbardziej skomplikowanej cz´Êci filmu – sekwencji samobójczej. Storyboardy zawiera∏y dane dotyczàce m.in. wielkoÊci planu, wielkoÊci obiektywu i wysokoÊci ustawienia kamery, jak równie˝ by∏y ÊciÊle po∏àczone ze scenariuszem
i scenopisem. Umo˝liwia∏o to natychmiastowy wglàd
w kszta∏t danej sceny.
Wszyscy szefowie pionów otrzymali setki rysunków,
z którymi musieli si´ zapoznaç i na których podstawie
mogli realizowaç przypisane im zadania. Okaza∏o si´,
˝e mimo regularnego wykorzystywania storyboardów
w reklamie, fakt precyzyjnej pre-wizualizacji ca∏ego
dwugodzinnego filmu jest w Polsce ciàgle nowoÊcià. Ca∏a ekipa musia∏a si´ wi´c najpierw nauczyç efektywnej
pracy ze storyboardami, zanim mog∏y staç si´ pomocà, a nie przeszkodà. Wówczas regularnie zacz´∏y odbywaç si´ konferencje z szefami pionów, podczas których omawiane by∏y dok∏adnie wszystkie sceny filmu.
RównoczeÊnie odbywa∏y si´ próby z aktorami i klasyczne próby operatorskie. Po podj´ciu decyzji co do negatywu, obiektywów, faktur, kolorów, etc. przystàpiliÊmy do robienia teaserów napisanych przez T. Szafraƒskiego. Re˝yser podjà∏ decyzj´, by zrezygnowaç
z typowo komediowych teaserów w jasnych barwach
i zamiast tego postawiç na klimat tajemnicy, magii i niepoprawnego czarnego humoru, którym przesycony b´dzie sam film. Oba teasery by∏y wi´c zrealizowane
w precyzyjnych d∏ugich uj´ciach, z kamery poruszajà-

cej si´ na wózku, nie szwenkowanych. Szczególnie teaser samobójczy by∏ du˝ym wyzwaniem. W jednym uj´ciu trzeba by∏o p∏ynnie pokazaç ca∏e muzeum Êmierci
i opowiedzieç histori´ niedosz∏ego samobójcy, jak równie˝ poprzez rekwizyty, Êwiat∏o i efekty specjalne zasygnalizowaç elementy przysz∏ego filmu.
Próby operatorskie. W celu osiàgni´cia zamierzonego efektu kolorystycznego, konieczne by∏o zasto-
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Storyboardy wygenerowane
w programie FrameFroge 3D Studio 2
przez Tomasza Szafraƒskiego

Produkcja

sowanie procesu digital intermediate, dzi´ki któremu
kontrola barwy i jej nasycenia daje nieporównywalnie wi´ksze mo˝liwoÊci kszta∏towania obrazu. Podobny efekt mo˝na otrzymaç metodà tradycyjnà, ale wtedy koszty scenografii wzros∏yby bardzo. Natomiast niestandardowa obróbka negatywu, majàca na celu
zmniejszenie kontrastu i nasycenia barw, by∏aby
w naszych warunkach produkcyjnych niewykonalna.
Jednak dla producenta DI powodowa∏ wzrost kosztów. PrzeprowadziliÊmy wi´c testy porównawcze: negatyw-klasyczna korekcja-kopia pozytywowa i negatyw-proces DI-kopia pozytywowa. Efekty zosta∏y zaprezentowane producentowi i kilku bezstronnym
osobom na projekcji. Werdykt by∏ jednoznaczny: DI
pomóg∏ uzyskaç ˝àdany look.
Podczas prób surowcowych zdecydowaliÊmy ca∏y film
zrealizowaç na negatywach Fuji. Testowa∏em tak˝e Kodaka – by∏ lepszy w du˝ych podekspozycjach, ale po obróbce DI okaza∏o si´, ˝e obie marki mo˝na do siebie
upodobniç. Ten fakt w po∏àczeniu z warunkami finansowymi przesàdzi∏ o wyborze trzech surowców Fuji:
Eterna 500 do nocnych wn´trz i plenerów, Eterna 250D
do dziennych wn´trz (i cz´Êciowo dziennych plenerów),
F-64 D do dziennych plenerów. Ka˝dy z tych surowców od razu przeeksponowywa∏em o 2/3 przys∏ony w celu zwi´kszenia informacji w zeskanowanym póêniej cyfrowym negatywie.
Fomat. Oryginalnie re˝yser planowa∏ nakr´ciç film
w formacie 1:1.85, ale w fazie testów powsta∏a myÊl
aby sprawdziç 1:2,35. Na wst´pie odrzuciliÊmy optyk´ anamorfotycznà ze wzgl´du na jej charakter, nieodpowiadajàcy naszej historii (m.in. poziome flary czy
specyficzne zniekszta∏cenia podczas szybkiego przeostrzania). SprawdziliÊmy jednak opcje pracy z obiektywami sferycznymi i kadrowaniem do szerokiego formatu, czyli uzyskania tego formatu z pe∏nej szerokoÊci klatki (Super 35). Okaza∏o si´ jednak, ˝e
skanowanie 2K da∏o niezadowalajàcy efekt ekranowy. Potrzebny by∏ skan 4K, a na taki produkcja nie
mog∏a ju˝ sobie pozwoliç (koszt i czas). PozostaliÊmy
wi´c przy 1:1.85 i dla zwi´kszenia powierzchni kadru
na negatywie (lepszej ostroÊci) wybraliÊmy format Super 35. Kuszàca by∏a jeszcze opcja 3-perforacyjnego
transportu negatywu w kamerze (mniejsze o 1/4 zu˝ycie negatywu), ale zostaliÊmy przy pe∏nej klatce
(open gate), co mia∏o znaczenie dla postprodukcji
(efekty specjalne, przekadrowywania i dynamiczne
kadrowanie).
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Optyka i filtry. Po testach ekranowych wybraliÊmy zestaw Zeiss Ultra Prime 1.9 T (od 16mm do 180mm).
Te obiektywy dajà g∏adki, ostry, mi´kki i „spokojny” obraz – odpowiedni dla projektu. W zamierzeniu ca∏oÊç
zdj´ç mia∏a powstaç przy przys∏onie 2.0 i tak si´ sta∏o.
Oprócz „ekspozycyjnych” filtrów ND i polaryzacyjnych
nie u˝ywa∏em ˝adnych filtrów efektowych. Wyjàtkiem
by∏y dwie sceny. Pierwsza w tzw. Magicznym Miejscu,
gdzie zastosowa∏em Glimmer Glas w po∏àczeniu z lekkim White Promistem. Glimmer Glass sprawdzi∏ si´
tak˝e w dziennej scenie festynu kwiatowego, powodujàc delikatne rozÊwietlenie obrazu.
Kamera. Arriflex 535 by∏ ekonomicznie korzystny, a jego waga i pewna niepor´cznoÊç nie mia∏a znaczenia,
gdy˝ nie planowaliÊmy zdj´ç z r´ki ani steadicamu.
Drugiego dnia zdj´ciowego magiczne si∏y spowodowa∏y jednoczesnà awari´ kilku urzàdzeƒ: p´k∏a soczewka w lampie 18K, zepsu∏ si´ laptop sekretarki planu,
wysiad∏y telefony re˝ysera i operatora oraz...ca∏kowicie przesta∏a dzia∏aç kamera. Asystent Zbyszek Jakubowski, pomimo wieloletniego doÊwiadczenia, nie potrafi∏ zlokalizowaç dziwnej usterki. Po szeÊciu godzinach
(zdj´cia obywa∏y si´ we Wroc∏awiu) Panavision przys∏a∏ drugà kamer´ – Arricama, który pracowa∏ przez
kolejne dni, zanim nie wróci∏a naprawiona 535. W tym
nieszcz´Êciu mieliÊmy du˝o szcz´Êcia, gdy˝ wraz z nià
przyjecha∏ Moviecam. Panavision w trosce o klienta da∏
nam gratisowo „zapasowà” kamer´ i mogliÊmy jej u˝ywaç jako kamery B w niektórych trudnych scenach.
Âwiat∏o, scenografia i dym. ChcieliÊmy uzyskaç obraz w lekko ciep∏ej i mi´kkiej tonacji o stosunkowo ma∏ym kontraÊcie barwnym. Cz´Êç tego efektu otrzymano na planie, a ostateczny look zosta∏ osiàgni´ty w korekcji barwnej na zeskanowanym negatywie.
Scenografia, kostiumy, make-up by∏y dobierane ze ÊwiadomoÊcià efektu koƒcowego. Jednak cz´Êç elementów
scenograficznych mia∏a byç zmieniona w DI. Jednym
z zadaƒ korekty barwnej by∏o pozbycie si´ intensywnej
zieleni. Zieleƒ drzew, traw, liÊci zosta∏a zmieniona
w kierunku bràzów, sepii, ciemnych pomaraƒczy i ˝ó∏ci. Innym bardzo istotnym zabiegiem by∏o „odsàczenie”
intensywnych czerwieni i purpur z twarzy postaci.
W scenach nocnych Êwiat∏o kluczowe i wype∏niajàce by∏o lekko kontrastowane przez folie typu Amber. Natomiast nocne Êwiat∏o kontrowe 3200K (ksi´˝ycowe)
by∏o konsekwentnie filtrowane przez Mist Blue (Rosco). Filtr ten na pierwszy rzut oka wyglàda jak 1/2 CTB,
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ale w istocie jest jakby cieplejszy i mniej intensywny.
W wi´kszoÊci przypadków nie u˝ywa∏em jednostek
HMI w scenach nocnych. JeÊli by∏a taka potrzeba i tak
foliowane by∏y do 3200K. W jednej scenie (Magiczne
Miejsce) bardzo daleko ustawione jednostki 18K
Êwieci∏y swojà oryginalnà temperaturà, aby nie os∏abiaç
ich mocy. Reszta lamp zosta∏a odpowiednio skorygowana, aby utrzymaç ma∏y kontrast temperatury barwnej. Dodatkowo Êwiat∏a twarzy w zbli˝eniach by∏y cz´Êciowo filtrowane foliami #156 (Chocolate) i #17 (Surprise Peach). Nocne sceny w plenerze musia∏y mieç
mi´kki charakter. Mi´kkie cienie i mi´kkie, delikatnie
wyodr´bniajàce Êwiat∏o kontrowe.
Nad miejscem akcji oÊwietlacze na podnoÊnikach montowali konstrukcj´ sk∏adajàcà si´ ze spacelightów, która by∏a b∏yskawicznie przemieszczana w zale˝noÊci
od uj´cia – jak wielki chiƒski lampion. Kiedy potrzebne by∏o oÊwietlenie du˝ych przestrzeni przy pomocy jednostek typu Dino z wysokich podnoÊników, charakter
Êwiat∏a tylko pozornie zmienia∏ si´ na bardziej twardy.

Dzi´ki rozpylanym dymom pozostawa∏ mi´kki.
Najwi´ksza pod wzgl´dem u˝ytego Êwiat∏a jest nocna scena na statku. W filmie wyglàda bardzo naturalnie, ale t∏o ca∏ej akcji, czyli przestrzeƒ po drugiej stronie Odry (Ostrów Tumski we Wroc∏awiu) musia∏o byç
od poczàtku oÊwietlone. Gaffer Tomek „D∏ugi” Kitrasiewicz u˝y∏ do tego oko∏o 30 reflektorów 10K i 5K,
rozmieszczonych w du˝ych odleg∏oÊciach od siebie, co
wymaga∏o osobnych generatorów i du˝ej iloÊci przewodów zasilajàcych. Dodatkowo przeciwleg∏y brzeg
by∏ doÊwietlany jednostkami Dino, stojàcymi w pobli˝u statku.
Podobnie jak plenery, wn´trza by∏y w wi´kszoÊci zadymiane w celu osiàgni´cia wymaganego nastroju.
Przed uj´ciem wszyscy czekali w napi´ciu, kiedy us∏yszà has∏o: „Dym ok!”. W ka˝dym uj´ciu jego poziom
musia∏ byç taki sam. By∏o to szczególnie trudne, gdy˝
uj´cia cz´sto trwa∏y 3 minuty i dym ulatnia∏ si´! Dla dymiàcych dy˝urnych i ca∏ej ekipy ten dym by∏ swego rodzaju horrorem.

KODAK.
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Klatka przed (z lewej) i po korekcji barwnej (z prawej), w formacie 1:1,85. Ocieplone zielenie, zmiana
koloru samochodu z czerwonego na rdzawo-pomaraƒczowy, odcieƒ skóry w oliwkowo-sepiowej tonacji

Inscenizacja, ruch kamery i obiektywu. Film cz´sto opowiadany jest przez ponad 3-minutowe, jednouj´ciowe sceny. W opowieÊci dajà bardzo du˝e poczucie realnoÊci i autentycznoÊci. Takie sceny mog∏yby byç
zmontowane z kilku uj´ç, co by∏oby du˝o ∏atwiejsze
w realizacji. Natomiast widz nie mia∏by ju˝ takiego poczucia jednoÊci i przesta∏by byç obserwatorem. To, ˝e
obserwujemy akcj´ z p∏ynnie zmieniajàcego si´ punktu jest ca∏kowicie naturalne i pozwala widzowi bardziej
poczuç si´ obserwatorem opowiadanej historii. W taki sposób odbieramy otaczajàcy nas Êwiat – bez ci´ç.
Najbardziej popularnà i najbardziej bezpiecznà metodà jest filmowanie w wielu planach. Najpierw kr´ci si´
szeroki plan, tzw. mastershota (jednak z mastershotem
nie ma to nic wspólnego). Potem, aby podkreÊliç i wyodr´bniç mocne, najistotniejsze momenty, punkty historii – dokr´ca si´ bli˝sze plany. Dobrze, jeÊli te bli˝sze plany sà kr´cone tylko do wybranych, konkretnych
fragmentów. Cz´Êciej jednak kr´ci si´ ca∏à scen´ od poczàtku do koƒca w bli˝szym planie (lub jeszcze jednym
lub dwóch poÊrednich). Prawdziwy mastershot polega
jednak na czymÊ innym. Musi byç wizualnym przebiegiem, w którym w zmiennym (lub sta∏ym) planie kamera wydobywa z akcji w∏aÊciwà energi´. W∏aÊciwà, czyli takà, która przekazuje widzom informacje i emocje,
prowadzàc ich przez histori´.
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Przed uj´ciem wszyscy
czekali w napi´ciu, kiedy
us∏yszà has∏o: „Dym ok!”

Jednà z takich scen jest spotkanie g∏ównych bohaterów
na Êrodku ulicy. Wyglàda ono bardzo naturalnie: kamera z du˝à pr´dkoÊcià jedzie na wózku w lewo i w prawo, za szybko przemieszczajàcymi si´ postaciami. Widz
nie zdaje sobie sprawy, ˝e wózkarz Rafa∏ Sarat musia∏
bardzo dynamicznie, w biegu, zmieniajàc kierunki pchaç
wózek wa˝àcy wraz z kamerà, operatorem i focus pullerem oko∏o 300 kg na szynach d∏ugoÊci 30 m, ustawionych tu˝ przy parkanach, bramach i zaparkowanych
przed kamerà samochodach.
OczywiÊcie, zanim wystartowa∏a kamera musieliÊmy
przeprowadziç próby, aby nabraç pewnoÊci, ˝e wszystkie elementy uj´cia sà w∏aÊciwe. Po ka˝dym b∏´dzie trzeba by∏o zmieniç rolk´, gdy˝ mog∏o si´ na niej zmieÊciç
tylko jedno uj´cie. By∏o to pierwsze uj´cie tego typu
podczas produkcji i wtedy ekipa zda∏a sobie spraw´, jaki robi film. Nast´pnego dnia wózkarz mia∏ problemy
z nogami, a po kilku miesiàcach nadwer´˝one kolano
nie wytrzyma∏o i dozna∏ powa˝nej kontuzji.
Innym przyk∏adem mastershota jest uj´cie nocnej sceny na statku: Oskar, czyli Andrzej Nejman zauwa˝a tonàcà osob´, alarmuje wszystkich pasa˝erów na pok∏adzie i kiedy t∏um jedynie gapi si´ w czeluÊç zmàconej
wody, on postanawia skoczyç na ratunek. Wszystko odbywa si´ w jednym uj´ciu. Normalnie ten fragment sceny zosta∏by przeci´ty na co najmniej dwa uj´cia – do wody wpad∏by dubler-kaskader! Ambicjà twórców by∏o
jednak, aby konsekwentnie zostaç przy jednym uj´ciu.
Andrzej skoczy∏ wi´c z wysokoÊci 4 m, uderzajàc w wod´ o temp. 5 stopni ca∏à powierzchnià cia∏a, aby zetkni´cie z nià by∏o jak najefektowniejsze.
Wielu prób wymaga∏o te˝ pierwsze uj´cie do sceny
na koncercie punkowym. W pusty kadr w zbli˝eniu nieoczekiwanie wchodzi znana nam postaç, ale w zupe∏nie nowym wcieleniu. Kamera odje˝d˝a i przed obiektywem stopniowo ujawniajà si´ cz∏onkowie grupy punkowej (w tej roli wystàpi∏ zespó∏ Buzu Squat),
wykonujàcej na scenie swój utwór. Kamera jest w ciàfot. Horyzont Studio/
Materia∏y producenta

Prelighting. Cz´Êç scen wymaga∏a wczeÊniejszego
oÊwietlenia. Dom Iwony, czyli wysoka na 7 metrów dekoracja zbudowana we wroc∏awskiej hali zdj´ciowej,
musia∏ byç przygotowany zanim wejdà do niego aktorzy. Prace polega∏y g∏ównie na podwieszeniu spacelightów, których intensywnoÊç regulowana by∏a iloÊcià
w∏àczanych sekcji oraz innych reflektorów oÊwietlajàcych obszernà scenografi´. Za oknami umieÊciliÊmy du˝e jednostki HMI i tungsten wraz z odbijajàcymi blendami. Za jednym z okien rozpi´to bluebox, na którym
póêniej mia∏ byç generowany nocny krajobraz.
Druga czeÊç scenografii – tzw. Sala Tortur zosta∏a wyposa˝ona we wczeÊniej zaprojektowane oÊwietlenie
pod szklanà pod∏ogà. Te lampy (Kinoflo), jak i drugi
zestaw normalnych jarzeniówek przymocowanych
do Êcian, by∏ wybiórczo sterowany i w∏àcza∏ si´ jako preludium do groênej i bardzo specyficznej sceny akcji.
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G∏´bia ostroÊci. Minimalna g∏´bia ostroÊci T 2.0. by∏a dla ostrzyciela i szwenkiera doÊç stresujàca. Zdarza∏y si´ sytuacje, ˝e po kilku nieudanych próbach trudnego uj´cia z szybkimi przeostrzeniami i precyzyjnie wyznaczonymi pozycjami dla aktorów, szwenkier Darek
Panas sugerowa∏, abym mo˝e jednak zwi´kszy∏ przys∏on´ (co oczywiÊcie wiàza∏o si´ z mocniejszym Êwieceniem). Jednak byliÊmy konsekwentni i cierpliwi – ostatecznie udawa∏o si´ przecie˝ nakr´ciç zaprojektowane
uj´cie!
Nieoczekiwanie wschodzi s∏oƒce. W jednej z nocnych scen z du˝à iloÊcià statystów pojawi∏o si´ zagro˝enie, ˝e nie nakr´cimy ostatniego bardzo wa˝nego uj´cia. Niebo z czarnego zmienia∏o si´ w granatowe, moc
Êwiat∏a lamp by∏a stopniowo zwi´kszana, aby przebiç
si´ przez ju˝ dzia∏ajàcà z góry ch∏odnà poÊwiat´. Tymczasem kolejne próby i duble by∏y nie do zaakceptowania. Przy klasycznym procesie: negatyw-analizator
barw-kopia operator musia∏bym niestety powiedzieç re˝yserowi – „Koniec, ju˝ nie mo˝emy kr´ciç”. Majàc jednak sojusznika w DI mog∏em jeszcze w ju˝ w∏aÊciwie
ch∏odnym Êwietle poranka nakr´ciç ostatniego, dobrego dubla.
Efekty na planie i w komputerze. W filmie komputerowe efekty specjalne ∏àczà si´ z mechanicznymi.
Dzi´ki temu widz ich nie odró˝nia i postrzega doÊç naturalnie. Cz´Êç urzàdzeƒ mechanicznych zosta∏a zbudowana przez Janusza Króla i sà to prawdziwe wynalazki animowane w czasie rzeczywistym (g∏ówny rekwizyt – ÊmiercionoÊna szafa grajàca trafi∏ do Muzeum
Kinematografii w ¸odzi). Inne, poczàwszy od p∏ynnych
przejÊç miedzy ró˝nymi uj´ciami, poprzez kluczowanie
blueboxów, a˝ do dostawiania elementów stworzonych
ca∏kowicie w technice 3D do sfilmowanych uj´ç, zosta∏y wygenerowane wirtualnie przez Marcina Malewskiego i jego zespó∏ komputerowych magików. Natomiast
lustro uderzone ciÊni´tym przedmiotem i rozbijajàce si´
w kszta∏t p´kni´tego serca, wybuchajàce Êciany, zalewane pomieszczenia, postaci latajàce pod sufitem, walka z mechanicznym samurajem, samonaprowadzajàce
si´ baloniki – wszystko to osiàgni´te by∏o na planie.

fot. Horyzont Studio/Materia∏y producenta

g∏ym ruchu: widzimy ju˝ ca∏à scen´, po czym nast´puje panorama i kamera przelatuje nad g∏owami taƒczàcej publicznoÊci, zbli˝ajàc si´ do dwójki bohaterów rozmawiajàcych nad kana∏em Odry. Uj´cie zaczyna si´
i koƒczy w planie bliskim. Kamera, zamocowana
na kranie Supertechno, który z kolei przemieszcza∏ si´
jeszcze na szynach, przeby∏a tras´ oko∏o 45 m.

Od lewej: K. Glinka, W. Jastrz´bski – klapser,
M. Kwiatkowska-Dejczer, Z. Jakubowski – asystent,
D. Panas – szwenkier, A. ˚urawski – autor zdj´ç

Muzyka. Jeszcze przed poczàtkiem zdj´ç re˝yser rozpoczà∏ prac´ z kompozytorem Adamem Sztabà.
Wst´pne prace polega∏y na stworzeniu jasnej koncepcji filmu i znalezienia odpowiedniego komentarza muzycznego. Pomog∏o w tym wspólne s∏uchanie muzyki
filmowej i oglàdanie filmów. Koncepcja re˝ysera polega∏a na tym, by muzyka bardzo ÊciÊle towarzyszy∏a obrazowi i w przewa˝ajàcej mierze pe∏ni∏a funkcj´ ilustracyjnà, chocia˝ w kilku istotnych fragmentach by∏a równie˝ u˝ywana jako komentarz i kontrapunkt.
Nast´pnie kompozytor rozpoczà∏ przygotowywanie
g∏ównych motywów filmu. Re˝yser chcia∏ iÊç w Êlady
amerykaƒskich kompozytorów, którzy w pierwszych aktach filmu charakteryzujà postaci i elementy fabu∏y motywami muzycznymi, które nast´pnie sà modyfikowane, ale pozostajà im przypisane. Dzi´ki temu stwarza
si´ kod, w którym muzyka pomaga opowiadaç histori´. Stworzono wi´c motyw oszustów, motyw wró˝enia,
motyw S∏owika, motyw Oskara, motyw Iwony, motyw
Filipa, motyw baloników oraz motyw mi∏osny, na podstawie którego Sztaba napisa∏ póêniej przewodnià piosenk´ filmu.
Po zamkni´ciu monta˝u obrazu filmu rozpocz´to prace na komponowaniem utworów do konkretnych scen.
Re˝yser przygotowa∏ swojà wersj´ muzyki, podk∏adajàc do skoƒczonego obrazu zsynchronizowane utwory
muzyki filmowej. By∏o to punktem wyjÊcia do kolejnych
prac i stwarza∏o pozawerbalnà form´ komunikacji
z kompozytorem. Okaza∏o si´, ˝e z ustalanych poczàtkowo 50. minut muzyki ilustracyjnej zrobi∏o si´ 76 minut, przy czym ka˝da minuta musia∏a byç specjalnie napisana i nagrana, ze wzgl´du na niezwykle precyzyjne
dopasowanie jej do obrazu. Zaowocowa∏o to tysiàcem
stron partytury na ca∏à orkiestr´. Muzyka do filmu
„Od pe∏ni do pe∏ni” zosta∏a nagrana przez ca∏à Sinfoni´ Varsovi´, wzbogaconà o wybranych przez Adama
Sztab´ solistów.
FILM & TV KAMERA · 1/2009
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Produkcja
Digital intermediate. Po zmontowaniu filmu zosta∏y zeskanowane wybrane uj´cia. Klatki wymagajàce
wprowadzenia efektów trafi∏y do RMG we Wroc∏awiu.
Na okres tej cz´Êci postprodukcji zosta∏a stworzona
platforma online, dzi´ki której mogliÊmy przez Internet Êledziç prac´ nad efektami i je akceptowaç. Skoƒczone uj´cia w postaci plików na dyskach trafi∏y do Laboratorium i tam zacz´∏a si´ korekcja barwna. Kolorysta Olek Winecki na wst´pie przemieni∏ zielenie
w barwy w∏aÊciwe filmowi i ogólnie obni˝y∏ saturacj´
o 10 procent. Potem zacz´∏a si´ drobiazgowa korekcja
pozosta∏ych kolorów. W zale˝noÊci od sceny, niektóre
barwy by∏y mniej lub bardziej os∏abiane lub zmieniano ich odcieƒ. Nast´pnie zak∏adano maski przyciemniajàce i uprzestrzenniajàce wybrane uj´cia.
Ostatnim etapem by∏y przekadrowywania. Pe∏ne klatki, które w przestrzeni pozaobrazowej by∏y czyste, tzn.
bez mikrofonów, kraw´dzi scenografii czy szyn, mo˝na by∏o dokadrowywaç przesuwajàc w gór´ lub w dó∏.
StosowaliÊmy nawet dynamiczne panoramy, czyli podnoszenie i opuszczanie kadru w trakcie uj´cia.
Po ostatecznym zaakceptowaniu gotowe akty w postaci cyfrowej lecia∏y do Kopenhagi, gdzie by∏ naÊwietlany negatyw. Negatyw wraca∏ do Laboratorium i na materiale pozytywowym Fuji Eterna-CP 3513 DI robiono kopi´ niemà, która by∏a zatwierdzana podczas
projekcji w dwóch ró˝nych salach kinowych (problem

Produkcja
„Od pe∏ni do pe∏ni”
Re˝yseria: Tomasz Szafraƒski
Zdj´cia: Artur ˚urawski
Scenariusz: Tomasz Szafraƒski, Jaros∏aw Banaszek,
Agata Harrison
Monta˝: Marcin Litewka
Dêwi´k: Kuba Lenarczyk
Muzyka: Adam Sztaba
Operator kamery: Dariusz Panas
Asystent: Zbigniew Jakubowski
Wózek: Rafa∏ Sarat
Âwiat∏o: Luksfilm, gaffer: Tomek „D∏ugi” Kitrasiewicz
Efekty na planie: Janusz Król, Leszek O∏biƒski
Technocrane: Film Factory, Marek Rolka
Efekty komputerowe: RMG, koordynacja Marcin Malewski
Digital intermediate: Laboratorium, kolorysta: Olek Winecki
Produkcja: RMG, SPI
Obsada: Andrzej Nejman, Monika Kwiatkowska-Dejczer,
Andrzej Grabowski, Grzegorz Wojdon, Katarzyna
Glinka, Robert Czechowski
Kamery: Panavision – Arri 535, Arricam ST, Moviecam
Format: 1:1.85-Super 35-open gate
Negatyw: Fuji 35mm
D∏ugoÊç: 115 minut
www.odpelnidopelni.com

Od lewej: autor zdj´ç Artur ˚urawski i re˝yser
Tomasz Szafraƒski

ze standardem projekcji w polskich kinach wymaga
osobnego opracowania).
Wersja telewizyjna. Warto wspomnieç, i˝ przy klasycznym procesie negatyw-pozytyw operator musi
do korekcji barwnej podchodziç dwukrotnie. Najpierw
robi jà na analizatorze barw i potem wprowadza poprawki do pierwszej kopii korekcyjnej, by dzi´ki niej
dojÊç do finalnej kopii wzorcowej. Natomiast wersj´ telewizyjnà robi na telekinie jeszcze raz, od nowa (pracujàc z oryginalnym, Êci´tym negatywem). Korekcja DI
odbywa∏a si´ na referencyjny monitor kineskopowy o
du˝ej rozpi´toÊci tonalnej (mo˝e to byç tak˝e projektor wideo), ustawiony w ciemnym pomieszczeniu. KorygowaliÊmy obraz do ciemnej sali kinowej. Bardzo
ciemne tony, du˝e podekspozycje b´dà w kinie czytelne. Jednak odtworzone na zwyk∏ym monitorze telewizyjnym w normalnych domowych (czyli ró˝nych) warunkach b´dà czarnà otch∏anià. Do tego dochodzà jeszcze straty w czasie przesy∏ania sygna∏u drogà powietrznà
lub kablowà (tv) lub obni˝enie jakoÊci w skompresowanej wersji DVD. Wersja telewizyjna musi byç (niestety) wersjà jaÊniejszà i mniej kontrastowà. Inaczej
ciemne partie obrazu zniknà! OczywiÊcie jest to bolesne dla operatora, gdy˝ musi zapomnieç o tych dopracowanych subtelnych cieniach, ale taka jest w∏aÊnie specyfika obrazu z monitora tv i trzeba jà zaakceptowaç.
„Od pe∏ni do pe∏ni” jest filmem, w którym wielki nacisk po∏o˝yliÊmy na przygotowania, aby wykluczyç chaos w trakcie zdj´ç. Zawarty w storyboardach plan musieliÊmy wykonaç w ca∏oÊci, poniewa˝ ka˝de opóênienie wiàza∏o si´ z ryzykiem fiaska ca∏ego przedsi´wzi´cia.
OczywiÊcie podczas zdj´ç wprowadzaliÊmy modyfikacje. Nie musieliÊmy si´ przecie˝ nerwowo zastanawiaç,
gdzie postawiç kamer´: by∏y to g∏ównie ulepszone wersje naszych wielotygodniowych ustaleƒ. Jako ˝e scenariusz „Pe∏ni” obfitowa∏ w rzeczy co najmniej niecodzienne, a poprzeczka, którà sobie postawiliÊmy by∏a wysoka, wszyscy twórcy musieli wykazaç si´ du˝à
pomys∏owoÊcià, energià i wytrwa∏oÊcià, by realizacja
skomplikowanych scen mog∏a dojÊç do skutku. Ambicjà twórców by∏o, aby ka˝dy techniczny Êrodek pomaga∏ w opowiedzeniu ciekawej historii.
Artur ˚urawski

