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Magisterska praca artystyczna



Storyboardy do filmu „Co we mnie dobre”

Film, który opowiada         o każdym z nas
Mój dyplom artystyczny to film „Co we mnie dobre” trwający 8 min. Jest to krótkome-

trażowy film o poszerzeniu problemu społecznego, jakim jest akceptacja swojego wła-

snego ciała. Inspiracją dla mnie jest obserwacja współczesnego świata, który zatracił 

się w ideale standardów mediów społecznościowych. Rozmowa o problemach uświa-

damia, że nie jesteśmy jedyną ważną jednostką we wszechświecie. Posiadamy uczucia 

oraz ciało, te oba wyznaczniki powinny być ze sobą kompatybilne, żeby tworzyć zgraną 

harmonię. Jeżeli nie tolerujemy swojego ja, nie będziemy potrafić zrozumieć innego 

człowieka. Charakter kształtuje się poprzez dorastanie i doświadczenie życiowe. Nieste-

ty, nie będzie on w pełni wartościowy, ubliżając drugiej osobie. Film jest odzwierciedle-

niem tego, co człowiek widzi w sobie i tego jak go widzą. Nikt nie chciałby być poniżany 

i wyzywany za to, jak wygląda. Piękno jest wszędzie, nie ważne ile ma się lat, centyme-

trów czy kilogramów. Nie patrzy się na kolor włosów, skóry czy oczu. Standardy, któ-

re zostały wyznaczone kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu są nieaktualne. Szerzenie 

miłości do siebie samego jest czymś, czego powinni się nauczyć nie tylko oprawcy, ale 

także i ofiary hejtu.



kadr z filmu „Co we mnie dobre”Podzieliłam scenariusz na dwie części w świetle dziennym i w mroku. Świat dnia jest 

codziennym zmaganiem się z uporczywymi komentarzami, wyzwiskami czy wyrzecze-

niami. Ciemność jest prawdziwą stroną, czyli taką , w której nie przeszkadzają manka-

menty, części ciała, które są „normalne”, ale jednak są tym czymś, co podnosi swoją 

pewność siebie.



Prywatne zdjęcia aktorek występujących w filmie „Co we mnie dobre” 
Od lewej: Aldona, Ada, Natalia, Aleksandra i Gabriela

Na początku była twarz,   później było słowo

Wiadomo, że nie ma dwóch osób, które wyglądają identycznie. Postawiłam na kobie-

ty, ponieważ uważam, że są wrażliwsze na punkcie swojego wyglądu niż mężczyźni. 

Zauważyłam, że z trudem przyjmują komplementy oraz zawsze potrafią wymienić kil-

kanaście własnych wad. Moją grupą docelową były osoby, które zaakceptowały swo-

je niedoskonałości. Pomysł szybko wpadł mi do głowy, ponieważ gdzieś w głębi duszy 

wiedziałam, że chcę poruszyć temat aspektu fizycznego. Być może jest to nawiązanie 

do wcześniejszych lat, w  których sama doświadczyłam wrogości do tego tematu od 

innych osób. Osoby, które wybrałam są zupełnie inne w kwesti wyglądu, sposobu za-

chowania oraz myślenia. Co mimo wszystko miało ważną rolę, w  momencie swoich 

własnych wypowiedzi w części jasnej. 



Miejsca wykorzystane przy nagraniach filmu  „Co we mnie dobre”

Przestrzeń nie jest    wyznacznikiem miejsca

v 

Po skompletowaniu ekipy zaczęłam szukać miejsca. O ile nie było problemu z pomy-

słem dziennym, w którym od razu wiedziałam, że będzie to światło studyjne w studiu 

domowym, to światło UV, okazało się bardziej wymagające. Nie mogłam znaleźć od-

powiedniego miejsca, które pozwoli mi nagrać wymarzony materiał. Prawdopodobnie 

zawitałam do każdej przestrzeni fotograficznej w Rzeszowie. Żadne nie miało tego, co 

potrzebowałam. Idealnie w czasie zgrało się, że moja współlokatorka wyprowadziła się 

z pokoju obok. Po wstępnej analizie stwierdziłam, że nie ma na co czekać i kupiłam tło 

fotograficzne oraz dwie żarówki UV. Zaaranżowałam swoje własne prowizoryczne miej-

sce nagrań, które dało niesamowity efekt na filmie. Najprostsze rozwiązanie okazało się 

najlepszym. Hejt nie potrzebuje specjalnego miejsca żeby się pojawić, uważam, że ja 

również nie potrzebowałam specjalnie wyposażonych sal. 



Jak Cię widzą
tak Cię piszą

Tworzenie napisów na jednej z aktorek

Mają trądzik, nadmierne owłosienie, tłuste włosy, krzywy nos i  wiele innych manka-

mentów swojej urody. Widać, w szczególności na części jasnej, że kobiety nie są na tyle 

odważne, jak na początku filmu. Przedstawione zostają poszczególne elementy ciała. 

Posiadają linię, która nie jest piękna i prosta. Charakteryzują się zagięciami, które ob-

razują inaczej zauważalne elementy ciała niż w typowych standardach kobiecego cia-

ła. Ich sylwetki przypominają linię plastyczną. Są cienkie, grube, łamane, powyginane 

i nieregularne, a jednak mają w sobie coś, co potrafi przyciągnąć i zatrzymać. Ten sam 

fragment ciała jest pokazany na wszystkich pięciu osobach, jak wcześniej było trud-

no policzyć, tak teraz nie ma z tym problemu. Tolerują swój wygląd, są świadome wad 

i niedoskonałości. Kształty są różne. Jedna jest zaokrąglona, druga nie ma widocznych 

fałd skórnych — wzajemnie pokazują relacje między sobą. Zderzenie ideału ciemności 

i wad światła dziennego jest kontrastem pomiędzy tym, co czują aktorki a tym, co zo-

staje przedstawione. W końcu ukazują się ich największe wady, z którymi się kryją.



kadry z filmu „Co we mnie dobre”

Ciemna część ma przedstawić elementy ciała, z których każda z kobiet jest zadowolona. 

Wybrane z tych części będą podkreślone farbami fluorescencyjnymi, czyli takimi, które 

za sprawą światła UV zaczną świecić. Kobiety w  tej części mają za zadanie ekspono-

wać swoje wdzięki. W istocie trudno będzie poznać, jaka osoba jest przedstawiana, bo 

mimo wszystko ciemność będzie kształtować mylne wyobrażenie o odzwierciedlonej 

osobie. W tej części również zawiera się etap tworzenia napisu, który będzie stworzony 

z użyciem świecących farb. Zależało mi na pokazaniu atutów, różnych elementów, na-

wet tych nieoczywistych jak palce u stóp, kolana czy uszy.  W ten sposób zaczyna się ko-

lejna część, czyli światło dzienne. Przedstawione kobiety są w tej samej pozie, w której 

zakończyły poprzednią część. Oczywiście istnieje minimalna różnica, jaką jest element 

świetlny. Nie są już w farbie, tylko ich ciała są czyste. Zaprezentowane zostaje kilka czę-

ści ciała z różnych osób. Zależało mi na tym, aby to były te same części, tylko u innych 

ludzi. Ostatecznie stwierdziłam, że będą to m.in. oczy, usta, nos czy kolana. Teksty, które 

znajdują się na plecach oraz innych tylnych częściach są autentycznymi komentarzami 

na temat wyglądu tych kobiet. Niekoniecznie są to pozytywne sformułowania. Nega-

tywny wydźwięk tekstu pisanego ma za zadanie podkreślić to, z czym spotyka się zwy-

kła osoba w kwestii wyglądu fizycznego. 

Wszystko zależy           od światła



Co jest we mnie 
dobre?
Prawdopodobnie te bohaterki, jak i każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie jeste-

śmy anonimowi. Im przygląda się widz, a nam każdy inny człowiek, którego spotykamy 

na swojej drodze. Kobiety w części jasnej odkrywają swoje emocje i fizyczność. Muszą 

na swoim ciele trzymać napisy, które przez kilka dobrych lat sprawiały im ból. Ta część 

była trudniejsza pod względem psychicznym. Wszystkie modelki pokazały swoją twarz, 

nie bały się, ale nie były już tak radosne i otwarte, nie były już ukryte. 

Jestem wdzięczna, że trafiłam na osoby, które faktycznie chciały mi pomóc i ze mną 

współpracować. Dobra zabawa, która towarzyszyła Nam była miłym dodatkiem. 

Ogromne emocje zrobił na mnie element wywiadu, widziałam w ich oczach taki mo-

ment, który prowadził ich przez wstyd. Nie rozumiem dlaczego. Na całym tym materia-

le filmowym są piękne, pewne siebie. Tutaj faktycznie można się pokusić o to, że słowo 

potrafi bardziej dotknąć niż czyn.

Zdjęcie wykonane podczas sesji do plakatu promującego film  „Co we mnie dobre”


