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Film „Odcienie” to surrealistyczny obraz sennej rzeczywistości. Temat snu na tyle mnie zaintrygował, 

że stał się punktem wyjścia do stworzenia historii o chłopcu zagubionym w świecie sennych marzeń. Jest 
to przygoda, podczas której razem z bohaterem błądzimy po jego niepokojach, gdzie z napięciem wyczeku
jemy, aż odnajdzie to, czego szuka — ukojenia. Scenariusz do filmu powstał na podstawie zapisków moich 
własnych snów, których fragmenty tutaj przytaczam. Śniąc, nie kontrolujemy przytrafiających się nam sytu

acji, nie mamy na nie żadnego wpływu. Nierzadko są one nieprzyjemne: ucieczka, męczący i nieustający 
bieg, spadanie połączone z niesamowitym strachem. Emocje towarzyszące nam wtedy są nie do opano

wania. Często we śnie chcemy coś powstrzymać, ale nie mamy takiej możliwości. Męczące dźwięki, nagłe 
i zaskakujące sceny, niemające nic wspólnego z codziennością, tworzą się w naszej wyobraźni, wyświetla
jąc nam podczas snu obrazy wyrwane nie z tego świata. To właśnie te aspekty były największą inspiracją 

do stworzenia filmu „Odcienie”.

Muzyka nie jest tu tylko dopełnieniem obrazu, ale stanowi jego nieodłączną część — tak samo ważną, tak 
samo konieczną. Każdy nagły dźwięk, zmiana tonu ma tutaj znaczenie. Ważna dla mnie była forma pracy 

artystycznej — film. Fotografia nie dałaby mi tak szerokiego spektrum możliwości i pokazania surrealistycz
nej atmosfery snu. To dzięki formie filmu byłam w stanie wykreować świat, wzbudzić emocje, zaskoczenie. 
Oddziałuję na widza zarówno obrazem, jak i dźwiękiem, a połączenie obu pozwala osiągnąć zamierzony 

efekt. W filmie nie ma dialogów, przez co muzyka nie pełni jedynie roli tła, a nawiguje widza i wzmacnia 
jego emocje. Uważam, że dźwięk istotnie wpływa na wyobraźnię, potrafi dopowiedzieć to, co nie jest moż
liwe do pokazania jedynie poprzez obraz. Ważnym było dla mnie utrzymanie tajemniczego, sennego kli

matu. Uzyskałam to za pomocą dopracowanych ujęć oraz stonowanej kolorystyki filmu. Wszystkie sceny 
są przemyślane, a na pozór spokojne, statyczne kadry wprowadzają w stan niepokoju.



Nie mogłam pozbyć się tego okropnego uczucia w ustach. Czułam, jak 
zęby wiszą mi na ostatnich skórkach. Wiele z nich było już pokruszonych. 
Kiedy chciałam je wypluć, zostawały mi na języku. Mimo tego, że pozby
wałam się ich, to cząstki pozostałych tkwiły mi na języku. To uczucie było 
koszmarne. Płakałam, błagałam, aby to już się skończyło. Nie mogłam 
sobie wyobrazić, jak to jest pozostać bez zębów. Ból był niesamowity, 
a co najgorsze nie byłam w stanie pozbyć się wszystkich resztek połama
nych zębów.
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Ciocia okazała się być fryzjerką. W ogromnym, pustym pomieszczeniu 
miała pełno szafek. Ściany tego budynku były szklane, a przede mną nie 
było lustra, więc siedząc na fotelu, przyglądałam się temu co jest za szybą. 
Na zewnątrz były długie budynki, ale niskie. Przypominały stoły z pła
skimi dachami, a z boku były drzwiczki, na kluczyki, jak w sejfie. Ciocia 
miała zafarbować mi włosy. Szukała koloru. Znalazła trzy. Jeden to był 
brąz, wpadający w czerwień, ale w ogóle mi się nie spodobał. Drugi brąz 
był w odcieniach fioletu, ten bardziej przypadł mi do gustu. Trzeci brąz 
był z domieszką granatu, ze srebrnymi drobinkami. Gdy pojawi się księżyc, 
włosy mienić się miały drobinami w jego blasku. Nie mogłam zdecydować 
się na żaden z nich, więc stwierdziłyśmy, że po prostu rozjaśnimy włosy. 
Finalnie zatrzymałyśmy się tylko na tym, że umyła mi włosy, pokłóciły
śmy się i wyszłam. Znalazłam się w moim pokoju, położyłam się na łóżku, 
a naprzeciwko niego, gdzie powinna znajdować się ściana, rosła trawa. 
Dalej prowadziła ścieżka, było pełno drzew, zeszłam tam. Okazało się, że 
jestem naga. Reszta osób, która tam była, była ubrana. Ktoś zabrał mnie ze 
sobą i zaprowadził do dużego budynku, Ściany pokryte były malowidłami, 
a schody zajmowały praktycznie całą przestrzeń. Pokryte były wielką, 
czerwoną płachtą. Przypadkiem ją zerwałam, a starsza kobieta kazała mi 
ją przyczepić na gumce. Nie udawało mi się to, a kobieta powiedziała, że 
jak może mi się to nie udawać, a skoro mam tyle lat co mam, to pewnie 
całe życie myłam ręce w zupie pomidorowej, a nie wodzie.
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Byłam w jakimś domku, czułam, że byłam już kiedyś w tym miejscu. Było 
dziwne, puste, ale czuć było czyjąś obecność. Wyszłam i ktoś zapropo
nował mi przejażdżkę rowerem. Było to jakby w lesie, ale droga była cała 
w błocie, widać było też ślady jakiegoś dużego samochodu. Jechaliśmy 
rowerem, starałam się wymijać te ślady, bo były dosyć głębokie, w nie
których zatrzymała się woda, były kałuże. Jechaliśmy zakrętami, na wzgó
rzu rosło wielkie drzewo, zupełnie inne od pozostałych. Przy rozstaju dróg 
zapytałam mojego towarzysza, dlaczego nie skręcamy w lewo? Odparł on, 
że tam nie wolno, musimy jechać prosto. Po jakimś czasie zgubiłam się 
i zostałam już sama. Zrobiłam chyba jakieś kółko i wracając, stwierdzi
łam, że skręcę w tę uliczkę, którą mnie wcześniej interesowała, a która 
nie mogłam pojechać. Ku mojemu zdziwieniu, na tej zabłoconej drodze 
był lód. Nie było zimniej, ale ciężko mi się jechało, bo koła ślizgały się po 
oblodzonej drodze. Przede mną była wielka dziura w ziemi, w której było 
jezioro. Wokoło niego rosło dużo roślin. Za jeziorem, w oddali widać było 
oblodzony wodospad. Wyglądał przepięknie. Nie mogłam jednak długo 
skupić się na tym widoku, bo nagle usłyszałam głośny dźwięk dobiega
jący z jeziora. Coś w nim było, i to coś było ogromne i szare. Przewróciło 
się znów, tym razem na brzeg jeziora i było blisko mnie. Był to nosorożec. 
Bardzo się przestraszyłam i chciałam uciec, ale jazda rowerem po oblo
dzonej i zabłoconej drodze z dziurami nie była łatwa. Objechałam jezioro 
wokół, ale nosorożec wychodził już z niego, był coraz bliżej mnie.

Widziałam go z okna. Było biało, ale ciepło jakby to było lato. Śnieg przy
pominał watę cukrową, nawet trochę pachniało letnim, słodkim powie
trzem. Pod budynkiem mój kolega, spacerował w śniegu. Wołałam go, ale 
w ogóle mnie nie słyszał. Miałam wrażenie, że trwa jakiś festyn, ale wszy
scy ludzie zniknęli. Była taka cisza, jakby stało się coś złego. Tym bardziej 
chciałam się z nim porozumieć, zapytać co się stało, ale on w ogóle nie 
reagował.
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Byłam w bardzo dziwnym miejscu. W oddali widać było góry, las. Oka
zało się jednak, że góry to beczki. Na nich stali ludzie, z tym że te beczki 
były gigantyczne. Ludzie, którzy tam stali, byli normalnych rozmiarów, ale 
w porównaniu do tych beczek, wyglądali jak mrówki. Stali na baczność, 
po jednej osobie na jednej beczce. Pomiędzy nimi rósł iglasty las. Nagle 
niektórzy zaczęli się wspinać na te beczki, przy okazji coś tam rozcinali 
i z beczek wylało się strasznie dużo wina. Zalewało las. W tym czasie 
przyjechali obcy ludzie i chcieli zapłaty. Okazało się, że tymi ludźmi na 
beczkach powinnam opiekować się ja. Musiałam obcym ludziom zapłacić. 
Miałam tylko papierowe pięćdziesiąt złotych, ale oni przyjmowali jedy
nie monety. Powiedziałam, że wrócę do domu i rozmienię. Jakaś kobieta 
stwierdziła, że ona ma drobne, ale i tak musiałam wrócić do domu. Jednak 
ja, zamiast uratować tych ludzi, usiadłam na balkonie, gdzie siedział jakiś 
człowiek i zaczęliśmy jeść ciastka. Oglądaliśmy z daleka, jak ci ludzie dalej 
wspinają się po beczkach.



kadr z filmy „Odcienie”, 1920 x 1080 px











\N pokoju było chyba kilkanaście kotów. Były strasznie duże i ciężkie, 
spacerowały powoli po pomieszczeniu. Najwięcej było szarych, ale były 
też szaro-czarne, bure, białe, z plamkami i bez. Wszystkie z nich miały 
ogromne oczy, jakby ludzkie, wpatrzone we mnie mądrym wzrokiem. Sie
działam na fotelu, dwa z nich podeszły do mnie i zaczęły mi coś opowia
dać. Ku mojemu zdziwieniu, mówiły ludzkim głosem. Znały odpowiedź na 
każde pytanie.

Przyszli moi koledzy. Na wysokim regale spacerował pająk. Marcin wziął 
do ręki gazetę i chciał go zabić. Uderzał gazetą parę razy. Byłam pewna, 
że pająk pewnie już nie żyje. Jak się na całe szczęście okazało, przeżył. 
Popatrzył na mnie, wielkimi oczami i zaczął mówić, coś opowiadać. Nikt 
chyba tego nie słyszał poza mną, bo nikt nie chciał mi uwierzyć w to, że 
pająk mówi. Później tata powiedział mi, że pająki mają tak zawsze, tylko 
nie przy niektórych ludziach. Schodziliśmy schodami na dół, a ja szurałam 
rękami po boazerii. Zaczęłam jakoś dziwnie widzieć, widzieć oczami pająka. 
Na dole było pomieszczenie całe w drewnie, na środku wielki drewniany 
stół, na który spadłam.
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Szłam ulicą, miałam wrażenie, że jestem niedaleko domu. Wszystko jed
nak wyglądało zupełnie inaczej, bo przy ulicy, jeden przy drugim stały 
dziwne drewniane domki, w których rosła intensywnie zielona trawa. 
Weszłam do jednego z nich, było tam sporo ludzi, moi znajomi, był też 
tata. W tłumie widziałam znajomego człowieka w czerwonej koszulce, 
ale on ciągle gdzieś się chował. Przepychał się między ludźmi, mignął mi 
na chwilę, i znów go zgubiłam. Poszłam więc do drugiego domku, a on 
okazał się być sklepem. Spotkałam tam mojego dziadka, który nie żyje. 
Przywitaliśmy się a on, uderzył się przypadkiem głową o drzwi. Zaczął 
rosnąć mu guz. Powiedziałam, że może mu rozmasuję, albo coś przy
łożę do głowy. Stwierdził, że nic mu nie jest. Zerknęłam przez okno, 
a tam nagle było bardzo dużo śniegu. Wróciłam do pierwszego domku, 
gdzie wcześniej byli znajomi i tata. Ale ich już tam nie było. Wyszli przed 
dom i za pomocą turkusowego odkurzacza zelmer odkurzali śnieg. Wró
ciłam w końcu do pokoju, był przemeblowany, stało w nim bardzo dużo 
rzeźb, a człowiek, którego szukałam, siedział w moich spodenkach 
i czekał na mnie. Musiałam jednak wyjść i pomóc reszcie odkurzać śnieg.
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Huśtałam się na jakiejś dziwnej huśtawce, zrobionej z jasnych desek, przy
mocowanej do sufitu grubymi łańcuchami, Całe pomieszczenie było beto
nowe, nieotynkowane, szare i ponure. Wyszłam stamtąd. Na zewnątrz tak 
mocno grzało słońce, że było aż oślepiająco jasno. W oddali widniał napis 

— jastarnia janczar, był biały, na niebieskim tle. Szumiały fale obijające się 
o brzeg. Woda mieszała się z krwią. Na dnie widać było blond włosy. Chcia- 
łam wejść do tego żółtego budynku. W koło było strasznie dużo ludzi, każdy 
jakoś patrzył krzywo. Ciągnęli kogoś po schodach. Weszłam do środka. 
Pomieszczenie było duże i przestronne. Wyglądało na to, że był to sklep, 
a w asortymencie miał wszystko, co tylko chciałoby się kupić. Chodziłam 
między półkami. Na nich porozkładane były przeróżne artykuły. Zasta
nawiało mnie tylko, dlaczego jedzenie jest rozgniecione, a ze wszystkich 
owoców wypływały soki i pestki. Półki były poplamione, na nich poroz
wieszane były jakieś stare, brudne szmaty, a pod nimi buty. Przy kasie, 
która była na środku, stała jakaś grubsza dziewczyna. Chyba mówiła coś, 
że może mnie tam zatrudnić. Wyszłam na biały korytarz, a ona za mną 
i zapytała mnie, co wychodzi mi na koniec, i żebym dogadała się z Idą. 
Tylko nie wiem, kim jest Ida?
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Zbliżał się wieczór. Czuć jednak było zapach zachodzącego słońca, to było 
lato. Szłam ubrana w jakąś kurtkę czy coś w tym stylu, gdyby wieczo
rem miało być chłodniej. Zatrzymałam się obok rozpiski ogłoszeń. Zwró
ciłam uwagę na niebo, było przepiękne. Miało turkusowy odcień, a nad 
nim przelatywał samolot, zostawiając po sobie biały znak. Stwierdziłam, 
że muszę jak najszybciej zrobić temu zdjęcie. Trzymałam w ręce książkę, 
na jednej ze stron widniała ikona aparatu. Stwierdziłam, że spróbuje nią 
zrobić zdjęcie. Jednak gdy popatrzyłam w górę, ten piękny widok przemi
nął. W tym momencie samochodem nadjechał pewien mężczyzna. Miał 
zarost, jasne włosy, był w średnim wieku. Albo był młody i wyglądał sta
rzej, albo stary i wyglądał młodziej. Coś mi się w nim nie zgadzało, jednak 
był sympatyczny. Powiedziałam mu, jak sprawa wygląda, a on na to, że 
podjedziemy dalej, za te budynki, i może tam uda mi się ten widok uchwy
cić. Oczywiście, chciałam zrobić to samo, a więc minęłam tablice ogło
szeń, kilka domów, kościół. Widok, który zastałam, był przepiękny. Kolory 
od turkusów, błękitów, po fiolety i róże rozciągały się po niebie. Niebo 
natomiast sprawiało wrażenie ciepłego, miękkiego, gładkiego jak aksamit. 
Ludzie, którzy byli tam w domach, pouciekali do środka, pomimo tak pięk
nego widoku. Robiłam zdjęcia telefonem, co nie było łatwe, bo nie chcia
łam przegapić nic, z kolejnych zdarzeń. A działo się bardzo wiele. Pojawili 
się rybacy, z rybami, a w tle wszystko, co z tym związane, zaraz przed 
moimi oczami stanęła ogromna żyrafa, biegła wprost na nas, z otwartą 
paszczą, jakby chciała nas ugryźć. Razem z nieznajomym panem, chcieli- 
śmy uciec, schować się, jednak wiedzieliśmy, że jest to niemożliwe. Żyrafa, 
z impetem wbiegła w nas, a ku naszemu zdziwieniu, na linii chodnika 
a tamtej przestrzeni, była przezroczysta tafla, jakby niewidzialna, szklana 
ściana. Byliśmy w szoku. Postanowiliśmy schronić się za autem. Poszli
śmy tam, a kiedy weszłam do samochodu, zobaczyłam, że nie ma w nim 
siedzeń. Zerkam za szybę, okazuje się, że na tym widowisku stoi znacz
nie więcej ludzi. Podeszłam znów. I znów to samo. Byłam przerażona. 
Wróciłam do auta. Minęło. Poszłam potem do jakiejś obcej pani, chciała 
mnie wysłuchać, jednak jej rodzina mnie nie. Ale ona wierzyła mi w to co 
mówię. Chciałam pokazać jej zdjęcia, ale one ku mojemu zdziwieniu znik
nęły! Zastanawialiśmy się, jak to było możliwe. Stwierdziliśmy, że pew
nie zrobił to Jezus. I, ze w ogóle to on pokazał mi te obrazy. Opowiadałam 
o tym innym ludziom, ale mało kto mi uwierzył. Przypomniałam sobie póź
niej, że ta sytuacja zdarzyła mi się drugi raz w życiu.





Wróciłam do domu rodzinnego, bo jak się okazało, nie mam już gdzie 
mieszkać. Niestety, mój stary pokój został zajęty i nie było żadnego wol
nego, w którym mogłabym spać. Stwierdziliśmy, że najlepszym miejscem, 
jakie mogę zająć, jest strych. Poszłam więc się tam położyć. Było tam 
jakoś pusto, ściany, podłoga i sufit, wszystko wyglądało tak samo; szara 
cegła z szeroko wylaną białą fugą. Nie rozróżniałam podłogi od ścian, bo 
mogłam chodzić po nich, tak, jakby grawitacja nie istniała. Było to strasz
nie dziwne uczucie. Spacerując po pokoju, po ścianach i suficie, poczułam, 
że nie jestem tutaj sama. Coś lub ktoś chodził za mną, kiedy się odwró
ciłam i on się chował. Zaczęłam biec coraz szybciej, podłoga, ściana, 
sufit, ściana, podłoga. Aż nagle coś złapało mnie za włosy. Czułam ból 
w cebulkach, chciałam się wybudzić. Otworzyłam oczy, wiedziałam, że 
jest już ranek, bo wcześniej wstałam, ale zasnęłam znów. Oczy miałam 
otwarte szeroko, ale jedyne co widziałam to czerń. Krzyczałam, ale to nic 
nie pomagało. Nagle zaczęły mnie boleć łydki, czułam, że ktoś mocno mnie 
za nie ściska. Nie mogłam się wyrwać, zaczęłam kopać pod kołdrą. Ktoś 
ciągnął mnie tak mocno, że ocierałam się ciałem o twarde i zimne cegły 
na strychu. Obudziłam się. Z bólem gardła od krzyku i bolącymi łydkami.
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