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Autorem prac jest Tytus
Byczkowski. Karykatury, któ−
re już od wczoraj możemy
podziwiać, były tworzone w
trakcie realizacji filmu. Przed−
stawiają one aktorów, statys−
tów oraz różne sytuacje, które
miały miejsce podczas kręcenia
zdjęć. Jak mówi autor zabawnych
rysunków, jednym z wierniej−
szych obiektów do uwiecznienia
na papierze był znany ze swego
specyficznego poczucia humoru
Bogdan Stupka, który w prze−
rwach między poszczególnymi
ujęciami lubił się nieco powygłu−
piać. Filmowy Popiel został uwie−
czniony, kiedy to robi zdziwio−
ną minę na widok trzymanego
we własnej ręce telefonu ko−
mórkowego.

Tytus Byczkowski jest
również autorem książki zaty−
tułowanej “Od kuchni”. Jest to
książka przedstawiająca m.in.
rozmowy z aktorami, ale mo−
tywem przewodnim jest uka−
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zanie pracy ekipy filmowej:
scenografów, kaskaderów, taj−
ników tworzenia efektów spe−
cjalnych takich jak: pożary czy
wyciąganie strzał z brzuchów ugo−
dzonych postaci. Wystawa kary−
katur to tylko część kolekcji, na
którą składa się 150 prac. Część
wisi już w Muzeum Karykatury

w Warszawie, a po Biskupinie
pojadą do Poznania.
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Część scenografii do naj−
nowszego filmu Jerzego Hof−
fmana w czasie festynu ożyło
na nowo. W jednej z chat
można spotkać rogownika
Wojciecha Śmieleckiego z dru−
żyny wojów i rzemieślników
“Chrobry”. Pan Wojciech pre−
zentuje tu różnego rodzaju przed−
mioty, które zostały użyte w
filmie. Jest to m.in. skóra wil−
ka, która służyła Popielowi ja−
ko podgłówek, skóra jelenia
pokrywająca królewskie łoże, a
poza tym ligawki, oszczepy
zrobione z krzemienia i kości,
topory, miecze oraz noże.

Wiele z tych przedmio−
tów zostało wykonanych
przez pana Wojciecha. W dru−
żynie wojów i rzemieślni−
ków “Chrobry” działa od 23
lat. Na początku zajmował
się wykonywaniem krajek, ale
po sugestiach kolegów, że nie
jest to zajęcie zbyt męskie,
zajął się rogownictwem.

Wszystkich żądnych obej−
rzenia filmowych przedmio−
tów z bliska, zapraszamy do
Zagrody Wisza, w pobliżu
pawilonu muzealnego.
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