
Ekipa filmowa zagłębiła się w

oćwieckie lasy, gdzie nakręcone

zostały sceny polowania na jele−

nia, czy też czary Dziwy, granej

przez rosyjską aktorkę Marinę

Andrejewną Aleksandrową.

W samym Biskupinie zreali−

zowano kolejne ujęcia: przyjazd

do grodu Wisza i Jagi (Ryszard

Filipski i Anna Dymna)  Smerdy

− znienawidzonego poddanego Po−

piela, w którą to postać wcielił

się Maciej Kozłowski. Kręcono

odjazd rannego Piastuna (Daniel

Olbrychski) i śmierć Wisza  za−

mordowanego przez wojaków

Kniezia.

Zdjecia studyjne powstają w ha−

li SKR−u w Gąsawie przebudowanej

na filmowe atelier − tutaj m.in.

nagrano scenę leczenia Piastuna.

Obok grupy aktorskiej w rea−

lizacji zdjęć  udział brali kaska−

derzy, wojacy (grupa Jantar), a

także statyści, których na casting

zgłosiło się ponad siedmiuset.

Reżyser wybrał 500 osób, które

pojawią się  w scenach grupowych,

natomiast ci najbardziej charak−

terystyczni występują również w

rolach epizodycznych.

Na czas trwania Festynu Ar−

cheologicznego ekipa filmowa

przeniosła się poza gród biskupiń−

ski. Wtedy też nakręcone zostaną

m.in. sceny walk, których przecież

w filmie nie może zabraknąć, noc

Kupały, a także  sceny rozgrywające

się w świątyni i w wieży Popiela

znajdującej się na kraalu.

Wtedy też na planie zdjęcio−

wym pojawią się Bohdan Stupka

jako Popiel i jego filmowa małżo−

nka − Małgorzata  Foremniak,

Jerzy Trela − Wizun, Krystyna

Feldman grająca Wróżkę, Maria

Niklińska odgrywajaca postać Ży−

wi, Ryszard Ronczewski wcielają−

cy się w postać Mieszka. Ostatni

klaps na planie “Starej baśni” ma

paść przed końcem października.

A dziś o  godzinie 12 w

Dworze Popiela odbędzie się

spotkanie z twórcami filmu. Jest

to niepowtarzalna okazja, aby w

nietypowej scenerii  zobaczyć

wybitnych polskich artystów.

na podstawie artykułów

JACKA MIELCARZEWICZA

w Pałukach zredagowała
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