
O miłości, przyjaźni i nienawiści.

To będzie trochę hermetyczny żart, no ale. Pamiętacie jak Rachel i Ross zerwali, byli podczas

przerwy?

Dla tych co nie kumają. To żart na temat związku z serialu „Przyjaciele”. Jeśli nie lubicie, nie

oglądaliście, szkoda, ale już tłumacze. Rachel i Ross od początku serialu powinni być razem. Widzą

to widzowie. Widzą, czują i czekają. I oto nadchodzi ten moment, napięcie zostaje zerwane, oto

"perfekt caple”, SOM razem! I co? Widzowie, zamiast cieszyć się, odczuwają zawód.

Ross i Rachel z Przyjaciół – zostali parą zbyt wcześnie.

How I Meet Your Mother – Ted znalazł ją za późno, a Barney zbyt wcześnie.

X-files – Sorry, nic z tego.

Ogólnie: każdy zarysowany w serialach związek – którego chcą fani – scenarzyści zepsują

rozpoczynając zbyt wcześnie lub zbyt późno.

Ale taka jest rzeczywista dynamika związku. Poprzez przerwy, zerwania, nieporozumienia da

się  –  niczym  ludzkie  emocje  –  nią  jakoś  nagiąć,  budować  albo  przerywać  suspens.  Wiele

najlepszych  historii  opartych  jest  tak  naprawdę  na  jednej  emocji.  Ale  najpierw,  żeby  tak

manipulować widzem/czytelnikiem trzeba stworzyć emocję, która będzie się dała naginać, będzie

wiarygodna,  a  to  – jak  mówił  jakiś  tam pisarz,  którego imienia  teraz  nie  pamiętam –  jedno z

najtrudniejszych zadań dla pisarzy.

Mówią:  „Jeśli  pisarz  potrafi  dobrze  pisać  o  miłości.  Umie  pisać.  Pisanie  o  miłości  to

najtrudniejszy test jego warsztatu".

No i dzisiaj o tym – między innymi – będzie.

"Jolanta kochała Adama".

Bzzzzzzzyt. Źle. Chyba że robimy to celowo, ale też wtedy ostrożnie z tego typu zdaniami.

„Krystian był najlepszym przyjacielem Maćka”

Nie, błagam.

„Voldemort bardzo nie lubił Harrego Pottera”.

Rozumiecie już?

Otóż  relację  między  bohaterami,  kiedy  pojawiają  się  w  tekście  –  czy  to  powieści  czy



scenariuszu – muszą zostać urealnione, udowodnione, zabetonowane.

Jak to zrobić? Jest jedna taka metoda.

Zamiast napisać „kochać”; napisz scenę w której czas staje w miejscu, oddech się spłyca albo

– jak to zrobił Redaktor (Tak przez duże „R) Perkins pracując nad książką z jej Autorem (tak, duże

„A),  Tomem Wolfem –  „To było  jak  grom z  jasnego nieba”.  Akurat  to  ostatnie  to  już  dzisiaj

sztampa, ale wtedy zadziałało.

Zamiast „Przyjaźni”; niech bohater – bez zastanowienia – rzuci wszystko dla tej drugiej osoby

mimo środka nocy. Niech Ona zrobi dla swojej przyjaciółki coś nielegalnego. Niech Ona ochrzani

swojego przyjaciela, bo robi ze swoim życiem coś złego, niech będzie w tym szczera do bólu, kiedy

wszyscy inni okłamują drugą postać.

Nienawiść?  Nic  prostszego  –  tego  jest  na  świecie  niestety  najwięcej  –  zaczynając  od

podstawienia komuś nogi, wyzywaniem go po hejtowanie. Nie lubię o tym pisać, ale niestety to

składnia każdego „realnego” świata.

Upraszczając.

Chodzi o to, żeby wściekły bohater uderzył w ścianę pięścią, bo jest wkurzony. Niech wyjdzie

z pokoju tak, że się krzesło przewróci, niech trzaśnie drzwiami.

Każde Wasze opowiadanie to jak wskazówki dla aktora, który będzie odgrywał scenę. Nie

napiszecie – no chyba, że umiemy mistrzowsko zagrać detalem – w swoim scenariuszu:

Brad Pitt jest wesoły, uśmiecha się.

Chociaż  Brad  dałby  radę  to  zagrać  to  szkoda,  że  nie  użyliśmy  pełnego  spektrum  jego

zdolności aktorskich albo chociaż nie zaufaliśmy mu i nie pozwoliliśmy improwizować.

Wywalczmy z tej sceny więcej niż jego uśmiechnięta twarz.

Niech krzyknie z zachwytu:

– WOW!

Albo niech zaraz potem zadzwoni do bliskiej osoby (od razu ustalimy kto jest kimś bliskim dla

tej postaci):

<Dzwonek dzwoni. Brad podekscytowany. Sygnał, że zajęte>

Doszła nam kolejna emocja; jakieś oczekiwanie, niemoc usiedzenia w miejscu.

<Dobra Pitt, wstań z krzesła i łaź z tym telefonem przy uchu ruszając się cały czas – bo dalej

jesteś szczęśliwy>.

Przyjaciółka nie odbiera, więc Pitt rezygnuje, ale dalej roznosi go radość – przypominamy



cały czas o emocjach widzowi.

<Krzyczy, skacze, skacze z radości aż uderza się w sufit i wtedy wyskakuje plansza z napisem

„boing”>.

Ok,  przesadziliśmy,  zrobiliśmy  z  Brada  Pitta  Charliego  Chaeplina.  Chyba,  że  o  to  nam

chodziło?

No właśnie za mało – źle. Za dużo niezdrowo.

– Tak Brad, dzięki za pomoc, możesz już iść.

Emocje ustalają gatunek. Emocje ustalają kto jest ważny w tekście, a kto nie. I to należy – bo

tak najczęściej mówi się o tej zasadzie – „Pokazać, ale nie opisywać”.

Wiem,  to  banalna  zasada,  większość  z  Was  może  ją  znać,  ale  pamiętam jak  na  studiach

Wykładowca pytał nas wszystkich:

– Czy ktoś nie rozumie? Trzeba powtórzyć?

I wszyscy – mimo że połowa z nas nie  wiedziała  o czym on gada – milczeliśmy,  bo się

wstydziliśmy wychylać. Aż w końcu ktoś – najmądrzejszy z nas – mówił:

– Ja nie rozumiem.

Wykładowca nie oceniał tylko zadowolony tłumaczył, a my wszyscy notowaliśmy uradowani.

Dlatego chciałem wrócić do tego banalnego tematu jakim jest zasada „Show don’t tell”.

Ćwiczenia:

1.  Wybierzcie  jedną z  relacji  (przyjaciel,  wróg,  pomocnik)  i  opiszcie  ją  bez użycia słowa

nazywającego emocje.

2. Wybierzcie jedną z możliwych scen.

– Dwójka kłócących się przyjaciół (kobieta i mężczyzna).

– Dwójka kłócących się wrogów.

– Dwójka adorujących się osób, które w tajemnicy się tak naprawdę nie lubią (manipulują

sobą, a może się podlizują).

Wybierzcie i napiszcie taką krótką scenę [scenę rozumiem jako akcje dziejąca się w jednym

pomieszczeniu, w jednym czasie – każdy przeskok, przejście kończy scenę].


