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Praca przy filmie, serialu i  w teatrze według aktorki  
Magdaleny Popławskiej 

 

Grupa odbiorców: indywidualni odbiorcy oferty kulturalnej i media, odbiorcy 
oferty festiwalowej, miłośnicy seriali, dziennikarze. 
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1. Rola w „Ataku paniki”, fi lmie Pawła Maś lony 

„Atak paniki” jest filmem bardzo przewrotnym. Role w nim nie są 
jednoznaczne, z jednej strony bohaterowie są smutni i tragiczni, z drugiej 
jednak oglądając ich na dużym ekranie, widz może odnieść wrażenie, że są 
oni wyjątkowo komiczni. Według Magdaleny Popławskiej komediowość tego 
filmu bierze się z braku, a co za tym idzie dużego zapotrzebowania na dobre 
komedie. Wydarzenia przedstawione na ekranie są wprost zaczerpnięte z 
codziennego życia społeczeństwa; wzbudzają śmiech, ale często jest to 
śmiech przez łzy. W rzeczywistości jest to film o ludziach, ich lękach, trudnych 
relacjach międzyludzkich oraz kryzysowych sytuacjach, które niejako 
obnażają ludzkie charaktery. Miejscem akcji bohaterki granej przez 
Magdalenę Popławską jest w większości scen restauracja, czyli zamknięta 
przestrzeń. W związku z tym można odnieść wrażenie teatralności. Istniały 
obawy, że te elementy teatralne będą utożsamiane z nudą, a jej rola nie 
zostanie z tego powodu zauważona.  

Pos łuchajcie, jak Magdalena Pop ławska, aktorka grająca w fi lmie 
„Atak paniki”,  mówi na temat swojej rol i ,  jej teatralności i  lęku z 
tym związanym. (PRACA PRZY FILMIE, SERIALU I W TEATRZE 
WEDŁUG AKTORKI MAGDALENY POPŁAWSKIEJ [00:00 – 01:16]) 

Aktorka, tak jak większość jej kolegów po fachu ma stale uczucie 
niezaspokojenia i uważa, że rola życia jeszcze na nią czeka. 

Pos łuchajcie, jak aktorka mówi na temat swojej kariery w fi lmie. 
Jaki ma stosunek do swoich ról oraz dlaczego tak niechętnie lub 
wcale nie ogląda w łasnej osoby na ekranie. (PRACA PRZY FILMIE, 
SERIALU I W TEATRZE WEDŁUG AKTORKI MAGDALENY POPŁAWSKIEJ 
[01:16-03:08]) 

2. Teatr Nowy i praca w zespole Krzysztofa Warlikowskiego 

Magdalena Popławska oprócz tego, że gra w wielu filmach i serialach, jest 
także aktorką teatralną. Pracuje na etacie w Teatrze Nowym w Warszawie i 
należy do hermetycznego zespołu teatralnego Krzysztofa Warlikowskiego. 
Według niej praca przed kamerą różni się od tej na deskach teatru. Film jest 
płaszczyzną, gdzie aktor poszerza niejako swoje emploi, co w wielu 
przypadkach może być dla niego krzywdzące. Natomiast  teatr jest tym 
miejscem, gdzie zajmujemy się człowiekiem. 
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Pos łuchajcie, jak odtwórczyni jednej z ról w fi lmie „Atak paniki” 
mówi na temat pracy w teatrze oraz specyfice zespo łu 
aktorskiego Krzysztofa Warl ikowskiego. (PRACA PRZY FILMIE, 
SERIALU I W TEATRZE WEDŁUG AKTORKI MAGDALENY POPŁAWSKIEJ 
[03:08-04:35]) 

3. Praca przy serialu dziś  (seriale „Wataha”, „Pakt”, „Diagnoza”) 

Jednak Magdalena Popławska jest nie tylko aktorką filmową i teatralną, ale 
także serialową. Seriale z jej udziałem zbierają bardzo dobre recenzje, co 
odzwierciedla się we wskaźniku oglądalności. „Wataha”, „Pakt” czy 
„Diagnoza” nie należą do tych z gatunku jednoznacznych. Aktorka mimo tego, 
że gra w nich role drugoplanowe, to swoim sposobem odtwarzania postaci 
wybija się i jest przez widza zawsze zauważona. Medyczny serial „Diagnoza”, 
chociaż jest produkcją dużej polskiej stacji komercyjnej pokazuje, że widz jest 
otwarty na projekty telewizyjne, które nie należą do łatwych i błahych w 
odbiorze. Obecnie jakość seriali nie odbiega tak bardzo od jakości produkcji 
filmowych. Na małym ekranie pokazywane są historie dłuższe, wielowątkowe, 
niebanalne, rozpisane na więcej odcinków.  

Pos łuchajcie, jak Magdalena Pop ławska opowiada na temat tego, 
jak w dzisiejszych czasach wygląda praca przy serialach.  (PRACA 
PRZY FILMIE, SERIALU I W TEATRZE WEDŁUG AKTORKI MAGDALENY 
POPŁAWSKIEJ [04:35-05:21]) 

4. Feminizm w filmach i serialach 

Obecnie w Polsce i na świecie zachodzą duże zmiany pod kątem 
ideologicznym, dotyczy to także kwestii feminizmu. Również w filmach i 
serialach można dostrzec silne wpływy feministyczne i zmiany w sposobie 
przedstawiania kobiet. Aktorki są już nie tylko obsadzane głównie w rolach 
drugoplanowych, jak na przykład sekretarka czy partnerka głównego 
bohatera, ale już coraz częściej wychodzą na pierwszy plan. Nie są już tylko i 
wyłącznie tłem głównych, męskich bohaterów. Bohaterki kobiece wykonują 
też na planie zawody wcześniej raczej zarezerwowane dla mężczyzn, jak na 
przykład lekarz.  

Pos łuchajcie, jak aktorka odtwarzająca rolę  pani psycholog w 
„Diagnozie” mówi o tym, jak obecnie wygląda kwestia obsadzania 
kobiecych ról i  jak są  one postrzegane przez odbiorców. (PRACA 
PRZY FILMIE, SERIALU I W TEATRZE WEDŁUG AKTORKI MAGDALENY 
POPŁAWSKIEJ [05:21-07:59]) 

Historie kobiet są bardzo potrzebne w polskim kinie. Magdalena Popławska 
słusznie zwraca uwagę na to, że zarówno społeczeństwo wpływa na 
kinematografię, jak i kinematografia wpływa na społeczeństwo. 
Przedstawianie kobiecych bohaterek głównie jako tła stało się nudne, 
widzowie potrzebują czegoś więcej.  

 


