
	

Od aktora do reżysera, czyli debiut reżyserski  
Piotra Domalewskiego, „Cicha noc” 

Grupa odbiorców: nauczyciele i uczniowie szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Znakomicie odebrany przez publiczność i krytyków, nagradzany na wielu festiwalach 
filmowych film „Cicha noc”, jest debiutem reżyserskim Piotra Domalewskiego. Obraz ten 
nakręcony w 2017 roku zdobył m.in. Złote Lwy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni 
oraz 10 Orłów, w tym dla Agnieszki Suchory, obecnej na spotkaniu, w kategorii Najlepsza 
drugoplanowa rola kobieca. „Cicha noc” pokazuje, że będąc debiutantem również 
można osiągnąć niebywały sukces w branży filmowej. Piotr Domalewski swoją przygodę 
z filmem rozpoczynał po drugiej stronie kamery, jako aktor, jednak później zdecydował 
się na reżyserię. Początkowo reżyserował filmy krótkometrażowe, natomiast w 2017 roku 
zabrał się po raz pierwszy za realizację fabularnego filmu pełnometrażowego, 
angażując do niego bardzo dobrych polskich aktorów, m.in. Arkadiusza Jakubika czy 
Dawida Ogrodnika. Aktorskie początki na pewno pomogły reżyserowi lepiej zrozumieć 
aktorów oraz zmniejszyć niejako dystans pomiędzy nimi. Tematem przewodnim filmu 
było jedno ze świąt polskich, czyli wigilia Bożego Narodzenia oraz sposób jego 
obchodzenia na przykładzie jednej rodziny mieszkającej na głębokiej prowincji, gdzieś w 
północno – wschodniej części Polski. Na warsztat została wzięta również kwestia 
emigracji, którą reżyser zna z własnego doświadczenia i z własnej rodziny, gdyż jego 
brat mieszka i pracuje zagranicą, a do rodzinnego domu wraca właśnie przy okazji 
różnych świąt. W naszej rodzimej kinematografii stworzono już do tej pory bardzo wiele 
filmów o polskich świętach. Temat ten był wykorzystywany w przeszłości przez różnych 
twórców na wiele różnych sposobów. Piotr Domalewski nie ukrywał, że akurat taką 
historię wybrał i chciał pokazać w swoim pierwszym filmie pełnometrażowym ze względu 
na własne doświadczenia. Twierdzi też, że robiąc debiut fajnie jest opowiedzieć o czymś, 
co się dobrze zna. Jednak praca nad nim, zarówno pod kątem scenariusza, jak i 
przedstawienia całej historii, była bardzo długim procesem.  

Posłuchajcie, jak debiutujący reżyser Piotr Domalewski mówi na temat tego, czy motyw 
święta był punktem wyjścia w przedstawionej historii oraz co go w niej wciągnęło i 
zainteresowało. (00:00 – 00:45) 

Wspomniane już wcześniej wieloletnie doświadczenie aktorskie Domalewskiego 
pozwoliło mu wczuć się w emocje ukazanych na ekranie bohaterów oraz lepiej 
zrozumieć aktorów i ich trudności związane z odegraniem poszczególnych scen. Jako 
aktor poznał też różne sytuacje na planie i wiedział, z jakim kosztem się to wiąże.  

Posłuchajcie, jak reżyser „Cichej nocy” opowiada o swoich aktorskich doświadczeniach 
i jak pomagają mu one przy pracy reżysera. (00:45 – 01:15) 

Film był tworzony w ciężkich warunkach, kiedy było zimno, wokół ogromna ilość błota, a 
większość scen była kręcona o zmroku. Jednak ekipa robiła wszystko, żeby ułatwić 
aktorom pracę na planie.  

Ciekawą kwestią był także wybór lokalizacji, gdzie będą kręcone poszczególne sceny. 
Twórcy doszli do wniosku, że zależy im na tym, żeby sytuacje odgrywane w przestrzeni 
zamkniętej, czyli w większości w domu rodzinnym bohaterów, były kręcone w 
autentycznym wiejskim domu. Było to według nich lepsze rozwiązanie niż zaaranżowanie 



	

na potrzeby filmu jakiejś hali. Poszukiwania takiego domu były dosyć długotrwałe i 
trudne, ale na pewno pozwoliło to pokazać życie bohaterów oraz scenografię w jak 
najbardziej realistyczny sposób. Przygotowanie i dostosowanie tego budynku do 
rzeczywistości filmowej wiązało się z nieprzewidzianymi wydatkami, jednak wszystkim się 
to opłaciło, co pokazują liczne nagrody dla „Cichej nocy”.  

Posłuchajcie, jak Piotr Domalewski, Jerzy Kapuściński – producent, opiekun artystyczny 
filmu oraz dyrektor artystyczny Studia Munka i aktorka Agnieszka Suchora, mówią na 
temat poszukiwań i wyboru miejsca akcji filmu. (01:15 - ) 

Film można zakwalifikować jako komediodramat. Poprzez portret rodzinny pokazuje on 
niejako w krzywym zwierciadle mnogość cech narodowych Polaków. Ten klimat i nastrój 
związany ze spędzaniem Świąt w gronie rodzinnym wiąże się właśnie nie tylko z radością 
i szczęściem, ale także z pewnego rodzaju opresją. Praktycznie każdy członek rodziny 
wchodzi przy świątecznym stole w jakąś rolę. „Cicha noc” osiągnęła ogromny sukces być 
może dzięki ukazanemu autentyzmowi bohaterów i całego ich świata. Duża część 
społeczeństwa może się wobec tego utożsamiać z co najmniej jedną z postaci.  

Posłuchajcie, jak na temat kręcenia scen zbiorowych, które licznie występują w filmie, 
opowiadają jego twórcy, czyli reżyser Piotr Domalewski i aktorka Agnieszka Suchora. 
Czy sceny te były z reguły improwizowane czy jednak wszystko było pod kontrolą 
scenariusza? (04:41 - 07:50) 

Dla reżysera ważny był każdy szczegół scenografii. Chciał na przykład, żeby w 
odróżnieniu do większości filmów, szafki były pełne przedmiotów, a na kuchence, żeby 
gotowały się prawdziwe potrawy. Żeby nic nie było udawane. Jest to tzw. szkoła Luchino 
Viscontiego, ale praktyki te były także stosowane przez polską szkołę filmową w latach 
50. i 60.-tych. 

Posłuchajcie, jak Jerzy Kapuściński, producent filmu mówi o autentyzmie obecnym w 
„Cichej nocy”. (07:50 – 08:25) 

 


