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ZAWÓD: CASTING DIRECTOR 

 

Grupa docelowa: studenci kierunków filmowych – związanych z produkcją, 
reżyserią i aktorstwem, a także historią filmu; osoby zainteresowane przemysłem 
filmowym i procesem powstawania filmu. 

 

 

Kierownik castingu / obsady – kim jest? Jakie są  jego obowiązki? 
Jaki ma wp ływ na powstanie f i lmu? 

Decyzje castingowe w przypadku realizacji filmowej zazwyczaj należą do 
różnych osób – w zależności od rodzaju produkowanego dzieła. Obsadę 
wysokobudżetowych filmów kształtuje jednak zazwyczaj casting director, ściśle 
współpracujący z reżyserem i producentem. Jego rolą jest dobranie najbardziej 
odpowiednich aktorów do ról – z tego tytułu kierownik obsady musi posiadać 
rozległą wiedzę zarówno o filmie, jak i aktualną orientację w życiu filmowym 
swojego kraju. 

Nie ma idealnego scenariusza na wybranie właściwego aktora – przeważnie ta 
decyzja zależy od wielu czynników. Kierownik castingu musi jednak być 
przenikliwym obserwatorem, kompetentnym partnerem dla pozostałych twórców 
filmowych i posiadać niemałe umiejętności w zakresie organizacji i produkcji 
filmowej. 

Istnieje kilka uniwersalnych zasad i porad dla przyszłych adeptów tej sztuki, z 
którymi możesz się zapoznać za pośrednictwem poniższych materiałów, jeśli 
planujesz profesję związaną z przemysłem filmowym lub po prostu jesteś 
zainteresowany jego arkanami. 

Materiały przygotowane w oparciu o filmy: 

CAMERA ON: Juliet Taylor part 1 (p. 1)  

CAMERA ON: Juliet Taylor part 2 (p. 2)  

 

Część  I .   

Zmiana znaczenia kierownika obsady. Perspektywa historyczna. 

Przykład: amerykański przemysł filmowy jako pod wieloma względami wzorcowy, 
rozbudowany, a także powszechnie znany. 

Funkcje casting director (CD) zmieniały się z czasem. Początkowo, w epoce kina 
klasycznego, rola CD była głównie organizacyjna – obsadę kompletowało się 
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według ścisłych zasad związanych z aktorskimi emploi, co nie tylko ułatwiało 
zadanie kierownikowi castingu, ale też zmniejszało jego odpowiedzialność, a co 
za tym idzie – rolę. 

[Typizacja aktorów jako główny kierunkowskaz dla CD do lat 50. – 00:00 – 
01:02] 

Jedną z pionierek przełomu w myśleniu o roli CD była Marion Daugherty, która 
wypracowała bardziej zindywidualizowany sposób tworzenia obsady. 

[Indywidualne podejście do castingu i aktorów jako przełom w rozumieniu roli CD 
– 01:02 – 02:10] 

Taka ewolucja zawodu dokonała się jednak poza centrum filmowego świata –  
w Nowym Jorku lat 70., gdzie rozwijało się amerykańskie kino niezależne. 

[Kontekst przemian roli CD – 02:10 – 03:52] 

Przemiany te rozpoczęły ściślejszą współpracę reżysera z kierownikiem obsady i 
przyczyniły się do tego, że casting director miał większy wpływ na kształt filmu. W 
powszechnej świadomości zaczęły zapisywać się nazwiska odpowiedzialnych za 
castingi osób (takich jak Juliet Taylor, która pracowała przy ok. 40 filmach 
Woody’ego Allena czy obsadziła w pierwszej roli filmowej Meryl Steep, ale także 
znana m.in. ze współpracy z J.J. Abramsem, April Webster czy jako kierowniczka 
obsady filmów Spike’a Lee, Robi Reed). I mimo że prestiż ich pracy wzrósł i 
docenia się ich wkład w rozwój kina, podejście do wykonywanej przez nich pracy 
nadal ewoluuje. 

[Dlaczego nie ma przyznawanych nagród w kategorii kierownika obsady? Jak 
zmieniało się znaczenie zawodu na przestrzeni lat? – 03:52 – 05:00] 
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Kto może zostać  kierownikiem obsady? 

Casting director często łączy w swojej pracy umiejętności producenckie, 
reżyserskie i aktorskie. W związku z tym, że nie ma kursów przygotowujących do 
pełnienia tego zawodu, często punktem startowym jest praca w agencjach 
talentów. Pomocne będą określone umiejętności oraz cechy charakteru – 
zarówno znajomość aktorów i pamięć do twarzy, jak i zdolności organizacyjne 
czy interpersonalne – ale podstawowe predyspozycje określa znajomość 
warsztatu aktorskiego i procesu produkcyjnego. 

[Profil kandydata na CD – 03:52 – 05:00] 
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Główną rolą kierownika obsady jest spełnienie oczekiwań reżysera filmu, czasami 
również producentów, więc zawód ten wymaga elastyczności, a nawet 
umiejętności dyplomatycznych. 

[Jaka jest główna rola CD w czasie preprodukcji? – 03:52 – 05:00] 

Bycie „na bieżąco” i obracanie się w świecie artystycznym jest niezwykle istotne, 
jednak nie ma jednego sprawdzonego przepisu na udaną obsadę. 

[Znaczenie intuicji w pracy CD – 05:00 – 06:30] 

Wyzwania i marzenia kierownika obsady 

[Odkrywanie nowych twarzy – 06:30 – 07:27) 

[Co jest najtrudniejsze w zawodzie CD? – 07:27 – 08:30] 
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Proces pracy kierownika obsady 

Praca casting director jest wieloetapowa i wiąże się z negocjowaniem własnych 
pomysłów oraz kompromisem pomiędzy wizją zarówno reżysera, jak i 
producenta. Radą Juliet Taylor jest rozpoczęcie procesu kreatywnego od próby 
stworzenia własnej koncepcji, a dopiero potem zderzyć ją z oczekiwaniami 
twórców. 

[Etap 1.: zapoznanie się ze scenariuszem – 08:30 - 09:18] 

Kolejnym etapem są rozmowy z reżyserem. Kierownicy obsady często regularnie 
współpracują z danymi reżyserami, co jest gwarantem wypracowania wspólnej 
wizji, ale też każdorazowo trzeba wypracować nowe podejście i do filmu, i do 
danego reżysera. 

[Etap 2.: praca z reżyserem – 08:30 - 09:18] 

[„Więcej niż casting”. Case study: Juliet Taylor i Woody Allen –09:18 – 12:15] 

[Gdzie zaczyna się praca reżysera, a kończy zadanie dyrektora castingu? – 12:15 
– 13:12] 

Wizja obsady konkretnego filmu zawsze pozostaje ograniczona przez budżet, 
czasami również producenci wywierają naciski na obsadzenie głównych aktorów. 
Kwestie finansowe, przede wszystkim negocjowanie stawek, również znajdują się 
wśród zadań kierownika obsady. 

[Etap 3.: ekonomizacja możliwości obsadowych danego filmu: 13:12 – 14:46] 

Czy casting director powinien kierować się głosami opinii publicznej: 
zainteresowaniem i sugestiami fanów, prasy, itd.?  
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[Juliet Taylor opowiada, jak podchodzi do tego Woody Allen – 14:46 – 16:09] 

Jednym z najbardziej wymagających elementów pracy kierownika obsady jest 
kontakt z aktorami – szukanie nowych twarzy, poznawanie ich dorobku, 
rozmowy.  

[Czego należy szukać w aktorach? Czy są jakieś wytyczne, filozofie, którymi 
należy się kierować? – 16:09 – 17:07] 

 

Ćwiczenia: 

1. Zastanów się, czy kojarzysz współczesnych aktorów obsadzanych jedynie 
wewnątrz własnego emploi. 

2. Potraktuj ostatnio przeczytaną książkę jako scenariusz filmu, do którego 
kompletujesz obsadę. 

3. Spróbuj przeprowadzić recasting jednego ze swoich ulubionych filmów. 
Stwórz własną wizję obsady. Następnie zastanów się, jak należałoby ją 
zmodyfikować po zmianie reżysera lub budżetu. 
(Przykładowo: Annie Hall zostaje wyreżyserowana przez Stanleya Kubricka, 
a Iron Man ma zmniejszony budżet, więc trzeba zrezygnować z tzw. A-list 
actors) 

 

 


