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Spotkanie ze Stellanem Skarsgardem 

szwedzki aktor, producent i scenarzysta, Międzynarodowy rozgłos zyskał dzięki 
rolom w Den enfaldige mördaren (Prostoduszny morderca, 1982), za którą 
otrzymał główną nagrodę aktorską na Festiwalu Filmowym w Berlinie, oraz w 
nominowanym do Oscara Oxen (Wół, 1991) Svena Nykvista. Pod koniec lat 80. 
rozpoczął pracę w Stanach Zjednoczonych. Zagrał również w takich filmach jak 
Buntownik z wyboru (1997) Gusa van Santa, Amistad (1997) Stevena Spielberga, 
Time Code (2000) Mike’a Figgisa, Duchy Goi (2006) Miloša Formana (Francisco 
Goya), a także w Roninie (1998) Johna Frankenheimera u boku Roberta De Niro i 
Jeana Reno, a także w horrorach Renny'ego Harlina: Piekielna głębia (1999) i 
Egzorcysta: Początek (2004). W 2006 dołączył do obsady Piratów z Karaibów. 

Grupa docelowa: indywidualni odbiorcy oferty kulturalnej i media, w 
szczególności odbiorcy oferty festiwalowej, miłośnicy kina, dziennikarze: czynniki 
sukcesu, najciekawsze doświadczenia zawodowe, przełomowe momenty w 
karierze, życie gwiazd, materiały dot. laureatów nagrody, scenariusze 
motywacyjne skierowane do szerokich grup odbiorców: początki kariery, jak 
osiągnąć sukces w branży, przełomowe momenty w karierze. 

 

1) Początki kariery aktorskiej. 

Stellan Skarsgard rozpoczął swoją karierę w wieku nastoletnim, choć w tym 
czasie marzył o innym zawodzie.  

Wideo: posłuchaj, jak aktor stawiał pierwsze kroki w zawodzie i co go skłoniło do 
podjęcia decyzji o uprawianiu właśnie tego zawodu? 

[00:00 – 03:52] 

 

2) Współpraca z Larsem Von Trierem  

Na szybkim rozwoju kariery Skarsgarda w dużym stopniu zaważyło spotkanie z 
Larsem von Trierem. Wystąpił w pięciu jego filmach. W Przełamując fale (1996) 
zagrał toksycznego, sparaliżowanego męża głównej bohaterki (Emily Watson). 
Ponadto pojawił się w epizodach w Królestwo II (1996), Tańcząc w ciemnościach 
(2000), Dogville (2002) i Melancholii (2011). 

Wideo: posłuchaj, jak Skarsgard ocenia współpracę z reżyserem Larsem von 
Trierem 

[03:52 – 10:30 
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3) Granice 

Zawód aktora często wiąże się z podejmowaniem wyzwań, przekraczania 
własnych granic – mentalnych, fizycznych.  

Wideo: posłuchaj, co Skarsgard myśli o nagości? 

[10:30 – 12:21] 

 

4) Musical 

Skarsgar zagrał w swojej karierze w jednym musicalu „Mamma Mia”, choć – 
jak sam przyznaje – nie potrafi śpiewać. Czym było dla niego to 
doświadczenie? Jaką rolę w jego życiu odgrywa muzyka? 

Wideo: posłuchaj, jak Stellan Skansgard wspomina pracę nad „Mamma mia” 

[12:21 – 15:20] 

		


