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Domowy kinoman
krótka historia kina 

i zeszyt do kreatywnej zabawy w odcinkach
część druga



Przełom dźwiękowy



Napad na ekspres, o którym możesz dowiedzieć się więcej z pierwszej części 
Domowego kinomana, był filmem niemym, tak samo jak wszystkie produkcje 
braci Lumière. Widzowie nie słyszeli wystrzałów z pistoletów bandytów ani krzy-
ków przerażonych pasażerów pociągu. Filmy nieme powstawały jeszcze przez 
wiele lat. Żeby publiczność wiedziała, o czym rozmawiają bohaterowie, 
na ekranie pojawiały się plansze z napisami.

Nie oznacza to jednak, że widzowie siedzieli na sali kinowej w całkowitej ciszy. 
Często na seansach obecny był taper, czyli muzyk, który zwykle grał na pianinie 
albo organach i dopasowywał podkład muzyczny do fabuły filmu. Niekiedy 
zamiast tapera na pokazach pojawiała się cała orkiestra! Jednak dopiero w 1927  
premierę miał pierwszy film dźwiękowy – Śpiewak jazzbandu Alana 
Croslanda. To był przełomowy moment w historii kina.

ZADANIE: 
Wyłącz dźwięk podczas oglądania filmu. 

Ile uda ci się zrozumieć? 
Czy domyślasz się, o czym rozmawiają aktorzy? 

Spróbuj samodzielnie naśladować ich dialogi. Niektóre postacie mogą mówić 
niskim, a inne wysokim lub piskliwym głosem.



Film w kolorze 



Czy wiesz, że przez wiele lat filmy i fotografie były czarno-białe? Aby je nieco 
ożywić, barwiono ręcznie taśmę filmową. Obrazki na taśmie były bardzo małe, 
więc kolorowanie konkretnych elementów, na przykład strojów aktorów, zajmowa-
ło bardzo dużo czasu. Czasami nakładano kolor na niektóre sceny – na przykład 
sytuacje rozgrywające się w nocy były całe niebieskie.

ZADANIE:
Poniżej znajduje się kadr z filmu Śniadanie dziecka braci Lumière. Przyjrzyj mu 
się i spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania: 

Jaka pogoda była tego dnia?
Jakiego koloru włosy ma kobieta po prawej stronie?
Co namalowane jest na filiżankach?

Czarno-biały kadr możesz pokolorować w wyobraźni. 

Ciekawym przykładem ręcznie kolorowanego filmu jest Podróż na Księżyc 
Georges'a Mélièsa z 1902 roku. Widzowie mogli zobaczyć na nim żółty księżyc, 
zielonych kosmitów i czerwone eksplozje. Wyglądało to zupełnie inaczej niż 
dzisiejsze, kolorowe filmy. Przez długi czas pracowano nad techniką filmowania 
w kolorze. Bardzo popularna stała się metoda nazywana Technicolorem, dzięki 
której powstała Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków Walta Disneya. Filmy 
te były nagrywane bardzo dużymi kamerami, w których znajdowały się aż trzy 
czarno-białe taśmy. Na każdą z nich nakładano potem kolorowe filtry. W rezultacie 
na ekranie widoczny był barwny obraz. 

Śniadanie dziecka, 
Louis Lumière, Auguste 
Lumière, 1895
Collection Institut 
Lumière



Krok 1. 

Wytnij z papieru niewielkie koło, możesz 
odrysować je od szklanki.

Krok 2. 

Pokoloruj koło, możesz podzielić je 
na równe części (jak tort), narysować 
na nim spiralę lub okręgi.

Krok 3. 

Przebij środek koła ołówkiem, wykałacz-
ką lub pinezką (jeśli koło będzie 
się ześlizgiwać, przyklej je od spodu). 

Krok 4. 

Twój bączek jest gotowy. Wpraw go 
w ruch i obserwuj, jak kolory mieszają 
się ze sobą. 

ZADANIE
Georges Méliès zabarwił ręcznie swój 
film, żeby wyglądał bardziej interesująco. 
Kolory bardzo dużo zmieniają i można 
z nimi eksperymentować na różne 
sposoby. Jak widzenie kolorów zmienia 
się w związku z ruchem, możesz przeko-
nać się, konstruując prosty bączek.

Potrzebujesz do tego sztywnego papie-
ru (tektury albo brystolu), kolorowych 
flamastrów, krótkiego ołówka (zamiast 
niego może być wykałaczka lub pinezka) 
i taśmy klejącej. 

Podróż na Księżyc, 
Georges Méliès, 1902
Wikimedia Commons



Przez wiele lat widzowie mogli zobaczyć filmy tylko w kinie. Dopiero 
w latach 50. XX wieku nadeszła bardzo ważna zmiana. W tym czasie popularność 
zyskała telewizja, dzięki której można było oglądać filmy bez wychodzenia 
z domu. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, że jest inaczej!

Na szczęście kina nadal przyciągają publiczność. Zupełnie jak w czasach braci 
Lumière widzowie spotykają się w ciemnej sali, żeby zobaczyć film na dużym 
ekranie. Co jeszcze pozostało bez zmian? Czarno-białe, nieme filmy w stylu 
Napadu na ekspres Portera pozwalały publiczności zapomnieć na chwilę o praw-
dziwym życiu i przenieść się do innego świata. Dzisiaj jest tak samo. I chociaż 
możemy oglądać filmy na komputerach, tabletach, a nawet telefonach, wiele 
osób nadal woli kino. 
 
A Ty w jaki sposób lubisz oglądać filmy? Samotnie, czy z rodziną albo znajomymi? 
Przeszkadza Ci, jeśli ktoś rozmawia w czasie seansu? A może lubisz dzielić się 
z innymi komentarzami na temat tego, co dzieje się na ekranie? Czy wzruszasz 
się na filmach? Zdarza Ci się głośno zaśmiać albo przestraszyć? Czy masz swoje 
ulubione miejsce do oglądania? Zwróć na to uwagę następnym razem, kiedy 
będziesz oglądać film w swoim domu.
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