Scenariusz projektu gimnazjalnego: Złota era Hollywood
Prowadząca: Hollywood – dzielnica miasta Los Angeles w Stanach
Zjednoczonych i najważniejszy ośrodek amerykańskiej kinematografii.
Słowo

Hollywood

jest

używane

jako

skrótowa

nazwa

dla

całego

amerykańskiego przemysłu filmowo-telewizyjnego.
To w tym miejscu kino amerykańskie przeżywało swoje „złote lata”. To tutaj
powstały największe wytwórnie filmowe, a popularność zyskały kultowe
gwiazdy, których nazwiska i życiorysy zapierają dech w piersiach. Każdy aktor
czy aktorka marzy o karierze w Hollywood.
Ale dlaczego właśnie to miejsce zostało potężną stolicą amerykańskiej
kinematografii? Cóż, opowiemy wam wszystko po kolei...
Uczeń 1: Początkowo, amerykańskie kino rozwijało się w Nowym Jorku. W
1893 roku amerykański wynalazca Thomas Edison ( tak, tak moi drodzy, to ten
od żarówki elektrycznej) wynalazł i opatentował kamerę filmową oraz
kinetoskop (urządzenie do oglądania ruchomych obrazów). Rok później założył
wytwórnie filmową – Edison Company i tak ruszyła machina, która porusza
naszą wyobraźnię i fascynuje do dziś dnia.
Uczeń 2: Stany Zjednoczone szybko uległy magii kinematografii. Kino
pozwalało oderwać się od niełatwej codzienności. Olbrzymie studia filmowe
tworzyły dekoracje, na tle których rozgrywały się wielkie sceny historyczne,
ekranizacje wielkich powieści. Rozwijała się technika filmowania, operatorzy
zaczęli wykorzystywać grę światła i cienia, a także różne ujęcia kamery.
Uczeń 3: Na początku XX wieku kino było nieme. Produkowano krótkie jednodwuaktowe komedie i melodramaty, a bilety na te filmy były bardzo tanie,
kosztowały zaledwie 5 centów. Popularność zyskały wówczas takie gwiazdy jak
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Pola Negri - polska aktorka teatralna i filmowa, Greta Garbo, czy Rudolf
Valentino.
Na scenę wchodzi Pola, Greta i Rudolf (spacerują w rytm piosenki It’s been a
long time”)
Uczeń 2: Gwiazdy niemego kina cieszyły się ogromną popularnością, były
uwielbiane i podziwiane na całym świecie. Gdziekolwiek się pojawiały
towarzyszyli im fotoreporterzy i fani.
Uczeń 1: Filmy nieme opierały się na wyrazistej grze aktorskiej. Wprawdzie
były nieme, ale w sali kinowej znajdowali się taperzy, czyli artyści grający
muzykę na żywo. Mieli oni utrudnione zadanie, ponieważ byli odwróceni tyłem
do ekranu i nie wiedzieli, jaka scena odgrywa się w danej chwili za ich plecami.
Często więc grali muzykę nieadekwatną do chwil. Wyglądało to tak:
Na scenę wchodzi Chaplin , a na pianinie przygrywa mu taper
Uczeń 2: Charlie Chaplin – brytyjski aktor i reżyser, którego widzieliście przed
chwilą na scenie, także był niekwestionowaną gwiazdą niemego kina. Stał się
postacią niemalże kultową, a jego wyrazisty wizerunek Na scenie pojawia się znów Chaplin
– wąsik , melonik i charakterystyczny sposób chodzenia kojarzy na pewno
każdy z was.
Uczeń 3: Koniec lat 20. XX wieku to początki filmu dźwiękowego. Ukazanie
się w USA pierwszego filmu ze ścieżką dźwiękową pod tytułem Śpiewak
jazzbandu wzbogaciło film o nowe środki wyrazu.. Bardzo szybko wykorzystał
je animator Walt Disney, który wyreżyserował pierwszy animowany film
dźwiękowy pod nazwą Parowiec Willie.
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Na scenę wbiega Myszka Mickey – w rytm muzyki z filmu Steamboat Willie
Uczeń 3: Czy poznaliście tę charakterystyczna postać z filmu animowanego?
Tak, tak to myszka Mickey w swoim pierwszym dźwiękowym filmie.
Uczeń 2: Przejdźmy teraz do lata 1930-1950. Był to wyjątkowy okres dla
światowej kinematografii. Aktorki, które wtedy można było oglądać na ekranie
jak Audrey Hupburn, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe stały się legendami
kina. To one skupiały wszystkie spojrzenia na czerwonym dywanie w
najlepszych czasach Fabryki Snów. One na dobre ugruntowały pozycję i tytuł
hollywoodzkiej gwiazdy. Pierwsze celebrytki, ikony stylu i kobiecości. Ten
znakomity okres światowego filmu to również obyczajowe skandale,
przełamywanie tabu, piękne kreacje i przepych
Na scenę wchodzą w/w aktorki – spacerują w rytm piosenki „Moon river”
Merlin zostaje – scena z unoszącą się sukienką
Uczeń 3: Któż z nas nie zna tej kultowej sceny z udziałem Merlin Monroe.
Pochodzi ona z filmu Słomiany wdowiec z 1955 roku, a
jako ciekawostkę dodam, ze sukienka ta została sprzedana na aukcji w
Hollywood za ponad 4,5 miliona dolarów! Ot, taką popularnością cieszą się
prawdziwe hollywoodzkie gwiazdy.
Uczeń 3: Hollywood lat 40 i 50 XX wieku to także wspaniali mężczyźni.
Reżyser John Ford reaktywował upadający western dynamicznym dziełem
Dyliżans czy Rio Bravo, w którym główną rolę gra John Weyne, amerykański
aktor, jedna z największych legend Hollywood.
Wchodzi John Weyne i śpiewa piosenkę z filmu Rio Bravo pt.: ”My rifle, my
pony and me”
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Uczeń 3: W Stanach Zjednoczonych w połowie lat 70. XX wieku, dzięki
wykorzystaniu najnowszych technologii komputerowych i efektów specjalnych,
powstały liczne produkcje z gatunku fantastyki naukowej i kina przygodowego.
Głównymi jego przedstawicielami byli Steven Spielberg ,George Lucas i Robert
Zemeckis. To właśnie wysokobudżetowe produkcje odegrały dużą rolę w
kształtowaniu współczesnego Hollywood. Kto z nas nie zna Gwiezdnych wojen i
tych oto kultowych postaci?
Wchodzi Lord Vader, Luck Skywalker i Leia – w rytm melodii „The imperial
march”. Walka na miecze świetlne
Uczeń 3: Przełom lat
Największą

80 i 90 XX wieku to rozkwit musicali filmowych.

popularnością

cieszyły

się

kultowe

już

dzisiaj

Hair

–

przedstawiający wyidealizowany obraz życia dzieci-kwiatów czy Grease –
historia zakochanych w sobie nastolatków Sandy i Dannego...
Wchodzą Sandy i Danny – tańczą i śpiewają piosenkę z filmu Grease pt.;”
„You’re the one that I want”
Uczeń 3: Za sprawą twórczości Davida Lyncha, Quentina Tarantino oraz braci
Coen w kinie amerykańskim pojawił się postmodernizm charakteryzujący się
odwołaniami do kultury masowej, wysoką brutalnością czy też mieszaniną
różnych stylów i gatunków. W świadomości masowej zapisała się kultowa scena
z filmu Pulp fiction Quentina Tarantino
Wchodzą Travolta i Turman – tańczą na stole w rytm melodii z film Pulp fiction
„Dance scene”
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Uczeń 3: Dzieje Hollywood to także historia oscarów – najbardziej pożądanych
nagród filmowych na świecie. Jednym z rekordzistów w ilości zdobytych
oskarów jest film Titanic wyreżyserowany przez Jamesa Camerona w 1997
roku. Zdobył on aż 11 statuetek, w tym za najlepszą piosenkę My heart will go
on...
Wchodzi Celin Dion i śpiewa piosenkę z filmu Titanic „My heart will go on”
Podochodzi Jack – scena inspirowana filmem Titanic
Prowadząca: Tak oto kończy się nasza podróż. Przybliżyliśmy wam historię
amerykańskiego kina, wielkie gwiazdy, których blask nigdy nie przeminie,
zaprezentowaliśmy kultowe sceny i piosenki filmowe. Chcieliśmy dać wam
namiastkę wielkiego świata, splendor ,blask ,jednym słowem... HOLLYWOOD!
Prowadząca: Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować dla pani
Bogusławy Dudzik-Gozdek za pomoc w przygotowaniu scenografii, dla pani
Sylwii Pielużek, pani Beaty Zaborowskiej i pani Wacławy Pawlak, dzięki
którym scena wygląda tak przepięknie, dla pana Zbigniewa Woszczyka za
oscarową wręcz rolę tapera oraz dla rodziców za wsparcie przy organizowaniu
kostiumów i rekwizytów użytych w projekcie.
DZIĘKUJEMY!!!
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