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INFORMACJE O KADYDATCE

Katarzyna Figat  jest młodą, utalentowaną realizatorką dźwięku i konsultantką muzyczną. 
Osobą gruntownie i wszechstronnie wykształconą (tytuł magistra sztuki w specjalności Reżyseria 
Dźwięku w Filmie, Telewizji i Multimediach uzyskała w roku 2013 na Uniwersytecie Muzycznym 
Fryderyka Chopina w Warszawie; tytuł magistra kulturoznawstwa w specjalności filmoznawstwo 
uzyskała w roku 2014 na Uniwersytecie Łódzkim – obydwa dyplomy z wyróżnieniem).  Pracowała 
(jako współpracownik lub samodzielny twórca) przy realizacji dźwięku i opracowaniu koncepcji 
muzycznej kilkudziesięciu filmów, spektakli telewizyjnych i seriali, co czyni jej doświadczenie 
zawodowe niezwykle wszechstronnym i obszernym. W załączonych do dokumentacji przewodu 
doktorskiego opiniach reżyserów, z którymi Katarzyna Figat współpracowała, powtarzają się 
określenia opisujące ja jako młodego, obiecującego twórcę, obdarzonego talentem i wrażliwością 
oraz doskonałym wyczuciem filmowej dramaturgi. Wszyscy podkreślają jej wiedzę, erudycję 
muzyczną i mistrzowskie opanowanie warsztatu. Ponieważ miałam okazję pracować z Katarzyna 
Figat przy kilku filmach i serialach, ze swej strony mogę dodać, że zawsze było to doświadczenie 
bardzo satysfakcjonujące. Cenię ją jako w pełni kompetentnego, bardzo inspirującego 
i wymagającego partnera w twórczych zmaganiach.

Niezależnie od działalności zawodowej i artystycznej, Katarzyna Figat rozwija karierę 
akademicką. Od roku 2015 pracuje jako wykładowca na Wydziale Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi również zajęcia na Uniwersytecie Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2015–2018 była doktorantką na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie 
również prowadziła wykłady, a mimo rezygnacji ze studiów doktoranckich nadal bierze aktywny 
udział w pracach tamtejszego Koła Naukowego Filmoznawców oraz uczestniczy w 
międzynarodowych projektach badawczych. Ma na swoim koncie znaczącą liczbę publikacji 
naukowych z dziedziny wiedzy o filmie. 

Ilość i jakość osiągnięć  na wszystkich polach aktywności świadczą o tym, że film jest 
obszarem, w który Katarzyna Figat wkracza z talentem i pasją jako twórca oraz z żywym, otwartym 
umysłem, ciekawością i wnikliwością jako naukowiec.



OPINIA 

Dziełem będącym przedmiotem pracy doktorskiej Katarzyny Figat jest kreacja dźwięku do 
filmu dokumentalnego w reżyserii Michała Bukojemskiego  p.t.: „ Dziennik Sierakowiaka” 
zrealizowana w dwóch wersjach językowych. 

W tytule dołączonej do dzieła obszernej eksplikacji autorka określiła przedstawiony przez 
siebie film  jako szczególny przypadek dźwiękowego opracowania filmu dokumentalnego. I 
rzeczywiście, mamy do czynienia z przypadkiem szczególnym. 

Po pierwsze dlatego, że rzadko mamy do czynienia z dziełem, które w tak wyjątkowy, 
niemalże laboratoryjny sposób ujawnia, jak dźwięk zmienia film i na jak fundamentalnym poziomie 
ta transformacja zachodzi. Analiza tego filmu pozwala jasno dostrzec fałszywość mniemania, że 
warstwa audialna pełni jedynie funkcję dopełniającą, zawsze podrzędną wobec warstwy wizualnej. 

Po drugie dlatego, że przystępując do pracy nad koncepcją dźwiękową do filmu Michała 
Bukojemskiego, Katarzyna Figat stanęła wobec szczególnie trudnego i nieoczywistego zadania –
udźwiękowić film, którego nie ma. A to z przyczyny, że materiał, który otrzymała do opracowania –
godzinny „pokaz slajdów”… treściowo i tematycznie podporządkowanych ponadkadrowej narracji,
(jak go, stosując świadome uproszczenie, opisała w eksplikacji ) - w ujęciu fenomenologicznym 
filmem nie był.  Miał potencjał, by filmem stać się, ale niekoniecznie stać się musiał.  Zależało to 
całkowicie od jej twórczego wkładu.

Rozróżnienie między filmem a utworem audiowizualnym,  jakie tu czynię, nie ma c harakteru 
wartościującego. Narracja słowno-obrazowa, w której warstwa wizualna – ikonografia -spełnia 
funkcję ilustracji, może mieć wysokie walory  poznawcze i artystyczne, być skutecznym nośnikiem 
istotnych treści i źródłem silnych doznań emocjonalnych i estetycznych, ale jej odbiór nie będzie 
doświadczeniem filmowym, ponieważ istota oddziaływania filmu jest inna. Przeżycie kinowe nie 
sprowadza się do  oglądania i słuchania (chociaż te właśnie zmysły angażuje), ale polega na 
doświadczeniu zmysłowego zanurzenia w iluzji czasoprzestrzeni konstytuującej się w wyobraźni 
widza pod wpływem bodźców audiowizualnych  płynących z ekranu. Fotografię odbieramy jako 
artefakt; obraz filmowy jako substytut rzeczywistości. Dlatego fotografię użytą jako materiał 
filmowy musimy przy pomocy środków formalnych przekształcić - „rozerwać” ramy statycznego 
kadru, „ożywić” nieruchomy obraz uruchamiając w nim na nowo  przepływu czasu zatrzymany w 
akcie fotografowania. W przypadku filmu „Dziennik Sierakowiaka” reżyser podjął decyzję o 
rezygnacji z użycia w tym celu jakichkolwiek zabiegów w warstwie wizualnej. Przekształcenie 
ciągu ilustracji w odpowiednik filmowego obrazu rzeczywistości  dokonało się tutaj dopiero przez 
dodanie kolejnego elementu struktury, czyli warstwy dźwiękowej – w tym sensie praca wykonana 
przez Katarzynę Figat ma fenomenologicznie krytyczne znaczenie. Dokonała ona kreacji świata 
audialnego na tyle sugestywnie, by nakłonić widza do wejścia w świat nieruchomego obrazu. Iluzja 
przestrzeni i czasu, fundamentalny warunek do ewokowania doświadczenia kinowego, budowana 
jest w sekwencjach ikonograficznych w tym filmie niemal wyłącznie poprzez wykorzystanie 
szerokiego repertuaru dźwiękowych środków wyrazu. 

Lektura załączonej do dzieła eksplikacji, w której autorka w klarowny i wnikliwy sposób 
poddaje analizie kolejne etapy procesu twórczego, pozwala nam zrozumieć, do jakiego stopnia 
świadomie i konsekwentnie Katarzyna Figat podeszła do tego wyzwania. Reżyser nie określił 
precyzyjnie, czego oczekuje, zostawiając jej pełna swobodę decydowania o charakterze ścieżki 
dźwiękowej filmu.  Nie przystąpiła po prostu do „wypełniania” dźwiękiem godzinnej pustki ( jedno 
z niewielu użytych przez nią w pracy teoretycznej ekspresyjnych,  ale w tym wypadku bardzo



trafnych sformułowań). Zaczęła od analizy dostarczonego zmontowanego materiału, wyznaczenia 
konkretnych celów i  obszarów twórczej ingerencji. Według jej własnych, poczynionych na 
początku pracy koncepcyjnej założeń, warstwa dźwiękowa miała spełniać następujące funkcje: 

-„uruchomić” i uspójnić narrację wizualną; 

- stworzyć  dźwiękową reprezentację świata getta łódzkiego z zachowaniem maksymalnej
wierności prawdzie historycznej;

- dokonać zabiegu subiektywizacji poprzez wykreowanie dźwiękowego świata psychicznego
bohatera – autora dzienników

- sterować odbiorem emocjonalnym widza

oraz (czego nie wymienia jako jednego z założonych celów, ale co konsekwentnie realizuje): 

- sterując uwagą widza przy pomocy odpowiednio dobranych efektów dźwiękowych, zasugerować
mu  tropy interpretacyjne oraz pogłębić i wzbogacić przekaz o dodatkowe treści.

W moim odczuciu, wszystkie te założenia kandydatka zrealizowała z doskonałym efektem. 
Wymagało to naprawdę głębokiego zrozumienia potencjału znaczeniowego i dramaturgicznego 
zmontowanego materiału, właściwego odczytania zawartych w nim intencji reżyserskich oraz 
dostrzeżenia tropów, które uświadomioną intencją reżyserską nie były. Potrzeba do tego nie tylko 
umiejętności analizy intelektualnej, ale wyrobionej wrażliwości i artystycznego gustu, wyobraźni, 
poczucia harmonii (w  szerszym niż tylko muzycznym pojęciu). 

Jestem pod wielkim wrażeniem staranności, wnikliwości i odpowiedzialności z jaką 
Katarzyna Figat podeszła do swojej pracy. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań, zadała 
sobie trud gruntownego poznania tematu, przestudiowała historię łódzkiego getta, odnalazła 
imponującą liczbę źródeł historycznych i literackich. Zdobyła drobiazgową wiedzę ekspercką, a 
jednocześnie potrafiła uniknąć pułapki ugrzęźnięcia w buchalteryjnej dokładności i dosłowności. W 
obszernym materiale faktograficznym, który na potrzeby pracy zgromadziła i przestudiowała, 
potrafi odnaleźć ukryte wzory, dokonać ich syntezy i znaleźć sposób na przełożenie ich na ekspresję 
artystyczną. Pogodzić imperatyw dążenia do maksymalnej wierności realiom historycznym z 
podejściem estetycznym. O warstwie dźwiękowej myśli w sposób wielopłaszczyznowy komponując 
poszczególne fragmenty tak, by spełniały funkcję mimetyczną w ramach poszczególnych scen, a 
jednocześnie na poziomie większych sekwencji budowały przebiegi dramaturgiczne i ciągi 
znaczeniowe mające charakter metaforyczny. 

Z dużym zainteresowaniem śledziłam opisany przez Katarzynę Figat proces dochodzenia do 
interesujących rozwiązań dramaturgicznych i formalnych dzięki kreatywnemu wykorzystaniu 
informacji zaczerpniętych z opracowań o charakterze czysto naukowym. Przykładem może tu być 
zaczerpnięty z literatury faktu pomysł  „mrowiska” jako metafory getta i umiejętność znalezienia 
sposobu na dźwiękowe wyrażenie tej metafory. Wszystkie zastosowane w ścieżce dźwiękowej 
koncepty formalne i figury stylistyczne mają oparcie w wiedzy o faktach i zjawiskach. Katarzyna 
Figat w rygorystyczny (powiedziałabym nawet, w nadmiernie czasem restrykcyjny sposób) 
wyznacza granicę między twórczą wolnością a dowolnością, traktując tę ostatnia jako zakazaną dla 
gatunku filmu dokumentalnego. Jest to podejście, z którym można polemizować, niemniej ten 
rodzaj  narzuconej samodyscypliny twórczej budzi mój wielki szacunek.



Dzieło wykonane przez Katarzynę Figat  jest z jednej strony próbą dźwiękowej rekonstrukcji realiów 
historycznego świata, z drugiej zaś, artystyczną kreacją - kompozycją o niemal muzycznym 
charakterze. Warstwa dźwiękowa filmu 'Dzienniki Sierakowiaka” jest zbudowana precyzyjnie, z 
dbałością o przebiegi dramaturgiczne, ton, wyrazistość i barwę. Jakość wykonanej pracy jest 
dowodem  wysokiej wrażliwości artystycznej kandydatki,  jak i jej biegłości warsztatowej.

Przedstawiona praca teoretyczna zawiera klarowny, szczegółowy pod względem 
analitycznym opis procesu twórczego. Jest to materiał o wysokich walorach poznawczych, mogący 
stać się dla wielu adeptów sztuki sound designu źródłem dobrych wzorców i inspiracji. Eksplikacja 
wzbogacona jest o obszerna cześć teoretyczną, w której autorka analizuje pojęcie sound designu, 
jego uwarunkowania w odniesieniu do filmu dokumentalnego oraz zawiera obszerny i bardzo 
ciekawy  rozdział będący kompendium wiedzy na temat historii getta łódzkiego. Uwagę zwraca 
dyscyplina językowa, logika narracji i przejrzystość dyskursu. Praca teoretyczna spełnia wymagania 
pracy doktorskiej pod względem edytorskim. Wartością jest bogata bibliografia.

Konkluzja

Stwierdzam, że praca doktorska Katarzyny Figat – udźwiękowienie filmu „Dziennik 
Sierakowiaka” w reż. Michała Bukojemskiego oraz dołączona do niej praca teoretyczna w pełni 
spełnia wymagania. Kandydatka wykazała się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami w prowadzeniu 
samodzielnej działałności artystycznej. Tym samym spełnia bez zastrzeżeń wymagania artykułu 13 
ust.1 Ustawy z dnia 14.03.2003 r.

Prace doktorską mgr Katarzyny Figat przyjmuję bez zastrzeżeń oraz zwracam się do Rady Wydziału 
z postulatem o przyznaniu kandydatce wyróżnienia.
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