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Jak nakręcić porno. Praktyczny poradnik filmowania seksu to 
lektura obowiązkowa dla wszystkich osób prywatnie i zawodowo 
interesujących się seksem. Erika Lust, reżyserka filmów dla doro-
słych, po latach stania za kamerą postanowiła zaopiekować się 
amatorami, którzy w swoim życiu poczuli zew tworzenia wła-
snych produkcji. Panuje moda na uwiecznianie siebie w różnych 
formach, w tym w swoich seksualnych odsłonach. Ci z nas, którzy 
swój film erotyczny mają w planach, albo ci, których twardy dysk 
pęka od gigabajtów własnej nagości, mają szansę poznać tajniki 
powstawania sztuk wizualnych dla dorosłych. Korzystając z lek-
tury, znajdą rozwiązania, które ułatwią im dotychczasowe próby.
Dzisiejsze społeczeństwo jest atakowane wszelkimi rodzajami 
ekspresji seksualnej. Mimo że gorszymy się, że ktoś ogląda porno 
w zaciszu swojej sypialni, nie razi nas seksualność wykorzysty-
wana na przykład na bilbordach reklamowych lub w spotach 
telewizyjnych. Seks jest tematem, który uwidacznia najwięcej 
ludzkich zahamowań, hipokryzji, zaprzeczeń i dysonansów. Oglą-
danie seksu, pomimo że wywodzi się z atawistycznych zachowań 
człowieka, dalej kojarzy nam się z niezdrową ciekawością, czymś 
perwersyjnym. Jeśli jednak już uda nam się wejrzeć w intymny 
świat przeżyć drugiego człowieka, trudno oderwać wzrok. Cie-
kawość, jak „robią to inni”, bierze górę. 

ARTYŚCI WE 
WŁASNYM DOMU

Agata Loewe – psychoterapeutka, seksuolożka, 
założycielka Instytutu Pozytywnej Seksualności. 
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Filmy o zabarwieniu erotycznym bądź pornograficzne to okno na 
wielorakość seksualności człowieka. Seksu nie da się oceniać – co 
jest dobrym seksem, a co złym. Nie ma takiej skali, parametru 
albo kwestionariusza, gdzie seks byłby uniwersalnie mierzalny. 
Seks zależy od kontekstu, a oglądanie seksu to nie to samo co 
mówienie o nim czy uprawianie go. Brakuje edukacji seksualnej 
w szkołach, brakuje miejsc, w których dorośli mogliby doskonalić 
swoje umiejętności. Nie uczy się nas, jak korzystać z Internetu 
i filtrować treści, krytycznym okiem szacując jakość informacji, 
obrazu. Jedyne co możemy oceniać to sposób, w jaki seks został 
nam pokazany. Co nam się podoba i dlaczego. Kim są bohatero-
wie_ ki, w jaki sposób prowadzone są dialogi, jak pada światło, 
jak ustawiona jest kamera, jak bardzo autentyczne są ujęcia i czy 
nas podniecają. Wszystko to w zależności od preferencji odbiorcy 
– subiektywnej, indywidualnej. O gustach trudno dyskutować. 
Tak jak jednym smakuje kuchnia włoska, tak innym będzie sma-
kowała kuchnia francuska i powody ich wyborów będą jasne 
jedynie dla nich samych. 
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Mogłabym wymienić całą listę powodów, dla których ludzie się-
gają po pornografię, a i tak lista pewnie okaże niepełna – każdy 
ma swoją prywatną lub zawodową motywację. Seks, a co za tym 
idzie, wybór filmów pornograficznych, jest przeżyciem subiek-
tywnym. Rynek pornograficzny pozwala zatem na wielość wybo-
rów. Powody oglądania filmów dla dorosłych są różne: dla jed-
nych będzie to okazja nauczenia się nowych trików, dla drugich 
metoda realizacji fantazji seksualnych, jeszcze dla innych zwykła 
okazja do odstresowania się i rozładowania napięcia. Zaś dla 
koneserów, specjalistów i naukowców będzie to okazja do prze-
analizowania tego, jak pokazuje się zachodzące zmiany kulturowe, 
jak kreuje się/wzmacnia seksualność bohaterów_ek oraz odbior-
ców_czyń, czy promuje się przyjemność i w jakiej formie (a w tym 
przyjemność kobiet), czy modeluje się pozytywne podejście do 
ciała i ról płciowych, czy powiela się heteronormatywne wzorce, 
czy też bawi się konwencją gender. 
Twórczość Eriki Lust zalicza się do gatunku pornografii femini-
stycznej, alternatywnej i seks-pozytywnej. Oznacza to, że bierze 
się pod uwagę dobrostan nie tylko swoich odbiorców, ale przede 
wszystkim swoich performerów. Często aktorzy_rki mają kon-
trolę nad powstawaniem scen erotycznych, co skutkuje większą 
autentycznością, bliskością i nieudawanym orgazmem w finale. 
Dla Eriki Lust ważnym aspektem jest także różnorodność – ciał, 
ekspresji płciowych i genderowych, kolorów skóry, niehetero-
normatywnych preferencji. Liczą się też kreatywność, niekon-
wencjonalność, spontaniczność i radość z pracy. 
Autorka książki proponuje, byśmy nie czekali, aż ktoś nakręci 
film, który trafi w nasze gusta. Zamiast krytykować i narzekać 
na błędy innych twórców, zachęca, byśmy nakręcili swój materiał 
filmowy. Ale jeżeli już zdecydujemy się na to, postarajmy się, by 
było zgodne chociaż z kilkoma zasadami. 
Dla wielu osób bycie gwiazdą porno jest fantazją. Realiza-
cja tej fantazji może przybierać wiele form, od wyobrażania 
sobie udziału w castingu po marzenia o przebywaniu w świetle 
reflektorów. Dla innych – bycie reżyserką_em, która_y ma nad 
wszystkim kontrolę, podczas gdy bohaterowie odgrywają jego/jej 
skryte pragnienia. W erze nowych technologii, które bez dużego 
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nakładu finansowego są już powszechnie dostępne, każdy z nas 
może chwycić za kamerę, telefon komórkowy i zostać bohate-
rem_ką domowych produkcji. Dla wielu par będzie to wspaniała 
pamiątka, powód do dumy i uśmiechu, a dla innych odkrycie 
talentu i pasji, które mogą zaowocować profesjonalnym współ-
tworzeniem tego multimiliardowego biznesu. 
Dla wielu z nas wysyłanie nagich zdjęć, filmików z seksem solo, 
cyberseks na Skypie, czy szybkie teasery na Snapie to już codzien-
ność. Jesteśmy dorośli i zdajemy sobie sprawę z konsekwencji. 
Jednak gdy wysyłamy dowody naszej seksualności i zaangażo-
wania w seks/flirt/miłość do osób, którym ufamy na tyle, żeby 
obnażyć się w sieci, są to najczęściej krótkotrwałe motywacje. 
Zrobienie filmu, własnej produkcji to wyzwanie, które wymaga 
od wszystkich stron komunikacji, negocjacji co do formy, treści i 
przyszłych losów filmu – kto będzie w posiadaniu filmu, czy uży-
jemy prezerwatyw, jak najlepiej postawić kamerę. W książce Eriki 
Lust znajdziecie odpowiedzi na wszystkie praktyczne pytania 
– jakie mogą być konsekwencje waszych decyzji, jakiej muzyki 
użyć, co zrobić, gdybyście zapragnęli dystrybuować film dalej.
Książkę czyta się jednym tchem, wyobrażając sobie, jak by się 
samemu pewne rzeczy zrobiło, przypominając sobie filmy, które 
zrobiły na nas takie wrażenie, że pamiętamy je do dziś (oraz te, 
na myśl o których krzywimy się obrzydzeniem). Rady zawarte 
w Jak nakręcić porno. Praktyczny poradnik filmowania seksu 
są konkretne i rozwiewają wiele wątpliwości. Autorka rzuca też 
nowe spojrzenie na pornobiznes i wielość profesji zaangażowa-
nych w powstawanie produkcji, które my oglądamy w 5 minut, a 
następnie wyrzucamy je z naszych pulpitów, jakbyśmy nigdy nie 
mieli z nimi nic wspólnego... 
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Niemal 10 lat temu zrealizowałam wreszcie swoją obsesję. Nakrę-
ciłam film, który – w moim zamierzeniu – miał zrewolucjonizo-
wać konwencjonalną pornografię. Film, zatytułowany The Good 
Girl („Grzeczna dziewczynka”), opowiadał historię seksualnego 
spotkania pomiędzy zwyczajną kobietą – mogłaby być jedną 
z twoich przyjaciółek czy wręcz tobą – a nieziemskim dostawcą 
pizzy, który spełnił jej wszystkie marzenia, a nawet więcej. Odrzu-
ciłam wszystkie pornoklisze i postanowiłam pokazać światu 
inną twarz pornografii: kino z wyraźną kobiecą nutą, obrazy 
o przemyślanej estetyce, postaci kierujące się prawdopodobnymi 
motywami i prawdziwymi emocjami. The Good Girl okazała się 
sukcesem, a teraz – 9 lat i 6 filmów później – ten mały projekt 
ewoluował, przeradzając się w filmowo-biznesową rzeczywistość.

ŚWIATŁA, KAMERA... 
WSTĘP!
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Ukończyłam studia polityczne. Obracałam się głównie w świe-
cie akademickim i nigdy nie zgłębiałam sztuki filmowej. Jednak 
od zawsze lubiłam pisać, a długie zimowe sztokholmskie noce 
uwielbiałam spędzać w sypialni, oglądając filmy. W swoim nadak-
tywnym dorastającym umyśle tworzyłam małe kinowe archiwum, 
wypełnione sekwencjami z Pasoliniego, Bergmana i Spielberga. 
„Historie są równie ważne dla twojej diety, co białko” – powtarza-
łam sobie. Rozbudzenie seksualne sprawiło, że zaczęłam pozna-
wać pornograficzne wyobrażenia lat 90. Były one dla mnie jed-
nocześnie interesujące i irytujące: zauważałam w nich kompletny 
brak wyobraźni i wciąż te same motywy, powtarzające się we 
wszystkich różowych produkcjach aż do znudzenia. Przeprowa-
dziwszy się do Barcelony, aby uczyć się hiszpańskiego, podjęłam 
pracę przy produkcji audiowizualnej – niezbyt trudne zadanie, 
jeżeli masz sporo zdrowego rozsądku, determinacji, zdolności 
organizacyjne i mnóstwo empatii. Zainspirowana zaraźliwym 
entuzjazmem kolegów-filmowców, zapisałam się na wieczorowy 
kurs reżyserski. W końcu codziennie miałam okazję obserwować, 
jak powstają filmy, a jedyne, co musiałam zrobić, to połączyć rze-
czywistość planu filmowego z tym, co od lat oglądałam na ekranie. 
Nagły uśmiech losu pozwolił mi nakręcić The Good Girl. Ani na 
chwilę nie zwątpiłam w to, co robię. To był idealny moment, by 
zapoczątkować nowe kino dla dorosłych – mniej seksistowskie, 
lepszej jakości, nowoczesne i z polotem.
Mniej więcej taką historię opowiadam każdemu_ej1 dziennika-
rzowi_ce, który_a chce usłyszeć, jak to się stało, że absolwentka 
szwedzkiego uniwersytetu została reżyserką filmów dla dorosłych. 
Reżyserka Filmów Dla Dorosłych. Czasami nadal bywam zasko-
czona, widząc te słowa obok mojego imienia i nazwiska. Ale to 
jest moja praca i – choć teraz możesz mi nie wierzyć – wszystko, 
czego potrzebujesz, aby nakręcić własny film, to pomysł, zaan-
gażowanie, fascynacja oraz zgrana ekipa. 

1 W tłumaczeniu poradnika Eriki Lust, zamiast zdecydować się na tradycyjną w języku 
polskim formę męskoosobową liczby mnogiej lub wybrać formę żeńskoosobową, 
przyjęłyśmy_liśmy włączającą, uniwersalną pisownię z podkreślnikiem. Pozioma linia 
w tym zapisie pozostawia miejsce na całe spektrum możliwości między i poza biegu-
nami, jakimi są w naszej kulturze żeńskość i męskość. Mamy nadzieję, że w ten sposób 
z przekazem zawartym w tej publikacji będzie się mogło zidentyfikować jak najszersze 
grono osób, niezależnie od tego, jak same_i się identyfikują.
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Potraktuj tę książkę jak elementarz. Na jej kartach podpowiem 
ci, jak wyprodukować własny film dla dorosłych. Jak robić takie 
kino, które będzie ekscytowało ciebie i publiczność, które prze-
kształci twoje fantazje w filmową rzeczywistość, które wzbudzi 
nową falę pożądania pomiędzy tobą a partnerem_ką. Dzięki tej 
książce zapoznasz się z technikami filmowymi, które elektryzują 
widzów. Pokażę ci, jak robić filmy, których nigdy nie skasujesz 
z dysku lub które zapewnią ci triumfy na festiwalach alterna-
tywnych. Podpowiem, jak kręcić filmy, które zaskoczą twoich 
przyjaciół, sprawią, że porzucisz pracę „od dziewiątej do piątej”, 
które ujawnią twoje najbardziej ekshibicjonistyczne i bezwstydne 
„ja”. Filmy, które pokażą wszystko.
Zanim jednak zaczniemy, chciałabym cię ostrzec: bardzo łatwo 
zrobić amatorski projekt, tylko dla siebie i partnera_ki, ale reży-
serowanie, zwłaszcza zawodowo, to znacznie bardziej skompli-
kowana kwestia. Do czego zmierzam? Uczysz się w działaniu, 
dlatego potrzeba ci wytrwałości, ambicji, a przede wszystkim 
wiary w siebie. Jeżeli posiadasz te cechy, wszystko jest możliwe. 
Kiedy dzisiaj oglądam The Good Girl i porównuję go z moimi 
najnowszymi filmami z XCONFESSIONS, dostrzegam wyraźną 
ewolucję. Nie oczekuj, że twój pierwszy film będzie arcydzie-
łem, i nie zniechęcaj się, jeżeli skończy na dnie szuflady. Nie 
przestawaj próbować i nie poddawaj się. Film to poznawanie 
samego_ej siebie, a kolejne produkcje jasno obrazują ten proces. 
Moje filmy opowiadają historię uczenia się i ulepszania warsztatu, 
i jestem z tego bardzo dumna. Nie rezygnuj, jeśli coś z początku 
wydaje się trudne. Powtarzaj sobie: stroma droga zawsze wiedzie 
w piękne miejsca.
Sam_a musisz zdecydować, co jest twoją motywacją, ale wierzę, 
że sięgasz po tę książkę dlatego, że interesują cię seksualność oraz 
produkcja filmowa. Pamiętaj, że wszystko zaczyna się w głowie 
napędzanej wyobraźnią. Decyzja należy do ciebie: zachować te 
fantazje dla siebie czy podzielić się nimi ze światem? 
Co wybierasz?

Erika Lust
Barcelona 2013



Pełna oferta filmów Eriki Lust 
dostępna na www.kinkywinky.pl

https://www.kinkywinky.pl/pornografia-alternatywna/rezyseria/erika-lust/
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Przyznaj się, myślałeś_aś o tym wcześniej: jak to się stało, że 
intymny akt pomiędzy dwojgiem ludzi w ciągu 40 lat przekształ-
cił się w jeden z najpotężniejszych – obok farmaceutycznego 
i zbrojeniowego – biznesów świata? Skąd wzięła się ta, wydawa-
łoby się, prymitywna fascynacja przedstawieniami seksu? Dla-
czego zmysłowa konieczność stała się zagrożeniem dla władz 
i rynku? Czy pornografia rozwinęła się dzięki internetowi, czy 
internet – dzięki pornografii? 
Jedno pozostaje pewne – od zarania dziejów my, ludzie, lubiliśmy 
sobie popatrzeć. Jedynym, co zmieniło się przez te wszystkie 
lata, jest sposób, w jaki to robimy. W paleolicie przedstawienia 
seksu umieszczano na ścianach jaskiń. W Cesarstwie Rzymskim 
powstawały rzeźby falliczne. W czasach wiktoriańskich tłumione 
pożądanie podyktowało arcydzieła literatury pornograficznej. 
Widać wyraźnie: obrazy seksu nigdy nie były ograniczone do 
filmu. To czas udowodnił, że po prostu kochamy patrzeć!

MROCZNY PRZEDMIOT 
POŻĄDANIA
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Czy to nie jest przypadkiem  
„męska rzecz”?
W swoim bardzo interesującym eseju, zatytułowanym The Porno
graphic Image and Other Optical Perversions („Wizerunek por-
nograficzny i inne perwersje optyczne”), Román Gubern omawia 
początki pornografii jako biznesu stworzonego z myślą o zaspo-
kajaniu męskich potrzeb w dziewiętnastowiecznych francuskich 
burdelach. Według autora mężczyzn podnieca patrzenie, podczas 
gdy kobiety silniej reagują na rytuały, słowa czy dotyk. 
„Pod wpływem męskiej roli podmiotu aktywnego, agresora, w re-
lacjach seksualnych, u mężczyzny rozwinęły się zmysł wzroku 
oraz zdolność wykrywania partnerki z odległości, co inne ssaki 
czynią za pomocą węchu. Samiec gatunku Homo sapiens wyko-
nuje czynności seksualne, korzystając głównie ze zmysłu wzroku, 
wyostrzonego, by jak najlepiej spełniał tę erotyczną funkcję.” 
Specjaliści od „twardej” biologii twierdzą, że mężczyzna jest zwie-
rzęciem patrzącym. Krótka analiza zawartości męskiego kosza 
na brudy potwierdza, że ewolucja pozbawiła mężczyzn także 
zmysłu węchu. Mogę przyjąć takie wyjaśnienie, ale gdzie w tym 
wszystkim są kobiety? Czy możliwe, że one tak samo lubią sobie 
pooglądać seks? Gdyby tak było, nie powinniśmy uznawać męż-
czyzn za seksualnych agresorów, lecz przyjąć w tym względzie 
równość płci. Och!

A co z kobietami?
Niezależnie od tego, czy lubiłyśmy sobie popatrzeć, czy nie, nas, 
kobiety, na siłę karmiono substytutem seksu w obrazkach: ero-
tycznymi romansami w stylu Danielle Steel. Pisane opowieści 
o seksie pobudzają wyobraźnię, odwołując się do tradycyjnie 
„kobiecej” wrażliwości na dotyk, głos, smaki, zapachy, słowa, nar-
rację... Połączone w jedno, bodźce te dostarczały doznań zmy-
słowych zupełnie odmiennego rodzaju. 
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Trzeba jednak pamiętać, że, podobnie jak współcześni mężczyźni, 
dorastałyśmy w erze audiowizualnej. Szalałyśmy do piosenek Janet 
[Jackson – przyp. tłum.] i Madonny na MTV, śledziłyśmy niekoń-
czące się seriale, którym obca była koncepcja „sezonu”, a w szkol-
nych ławkach oglądałyśmy filmiki edukacyjne. Wiele z nas miało 
w pokoju telewizor, a może nawet komputer. My, współczesne 
kobiety, wiemy z pierwszej ręki, jak bardzo audiowizualna stała 
się rozrywka w naszym społeczeństwie. I choć kino spod znaku 
XXX wciąż nie cieszy się, być może, powszechnym zainteresowa-
niem kobiecej publiczności, w ostatnich latach zaczęło zdobywać 
coraz więcej miłośniczek. I nie chodzi mi wyłącznie o soft porno 

– tylko o hardkorowy, realistyczny i nieudawany seks na szklanym 
ekranie. Mam przy tym świadomość, że wiele kobiet, zupełnie 
jak ja, nigdy nie darzyło pornografii szczególnym zainteresowa-
niem, bo – wychowane do życia, którego integralną część stanowi 
telewizor – nawet nie będąc wszystkie specjalistkami, potrafimy 
stwierdzić, kiedy coś jest do kitu. A mówiąc szczerze, większość 
ogólnodostępnej pornografii jest do kitu.

Żegnaj, analogu – witaj, cyfryzacjo!
Pamiętasz swój pierwszy raz z kamerą? Zapewne nie własną, ale 
z pewnością bardzo drogą. Filmy z wesel, chrzcin czy komu-
nii jakiś czas temu stały się bardzo popularne, podobnie jak te 
okropne nagrania z rodzinnych wypadów, do oglądania których 
zmusza się nic niepodejrzewających znajomych: „Wpadnijcie na 
kolację, obejrzymy film z wakacji”. Oglądając te „produkcje”, wiły-
śmy się w konwulsjach. Choć autorzy nastrojowych arcydziełek 
chcieli jak najlepiej, filmom brakowało jakiejkolwiek linearności, 
więc nie mogły nikogo zainteresować. Zero reżyserii, długie uję-
cia, nad którymi zapłakałby nawet Tarkowski, szalejąca ostrość, 
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niestabilne ujęcia krajobrazów i mnóstwo scen z podłogą w roli 
głównej.
Rewolucja cyfrowa wprowadziła nową normę: teraz każda_y cały 
czas ma przy sobie kamerę – tego czy innego rodzaju, ale zawsze 
doskonałej jakości. Tradycyjna kamera z biegiem lat zmniejszała 
się, a rozdzielczość obrazu rosła, tak że obecnie mierzy się ją już 
w megapikselach. Powszechny dostęp do komputerów niemal 
uśmiercił tradycyjną kamerę, a dotykalny album ze zdjęciami 
uczynił reliktem poprzedniej epoki. Obraz triumfalnie powrócił 
na ekrany. Współczesnych aparatów cyfrowych można użyć i do 
robienia zdjęć, i do kręcenia filmów... a dodatkowo są telefo-
nami! Kiedy wpadasz na ulubionego aktora w supermarkecie, 
widzisz podwójną tęczę albo bardzo chcesz uwiecznić tę jedyną, 
wyjątkową chwilę, brak kamery nie jest już problemem. Telefon 
komórkowy, niebezpieczny, bo wszechobecny, doskonale spraw-
dzi się w takiej sytuacji.
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Webcam: od kafejek internetowych  
do Chat Roulette, Skype’a,  
Facetime i Tango
Związek między kamerką internetową i cyberseksem to naprawdę 
zaskakujący romans. Czy jest coś nudniejszego niż statyczny 
obraz górnej połowy człowieka, wpatrującego się w ekran i stu-
kającego w klawiaturę? Z początku kamery internetowe łączyły 
migrantów z rodzinami; rodzice mogli przez nie zobaczyć swoje 
dzieci, podróżujący małżonkowie – partnerki_ów. Zostały rów-
nież pomyślane jako ułatwienie w interesach: wideokonferencje 
pozwalały oszczędzić koszta podróży, dzięki czemu spotkania 
biznesowe stały się szybsze, wygodniejsze i bardziej ekologiczne. 
Ale gdy większość z nas w zaciszu sypialni otwierała laptop i zdej-
mowała ubranie, kamerki internetowe zmieniały się w narzę-
dzie do uprawiania cyberseksu. Dzięki nim mogłyśmy pokazy-
wać swoje nagie ciała i wyczuwać instynktownie, jakie wrażenie 
robimy na tej drugiej osobie, która wpatruje się w nas aż do póź-
nej nocy. Wszystkie to robiłyśmy! Dalszy rozwój technologii 
i liczne aplikacje na telefony i tablety sprawiły, że dzisiaj takie 
intymne spotkania mogą się odbywać niemal w każdym miejscu. 
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Demokratyzacja seksu
A teraz pytanie: co otrzymamy z połączenia naszej niepowstrzy-
manej wizualnej ciekawości oraz taniej, dostępnej technologii? 
Podpowiem – rozkwit pornografii! 
Na pewno zgodzicie się, że nie ma nic lepszego niż widzieć, po-
zostając niezauważoną. Nieopisaną przyjemność patrzenia przez 
dziurkę od klucza można w pełni porównać z patrzeniem przez 
oko kamery. Dwie osoby (lub trzy, lub sześć) były w jakimś miej-
scu przez jedną z chwil swojego życia – porwane namiętnością, 
rozkoszując się swoimi ciałami – a kamera zapisywała świadectwo 
tego, co się naprawdę zdarzyło. Jak to mówią: pokaż, inaczej nie 
uwierzę! Ruchomy obraz wydaje nam się o wiele bardziej praw-
dziwy niż zdjęcia, malowidła czy rzeźby, gdyż nasze szczęśliwe 
ludzkie oko najchętniej kojarzy film z rzeczywistością. Ponadto 
jest on tani, uniwersalny, dyskretny i łatwo dostępny. Film równa 
się demokratyzacji seksu. 
W jaki sposób zapamiętujemy doświadczenia seksualne? Co zo-
stało w twojej pamięci z pierwszego razu? Może trzy lub cztery 
momenty. A z drugiego? Zapewne nic. Hmm... czy w ogóle pa-
miętasz, z kim się wtedy kochałaś, po raz drugi w życiu? Nasza 
pamięć długoterminowa nie funkcjonuje jak archiwum, do któ-
rego mogłybyśmy sięgnąć. Jak by to było – móc nagrać swoje 
pierwsze doświadczenia i wracać do nich od czasu do czasu? 
Fajnie, prawda? Gdyby tak odwiedzić jeszcze raz tamte łóżka, 
patrząc z wygodnego dystansu, do którego tak przywykłyśmy: 
widzieć wszystko, nie będąc widziane? 
To właśnie ta fascynująca cecha, jaką jest ciekawość, każe nam 
filmować nasz seks, by pozwolić się oglądać – dla przyjemności 
własnej lub innych. Nagrywając, jak kochacie się z partnerką_
em, możecie wzmocnić relację nowym rodzajem więzi, pogłę-
bić intymność, stworzyć niezapomniany prezent, zapoczątkować 
przygodę artystyczną; a może po prostu zachęci to was do roz-
mowy o tym, co dzieje się w waszej sypialni. Jeśli zapiszemy ten 
moment w obrazach, jego wspomnienie przetrwa, pozwalając 
przeżywać na nowo piękne chwile. 





28



29

Z początku wcale nie chcemy, żeby nasz film skończył w inter-
necie. ADSL, światłowody, smartfony, laptopy, 3G i 4G, WiFi, 
portale społecznościowe... to znaki szczególne naszego pokole-
nia. Wszystko robimy w internecie: kupujemy bilety na samolot, 
szukamy pracy, umawiamy się do lekarza, flirtujemy, kupujemy 
w supermarkecie. Skoro nasze życie dzieje się w sieci, jak zacho-
wać prywatność sekstaśm? A jeśli rodzice, którzy dopiero co 
opanowali sztukę forwardowania maili, poznają przypadkiem 
nagą prawdę o twoim życiu erotycznym? Zgroza! Albo, co gor-
sza, na film natrafią twoje dzieci? Co, jeśli dyrektor działu kadr 
w firmie, w której chcesz dostać pracę, kilka dni przed rozmową 
kwalifikacyjną widział na Porntube twoje wideo? Żegnaj, kariero! 

MIĘDZY TWOIM 
DYSKIEM 
A INTERNETEM. 
DROGA NA SKRÓTY OD 
UŻYTKU PRYWATNEGO 
DO PUBLICZNEGO
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Strach przed tym, że mogą nas zobaczyć bliscy lub współpracow-
niczki, niezwykle skutecznie gasi ochotę na debiut w sieci. Po 
pierwsze, inaczej niż aktorki_rzy filmów dla dorosłych, nie mamy 
skłonności do ekshibicjonizmu. Brak nam też obycia z kamerą. 
Potrafimy docenić aktorską robotę Roberta de Niro czy Naomi 
Watts, ale brakuje nam pewności siebie i wiary w to, że przy całym 
wysiłku nie okażemy się ledwie marną kopią niezdarnej imita-
torki Sharon Stone. 
Kolejną przeszkodę stanowi zmienność relacji. Raczej by tego 
nie zrobił, ale... jaką masz pewność, że twój chłopak, którego 
poznałaś na ulicy pięć miesięcy temu, nie zamieści waszego 
pikantnego filmiku w internecie, ku uciesze wszystkich twoich 
przyjaciół i całej cholernej parafii? A ty, gdybyś się dowiedziała, 
że – powiedzmy – jest żonaty, przenigdy nie wysłałabyś waszej 
sekstaśmy jego (BARDZO zaskoczonej) żonie, prawda? Oczywiście, 
że nie! Nawet jeśli odłożymy na bok kiepskie żarty i naprawdę 
skrajne przypadki, pewne jest jedno: w żadnym przypadku nie 
możesz mieć stuprocentowej pewności, że druga z zaangażowa-
nych w wasze filmowe przedsięwzięcie osób nie udostępni światu 
twojego wizerunku. Nigdy nie można być zbyt ostrożną. 
W trakcie nagrywania pięciu filmów dużo rozmawiałam z akto-
rami o tym, jak ich pracę widzą bliscy. Może cię zaskoczę infor-
macją, że wielu rodziców nauczyło się ją akceptować i szanować. 
Dzisiaj wiele aktorów i  aktorek filmów dla dorosłych wystę-
puje w telewizji jako prezenterzy lub uczestniczki programów, 
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publikuje książki, bierze udział w dyskusjach i czatach, prezentuje 
własne linie produktów... Bardzo powoli społeczeństwo zaczyna 
ich akceptować. 
Oczywiście, ja też musiałam „wyoutować się” przed rodzicami. 
Chciałbym móc powiedzieć, że była to miła pogawędka przy 
wspólnym obiedzie, ale nie – rodzice dowiedzieli się o mojej 
karierze dzięki Google’owi. Ups. Z dobrych rzeczy mogę wymie-
nić wsparcie, jakie od nich otrzymałam, kiedy przekonali się, 
że kręcenie filmów dla dorosłych jest moją wielką pasją i może 
być dochodowym biznesem. Czy na pytania przyjaciół woleliby 
odpowiadać, że ich córka pracuje dla ONZ? Być może, jednak ich 
akceptacja dla ścieżki, którą wybrałam, znaczy dla mnie bardzo 
wiele. 
Nikt lepiej niż ty sam nie wie, jak zareagują twoi przyjaciele i przy-
jaciółki, rodzina i koledzy, jeśli znajdą w sieci film pornograficzny 
z twoim udziałem. Wyrzekną się ciebie? Zaczną się śmiać i bić 
brawo? Będą zaprzeczać, że osoba, którą oglądali na ekranie 
w szczytowym uniesieniu, to naprawdę wstydliwa, nieśmiała ty? 
A przede wszystkim – czy w ogóle cokolwiek powiedzą? 
Możliwe też, że cieszysz się typem osobowości, którą wiele z nas 
chciałoby posiadać, ale niewiele ma to szczęście: osobowością 
typu B. Masz gdzieś, co pomyślą ludzie, jeśli zobaczą w internecie, 
jak uprawiasz seks. Chronią cię pewność siebie i urok osobisty. 
Marzysz o tym, żeby odegrać gwiazdorską rolę u boku swojej_go 
partnera_ki i zrobić jej_mu niespodziankę, zostawiając płytę 
z nagraniem i butelkę wina na stole, kiedy wyjeżdżasz w podróż 
służbową. 
Niezależnie od tego, czy jesteś ostrożna, jak przystało na kogoś 
o osobowości typu A, czy masz skłonność do brawury, nie rzucaj 
tej książki w kąt. To wszystko jest do zrobienia, a tobie na pewno 
się uda! W kolejnych rozdziałach opiszę wszystko, co powinnaś 
wiedzieć, żeby nakręcić własny film erotyczny – do użytku pry-
watnego lub dla świata. W każdym przypadku zwróć szczególną 
uwagę na porady, od których zaczynam: powinnaś jak najstaran-
niej chronić intymność swoją (i partnera_ki). Później przedstawię 
ci całą drogę, jaką jest profesjonalna produkcja filmu, od narodzin 
historii do chwili zgłoszenia gotowego dzieła na festiwal. 
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Jak zadbać o bezpieczeństwo twojego 
filmu erotycznego
Jeśli chcesz zrobić prosty film o seksie, bez efektów specjalnych 
i wodotrysków, czy będzie to zapis masturbacji, czy aktu seksu-
alnego, pamiętaj, że zarejestrowanie go na nośniku cyfrowym 
wiąże się z ryzykiem, że – przez błąd, przeoczenie lub czyjąś złą 
wolę – obraz zacznie krążyć w internecie. W najgorszym wypadku 
może zostać wysłany do wszystkich kontaktów w twojej skrzynce. 
Za najlepszy scenariusz można uznać debiut na stronie z ama-
torskimi pornosami. Chociaż na pewno będziesz mieć wrażenie, 
że filmik zostanie tam na wieki wieków, najprawdopodobniej 
zniknie pod nieustającą lawiną kolejnych materiałów i po kilku 
dniach praktycznie nie sposób będzie go znaleźć. 
Więc uwaga! Jeśli chcesz uniknąć obu powyższych scenariuszy, 
najlepszymi twoimi sprzymierzeńcami będą na pewno zdrowy 
rozsądek i intuicja. 
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Jedna kopia – twoja kopia
Powtarzam: zdrowy rozsądek. Jeśli plik jest zapisany jedynie na 
twoim komputerze, w twojej kamerze, został wypalony na płycie 
lub przeniesiony na dysk zewnętrzny, do którego tylko ty masz 
dostęp – nie musisz martwić się niczym oprócz przechowywa-
nia go w bezpiecznym miejscu. Jeżeli dzielisz z kimś przestrzeń 
domową, upewnij się, że „gorący” materiał nie trafi w niepowo-
łane ręce. Dotyczy to także sytuacji, kiedy oddajesz komputer 
do naprawy! 

Zabezpieczaj pliki hasłem
W najlepszym przypadku zdarza nam się ustawiać hasło na kom-
puterze, ale rzadko opatrujemy nim poszczególne pliki. Laptopy 
to komputery przenośne – łatwo je komuś przekazać, nietrudno 
też o pechowy wypadek. Co prawda nie codziennie gubisz laptop 
w pociągu czy metrze, ale jeśli tak się stanie, a miałaś na nim 
film porno zabezpieczony hasłem, możesz uznać to za szczęście 
w nieszczęściu. 

Alkohol + kamera + „bierz mnie” = zły pomysł!
UWAGA: ta kombinacja może wpakować cię w kłopoty o wiele 
gorsze niż kac! Jeśli z równania usuniesz jeden z czynników, 
możesz ocalić swoją skromność. Pornos, który nakręciłaś pijana, 
z zupełnie obcą osobą... to może być wstyd, z którym trudno żyć. 
Podobną „zasadę dyskrecji” spróbuj zastosować do pisania smsów 
po alkoholu. Innymi słowy: im bardziej szalona noc, tym głębiej 
schowaj telefon z kamerą. Będzie tam bezpieczny – podobnie 
jak twoja duma. Niedługo na pewno wymyślą na takie okazje 
specjalną aplikację, póki co musimy liczyć na własny rozsądek. 



36

Uważaj z kamerami internetowymi
To istne narzędzia szatana. Musisz mieć świadomość, że pewne 
programy potrafią w czasie rzeczywistym rejestrować wszyst-
kie obrazy, które kamera internetowa wysyła na twardy dysk 
twojego komputera. Jeśli masz ochotę spędzić gorącą letnią noc 
na czatowaniu z obcą osobą, a ta zapyta, czy możecie na siebie 
popatrzeć, niemal na pewno za 5 minut zaproponuje, żebyś się 
rozebrała. Zrób to, jeśli naprawdę chcesz, ale pamiętaj, że ktoś po 
drugiej stronie może cię nagrywać lub, co gorsza, sprzeda film na 
jakąś pornostronę. Zawsze lepiej zaryzykować, że obrazisz kogoś 
odmową, i wyłączyć kamerę, niż narażać się na takie ryzyko ze 
strony nieznajomej_go.

Czy pokazać twarz?
Ach, tak, wielkie pytanie i niekończąca się dyskusja. Jeśli nagry-
wasz scenę seksu z partnerką_em, czy powinnaś zasłonić twarz? 
To zależy od osoby i  indywidualnych upodobań. Oczywiście, 
jeżeli na filmie nie pojawi się twoja twarz, ochronisz prywatność – 
jednak w „prawdziwych” produkcjach dla dorosłych ukrycie twa-
rzy aktorek_ów byłoby nie do pomyślenia, ponieważ to na nich 
odbija się przyjemność. Poza tym twarze muszą być widoczne 
w scenach seksu oralnego. Gdy oglądamy seks, wyrazy twarzy 
uprawiających go osób jest niezwykle ważny. Jeśli założysz maskę, 
widzki_owie będą niepocieszone_eni. Ale jeśli jesteś zdecydo-
wana nie pokazywać twarzy, istnieje wiele kreatywnych możli-
wości obejścia problemu. Może założysz kostium superbohatera 
albo maskę włamywacza? To byłby przebój internetu! Jeżeli masz 
w sobie coś z fetyszystki, polecam którąś z uroczych lateksowych 
masek. Kolejny pomysł to ustawienie kamery nieco dalej, tak, 
by uchwyciła twoją mimikę, ale nie rysy. Nie zapominaj też, że 
charakterystyczne tatuaże, piercingi czy znamiona zdradzą cię 
szybciej niż twarz! 
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Zemsta twojej_go eks
Nigdy nie możesz mieć 100% pewności, że chłopak lub dziew-
czyna, z którą spotykasz się dzisiaj, nie zrobi ci kiedyś świństwa, 
wykorzystując przy tym wspólnie nagrany film. To niemal nie do 
pomyślenia, żeby twoja ukochana „lepsza połowa” była zdolna 
upublicznić wasze prywatne materiały! Jednak i ty, i ja znamy 
przypadki, w których „Ta Jedyna” / Ten Wybrany” po zerwaniu 
zmienia się w ziejącego ogniem demona, i to niezależnie od tego, 
czy byłyście_liście razem 5 miesięcy, czy 5 lat. Bądź zatem roz-
ważna i ostrożna, i – patrz pkt 1 – pamiętaj, żeby twoja kopia była 
jedyną. Możesz pokazywać film albo oglądać go razem z part-
nerką_em, ale zawsze odtwarzaj plik z własnego komputera czy 
DVD. Jeśli wasza relacja opiera się na komunikacji, wzajemnym 
szacunku i zaufaniu, nie powinnaś mieć żadnych problemów, ale 
ostrożność nigdy nie zaszkodzi. W obliczu poważnych kłopotów 

– jak wtedy, gdy wściekła_y eks grozi rozpowszechnieniem pry-
watnej sekstaśmy, zachowaj zimną krew. Jeśli rozważasz wejście 
na drogę sądową, pozew powinien dotyczyć wymuszenia. Jednak 
jeżeli dobrowolnie zgodziłaś się na udział w nagraniu, prawo nie 
pomoże ci, o ile film zostanie udostępniony za darmo. 

Ostrożnie z przepaskami na oczy
Jedna z popularnych w sieci miejskich legend opowiada o face-
cie, który poderwanej dziewczynie podczas łóżkowej zabawy 
zawiązał oczy. Brzmi fajnie, prawda? Niestety, gość wykorzystał 
ją, filmując bez jej zgody, a nagranie zaczęło krążyć w internecie. 
Może je widziałaś? Takie erotyczne gry lepiej odłożyć na później, 
kiedy już zbudujesz z kimś relację i będziesz mieć zaufanie do 
partnerki_a. 
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Ukryta kamera
Pamiętasz tę scenę z „American Pie”, gdy głównemu bohaterowi 
w końcu udaje się zaciągnąć atrakcyjną dziewczynę do łóżka? 
Najwyraźniej potrzebę opowiedzenia o wszystkim przyjacio-
łom uznał za wartą ewentualnego upokorzenia, więc postanowił 
nagrać akcję ze szczegółami za pomocą kamery internetowej, 
podpiętej do komputera z wyłączonym ekranem. Owszem, to 
tylko film, ale wszystkie wiemy, że prawda może być dziwniejsza 
od fikcji. Jeżeli nie masz ochoty, żeby twoje seksualne wyczyny 
były transmitowane jak finał Pucharu Świata, warto rozejrzeć się 
dobrze po nieznanym terytorium. Jeśli zauważysz strategicznie 
umieszczoną kamerę, podczas seksownego striptizu zarzuć na 
nią bluzkę! I uważaj na kamery „szpiegowskie”, udające misie czy 
rośliny... może cię zaskoczyć brak wyobraźni, jaki w tych spra-
wach potrafią przejawiać ludzie. 

Kwestie prawne
Pomijając oczywisty warunek, że wszystkie osoby, występujące 
w twoim filmie, powinny mieć tego świadomość i wyrazić zgodę 
na udział, jeśli nagrywasz aktywność seksualną, nie możesz zapo-
mnieć o dwóch prostych sprawach: uczestniczki_cy muszą być 
pełnoletnie_i, lepiej też unikać miejsc publicznych. Ustawodaw-
stwo każdego kraju nieco inaczej określa „obrazę moralności 
publicznej”, a seks na widoku, zwłaszcza jeśli mogą go zobaczyć 
małoletnie_i, z pewnością jest zakazany prawnie. 
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Spontaniczne domowe nagranie 
wysokiej jakości
Decyzja podjęta. Dziś w nocy ty i twój_twoja partner_ka usta-
wicie przed łóżkiem małą kamerę i... zobaczycie, co się zdarzy! 
Jeśli dotarłaś do tego miejsca i chcesz nagrać coś prostego, pod-
niecającego i bezpretensjonalnego, oto kilka podpowiedzi, dzięki 
którym po wszystkim będziecie chciały_eli zrobić to znowu. 
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Skorzystaj z okazji, żeby wcielić fantazje w życie
W nagrywaniu prywatnych filmów pornograficznych chodzi 
przede wszystkim o dobrą zabawę. Jeśli macie fantazję, której 
jeszcze nie zrealizowałyście_liście, oto właściwy moment. Zrób-
cie to i zarejestrujcie – dzięki temu będziecie mogły_li zobaczyć 
waszą fantazję, odegraną przez parę, która jest... wami! Poziom 
emocji: 100%. 

Kolory!
Jeśli kiedykolwiek odwiedzałaś stronę z amatorskimi filmami 
porno, musiałaś zauważyć, że dominują w nich blade, niewyraźne 
barwy. Beżowe i białe ściany, szarawe zasłony i pościel, ciem-
nobrązowe wezgłowia łóżek, żółtawe światło, ciemne cienie na 
skórze... kiedy tylko możesz, staraj się używać kolorów. Wyko-
rzystaj jako tło ściany w żywych barwach: czerwony albo nie-
bieski sprawdzą się doskonale. Ujęcia można ożywić za pomocą 
pościeli we wzory, z ciekawą fakturą czy w inny sposób intere-
sującej dla oka. Przekonasz się sama, że efekt ostateczny zmieni 
się diametralnie. 
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Spróbuj zmienić scenerię
Łóżko i kanapa to najwygodniejsze miejsca, ale nie zaniedbuj 
rzadziej odwiedzanych przestrzeni: pralnia, prysznic lub kuchnia 
mogą okazać się doskonałą sceną amatorskiego filmu erotycznego. 
Niektóre_rzy z nas zauważają drobniejsze detale, dlatego zwróć 
uwagę na to, może znaleźć się w kadrze. Brzydka lalka, ciekawski 
zwierzak czy „dekoracyjny” przedmiot mogą rozproszyć widza 
lub nawet lekko go zaniepokoić. 

Unikaj amatorskiej postprodukcji
Jeśli masz choćby minimalne doświadczenie w postprodukcji i nie 
boisz się programów do montażu, podczas filmowania spróbuj 
przestawiać kamerę w różne miejsca. Zdecydowanie odradzam 
jednak opatrzone od lat „artystyczne efekty przejścia” – rozmaite 
skomplikowane cięcia, przenikania, „przekładane strony” czy 
spirale. Niezależnie od tego, że są okropne i na cały głos krzy-
czą „amatorstwo!”, zwalniają one akcję i zgaszą nawet największe 
pożądanie. Między jedną a drugą sceną najlepiej zrobić proste 
cięcie lub wyciemnienie. 
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Poszukiwane: reżyserki porno 
z wyobraźnią
Możliwe, że już podjęłaś decyzję: chwycić kamerę i nagrać, jak 
bzykacie się z partnerką_em, a potem wrzucić film na stronę 
z amatorskim porno – brzmi jak niezła zabawa... ale dla ciebie 
to za mało. Masz talent, wyobraźnię, wiesz dokładnie, co Cię 
kręci, i nie rozumiesz, dlaczego nikt jeszcze tego dotąd nie zrobił! 
Podoba ci się sposób, w jaki seks jest pokazywany w reklamie, 
w wideoklipach, w filmach niezależnych. Chciałabyś zostać reży-
serką filmów dla dorosłych i zarabiać na tym pieniądze? Może 
jeszcze się nie zdecydowałaś, czy chcesz zadebiutować na scenie 
porno, czy zatrudnić profesjonalne_ych aktorki_ów. Nie przejmuj 
się, o tym pomyślimy później. Na razie najważniejsze jest to, że 
chcesz nakręcić film dla dorosłych! 
Witam cię i gratuluję! 
Aby nowe kino dla dorosłych rozwijało się i kwitło, potrzebujemy 
ludzi takich jak ty – profesjonalnych (ale niekoniecznie z doświad-
czeniem filmowym), wykształconych, ciekawych i twórczych. To 
właśnie ty powinnaś nakręcić film, w otwarty sposób mówiący 
o seksie. Nie dlatego, że nie możesz zarobić pieniędzy w inny 
sposób, ale raczej dlatego, że masz do zaoferowania coś nowego 
i ekscytującego. Nowoczesna, pluralistyczna seksualność twojego 
pokolenia nie znalazła jeszcze odbicia w pornografii głównego 
nurtu. Ponieważ nie należysz do środowiska tradycyjnie związa-
nego z produkcjami dla dorosłych, twoje dzieła będą miały nową 
jakość i przewagę nad dotychczasowymi produkcjami. 
Nowe kino dla dorosłych potrzebuje nowych inspiracji: mogą 
nimi być feminizm, reklama, muzyka pop, literatura, styl trash, 
kultura internetu i telewizji, kamery internetowe, blogi o tema-
tyce seksualnej, horrory i filmy gore, Russ Meyer, sztuka współ-
czesna, fotografia, teatr alternatywny, punkrock i estetyka nowych 
młodzieżowych subkultur – gotyckiej, surferskiej, hipsterskiej, 
hip-hopowej i tak dalej! Najwyższy czas zaproponować światu 
nowe wizje seksu, pożądania i erotyzmu. 
A skoro jesteś kobietą, potrzebujemy cię jeszcze bardziej! 
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David Lynch znajduje inspiracje dla swoich wspaniałych filmów 
w medytacji transcendentalnej. We W pogoni za wielką rybą – 
książce o filmie i medytacji – sugeruje, że pomysły są jak ryby. 
Jeśli chcesz złapać drobną płotkę, możesz zostać na powierzchni, 
ale jeśli marzy ci się większa i bardziej interesująca zdobycz, 
musisz sięgnąć do głębi. Reżyser Mulholland Drive odłącza się od 
rzeczywistości, powtarzając mantrę tak długo, aż uda mu się zejść 
w najgłębsze sfery świadomości, by tam badać nowe pomysły. 
Nie uważam kreatywności za naturalny talent lub cechę, którą 
ktoś posiada lub której jest pozbawiona_y. Moim zdaniem to 
proces, który staje się automatyczny i który można doskona-
lić. Aby znaleźć Pomysł przez wielkie P, musisz nie tylko łowić 
w najgłębszych wodach, ale również mieć szeroko otwarte oczy. 
Bądź gotowa przyjąć wszystko, co cię otacza: klasykę literacką, 
magazyny o modzie, filmy głównego nurtu, artykuły prasowe, 
wystawy sztuki, to, o czym przyjaciółki opowiadają ci przy kawie, 
krajobrazy dalekich krajów... nasze oczy i pamięć zatrzymują na 
zawsze te momenty, które potem pomagają nam tworzyć historie. 
Wszystkie_cy możemy być twórcze_i. Twoja kreatywność zależy 
w dużej mierze od tego, czy pozwalasz sobie na dociekliwość. Jeśli 
uważasz, że brak ci wyobraźni, spróbuj odłożyć te wątpliwości 
na bok i przyjrzyj się światu wokół siebie. Sama to robię, kiedy 
coś mnie zablokuje (a co tobie na pewno także się przydarzy!). 
Zacznij nosić ze sobą notatnik i zapisywać wszystkie zaskaku-
jące myśli, jakie pojawią się w twojej głowie. Najlepsze pomysły 
rzeczywiście przypominają ryby – są jednocześnie błyskotliwe 
i śliskie. Nie pozwól im się wymknąć! 

POMYSŁY  
I SCENARIUSZ





50

Natchnienie może być wszędzie!
Ten przełomowy film erotyczny, który już zdecydowałaś się nakrę-
cić, może pojawić się w twoim umyśle w każdej chwili. To nie-
samowite, ale genialny pomysł potrafi spaść jak grom z jasnego 
nieba, kiedy oglądasz telewizję lub film na YouTube, czytasz 
artykuł w dziale ekonomicznym dziennika, patrzysz przez okno 
metra na bilbord z reklamą, spacerujesz z psem, przeglądasz blog 
o modzie albo jesz śniadanie. 
Jest prawdą, co mówią: wszystko już było. W naszym kręgu kultu-
rowym opowieści wyrastają z wspólnej świadomości. Nieustannie 
odtwarzamy motywy, mity, typy i archetypy postaci, które istnieją 
i zawsze istniały... i to samo dotyczy seksu! W dzisiejszych ory-
ginalność jest tak naprawdę umiejętnością łączenia starych idei 
w nowy, poruszający sposób. Innymi słowy: jeśli jeden z pomy-
słów, które „wyłowiłaś”, wydaje się zużyty, masz wrażenie, że 
nie jest dość mocny albo że czegoś mu brakuje, nie wyrzucaj go 
z powrotem do wody. Mimo wszystko zanotuj ten pomysł: póź-
niej połączysz go z innymi, tworząc kombinację nie do pobicia.

Wszystko już było,  
czyli Everything is a Remix
Obejrzyj koniecznie serial dokumentalny Every-
thing is a Remix. Mnie pomógł on przezwyciężyć 
obawę przed korzystaniem z zewnętrznych inspi-
racji. Zdałam sobie sprawę, że sięgając po nie, nie 
kopiuję ich, lecz używam, by napędzić własny pro-
ces twórczy. 
http://everythingisaremix.info/watch-the-series/

http://everythingisaremix.info/watch-the-series/
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Myśl twórczo
Jako reżyserka osiągnęłam sukces za sprawą współczesnych histo-
rii o kobiecej przyjemności, służących przyjemności kobiet, dla-
tego w oczywisty sposób będę cię namawiać, żebyś nakręciła film 
w podobnym stylu. Przy tworzeniu narracji i postaci zainspiruj się 
życiem swoim i swoich znajomych. Zbyt często w tradycyjnej por-
nografii pojawiają się archetypy: prostytutki, mafiozi, milionerzy, 
przemytnicy broni... Proponuję ci skupić się raczej na historiach, 
które naprawdę dzieją się wokół ciebie, na prawdziwych ludziach 
z prawdziwymi pragnieniami, emocjami i motywacjami. Każdy 
ma historię: twoja sąsiadka, przyjaciele, facet ze spożywczego na 
rogu, taksówkarz, niewiarygodnie atrakcyjna matka twojej przy-
jaciółki. Wykorzystaj te współczesne, aktualne historie w scena-
riuszu, który będzie przedstawiał realistyczne_ych bohaterki_ów 
i powody, dla których uprawiają seks. Przekonałam się, że dobrze 
jest przygotować półstronicowy opis każdej postaci – kim jest, 
skąd pochodzi, jaką ma rodzinę, co myśli, co lubi, a czego nie, 
co robi w wolnym czasie... Staram się uwzględnić jak najwię-
cej szczegółów, nawet jeśli wiele z nich nie znajdzie się w filmie. 
Dzięki temu bohaterki i bohaterowie nabierają życia, stają się wia-
rygodne_i. Później, kiedy siadam do pisania scenariusza, łatwiej 
mi opowiadać historię, ponieważ znam moje postaci, wiem, co 
mogą powiedzieć i jak mogą zareagować. 
Jeśli chodzi o seks, lubię opowiadać, dlaczego bohaterki_owie 
pragną siebie nawzajem, lubię też wiedzieć, o jakim rodzaju sek-
sualnego doświadczenia będę mówić. Na przykład: czy będą się 
ze sobą kochać po raz pierwszy? Jeśli tak, to na pewno nie zrobią 
tego w taki sposób, jak para, która jest razem od lat. 
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Reklama i muzyka: seks (się) sprzedaje
W poszukiwaniu pomysłów fabularnych z pewnością odwołasz 
się do swojej „pornowyobraźni”: do wszystkich filmów, które 
obejrzałaś i które w ciągu lat zapisały się w archiwum twojej 
głowy. Nie wspominając już o ulubionych sprośnych scenach 
z produkcji głównego nurtu. 
Oto mój przykład z thrillera W sieci z 1994 roku. Film nie był 
bardzo dobry – właściwie był okropny – ale na zawsze zapamię-
tałam niezwykle ekscytującą scenę erotycznego napięcia między 
Demi Moore a Michaelem Douglasem. 
Moore gra szefową Douglasa, na którego jest straszliwie napalona. 
Pewnego popołudnia osacza go w swoim biurze. W chwili, gdy 
wydaje nam się, że ulegnie agresywnej zwierzchniczce, Douglas 
odzyskuje przytomność i ucieka, ponieważ nie chce narażać swo-
jego małżeństwa. Aha, akurat! Tak czy inaczej, od chwili, gdy 
zobaczyłam ten film, pragnęłam nakręcić scenę podobną do tej, 
jaka rozegrała się między Michaelem a Demi. 
W tym miejscu mogłybyśmy poświęcić cały rozdział poruszają-
cym filmom z udziałem Michaela Douglasa, ale ja chciałabym, 
żebyśmy zapomniały na chwilę o wszystkich filmach – głównego 



53

nurtu i pornograficznych – które wypełniają naszą wyobraźnię, 
i przyjrzały się reklamie i muzyce. Dlaczego? 
Przede wszystkim dlatego, że reklama i muzyka, nierozerwalnie 
związane z marketingiem, wywierają o wiele większy wpływ na 
potencjalne_ych konsumentki_ów. Słyszałyśmy to tyle razy, ale, 
moje kochane, taka jest prawda: seks (się) sprzedaje. Wiem, że 
wiele z was zapewne ma to przedziwne, trudno uchwytne wraże-
nie – a wiem to, ponieważ sama je miewałam – że wszystkie_cy 
uprawiają seks znacznie częściej niż ty. Życie to szalona orgia, 
każda_y kocha się codziennie... problem w tym, że ciebie nikt 
nie zaprosił na tę imprezę. Okresy łóżkowej posuchy wydają się 
ciągnąć bez końca, a cztery miesiące bez seksu to już powód do 
poważnego zaniepokojenia. Ale nie martw się, możesz odetchnąć. 
Nie tylko ty się tak czujesz – wszystkie_cy to mamy, głównie za 
sprawą ekspertów od reklamy, którzy używają seksu do podkrę-
cania sprzedaży. 
Wzorce konsumpcji zachęcają nas do poszukiwania nowych ka-
nałów komunikacji, a chociaż takie wartości, jak zrównowa-
żony rozwój i odpowiedzialność społeczna, są potężnymi na-
rzędziami nowoczesnego marketingu, seks nadal najskuteczniej 
przyciąga uwagę mas. Jednak, ze względu na obecny klimat go-
spodarczy, zaczynamy kupować coraz bardziej selektywnie, a na-
palona młodzież nie ma dość pieniędzy na impulsywne zakupy, 
więc firmy muszą wysilać się na większą kreatywność w rekla-
mie. Dlatego warto śledzić przekaz marek, które potrafią mówić 
o seksie w twórczy, zmysłowy i zabawny sposób. 
Jeśli chodzi o wideoklipy, najciekawsze_i producentki_ci i reży-
serki_rzy, które_rzy zaistniały_eli na wielkim ekranie w ciągu 
ostatnich 10 lat, zaczynały_ali właśnie od krótkich filmów ilu-
strujących piosenki. Z pewnością znasz nazwiska Spike’a Jonze, 
Michela Gondry i  Davida Finchera. Teraz są szanowanymi 
filmowcami, ale zanim do tego doszło, byli tylko maniakami 
z kamerą, którzy kręcili kolejne klipy. Te ostatnie zawsze sta-
nowiły mocną stronę co śmielszych wytwórni i artystek_ów, 
chcących wyłamać się z jarzma cenzury, jaka zapanowała w MTV, 
a później zainfekowała też YouTube. 
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Największe z pornoklisz  
(których powinnaś unikać!)
W mojej pierwszej książce, Good Porn: a Woman’s Guide („Dobre 
porno. Przewodnik dla kobiet”), poświęciłam wiele miejsca fak-
towi, że tradycyjny przemysł porno od zawsze, a ze szczególną 
intensywnością od ostatnich 30 lat, powtarza seksistowskie wzorce 
i coraz bardziej oddala się od rzeczywistości, wskutek czego nam, 
kobietom, tak trudno było znaleźć się w świecie filmów dla doro-
słych – i jako widzkom, i jako twórczyniom. Obecnie wiele aktorek 
porno zajęło się reżyserią i produkcją, lecz nadal większość z nich 
kopiuje stereotypowe fabuły, z którymi zetknęły się przed kamerą. 
Skoro sama kręcisz film, skorzystaj z okazji, żeby wykazać się 
oryginalnością. Błagam, koniec z absurdalnymi, powtarzanymi 
w kółko we wszystkich pornosach kliszami! Najlepiej poradzić 
sobie z nimi, stawiając je na głowie, jak zrobiłam to w moim 
pierwszym filmie erotycznym, The Good Girl. Oto kilka pomy-
słów dla ciebie:

Pornoklisza nr 1: Kobiety chodzą  
do łóżka w szpilkach. 
REWOLUCJA: Wyrzuć z planu wszystkie buty na obca-
sach i zobacz, co się zadzieje. Nie jesteśmy przeciw-
niczkami szpilek, ale męczą nas stereotypy. Co powiesz 
na glany, japonki, emu, buty sportowe, urocze bale-
rinki? Przekonaj się, jak radykalnie mogą one zmienić 
scenę seksu i samą postać. Twoja bohaterka pozosta-
nie seksbombą, a jednocześnie okaże się kobietą inną 
niż wszystkie, interesującą i taką, z którą można się 
utożsamić. 

Pornoklisza nr 2: Wszystkie_cy mają 
orgazm w tym samym momencie. 
REWOLUCJA: Pokaż w swoim filmie prawdziwy or-
gazm. Wiesz, o co mi chodzi – ten gorący, szalony, 
niechlujny i wybuchowy, który rzadko zgrywa się ze 
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szczytowaniem partnerki_a. I jeszcze jedno: poka-
zując, jak osoby dochodzą w różnym czasie, możesz 
zatrzymać uwagę widzów na dłużej. 

Pornoklisza nr 3: Wszystkie kobiety  
drą się jak opętane. 
REWOLUCJA: A co z okrzykami JEGO ekstazy i błogo-
ści? Chciałybyśmy je usłyszeć, ale nigdy nie mamy 
szansy? Czy sąsiedzi zaczną plotkować? Czy facet 
przegra zakład? Czy okazanie, że dobrze się bawi, 
grozi śmiercią? Pokaż jęczącego z rozkoszy mężczy-
znę, a obiecuję, że wszyscy oszaleją. Zapowiedz swo-
jemu aktorowi, żeby poćwiczył struny głosowe! 

Pornoklisza nr 4: Kiedy kobieta nakrywa 
partnera z najlepszą przyjaciółką, 
wścieka się tylko kilka sekund, po czym 
zrzuca ciuchy i dołącza do nich w łóżku. 
REWOLUCJA: To kolejny okropny pomysł, który wywró-
ciłam do góry nogami. W epizodzie Fuckyoucarlos. com 
(„PieprzsieCarlos. com”) z serii Five Hot Stories for Her 
(„Pięć gorących historii dla niej”) dziewczyna znajduje 
swojego chłopaka w łóżku z kimś innym. Ale zamiast 
włączyć się do zabawy, daje chłopakowi posmakować 
tego, czym ją poczęstował: umawia się z dwoma jego 
najlepszymi przyjaciółmi jednocześnie i pozwala mu 
wszystko oglądać dzięki specjalnie założonej stronie. 
Tak, miły panie, ta dziewczyna nie boi się trójkątów – 
o ile są na jej własnych warunkach! 
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X-CONFESSIONS 
Więcej niż tylko film
Ktoś porwał i uwięził erotykę i pornografię. Internet zalewają 
filmy porno pełne brzydkich, tandetnych, powtarzalnych i gine
kologicznych obrazków. Na przeciwległym biegunie znajdują się 
strony, słowem „sztuka” określające elegancką estetykę, która 
ukrywa etykę rodem z „Playboya”. 
Nie kupuję żadnej z tych opcji. Pornotaniochy, ponieważ zna 
tylko jeden scenariusz: oral – dymanie – anal – wytrysk na twarz. 
Porno szyku, ponieważ od poprzedniej różnią go tylko piękni 
aktorzy i dobre światło z miękkimi filtrami. W obu typach fil
mów mamy do czynienia z męską perspektywą, która zmienia 
kobiety w obiekty przyjemności: dziwki w pornotaniosze, boginie 
w pornoszyku. 
Nawet na stronach niekomercyjnych – na Tumblerze, Vimeo, blo
gach erotycznych czy PornTube – znajdziecie te same, ograni
czone wizje seksu. XCONFESSIONS mają być krokiem w kierunku 
nowego sposobu postrzegania i rozumienia erotyzmu, początkiem 
nowej ery, w której wszystkie_cy będziemy przełamywać stereo
typy, w której kreatywność i innowacyjność połączą się z erotyką, 
w której mężczyźni i kobiety będą wymieniać się rolami, w której 
znikną ułatwiające brandzlowanie etykietki: geje, hetero, lesby, 
międzyrasowe, anal, obciąganie, napalone mamuśki, wielkie 
kutasy, wielkie cyce, małe cycki ...
Razem z wami, chcę stworzyć miejsce, w którym przedefiniu
jemy erotyzm i zakończymy dyktaturę złej pornografii. Czas na 
rewolucję! 
Tym krótkim manifestem zapraszam was na www.xconfessions.
com, stronę, która stanowi kolejny przykład nieszablonowego 
myślenia o filmach i o seksie. Każda_y może tutaj zamieścić 
swoje anonimowe wyznania i  czytać zwierzenia innych. Co 
miesiąc wybieram ulubione historie i na ich podstawie tworzę 
krótkie filmy i inne formy audiowizualne. Ekscytujące, prawda?! 
Zarejestruj się www.xconfessions.com – to nic nie kosztuje – 
i przekonaj się, w jaki sposób alternatywnymi metodami można 
realizować nowe projekty. 

http://www.xconfessions.com
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Nowe formaty i inspiracje: podcasty, 
blogi o seksie, seriale internetowe
W sieci możesz znaleźć mnóstwo świeżych pomysłów do wyko-
rzystania w twoim projekcie, dlatego warto się w nią zapuścić, by 
odkrywać nowe formaty i inspiracje.
Podcast to plik audio, rozpowszechniany w internecie. Jeśli sta-
nowi część cyklu, można go zasubskrybować i słuchać, kiedy 
masz ochotę, tak jak dostępnych w wersji cyfrowej audycji radio-
wych. Jeśli chodzi o tematykę seksualną, jednym z najstarszych 
i najpopularniejszych podcastów jest „Open Sex Source”, two-
rzony przez blogerkę i edukatorkę seksualną Violet Blue. Osoby 
angielskojęzyczne mogą zapoznać się tą drogą z nowinami ze 
świata porno i edukacji seksualnej. 

www.tinynibbles.com

www.puckerup.com

www.savagelovecast.com

http://www.tinynibbles.com
http://www.puckerup.com
http://www.savagelovecast.com


61

Blogi o tematyce seksualnej są jednymi z najbardziej popularnych 
w blogosferze. Znajdziesz na nich rozmaite teksty – od nowin 
z branży pornograficznej przez premierowe recenzje zabawek 
erotycznych, książek dla dorosłych i filmów, po erotyczne opo-
wiadania, opisy różnych fetyszów i prywatne zwierzenia arty-
stek_ów porno. 
Już od kilku lat sama prowadzę bloga, którego możesz przeczytać 
pod adresem www.erikalust.com. Lubię robić notatki na temat 
wszystkiego, co przyciągnie moją uwagę w domu, w pracy czy 
w internecie. W starszych wpisach znalazłam też inspiracje dla 
wielu moich filmów. 

www.missjackystjames.com

www.thesnakeandtherabbit.tumblr.com

www.tinynibbles.com

Może masz ochotę zadebiutować internetowym serialem? To 
bardzo popularna obecnie forma. Tworzenie krótkich materia-
łów i rozpowszechnianie ich za darmo w sieci może się okazać 
bardzo korzystne. Być może zwróci na ciebie uwagę producent_
ka, który_a pomoże rozwinąć twój projekt. Choć znam setki 
doskonałych seriali internetowych, polecam ci szczególnie jeden, 
który zgłębia sztukę, literaturę, feminizm, problemy wynikające 
z dualizmu umysłu i ciała, kobiecy orgazm jako formę sztuki oraz 
rozłam między kulturą a seksualnością. 

www.claytoncubitt.com/hysterical-literature

Świetny scenariusz w czterech krokach
1. Bądź pewna siebie. Osoby mniej od ciebie uta-

lentowane i wykształcone odniosły wielkie suk-
cesy jako scenarzystki_ści. 

2. Dialogi są złotem, używaj ich mądrze. 
3. Konflikt, konflikt, konflikt. 
4.  Opis twojej historii musi się mieścić w najwyżej 

25 słowach. 

http://www.missjackystjames.com
http://www.thesnakeandtherabbit.tumblr.com
http://www.tinynibbles.com
http://www.claytoncubitt.com/hysterical-literature
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Teraz wreszcie możemy zabrać się do roboty. Wiesz już, jak będzie 
wyglądał twój pierwszy film dla dorosłych – a przynajmniej jak 
sobie go wyobrażasz. Masz gotowy scenariusz i, co najważniejsze, 
niezwykle ekscytuje cię myśl, że zaraz ruszysz z całym projek-
tem. Gratulacje! W tej chwili zaczyna się prawdziwa praca, a ty 
zaczynasz organizować cały proces produkcji, którego pierwszym 
punktem jest redakcja scenariusza, a ostatnim – prezentacja goto-
wego dzieła przed publicznością. 
Witaj w fazie preprodukcji, która obejmuje okres od pojawienia 
się koncepcji aż do pierwszego dnia zdjęć. Praca, jaką się w tej 
fazie wykonuje, stanowi podstawę każdego projektu audiowizual-
nego. W rzeczywistości jest to najdłuższy, najbardziej intensywny 
i najbardziej złożony etap całego procesu, a popełnione teraz 
błędy lub podjęte słuszne decyzje będą mieć bezpośredni wpływ 
na efekt końcowy w postaci filmu. 

PREPRODUKCJA
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Dzięki starannym przygotowaniom w fazie preprodukcji twoja 
ekipa ma szansę uniknąć błędów, niespodzianek i niedopatrzeń. 
Skutki nieoczekiwanych zdarzeń, opóźnień i trudności (które, 
mogę cię zapewnić, na pewno wystąpią podczas zdjęć!) zostaną 
ograniczone do minimum. Zazwyczaj preprodukcję rozpoczyna 
się na wiele tygodni, a czasem nawet miesięcy przed tym, zanim 
zostanie nagrana pierwsza scena. 
W tej fazie musisz być doskonale zorganizowana i w najdrob-
niejszych szczegółach ustalić kwestie stylizacji (strojów i maki-
jażu), czasu nagrań, prób, opracować aspekty prawne, takie jak 
umowy i zezwolenia na filmowanie, przygotować casting, doko-
nać wyboru ekipy technicznej, zadbać o wynajem lub zakup 
sprzętów (oświetlenia, kamer, mikrofonów), zdecydować się na 
lokalizacje, zaplanować scenografię i, oczywiście, przygotować 
wszystkie gadżety i akcesoria, które uznasz za niezbędne: zabawki, 
prezerwatywy, lubrykanty. Innymi słowy, musisz zorganizować 
WSZYSTKO, co może być potrzebne, tak, aby od pierwszego dnia 
zdjęć praca szła gładko i bez przeszkód. 
Podczas etapu przygotowań musisz racjonalnie i uczciwie oceniać 
swoje zasoby. Doświadczenie wskazuje, że nawet przy minimal-
nych środkach jesteś w stanie zrealizować swój plan, o ile głęboko 
wierzysz w historię, którą chcesz opowiedzieć. Wielu uznanych 
reżyserów musiało czekać długie lata, zanim udało im się zreali-
zować kolejny film, było zmuszonych finansować swoje przed-
sięwzięcia samodzielnie lub przez całą młodość szukać funduszy 
na debiut. Jednym z takich przypadków jest niezwykle ceniony 
w świecie niezależnego kina Todd Solondz! Nie poddawaj się. 
Wytrwałość to klucz do sukcesu. 
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Budżet i fundusze
W  fazie preprodukcji musisz sporządzić budżet dla swojego 
projektu audiowizualnego – jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz 
wiedziała, czy wydasz na niego 1000, czy 10 000 euro ! Gdy już 
przygotujesz scenariusz, opracujesz budżet i zadbasz o wszystkie 
detale, które wymieniłam powyżej, może nawet uda ci się zna-
leźć kogoś, kto sfinansuje projekt. Film możesz opłacić z własnej 
kieszeni, podzielić się kosztami po połowie z producentką_em 
lub inwestorką_em (na zasadzie koprodukcji) lub całość fundu-
szy może wyłożyć producent_ka, z którą_ym musisz wówczas 
uzgodnić wynagrodzenie, jakie otrzymasz za napisanie scenariu-
sza i wyreżyserowanie dzieła. Nie zaczynaj szukać zewnętrznego 
finansowania ani nie próbuj sprzedać swojego pomysłu produ-
centowi_ce, póki nie masz jakiegokolwiek materiału filmowego 
do zaprezentowania – z pewnością w pierwszych słowach popro-
szą cię o próbkę.
Inną opcją jest współpraca z marką, która może być zaintereso-
wana promocją swojego produktu lub wartości za pośrednictwem 
filmu krótkometrażowego. Coraz częściej firmy opierają strategie 
komunikacji na projektach artystycznych, dzięki którym trafiają 
ze swoim przekazem do konsumentek_ów, może więc jakaś firma 
zechce współpracować z tobą. Możesz przedstawić swój projekt 
wraz ze scenariuszem sieci sklepów, butikowi erotycznemu, gale-
rii sztuki o tematyce erotycznej, klubowi swingerskiemu... Twój 
projekt może znaleźć wiele_u potencjalnych partnerek_ów, o ile 
właściwie ocenisz scenariusz i dobrze się zastanowisz, kto może 
się nim zainteresować.
W internecie, jeśli dobrze poszukać, można natrafić na oferty 
różnych organizacji, które wspierają mało doświadczone_ych 
twórczynie_ców. Jeśli projekt zalicza się do ambitniejszych, warto 
poświęcić trochę czasu staraniom o dotację. Powodzenia! 
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Ratunku, jestem spłukana!
Jeśli jesteś zdecydowana zrobić ten film, ale nie masz pienię-
dzy i nie wygląda na to, że w najbliższym czasie je zdobędziesz, 
nie panikuj. W takim przypadku musisz po prostu wykazać się 
nieco większą pomysłowością, będziesz potrzebować więcej czasu 
i nieco większego wsparcia. Co do tej ostatniej kwestii, nie martw 
się. Będziesz zaskoczona, jak wielu przyjaciół będzie chciało ci 
pomóc – zwłaszcza, że chodzi o film dla dla dorosłych! – nawet 
jeśli nie stać cię na wypłacenie wynagrodzeń. Zaproponuj jakąś 
formę rewanżu (możesz postawić piwo – to jest zawsze mile 
widziane) lub po prostu umówcie się, że teraz ty jesteś im winna 
przysługę. 

Dasz radę! 
Może brak ci pieniędzy, ale nie entuzjazmu. Musisz dopasować 
historię do swoich finansowych możliwości. Przejrzyj scenariusz 
i zobacz, z czego możesz zrezygnować bez szkody dla całego 
pomysłu. 
Pomyśl, czy zdołasz sfilmować swoją historię w  jeden dzień, 
w jednej lokalizacji. Jeśli potrzebny jest dom, zastanów się, czy 
użyczy ci go któreś z przyjaciół. 
Wejdź we współpracę ze szkołą filmową. Na pewno znajdziesz kil-
koro studentek_ów, które_rzy pomogą ci w ten czy inny sposób – 
przekonaj je_ich, że będzie to doskonale wyglądało w ich CV. Jeśli 
w twoim pomyśle nie ma dosłownych scen seksu, studentki_ci 
wydziału aktorskiego być może zgodzą się zagrać. 
Jeżeli potrzebujesz elementów wyposażenia lub garderoby, a nie 
możesz ich kupić, zwróć się do showroomów. Wiele marek wypo-
życza ubrania do sesji zdjęciowych, artykułów o modzie czy na 
potrzeby filmu. W zamian będziesz musiała umieścić ich logo 
w podziękowaniach na końcu filmu i pamiętać o nich podczas 
promocji. I, oczywiście, wszystko trzeba zwrócić w idealnym 
stanie! Ach, i jeszcze jedno – nikt nie użyczy ci bielizny, dlatego 
powinnaś porozmawiać z aktorkami_rami i stylistą_tką, które_
rzy być może mają to, czego potrzebujesz. Uwaga: aktorki_rzy 
porno zwykle posiadają mnóstwo kompletów bielizny! 
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CROWDFUNDING
Nie, nie zachęcam cię do proszenia o pieniądze ro-
dziny lub znajomych. Jeśli masz konkretny pro-
jekt ze scenariuszem, storyboardem czy trailerem, 
które przyciągną uwagę publiczności, możesz sko-
rzystać ze sposobów poszukiwania funduszy, ja-
kie pojawiły się w ostatnim czasie. Mam na myśli 
platformy internetowe, dzięki którym możliwe jest 
zbieranie pieniędzy, czyli crowdfunding. Za pośred-
nictwem tych portali artystki_ści prezentują swoje 
projekty, proszą o ich wsparcie i wyjaśniają, w jaki 
sposób zostanie spożytkowana zebrana suma. 
Pomysł może się wydawać trochę nierealistyczny 
– kto chciałby wpłacić pieniądze „w ciemno”, nie 
mając całkowitej pewności, jak będzie się przed-
stawiał końcowy produkt? A jednak! Robi to wię-
cej ludzi, niż się spodziewasz. W większości przy-
padków udaje się przekroczyć zakładaną sumę. 
Crowdfunding staje się coraz bardziej skuteczny, 
ponieważ jego filarami są wybory konsumentek_
ów, kultura i innowacja. Ponadto osoby wspierające 
projekty otrzymują nagrody o wartości uzależnio-
nej od wielkości wkładu. Pomyśl, jak zrewanżu-
jesz się potencjalnym fundatorkom_om... to musi 
być coś atrakcyjnego, zabawnego, nowoczesnego 
i związanego z twoim projektem, co jednocześnie 
będzie go promować. 
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Filmowanie komórką – czemu tak?
Postępy w dziedzinie optyki pozwalają obecnie nagrywać niemal 
profesjonalne filmy przy użyciu prostej kamery cyfrowej lub tele-
fonu komórkowego. W ciągu ostatnich 30 lat branża porno prze-
szła kilka radykalnych zmian, a eksplozja popularności filmów 
dla dorosłych wiąże się ze wzrostem dostępności odtwarzaczy 
wideo w latach 80. Skoro nagle okazało się, że możemy oglądać 
pornosy w domu, komu chciałoby się iść do pornokina czy wpa-
trywać się w zdjęcia w pisemkach? 
Od tego momentu pornografia zadomowiła się w sferze prywat-
nej konsumpcji w domu, a w obrębie tej ostatniej przesuwa się 
do bardziej ograniczonych przestrzeni: z telewizora w salonie, 
przez monitory osobistych komputerów, laptopów i iPodów, aż 
na ekrany iPadów i telefony z wyświetlaczami o wysokiej roz-
dzielczości. Bardziej prywatnym doświadczeniem stać się już 
nie może. Techniczna jakość DVD jest bardziej niż wystarczająca, 
jeśli chodzi o odbiór filmów dla dorosłych – tak, żeby oglądać 
porno, większość ludzi naprawdę nie potrzebuje (maksymalnej 
w systemie HD) rozdzielczości 1080p. Wykorzystaj zatem postęp 
technologiczny, żeby obniżyć swoje koszty produkcji. I pamię-
taj, że jeśli twój film trafi do dystrybucji, fakt, że został nagrany 
telefonem komórkowym, uczyni z niego poszukiwaną i intere-
sującą nowość. Osobiście nie zastanawiałabym się dwa razy nad 
wyborem tej opcji, zwłaszcza że nie potrzeba wówczas osobno 
nagrywać dźwięku. 
Urządzenie mobilne w  połączeniu z  odrobiną kreatywności 
pozwolą ci stworzyć produkt wystarczająco wysokiej jakości, byś 
mogła zaprezentować go na festiwalach filmów krótkometra-
żowych, takich jak Cinephone. Świat produkcji audiowizualnej 
naprawdę nie ma granic! 
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Polub się z Excelem
Oto twoja kolejna misja: znaleźć i zmontować ekipę oraz dowie-
dzieć się, czego potrzebują. Jeśli chcesz osiągnąć efekt zbliżony do 
profesjonalnego, na pewno – oprócz aktorek_ów – powinnaś mieć 
jedną lub dwóch operatorów (o ile sama nie znasz się obsłudze 
kamery) i reżyserkę_ra obrazu. Potrzeba ci także stylistki_y i wiza-
żyst_ki, techniczki_a dźwięku, jeśli w twoim filmie są dialogi lub 
należy nagrać dźwięki z planu. Namawiam cię też do zatrudnienia 
kierowniczki_a produkcji. Wiele_u początkujących reżyserek_ów 
samodzielnie produkuje swoje filmy, ale pomyśl o tym w ten spo-
sób: jeśli będziesz nieustannie rozdzielać zadania i pilnować, żeby 
każda_y był_a na swoim miejscu, większość czasu poświęcisz na 
organizację, a bardzo mało na reżyserowanie! 
W fazie preprodukcji używaj programu Excel, jakby był prze-
dłużeniem twojego mózgu. Systematyczność to wielka zaleta, 
a wszelkie listy, tabele i szkice okażą się nie tylko przydatne, 
ale wręcz konieczne, kiedy trzeba będzie zebrać i kontrolować 
wszystkie informacje. 
Zacznij od stworzenia dokumentu ze wszystkimi danymi kon-
taktowymi: umieść w nim numery telefonów członkiń_ów ekipy, 
adresy lokalizacji, szczegółowe harmonogramy zdjęć, dane firm, 
od których wypożyczasz pojazdy i elementy wyposażenia. Im 
więcej informacji zgromadzisz w jednym dokumencie, tym lepiej, 
ponieważ i ty, i reszta ekipy będziecie ich potrzebować w cza-
sie zdjęć. Kto ma numer do makijażystki, która już powinna tu 
być? Kto odpowiada za oświetlenie pierwszego dnia zdjęć? Jeśli 
nie zbierzesz tych informacji, prawo Murphy’ego sprawi, że nikt 
inna_y też nie będzie ich miał pod ręką! 
Swój dokument wyślij do wszystkich kilka dni przed początkiem 
zdjęć, a na plan weź ze sobą kilka wydrukowanych kopii. Nie 
obawiaj się wprowadzać zmian – upewnij się tylko, że każda_y 
ma najnowszą wersję. 
Jeśli jesteś jedną z tych osób, które lubią mieć wszystko w osta-
tecznej wersji, w internecie znajdziesz kilka szablonów planów 
produkcji i  harmonogramów zdjęć, które można zmieniać 
i dostosowywać do własnych potrzeb. 
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Szczegóły, które powinien zawierać  
twój plan produkcji: 
1. Nazwiska, adresy mailowe i numery komórek wszystkich osób 

z ekipy. Nie zapomnij o sobie! 
Można również dodać szczegóły dotyczące aktorek_ów: roz-
miar ubrań, wysokość, wagę, rozmiar butów i aktualne zdjęcie. 
Jeśli twój stylista_ka nie może osobiście spotkać się z aktor-
kami_ami przed rozpoczęciem zdjęć, będzie potrzebować tych 
informacji, żeby dobrać dla nich kostiumy. 

2. Scenariusz.
3. Dzienny harmonogram zdjęć i, jeśli to możliwe, kolejność scen. 

Musisz oszacować, ile będą trwały zdjęcia każdego dnia, i wpi-
sać do harmonogramu godzinę rozpoczęcia i przewidywany 
czas zakończenia pracy na planie. 

4. Lokalizacje, godziny zbiórek, dokładna rozpiska, kto powinien 
gdzie się pojawić o której godzinie (chociaż z każdą osobą 
musisz się także skontaktować indywidualnie), mapy dojazdu.

5. Przydatne numery telefonów: do pobliskich restauracji i barów, 
do firmy kateringowej, do korporacji taksówkarskiej i firmy 
transportowej, która was obsługuje. 
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Casting
Zawód aktorki_ra porno jest jedną z najbardziej zmitologizowa-
nych profesji. Kiedy byłam młodsza, myśl o nich zawsze coś we 
mnie poruszała, a dzisiaj, po tylu latach doświadczeń z kręceniem 
filmów dla dorosłych, zaprzyjaźniwszy się z wieloma z moich 
aktorek_ów, czuję się z nimi głęboko związana. Ogólnie rzecz bio-
rąc, są to osoby ze skłonnością do ekshibicjonizmu, uwielbiające 
seks, lubiące się zabawić, rozluźnione i zrelaksowane, o otwartych 
głowach, bezpośrednie, szczere i miłe. Podchodzą metodycznie 
do wszystkiego, co dotyczy ich ciał, a podczas kręcenia scen seksu 
wykazują się wielkim profesjonalizmem. Z zaskoczeniem i eks-
cytacją przyjmują pomysł, że mają wcielić się w rolę dyrektorki, 
sportowca czy szefowej kuchni. Podczas gdy specjalistki_ci od 
makijażu i  fryzur pracują nad ich twarzą i włosami, przyglą-
dają się, jak ekipa ustawia plan i dopracowuje ostatnie szczegóły, 
i mówią do mnie: „Jesteście niesamowici, pełny profesjonalizm”. 
Większość z nich ma poczucie humoru i zawsze umieją mnie 
rozbawić. Aktorki omawiają kwestie bielizny ze stylistkami_ami 
i ze spokojem oddają się w ich ręce. Gdy prosimy je_ich, żeby 
odkrywały nowe aspekty swoich postaci, dają z siebie wszystko. 
Są nieustraszone_eni, nie cofną się przed niczym, a ja je_ich 
podziwiam. 
Gdy, oglądając film porno, widzę, jak aktorki i aktorzy upra-
wiają mechaniczny seks bez odrobiny prawdziwej przyjemności, 
przypominam sobie starą teatralną maksymę, zgodnie z którą 
na scenie należy „szarżować”, nie obawiając się przesady. Gdyby 
aktorki_rzy teatralne_i ograniczały_li gestykulację i mimikę, 
gdyby nie poruszały_li się gwałtownie i co chwila nie wznosiły_
li ramion, publiczność w tylnych rzędach z trudem zdołałaby 
docenić ich pracę. 
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Coś podobnego dzieje się w filmach dla dorosłych. W konwen-
cjonalnym porno aktorki_rzy odsuwają się od siebie podczas 
seksu, zawężając kontakt do niewielkiego skrawka skóry. Kiedy 
odchylają się jak najdalej od partnerki_ra, kamera przesuwa nad 
ciałami, pokazując obie_oboje jako dwie osobne pieprzące się 
istoty, połączone jedynie genitaliami. Jednocześnie aktorki_rzy 
zwiększają ekspresję cielesną. Oddalone_i od siebie, gestykulują 
przesadnie i wyrażają emocje nadmierną mimiką.
Zawsze chciałam z tym zerwać. 
Lubię być blisko ich ciał, ponieważ – chociaż nie mogę wtedy 
rejestrować całej mechaniki seksu – pozwala mi to uchwycić, 
jak się dotykają, jak dają sobie przyjemność, jak oddychają i się 
całują. Tak, jak to się odbywa w prawdziwym życiu. 
Z pewnością nieraz wyobrażałaś sobie aktorki_ów, które_rzy 
zagrają w twoim filmie. Kiedy przygotowywałam się do kręce-
nia The Good Girl, wiedziałam doskonale, jakich aktorki i aktora 
potrzebuję do głównych ról: grzecznej dziewczyny, która pozwala 
sobie przeżyć najgorętszą noc życia, i najprzystojniejszego faceta, 
jaki w naszych marzeniach mógłby stanąć na progu z pudełkiem 
pizzy. Moją fantazję wcielili w życie Czeszka Claudia Clare, blon-
dynka nieco podobna do Renée Zellwegger (idealna, by odtwo-
rzyć naiwność Bridget Jones, o którą mi chodziło), i Lucas Foz, 
oszałamiający Brazylijczyk, na którego widok każda kobieta 
myśli: „Oooch tak, z takim bym poszalała!”. 
Istnieją różne podejścia do wyboru aktorów, ale najlepiej posłu-
żyć się intuicją i  zaufać pierwszemu wrażeniu w połączeniu 
z dogłębną znajomością scenariusza. W końcu to ty wymyśliłaś 
tę historię, znasz swoich bohaterów i wszystkie ich problemy, 
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wyobrażałaś sobie, jak się poruszają i wchodzą w interakcje. Oczy-
wiście nie znajdziesz tej_go idealnej_go aktorki_a, którą_ego 
widzisz w swojej głowie, ale musisz spróbować! Ty wiesz najlepiej, 
kto pasuje do roli, i nie poddawaj się, póki jej_go nie znajdziesz! 
Jeśli przeglądałaś strony agencji aktorskich i ktoś przypadł ci do 
gustu, skontaktuj się z nią_nim. Ponieważ to twój pierwszy film, 
musisz szczegółowo przedstawić projekt. Nie jesteś jeszcze znaną 
twórczynią, więc aktorki_rzy nie wiedzą, jak pracujesz i czego 
oczekujesz. 
Jeśli to może pomóc, sięgnij po fragmenty innych filmów, żeby 
na przykładach wytłumaczyć, co masz na myśli. Aktorki_rzy 
porno mają świadomość, że w branży pojawiają się nowe osoby 
z interesującymi pomysłami, i zazwyczaj są otwarte_ci na nowe 
propozycje. Tak, nawet one_i czują się już znudzone_eni wytar-
tymi pornokliszami i powtarzaniem wciąż tych samych pozycji, 
więc możesz wiele zyskać. 
Nie zniechęcaj się, widząc aktorkę_a w  drzwiach studia czy 
innego miejsca, w którym umówiłaś się na spotkanie. Aktorki_
rzy porno – co dość oczywiste – zazwyczaj prezentują się dość... 
pornograficznie. Facet może sprawiać wrażenie, jakby dopiero 
co zszedł z planu Ekipy z New Jersey, i świecić się od olejku. 
Dziewczyna być może zjawi się ubrana jak do roli w Głębokim 
Gardle 9, na niebotycznych obcasach i w pełnym scenicznym 
makijażu. Nie panikuj się, jeśli to nie jest wygląd, o który ci 
chodzi. Masz do czynienia z profesjonalistkami_ami, które_rzy 
potrafią się dostosować, więc możesz wystylizować ich tak, żeby 
ich powierzchowność pasowała do koncepcji postaci. Większość 
aktorek_ów porno w ciągu kilku minut umie się przeistoczyć 
w piosenkarkę folkową, trenera czy gwiazdkę filmową z lat 40. 
Zaufaj styliście_tce. 
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Jak naprawdę wygląda casting  
do filmu dla dorosłych?
Większość ludzi sądzi, że ta część pracy musi być świetną i nie-
zwykle seksowną zabawą. Przecież to casting aktorek_ów do 
filmu dla dorosłych! Prawdę mówiąc, jest to zwykła rozmowa 
w sprawie pracy. Zaczynając casting, zwykle mam już w głowie 
wyobrażenie postaci, więc spotykam się osobiście z aktorkami_
rami, których uważam za idealnych do tych ról. Wbrew temu, co 
możecie myśleć, podczas castingu nikt się nie rozbiera. Umawia-
jąc się na rozmowę, znam już kandydatki_ów z ich filmów – jeśli 
to profesjonalistki_ści, oglądałam już ich zdjęcia i zapoznałam 
się z osiągnięciami – a niekiedy także z referencjami. 
Podczas castingów po prostu rozmawiamy z aktorkami_rami: 
wyjaśniamy, na czym polega zadanie, przedstawiamy scenariusz, 
dzielimy się wskazówkami (np. w postaci filmu czy reklamy), 
które pomogą im wejść w rolę. Koniecznie trzeba też poprosić 
je_ich o podanie wymiarów: wzrostu, wagi, rozmiaru ubrania, 
rozmiaru buta, i – co kluczowe dla kształtowania postaci – zwró-
cić uwagę na tatuaże i kolczyki. Opowiedz im historię, którą 
chcesz nakręcić, wspomnij o tym, co dotąd zrobiłaś, i zapytaj 
o przebieg ich kariery. 
Jeśli dwoje ludzi ma ze sobą uprawiać seks, przede wszystkim 
staram się zadbać, żeby spotkały_li się, nim zaczniemy kręcić tę 
scenę. Cieszę się, jeśli dzielą się ze mną ewentualnymi wątpli-
wościami. Podczas castingu rozmawiamy o tym, czy będą uży-
wać prezerwatyw, i opisujemy, w jaki sposób mają się kochać. 
Oczywiście warto też poinformować aktorki_ów o wysokości 
wynagrodzenia i upewnić się, że w przewidzianym na nagrania 
okresie są dostępne_i. 
Jednym z problemów w tej branży jest brak stuprocentowej pew-
ności, że umówione osoby nie zmienią zadania. Nierzadko zda-
rza się, że aktorka – tak, z reguły chodzi o panie – nie pojawia 
się na planie albo kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć wycofuje 
się, ponieważ jej nowemu partnerowi nie podoba się, że pra-
cuje w pornografii. Dlatego jest tak ważne, żeby opisać szczegó-
łowo, czego od nich oczekujesz, i pozostawać w kontakcie przez 
cały okres preprodukcji. Od czasu do czasu dzwoń do swoich 
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aktorek_ów, żeby były_li na bieżąco. Nie powinnaś mieć trudno-
ści (takich jak wtargnięcie na plan zazdrosnej_go partnerki_ra), 
ale coś nieprzewidzianego zawsze może się zdarzyć. Nie zaszko-
dzi opracować plan B na wypadek, gdyby aktor_ka znikła_znikł 
z pola widzenia lub zaczęła_ął się wahać tuż przed pierwszym 
klapsem. W każdym razie życzę, żeby to cię ominęło! Ja do tej 
pory miałam raczej szczęście, a wszystkie osoby, z którymi współ-
pracowałam, okazywały się bardzo profesjonalne. 

Włosy
Jeszcze jedna rada w kwestii, o której często zapo-
minamy. Przyjrzyj się fryzurze artystek_ów w dniu 
castingu i pomyśl, jaką postać mają grać te osoby. 
Najlepiej, żeby przed rozpoczęciem zdjęć nie obcinały 
włosów. W kluczowym momencie zawsze można je 
skrócić lub upiąć. Jeśli twój bohater powinien mieć 
trzydniowy zarost (lub spodobał ci się on u aktora 
podczas castingu), nie zapomnij mu o tym powie-
dzieć! Ta wskazówka dotyczy wszystkich włosów na 
ciele. 
We współczesnych filmach dla dorosłych aktorzy 
i aktorki zwykle są dokładnie wydepilowane_i „tam 
na dole”. To nie jest złota reguła estetyki – a skąd! 
– ani coś, czego nie sposób zmienić. Jeśli intere-
suje cię raczej look à la lata 70., porozmawiaj o tym 
z aktorką_em, zanim podpiszecie umowę. Możliwe, 
że poddała_ał się laserowemu usuwaniu włosów i nic 
już nie da się zrobić, ale jeśli nie przeprowadzicie tej 
rozmowy, możesz mieć niemal pewność, że na pla-
nie pojawi się wydepilowana_y do zera – w końcu 
to norma w branży – więc jeśli potrzebujesz czegoś 
innego, powiadom ją_go z odpowiednim wyprze-
dzeniem. 
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Lokalizacje
W fazie preprodukcji powinnaś zaplanować, gdzie odbędą się 
zdjęcia – czyli ustalić lokalizacje – i uzyskać jak najwięcej nie-
zbędnych pozwoleń. Nie możesz rozstawić kamery na środku 
głównej ulicy i krzyknąć „akcja!”, bo w ciągu kwadransa lokalna 
policja każe ci zwinąć sprzęt. Potrzebujesz zgody władz miasta, 
więc jeśli musisz nagrać sceny na ulicy przy użyciu kamery na sta-
tywie, już teraz dowiedz się, jak zdobyć odpowiednie dokumenty. 
Jeżeli załatwianie formalności nie jest twoją mocną stroną, tym 
razem postaraj się poświęcić im dość uwagi – nie chciałabyś 
raczej w dniu zdjęć ocknąć się bez wymaganego zezwolenia. Jeśli 
tak się zdarzy, będziesz zmuszona improwizować, a to na pewno 
skończy się problemami. Urzędy działają powoli, dlatego wykaż 
się aktywnością. 
Jeżeli potrzebujesz konkretnej scenografii, takiej jak bar, piękny 
klub, klub nocny czy sklep, skontaktuj się z firmą, która udostępni 
ci przestrzeń w zamian za podziękowanie w napisach końcowych. 
Przedstaw przemyślaną strategię reklamową i atrakcyjny plan 
komunikacji: firma zgodzi się, widząc w tym korzyści dla siebie, 
i wszystkie_cy będą zadowolone_i! Decydując się na takie rozwią-
zanie, musisz wybrać dzień i godziny zdjęć tak, żeby jak najmniej 
utrudniać działalność firmy i nie odstraszyć klientek_ów. Warto 
więc najpierw potwierdzić terminy, a dopiero później umawiać 
się z aktorkami_ami i ekipą. 
Mała podpowiedź: kilka dni przed zdjęciami wybierz się w wy-
brane miejsce z ekipą techniczną. To bardzo ważne, żeby osoba 
odpowiedzialna za zdjęcia zorientowała się, jak w tej lokalizacji 
wygląda kwestia światła, i dała ci znać, jakich sprzętów potrze-
buje – czy np. wystarczy światło naturalne, lub czy można wy-
korzystać dodatkowe źródło. Powinna_ien również towarzyszyć 
ci operatorka_or, która_y zaplanuje ustawienie kamery i upewni 
się, że ma dość miejsca, by je zmieniać. Ach, i zdecydowanie 
warto robić zdjęcia! Pamięć potrafi płatać nam figle, a przecież 
nie chcesz niespodzianek, kiedy pojawisz się na miejscu z całą 
gotową do pracy ekipą. 
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Stylizacja
Jeśli potrzebujesz pomocy z ubraniem i uzyskaniem odpowied-
niego wyglądu swoich bohaterek_ów, musisz znaleźć stylistkę_ę, 
która_y o to zadba. Kluczowe dla twojego filmu będą także sty-
lizacja włosów i makijaż, zwłaszcza jeśli masz zamiar pokazać 
ciała aktorek_ów. Mimo że ubrania bardzo szybko znajdą się na 
podłodze, głęboko wierzę, że warto poświęcić powierzchowności 
bohaterek_ów nieco więcej uwagi. 
Zawsze uskarżałam się na wątpliwą gustowność strojów i maki-
jażu aktorów, a przede wszystkim aktorek porno. Do stereotypo-
wego wizerunku tych ostatnich należą niemożliwe mini z lycry, 
wysokie szpilki na przezroczystych platformach i tandetna bie-
lizna, która zmusza nas do patrzenia dokładnie tam, gdzie nie 
powinno się patrzeć. Okropność! 
Aby uniknąć błędów, dobrze przemyśl swoje_ich bohaterki_ów 
i postaraj się nie zmienić ich w karykatury. Nie przesadzaj z ubra-
niami ani z makijażem. Na wszelki wypadek spotkaj się ze stylist-
ką_ą jeszcze zanim zaczniecie kręcić. Stylistki_ci dysponują na 
szczęście bogatą garderobą lub są w stanie z zadziwiającą łatwo-
ścią zdobyć potrzebne rzeczy. Doskonale, jeśli na spotkaniu mogą 
być też aktorki_rzy – jeśli nie, dostarcz stylistce_cie ich zdjęcia 
(cała postać i twarz). Jeśli masz w domu ubrania w odpowiednim 
rozmiarze, które mogłyby się nadać, także weź je ze sobą. 
Na plan zawsze przynoszę więcej strojów: pod koniec zdjęć 
można by otworzyć sklep! Powieś swoje ubrania w garderobie, 
tak, żeby wszystkie były dobrze widoczne, i staraj się od razu 
odkładać je na wieszaki. Jeśli aktorzy mają wystąpić w garni-
turach, nie zapomnij o małym żelazku. Na planie jakoś nigdy 
nie widać, że ubrania są wygniecione – to okazuje się dopiero 
podczas montażu najważniejszej sceny. 
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Rekwizyty i wyposażenie wnętrz
Rekwizyty to przedmioty, które stanowią część akcji: takie, które 
pojawiają się w scenariuszu, albo te, z którymi aktorki_rzy wcho-
dzą w interakcję. Rekwizytem może być gitara, którą aktor nosi 
na ramieniu, gazeta, którą czyta przy kawie, lub prezent, który 
komuś wręcza. Pakując się na plan, dość łatwo pominąć któryś 
z rekwizytów, dlatego nie rozstawaj się z ich listą i sprawdź, czy 
zostały odnotowane w planie produkcji. Jeśli tego nie zrobisz, już 
wiesz, co się stanie: ktoś będzie biegać po okolicy w poszukiwa-
niu pasującego przedmiotu, a reszta ekipy – czekać z kamerami 
gotowymi do kręcenia. 
Do wyposażenia z kolei zaliczają się te elementy dekoracji wnętrz, 
które nie biorą udziału w akcji. Mogą to być książki, które umie-
ścimy na półce, żeby nie wyglądała pusto, telewizor w sypialni lub 
plakat nad łóżkiem. Jeśli masz scenografkę_a, wybór przedmio-
tów zostaw w jej_go rękach. Po zapoznaniu się ze scenariuszem 
i wysłuchaniu twoich wskazówek na temat postaci z pewnością 
urządzi dla nich pokoik marzeń. 
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Ekipa techniczna
To oczywiste, że jako reżyserka filmu nie będziesz w stanie zrobić 
wszystkiego sama, a praca nad filmem obejmuje rozmaite proce-
dury i zadania techniczne, z którymi samodzielnie nie dasz sobie 
rady. Im szybciej zrozumiesz, że potrzeba ci wsparcia profesjona-
listek_ów, do których możesz mieć pełne zaufanie, tym szybciej 
będziesz mogła skoncentrować się na swojej pracy – czyli na grze 
aktorek_ów i dawaniu im wskazówek. 
Nie mówimy o ogromnej produkcji, w której ekipa podzielona 
jest na zespoły, realizujące poszczególne zadania. Swój pierwszy 
film nakręcisz przy udziale najskromniejszej ekipy – niewielkiej 
liczebnie, lecz wystarczającej, by powstało całkowicie profesjo-
nalne dzieło, z którego wszystkie_cy będziecie dumne_i. 
Sytuacja idealna to taka, w której masz do dyspozycji co najmniej 
dwie_óch operatorki_ów, co umożliwia jednoczesne rejestrowa-
nie akcji z więcej niż jednego punktu i daje większe możliwości 
montażu. Nie chcę się tu wdawać się w szczegóły techniczne 
– w internecie i w bibliotekach znajdziesz setki podręczników 
obsługi kamer – powiem tylko tyle, że mój film Life Love Lust 
został nakręcony wyłącznie aparatami cyfrowymi firmy Canon. 
To fascynujące, że za pomocą aparatu fotograficznego można 
stworzyć film niemal profesjonalnej jakości! Szybki rozwój optyki 
otwiera mnóstwo nowych możliwości przed każdą_ym, kto pra-
gnie robić filmy. 
Radzę ci nawiązać kontakt z profesjonalnymi operatorami_kami, 
które_rzy mają własne ekipy. Ja bardzo lubię bardzo bliskie, zwy-
czajne ujęcia – takie, jakie rejestruje kamera z ręki – ale to kwe-
stia indywidualnych preferencji. Może będziesz wolała ustawić 
kamerę na statywie, a może wybierzesz bardziej dynamiczny spo-
sób reżyserowania i kamerę w ruchu. Porozmawiaj o tym z ope-
ratorką_em i zapamiętaj ich sugestie – zwykle wiedzą, o czym 
mówią! Jeśli podczas zdjęć operator_ka zaproponuje konkretne 
ujęcie, zrelaksuj się i pozwól jej_mu działać. 
Zazwyczaj pracuję z profesjonalistkami_ami z różnych dziedzin 
świata audiowizualiów: specjalistkami_ami od reklamy, telewizji, 
wideoklipów... Wszystkie_ich bardzo ciekawi, jak filmuje się seks, 
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będąc niejako „intruzem” – i dzięki temu zainteresowaniu, moim 
zdaniem, powstają najlepsze sceny. Operatorki_rzy, z którymi 
współpracuję, podchodzą do seksu w szczególny sposób: bardziej 
osobisty, bardziej ryzykowny, filmują, jakby jechały_li po bandzie. 
Kierowniczka_ik zdjęć (inaczej reżyser_ka obrazu) odpowiada 
za światło na planie. Musi więc dokładnie znać scenariusz, a ty 
musisz pamiętać o informacji, o jakiej porze dzieje się każda scena, 
żeby mogła_mógł odtworzyć warunki świetlne dnia czy nocy, 
nawet jeśli kręcicie we wnętrzu. W każdej, także najmroczniejszej 
scenie trzeba uwzględnić oświetlenie. Pamiętaj, że na ekranie 
wszystko wygląda ciemniej niż w rzeczywistości – dlatego właśnie 
potrzebujesz reżyserki_a obrazu. On_a zajmuje się również kom-
pozycją kadru i decyduje, jakich należy użyć obiektywów. Warto, 
żeby po ustawieniu scenografii kierowniczka_ik zdjęć jeszcze raz 
przyjrzała_ał się światłu i kolorom i w razie potrzeby dokonała_ał 
niezbędnych korekt. Zawsze słuchaj uważnie uważnie swojej_go 
reżyserki_ra obrazu i jak najściślej z nią_nim współpracuj. 
Techniczka_k dźwięku to, paradoksalnie, jeden z najcichszych 
członków ekipy. Snuje się po planie w swoich słuchawkach i z nie-
odłączną tyczką z mikrofonem, który wciąż musi trzymać w górze, 
żeby przypadkiem nie znalazł się w kadrze. Ta_ten specjalistka_a 
rejestruje i przetwarza – a często również miksuje i montuje – 
dźwięki z planu. Sugeruję, żeby dźwięk został zapisany w formie 
cyfrowej. Techniczka_k zgra go na swój komputer i przekaże ci 
w postaci osobnych plików dźwiękowych, które będziesz mogła 
wykorzystać podczas ostatecznego montażu. Gdy już zdobędziesz 
operatorkę_a i reżyserkę_a obrazu, o techniczkę_a dźwięku nie 
będzie trudno. Zapytaj ich po prostu, czy mogą kogoś polecić. 
Zawsze lepiej, jeśli wcześniej już współpracowały_li: przekonasz 
się, że praca pójdzie im gładziej. 
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Storyboard
Storyboard to twój scenariusz przedstawiony jako ciąg rysunków, 
jak komiks. Używa się go do ustalenia, jak będą wyglądać kolejne 
sceny – na przykład, czy pierwsza scena zaczyna się zbliżeniem 
na usta aktorki, czy panoramicznym ujęciem okolic budynku. 
W storyboardzie chodzi o przeniesienie planowanych sekwencji 
filmu na papier. Jako reżyserka, musisz zwizualizować sobie to, 
co napisałaś w skrypcie, i przełożyć słowa na język obrazu. Story-
board posłuży ci do pokazania operatorce_owi, o jaki dokładnie 
efekt ci chodzi. 
Jeśli rysunek nie jest twoją mocną stroną – moją na pewno nie 
jest! – nie martw się. Proste szkice z udziałem patykoludków 
wystarczą, żeby przedstawić na papierze rozwój opowieści. Jeśli 
tydzień przed rozpoczęciem zdjęć spotkasz się z ekipą kamerzy-
stek_ów i wręczysz im kopię storyboardu, zyskasz wiele czasu na 
planie. Operatorka_r lepiej zrozumie, czego oczekujesz, i będzie 
pracować o wiele szybciej i wydajniej. Jeśli jesteś nowicjuszką 
i nie posługujesz się biegle językiem filmu, poproś operatorkę_a 
o radę lub o pomoc w planowaniu. 
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BHP i inne kwestie prawne
Jeśli zamierzasz nagrywać aktywność seksualną, musisz zapoznać 
się z rozmaitymi kwestiami zdrowotnymi, prawnymi i dotyczą-
cymi bezpieczeństwa pracy. Przygotuj umowę wykorzystania 
wizerunku, stwierdzającą, że wszystkie_cy aktorki_rzy wystę-
pujący w filmie zgadzają się na użycie ich wizerunków w ustalo-
nych ramach. Zanim wejdą na plan, poproś, żeby przeczytały_li 
i podpisały_li dokument w dwóch kopiach, z których jedną 
zatrzymaj dla siebie. Nie zapomnij, że jeśli zamierzasz nakrę-
cić też dokument zza kulis (making of), w którym pojawią się 
członkinie_owie ekipy, one_i także muszą podpisać zgodę na 
wykorzystanie wizerunku. 

Filmy dla dorosłych  
a choroby przenoszone drogą płciową
Jeśli planujesz sceny seksu na żywo, aktorki_rzy muszą być całko-
wicie zdrowe_i. Zanim zaczniecie kręcić, zażądaj aktualnych (nie 
starszych niż 15 dni) wyników, potwierdzających, że są wolne_i 
od chorób przenoszonych drogą płciową. Wiele z tych ostatnich 
daje widoczne objawy, ale od swoich aktorek i aktorów powin-
naś wymagać, żeby przebadały_li się przynajmniej na obecność 
wirusa HIV, wirusowe zapalenie wątroby i syfilis. W ciągu tygo-
dnia zdjęciowego muszą zrobić kolejny test i pokazać ci wyniki, 
kiedy tylko pojawią się na planie. 
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Aktorki i aktorzy porno zazwyczaj bardzo na siebie uważają, 
zważywszy, że ciało jest ich narzędziem pracy. Również w życiu 
prywatnym podejmują wszelkie środki ostrożności, traktując ten 
temat bardzo poważnie. Aktorka_r ma pełne prawo odmówić 
udziału w nagraniu, jeśli partnerka_r nie przedstawiła_ił aktu-
alnych wyników badania krwi. 
Takie procedury stosuje się nie bez powodu. W 2004 roku cały 
pornobiznes w Los Angeles zamarł, gdy wyszło na jaw, że zanim 
u aktora Darrena Jamesa wykryto wirus HIV, zdążył już zakazić 
kilka koleżanek z pracy. Nim rutynowa kontrola wykazała obec-
ność wirusa, James uprawiał seks z 14 aktorkami. W związku z tą 
sprawą wytwórnie porno postanowiły na 30 dni zawiesić pracę, 
ale niepewności i obawy utrzymały się dłużej.
Tradycyjna pornografia wyrasta z fantazji, w których nie istnieją 
choroby przenoszone drogą płciową ani menstruacja, dlatego 
wielu producentów pomija w swoich filmach kwestię środków 
antykoncepcyjnych. Jeśli w twoim filmie jest miejsce na użycie 
prezerwatywy – niech zostanie użyta. Pojawienie się prezerwa-
tywy w scenie przygodnego seksu będzie bardziej niż uzasad-
nione. Możesz to również potraktować jako licencję artystyczną. 
Jeżeli aktorka_r pokazała_ł wyniki badań i jest zdrowa_y, a wiesz, 
że nie chce uprawiać seksu z zabezpieczeniem, weź pod uwagę 
jej_go preferencje. Ale jeśli w historii powinien zagrać kondom, 
nakręć scenę jego zakładania. Najlepiej oczywiście będzie, jeśli 
para naprawdę go użyje. 
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Upewnij się, że aktorki_rzy są pełnoletnie_i
W fazie preprodukcji zadbaj, by na planie znalazła się osoba 
odpowiedzialna za zbieranie wyników badań na obecność cho-
rób przenoszonych drogą płciową. Ta sama osoba powinna zająć 
się dokumentowaniem, że aktorki_rzy są pełnoletnie_i i mogą 
legalnie uprawiać seks. W branży porno służy do tego tzw. „fotka 
Myszki Miki”: zdjęcie w planie amerykańskim, na którym aktor_
ka trzyma z jednej strony twarzy dowód tożsamości z widoczną 
datą urodzenia, a z drugiej – gazetę z danego dnia. W ten sposób 
można sprawdzić, ile miały_eli lat w chwili wejścia na plan. 
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Uwaga, dzisiaj wszystko się zacznie! Denerwujesz się? Posłuchaj: 
ja tam już byłam. Myśl, że to, co teraz robisz, zmieni się w film, 
jest wspaniała. Pamiętam jak dziś, jak pojawiłam się na planie The 
Good Girl. Wszystko, co wiedziałam o filmie, ograniczało się do 
doświadczeń producenckich i krótkich warsztatów reżyserskich. 
I nagle wszystkie_cy patrzyły_li na mnie, czekając na polecenia, 
jakbym miała pojęcie, co się właściwie dzieje. 
Kiedy tylko zobaczyłam, że ekipa wzięła się do pracy i plan za-
czyna nabierać kształtów, odprężyłam się i skoncentrowałam na 
aktorce i aktorze. Cofnęłam się myślami do gorącej letniej nocy, 
podczas której pisałam scenariusz The Good Girl. W ciągu tych 
kilku minut, które minęły, nim zawołałam „akcja!”, odtworzyłam 
w głowie cały proces twórczy i jeszcze raz przypomniałam sobie 
moją historię. Niesamowite: za kilka godzin będę mieć obrazy, 
za pośrednictwem którym opowiem tę historię całemu światu...
Nawet najbardziej doświadczona_y reżyserka_r – Scorsese czy 
Spielberg – w dniu rozpoczęcia zdjęć nie ma gotowych wszyst-
kich odpowiedzi. Zaraz zadzieje się coś wielkiego. Zatrzymaj się 
i pomyśl o tym. Za chwilę zawieszona zostanie rzeczywistość, 
a my uczynimy ją subiektywną. Będziemy zmieniać zachowa-
nia, wpływać na reakcje ludzi, żeby stworzyć opowieść. Moim 
zdaniem na tym właśnie polega magia kina. 
Na pewno doskonale znasz język kina. Przecież wszystkie_cy 
widziałyśmy_liśmy tysiące filmów. Ale nim zrobisz film z niczego, 
musisz ten język zdekonstruować. Zanim staniesz przed kamerą, 
powinnaś opanować podstawowe pojęcia; wyjaśnią ci je w każdej 
szkole filmowej lub możesz poznać je sama. 

NA PLANIE
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Gramatyka filmów dla dorosłych
Film sam w sobie jest formą języka i rządzą nim wewnętrzne 
zasady, które pozwalają połączyć obrazy w spójną historię. Z mo-
jego punktu wyznacznikiem innowacyjności, świeżości i talentu 
nie są postępy technologii. Zmusić nas do założenia irytujących 
okularów 3D, od których w połowie seansu mamy odciski na 
nosie – to żadna innowacja. 
Prawdziwa innowacja polega na znajdowaniu nowych sposo-
bów opowiadania historii, co oznacza, że większość czasu trzeba 
poświęcić na podważanie elementarnych zasad sztuki filmowej, 
wzorem Jean Luca Godarda, Larsa von Triera i Quentina Taran-
tino. Ale łamanie zasad ma sens tylko o tyle, o ile wnosi coś 
do twojej opowieści. Poniżej opisuję dwa filary produkcji filmo-
wej. Naucz się je stosować, wyćwicz się w tym, a później, jeśli to 
konieczne, wyrzuć tę wiedzę do kosza. 
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Oś kontaktu
Najkrócej mówiąc, oś kontaktu to wyobrażona linia, biegnąca 
przez spojrzenia dwojga aktorów odgrywających scenę. Innymi 
słowy – to linia pomiędzy ich spojrzeniami. Ta oś podtrzymuje 
obraz. Teoria mówi, że aby pokazać rozmowę między dwójką 
ludzi, powinnaś użyć dwóch kamer, każdej nagrywającej twarz 
jednej_go z nich. Obie kamery muszą znajdować się po tej samej 
stronie, inaczej po zmontowaniu materiału spojrzenia postaci nie 
będą się krzyżować. Każda będzie patrzeć w inny punkt. Jeżeli 
kamera śledzi, jak obiekt przemieszcza się z jednej strony na 
drugą, będzie wyglądał, jakby zbliżał się i oddalał, co wyda się 
zupełnie bez sensu. Niełatwo to ogarnąć, prawda? Jeśli całkiem 
się pogubiłaś, polecam wpisać „oś kontaktu” w wyszukiwarkę 
Google – obrazki pomogą ci zrozumieć, o co chodzi. Zabawny 
filmik pod tytułem Tía no te saltes del eje („Nie łam osi, dziew-
czyno”) pokazuje, że możesz nieświadomie przełamać wirtualną 
oś, która napędza akcję, i całkowicie zdezorientować widzkę_a. 
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Ciągłość między scenami 
Match cut (inaczej graphic match) ma fundamentalne znaczenie, 
ponieważ dotyczy ciągłości akcji. Żeby publiczność uwierzyła 
w opowieść złożoną z pojedynczych ujęć, połączonych w fazie 
montażu, ujęcia te muszą być ze sobą w jakiś sposób związane. 
Skracając materiał nakręcony w ciągu 2 dni do 10 minut, musisz 
to dobrze przemyśleć. 
W  graficznym dopasowaniu ujęć chodzi o  kierunek spojrze-
nia widzki_a, o to, skąd bohaterowie wchodzą w kadr i którędy 
z niego wychodzą (uważaj na kierunki!) oraz o takie szczegóły, jak 
fryzura czy ubranie postaci. W profesjonalnych produkcjach na 
planie pracuje asystent_ka reżyserki odpowiedzialny_a za aktu-
alizację scenariusza, który_a dba, by kolejne ujęcia zaczynały 
się dokładnie w tym samym miejscu. Typowy przykład błędu 
stanowi takie zestawienie ujęć, że na pierwszym w popielniczce 
widzimy niemal cały papieros, a na drugim, zaraz po nim – led-
wie niedopałek. Zwracaj uwagę na takie detale, ponieważ błędów 
ciągłości zazwyczaj nie sposób naprawić na etapie montażu. 

Klaps
Co za oklepany banał! A jednak klaps okazuje się niezwykle 
ważny, gdy siadamy do montowania filmu. Po pierwsze, pomaga 
odróżnić różne duble tej samej sceny, dzięki czemu możesz 
wybrać ten, który najbardziej ci się podoba, a po drugie, w fazie 
postprodukcji bardzo ułatwia synchronizację dźwięku i obrazu. 
Kiedy słyszysz suchy trzask, wiesz, że musisz włączyć nagranie 
dźwiękowe. 
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Prawda ekranu
Moim zdaniem to jedna z najbardziej interesujących kwestii 
w sztuce filmowej. Ma niemal filozoficzny wymiar, nad którym 
warto się zastanowić. Mowa o tych elementach, które pozostają 
poza zasięgiem bohaterek_ów, ale tobie, widzce, ujawniają, że 
oglądasz film, a nie prawdziwe życie. Takim znakiem może być 
muzyka, która towarzyszy obrazowi, głos zewnętrznej_go nar-
ratorki_a, mikrofon, który przez przypadek znalazł się w kadrze, 
albo spojrzenie prosto w kamerę, którym aktor_ka zwraca się 
bezpośrednio do publiczności – lub może rzuca jej wyzwanie. To 
spojrzenie wciąga cię w głąb filmu, czyni uczestniczką, a czasem 
sprawia, że czujesz się niewygodnie, prawda? W moich filmach 
wolę, żeby seks był wolny od takich momentów, żeby był tak 
intymny i prywatny, jak to tylko możliwe. Jedynym, na co się 
zgadzam, jest dobra muzyka, której nie słyszą aktorki_rzy. Lubię 
stawiać widzkę_a w pozycji podglądaczki_a. Bohaterowie nie 
wiedzą, że ktoś na nich patrzy. Nie widzą kamery. Nie widzą nas, 
przyglądających się ich intymnemu aktowi. 
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Zaplanuj kolejność scen, żeby jak 
najlepiej wykorzystać czas na planie 
Na pewno już wiesz, że scen nie kręci się w kolejności, w jakiej 
oglądamy je w filmie. Dlatego musisz starannie pilnować cią-
głości – zmian stroju, fryzury, tego, czy postać wchodzi z lewej, 
czy z prawej strony – i używać klapsa. Podpowiadam, żeby scenę 
seksu nakręcić tak szybko, jak to możliwe. Nie umieszczaj jej jako 
pierwszej w harmonogramie, ale jeśli zdjęcia trwają cały dzień, 
dobrze zaplanować ją przed obiadem, żeby wszystkie_cy mogły_li 
wrócić po przerwie i dokończyć nagrywanie historii. 
Za ciągłość na planie odpowiedzialna_y jest asystent_ka reżyserki. 
Jej_go zadanie wydaje się pozornie łatwe, ale musi to być osoba 
doskonale zorganizowana i bardzo uważna, która nie przeoczy 
żadnego szczegółu. Jej praca polega na zapisywaniu, które sceny 
zostały już nagrane, oznaczaniu liczbami lub literami oraz na 
notowaniu numerów dubli (osobno dla obrazu i dla dźwięku), 
żeby do montażu materiał trafił uporządkowany, a nie w kom-
pletnym chaosie. Warto, żeby asystent_ka zaznaczał_a też, które 
duble się udały, w których są błędy, a które nadają się do użycia 
tylko w części. Na etapie montowania filmu okaże się to ogrom-
nym ułatwieniem, za które montażystka_a i reżyserka będą doz-
gonnie wdzięczne_i. 
Zrób aktorkom_om przysługę i nie planuj scen seksu z samego 
rana ani tuż po posiłkach. Niedobrze jest też umieszczać je w pla-
nie pod koniec dnia. Aktorki_rzy będą zmęczone_eni, przez co 
akcja może stać się nieco monotonna, jakby kochające się osoby 
nie mogły się doczekać, kiedy to się wreszcie skończy. Jeśli fil-
mujesz na zewnątrz lub w pomieszczeniu z oknem i chcesz sko-
rzystać z naturalnego światła, weź pod uwagę, o której słońce 
zaczyna zachodzić, inaczej światło w kolejnych ujęciach będzie 
się bardzo zmieniać. 
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Światło
Kolejna z ważnych porad dotyczy oświetlenia. Film, podobnie 
jak fotografia, potrzebuje bardzo dużo światła, żeby akcja była 
dobrze widoczna i wyraźna. Unikaj zacienionych przestrzeni 
i słabego światła – to pułapka! Nie chcesz chyba podczas montażu 
przekonać się, że nakręcony materiał nie nadaje się do użycia. 
Ludziom często wydaje się, że przyćmione światło doda ich fil-
mowi elegancji. W rzeczywistości na ekranie widać... do cho-
lery, nic nie widać. Użyj jasnego, mocnego światła – to lepsze niż 
mroki średniowiecza. Pamiętaj, że w filmie najlepiej sprawdza się 
naturalne oświetlenie, więc jeśli możesz, skorzystaj z daru Matki 
Natury. Nie zapominaj też, że prawie wszystkie kamery wideo 
najnowszej generacji posiadają tryb nagrywania „Film”, który 
bardzo polecam. Na nagranie nakładany jest w nim filtr, wskutek 
czego obraz ma o wiele miększą fakturę. 

Reżyserowanie scen seksu
Jeśli wszystko poszło dobrze – spotkałaś się z aktorkami_ami 
odpowiednio wcześnie, wyjaśniłaś, jak wyobrażasz sobie seks 
na ekranie i jak należy zagrane postaci – aktorki_rzy wiedzą już, 
czego oczekujesz i co zrobić, żeby to osiągnąć. Kiedy przyjdzie 
czas na kręcenie scen seksu, przede wszystkim, na ile się da, 
opróżnij plan: to znaczy, że wszystkie osoby, które nie mają w tej 
chwili żadnego konkretnego zajęcia albo nie są potrzebne, powin-
ny_i zaczekać na zewnątrz. W idealnej sytuacji w pomieszczeniu 
zostają tylko operatorka_r kamery, aktorki_rzy, dźwiękowiec i ty 
jako reżyserka. Wiemy, że oglądanie scen seksu jest ekscytujące, 
ale aktorki_rzy muszą się skoncentrować, a więcej ludzi je_ich 
ogląda, tym trudniej będzie im się skupić. 
Nim zaczniecie nagrywać, spróbuj dokładnie opisać, jakie ruchy 
i/lub pozycje chcesz uchwycić, a jeśli trzeba, zaznacz odpowied-
nie punkty na planie. Poprawki w czasie, kiedy akcja już trwa, 
to zły pomysł, ponieważ scena seksu wymaga maksymalnego 
skupienia i jakiekolwiek zakłócenia bardzo przeszkadzają. Po 
tym, jak zawołasz „akcja!”, nie odzywaj się i nie dawaj wskazówek 
aktorkom_rom. W tym momencie musi panować całkowita cisza. 
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Podczas filmowania scen seksu postaraj się jak najbardziej zwol-
nić akcję, pozwól aktorkom_om zrelaksować się i stworzyć kame-
ralną atmosferę, której potrzebują, i daj im skończyć we własnym 
tempie. Naucz się poznawać, kiedy mają orgazm (o ile go mają), 
i upewnij się, że zostaną nagrane towarzyszące temu dźwięki. Jeśli 
nie dojdą, nie nie martw się. To profesjonalistki i profesjonaliści: 
umieją doskonale udawać. Pamiętaj, że pornografia to odtwo-
rzenie rzeczywistości, występ, więc czasem trzeba sfałszować 
kilka szczegółów. Nie wszystkie orgazmy na ekranie – zwłaszcza 
kobiece – są prawdziwe. Nie wszystkie są prawdziwe w życiu, 
a co dopiero w filmie!
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Fotosy
Fotosy to w języku filmu zdjęcia, przedstawiające akcję, która 
odbywa się przed kamerami. Robi je fotograf_ka, która_y musi 
być cały czas obecna_y na planie. Na fotosach utrwala się naj-
ważniejsze lub najciekawsze momenty filmu: punkt zwrotny, 
atrakcyjną kompozycję kadru, a w przypadku filmów erotycz-
nych przedstawiają one seks – w sposób dosłowny lub bardziej 
aluzyjnie. 
Gorąco cię zachęcam, żebyś, kręcąc pierwszy film, potraktowała 
sprawę fotosów poważnie. Zaproś przyjaciółkę_ela, która_y zaj-
muje się fotografią i zechce spędzić dzień na planie, żeby spor-
tretować twoje dzieło. Jeśli nie znasz nikogo odpowiedniego, 
a wiążesz ze swoim filmem wielkie plany, rozważ wynajęcie pro-
fesjonalistki_y. Podczas promocji fotosy są niezbędne. Pomyśl, że 
kiedy założysz stronę internetową lub zechcesz wysłać materiały 
promocyjne do mediów czy na festiwal, będziesz potrzebowała 
zdjęć aktorek_ów. Jeszcze korzystniej będzie, jeśli cała fabuła 
zostanie zilustrowana zdjęciami. Oczywiście można je wydo-
być z filmu w fazie montażu, ale wtedy zniknie magia fotografii. 
Dobrze jest także mieć zdjęcia zza kulis, dokumentujące pracę 
ekipy na planie – i to, jak reżyserujesz. Nie zapomnij pod koniec 
projektu zgromadzić wszystkich do rodzinnego portretu!
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Dźwięki seksu
Większość współczesnych produkcji dla dorosłych – może 
z wyjątkiem pornosów w stylu gonzo – jest całkowicie pozba-
wiona bezpośredniego dźwięku. Całe filmy kręci się, nie reje-
strując dźwięków na planie, a później dubbinguje się je w studio. 
Moim zdaniem rezygnacja z dźwięku to błąd, ponieważ wraz 
z dźwiękiem znika część mocy filmu. Jeśli to możliwe, nagrywaj 
dźwięki, jakie wydają twoje_i aktorki_rzy podczas seksu: to po 
prostu głupie, żeby ktoś inny później je symulował. 
Oczywiście użycie bezpośredniego dźwięku z planu wymaga 
o wiele większej uwagi i ostrożności – podczas zdjęć musi pano-
wać całkowita cisza – ale efekt zdecydowanie wart jest wysiłku. 
Można usłyszeć, jak aktorki_rzy szepczą, dyszą, wzdychają i jęczą; 
wrażenie będzie o wiele bardziej intymne i osobiste, a widzo-
wie_ki to docenią. 
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Różnorodność jest solą życia!
Dla twojej historii ważne jest, żeby podczas zdjęć utrwalić różne 
ujęcia: w planie ogólnym, średnim lub amerykańskim, na średnim 
zbliżeniu, panoramiczne, szczegółowe, a także ujęcia „medyczne” 
czy „ginekologiczne” (na których widać ze wszystkimi anato-
micznymi detalami, że aktorki_rzy naprawdę uprawiają seks). 
Dzięki różnorodności ujęć później, podczas montażu, będziesz 
mieć wiele materiału do wyboru, a twoje dzieło będzie wizual-
nie o wiele bogatsze niż prosty filmik gonzo. Najlepiej nakręcić 
wszystkie możliwe ujęcia, także te najbardziej dosłowne. Pamiętaj, 
że później możesz zmontować materiał, a w dodatku zyskasz go 
dość, by stworzyć dwie wersje filmu: łagodniejszą i bardziej ostrą! 

Uwaga, początkujące!
Kiedy w nagrywanej scenie ludzie uprawiają seks, zdecydowanie 
wzrasta ryzyko, że ktoś – szczególnie mężczyzna – będzie miał 
tremę. Musisz podejść do tego ze zrozumieniem i uzbroić się 
w cierpliwość, a może także w Viagrę. Nie popełnij typowych na 
planie błędów: w kamerach muszą się znajdować karty pamięci 
lub kasety, baterie muszą być całkowicie naładowane, a co naj-
ważniejsze – tak, coś takiego naprawdę się zdarzyło – kiedy 
zawołasz „akcja”, trzeba nacisnąć czerwony przycisk z napisem 
REC. Nie byłabyś pierwszą osobą, która, krzyknąwszy „cięcie” na 
zakończenie skomplikowanej sceny, zorientowała się, że nic się 
nie nagrało. I pamiętaj jeszcze o jednym: kamera powinna ruszyć, 
zanim padnie słowo „akcja”. Margines 30 sekund przyda się, kiedy 
będziesz montować film. 
Powodzenia! 
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Mam zamiar skorzystać z tej okazji, żeby przywołać kolejny eks-
cytujący moment z pracy nad moją debiutancką produkcją The 
Good Girl: pierwsze popołudnie przy stole montażo wym. „O mój 
Boże”, pomyślałam, „od czego mam zacząć?”. Nagle, po emocjo-
nujących przeżyciach z planu, stajesz przed folderem pękającym 
od plików. Większość z nich jest prawie identyczna. Inne są kom-
pletną katastrofą... czy do czegokolwiek się nadadzą?! 
Techniczka_ik dźwięku przekazał ci pliki audio i oto one: kolejny 
gigantyczny folder. Ale teraz nie możesz się już zatrzymać. Tylko 
krok dzieli cię od twojego arcydzieła! Nakręciłaś już film i masz 
przed sobą nieobrobiony materiał. Zwalcz pokusę i nie próbuj 
zmontować go jak najszybciej, z minimum umiejętności, żeby 
mieć to z głowy. Im więcej miłości i troski włożysz w proces post-
produkcji, tym bardziej wyjątkowy, innowacyjny i nowoczesny 
będzie twój pierwszy film. 
Wiem, że zdjęcia pochłonęły mnóstwo energii twojej i ekipy, 
ale nie pozwól, żeby między oblewaniem zakończenia pracy na 
planie (koniecznie muszą być pizza i kilka butelek szampana!) 
a pierwszym podejściem do montażu upłynęło zbyt dużo czasu. 
Nie odkładaj materiału na półkę na wiele tygodni. Po pierwsze 

POSTPRODUKCJA
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dlatego, że kiedy wracamy do zwykłego trybu życia albo zaczy-
namy nowe projekty, tygodnie łatwo stają się miesiącami. Po dru-
gie, powinnaś mieć w głowie zarówno scenariusz, jaki i świeżą 
pamięć tego, co zdarzyło się na planie. Ponadto w skrajnych 
przypadkach, gdy odkryjesz brak jakieś sceny, konieczne może 
się okazać jej dokręcenie. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie, 
ponieważ wiąże się to z dość poważnymi problemami: możesz już 
stracić kontakt z którąś_ymś aktorką_em albo osoba ta może nie 
być już dostępna. Opanuj więc pozdjęciową euforię i przypomnij 
sobie, że praca jeszcze się nie skończyła. Przeciwnie, dopiero się 
zaczyna! 
Montaż utworu audiowizualnego to proces artystyczny, który 
może okazać się ważniejszy i bardziej decydujący o kształcie 
dzieła niż scenariusz czy nawet same zdjęcia. W tym końcowym 
etapie produkcji filmowej twój film przybiera ostateczną formę. 
Twój styl i twoja historia zostają ukształtowane, zdefiniowane 
i utrwalone. 
W tym momencie możesz zdecydować się na zmianę chrono-
logicznego porządku wydarzeń, ustalić, czy film będzie czarno-
-biały, czy chcesz zrezygnować z którejś postaci albo podkreślić 
znaczenie innej. Możesz nawet nagrać dodatkową scenę, jeśli 
trzeba wyjaśnić jakiś nieoczywisty wątek lub połączyć dwie 
sekwencje narracyjne. 

Montaż to moc. Używaj jej mądrze
Oto dwa z moich ulubionych przykładów, które 
pokazują, jak dzięki montażowi można całkowi-
cie zmienić fabułę i klimat filmu. Znajdziesz je na 
YouTube. The Shining Recut („Lśnienie. Nowe cię-
cie”) to dowód, że jeden z najlepszych thrillerów 
może stać się pogodną komedią. W Scary Mary 
Poppins („Krwawa Mary Poppins”) ukochana kla-
syczna bajka dla dzieci w mgnieniu oka obraca się 
w horror. 
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Do roboty!
Zakończyły się zdjęcia, a przed tobą mnóstwo taśm lub plików. 
Musisz zacząć od uporządkowania materiału, żebyś mogła wydo-
być z niego jak najwięcej podczas postprodukcji.
Program do montażu wybierz zgodnie ze swoim doświadcze-
niem i potrzebami. Jeżeli dopiero zaczynasz, polecam ci iMovie, 
instalowany standardowo na komputerach Apple i posiadający 
wszystkie podstawowe funkcje edytowania obrazu cyfrowego. 
Kiedy zakończysz projekt, możesz użyć innego standardowego 
programu, iDVD, do wypalenia profesjonalnej płyty ze swoim 
filmem. Chociaż to najbardziej podstawowa opcja, dzięki niej 
zdołasz osiągnąć niebywałe rezultaty. 
Jeżeli jednak zależy ci na staranniejszym, profesjonalnym mon-
tażu, proponuję posłużyć się FINAL CUT PRO-X. Ten program 
stworzony przez Apple szybko stał się ulubionym narzędziem 
wielu producentek_ów, a obecnie jest – obok Avid – najbardziej 
popularnym z programów profesjonalnych. Obsługuje się go bar-
dzo intuicyjnie. Za pomocą FINAL CUT PRO-X możesz edytować 
nie tylko obraz, ale także dźwięk, sekwencje ujęć i inne elementy, 
które wejdą w skład gotowego pliku wideo.
Zdecydowanie polecam nową wersję oprogramowania, która 
została uproszczona przy zachowaniu wszystkich wcześniej-
szych funkcji. Daj jej szansę, a twój film wiele zyska. Jeżeli masz 
trudności z opanowaniem programu, zawsze możesz poprosić 
o wsparcie znajomą_ego, która_y ją opanowała_ł. 
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Zwróć się także do operatorki_a, która_y prawdopodobnie zechce 
pomóc w postprodukcji. Jeśli nie potrafisz dać sobie rady z mon-
tażem, poleci kogoś, kto cię nauczy lub po prostu przejmie to 
zadanie.
To ciekawe, ale najlepiej w montażu sprawdzały się od zawsze 
kobiety! W tej dziedzinie sztuki filmowej bezdyskusyjnie prze-
wyższają one mężczyzn. Być może jesteśmy o wiele bardziej skru-
pulatne, jeśli chodzi o łączenie obrazów. Thelma Schoonmaker, 
odpowiedzialna za montaż Wściekłego byka, jednego z najwy-
bitniejszych filmów Martina Scorsese, powiedziała w wywiadzie: 
„Montaż to bardzo ciężka praca, wymagająca cierpliwości, dys-
cypliny i dobrej organizacji, które są przecież drugą naturą wielu 
kobiet. Oczywiście najważniejszy jest talent – świadomość, jak 
można kształtować materiał, jak wydobyć to, co najlepsze, z gry 
aktorskiej, wyczucie rytmu, konstrukcji, słuch muzyczny – a te 
cechy nie są już właściwe tylko kobietom”. 
Siadając do montażu, miej w pamięci swój scenariusz i nie zapo-
minaj, jaką historię chcesz opowiedzieć. Wykorzystaj to jako oka-
zję, żeby wyrzucić elementy, które nie współgrają z opowieścią 
– nie staraj się wykorzystać wszystkiego, co zostało nakręcone, 
tylko materiał o dużym znaczeniu dla narracji i o wysokiej jako-
ści wizualnej. Im więcej cięć, im więcej fragmentów wyląduje 
w koszu, tym bardziej dopracowany będzie twój film. Lepiej, żeby 
twoja historia trwała 5 minut i była zabawna i ekscytująca, niż 
gdyby miała być długa, nudna i, że tak powiem, „niekręcąca”. 
Zawsze powtarzam: mniej znaczy więcej! 
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Film (za bardzo lub za mało) 
pornograficzny
Jeśli montażem zajmie się ktoś inna_y, poświęć trochę czasu na 
wytłumaczenie jej_mu, co chcesz, a czego nie chcesz pokazać, 
zwłaszcza w scenach seksu. Teraz możesz pomyśleć o perspek-
tywach sprzedaży twojej pracy: decyzje, co zostaje, a co wypada, 
mogą mieć tu duże znaczenie, na przykład wpłynąć na to, do 
jakiej kategorii wiekowej film zostanie zaliczony i jakimi kana-
łami będzie dystrybuowany. Uczciwie przestrzegam: jeśli sądzisz, 
że twój film może mieć potencjał komercyjny, niektóre firmy 
dystrybucyjne mogą go uznać za zbyt łagodny lub zbyt ostry. 
Jednak podczas montażu powinno się liczyć przede wszystkim 
twoje zdanie. Jeśli jesteś zadowolona z efektu końcowego, a film 
wiernie oddaje pierwotną koncepcję, będziesz szczęśliwsza niż 
w przypadku, gdy zrezygnujesz ze swojej wizji dla możliwych 
korzyści handlowych. 
Mam moją historię w głowie, zanim jeszcze zacznę ją kręcić, 
dlatego łatwo mi określić, co chcę, a czego nie chcę widzieć 
w scenach seksu. Nie jestem wielką fanką długich, powtarzają-
cych się ujęć genitaliów. Wolę uchwycić inne szczegóły – twarze 
aktorek_ów, ich złączone ciała itp. Pamiętaj, żeby zachować na 
dysku cały nagrany materiał: później będziesz mogła zmontować 
łagodniejszą lub bardziej dosłowną wersję. Zdecydowałam się 
zrobić tak z większością moich filmów, które dzięki temu stały 
się bardziej interesujące dla różnych widowni. 
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Muzyka do pornosów
W moich filmach muzyka to podstawa. 
Jedną z najpotężniejszych broni filmu jest zdolność opowiada-
nia historii bez użycia słów. Moimi głównymi narzędziami są 
cisza i spojrzenia, a muzyka służy do podkreślania uczuć boha-
terek_ów. W filmach dla dorosłych zwykle nie ma miejsca na 
długie, złożone dialogi. Potencjał ekspresji często ogranicza się 
do ciał aktorek i aktorów, dlatego zrezygnowanie z dialogów to 
coś więcej niż decyzja estetyczna. Nie chcę, żeby zabrzmiało to 
zbyt surowo i krytycznie, ale osoby występujące w produkcjach 
pornograficznych rzadko mogą się pochwalić przygotowaniem 
aktorskim! 
Podkłady muzyczne w filmach porno są zwykle banalne i pozba-
wione oryginalności. Tę kliszę również musimy postawić na gło-
wie. Czy naprawdę nie da się uniknąć mdłej muzyki instrumen-
talnej z gitarowymi riffami i nadmiarem syntezatorów? Naprawdę 
nie ma nic lepszego? Wszyscy wiemy, że jest! 
Wiele_u reżyserek_ów filmów dla dorosłych zapomina o zna-
czeniu muzyki, skupiając się jedynie na obrazach. Ważne, żebyś 
umiała zrównoważyć stymulujące i prowokujące dźwięki seksu 
z dobrą muzyką, która towarzyszy rozwojowi opowieści i wzmac-
nia go. 
Utwory muzyczne możesz pozyskać z różnych źródeł, jednak 
pamiętaj, że nie wolno ci użyć komercyjnych piosenek ulubio-
nego zespołu, ponieważ wytwórnia pozwie cię za wykorzystanie 
muzyki bez zezwolenia. Utworów komercyjnych można uży-
wać jedynie w filmach, które nie będą sprzedawane, czyli wtedy, 
kiedy film przeznaczony jest tylko dla ciebie i twoich znajomych. 
Wytwórnie zwykle nie protestują, gdy należące do nich utwory 
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zostaną wykorzystane w etiudzie studenckiej, ale w pierwszej 
kolejności należy poprosić o zgodę. 
Pracując nad filmem Life Love Lust wiedziałam doskonale, o jaki 
rodzaj muzyki mi chodzi. Chciałam mieć dobry wybór hiszpań-
skiego indie, a efekt, trzeba przyznać, okazał się fantastyczny. 
Moja ekipa skontaktowała się z agentami i wytwórniami Tulsy, 
First Aid Kit, Mujeres, Havaliny, Iris Aneas i Le Pianc. Była to dla 
mnie niesamowita okazja, nie tylko dlatego, że muzyka dodała 
filmowi świeżości i nowoczesności, ale także dlatego, że dzięki 
niej udało się zwrócić uwagę wielu mediów, co wpłynęło korzyst-
nie na promocję. 
Jeśli stać cię na wykupienie praw do użytkowania utworów, musisz 
się dowiedzieć, czy prawa do piosenki są odrębne od praw do 
muzyki, która zwykle stanowi własność wytwórni. Zbadaj tę kwe-
stię dokładnie, nim siądziesz do montażu! Właściciel_ka praw 
przyśle ci umowę korzystania z utworu, którą będziesz musiała 
uzupełnić kilkoma szczegółami, takimi jak wielkość dystrybucji, 
liczba kopii i format. 
W internecie istnieją biblioteki pełne doskonałej, nieobciążonej 
prawami autorskimi muzyki, którą możesz ściągnąć i użytkować 
za niewielką opłatą. W ten sposób udało mi się znaleźć idealny 
podkład do filmu Handcuffs! 

www.musica-libreria.com

www.opuzz.com

Możesz też umówić się ze znajomą_ym lub przyjacielem, żeby 
napisał oryginalną muzykę do twojego filmu. Pamiętaj, że musisz 
zawrzeć z nią_im umowę o prawie do reprodukowania utworu. 

http://www.musica-libreria.com
http://www.opuzz.com
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Napisy
Jeśli znasz dobrą_ego graficzkę_a, daj jej_mu kreatywne zadanie: 
niech wymyśli kilka projektów tytułu i napisów. Zobacz (wystar-
czy wpisać w wyszukiwarkę), jak robią to inni:
Siedem – Kyle Cooper (napisy początkowe)
Przekręt – Guy Ritchie (napisy początkowe)
Juan Gatti dla Pedro Almodóvara (napisy w części filmów)

Potrzebujesz trailera
Uwaga! Nie zapomnij zmontować dobrego trailera. Bez niego nie 
sposób myśleć o promocji ani o sprzedaży filmu. Niech będzie 
krótki (najwyżej 1,5 minuty), wyrazisty, zabawny i ekscytujący. 
Wybierz najlepsze ujęcia i momenty i połącz ze świetną muzyką. 
Ludzie będą mieli o czym rozmawiać, a twoje_i przyjaciółki_ele 
zobaczą wreszcie, co szykowałaś od tak dawna! 

Finalne wsparcie
W efekcie postprodukcji powstaje tzw. „master” – plik, z którego 
będziesz później robić kopie. Powinien to być plik audiowizualny 
wysokiej jakości. Zawsze możesz skompresować go do któregoś 
ze standardowych formatów, np. do rozpowszechniania w inter-
necie. Najlepiej, żeby twój „master” był nieskompresowanym 
plikiem wideo AVI lub Quicktime w jakości Digital Video (DV). 
W zależności od długości filmu może ważyć nawet 500 gigabajtów. 
Postaraj się o dobry dysk zewnętrzny, na którym będziesz prze-
chowywać kopię zapasową i w razie konieczności przenosić film. 
Jeśli chcesz nagrać płytę DVD dla dystrybutorów lub do prezento-
wania na festiwalach, zrezygnuj z blokady regionalnej, tak, żeby 
można ją było odtwarzać zarówno w Europie, jak i na całym 
świecie. Pamiętaj, że w Stanach Zjednoczonych nie używa się 
standardu PAL, tylko NTSC. 
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Jak mądrze powiedział Daniel Handler, piszący pod pseudoni-
mem Lemony Snicket: „Jeśli chcesz czekać, aż będziesz gotowa, 
będziesz czekać całe życie”. 
Postaraj się nie utknąć w fazie postprodukcji na 6 miesięcy, rok 
czy 2 lata – to bardzo przygnębiające. Ustal rozsądny termin, 
zaplanuj datę premiery i zaproś przyjaciółki i przyjaciół. Nie prze-
suwaj dedlajnów i nie szukaj wymówek! Zrób, co masz zrobić, 
i nie spodziewaj się, że efekt będzie doskonały ani nawet bliski 
doskonałości; w końcu to twoje pierwsze dzieło. 

„Jeśli chcesz czekać, aż będziesz gotowa, 
będziesz czekać całe życie.”

Lemony Snicket





117

Czy twój film już został zmontowany? Czy twoje_i znajome_i 
widziały_eli go i nie mogą się nachwalić? Jeśli tak, najwyższy 
czas wykorzystać jego potencjał, wygrać kilka nagród, zdobyć 
sławę, a może dołączyć do grona największych reżyserek_ów 
filmów porno!
Zanim zaczniesz sprzedawać swoją pracę, pamiętaj, że nie tylko 
potrzebujesz pisemnej zgody wszystkich aktorek i aktorów – 
musisz być także wyjątkowo ostrożna. Prawo bardzo rygory-
stycznie chroni intymność, lepiej więc mnie posłuchaj, jeśli nie 
chcesz skończyć przed sądem! Przeczytaj jeszcze raz zgodę na 
wykorzystanie wizerunku, którą aktorki_rzy podpisały_li przed 
rozpoczęciem zdjęć, a którą zachowałaś w bezpiecznym miejscu. 
Nie zapomnij sprawdzić, jak prawo twojego kraju traktuje porno-
grafię. Niestety, w niektórych państwach jest ona nadal zakazana. 
Jeśli mieszkasz w którymś z nich, w żadnym wypadku nie próbuj 
wprowadzać swojego filmu na rynek. 

DYSTRYBUCJA
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Niech cię zobaczą! Czyli strony 
z amatorskimi pornosami
Jeśli twój projekt to krótkometrażówka lub pojedyncza scena, 
którą chcesz podzielić się ze światem – aby tysiące użytkowni-
czek_ów internetu mogło wyrazić swoje zdanie i nakarmić twoje 
ego – polecam ci takie strony, jak Yuvutu, RedTube, YouPorn, 
Xtube czy PornTube. Można je nazwać seksualnym YouTube’em: 
miliony ludzi oglądają tam i oceniają amatorskie pornosy, a łowcy 
talentów wyszukują aktorki, aktorów i reżyserki_ów. Ty również 
możesz z nich skorzystać na etapie preprodukcji, kiedy będziesz 
się rozglądać za aktorkami_ami do twojego filmu, chociaż może 
się to okazać nieco nużące. Na większości stron każdego dnia 
pojawiają się dziesiątki plików, łatwo więc zgubić się w nawale 
kolejnych filmów. Żeby znaleźć sceny, o które ci chodzi, użyj 
odpowiednich kryteriów wyszukiwania. 
Oczywiście nie zamieścisz swojego filmu na YouTube, ponieważ 
ta strona nie zezwala na publikowanie materiałów o treści seksu-
alnej. Całkowity zakaz dotyczy również całkowicie nieszkodliwej 
nagości. Jeśli tylko wywęszą coś nieprzyzwoitego, natychmiast 
skasują plik. Pamiętaj jednak, że możesz zmontować wersję 
trailera bez seksu i nagości. Dzięki YouTube twoje wideo zyska 
mnóstwo odsłon – musisz tylko przestrzegać zasad. 



119

Vimeo i Dailymotion
Nie zapomnij przesłać swojego filmu na Vimeo i Dailymotion 
– obie strony mają o wiele swobodniejszą politykę, jeśli chodzi 
o materiały o treści seksualnej. Co więcej, tam właśnie zawo-
dowcy z branży audiowizualnej pokazują swoje dzieła, ich frag-
menty lub trailery. Nie obawiaj się zaistnieć w kilku miejscach 
w sieci. To sposób na zyskanie jak największej publiczności. 

Filmy niezależne  
i streaming wysokiej jakości
Spora grupa widzek_ów jest gotowa płacić za dostęp do warto-
ściowych filmów niezależnych wysokiej jakości. Dzieła większo-
ści reżyserek_ów nigdy nie trafiają do kin, więc można je obejrzeć 
jedynie w internecie lub podczas imprez poświęconych kine-
matografii eksperymentalnej. W tym obszarze istnieją świetne 
inicjatywy, takie jak www.FILMIN.es, dzięki którym za niewielką 
opłatą można się zapoznać z doskonałymi filmami. Takie strony 
mogą się okazać świetną drogą dystrybucji twojego dzieła. 

http://www.FILMIN.es
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Dystrybucja filmów dla dorosłych
Niezależnie od całej zabawy z festiwalami, masz szansę zaro-
bić na swoim filmie – przynajmniej tyle, żeby pokryć pierwotne 
koszty produkcji. Jak się do tego zabrać? Obecnie w dystrybucji 
filmów porno zachodzą wielkie zmiany. Płyty DVD przestają się 
sprzedawać, a nowymi platformami rozpowszechniania filmów 
dla dorosłych stają się „wirtualne” systemy rozpowszechniania, 
takie jak Pay Per View czy Video On Demand. Jeśli nie posiadasz 
w tej dziedzinie dużego doświadczenia, polecam ci skontaktować 
się z firmą dystrybucyjną o ugruntowanej pozycji. Jeżeli twoje 
dzieło jest udane i ma w sobie coś wyjątkowego i oryginalnego, 
dystrybutor zauważy w tobie potencjał i prawdopodobnie zaofe-
ruje ci umowę na rozpowszechnianie filmu. 

D.I.Y. – zrób to sama!
Jeśli nie przekonuje cię to, co ma do zaoferowania branża porno, 
możesz stworzyć własny system dystrybucji. Wypalenie DVD nie 
jest drogie: koszt jednego egzemplarza wraz z plastikową okładką 
powinien wynieść od 2 do 4 euro, więc możesz wyprodukować 
sporą liczbę kopii. Jeśli zdecydujesz się sprzedawać film za około 
10-15 euro, możesz na każdej płycie zrobić około 9 euro. Jeśli więc 
uda ci się rozprowadzić 1000 egzemplarzy, do twojej kieszeni 
może trafić 9000 euro. 
W jaki sposób zaoferować swój produkt publiczności? Niech 
jedyny dostęp do twojego filmu prowadzi przez stronę inter-
netową, którą specjalnie w tym celu założysz. To z pewnością 
najprostsza, najłatwiejsza i najtańsza metoda dotarcia do ludzi. 
Możesz nawet umożliwić im oglądanie filmu w sieci lub jego 
pobranie. Także w tym przypadku zalecam, jeśli to konieczne, 
poszukać profesjonalnego wsparcia. Obsługa serwerów może 
okazać się skomplikowana dla tych z nas, które_rzy nie są kom-
puterowymi geniuszami. 
Nie zapominaj, że płyty DVD stają się nośnikiem coraz bardziej 
przestarzałym, zastępowanym przez rozwiązania takie, jak uTor-
rent, które zawierają nieskończonej objętości katalog i pozwa-
lają na proste ściąganie materiałów. Do tego dochodzi piracki 
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Trzy platformy żądzy
Erika Lust Store założyłam w 2007 roku z myślą 
o sprzedaży mojego pierwszego filmu pełnometra-
żowego, Five Hot Stories for Her. Z czasem rozrósł 
się do postaci internetowego butiku erotycznego, 
który obok filmów dla dorosłych oferuje gadżety, 
akcesoria, kosmetyki i prezenty. W dziale Digital 
Downloads znajdziesz dokument z opisem nowej 
strategii, która, mimo dramatycznego spadku zain-
teresowania filmami na DVD, pozwoli utrzymać 
sprzedaż niezależnych produktów erotycznych 
wysokiej jakości. 
Lust Cinema to z  kolei internetowe kino, które 
od 2010 roku gromadzi osoby chętne zapłacić 
za dostęp do najlepszych produkcji pornografii 
nowej fali. Dzięki tej platformie możecie oglą-
dać w sieci lub pobierać dzieła najwybitniejszych 
reżyserek_ów nowego pokolenia, które_rzy two-
rzą filmy świeże, o wysokich wartościach este-
tycznych, innowacyjne i nowoczesne. Mój ostatni 
projekt, XCONFESSIONS, to tajny skład anonimo-
wych opowiadań erotycznych, interaktywna prze-
strzeń, w której fanki_i dostarczają inspiracji dla 
moich nowych filmów, oraz platforma dystrybucji 

– wszystko w jednym! 
Jeśli uważasz, że twój film powinien się znaleźć 
w Erika Lust Store albo w Lust Cinema, przyślij 
mi kopię promocyjną! 

streaming w sieci. W efekcie coraz mniej ludzi chce kupować 
DVD. Dlatego właśnie dla większości niezależnych filmowczyń_
ców najbardziej realną opcją staje się udostępnienie filmu w wer-
sji HD do pobrania za rozsądną cenę. Widzom szukającym jakości 
i wyjątkowych treści na pewno spodoba się, że mogą zdobyć twój 
film szybko i w wygodny dla nich sposób. 

http://www.store.erikalust.com
http://www.lustcinema.com
http://www.xconfessions.com
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Nadszedł czas, żeby cały świat kupił i obejrzał twój pierwszy film. 
Ale przede wszystkim ludzie muszą się dowiedzieć, że taki film 
istnieje, i jak go zdobyć. Zaufaj uniwersalnemu potencjałowi 
internetu i nie oglądając się za siebie, rzuć się w wir promocji. 
Odkąd niemal 10 lat temu założyłam Erika Lust Films, internet 
postrzegałam zawsze jako potężnego sprzymierzeńca, nigdy jak 
wroga. Wiem, że jeśli widzki_owie mają wybrać mój produkt, 
muszę zaoferować im coś wyjątkowego, zwłaszcza że chodzi 
o materiał audiowizualny, za który nie każda_y chce płacić. Tą 
wyróżniającą wartością może być specjalne opakowanie, dodat-
kowe treści na DVD, interesujący blog... możliwości są tysiące! 

JAK PROMOWAĆ FILM
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Opowiedz swoją historię: strony www, 
blogi, portale społecznościowe
Zatrzymaj się i pomyśl: kim są twoje_i potencjalne_i widzki_
dzowie? Czy mają profile na portalach społecznościowych? 
Jeśli odpowiedź – co najbardziej prawdopodobne – brzmi „tak”, 
musisz przedstawić swoją historię również tam. Możesz stworzyć 
blog lub dziennik, w którym opiszesz pracę nad filmem; zamieścić 
wywiady z aktorami lub stworzyć dodatkowe treści, np. cieka-
wostki z planu. Moim ulubionym narzędziem komunikacji jest 
opowiadanie historii, lub raczej sztuka łączenia historii z marką 
lub produktem. Współcześnie opowiadanie stosuje się w każdym 
z aspektów marketingu, od sprzedaży produktów masowej kon-
sumpcji po kampanie polityczne. Wyobraź to sobie: opowieść 
w opowieści, czyli jak zostałaś reżyserką filmów dla dorosłych! 
Jeśli uda ci się interesująco opowiedzieć o tym, skąd się wzięłaś, 
przekazać swoją osobistą historię i przedstawić swój najnowszy 
film, te, które powstaną po nim, praktycznie będą sprzedawać 
się same. 
Media społecznościowe nie są ani bardziej, ani mniej potężne, 
niż się o nich opowiada. Spędzamy w internecie długie godziny 
i przebywamy tam o wiele dłużej niż na ulicy, nic więc dziw-
nego, że w sieci nawiązujemy bliskie relacje z ludźmi. Wiele firm 
w swoje strategie komunikacyjne już włączyło portale takie, jak 
Facebook czy MySpace. Korzystaj z możliwości portali społecz-
nościowych, ale nie zapomnij, że treści pornograficzne zostaną 
tam natychmiast ocenzurowane. Podpowiem ci, że jednym z naj-
bardziej liberalnych portali jest Twitter, za pośrednictwem któ-
rego bardzo skutecznie możesz promować swoją stronę w czasie 
rzeczywistym. 
Muszę przyznać, że jestem wielką fanką blogów, dzięki którym 
można łatwo i  szybko podzielić się ze światem swoją opinią 
i  otrzymać niemal natychmiastowy odzew publiczności. Na 
łamach bloga przedstawiam moje projekty; uważam go za mój 
własny kawałek internetu, miejsce, w którym mogę wyrażać się 
z całkowitą swobodą i dzielić się przemyśleniami... a także zabaw-
nymi (i oczywiście świńskimi!) materiałami zza kulis! 
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Bajeczna impreza z okazji premiery
Organizacja imprezy premierowej to kolejny doskonały sposób, 
by powiedzieć światu o twoim dziele. Co więcej, zyskasz idealny 
pretekst, żeby zebrać w jednym miejscu całą ekipę i wspólnie 
świętować ukończenie projektu! Weź modny lokal, dodaj drinki 
i muzykę, upewnij się, że pojawią się członkinie_owie ekipy 
i aktorki_rzy... oto gwarantowany przepis na sukces. 
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Festiwale
Jeżeli twój film to ambitna produkcja (z fabułą, dialogami, pro-
fesjonalną scenografią itd.), niech wejdzie w świat z hukiem. 
W przemyśle porno, podobnie jak w kinematografii głównego 
nurtu, festiwale zapewniają rozgłos, recenzje i szansę trafienia na 
rynek. Początkiem mojej kariery w świecie rozrywki dla doro-
słych był festiwal FICEB (Festival Internacional de Cinema Eròtic 
de Barcelona – Międzynarodowy Festiwal Filmu Erotycznego 
w Barcelonie), gdzie w 2005 roku The Good Girl otrzymała na-
grodę Ninfa dla najlepszego filmu krótkometrażowego. 
W ostatnich latach organizuje się coraz więcej festiwali, prezen-
tujących cyfrowe i niezależne produkcje o tematyce seksualnej. 
Jeśli twój film przedstawia „queerowy” seks, możesz wiele sko-
rzystać, dołączając do barwnej wspólnoty LGBTQ, która coraz 
bujniej rozwija się wokół europejskich imprez filmowych. Zadaj 
pytanie Google’owi, a przekonasz się, ile otworzy się przed tobą 
możliwości. Spróbuj pokazać swoje dzieło przed jak najszerszym 
gronem zainteresowanych! 

Porn Film Festival (Berlin)
XFANZ (Los Angeles)
HUMP (Seattle)
Cinekink (New York)
The Feminist Porn Awards (Toronto)
Good Vibes Quickies (online)

Jeszcze zanim nakręcisz film, radzę ci wziąć udział w jak naj-
większej liczbie festiwali – jako widzka. Podczas takich wyda-
rzeń najlepiej można wyczuć puls nowego erotyzmu i najszybciej 
poznać nowe trendy. 
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Sundance i Cannes? A czemu nie?!
Jeśli twoja krótkometrażówka może tam pasować, spróbuj wziąć 
udział w jednym z wielu renomowanych festiwali filmowych 
online. Zgłoś się na nie, jeżeli nakręciłaś film o dużej wartości 
artystycznej lub coś zabawnego, co może spodobać się internaut-
kom_om. Dla wielu reżyserek_ów nagrody na takich festiwalach 
stały się wstępem do kariery. 
Jeśli twój film wydaje się doskonały nie tylko tobie i twojej mamie, 
a publiczność zapewnia, że jest o wiele bardziej niż przyzwoity, 
spróbuj skoczyć na głęboką wodę i dostać się na Berlinale, Sun-
dance czy do Cannes. Dlaczego nie?! Filmy konkurują tam w tak 
wielu kategoriach, że na pewno znajdziesz swoją niszę. Wyobraź 
sobie: spędzić kilka dni na Lazurowym Wybrzeżu, oglądając filmy 
i poznając elitę filmowego świata. Piękne, prawda? Więc... na 
co czekasz? Po prostu zrób ten film! Skorzystaj z porad, które 
zawarłam w książce, daj sobie szansę, spełnij marzenie i zostań 
królową nowej erotyki. 
Nakręć porno! 



Jeśli po przeczytaniu tej książki postanowiłaś roz-
począć przygodę ze swoim pierwszym filmem ero-
tycznym, chciałbym poznać twoje doświadczenia 
albo nawet dostać kopię twojego dzieła! Napisz do 
mnie na adres erikalust@lustfilms.com Możesz 
również poszukać inspiracji w moich krótkometra-
żowych filmach erotycznych, dostępnych za darmo 
na www.erikalust.com i www.xconfessions.com.

erikalust@lustfilms.com
http://www.erikalust.com
http://http://www.xconfessions.com
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O AUTORCE

Erika Lust urodziła się w Sztokholmie, w Szwecji, w 1977 roku. 
Jest niezależną reżyserką i producentką, pisarką i założycielką 
Erika Lust Films. Po uzyskaniu dyplomu z nauk politycznych 
w perspektywie feministycznej na Lund Universitet Lust prze-
niosła się do Barcelony, gdzie w 2005 roku powstała jej firma 
producencka. Wyreżyserowała cztery wielokrotnie nagradzane 
filmy erotyczne, Five Hot Stories for Her, Barcelona Sex Project 
(„Projekt Seks w Barcelonie”), Life Love Lust i Cabaret Desire 
(„Kabaret Pożądanie”), oraz kilka krótkometrażówek. W nowym 
projekcie, XCONFESSIONS, łączy swój przełomowy styl filmowy 
z nadesłanymi przez widzów opowieściami o seksie, aby stworzyć 
nowy gatunek w pornografii. Lista jej książek obejmuje Good 
Porn: a Woman’s Guide, The Erotic Bible to Europe („Erotyczna 
Biblia Europy”), Love Me Like You Hate Me („Kochaj mnie, jak 
nienawidzisz”) i La Canción de Nora („Pieśń Nory”). Erika Lust 
postanowiła sformułować nowe pojęcie ekspresji seksualnej. Jak 
sama pisze: „Chcę zapoczątkować nową falę pornografii, pokazać 
prawdziwą namiętność, intymność, miłość i żądzę – przyjmując 
za podstawę kobiecy punkt widzenia, czyniąc z estetyki przyjem-
ność dla wszystkich zmysłów, chcę stworzyć miejsce, w którym 
miłośniczki_cy alternatywnego porno poczują się jak w domu”. 
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O TŁUMACZCE
Natalia Grubizna urodziła się w Zgorzelcu, mieszka w Londynie. 
Studiowała teatrologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu oraz historię tańca, produkcję filmową i scenopi-
sarstwo na Uniwersytecie Kopenhaskim. Od 2012 roku bloguje 
o sekspozytywnym stylu życia jako Proseksualna.pl, a jej blog 
został uhonorowany nagrodą konsumentów EROtrendy 2014 
dla najlepszego wortalu o tematyce erotycznej. Obecnie rozwija 
program warsztatów Kreatywnego Pisania o Seksie dla wszyst-
kich, którzy, tak jak ona, chcą łączyć pozytywne podejście do 
seksualności i erotyki ze słowem pisanym. Najwięcej jej tekstów 
powstaje podczas jazdy na rowerze, który jest jej głównym środ-
kiem transportu. Dużo podróżuje. Lubi aerial, taniec na rurze, 
dobre wino i porno. 

O TŁUMACZCE WERSJI 
ANGIELSKIEJ
Pochodząca z australijskiego Melbourne Jarrah Strunin zawo-
dowo tłumaczy z hiszpańskiego na angielski. Obecnie mieszka 
w Bogocie w Kolumbii. Studiowała hiszpański i nauki humani-
styczne na Monash University oraz na Universidad Autónoma 
de Madrid. Jej najważniejsze pasje to słowa, języki i książki, ale 
kiedy nie oddaje się swoim maniom, lubi także dobre jedzenie, 
jogę i salsę (ku przerażeniu swojego chłopaka). Jak nakręcić porno 
to jej pierwsze dłuższe tłumaczenie i początek bardzo obiecującej 
kariery literackiej! 

http://proseksualna.pl
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O REDAKTORCE
Agnieszka Weseli/furja, historyczka seksualności i gender. Pro-
wadziła pionierskie badania nt. domu publicznego i homo-
seksualizmu w KL Auschwitz-Birkenau, a także nt. prostytu-
cji, pornografii, wychowania seksualnego, obecności kobiet 
niehetero normatywnych i osób trans w społeczeństwie i kulturze 
Polski, przemian norm i modeli seksualności (od poł. XIX do 
współczesności). Miłośniczka historii krytycznej. Edukatorka 
seksualna. Feministka, aktywartystka kłirowa. Czynna kolektyw-
nie (Manify, UFA, POMADA, Dni Cipki) + indywidualnie. Zawo-
dowo i z upodobania tłumaczka i redaktorka.
www.weseli.info

O WYDAWCY
Kinky Winky to to pierwszy queer sex shop w Polsce. Otwarty 
na każdą płeć, tożsamość i orientację, przyjazny i pozytywnie 
nastawiony do sfery seksualnej. Skierowany do osób szukających 
czegoś nowego, do ludzi zrażonych wulgarnymi sklepami. Można 
w nim znaleźć produkty nietypowe i trudno dostępne. W 2014 
roku Kinky Winky z rąk klientów otrzymał tytuł „najlepszego 
sklepu erotycznego” w Polsce. Nagrodę wręczono na międzyna-
rodowym festiwalu EROTRENDY, imprezie poświęconej erotyce, 
stylowi życia i zdrowiu. W swojej kategorii prześcignął 23 kon-
kurencyjne sklepy. Kinky Winky działa w ramach Akademickich 
Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Gdańskim. 
Założycielem i osobą prowadzącą sklep jest Antoni Ruszkowski, 
kulturoznawca i „pornograf ”. Ukończył historię (UG) oraz fil-
moznawstwo (UJ). Autor bodaj pierwszej w Polsce pracy magi-
sterskiej o pornografii filmowej (Seks, hardcore i kasety wideo. 
Narodziny i rozwój filmu pornograficznego).

http://www.weseli.info
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PODZIĘKOWANIA 
Przede wszystkim podziękowania niech przyjmą osoby, 
które wsparły mnie poprzez crowdfunding, które dostrzegły 
wartość w tym projekcie i pomogły mi wystartować: Jakim 
Smart, Siwacki, Luis Gomez, Melanie & Alexander Schaaf, 
Edgar Noyola Vela, Craig Wilson i Sebastian Svensson; dzię-
kuję Jarrah Strunin, która przetłumaczyła hiszpański tekst 
i wspaniale zadbała o jego autentyczność; dziękuję Cristinie 
Pastranie, niezwykle utalentowanej projektantce; dziękuję 
Nate’owi Waltonowi i The Snake and The Rabbit za piękne 
erotyczne zdjęcia, które zdobią te strony. Na koniec chciał-
bym podziękować moim fankom_om i publiczności, które_rzy 
nigdy nie przestaną być dla mnie inspiracją i którym dedykuję 
tę książkę. 
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