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w Bialymstoku
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w Warszawie

Recenzja
dorobku artystycznego, pedagogicznego oraz rozprawy teoretycznej zatytulowanej

,,Opis pracy aktorskiej, re2yserskiej, scenograficznej i muzycznej

nad

jednoosobowym lalkowym spektaklem dla dzieci, na prrykladzie przedstawienia pt.

Nie bdjcie sig czarownic" pani mgr Aleksandry Pejcz-Jakimiuk, w zwiryzku

z

postgpowaniem o nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk teatralnych.

DOROBEK ARTYSTYCZNY I PEDAGOGICZNY

Mgr Aleksandra Pejcz-Jakimiuk jest absolwentk4 Parflstwowej Wyiszej Szkoty
Teatralnej w Krakowie, Wydzialu Lalkarskiego we Wroclawiu. JuZ w trakcie studi6w
wyr6Zniala sig, jak w swej opinii napisala prof. Anna Twardowska,, poszukiwaniem
Srodkdw wyrszu, ktdre dzialajqc na wyobrainig widza oddawaly emocje

i

charakter

postaci scenicznych budowanych z martwych przedmiotdw; tych antropomofficznych

i

tych odbiegajqcych swojq budowq od form czlekoksztaltnych. Pani profesor zwraca
szczeg6ln4 uwagg na dopracowane do perfekcji prace indywidualne Aleksandry
Pejcz, na tw6rcze podejScie do powierzanych jej zadafi, a taMe umiejgtno5d pracy w

grupie. Wspomina zagra'nq po mistrzowsku tytulow4 rolg

w

spektaklu Iwona

ksigtniczka Burgundu W. Gombrowicza, kt6ry to spektakl reprezentowal wroclawski

Wydzial Lalkarski na Migdzynarodowym Festiwalu Teatrtfw Lalek

w

Gandawie.

Pani Aleksandra Pejcz ukorflczyla studia na Wydziale Lalkarskim we Wroclawiu w

roku 2010, il semestr II roku zaliczaj4c na Wydziale Sztuki Lalkarskiej

w

Bialymstoku.

Po studiach Aleksandra Pejcz-Jakimiuk nie zatrudnila sig w

teatrze

instytucjonalnym. Wybratra wlasn4 drogg artystyczn4 realizuj4c przer6ine projekty
teatralne, zarwyczaj przeznaczone dla widowni dziecigcej. Taka droga z pewno5ci4
nie nale2y do latwych. Mimo pozoru calkowitej wolnoSci i swobody wyboru nie tylko

repertuaru, 16l, wsp6lpracownik6w czy miejsca realizacji, zmusza do podejmowania
dojrzalych decyzji rwi4zanych z ubieganiem sig o Srodki na produkcjg spektaklu,
potem z organuacj4 produkcji,zrozdysponowywaniem finans6w. Bgd4c aktork4 ,,do

wynajgciat' trzeba dysponowa6 doskonalym warsztatem, aby zainteresowad
potencjalnych pracodawc6w,

i intuicj4, kt6ra

pomoie wybrad wla5ciwe propozycje,

czyli takie, kt6re pozwol4 pokaza(. umiejgtno5ci aktorskie w spektaklu na wysokim
poziomie, co moZe byd gwarancj4 dalszego zatrudnienia. Taka droga artystyczna

wymaga odwagi

i

wszechstronnoSci

gotowoSci ponoszenia ryzyku. Wymaga

r6wniei

nie fylko aktorskiej, ale czgsto r6wniei

absolutnej

umiejgtno5ci

administracyjnych i managerskich.
Pierwsz4 po studiach wypowiedziq artystyczn4 Aleksandry Pejcz byla rola

Kr6lewny

w

spektaklu O krdlewnie, labgdziu

Kornela Makuszyriskiego,

w

i

lodowej gdrze na mofywach bajki

adaptacji i rezyserii Marty Kwiek, kt6ry zostal

zrealtzowany w Centrum Inicjatyw Artysfycznych. To poefycka historia krtflewny o

kamiennym sercu, kt6ra dzigki zacz rowa,nemu labgdziowi dowiaduje sig,

iLe

szacunek dla ludzi i zdolnoS6 do miloSci s4 w Zyciu najwaZniejsze.

W fym samym roku

(2010) Aleksandra Pejcz wyst4pila

w spektaklu O

krasnoludkach i sierotce Marysi na motywach ba5ni Marii Konopnickiej, w adaptacji

reZyserii Anety Gluch-Klucznik, zrealizowanym r6wnie2

w

i

Centrum Inicjafyw

Artystycznych, w kilku rolach: Lisa Sadelko, Kr6la Podziomka i wr6bli. W spektaklu
wykorzyst ano w itr atowe lalki cieniowe.

Spektakl Zlota kaczka wyreZyserowany przez Majg Friedrich

w

Centrum

Sztuki Impart we Wroclawiu dal Swiadectwo doskonalego warsztata aktorskiego
Aleksandry Pejcz- Jakimiuk, kt6ra zagrala rolg tytulow4. Jak pisze prof. Anna
Twardowska kaide wcielenie Zlotej kaczki, od Ptuka ( postai iywoplanowa
Sturowinkg, lhclowg

i

Zebraczkg ( postaci lalkowe

wlasne, precyzyjnie okreilone Srodki wyrazu

i

),

)

poprzez

kreowane przez aktorkg, mialo

bylo przekonujqco interpretowane.

Przedstawienie zostalo zaprezentowane podczas

I

Interdyscyplinarnego Festiwalu

Sztuki Alternatywnej, budz4c z5rwiolow4 reakcjg publicznoSci. Na www. pik.
wroclaw.pl Dorota Olearczyk stwierdzilaz ...lalkarze pokazali,

jak stworzyi ,,coi z

niczego". Gigtkoii ruchtiw i plastycznoii przestrzeni jest chyba ich naturalnym Lywiolem
artystycznym, ktdry wypadu nam jedynie podziwia6.(...)Mlodzi adepci sztuki lalkarskiej

potrffii

oczarowad i zaczarowai dziecigcq widownig.

Pr6cz dzialalnoSci aktorskiej w roku 2011 Aleksandra Pejcz zajgla sig takZe

inn4 form4 tw6rczo5ci teatralnej. W Centrum Inicjatyw

Arfystycznych

wyrezyserowala spektakl Tum dokqd jadq inni na motywach Orkiestry Titanic Christo
Bojczewa. Przedstawienie bylo owocem kilkumiesigcznej pracy z amatorsk4 Grup4

Teatraln4 Dla Dorostych
p

i

opowiadalo o pi4tce ludzi,

ktfrzy przegrali Zycie i

nie

otraf,rli p oradzid s obie z przeszloS ci4.

W kolejnym roku

Aleksandrze Peicz zaproponowano stanowisko asystenta

retysera przy spektaklu dyplomowym student6w IV roku Wydzialu Lalkarskiego we

Wroclawiu. Spektakl pt. Dzikie lubgdzie na motywach baSni H. CH. Andersena zostal
wyreZyserowany przez znanego z niepowtarzalnych inscenizacji Jerzego Bielunasa.
W fym samym spektaklu Aleksandra Pejcz zagrala r6wnie2 rolg Rosochatei.

Spotkanie

to z kolei przedstawienie w

reZyserii Aleksandry Pejcz, ktrfre

powstalo w ramach projektu edukacyjnego przygotowanego przez Fundacjg L'Arche

z

Wroclawia

i

dotyczy spotkaf

z

osobami niepelnosprawnymi. Promuje ono

przyjazne, ofwarte postawy wSr6d najmlodszych, pomaga pozby(. sig lgku w
kontakcie z osob4 niepelnosprawnQ.

To nie jest jedyne przestawienie stworzone przy udziale Aleksandry Pejcz,

kt6re

poprzez sztukg teatru oz5rwionej formy pomaga dzieciom doSwiadczonym

przez chorobg. Wsp6lnie

z

Ann4 Makowsk4-Kowalczyk

i

Kaziem Sponge z Teatru

Kazio Sponge Corporation, Aleksandra Pejcz odwiedza szpitale i szkoty przyszpitalne
ze spektaklem Knfio, co to zu bajka? ( czyli Ifupciuszek inacsej), a takze ze swoim

spektaklem autorskim ly'ie bdjcie sig czarownic, dostarczaj4c chorym dzieciom
nienvykle potrzebnych chwil radoSci izabawy, kt6re pozwalajq im chociaZ na chwilg
oderwad sig od szpitalnej rzecz5'wisto5ci. Taka dzialalno5d jest nie do przecenienia

i

zasluguje na najwyisze uznanie.

Wsp6lpraca

z

Ann4 Makowsk4-Kowalczyk

i Kaziem Sponge- obecnie jedn4

najbardziej rozpoznawalnych postaci lalkowych internetu

2011. Pierwsz4 wzmiankg

o tym

z

- rozpoczgla sig w roku

wydarzeniu moLnn zna'let( przry okazji

Migdzynarodowego Salonu Sztuki Dziecigcej, gdzie zaprezentowany zostal spektakl

Ifuzio w krainie lalek. Ten sam spektakl zostal pokazany r6wnie2 w roku 2012 na
Migdzynarodowym Festiwalu Teatr6w Ulicznych
prezentowany

byl w roku 2013. Od

w Olawie, a takile wielokrotnie

wrzeSnia 2013

roku Teatr Kazio

Sponge

Corporation zacz4l rozpowszechniad projekt Kazio, co to za bajka? (czyli Kopciuszek
inaczej) pokazuj4c sig migdzy innymi na Wroclawskim Festiwalu Krasnoludk6w i na

Malej Scenie walbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora.

Z kolei autorskie

przedstawienie Aleksandry Pejcz-Jakimiuk Nie bdjmy sig

moffiach bajek Pierre'a Gripariego, powstalo w roku 20L2.
Miejsce realizacji tego projektu to wcze5niej wspominany Teatr Lalki i Aktora w
Walbrzychu. Aleksandra Pejcz nie tylko dokonala adaptacji tekstu, nie fylko
czarownic, oparte na

wyreiyserowala spektakl, ale takite zaprojektowala

i

wykonala scenografig oraz lalki.

Zajgla sig r6wniei stron4 mrrzyczn1 przedstawienia i wreszcie - sama w nim zagrala.
Jak napisano w walbrryskich Wiadomo5ciach ,..to kawal dobrej aktorskiej roboty.(...)
W najnowszej propozycji Teatru Lalki

i Aktora ani przez chwilg nie ma miejsca na

przerost formy nad treSciq, bowiem to ona wypelniu caloii przedstawienia od poczqtku
do koficu, stunowiqc o wysokim poziomie artystycznym. Zkolei Karolina Augusfyniak z

Dziennika Teatralnego Wroclaw pisze: Przedstawienie (..)znukomicie sprawdzilo sig na

i nawiqzywai z nimi |ywy
kontakt. Maluchy od poczqtku sq zaintrygou)ane rozgrywajqcymi sig na ich oczach
malej scenie, gdzie aktorka moie przemykai migdzy widzami

wydarzeniami, zwlaszcza, ie aktorka zaznacza,2e sama bgdzie glfwnq bohaterkq historii,
lYystgpuje przy tym w

kilku rolach

- nowatorki, podtrzymujqcej dialog z publicznoiciq,

animatorki lalek oraz bajkowej postaci dziewczynki Nadii, ktdra przeciwstawia sig
wyjqtkowo zloiliwej czurownicy.(...) Calkowicie uutorski spektakl Aleksandry Pejcz to

zachwycajqca wizualnie miniatura teatrulna.

Mimo skromnej scenograJii (...)

animutorku kreuje na oczsch muluchdw ifcie bainiowy Swiat (.,.), Kaida z lalek ma swdj

indywidualny charakter(...); postaci sq interesujqco niepowtarlalne, majq swoje gesty

tiki, specyficzne powiedzenia(...). Czas spektaklu i dobdr irodkdw wyrazu sprawiajq,

i

2e

mali widzowie sq zaanga|owani w opowiadana historig od poczqtku do kofica

-

przypisuje sig im bowiem rolg aktywnego wspdltworzenis bajki. (..,)Aleksandra Pejcz ma

w sobie wielkq energig i spontanicznofi konieczne we wspdlprucy z dziedmL Zupelnie

angaiuje ich uwagg, sprytnie zacierajqc granicA migdzy rzeczywistoSciq a iluzjq.(..)
Lalkarka plynnie przechodzi z roli narratorki do bohaterki, wlqcza siebie w bajkg,
zachowujqc rdwnoczeinie bezpiecznq furtkg do przebywania poza niq

i

spojrzenia na

postaci z odpowiedniego dystansu. Gwarantuje takie niezwykle przeiycia estetyczne

i

prawdziwie dziecigce zdziwienia, jak wspaniale efekty moina osiqgnqd z wykorzystaniem
skromnych, niepozornych Srodktiw. Nic dziwnego, Le wla5nie sw6j autorski spektakl

Aleksandra Pejcz-Jakimiuk przedstawila jako dzielo i po5wigcila mu swe rozwai:,ania
teoretyczne.

W roku powstania Nie
obejrzed takLe w

bdjcie sig czarownic Aleksandrg Pejcz moZna bylo

kilku rolach w przedstawieniu Krdl Maciui na motywach

powieSci

Janusza Korczaka w reiyserii Mai Friedrich w Centrum Sztuki Impart, a rok p6Zniej

w roli tytulowej w sztuce Wielka przygoda zajqca Teofi.la wyre2yserowanej przez
Martg Kwiek we Wroclawskim Centrum Tw6rczoSci Dziecka.

We wrzesniu tego samego roku na Scenie Klodzkiego Centrum Kultury,
zrealuow;ano w ramach inicjatywy ,, Teatr w Klodzku", dzialai4cej dzigki wsparciu

Instytucji Kultury Klodzko 2016, spektakl Tristan, Izolda... w reZyserii Michala
Tramera, na podstawie Sredniowiecznej celtyckiej legendy Dzieje Tristana i lzoldy. W

roli Izoldy wyst4pila Aleksandra Pejcz. Nie bez przyczyny przedstawienie zostalo
objgte honorowym patronatem Ambasady Japonii w Polsce. Zastosowane w
przedstawieniu Srodki teatralne nawi4zuj4 do tradycyjnego teatru japoriskiego.
Gl6wne postaci dramatu zostaly odegrane za pomoc4 lalek Bunraku, a istotnym
elementem spektaklu jest choreografia zaczerpnigta z teatru Kabuki oraz elementy
Haidong Gumdo dalekowschodniej szkoly walki mieczem, kt6r4 cechuje
charakterystyczny spos6b poruszania sig aktortfw oraz szczeg6lny nacisk na ich
formg fizyczn4. W tej niezwyklej produkcji wykorzystano r6wnie2 muzykg na Zywo
odgrywan4 na tradycyjnych instrumentach. Lalki zaprojektowala i wykonala Yumi
Hayashi-Mraz, scenogralka irze1biarka pochodz4ca z Jokohamy na wyspie Honsiu,

kostiumy

i

scenografig zaprojektowal

nagrrid, japorhski reiyser

i

i

a

wykonal zdobywca wielu prestiZowych

scenograf spektakli lalkowych Nori Sawa. Jak napisal

Krzysztof Kotowicz na info@ wena.pl udalo sig wszystkim, ktdrzy stworzyli

ten

spektakl(...) uczynii z opowiefci o miloici, jakich znamy mndstwo, naruacjg o osobistych
dylematach, jakich codziennie dofwiadczamy tak|e w sytuacjach dalekich od miloici, Te
wewngtrgne spory, rozpisane na glosy

i postaci poszczegdlnych bohaterdw ,,Tristanu,

Izoldy..." w wersji przygotowanej przez Michala Tramera (retyseria), potwierdzajq nasze
czlowieczefistwo.(...) Lalkowe oblicza bohaterdw sztuki, chod z oczywistych wzglgdtiw
pozbawione gry mimicznej, sprawialy wraienie oiywionych. To niewqtpliwie zasluga

aktordw Teatru w Klodzku: Aleksandry Pejcz, Ioanny Pdltoranos, Joanny Zaluckiej,

tr

ukqsza Jarzyfiskiego, Kamila Katolika

i

Bsrtosza Sochy. Ich gtosy, gesty, a chwilami

odslonigte twarze byly iwiadectwem kielkowania w nich odtwarzanych postaci, Katdy

spcktakl koriczyty owacje na stoj4co.

Pr6cz dzialalnoSci aktorskiej

i

reiyserskiej Pani Aleksandra Pejcz-Jakimiuk

prowadzila r6wniei warsztaty teatralne w Centrum Inicjafyw Artystycznych oraz
warsztaty animacyjne w Fundacji L'Arche. Wyst4pila taki,e z cyklem wyklad6w na

temat specyfiki teatru lalek pt. Czy w teatrze lalek straszq kukly? na Uniwersytecie
Dziecka, Ukorficzyla r6wnie2 warsztaty

w

zakresie fworzenia audiodeikrypcji do

spektakli teatnalnych zrealizorvanych przez Centrutn Kultury Wroclaw-Zachfid aruz
Fundacjg Audiodeskrypcja w ramach projektu ,, Wykluczeni z kultury".

Sledz4c poczynania Pani Aleksandry Pejcz-Jakirniuk trudno oprzed sig
wra2eniu,'2e wigkszoSd

jej dzialafi,

pocz4wszy od decyzji dotycz4cej niewi4zania sig z

teatrem instytucjonalnym, zmierza w kierunku pomocy przez sztukg oZywionej formy

osobom potrzebuj4cym" Aleksandra Pejcz nie jest ograniczona zobowi4zaniami
repertuarowymi teatru, co pozwala jej na angaLowanie sig w projekty maj4ce na celu

lub terapeutyczne, w kt6rych mote wykorzystad swoje
umiejgtnoSci aktorskie lub re2yserskie" W wigkszoSci przedstawiefi z udzialem

dzialanie pedagogiczne

Aleksandry Pejcz, przezn czonych

dla mlodych widz6w, zawarte sQ istotne

przedlania" Bohaterowie opowiesci dowiaduj4 sig,
szacunek dla bliZniego

i

jak istotnymi s4 otwartoSd

serca,

chgd niesienia pomocy. Te warto6ci wyraZnie przySwiecaj4

calej drodze twfirczej Pani Pejcz-Jakimiuk. Jej starania pozbawione s4 tak czgstej w
zawodzie aktorskim chgci btyszczenia, zdobywania laurdw

i

poklasku" Aleksandra

Pejcz skromnie wykonuje imponuj4c4 pracg na rzecz innych, angaiuj4c w to wszclkie
sity i niebagatelne umiejgtnoSci"

Katdy, kto kiedykolwiek gral w spektaklach oparfych na czgsfym kontakcie
tak wymag^jqc4 publicznoSci4 jak dzieci, doskonale wie, 2e mlodego widza nie da

z

sig

zwie5d, 2e dziecko z absolutn4 szczeroSci1bezwzglgdnie wytknie kaZdy blqd, czujnie

wietrzqc wszelkie niekonsekwencje" Tylko szczery, otwarty tw6rca jest

w

stanie

z dzieckiern wigt, kt6ra zagwarantuje odbi6r wszystkich zawartych w
spektaklu treSci. Taki tw6rca powinien dysponowad nie tylko warsztatem

wytworzyd

zawodowym na najwy2szym poziomie, nic tylko niezwykl4 wyobraZni4, ale taki,e

ogromnymi zasobami cierpliwoSci

i

empatii" To cechy, kt6re warunkuj4 odpowiedni

kontakt z dzieckiem, kt6re pozwol4 zrozumie(, jego uczucia i wejSd w jego Swiat. Taki
serdeczny kontakt bywa dla aktora niezwykle trudnym doSwiadczeniem w momencie,

gdy ma do czynienia z dzie(mi dotknigtymi chorob4, doSwiadczonymi przez los.
Trudno wyobrazid sobie, jak cigZko jest nie ulegad osobistym emocjom w trakcie
takich spotkari. Jakim wyzwaniem jest w takim momencie mobilizacja wsrystkich sil,
by powstrzymad prywatne odczucia i po prostu grad, nios4c radoSd i ulgg, pomagaj4c

dzieciom chociai

na

czas trwania spektaklu zapomnied

o b6lu i

szpitalnej

rzeczywistoSci.

Aleksandra Pejcz-Jakimiuk wykorzystuje

w swych

spotkaniach

z

dzieCmi

przede wszystkim lalki, slusznie zakladaj4c, Le teatr oz5rwionej formy najlepiej
przemawia do wyobraZni mlodych widz6w. Dzieli sig tak2e swym doSwiadczeniem
\cz1c animacji terapeut6w z Fundacji L'Arche, migdzynarodowej federacji wsp6lnot,

kt6rych rdzeniem s4 osoby niepelnosprawne intelektualnie. Misj4 tej fundacji jest
gloszenie.wartoSci kaZdej osoby bezwzglgdu na jej intelektualn4 sprawnoSd.
DzialalnoS{ Pani Aleksandry Pejcz-Jakimiuk dowodzi, Le

w

niekt6rych

przypadkach tentr mote byd misj4, ite mo2na swoje wyksztalcenie, swoje
umiejgtno5ci, doskonaly warsztat aktorski , sw6j talent, oddad innym. Mo2na cieszyd
sig cudz4 radoSci4

i

czerpa( satysfakcjg z nawet z malego uSmiechu. W normalnych

warunkach wywolanie go wydaje sig drobnostk4, lecz umiejgtnoSd uzyskania
uSmiechu chorego dziecka zasluguje na najwyisze uznanie.

,

Opisane wyZej cechy

i

umiejgtno5ci Aleksandry Pejcz nie mog4 pozosta( bez

wptywu na pracg pedagogiczn4. Ju2 podczas ostatniego roku studi6w Pani Pejcz

w ramach wolontariatu na Wydziale Lalkarskim PWST
we Wroclawiu, gdzie ostatecznie zostala zatrudniona w roku 2012. Byla asystentk4
kolejno dr hab. Anety Gluch-Klucznik na zajgciach z przedmiotu Elementarne
rozpoczgla pracA asystenta

zadania aktorskie w planie lalkowym,

aktorska pacynkq,

dr hab. Agaty Kuciriskiej w przedmiocie

Gra

dr Eweliny Ciszewskiej na zajgciach z Elementarnych zadafi

nktorskich w plunie lalkowym, prof. Anny Helman-Twardowskiej na zajgciach z
przedmiotu Gra aktorska pacynkq oraz dr hab. Krzysztofa Grgbskiego w przedmiocie
Elementarne zadania aktorskie w planie lalkowym. Od roku akademickiego 201312014

prowadzi samodzielnie zajgcia w przedmiocie Gra aktorska pacynkq.

Aleksandra Pejcz-Jakimiuk aktywnie uczestniczy
201212013

w Zyciu szkoty. W

latach

oraz 201312014 byla opiekunem student6w Wydzialu Lalkarskiego na

obozach integracyjnych. Organizowala r6wnie2 konsultacje dla kandydat6w na

I rok

studi6w, a w roku 201212013 takLe dni otwarte Wydzialu lalkarskiego. W roku 2013

czynnie uczestniczyla

w

organizowaniu

X

Migdzynarodowych Spotkaf Szk6l

Teatralnych Teutr Lalek Jutra.

Wnioskuj4c

z

opisu przebiegu pracy dydaktycznej

i

artystycznej oy^z z

dobrych recenzji scenicznych dokonarfl Pani Aleksandry Pejcz moLna spodziewad sig

niezwykle udanego pol4czenia talentu aktorskiego

z

talentem pedagogicznym.

w kt6rej sfwierdzila, 2e obok gry
aktorskiej wielk4 pasj4 Aleksandry Pejcz-Jakimiuk jest praca pedagogiczna na
Wydziale Lalkarskim. Jak pisze Pani profesor: W pracy dyduktycznej nie brakuje jej
Pofwierdza to opinia prof. Anny Twardowskiej,

inwencji twdrczej, ktdra jest rdwnie waina jak umiejgtne prowadzenie studentdw.

Nie mam w4tpliwoSci, te Aleksandra Pejcz potrafi w spos6b rzetelny,
przystgpny i interesuj 4cy przekazlwa(, swe zawodowe doSwiadczenia studentom. Nie
ma rSwtieL klopotu z egzekwowaniem powierzanych im zadafi. Do pracy
pedagogicznej podchodzi z radoSci4, ofwarto5ci4

i

ogromn4 odpowiedzialnoSci4. To

zapewne zasluga nie tylko jej umiejgtnoSci i osobowoSci, ale takile Swietnego kontaktu

ze studentami,

kt6rry zabiegajq o mo2liwoS6 uczestniczenia w prowadzonych przez

ni4 zajgciach.

OCENA ROZPRAWY TEORETYCZNEJ

Podstaw4 rozprawy doktorskiej Pani Aleksandry Pejcz-Jakimiuk jest spektakl

Nie bdjcie sig czarownic, kt6rego premiera odbyla sig 16 patdziernika 2011 roku na

Malej Scenie Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu, w ramach inauguracji
dzialalnoSci ,,Sceny na Poduszkach". Rozprawa nosi tytul Opis pracy aktorskiej,
retyserskiej, scenograJicznej i muzycznej nad jednoosobowym, lalkowym spektaklem dla
dzieci, na przykladzie przedstawienia pt. ,, Nie bdjcie sig czarownic"

i

powstala pod

opiek4 promotorsk4 dr hab. Agafy Kucirfiskiej.

Aleksandra Pejcz-Jakimiuk swe rozwaLania teoretyczne opatrzyla wstgpem, w

kt6rym

z

znacza) ir,e uwaLa, i2 najsilniejsz4 broni4 teatru lalek adresowanego do

dzieci jest metafora. Stwierdza r6wnieit, ite jej zawodolvym marzeniem, jak pisze, jesl
tworzyd spektakle, ktdre, trawestujqc slowa Seneki, bgdq stwarzaly

iwiat w kolorach

wyobraini, Wyobraini twdrcdw sztuki, ale takte w kolorach wyobraini kaidego widza.

Przyznaje takLe, 2e spektal<l Nie bdjcie sig czarownic jest

jej

w

pierwsz4

pelni

autorsk4 wypowiedzi4 teatraln4, a praca nad nim miala uporz4dkowad zdobyt4 w

i

W pracy nad spektaklem autorka zamierzala
holdowad zasadzie Bettelheima, kt6r4 w rozprawie cytuje jako dookreSlenie swych
czasie studi6w wiedzg

d4iLefiz

umiejgtnoSci.

Jeili opowieii mq naprawdg przykuf uwagg dziecka, musi je zabawii i obudzit

w

nim ciekawoit. Jeili jednak ma wzbogacii jego iycie, musi pobudzii wyobrainig, pomdc
dziecku w rozwijaniu inteligencji i porzqdkowaniu iczu6.

TuZ po wstgpie Aleksandra Pejcz zamie5cila w pracy opis fabuty spektaklu,
dziel4c go na osiem scen, kt6rym nadala fytuty. Ka?da scena zostala szczeg6lowo i

dokladnie opisana, co daje mo2liwoSd wyobra2enia sobie przebiegu

calego

przedstawienia, i co zgadza sig z zapisem sztuki dol4czonym do dokumentacji.
Nastgpn4 czgSi pracy autorka po5wigcila narodzinom spektaklu i to wlaSnie tu

dowiadujemy sig, 2e spektakl powstal na zamfwienie Zbigniewa Praimowskiego,
dyrektora Teatru Lalki i Aktora w Walbrzychu, jednoczeSnie tw6rcy nowej ,,Sceny

na

Poduszkach",

kt6ra w zamySle mialaby sluzyd najmlodszym

Przedstawienie przeznaczone na tak4 sceng musialo spelnia6

widzom.

kilka kryteri6w:

z

powodu braku wydzielonej przestrzeni scenicznej powinno bylo mied charakter

interaktywny, mialo byd mobilne i niskobud2etowe.

,

Te za\oiLenia zdeterminowaty mySlenie autorki o projekcie. Wbrew pozorom

nie ograniczylo to jednak mo2liwo6ci, a jedynie ukierunkowalo dzialania. Aleksandra

Pejcz-Jakimiuk zdecydowala sig stworzyd przedstawienie

w

konwencji teatru

z

walizki. Nie dziwi w tej sytuacji tytul kolejnej czgSci pracy teoretycznej, kt6ry

brzmi: Teatr w walizce.
W tej

czgSci

autorka przytacza, posilkuj4c sig wiadomoSciami z Dziejdw Teutru

Lalek profesora Henryka Jurkowskiego, historig teatru wgdrownego, skupiaj4c

sig

gl6wnie na powodach wyboru takiej drogi artystycznej. Wyja5nia taMe koniecznoSd

maksymalnie wielofunkcyjnego wykorzystania Srodk6w wyrazu

w

spektaldach

walizkowych, uzasadniaj4c w ten sposrfb kilkukrotne zmiany znaczenia i zastosowania

komponentfw ttLytych przez ni4

w

spektaklu. Aleksandra Pejcz przyznaje,

dokonuje przetworzenia uz5rwanych Srodk6w
podobnie

z

i,e

pomoca teatralnej metafory,

jak czynil to w swej scenicznej tw6rczoSci Jan Dorman, o kt6rego teatrze

Krystyna Milobgdzka napisala, co r6wnieL przytacza autorka,
,,niezwykle pigknych" teatrdw, w ktdrych

,,

Le

jest jednym z tych

ctrd przemieniania" zwyklego przedmiotu

slowem, gestem, czynnoSciq w inny przedmiot nieustannie odbywa sig na scenie wobec

widzrjw. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk jednoczeSnie podkreSla, Le niezrnykle istotne jest,

by podczas ujawniania kreacyjnych moiliwoSci teatru nie zostaty zakl6cone kluczowe
elementy spektaklu: fabula, dramaturgia

i

akcja. Dlatego w tym momencie praca

jak4 naleZalo rzetelnie wykona6, byla praca nad scenariuszem. Nastgpn4 czg5d
rozprawy autorka po5wigcila opisowi tej wlaSnie pracy.

Aleksandra Pejcz nazwala sw4 pracg nad scenariuszem procesem

doSd

chaotycznym. Podzielila go na trzy etapy: przed przyst4pieniem do pr6b, podczas

prrib i po pierwszych spektaklach. Punktem wyjScia do powstania scenariusza bylo

jak pisze, wspomnienie wstgpu do Opowieici z alicy Broca Pierre'a Gripariego, w
kt6rym opisane s4 narodziny pomyslu na napisanie dziewigciu baSni. Pomysty wzigly
sig

z zabawy z dzie(mi w wymy5lanie r62nych historii. Autorka stwierdzila,

kt6r4 uprawia Gripari, l4czenie wsp6lczesnych reali6w z

nowoczesna fantasfyka,

baSniowymi rekwizytami
wa

lizk o w e go

W

sp

2e

i

postaciami, stanowi doskonaly material do realizacji

ektaklu.

pierwsrym etapie pracy Aleksandra Pejcz-Jakimiuk wybrala gl6wne

postaci swej opowieSci

i

i

wymySlila realn4 sytuacjg, kt6ra mogla prowokowad

kt6rej moglaby sig zatrze(, granica migdzy Swiatem
rzeczywistym i baSniowym. Zwrficila te2 uwagg na jeden z waiLnych temat6w

wydarzenia baSniowe,

dzigki

spektaklu, na problem strachu. Slusznie twierdzi, 2e strach moile zosta( oswojony

przez ba5ri, kt6ra moZe stworryd bezpieczn4 przestrzefi do poznawania emocji.

Autorka przytacza w tym miejscu slowa prof. Grzegoyza Leszczyriskiego, kt6ry
napisal, 2e Swiat jest okrutny, a baffi przypomina trochg terapig homeopatycznq, ktdra
polegu nu leczeniu truciznq, bo odrobina trucizny wzmaga sily |ywotne organizmu, sily
obronne.

Na etapie prtfb

scenicznych twt6rczyni spektaklu pracowala metod4

improwizacji. Starala sig odpowiedzie6 sobie na pytanie dotycz4ce roli dziecigcego

teatru lalek

w Swiecie

zdominowanym przez

film, telewwjq, gry

komputerowe.

Pracuj4c nad fabul4 prr6bowala pozostawid jak najwigcej miejsca na dziecigce wizje.

Fabula,

jak pisze autorka, miala stad sig fylko

pretekstem

do

prowokowania

dziecigcych skoj arzerl, do teatraln ej zabawy.

Trzecia faza pracy nad scenariuszem rozpoczgla sig w momencie premiery i

kaida konfrontacja z widzem wnosi do scenariusza coS nowego. Tg trzeci4 fazg
Aleksandra Pejcz

n

zyw^ najwigksz4 przygod4 zwi1zan4 ze spektaklem, ale zarazem

ogromn4 lekcj4. To etap, kt6ry ci4gle trwa.

t0

W kolejnych czg5ciach rozprawy moina

znaleZ,( precyzyjne wyjaSnienia

dotycz4ce wyboru Srodk6w muzycznych ( muzyka na irywo, instrumenty perkusyjne,

zamiast piosenek zrytmizowane wyliczanki), scenograficznych

i

konstrukcji lalek,

wzbogacone fotografiami omawianych element6w przedstawienia. Daje

to

pelen

obraz rozmiaru pracy, jak4 musiala wykonad autorka spektaklu.

Nastgpna czg6(. rozprawy zawiera opis procesu tworzenia

i

charakterystykg

postaci. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk omawia poszukiwania animacyjne, pracy
glosem

i

z

slowem. Drobiazgowo analizuje pracg nad ka2d4 postaciq bior4c4 udzial w

opowieSci.

Osobn4 czgS(. pracy teoretycznej Aleksandra Pejcz po5wigca zabiegowi
interakcji. Jak pisze, celem licznych dzialafi interaktywnych, ktt6re zastosowala w
swym spektaklu, jest uzyskanie wraienia, Le dzieci ogl4daj4ce przedstawienie
wsp6ltworz4 widowisko. Aktorka traktuje s*ych widz6w

jak

r6wnorzgdnych

partner6w, z kt6rymi prowadzi niewymuszony dialog. Zapis spektaklu potwierdza
doskonaly kontakt Aleksandry Pejcz
uczestnicz4

w

z

dzie(mi na widowni. Mali widzowie chgtnie

opowieSci, podpowiadaj4 przerfline rozwi4zania, staraj4 sig pom6c

gl6wnej bohaterce.

To jasno

wskazuje

na fantastyczn4 umiejgtnoSd aktorki

pozyskiwania sympatii dziecigcej widowni. Jej szczeroSd

z

wszystkim uwaga,

i

bezpo5rednio5d,

a

przede

jak4 wsluchuje sig w wypowiedzi dzieci, szacunek, z jakim

traktuje najbardziej nawet nie5miale sugestie maluch6w, sprawia, te dzieci czuj4

sig

docenione, czuj4, Le to co my5l4 i m6wi4 jest dla kogoS naprawdg waizne.

Aleksandra Pejcz-Jakimiuk w osobnej czg5ci rozprawy opisuje takLe zmiany,

kt6re zachodz1

w

podkreSla r62nice

spektaklu pod wptywem konfrontacji

z widzem. ZauwaLa i

w przebiegu przedstawienia w zaleinoSci od rodzaju interakcji,

wyjaSnia koniecznoSi wprowadzenia pewnych zmian
sposobie prowadzenia opowieSci.

w

sposobie grania czy w

By uzyskad jak najlepszy efekt swych dzia\afi,

autorka opracowala zasady dzialania interakcyjnego, wyr6Lniaj4c trzy typy
uczestnictwa dzieci w widowisku: wymySlanie, wspomaganie

i

czujnoSd. Ka2dy typ

zostal w tej czgSci pracy omr6wiony na konkretnych przykladach, a autorka dowiodla

slusznoSci slvych s4d6w siggaj4c

po

odpowiednie wypowiedzi psycholog6w

dziecigcych.

Innego rodzaju zmiany w przedstawieniu zostaty opisane w czgSci
zatytulowanej Zmiennoii ksztaltu spektaklu. Tutaj Aleksandra Pejcz uzaleLnia
przeksztalcenia scenicznych poczynari od rodzaju widowni i od przestrzeni, w ktt6rej
11

spektakl sig odbywa. Aktorka zwrac uwagg na r62nice

w

zachowaniu widowni

zorganizowanej, czyli takiej, gdzie przewaLajt grupy dzieci pyzyzryczajonych do

i

wspdlnego dzialanir,

widowni rodzinnej, gdzie dzieci ogl4daj4 przedstawienie w

towarzystwie dorostych. Ka2dy widownia wymaga innego rodzaj grania, zmrrsza
wTkonawcg do ci4glej czujnoSci i elastycznoSci.

ElastycznoSd

jest takLe niezbgdna w trakcie spektakli granych

w

przestrzeniach malo teatralnych. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk zapoznaje nas z
r62nymi sposobami na oswojenie trudnych przestrzeni, podaje swoje metody walki

o

spektakl, o granie na najwyZszym poziomie w r62nych okolicznoSciach. Taki,e w tych

dla aktora najtrudniejszych- w trakcie spotkarfl z chorymi dziedmi. Tutaj trzeba
zagra( najpigkniejsz4 baSri, bo ba5ri, jak za Bettelheimem powtarza Aleksandra
Pejcz, nie stawiajqc |adnych wymagari

(..)

dodaje otuchy, budzi nadzieje na przyszloit

i

zapewnia, 2e wszystko dobrze sig skorlczy.

Stworzenie autorskiego spektaklu lakowego, wykonanie pracy dramaturga,
rezysera, scenografa, konstruktora lalek, kompozytora i aktora obecnie wcale nie jest
rzadkoSci4. Coraz czgsciej mo2na spotkad niezaleiLnych tw6rc6w,,ktfirzy postanawiaj4

zmierzy( sig z takim zadaniem. Czgsto jednak nie do korfica zd,aj4 sobie sprawg z
roztniar6w takiego przedsigwzigcia i ogromu pracy, jak4 nalery wykonad. Zd,arza im
sig polec juZ na etapie

wyboru tekstu i adaptacji, czasem jednak udaje im sig dotrwad

do kofca. Nie jest to, niestety, natychmiastow4 gwarancj4 sukcesu. O jakoSci dziela

tak naprawdg moZna przekonad sig dopiero w konfrontacji z widzem. To widz
decyduje, czy wykonaliSmy coS wa2nego, wartego uwagi, nios4cego istotne treSci, coS,

co po prostu zadziala na wyobraZnig. A, jak wiadomo, najbardziej bezwzglgdnym
widzem jest widz dziecigcy. Decyzja, by samodzielnie skomponowad przedstawienie
dla dzieci i w dodatku samodzielnie w nim zagrad, jest swego rodzaju aktem odwagi.
Podejmuj4c takie wyzwanie naleiry licryd sig

z

mo2liwoSci4 katastroff. Jednak w

przypadku spektaklu Nie bdjcie sig czarownic takie niebezpieczefstwo

jui

na

pocz4tku zostalo zaLegnane. Aleksandra Pejcz-Jakimiuk podeszla do zadania
niezwykle odpowiedzialnie

i

ostroZnie.

W swej drodze tw6rczej

niejednokrotnie

borykala sig z rSLnymi problemami jako aktorka, jako re2yser, czy jako pedagog.
JednoczeSnie spotykala na swojej drodze wielu

wybitnych tw6rc6w, ktSrzy dzielili

sig

z ni4 swymi przemy5leniami i do5wiadczeniem. Miala r6wnie2 okazjg obserwowad
wiele zjawisk nvi4zanych z n^sz1 teraLniejszo5ci4. Dla uwaZnej, wraZliwej osoby,
t2

jak4 niew4tpliwie jest Aleksandra Pejcz, wyci4gnigcie odpowiednich
analiza, doSwiadczeri

i

wniosk6w,

refleksja nad kondycj4 wsp6lczesnego Swiata jest oczywistym

wstgpem do pracy nad spektaklem przezn czonym dla najwra2liwszej widowni.

Dopiero

z

tal<tm zapleczem moina stawid czola wyzwaniu

monodramu dla dzieci. Nie dziwi wigc drobiazgowo5d
poszczegtflnych etap6w procesu tw6rczego,

w

i

w

postaci autorskiego

precyzja

w opisywaniu

opisywaniu uzyfych Srodk6w

artystycznego wyrazu, wreszcie w analizie zmian ksztaltu przedstawienia.

Autorka pracg nad monodramem Nie bdjcie sig czarownic potraktowala jako

i wci4i, pracuje nad kondycj4 spektaklu. Przyznaje r6wnieiL, Le
nieustaj4ca praca nad autorskim, jednoosobowym przedstawieniem lalkowym,
cenne doSwiadczenie

analiza doSwiadczefizt4 pracQ rwi4zanych, wzbogacila j4 nie tylko jako tw6rcg, ale
takLe jako pedagoga. Rtfwniei dlatego rozprawa teoretyczna autorstwa Aleksandry

Pejcz-Jakimiuk,

w

ktr5rej autorka daje Swiadectwo znajomoSci wielu zagadniefr

praktycznych i teoretycznych z dziedziny teatru i psychologii dziecka, moLe stanowid
istotny wklad w dydakfykg

i

metodykg nauczania aktorstwa

i

re2yserii w obszarze

teatru oiywionej formy na Wydziale Lalkarskim we Wroclawiu. Mo2e r6wnie2 stad
sig swego

rodzaju poradnikiem dla tw6rc6w pragnQcych samodzielnie zmierzy( sig z

trudnym zadaniem stworzenii autorskiego spektaklu dla wymagaj4cej widowni
dziecigcej.

i pedagogiczne, jak r6wnie2 interesuj4c4
pracA teoretyczn4, stwierdzam, 2e mgr Aleksandra Pejcz-Jakimiuk spelnia
Bior4c pod uwagg osi4gnigcia artystyczne

wymagania stawiane w zrvi4zku z ubieganiem sig o nadanie stopnia doktora sztuki w
dziedzinie sztuk teatralnych.

Bialvstok. dn. i 9.08.20 1 6.

dr hab. Sylwia Janowicz-Dobrowolska
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