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Aktorem. Te dwa proste strowa, pisane z duhej Litery,
zawierajqw sobie to wszystko co mydlE, czujg i w co wierzg. Jestem - posiadam
SwiadomoSi siebie, rzecrywisto$ci wewngtrznej, wielo-ksztaltu ludzkiego
ducha, kt6ry zawiera sig w pragnieniach, marzeniach, tgsknocie, cierpieniu,
radoSci, w odczuwaniu Swiatarludzt. Jestem -bo mam cialo,lub jestem ciilem,
kt6re zmaga sig z wlasn4 slaboSci4, ograniczeniem, kt6re jest moim
Jestem

najwigksrym przyjacielem gdy posfusznie poddaje sig treningowi, iwiczeniom,
a kt6re staje sig najzagorzalszym wrogiem, gdy mimo szczerych chgci do pracy,
chce odpoczywa6 lub chorowa6, lub po prostu by6 przeciwko mnie samemu.
Jestem - poddany ci4glemu procesowi uzupelniania siebie o nowe zdarzenia,
dodwiadczenia, rclacje z innymi - wci42 sig stajg, a wigc ciqgle bgdqc w
niedomiarze moje ,jestem" jest dynamicznym ,,stawaniem sig". Jestem poniewaZ pragng stawa6 sig wciqZ odnowa i od nowa.
Aktor - to zaw6d, to droga osobistego rozwoju, to ci4gla nauka
siebie wobec innych i siebie wobec iwiata. Aktor - to nieko6cz4ca siq zabawa,
radoS6 spontanicrrego wygfupu, to dowolne ksztattowanie sig w formach i
stanach, modelach i postaciach. Aktor - to walka, pelna niebezpieczefistw,
przygoda, podro? w gl4b siebie i konfrontacji tego co odkryj esz z widzem cho6by najbadziej nieprzychylnym lub gtupim, ztym co moze by6 najbr4,dsze
lub najbanalniejsze w nas samych. Aktor - to wysilek i napigcie, to btqdzenie t
gubienie sig w poszukiwaniu wlasnego sensu a mohe sensu jakiegokolwiek.
Aktor - to czlowiek, kt6ry najbardziej nadaje sig do tego Zeby byc czlowiekiem
wprost - i to jest najtrudniejsze. Byi dla siebie tym czym sig jest naprawdg w
samej swej istocie. Bez udawania, bez noszenia ,,konwencjonalnej maski" pokazac Swiatu twarz nieuzbrojon? w 2aden zbgdny grymas, twarz naiwn4,
proszqcq, cierpi4c4. Aktor wrdzr siebie, swoje czlowreczefstwo bez cenzttry,
dostrzega juk bardzo czlowiek potrafi byS ,-ly, straszny, bezwzglgdny i
jednoczeSnie pigkny, kreatywny, dwigty. Aktor to tlumacz dwiata z jgzyka
boskiego na ludzki.
Jestem Aktorem - tak siebie okre6lam, tak o sobie mySlg i sig
przedstawiam. Jestem Aktorem czyli podq2am zatym co we mnie najszczercze,

po prostu jestem najbardziej sob4 - najbardziej czlowiekiem, jak tylko pozwala
mi na to spoleczefstwo, wychowanie oraz wlasne uSwiadomione lub nie tabu.
Jestem Alctorem poniewa2 aktorstwo posiada w sobie jednq z najwyaszych

jakie stworzyl czlowiek ideg spotkania migdzy ludimi w
poszanowaniu wlasnej wolnoSci i miloSci - bezprzemocy,bezbroni w interesie
wszystkich. Jestem Aktorem bo tylko tak mogg m6wii o sobie, bo jedynie
wartorici

dzigki temu nagromadzone emocje, wybujala fantazja,lrrzeroSnigta nad miarg
v,ryobrainia oraz ego moze znale26 uj5cie na scenie, wobec 5wiadk6w, nie
czyniqc kr4rwdy ni sobie ni innym. Jestem Aktorem - poniewaZ wtedy mogg
odnalelc przestrzen poznawczq pomigdzy zmyslowym doSwiadczeniem a
pojgciowym rozumieniem rueczywistoici. Przestrzen tajemniczq, nieogamigtq,
w kt6rej -vu1lnaczony kierunek odkrywania siebie jest zawsze nowy i
zaskakujqcy.

Tw6rczoS6 aktorska.

artystycznej
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Obecny sezon 201512016 jest moim trzynastym sezonem pracy
teatrze. Od roku 2002 kiedy skoriczylem Wydzial Aktorski

Krakowie Filia we Wroclawiu gram nieprzerwanie na

scenie.

Stworzylem ponad trzydzie(ci 16l teatralnych, skupiaj4c sig przede wszystkim
na pracy w tealrze jako glownym miejscu tw6rczym. Pracowalem z wieloma
wybitnymi rezyserami w6r6d kt6rych wymienii naleLy: Krystyng Maissner,
Redbada Klijnstrg, Jana Klatg, Michala Zadarg, Jacka Glqba, Waldemara
Krzystka, Lecha Raczaka, Ann4 Augustynowicz, Gabriela Gietzkiego,
Jaroslawa Tumidajskiego, Wojtka Klemma, Cezarego Grauzinisa, Igora Jacko,
AgatE Dudg-Gracz, Pawla Passiniego, Marka Fiedora, Weronikg Szczawirisk4.
Wdr6d spektakli, w kt6rych zagralem role mniejsze i wigksze znajduje sig kilka
wyj4tkowych a praca w nich stanowila momenty przelomowe na mojej drodze
artystycznej.
W roku 2003 zadebiutowalem na deskach profesjonalnego teatru
repertuarowego w Legnicy w Teatrze im, Heleny Modrzejewskiej tworz4c kilka
niewielkich 16l w spektaklu Jacka Glqba pt. Wschody i Zachody Miasta
autorstwa Roberta Urbariskiego. Praca w tym przedstawieniu, chod? nie
stanowila wielkiego .vqlzwania aktorskiego, jeheli chodzi o kreacyjnoSi
artystycznq, byta wspanial4 szkolq teatru, jak i pierwsz4 konfrontacj4 z

profesjonalnym, Swietnym zespolem aktorskim. To w Legnicy poznahem
Przemka Bluszcz, Janusza Chabiora, Grze{ka Wojdona, Anitg Poddgbniak, czy
Wieslawa Cichego aktor6w, od lct6rych moglem uczy| sig rzemiosla,
podpatrywac zvvyczaje i czerpad inspiracje. Praca prry Wschodach i Zachodach
Miasta wymagala nie lada sprawno5ci, przede wszystkim dlatego, 2e i1oS6
kr6ciutkich etiud - scen w kt6rych zagralem zmieniala sig czgsto w kolejnoSci
nastgpuj4c po sobie, *igc czas na zmiang kostiumu byl bardzo kr6tki np.
trzydzieilci sekund. Z rcIi ss-mana musialem przeobrazii sig w rolg radzieckiego
n-kawudzirty, u ta z kolei przechodzlla w rolg lwowskiego akftora, repatrianta.
Legnickie doSwiadczenia utrwalily we mnie szacunek do zespolowo6ci i branie
odpowiedzialnoflci za kahde nawet najmniejsze zadanie alctorskie, tak jakby to
byla gL6wna rola w spektaklu.
Pierwszym, prawdziwie powaZnym wyzwaniem aktorskim
'Batzera
w Grach Edny Mazyi w rezyserii Redbada Klijnstry
byla rola Gidiego
w Teatrze Wsp6lczesnym we Wroclawiu. Premiera przedstawienia w roku 2003
stala sig moim debiutem na deskach Teatru Wsp6lczesnego we Wroclawiu, po
kt6rej otrzymalem anga2 od 6wczesnej dyrektorki Krystyny Maissner. Od tego
czasrtr pracujg na deskach wsp6lczesnego do chwili obecnej. Byla to rola
wyj4tkowa z kilku powod6w. Praca z Redbadem Klijnstrq nastawiona byla na
intensywny rorwoj osobowoSci aktorskiej. Rezyser postawil przed nami
zadania,kt6re .vqymagaty maksymalnej szczeroSci i otwartoSt czgsto odrnrcajqc,
nasze przygotowanie technicme i warsztatowe. Efekty owej pracy byty
zaskakuj4ce i niebywale obfite. Prze?ycia na scenie tak dynamiczne, 2e czEsto
przelcaczalidmy granica pomigdry iluzjq teatru a makabrycznq rzecrywistoSci4
codzienno6ci, kf6rej dotyczyl spektakl. To wtedy pierwszy raz zetl<rrqlem sig z
tak glgbokqpracq analilycznq, pozwalaJqca wnikn46 w przeLycia postaci do tego
stopnia, 2e stawaly sig one osobistym, intymny przeiryciem aktora. To r6wniez
wtedy musialem nauczyd sig tak zwanej,,higieny pracy" w teatrze, poniewaz
praca nad rol4 stawala sig tak intensywna, 2e niejednokrotnie niebezpiecz:na.
Rezultaty naszych zmagah artystycznych mogliSmy zaprezentowa6 na dniach
polskich w Pary2u w roku 2004 oraz na dniach polskich w Moskwie w roku
2005. Opis spektaklu Gry i dokladnq analizg procesu tw6rczego przedstawilem
w roku 2008 broni4c pracg magisterska p.t. Polska prapremiera sztuki Edny
Mazyi pt. Gry w Teatrze Wsp1lczesnym im. Edmunda Wierci{rskiego we
Wroclawiu.

w

Kolejnym spektaklem,ktory sta:rowil dla mnie moment zwrotny
tw6rczoSci aktorskiej byLa Kartotekn Tadeusza R62ewicza w rezyserii

Michala Zadary

w roku 2006. Dosy6 kr6tka ale bardzo intensywna i

wymagaj qca praca otworzyl.a przede nmq Swiat teatru postdramatycznego.
Konwencji, kt6rej wczeSniej nie znal.emzpracy praldycznej, a kl6rquznawalem
za nieciekawq, nudn4 cry wrgcz szkodliw4 dla samego teatru i widza. Michal
Zadara w prowokacyjny spos6b poprowadzil nas w przestrzenie performensu
staraj4c sig realizowa6 treS6 dramatu R6zewicza z aptekarsk4 precyzjq. Jqyk
teatralny, kt6ry zostal uLyty w przedstawieniu Zadary wymagal ode mnie
radykalnych zmian w Swiadomym podejSciu do pracy artystycznej opartej na
ggstoSci znak6w, symultanicznoSci, cielesnoSci, nadmiarze, umuzycznieniu,
zdarzeniowoSci czy inwazji rcalnofici. Kartotekn Zadary byha dla mnie tym
czym Fontanna Marcela Duschampa) na wystawie ruehby w Pary2u w roku

7917, dla owczesnych tw6rc6w plastyk6w. Zadara otworryl dla mnie Swiat
nieskrepowanej wolnoSci tw6rczej i pokazal, 2e aktorstwo emocjonalne, oparte
na wewngtrznym prze?yciu postaci to zaledwie poczqtek, start. Dalej jest tak
wiele drzvti do otwarcia jak w Swiecie lustra odbitego w lustrze - nieskoriczenie
wiele. Po za tym reLyser oparl swoj4 pracA na precyzji, konkrecie zadan i
prawdziwej konsekwencji zdarzen teatralnych, wykraczaj4c daleko po za ramy
prostych sytuacj i realistycznych.
Rok po premierze Kartoteki w 2007 Michal Zadara zaproponowal
mi rolg Barona Firuleta w Operetce Witolda Gombrowicza, kl6ra zostala
zrealizowana we Wroclawskim Teatrze Murycznym Capitol. Byta to pierwsza
rola, w ktorej rezyser wymagal ode mnie umiejgtnoSci wokalnych. TrudnoSi
owego zadania nie polegala jedynie na uzywaniu Spiewu, kt6ry nie jest mojq
najmocniejszq stron4 warsztafu ale to, 2e relyser wystawil mnie do pojedynku
aktorskiego przeciwko artyScie, u kl6rego Spiew jest gl6wnym atutem.
Arkadiusz Brykalski jako Hrabia Szarm byl moim konkurentem, kompanem,
antagonist4 i jednoczeSnie prawdziwym partnerem na scenie. Spektakl w
Capitolu cieszyl sig duirym wzigciem, ja moglem ponrai Swietny zesp6l
wroclawskiego teatru mtJzycznego, rozwin46 warsztat wokalny i Swietnie bawi6
sig w Gombrowiczowskiej Operetce. Niew4tpliwym atutem przedstawienia byla
j.go wielobarwnoSd, humor i Swietna interpretacja MichaLa Zadary,
wprowad zajqca w dramaturgig spektaklu wiele nieoczekiwanych nxrot6w akcji
i mistrzowskich nawiqzah do wsp6lczesnoSci. I w tym przypadku rezyser
Swietnie odczytal intencje autora, starajqc sig wydobyl z tekstu maksimum
humoru i prawdy o czlowieku. Spektakl mieliSmy przyjemnoSi prezentowal na
Live Arts Festival w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych Ameryki w roku 2009.

W tym samym roku 2009 Krystyna Maissner zaprosila

do

wsp6lpracy Wojciecha Klemma, kt6remu powierzyla rezyserig spektaklu
Cement Hainricha Miillera. Rezyser obsadzlN mnie w roli gl6wnej. Jako Gleb
Czsmalow, nicrym mityczny Odys powracalem do rodzinnego miasteczka po
latach wojny i rewolucyjnej zawieruchy. By\a to pierwsza gl6wna rola w
przedstawieniu jakq otrrymalem. Rezyser umieScil akcjg w Swiecie przyszLoici,
wprost nawiyrjqc do estetyki post-apokaliptycznej rzeczywistoSci, film6w
science-fiction: Mad Maxa, Matrixa, Stalkera. Tak sig zloirylo, ze wspomniana
estetyka l4"ry sig z mojQ pasj4 kultywowan4 od dzieciristwa: Iiteratura, filmy i
komputerowe gry science-fiction. Czrilem sig wigc w owej konwencji jak ryba w
wodzie, tym bardziej, 2e rola dotyczyla ilolnierza powracajqcego z wojny wigc
temat spektaklu przedstawial siq nadmvyczaj atrakcyjnie. Dzigki Wojtkowi
Klemmowi 'i roli Gleba Czumalowa poznalem naprawdg co zrracry cigZar i
odpowiedzialnofic roli gl6wnej. Wystarczy wspomniei, 2e w dwugodzinnym
przedstawieniu nie mialem ani jednej chwili przerry a uczestnicz4c praldycznie
we wszystkich scenach spektaklu moglem doSwiadczyi ogromu wysilku
psychicznego i frzy cznego .
Kolejn4 ro14, kt6ra przyniosla mi wiele radoSci, rozwijajqc m6j
warsilat oraz smak teatralny byla posta6 Edmunda w spektaklu Kr6l Lir
Williama Szekspira w rezyserii litewskiego tw6rcy Cezarcgo Grauzinisa w roku
2009. Rezyser wni6sl do naszego teatru wielobarwn4 wyobruinig, odczytujEc
Szekspirowski dramat przez pryzmat kr6tkich chwil przed i po $mierci
tytulowego Kr6la Lira. Blazen pelnil funkcjg przewodnika do krainy zmarlych,
reszta zespolu odgrywala wsponmienia Lira. Na pierwszy rz;ttt oka nic w tym
odkrywczego, nie pierwszy to raz w teatrze pojawia sig taki wlaSnie pomysl na
interpretacjg sztuki. Istotn4 zm\anq byt jednak reZyserski koncept, kt6ry
nal<Ladal na aktor6w formg gry w estetyce ,,zombr". M6wiqc kr6tko wszystkie
postacie dramatu, po za Lirem i Blanrem byty trupami wlaSnie powstalymi z
grobu, kt6re konfrontuj4 sig z gl6wnym bohaterem sztuki - jako jego
wspomnienia. 6w pomystr reiserski ponvolil wywr6ci6 do ,,g6ry nogami"
dramat Szekspira ujawniaj4c mn6stwo ukrytych tre6ci, natomiast gra aktorska
stala sig feeriq zabaw, groteskowych etiud, gagowych scenek niczym z cyrkowej
klaunady. Spektakl Grauzinisa to jedno z moich ulubionych przedstawieri w
jakich zagralem do tej pory, poniewa2 moglem uzywa6 w tej roli w dowolny
spos6b teatralnej formy oraz maski. M6c przeistoczyd sig na scenie w postad z
groteskowego horroru, u2ywaj4c do tego ciala, glosu, charakteryzacji i pu5cid
wodze fantazji w nieskrgpowany spos6b, odrzucajqc tak,,:vq1nQczony i zgrany"
5

jrt|realizm psychologiczny, jest dla mnie ukoronowaniem sZuki aktorskiej. By6
moile owe przekonanie sytuuje mnie w opozycji do nowoczesnych nurt6w,
trend6w teatralnych, w kt6rych reLyserzy wsp6lnie z aktorami dokonujq
ekshibicjonistycznych wypraw, penetruj4c wlasne przeLycia i osobiste traumy a
potem prezentuj4 wyniki zszokowanym widzom. Uwa?am, 2e Io czym teatr jest
w swej istocie - to umie6 zbudowai Swiat tak magiczny i przez to metaforyczny
by vndz zapomnia| o ziemskoSci a wyruszyl w podr6z ku boskoSci. Do tego
potrzeba nie lada wyobrafini, umiejgtno6ci warsztatowych i przede wszystkim
odwagi w odrzucaniu nudy codziennoSci, zbanalizowanej przez wszechobecne
media i kulturg pop.
Zanim yzejdg do kolejnego rozdzialu, w ld6rym zaprezentujE
dzielo ar:tystyczne, opowiem o jeszcze jednej roli, pobudzajqcej mocno m6j

rozw6j aktcirski. W roku 2008 Krystyna Maissner zrealizowala przedstawienie
pt. .. .np. Majakowshi na podstawie sztuk i wierszy Wtrodzimierza
Majkowskiego. Dyrektorka obsadzila mnie w dw6ch rolach: Olega Bajana w
akcie I i Dyrektora Zal<ladu Entomologicznego w akcie II. Konstrukcja
spektaklu opierala siq na autorskiej interpretacji sztuk Plusla,vo oraz tr ainia
Majakowskiego, z kt6rych powstal nowy tekst. Oleg Bajan to typolvy
przedstawiciel upadlej bur2uazji Rosji radzieckiej z lat dwudziestych ubieglego
wieku. I tym razem najciekawsza okazala sig konwencja spektaklu, zaHadaj1ca
poslugiwanie siq fo.m4 aktorsk4 w tworzeniu i eksploatacji roli. Przeistoczenie
w postai sceniczn4 nastgpowalo przy pomocy wyrulnego kostiumu z epoki,
ucharakteryzowanej twarzy, peruki i odpowiedniego sposobu poruszania sig.
Zn6w mialem szansg rozwinqd umiejgtnoSi w kierunku tworzenia tzw. postaci
charakterystycznej. Opierajqc swoj4 tw6rczoSd na kilku cechach
charakterystycznych Bajana, moglem zreahzowa| rolg poprzez groteskowy
ch6d, taniec, mimikg twarzy, gwaltowne zmiany tempa dzialania, wyrazistego
sposobu m6wienia. Rola Olega Bajana prz5miosla mi nie tylko ogrom
satysfakcji ale r6wniez utwierdzila mnie, w poszukiwaniach aktorskich, kt6re
obraty wyraZny, konkretny kierunek, w tworzeniu 16l charalifterystycznych,
wymagajqcych fantazji, umiejgtnego poslugiwania sig plastyk4 ciala, czy
odwagi w eksploracji konwencji groteski. Ten typ teatrujest mi najbli2szy, to
poprzez karykaturg, ekspresjg ciala, dynamikg i energetycznoS6 jest mi
najtrafniej vryrazil samego siebie. M6j przew6d doktorski oparlem na tej
wla5nie roli broniqc pracy pisemnej pt. Praca nad rolq Olega Bajana w
spektaklu ...np. Majakowski, opartego na motywach poetychiej i
6
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Meissner w Teatrze Wsp6lczesnym we Wroclawiu. "

Goliard

-

dzieLo artystyczne jako podstawa postgpowania habilitacyjnego.

Rola Goliarda w prZedita*ieniu Pawla Fassiniego pr. Bramy
Raju na podstawie powiefci Jerzego Andrzejewskiego oraz prozy Marcela
Schwoba stanowi niejako ukoronowanie mojej pracy artystycznej zar6wno jeSli
chodzi o poszukiwania wtasnej formy -vqt.razu aktorskiego jak i sposobu pracy z
reZySerem oraz Od\<rytych trescr. zaczng od sposobu pracy iaki zaptoponowal
nam Pawel Passini.

Popf zeaializowanirtegzemplaiiaszluki,rozpoczgliSmy1mudny
proces pr6b improwizowanych, podczas kt6rych mial wyklu6 sig rodzaj narracji,
zawiqziil sig relacje pomigdzy postaciami sztuki, roZtser mial dokonad wyboru
konwencji estetycznej spektaklu. Mnie przypadNa rola oparta na fragmentach
tekstu dz\ewigtnastowiecznego, francuskiego symbolisty Marcela Schwoba,
kt6re w lulny spos6b zostaly doNqczo
7

pocz4tku pracy Passini w bardzo og61ny spos6b nakreSlil moje zadanie
aktorskie, z l<t6rego wynikalo, 2e posta6 kt6r4 mam stworzy6 jest antagonist4
postaci Spowiednika, granego przez Boguslawa Kierca. Wychodzqc z tego
zalohenia rozp ocz$em wsp6l nie z r esrtq zespotu wspomniane impr owizacje. Z
prozy Schwoba reZyser wybral kilka monolog6w, kt6re wkleit w tekst
Andrzejewskiego chc4c uzyskal warstwg dialogow4 ze Spowiednikiem. A wigc
byty to Pieiri Goliarda, Pieiri Kalandara, Pieiri Papieh'a fnnocentego, Pieiri
Grzegorza IX. Jednak pomysl dialog6w ze Spowiednikiem okazal sig nie
trafiony i zast4piliSmy je partiami monolog6w, kt6re komentowaty
poszczeg6lne spowiedzi uczestnik6w krucjaty dziecigcej. Koncepcja roli jej
ksnalt,drodki aktorskie go wyrczu wybieraliimy wsp6lnie z relyserem odnoszqc
sig do improwizacji innych alctor6w. WlaSciwie od pocz4tku pr6b rezyser
pozostawil rrri calkowitq wolno66 tw6rczq, moglem wigc dostosowa6 sw6j styl
pracy swobodnie do dzialah innych aktor6w, nie spiesz4c sig i dokonuj4c
przemyfllanych wybor6w. Proces powstawania roli wynikal z natchnieni4 kt6re
mialo szansg zaistniel z racji wspomnianej wczeSniej wolnoSci oraz
nieograniczonego czasu, kt6rym dysponowalem (oc4rwiScie w ramach
wszystkich pr6b, lct6re miatry odby6 sig do premiery.)
Rolg Goliarda oparliSmy na kilku inspiracjach, kt6re stanowily
szkielet dla tworzenia postaci. Gl6wnym motywem z kt6rego skorzystali6my,
byl fragmerfi. z Pisma Swigtego Starego Testamentu z ksiggi Hioba JB 2,7-2.
869 spotykajqc sig z synami Bozymi dostrzega wSr6d nich Szatana a ten
opowiada mu jak to wgdrowal po ziemi i co widzial. Podobnie w Bramach Raju
Spowiednik, na poczqtlan sztuki spotyka Goliarda, kt6ry jest uciele5nionym
zlem, cieniem czlowieka, Swiadkiem szalonej historii ludzkoSci, kt6rej
Iowarzysry od pocz4tku. Z owego spotkan\a rodz\ sig cala historia dramatu, a
wigc krucjaty dziecigcej, o ktorej opowiada Goliard, a ktorej duchowym
przewodnikiem jest wla$nie Spowiednik. Pomigdzy Goliardem i Spowiednikiem
istnieje nierozerwalny rwi4zek. W drodze ku SwigtoSci i boskoSci cztowieka
towarzyszy mu zawsze Szatart Goliard prowadzi grg ze Spowiednikiem, kt6rej
celem jest udowodnienie i2B6g w swej bezwzglEdnej wielkoSci kompletnie nie
interesuje sig czlowiekiem, tak jak nie spojrzaL na tysi4ce dneci, kt6re w jego
imieniu rozpoczgly krucjatg do Jerozolimy i zgingty. Goliard ironizuje,
przedstawia prze5miewczy obraz falszywej religijno6ci, cynicznie komentuje
wysilki ludzi dqhqcych do zjednoczenia z Bogiem, sam pozostaj4c uwigziony po
wieki przed tytulowymi bramami raju, do kt6rych nigdy wstgpu miei nie bgdzie.

Tworzqc rolg Goliarda dodaliSmy do wcze6niej wybranych tekst6w jeszcze
jeden fragment z prozy Schwoba mianowicie Piein Trgdowatego. Ten tekst stal
sig pretekstem do poszukiwania wyrazistej fot-y dziataria na scenie, jak i
kostiumu a raczej maski, I<torq zakdada na siebie Goliard. Zaraz po wej5ciu na
sceng, podczas rozpoczynaJqceJ przedstawienie PieSni Goliarda, malujg catre
cialo biaLq glink4, a do rgki biorg drewnian4 kolatkg. Jest to nawiqzanie wprost
do postgpowania Sredniowiecntych trgdowatych, lrJt6rzy bstrzegali zdrowych, Le
nadchodz4 a chore miejsca ubarwiali na bialo. Przeztenzabieg Goliard staje sig
karykaturq, wynaturzonym obrazem trgdowatego, kt6ry za swoje grzechy zostal
ukarany potworn4 chorob4. Jest to oczywiScie kolejny element ironii ze strony
szatana, ukazujqcego bezwzglgdnoSi i nieczulo5i Boga. Choroba trgdowatego
stala sig motywem otwierajqcym psychiczny Swiat Goliarda. Emocjonalno66
postaci oparta jest na szaleristwie, perwersji, bezgranicznej samotno6ci i
cierpieniu, zkt6rego rodzi sig czysta nienawiSd do Boga i do jego obrant jakim
jest czlowiek.
W trakcie calego przedstawienia funkcjonujg w kilku przestrzeriach
sceny. Przede wszystkim jest to metalowa Sciana zapelniaj4ca horyzont sceny,
na kt6rej wySwietlane s4 projekcje wideo. Jest to metaforyczny obraz Bram

Raju, do kt6rych przyluty zostal Goliard. To one staj4 sig obiektem
najwigkszego poiqdania diabla, m6c przekra5d sig do krainy, z l<t6rej zostal
usunigty po wieki. Bramy Raju s4 jego milo5ci4 i zarazem przekleristwem. Stara
sig je oblaskawic, przebLaga6, sforsowal za wszelk4 cenQ. Wraz z rozwojem
akcji przedstawienia, przybliham sig coraz bardziej do Spowiednika,
powtarzaj4c wci42 ten sam gest, zerwatia z oczv spowiadaj4cych sig bialej
opaski. Ctrzechy dzieci staj4 sig grzechami Spowiednika, la6ry dLwiga ku
uciesze Goliarda coraz wigkszy ciEhar wlasnej pychy. Scena podzielona jest na

przestrzenie, przypisane do konkretnych postaci: proscenium jako
przestrzefi umownej zalcystii, w kt6rej spowiadajq sig dzieci id4ce w krucjacie,
centralna czgsc sceny przypisana dla dorostych odpowiednik6w postaci dzieci,
kt6re wspominajq krucjatg oraz horyzont - miejsce Goliarda. Pomigdzy
wszystkimi przestrzeniami poruszam sig swobodnie przechodzqc z jednej do
drugiej i niejako animujqc postacie dramatu, zachgcaj1c je do dalszych
zwierzefr, kpi4c, komentuj4c i wy6miewaj4c ich wysilki w dotarciu do prawdy.
Moja rola nacechowana jest przede wszystkim tzw. ,,ciemnym
bLazehstwem". Budujqc dziaLania, wymySlaj4c ruch sceniczny, zaglgbiaj4c sig w
warstwg uczuciow4 granej postaci, pozwaJalem sobie na coraz wigksz4
indywidualizacjg roli. Chcialem, aby Goliard bardzo wyroiniaL sig na tle

trzy

wszystkich innych postaci, aby tym podkre5li6 jego przebywanie po za czasem
opowiadanej historii. Niczym Woland z Mistrza i Malgorzaty Butchakowa od
wiek6w Goliard podr6zuje po ziemi, obserwuj4c wysilki i starania ludzko6ci w
pojednaniu z Bogiem.Chcialem aby Goliard stal sig wyrahnq kontr4 dla reszty
postaci. To wlaSnie temu postuZyl dob6r przeSmiewczych Srodk6w .vq1razu,
niczym ze Sredniowiecznej klaunady, czEsto przel<raczaj4c granicg dobrego
smaku, Goliard - Szatan - Trgdowaty tworzy sw6j upiomy taniec pozornie
cierpi4c za uczestnik6w krucjaty, a tak naprawdg wciqL wystawiajqc Boga na
pr6bg chce udowodni6 mu bezsens istnienia tak slabych i ulomnych istot jakim
s4ludzie.

Aktor

- Pedagog.

w

szkole rczpoczS,em bardzo wczeSnie, bo juZ bgdqc na
studiach, na sz6stym semestrze trzeciego roku otrzymalem propozycjg
asystentury u Andrzeja Makowieckiego. Zbieglo sig to ze {mierciE wybitnej
wroclawskiej aktorki i pedagoga Igi Mayer (192I-2001), kt6ra prowadzila
zajgcia ze Scen Klasyczrych na roku drugim. Andrzej Makowiecki zast4pil
nieodzalowanq IgE i poprosil mnie o pomoc asystenckq na swoich zajgciach.
ByLo to dla mnie niesamowitym wyr6imieniem - maj1c zaledwie dwadzieficia
dwalata, prowadzilem zajgcia ze studentami,I<torzy byli czgsto duzo starsi ode
mnie. To wtedy w roku 2001 zakwitla we mnie chg6 prowadzenta zajqc
teatralnych oraz rozwijania sig w kierunku pracy pedagogicznej. Do pracy w
szkole wr6cilem po pigciu Iatach od jej ukohczenia, kiedy w roku 2007
rozpocz$em pracg jako asystent - wolontariusz u Teresy Sawickiej, Eweliny
Paszke-Lowitsch i ponownie u Andrzeja Makowieckiego. Po okresie
wolontariatu i obronie pracy magisterskiej w roku 2007, w roku akademickim
200812009 zostalem zatrudniony jako asystent i rozpoczql" samodzielne
Pracg pedagogicznq

zajgcie ze studentami.

Pierwszymi zajgciami jakie prowadzitem byty Sceny Wsp6lczesne
na roku drugim, nastgpnie w kolejnych latach powierzono mi obowi4zki

wykladowcy Scen Klasycznych. W chwili obecnej prowadzq zajgcia z
Elementarnych Zadart, Aktorskich i Podstaw Gry Aktorskiej polqczonych z
Treningiem Aktorskim.
Sceny Wsp6lczesne byty dla mnie niejako sprawdzianem, na ile
moje wyobrazenie na temat pracy pedagoga, sprawdza sig w rzeczywistoSci.
Pierwsze proby okazaly sig bardzo owocne,
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sztuk Dziefi dobry i do widzenia Athola Fugharda w semestrze brzecim i
Samotny zach6d oraz Kr6lowa piglcno1ci z Leenen Martina McDonatha w
semestrze czvtafim mialem szansg rozwin46 wsrystko to co uwaham za
niezbgdne w pracy ze studentem. Kontakt i wsluchiwanie sig w potrzeby
mlodego tw6rcy, partnerskie traktowanie propozycli artystycznych, pobudzanie
procesu tw6rczego, konkretyzacjg uwag aktorskich, metodykg pracy ze
studentem opart4 na ,,stanislawowskim" ujgciu tw6rczoSci aktorskiej,
zastosowanie dynamiki modelowania aktora przy pomocy arystotelesowskiego
naSladownictwa. Sceny Wsp6lczesne stanowity prolog pmcy pedagogicznej, w
kt6rej konfrontacja ze studentem wymusila na mnie ostudzenie mlodzienczego
zapalu i zastqpierue go 2mudnym wykuwaniem sposob6w komunikacji,
docieraniem do sedna sprawy jakim jest prowadzenie studenta w konkrecie i
precyzji uwag pedagoga.
Po roku pracy nad Scenami Wsp6lczesnymi 6wczesna dziekan
wydziatu Elabieta Czapliriska-Ivkozek powierryla mi zajgcia ze Scen
Klasycznych. Sceny Klasyczne oparlem na fragmentach sztuk, w kt6rych
studenci mogli spotkai sig z konfliktem tragicznym oraz na komediach. Bylo to
teksty antyczne: AnQgona Sofoklesa, Fenicjanki Eurypidesa rownie?
skorzystalem z Klqtwy Wyspiariskiego jak i z Fedry Racina. Jeheli chodzi o
komedig to Sceny Klasyczne oparlem na lch Cnuoro Zapolskiej, ZemScie
Fredry, Kr6l Wu Janego otaz Balladynie Slowackiego, kt6ra sama w sobie
komedi4 nie jest, jednak poprzez Swiat farfiastyczny staralem sig wydoby6 jak
najwigcej element6w komediowy ch i zderzyd je z warstw4 tragicznq zapisanq w
tek5cie sztuki. Zar6wno Sceny Wsp6lczesne jak i Klasyczne s? czgSciy
szerczego modufu przedmiot6w po6wigconych pracy nad rol4 w technikach
zwiqzanych z kierunkiem studi6w. Celem, wspomnianych przedmiot6w jest

maksymalne rozwinigcie i uruchomienie takich poklad6w wyobralni i
wrazliwoSci student6w, aby byli przygotowani do samodzielnego, tw6rczego
proponowania postaci scenicznych oraz nabycia umiejgtnoSci powtarzalno6ci
uzyskanych efekt6w pracy. Rok drugi studi6w jest niejako rokiem
przeNomowym, gdyL studenci otrzymujq zaawansowane zadania aklorskie i
popruez intensywn4, tworczq prac1 pr6bujq na cotaz wyZszym poziomie
posfugiwad sig analizE i interpretacjq tekstu klasycznego, odnajdywaniem
logicznego ciqgu prryczyrrowo - skutkowego wynikaj4cego bezpo6rednio z
tekstu sztuki i niezbgdnego do uwiarygodnienia istnienia scenicznego.
Prowadzenia dialogu z partnerem na scenie, tworzenia sytuacji scenicznej i
precyzyjnym j"j utrwaleniu wynikaj4cym z dz\alania, umiejgtnoSci
1.1.

konstruowania monologu wewngtrznego, korzystania z pamigci emocjonalnej,
przekazywania w spos6b precyzyjny emocji i uczu1 w temacie aktorskim,
poslugiwania sig intencj4 na scenie, istnienia w przestrzeni scenicznej, podstaw
noszenia kostiumu teatralnego na scenie, podstaw posfugiwania sig rekwizytem
na scenie, poslugiwania sig rytmem zapisanym w tekScie klasycznym etc.
Wszystkie wymienione pojgcia s4 sklasyfikowane na spos6b teoretyczny, jednak
w pracy lqczq sig w jednq calodi nawzajem sig dopelniajqc. Na scenie wszrystko
wynika z siebie i jest czgsciq nierozerwalnej calo6ci. Podczas trryIetniej pracy
nad Scenami Klasycznymi jeden z semestr6w byl wyjqtkowy, a egzamin z tego

przedmiotu mial

w

sobie wiele

z

unikatowo6ci prawdziwego

dzieNa

artystyczrrego -byla to praca nad Klqtwq Wyspiariskiego. Prowadzqc student6w
udalo mi sig osiqgn46 to co cenig sobie w teatrze najbardziej, Lltwy emocjonalny
sztuce, kt6re na oczach widz6w staly sig
przekaz tresci zapisanych

w

autentycznym przeiryciem aktor6w. Po mimo tego, Ze byli to studenci roku
drugjego udalo nam sig unie6i te praca na poziom profesjonahnnu a wszelkie
techniczne i warsztatowe niedoskonalo6ci przestaly miei nraczenie z racji
wspomniane go wczeSniej silne go, szczer ego przekant emocj onalne go. Egzamin
tenprezentowalem na Dniach Otwartych Wydziah'r Aktorskiego w roku 201I.
Elementarne Zadania Aktorskie, Podstawy Gry Aktorskiej oraz
Trening Aktorski, ktory prowadzg w chwili obecnej odbywaj4 sig na roku
pierwszym i s4 wstgpem do tw6rczoSci aktorskiej. Sq to najtrudniejsze zajgcia
jakie prowadzilem do tej pory. Przede wszystkim dla tego, ze celem przedmiotu
jest uruchomienie procesu tw6rczego przebywania na scenie w zadaniu
aktorskim i 6w cel jest dla wielu student6w pojqciem, z I<t6rym spotykaj4 sig
pierwszy razw iryciu. To wlaSnie na tychzajgciach mlodzihtdzie stawiaj4 swoje
pierwsze kroki na scenie. Oswajaj4 swoje lgki, odslariajq kompleksy, buduj4
$wiadomoSi siebie na scenie. Jest to Swiadomo6i aktu tw6rczego, kt6ry ma
zaistniei przy Swiadkach. Podstawowe problemy zjakimi spotykam sig na tych
zajgciach to obalanie wszelkiej ,,mitologizacji" rzecrywistoSci pracy aktora na
scenie i sprowadzanie jej do konlcetu i precyzji. Kolejnq palEca kwesti4 sq
blokady psychiczne oraz frzyczne, kt6re staramy sig pokonat poprzez trening
aktorski. Metoda treningu aktorskiego posiada glgbol<te korzetie kulturowe
przede wszystkim w teatrach azjatycl<rch. Jednak to co zapoczqtkowal
Stanislawski a p6Zniej kontynuowat Jerzy Grotowski w latach szeSddziesiqtych i

siedemdziesi4tych ubieglego wieku, wydaje mi siQ najtrafniejszym i
najskuteczniejsrym sposobem do odrzucania czy teL przelarnywania blokad
fizycznych i psychicznych. Caly trening oparty jest na pracy ftzycznej i
t2

intuicji oraz spontaniczno1ci aktora.
Staram sig aby moje zajgcia nastawione byly na odkrywanie emocjonalno6ci i
wyobruini student6w. Zagadnienia jakie ponajE studenci to migdzy innymi:
oddech jako podstawa ,,,bycia" aktora na scenie teatralnej, konstruowanie etiudy
aktorskiej, improw\zacje aktorskie, ,,prze\cie ludzkiego ducha" proces
budowania przeLy| wewngtrznych aktora podczas pracy nad tematem gV,
,,magiczrre gdyby" - utozsamienie sig i identSrfikacja z zadanym tematem jako
ogromnQ rolg odgrywa w niej uruchomienie

podstawa funkcjonowania aktora na scenie teatralnej, cel nadrzgdny - gl6wny
kierunek dzialah aktora na scenie, emocjonalnoS6 aktora na scenie
uruchamianie wewngtrznych impuls6w poprzez wlasne skojarzenia z tre(iciq
zadania aktorskiego, konstruowanie dialogu scenicznego prowokowanie
werbalnego i pozawerbalnego kontaklu zpartnercm na scenie, prawda sceniczna

wiarygodne prz.ekazanie emocji i uczu6 na scenie, monolog wewngtrzay budowa mySli i obraz6w potrzebnych do stworzenia tematu aktorskiego na

-

scenie.

AMUiA, praca badawcza i rez,yserska.
Od roku 2}L2jestem czlonkiem Akademii Mlodych Uczonych
i Arfyst6w. Jest to pierwsza w Polsce Akademia z.rzeszajQca w swoim gronie
wielu wybitnych, mlodych naukowc6w i artyst6w. Na wniosek honorowej
kapituty, w kt6rej zasiedli migdzy innymi: prof. Tadeusz Luty, dr Rafal
Dutkiewi cz, prof. Michal Kleiber w roku 2010 zostala powolana Akademia,
kt6rej ide4 jest kultywowanie jedno6ci nauki i sztuki. Interdyscyplinarny
charakier naszych seminari6w pozwala wyloni6 cechy wsp6lne dla nauki i
sztuki oraz polo,zy6 kres blgdnemu przekonaniu, 2e pomigdzy naukami Scistym
oraz sztukq i naukami hum anistyczrrymi nie istnieje 2aden zwiqzek. Dngki
Akademii mam szansg zetkn1c sig z wiedzq oraz z umiejgtnoSciami, z ktorymi
na co dzief w pracy artystycznej czy pedagogicznej nie mialbym szans sig

spotkai. Akademia

i jej czlonkowie stanowiq dla mnie pNaszczyzng rozwoju

intelel<tualnego, oraz mozliwoii konfrontacji idei teatru z ideami wytaniaj4cymi
sig z poznania biologii, chemii, fizyki, matematyki, malarstwa c4/ filozofii.

Akademia jest bardzo ptrodn4 organizacjq a jej czlonkowie uruchamiaj4 projekty
edukacyjne i badawcze dlamiasta Wroclawia. Jgzyk Maszyn, Gucio, Matma nie
gryzie, Warsilaty logiczno-krylyczne Porz1dne My6lenie to zaledwie kilka

projekt6w, poprzez kt6re akademicy szerz4 specjalistyczn4 wiedzg i wptywajq
narozw6j procesu edukacji w mie5cie.
Moja pracabadawcza skupia sig obecnie na przedmiocie Treningu
Aktorskiego, jego pral<tycnrego wymiaru oraz poszerzenia umiejgtno6ci z nim
zw\qzanych o nowe aspekty poprzez uczestnictwo w projekcie Body
Constitution. Projekt zorganizowany przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego
oraz Wydzial Aktorski PWST w Krakowie Filia we Wroclawiu i Wydziafu
Teatralnego Oslo Academy of the Arts z Norwegii jest nakierowany na trening
ftzyczny alfora, j"go problematykg, dydaktykg otaz metodologig. Dzigki
zajgciom warcztatowym nakierowanych na badanie ciala jako podstawowego
narzgdzia pracy aktora na scenie mogg otworzyc swoje poszukiwania na metody
osadzone na najr6Zniejszych technikach praktykowania ruch pochodz4cych z
r62nych trddycji takich jak Aikido, Kalari czy Capoeira. Spotkania sluZq
zdobywaniu umiejgtnoSci zpogtaniczateatru ruchu, teatru tanca, improwizacji i
s4 plaszcryzn4 refleksji dotycz4cej ciatra juko konstytucji cztrowieka. Projekt
trwa przez dwa lata i jego z-vviehczeniem bgdzie seminarium warsztatowe
zorganizowane w kwietniu 2016 roku podczas obchod6w v,rydarzenia
kulturalnego Europejskiej Stolicy Kultury we Wroclawiu. Jednym z efekt6w
mojej pracy jako tutora prry projekcie Body Constitution byl wyklad, ktory
wyglosilem na konferencji naukowej zorgarizowanej przez PWST w Krakowie
pt. Trening alaorski od praktyhi do metody. Konferencja poSwigcona byla
Elementarnym Zadaniom Aktorskim a jej pelny tytul brzmial: Elementarne
zadania aktorskie jako szczeg6lnego typu wyn'vanie pedagogiczne. Pelny tekst
wykladu dostgpny jest w Zesrytach Naukowych 2015 wydawanych przez
wydawnictwo PWST w Krakowie.
W roku 2013 jako opiekun studenckiego kola naukowego
przeprowadzilem wsp6lnie ze studentami badanianad metodami pracy aktora w
konwencji teatru realistyczrego, gdne podstawowymi zagadnieniami s4 budowa
sytuacji codziennej ortv samopoczucie aktora na scenie. Do badari posluzyl nam
tekst Davida Mameta pt. Oleamea. Swojq praog oparliSmy na konfrontacji idei
Konstantego Stanislawskie go z ideami Davida Mameta. Dwa skrajnie r62ne
spojrzenia na metody tw6rcze aktora doprowadzily nas do ciekawych
wniosk6w, kt6re zrealizowali6my w praklyce tworzqc spektakl warsztatolvy pt.
Sytuacja Codzienna. O. W trakcie p6lrocznej pracy udalo nam sig przy pomocy
bardzo prostych zaloAeh, udowodni| 2e do tzw. przeistoczenia aktora w granq
postai potrzebanaprawdg niewiele. Wystarczy ilo2y6 proste dnalariaftzyczne,
uruchomii dialog pomigdzy aktorami, nie
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emocjonalne i intencjonalnej, oraz dal sobie maksimum swobody tworczej oraz
czasu aby rola w spos6b samoistny zafunkcjonowala na scenie. Warunkiem,

kt6ry stanowil o pozytywnych efektach naszych badan byl tnv.

,,umysl
poszerzony". Jest to termin ukuty przez Franca Ruffiniego, a odnoszqcy sig do
SwiadomoSci aktora, ktory prz! pomocy ,,magicznego gdyby'' Stanislawskiego
stawia siebie w najrohniejszych okoliczno6ciach wynikaj4cych z tekstu sztuki i
w ten spos6b przelawa literg tekstu w gorqce uczucia kt6rymi wypelnia granq
postai. Obecnie w swojej pracy pedagogicznej korzystam pral<tycznie ze
wszrystkich dokonanych odkry6. Warto66 pracy badawczej jest dla mnie tym
cenniejsza, 2e mogg skorzystac z niej zar6wno w pracy pedagogicznej jak i
arty sty cztrej na scenie.

W przeci4gu ostatnich lat bylem reryserem kilku przedstawiefi
teatralnych.'Pierwsze z nich to Opgtanie czyli Wzdgte tr'ono - ballada prozq,
ztealizowane na2SPrzeglqdzie Piosenki Aktorskiej we Wroclawiu w nurcie off
w roku 2007. Spektakl poiwigcony kobiecej seksualno6ci i j.j kondycji
zbanaLizowanej poprzez wsp6lczesne media. Pelen piosenek, taric6w,
dziewczgcych zabaw, byl pr6b4 zdiagnozowania roli erotyki, poh4dania,
zmyslowo6ci i miloSci we wsp6lczesnym, zeriskim 6wiecie.
Podczas kolejnego PPA w roku 2008 zrealizowalem wsp6lnie z
kompozytorem Rafalem Karasiewiczem przedstawienie na podstawie tekstu
Helmuta Kajzara pt. Koniec Poliwinz. Tekst Kajzara, po niewielkich skr6tach,
postuzyl nam jako partytura kilkunastu song6w wy5piewanych i wytanczonych
przez kobiecy zespol. Mit ofiary pojawiaj4cy sig w tekScie, stal sig gl6wnym
motywem przedstawienia. Perspektywa Swini, kt6ra opisuje moment rytualnej
Smierci stala sig pretekstem do wspomnien Zony, Kochanki, C6rki, Matki,
Siostry oraz Pani Sklepowej wspominajqcych swego ukochanego J6zia, kt6ry
poSwigcil swe zycie walczqc na wojnie. Paralela ofiary Swini i jej milo6ci do
JSna stala sig przenoSniq dla pr6by opowiedzenia crpjest ofiara czlowieka.
Obydwa przedstawienia zostaly wyroznione w konkursie PPA - nurt off.
Kolejne przedstawienie to les /os t er on Andrzej a S aramonowicza
zrealizowany w kole naukowym student6w czwartego roku Wydzialu
Aktorskiego PWST w Krakowie Filia we Wroclawiu w roku 2008. Byla to
praca, do kt6rej dolqczyhem. Poproszony o pomoc przez student6w, wsparlem
ich wysitrki i szczgsliwie doprowadziliSmy do premiery. Dzigki tej realizacji
mialem mozliwoSc zetkn46 sig z du24 forma teatraLnq, przyjrzec sig na czym
polega praca koncepcyjna re2ysera, poprowadzic aktor6w w konsekwentnym

budowaniu
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roli, przyjqd projekt scenografii od studentki ASP,

kt6ra

uczestniczyla w projekcie oraz kompozycji mtrrycznych od studenta Akademii
Muzycznej im. Karola Lipiriskiego we Wroclawiu, kt6ry r6wniez wsp6ltworzyl
spektakl. Byla to praca rzeczowa i pelna odkry6, kt6ra w pSmiejszym czasie
miala szanse zaowocowac ju? w mojej pracy pedagogicznej na uczelni.
Ostatnim przedstawieniem, w kt6rym pelnilem rolg reZysera byla
wspomni ana w czelniej Sytuacj a C odzienna. O.
Zakonczenie.

W roku 2002, kiedy kohcryNem WydziaL Aktorski, postanowili6my
wsp6lnie z grupq przyjaci6l zaN.oiryc wlasny teatr. WyjechaliSmy do niewielkiej
wsi Puciska pod Hajn6wkq i tam w stodole gospodarstwa, kt6re odziedziczyl
jeden z nasrych koleg6w, zaloiryIiSmy teaIr. Byla to mlodziefrcza przygoda,
osadzona na silnym buncie przeciwko wszystkiemu co skomercjalizowane,
zbanalizowane i poddane najrolniejszym ukladom politycznym czy spolecznym.
Nasze wysitki speLz.ly na niczym, po crterech miesi4cach poddaliSmy sig nie
majqc Zadnego zaplecza finansowego cry logistycznego w postaci np. fundacji
kt6ra moglaby wesprze6 nasze starania. Obecnie pelnig funkcjg Prodziekana do
spraw student6w w mojej szkole teatralnej, na ukochanym Wydziale Aklorskim
i wiele z tamtych idei jest dla mnie wciqi, aktualnych. Piszg w ,,mojej ukochanej
szkole" poniewaz czvjg siE bardzo silnie emocjonalnie zvviqzany z uczelniq,
kt6rej czujg sig wychowankiem, kt6rej my6li i tradycji-kontynuatorem. Czytajqc
wspomnienia Ludwika Solskiego czgsto zastanawialem sig nad ksztaltowaniem
rzeczywistoSci poprzez do6wiadczenie, nawiryanie do tradycji, poprzez
wiernoS6 idealom i warto6ciom. Patrzqc na zycioryS aktora, Lt6ry przezyL kilka
wrecz epokowych przelom6w w dziejach naszego kraju i narodu mySlg, ze
r6wnie| uczestniczg w takim procesie. WydziaL Aktorski we Wroclawiu
ukohcrylo wielu wybitnych aktor6w miedzy innymi s4 to tak popularne osoby
jak Robert Wigckiewicz, Kinga Preis, Jolanta Fraszryriska, Cezary Zak,
Arkadiusz Jakubik, Eryk Lubos czy llona Ostrowska. W moich staraniach dqAg

do tego aby Wydzial Aktorski we Wroclawiu posiadal wszechstronnie
wyksrtalcon4 kadrg,wciq?rozwijajqc4 swoje umiejgtno6ci, wiedzg ale r6wniez i
gust artystyczny o nowe spojrzenia na sztukg teatru. Bgdqc pedagogiem, kt6ry
crynrie uczestniczy w ryciu teatralnym Wroclawia wciqL rozwijam sw6j
warsztat aktorski oraz wiedzg. Zywrg nadz\ejg, 2e m6j wklad w rozw6j uczelni

1.6

przyniesie wiele pozytku oraz pozytywnie wplynie na ewolucjg wydzialu i
proces edukacji.
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