dr hab. Sylwia Janowicz -Dobrowolska
profes or nadzrvyczaj ny
Wydzialu Sztuki Lalkarskiej
w Biatymstoku
Akademii Teatralnej im. Al. Zelwerowicza
w Warszawie

Recenzja
dorobku artysfycznego, pedagogicznego oraz rozprawy teoretycznej zatytulowanej
,,Postaci zwierzgce w spektaklu Ksigga Diungli Rudyarda Kiplinga w reZyserii
Jerzego Bielunasa - przyklad pracy nad rol4 w oparciu o technikg gry aktorskiej w
masce zwierzgcej" pana mgr Wojciecha Brawera, w nvi4zku z postgpowaniem o
nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk teatralnych.

DOROBEK ARTYSTYCZNY I PEDAGOGICZNY

Mgr Wojciech Brawer jest absolwentem Par[stwowej Wyiszej Szkoty
Teatralnej w Krakowie, Wydzialu Lalkarskiego we Wroclawiu. Jeszcze przed
ukoficzeniem studi6w, w roku 2002, bgd4c studentem czrvartego roku, rozpocz4l
wsp6lpracg z wroclawskim Wydzialem Lalkarskim PWST im. L. Solskiego w
Krakowie, tczgszczaj4c jako wolontariusznazajgcia prowadzonepyzez profesora
J6zefa Frymeta z Gry aktora w masce na II i III roku. W fym samym czasie otrzymal
Stypendium lVlinistra Kultury ztvyr62niaj4ce osi4gnigcia w nauce. Rok p6fniej
uzyskal tytul magistra sztuki i zostal zatrudniony jako pracownik naukowy w funkcji
asystenta na Wydziale Lalkarskim. Obecnie pracuje na stanowisku starszego
wykladowcy.
W roku 2003 Wojciech Brawer zostal aktorem Lubuskiego Teatru irn. Leona
Kruczkowskiego w Zielonej G6rze. Zgromadzil w srn,ym dorobku artystycznym wiele
kreacji scenicznych doskonale przyjgtychprzez kryfykg i ciesz4cych sig duiym
zainteresowaniem publicznoSci. W latach 2043-2015 wzi4l udzial w 34 realizacjach
teatralnvch tworzac okolo 50 r62norodnvch 16l.
Sledz4c doniesienia prasowe i wypowiedzi internetowe, natychmiast daje sig
zauwairy(.jak szerokim wachlarzem umiejgtnoSci dysponuje Pan Brawer. Danuta
Piekarska z Gazety Lubuskiei pisz4c o sztuce .Lgarz rv reiyserii Jerzego Boriczaka,
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twierdzi, ite warto bylo odkurzyd Goldoniego dla Wojciecha Brawera, ktdry pod postaciq
Florinda, niefmialego zakochanego, odkrywa przed widzem talent komiczny(.. /. O tej
samej roli r6wniei, entuzjastycznie wypowiada sig Agnieszka Jarrynekw Studenckim
Kwartalniku Polonistycznym. Pisze, iit (...)funtastycznie w postad nieimiatego Florinda
wcielil sig lYojciech Bruwer (,..). Mlody aktor ukazal tu swdj talent do grania rdl
komediowych, w ktdrych jest po prostu Swietny. Za tg rolg aktor otrzyma\ rtfwniei
nagrodg dyrektora Lubuskiego Teatru. Talent komediowy aktora pofwierdzaj4 slowa
ks. Andrzeja Draguly, dr hab. teologii, profesora Uniwersytetu Szczecifskiego, kt6ry
o roli w Otenku Gogola pisze w Tygodniku Katolickim ,, Niedziela"z Spofrdd
zalotnikdw najciekawiej wypada Wojtek Brqwer (...)odrzucajqc typowy dla tej roli styl
starokawalerski, a kreujqc Podkolesina jako nieopierzonego jeszcze, mimo wieku,
mlodziefica, co to ,,i chcialby i boi sig". Rok p6Zniej na lamach tej samej gazety chwali
Wojciecha Brawera i jego iong Kingg Kaszewsk4-Brawer za pomysl zmierzenia sig z
dowcipem absurdalnym oraz Swietne opracowanie sceniczne wybranych tekstt6w do
spektaklu MieszankaJirmowa, czyli pociqg do absurdu w reiyserii mal2eristwa
aktor6w. Podziwia r6wnie2 zdolnoSci artysty, ktdry w scenie ,,skandynawskiej" cale
partie tekstu mdwi wspak(,,.).
Okhzuje sig, 2e Pan Brawer doskonale radzi sobie r6wnie2 w repertuarze dla
dzieci. Przykladem mog4 by6 role Lisa w Szalaputkacft Janusza RylKrystianowskiego, w reZyserii Marii Weigelt, czy Szakala Tabagni w Ksigdze Diungli
Kiplinga, w reZyserii Jerzego Bielunasa. Zakatd4ztych 16l aktor otrzymalNagrodg
Leona przyznawan4 dla najpopularniejszego aktora w sezonie. Nie przypadkiem
najiywsze reakcje budzi budowana bardzo umownie postai lisa, ktdrego g dystansem,
dowcipnie, momentami wrgcz brawurowo gra Brawer. Lisowi za caly hostium starcza
rudy czub nu glowie i przewieszony przez ramig lisi kolnierz. Postai malowunaiest
ruchem i gestem, - pisze w Gazecie Lubuskiej Danuta Piekarska, a Jacek Uglik na
www.plus.ctinet.pl dodaje: (...)zaskoczyl mnie w roli lisu Wojciech Brawer. Naprawdg
byl cholernie przekonujqcy.(...);Zkoleiw Gazecie Wyborczej o roli z Ksiggi dZungli
napisala Paulina Nodzyriska': Swietny w roli oblqkanego, iywotnego szakala, pochlebcy
i slugi swojego puna jest Wojciech Brawer.
Zupelnie inaczej pokazuje sig aktor w przefiltrowanej przez wsp6lczesnoSd
wersji Skqpca Moliera, czyli w Harpagonie w refserii Tomasza Mana. Jak pisze
Dorota Zuberek z Gazety Wyborcze j Kleant ( ll/ojciech Brawel jako jedyny mlody
broni swej postaci skutecznie - najbardziej trendowy ze wszystkich przekonuje mnie
najbardziej. Jest dandysem, z nowoczesnqfryzurq i w polyskuiqcei marynarce, Nie
sprawia jednak wra2enia romantyka, ktdry zakochuje sig na ulicy - prgdzej jut w
klubie... I to na pewno nie w mdtej Msriunnie. I wreszcie Hedda Gabler Ibsena w
reiyserii Eweliny Pietrowiak i rola Eilerta Lovborga. Zn6w Dorota Zuberek na
lamach Wyborcze j zauwaLa, Le (...) Eilerta publicznoit zapamigta dzigki wspanialej
grze Wojciecha Brawera. To on wprowfldza w nieco uipionq sceng Zywiolowq energig.
Mtiwi szybciej, chodzi szybciej, gloino krzyczy. Ironiczny, nswet kiedy milczy, to
przykuwa uwagg. Przejmujqco wypadla jego scena rczpaczy polqczona z atakiem
delirium. Zkoleiw Zabijaniu Gomulki na podstawie Tysiqca spokojnych miast Jerzego
Pilcha, w reZyserii Jacka Glomba, spektaklu, kttf,ry zdobyl nagrodg gl6wn4 na XI
Ogd,lnopolskim Festiwalu Komedii TALiA 2007 iznalazl sig w finale XIII
Og6lnopolskiego Konkursu Na Wystawienie Sztuki Wsp6lczesnej, Brawer wcielil sig
w postad Jerzyka. Jerzyk jest w okresie niebezpiecznym dla mgiczyzny. Jest mlody,
niedoiwiudczony i przetywa typowe dla swojego wieku burze dojrzewanin.(...) Rozterki
chlopca, bez wqtpienin bolesne, wzruszajq w swojej naiwnoici. lVidzimy bardzo dobrze
zagrane sceny, w ktdrych iskray od ptomiennych uczui i pelnych humoru podtekstdw. To
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slowa Joanny Kapicy-Curzytekz Akademickiego Radia Index. Zdzislaw Haczekzas z
Gazety Lubuskiej napisal: iwietny Wajciech Brawer, w szkolnym mundurku, naprawdg
zdaje sig miet lat nafcie. Z kolei Jacek Wakar na www.DZIENNIK.PL twierdzi, ite
(...) Glomb balansuje miedzy gagami rodem z teatru sbsurdu a wzruszeniem jak z
,,l{roniki wypadkdw milosnych"Konwickiego. Iakby z niej przeniesiony jest wqtek
zauroczenia Jerzyka ( Wojciech Brawer) Anielicq (Marta Frqckowiak) przeprowadzony
przez oboje aktordw bez jednego falszywego tonu. Hubert Michalak z Nowej Sity
Krytycznej dodaje: Znakomity, skupiony na swoim zudnniu(...) lVojciech Czarnota (
Ojciec), jak i iwieiy, mlodziericzy Wojciech Brawer (Jerzyk)sq znakomitymi milczqcymi
partnerami dla Walerysia. Ci trzej aktorzy prowadzq wlafciwie caty spektakl, pozostali
wykonawcy stanowiq dla nich jedynie tto, ktdre jest wyrdwnane, ule w |aden spostib sig
nie wyrdtnia.
Pan Wojciech Brawer jest takie aktorem utalentowanym wokalnie. Zostalo to
wykorzystane migdry innymi w spektaklu Sen nocy letniej w rezyserii Roberta
Czechowskiego. Monika Gorzelak z Dziennika Teatralnego stwier dziNa, irc (...) nie
moina w Am miejscu nie wspomniei o wokalu ( nie do zdarcia), gitarowych riffach,
para-flmerykafiskim akcencie, a w efekcie niewyczerpanym potencjale komediowym
Jerze g o Kaczmar o w s k ie g o, tr- u kas za I( uc h ar zew s kie g o, W oj c ie c h a B r aw e r a, R ado slaw a
Poniedzialka i Przemyslawa Fuleja. Ta trupa amatordw teatru ze sztuki Szekspira to
najjainiejszy punkt mrocznego w swej istocie ,,Snu..." Czechowskiego. Talent Brawera
podziwia tet Zdzislaw Haczek w Gazecie Lubuskiej pisz4c: Punktujq fpiewajqco
tr ukasz l(ucharzewski, Wojciech Brawer (oj, potraJi wysoko!)(.../. Nie dziwi zatem
udzial aktora w musicalach, na przyklad w Ach! Odessa Mama w reZyserii Jana
Szurmieja, ani laury na Festiwalu im. Anny German ,rTaficz4ce Eurydyki".
PrScz dzialalnoSci aktorskiej Pan Brawer zajmowal sig takZe inn4 form4
tw6rczo5ci teatralnej. Jako asystent retysera wsp6lpracowal rn.in. z Jerzym
Satanowskim przy spektaklu A wszystko to Ty Marka Grechuty, z Jackiem Glombem
w realizacj i Zubijanie Gomulki wg Tysiqca spokojnych miast Jerzego Pilcha, z Piotrem
Ratajczakiem przy spektaklu Trzy siostry Czechowa, czy Janem Szurmiejem przy
Ach! Odessa - Mama. Sam za1w latach 2004 -2014 wyre2yserowal 8 spektakli, 3 na
deskach Lubuskiego Teatru im. Leona,Kruczkowskiegor2 w Amatorskim Teatrze
Nowym w Zielonej G6rzer 2 w zielonog6rskim Teatrze A.lternatyrva i I we
wsp6lpracuj4cych Lubskim Domu Kultury oraz Landesverband Kunstlerhauser
Sachsen w DreZnie. Za reiryserig spektaklu Ballada o kupryfnej krdlewnie otrzymal
Nagrodg Prezydenta Miasta Zielona Grira na Wojwewd,dzkim Przegl4dzie Teatr6w
Amatorskich WOPTA 2004. W roku 2011 byl konsultantem w zakresie gry aktorskiej
w masc€ przy realizacji spektaklu Zwi.erzgta doktora Dolittle w re2yserii Jerzego
Bielunasa.
Wojciech Brawer bral udzial w wielu festiwalach, m.in. w XIV
Migdzynarodowym Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w \,odziw roku
2008, w V Migdzynarodowym Festiwalu Teatralnym - Astorka 2009 w Bratyslawie,
XVI Migdzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Hradec Kralove czy III

Miedzynarodowym Festiwalu Teatralnym BosKA KOMEDIA w Krakowie.
Talent, bogaty warsztat techniczny, szeroki wachlarz umiejgtno5ci aktorskich i
zdolnoSci reiyserskie - to wszystko nie pozostaje bez wplywu na pracg pedagogiczn4
Wojciecha Brawera, ktt6,rej aktor oddaje sig od roku 2002. Jak pisze w swej opinii
Prof. J6zef Frymet, Pan llojciech Brawer jest uznanym wykladowcq,(...) Jako wnikliwy
pedugog i wrailiwy artystu jest ceniony i lubiany przez studentdw. PrScz przedmiotu

Gra aktoru w masce Pan Brawer od 2011 roku prowadzi r6wnieit Elementarne laigct'a
a od roku 2Al3 Maleformy teatralne.
aktorskie w planie
poniiy egzaminacyjne
i warsztatowe stuclentdw przygotowywane pod kierunkiem
^ywym,'iharakteryzuie
wq:soki poziom dydaktyczny a co za fiim idzie i
mgr. I(.Bruwerfl zawsze
'
,ykono*rzy(...) - tg opinig profesora Frymeta pofwierdzaj4liczne festiwale, na
kt6rych prezentowuti swe Oot onania podopieczni Wojciecha Brawera. Spektakle
warsztatowe w technice gry aktorskiej w masce, w rezyserii pedagoga, byty
pokazywane m.in. na VIiI Miedzynarodowym Festiwalu Dzialari Teatralnych i
i'tartyc"rry chZDLRZENIA Tczew-Europa, na XIV Migdzynarodowych Toruriskich
Spotkaniach Teatralnych, XV DolnoSl4skim Festiwalu Nauki, czy IV Festiwalu
Tw6rczosci st.I.witki-ewicza- witkacomania 2014, wojciech Brawer przygotowywal
ze
r6wnie2 kaZdego roku (od 2011) etiudy z przedmiotu Gra aktorska w masce
Wroclawiu'
we
studentami roku llrz oiaziiDni Otwarfych Wydzialu Lalkarskiego
poza
Praca pedagogiczna i popularyzatorska wojciecha Brawera wykracza
obowi4zki *vr,ruao*"v PWST. Pan Brawer stale wsp6lpracuie zzielonog6rskim
Osrodkiem Kultury, gdzieprowadzi warsztaty teatralne dla mlodzieiry orazwarsztaty
w
dla recytator6w i wokllist6w.Prlcztego przeprowadza ta;ki'e lekcje teatralne

zielonog6rskich gimnazj ach. Artysta jest r6wniei wsp6lpracownikiem
i mlodzieZy'
Stowariyszenia Bona Fide organizuj4cego warsztaty teatralne dla dzieci
z calej
wokalist6w
R6wnie2 tej grupie byl dedykowany cyki warsztat6w dla mlodych
i Mlodziezy
Polski, powstatywe wsp6lpracy z Fundacj4 Wspierania Talent6w Dzieci
i
Dziecigcej
Piosenki
Mtodzi Arty,fcl, co ,uo*o.J*alo Og6lnopolskim Festiwalem
i
Mlodzie2owej FUMA w 2010 i2012 roku, kt6ry to festiwal wsp6lorganizowal
poprowadzil Woj ciech Brawer.
Pana
Nie fylko najmlodsi korzystaj4 z umiejgtnosci i chgci dzielenia sig nimi
Brawera. w 2012 roku artystaprzygotowal program i poprowadzilwarsztaty
Homo
poSwigcone re2yserii teatru dziecigcego i mlodzieZowego dla Stowarzyszenia
Artefix oraz Centrum Artysty.rtto-K,tlt.tralnego ,, Zamek" w Krosnie Odrzariskim'
i
W roku Z0l3 przeprowadzil i6wnieZ warsztaty dla pedagog6w szk6l podstawowych
i
gimnazjalnych w Polkowickim Centrum Animacji, prowadziltakLe warsztaty
tonsultacje w zakresie teatru plastycznego dla instruktor6w grup teatralnych oraz'
- czyli
r6wnie2 dla instruktor6w, warsztatpod haslem Improwizucia, etiuda, spektakl
p r o c e s ks zt altow ania p rze ds taw ienia te atr aln eg o'
udzial w tak roi.to przedsigwzigciach, a jednoczesnie wysokiej jakosci
dokonania pedagogiczne i artystyczne Swiad cz4 o niezwyklej pasji wojciecha
Brawera i wielce ,rdu.ry- pol4czeniu talentu aktorskiego z talentem pedagogicznym'
Potwierdza to nagrooa ltt-stopniaprzyznana wojciechowi Brawerowiprzez Rektora
PWST w Krakow ie, za wyr 62niaj 4ce osi4gnigcia dydaktyczno - wychowawcze'
zn,.cz4ce efekfy w zakresie nauczania przedmiotu prac& z. maslrq i za rozbudzanie
pasji w dziedzinie lalkarsfwa.

OCENA ROZPRAWY TEORETYCZNEJ

Podstaw4 rozpyaw doktorskiej Pana wojciecha Brawera, napisanej pod
kierunkiem dr hab. Krzysztofa Grgbskiego, s4 role szakala Tabagniego, przyw6dcy
malp oraz kobry ze spektaklu Ksigga diungli, w rezyserii Jerzego Bielunasa,
analizowane jako przyklad pracy nad rol4 w oparciu o technikg gry aktorskiej w
masce. Premiera przedstawienia odbyla sig 17 stycznia 2010 roku w Lubuskim
Teatrze im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej G6ize.
Jak autor sam podkreSla we wstgpie, dysertacja jest opisem przebiegu pracy
aktorskiej nad stworzeniem postaci z,nierzgcych z perspektywy wykladowcy techniki
gry w masce. Daje to mo2liwo5d por6wnari dw6ch obszarriw tw6rczoSci - szkoly i
teatru, atal<Ze pozrvala na analizg tw6rczych inspiracji oraz wnioski i refleksje
dotycz4ce systemu gry w masce - systemu, nad ktt6rym Wojciech Brawer pracuje od
ponad pigtnastu lat.
W rozdziale pierwszym zatytuNowanym Maska zwierzgca - od rytualu do teatru
autor pracy pochyla sig nad ewolucj4 funkcji maski na przestrzeni wiek6w.
Umiejgtnie posluguj4c sig tekstami Zrtfdlowymi, niejednokrotnie w tlumaczeniu
wlasnym, Smialo wysuwa tezy dotycz4ce cech ,, funkcjonalno5ci" maski zwierzgcej
zrodzonych w obszarze rytualu, kt6re przetrwaly do dziS. Jednoczesnie Wojciech
Brawer zaznacza,2e jego propozycje opieraj4 sig na obserwacji subiektywnej i
wybi6rcze jriLe jest to stanowczo spojrzenie praktyka, a nie antropologa teatru.
Dalej, id4cza mySl4 profesora Wieslawa Hejno dotycz4c4 maski jako Srodka
inscenizacyjnego wprzggnigtego w narracjg sceniczn4, co spowodowalo jej
przeniesienie z obszaru rytualu do dramatu i uczynilo zwornikiem yzeczlwistoSci
przeszlej i obecnej, autor dysertacji zadaje pytanie o niezbywalne wlasciwoici
zwierryssj maski, ktdre potwierdzalyby tgfunkcjg lqcznika migdzy sacrum (rytual) a
profonum ( teutr). Odpowiada na nie wymieniaj4c mimefyzm i proces przemian jaki
maska wywoluje u osoby jej u2ywaj 4cej. Zaznacza r6wnieiLr Le zar6wno praca
teatralna jak pedagogiczna,, potwierdzaj4 zastosowanie mimetyzmujako metody
ksztaltowania roli w masce zwierzgcej. zkolei proces przemiany, kt6ry inicjuje
maska, Wojciech Brawer uwaita za jedn4 z jej najwaZniejszych cech. Wyjasnia
jednoczeSnierLe own przemiana obejmuje nie tylko przeobrai,eniafizyczne, ale
przede wszystkim psychiczne i emocjonalne. Autor przyznaje sig rr6wnie2 do
upatrywania podobier[stw migdzy wykonawc4 rytualnym a teatralnym, mimo
SwiadomoSci oczywistych r6inic pomigdzy nimi. Aby wyjaSnid swoje rozumowanie
przedstawia model autorstwa Richarda Schechnera konfrontujQcy skuteczno5d z
rozrywk4 celem rozrSLnienia rytualu i teatru.
Rozdzial drugi poswigcony jest wybitnym fw6rcom teatru, kt6rych praca
wywarla najwigkszy wptyw na zawodow4 drogg Pana Wojciecha Brawera. Autor
wymienia trzy narwiska : Frymet, Lecoq i Taymor oraz podkre5la,2e Profesor J6zef
Frymet jest osob4, kt6ra w duZej mierze uksztaltowala go jako pedagoga i aktora,
wyznaczyla kierunek jego zawodowych poszukiwari, a przede wszystkim wyposaZyla
w wiedzg na temat unikatowej techniki gry w masce. Pan Brawer w czgsci
po5wigconej profesorowi opisuje m.in. wycinek systemu nauczania maski na

Wydziale Lalkarskim dofycz4cy gry w masce zwierzgcej. Pisze o kolejnych etapach
pracy, a takhe o modyfikacjach programu wprowadzanych stopniowo przez
profesora Frymeta, dr.hab. Krzysztofa Grgbskiego orazjego samego.
Zkolei pisz4c o Jacques'u Lecoq autor pracy przyznaje, te zapoiryczyl od
wybitnego tw6rcy i pedagoga zestawy (wiczefi, a nawet zmodyfikowal je wedlug
wlasnych potrzeb. Drobiazgowo opisuje dwiczenie o nazwie twdrcze przetworzenie, dla
ktrirego inspiracj4 byly ,,UtoLsamienia"- jeden z etapSw pracy z uczniem w systemie
Lecoq'a. Taki rodzaj opisu ma sluZyd podkreSleniu wagi tego warsztatowego
dwiczenia w procesie kreowania postaci w masce zrvierzgcej.
Wojciech Brawer wspomina r6wnie2 podjgty pyzez siebie eksperyment
rozci4gnigcia idei kreatywnej funkcji maski itwfirczego przetworzenia na pracg nad
rol4 bez uZycia maski w sensie doslownym, podjgty podczas realizacji spektaklu
warsztatowego student6w, opartego na scenicznej adaptacji Matki Witkiewicza
autorstwa Wieslawa Komasy. Eksperyment pofwierdzil skuteczno5d metody pracy i
mial ogromny wptyw na umiejgtnoSci student6w w zakresie techniki gry w masce.
Pan Brawer nie ukrywa podziwu r6wnie2 dla tw6rczo5ci Julie Taymor,
zwlaszcza dla musicalu Krdl Lew, ktt6ry wedlug niego stanowi syntezg sposobu
postrzegania maski przez reZyserkg. Badanie przez Julie Taymor relacji migdzy
mask4 a ludzkim cialem sklonilo autora pracy do analizowania znaczeniovrrych relacji
miedzy ludzk4 ttvarz1 a mask4 antropomorfrczn4, czego owocem byl spektakl
warsztatowy na podstawie lwony, ksiginiczki Burgunda Witolda Gombrowicza.
Wojciech Brawer z^zn^cz^rnawi4n\4c do sl6w Julie Taymor dotycz4cych
odnajdywaniaprzez aktora popyzez maskg nowego scenicznego jari:,e opisuj4c proces
budowania rr5l w oparciu o technikg gry w masce bgdzie pr6bowal zobrazowad taki
spos6b postrzegania maski, w ktdrym nie jest ona wylqcznie plastycznym wyobraieniem
oblicza (czlowieka lub zwierzgcia) nakladanym na glowg aktora, ale iniciatorem
dzialaniu ciala,1dolnego pelnitfunkcjg nofnika emocii i informacji o postaci.
Rozdzial trzecirozprawy zawiera informacje o powie6ci Rudyarda Kiplinga
Ikigga diungli i jej licznych adaptacjach filmowych i scenicznych, w tym o spektaklu
zrealizowanym w Zielonej GSrze przez Jerzego Bielunasa. Autor pracy opisuje
przebieg przedstawienia, oraz zalqcza vrykaz scen w poszczeg6lnych aktach
zaznaczaj4c grane przez siebie postaci. Aby moZna bylo dokladniej wyobrazid sobie
zielonog6rska odslong Ikiggi diungli Wojciech Brawer zamieszczaw rozdziale wiele
informacji o muzyce i jej autorze - Mateuszu Pospieszalskim, atakiLe o autorce
scenografii i kostiumrfw Annie Chadaj oraz jej pracy nad spektaklem.
W rozdziale czwartym, pi4tym i sz6stym znajdujemy opisy poszczeg6lnych
postaci, kolejno: szakala Tabagniego, przyw6dcy malp i kobry. KaLdy ztych
rozdzial6w zawiera podrozdzialy dotycz4ce pracy nad elementami skladowymi roli.
Dotyczy to maski, kostiumu, glosu, i plastyki ruchu scenicznego. Autor wzbogacil sw4
lvypowiedf doskonale dobranymi fotografiami i ilustracjami. Wszystkie informacje
s4 zapisane precyzyjnie, z ogromn4 znajomo5ciq przedmiotu. Dzigki temu bez trudu
mo2na sobie wyobrazi( nie tylko pocrynania sceniczne Pana Wojciecha Brawera, ale
r6wniei spos6b prowadzeniaprzez niego zajg( dydaktycznych, bowiem po
zapoznaniu sig z kolejnymi czgSciami opisu pracy nad postaciami zrvierzgcymi w
spektaklu potwierdza sig zapewnienie autora pracy zamieszczone w rozdziale drugim,
2e ,,konkret" to dla niego slowo klucz, kt6re otwiera drzwi g, napisem ,,rola". Wojciech
Brawer przyznajer 2e wlaSnie taki ,,konkret" stara sig przekazad swoim studentom,
lecz, co jest niezrvykle wa2ne, nie otwieraj4c, jak pisze, owych drzwi do roli na oScie2,
ale dzielqc sig konkretnymi wskazdwkami, ktdre umoiliwiq im odnalezienie wlasnych
urtystycznych drdg i ochroniq przed dreptaniem w ilepym zuulku. Takie podejScie

,l

Swiadczy o duzym szacunku dla cudzego mySlenia, dla innego postrzegania
rzecrywistoSci i sztuki. Pozostawianie wolnej przestrzeni dla indywidualnych
przemySleri i odczud student6w tprry jednoczesnym umiejgtnym wyposaZaniu ich w
narzgdzit niezbgdne do pracy scenicznej, jest jedn4 z najwainiejszych cech dobrego
pedagoga.
Inn4 wa2n4 cech4 jest umiejgtnoSd wnikliwej obserwacji wlasnej pracy i
wyci4ganie z niej trafnych wnioskrfw, kt6re pomagaj4 utrzyma(.warsztat aktorski na
najwyLszym poziomie. Tg cechg Pan Brawer takiLe posiada, o czym jasno Swiadczy
rzetelnar Swiadcz4ca o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dokladnie przemy5lana
i Swietnie skonstruowanrrozprlwa doktorska, napisana.na podstawie nienvykle
bogatego do6wiadczenia scenicznego i dydakfycznego. W swym wylvodzie Wojciech
Brawer jest precyzyjny, logiczny i konsekwentny. Informacje, kt6re zawarl w pracy'
mog4 stad sig swoistym przewodnikiem dla tych wsrystkich, kt6rzy chc4 zmierzyd sig
z technik4 aktorskiej gry w masce, w celu dojScia do imponuj4cych efekt6w
scenicznych. Zgodnie bowiem zwyraiLon4przez autora jui we wstgpie pracy
nadziej4, Swietnie przeprowadzona analtza procesu powstawania 16l zwierzgcych w
spektaklu Jerzego Bielunasa rzeczywi5cie stala sig dowodem na uniwersalno{d techniki
gry w masbe zwierzgcej, jako Srodka sluiqcego do wykreowania wiarygodnego bytu
sceniclnego.

Bior4c pod uwagg bogate osi4gnigcia artysfyczne i pedagogiczne, jak r6wniei
interesuj4cq pracA teoretyczn4, stwierd2amrize mgr Wojciech Brawer spelnia
wymagania stawiane w rwi4zku z ubieganiem sig o nadanie stopnia doktora sztuki w
dziedzinie sztuk teatralnych.
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