Bialystok, dn. 27 .07 .2017

dr hab. Marta Rau
Akademia Teatralna

im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
Wydzial Sauki Lalkarskiej w Bialymstoku

Recenzja dorobku artystycznego i pedagogicznego oraz rozprawy

doktorskiej ,,Teatr komponowany -projekt badawczy pod tytulem Apollo
Marsjasz" mgr Joanny Gerigk w zwi4zku z postgpowaniem o nadanie

i

stopnia doktora w dziedzinie sztuk teatralnych.

Pani Joanna Gerigk mo2e pochwali6 sig gruntownym wyksaalceniem teatralnym. W
dol4czonej dokumentacji znajdujemy wiele Swiadectw i dyplom6w, i to w wigkszo6ci z
ocenami celuj4cymi lub bardzo dobrymi. Swoj4 edukacjg teatraln4 zacz$a od Pomaturalnego
Studium Ksaalcenia Animator6w Kultury i Bibliotekany, gdzie uzyskala tytul zawodowy
animatora kultury w zakresie specjalnoSci teatralnej. Kolejna szkola policealna ukofrczona
przez pani4 Joanng to Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralno-Filmowej, po

kt6rym uzyskala tytul zawodowy plastyka w zakresie specjalno6ci: technicznarealizacja
widowisk. Na Swiadectwie uzyskala z egzaminu praktycznego oceng bardzo dobr4. Nastgpny
etap ksztalcenia to ju2 studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im.

Aleksandra Zelwerowiczaw Warszawie

,

gdzie dyplom i tytul magistra sztuki zdobyla w roku

2005. Na tym jednak nie zakohczyla swojej edukacji i kolejny

tytul magistra sztuki uzyskala

w roku 2073 naWydziale Lalkarskim we Wroclawiu, Panstwowej Wy2szej Szkoly Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Pani Joanna studiowala na kierunku rezyseria teatru
lalek

a

ukofrczyla studia z wynikiem celuj4cym. Jako studentka Pafrstwowej Wyzszej Szkoly

Teatralnej uzyskala tak2e stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
wyr62niaj4ce osi4gnigcia w nauce na rok 201012011. W trakcie studi6w odbyla r6wniez

toczny staz w Akademii Muzyckich Umeni w Pradze, poszerzaj4c swoj4 wiedzg o nowe
doSwiadczenia. Zwqzki zPrag4 pozostaly r6wniez po zakohczeniu stazu i zaowocowaly

2

licznymi projektami teatralnymi w nastgpnych latach Poza tym Joanna Gerigk uzupelnila
wyksztalcenie kofrcz4c kurs dramy w roku 2004, zaS w roku 2006 uczestniczyla w cyklu

szkolef organizowanychprzez stowarzyszenie KLANZA : nauczyciel wobec patologii
spolecznej. Jest r6wnie2 po specjalistycznym kursie jgzyka migowego. Przez dwa lata byla
sfuchaczk4 Akademii Psychologii Alternatywnej w tr-odzi,l4czqc uczestnictwow zajgciachze

studiami w Akademii Teatralnej w Warszawie. Bratra te2udzial w szkoleniach w ramach

projektu Phare 2003 Rozwoj Zasobow Ludzkich

- Miejsca pracy w sektorze kultury.

Ci4gle zdobywanie wiedzy Pani Joannal1czyla z powodzeniem z pracqzawodow4. Byly to
czgsto inicjatywy o duzym potencjale prospolecznym. W latach 200l-2007 realizowala

migdzy innymi autorskie programy edukacji teatralnej dla dzieci i rrfiodzie2y, atak2e
prowadzrta grupg teatralnoterapeutyczn4 w Fundacji Centrum Praw Kobiet w Lodzi.
Sledz4c drogg edukacyjn4 Joanny Gerigk, kolejne szkoly, kierunki

zauwa?ytwyralnq chg6 zglgbienia

i

i szkolenia, mozemy

realizowania pasji, ktor4 jest sztuka teatru. JednoczeSnie

odnoszg wrazenie, 2e Pani Joanna probuje polqczyt swoj4 pasjg z dzialalnoSci4 prospoleczn4.

Z analizy dorobku wylania

sig obraz osoby o bardzo interesuj4cej osobowoSci, wrazliwej

i

otwaftej na drugiego czlowieka, ogromnie zaatgahowanej spolecznie, poszukuj4cej
uzasadnienia dla istnienia sauki teatru w przestrzeni publicznej, gdzie moze on takZe pelni6

funkcje pedagogiczne, edukacyjne, spoleczne,terapeutyczne. Jednocze6nie teatr, dzielo
teatralne, pozostaje dla niej kreacj4, posiada walory estetyczne, kt6re pozwalajq zaliczy6 je do
sztuki, nie tylko do dzia\ahterapeutycznych. Potr4czenie tych r62nych i czgsto bardzo
nieprzystaj4cych cech dzialania teatralnego jest dla niej wyzwaniem, prowokacj 4, potrzebq

znalezieniawlasnej drogi, wlasnego stylu. Staje sig laboratorium, nieustannym
poszukiwanienr, eksploracj4 nie tylko samego jgzykateatralnego, ale wchodzeniem w gl4b, w
temat, w treS6, w sensy, klore mog4 wybrzmie6 w odpowiedniej formie, daj4c nam
artystyczn4 satysfakcj

g.

Opinie dol4czone do dokumentacji s4 niezwykle pozytywne, opisuj4ce Pani4 Joanng jako
artystkg i jako pedagoga. Boguslaw Kierc rekomenduj4c przedstawienie Joanny Gerigk
,,Sklep zteatrenf' pisze: ,,W wersji, klor4 ogl4dalem, byla to feeria urzeczywistniaj4cego sig
snu o teatrze, teatru Sni4cego siebie przez wyraziste Bry ,,w to, co jest"

i ,,w to, czego nie ma".

A dalej konkluduje: : ,,Wyrafinowany dowcip, czula ironia i blyskotliwa inteligencja
znakomicie uwydatniaj 4 reZyserski talent Joanny Gerigk".

-

3

W opinii teatrologa Katarzyny Kuropatwy : ,, (...) tworzone przez Pani4 Gerigk spektakle
lokuja sig na pograniczu teatru i innych sztuk, wSrod ktorych najblizsze jej sa film i plastyka.

A ona

sama jest bardzo ciekaw4, wyrazist4, o rozpoznawalnym juZ stylu artystk4 teatru

offowego". Profesor Miroslaw Kocur dodaje: ,, Pani Joanna Gerigk nalezy do
najzdolniejszych artystek mlodego pokolenia.

(

) ktystyczne powolanie traktuje z wielk4

powag? i szacunkiem" Za{ Tomasz Man, kt6rego byla asystentk4 na uczelni, pisze o niej:
,,Znakomicie porozumiewa sig ze studentami. Potrafi w spos6b komunikatywny przekazat
swoj4 szerok4 wiedzg." Jerzy Bielunas, kl6rego r6wniez byla asystentk4 przy zajgciach
Rezyseria teatru lalek stwierdza'. ,,(.. .) wielokrotnie moglem sig przekona6, 2e jest osob4

bardzo zdoln4 i posiadaj4c4 duze predyspozycje pedagogiczne."

DzialalnoSd artystyczna

Mimo kr6tkiego okresu, ktory min4l od ukoriczenia studiow na Wydziale Lalkarskim we
Wroclawiu dorobek artystyczny Joanny Gerigk jest absolutnie satysfakcjonuj4cy Swiadczy o
du2ej aktywnoSci Pani Joanny i to nie

tylko na polu re2yserskim. Jest ona bowiem rowniez

autork4 kilku tekst6w dramatycznych oraz adaptacji scenicznych. Za swoj tekst ,,Miss Julia
Pastrana. Prawdziwa historia" otzymalawyr6znienie orazNagrodg Dziennikarzy

w

konkursie Metafory Rzeczywisto6ci w Poznaniu. Tamte2 odbylo sig czytanie tekstu na scenie
Teatru Polskiego. Tekst ten zostal r6wniez przetlumaczony na jE yk czeski dzigki czemu
czytanie sceniczne dramatu moglo odby6 sig rownie2 w Divadle Komedie w Pradze.
Joanna Gerigk ma na swoim koncie zrealizowanych

kilka spektakli jako instruktor teatralny,

zal od roku 2010 realizqeju2 spektakle w teatrach zawodowych. I tak kolejne premiery to:

I

Magiel/lVlandl

2

Dreaming

-

- w czeskim teatrze Divadlo

machine

-

Inspirace Praga 2010

spektakl migdzynarodowy ( wspolpraca wlosko, belgijsko,

francusko, fifiska) w ramach stazu na DAMU w Pradze,
J

Vodnikuv sen - Divadlo No Kakabus, Praga2}ll

4

Le Filo Fable

-

na podstawie bajek filozoficznych, Teatr

Lalki i Aktora w

Walbrzychu,2072

Cukier - scenariusz napisany na podstawie opowiadania Borisa Viana, PWST
Wroclaw 2012,
O Bodrikovi - na bazie autorskiego scenariusza,Praga2}l3
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7.

To nie byla Wigitia

-

produkcja teatralna we wsp6lpracy z Makfilm Polska

-

Wroclaw 2013

8. Poczt6wki z Karlowic -

scenariusz na podstawie wspomniefr mieszkafic6w dzielnicy

Karlowice we Wroclawiu, Wroclaw, 2014

9.

Jak se dela divadlo

10. Po

sznurku

-

adaptacja opowiadania Karla Capka

- scenariusz na podstawie tekst6w

-Praga,2014

Piotra Ggglawego i Romana

Zaiki

Wroclawski Teatr Lalek, 2015
I

l. Kot Zen, arlbo o muzyce i cisry w teatrze -

spektakl autorski, Jeleniog6rski Teatr

Animacji,20l5
12. Solartaxi

-

spektakl autorski Teatr Maska w Rzeszowie,2015

13. Dobrze,

ie jeste5 - spektakl autorski, Teatr Lalki i Aktora w Walbrzychu, 2016

14. Siostrh

i cieri - spektakl autorski, Teatr im. W. Boguslawskiego w Kaliszu, 2016

Wiele ztychrcalizacji zostalo docenionychprzez Lrytykg, widz6w

a tak2e

jury oceniaj4ce

spektakle na r62nego rodzilu festiwalach iprzegl1dach. Kilka najwazniejszych nagr6d, o

kt6rych nale2y wspomniei, to migdzy innymi Atest ASSITEJ

-

Swiadectwo Wysokiej

Jako6ci i Poziomu Artystycznego za2012rokprzyznany za spektakl ,,Le Filo Fable" z

Walbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora czy, za ten sam tytul, nagroda ,,Kot w worku"
przyznanana 77. Migdzynarodowym Festiwalu Teatr6w dla Dzieci i Mlodziezy KORCZAK
2013. R6wnie mocno docenionym spektaklem bylo przedstawienie z Wroclawskiego Teatru

Lalek ,,Po sznurku". Na Festiwalu Malych Prapremier w Walbrzychu w 2015 roku zostala
przyznana nagroda za scenariusz i re2yserig oraz nagroda aktorska dla Tomasza
MaSl4kowskiego a na Migdzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka w Lom2y nagroda
za scenografig dla Jana Polivki.

W recenzji autorstwa Magdy Piekarskiej mozemy przeczytat o spektaklu:

,,

Najnowsza

premiera Wroclawskiego Teatru Lalek ,,Po sznurku" w rezyserii Joanny Gerigk to prawdziwa
perelka
o

-

zachv,rycazwzrrrsza, zapewnia haust tw6rczej wolno6ci, aprzy okazji stawia pytanie

to, co jest nofin4, a co poza ni4 wykraczt' . Z kolei Daniel E. Groszewski w recenzji z

portalu dzielnicewroclawia.pl stwierdza: ,, Spektaklu w reZyserii Joanny Gerigk nie da sig
opowiedzie6. To trzeba po prostu przeiry|. Ten cudny brak zasad i brak logiki."

DzialalnoS6 pedagogiczna

Od 2013 roku Pani Joanna Gerigk jest asystentk4 na Wydziale Lalkarskim Pairstwowej

Wy2szej Szkoly Teatralnej. Uczestniczyla w zajgciach z Rezyserii teatru lalek prowadzonych
przez prof. Jerzego Bielunasa i prof. Aleksandra Maksymiaka, w zajgciach z Dramaturgii

prowadzonychprzez dr hab. Tomasza Mana

iw zajgciach prof. Miroslawa

Kocura (Sceny

klasyczne). W ramach tego ostatniego przedmiotu przygotowala ze studentami czgSc dramatu
,,Czekaj4c na Godota" Samuela Beckett4 o ktorej to pracy wypowiadal sig bardzo dobrze

w

wystawionej Pani Joannie opinii prof. Miroslaw Kocur. Od roku 20l4Pani Joanna juz
samodzielnie prowadzi zapcia na Wydziale Lalkarskim. Prowadzila Propedeutykg rezyserii
teatru lalek

i

Pracg nad ro14 oraz przedmiot Monolog w formie. Niezwykl e wa2n4 czg{ci4

dorobku pedigogicznego jest tak2e projekt badawczy,,Apollo i Marsjasz", kt6ry stal sig
podstaw4 dysertacji, realizowany r6wniez ze studentami Pafistwowej Wyzszej Szkoty
Teatralnej, Filii we Wroclawiu.

Do dorobku pedagogicznego trzeba te2 niew4tpliwie zaliczy6 r6wnie2 dzia\aniaPani Joanny
jako instruktora teatralnego w Baluckim O6rodku Kultury w N-odzi, gdzie prowadzila zajgcia
teatralne i edukacyjne. Przez dwa lata wspo*twor4yla r6wniez i realizowala projekt

profilaktyki tzalehntefr w6rod nrtodzie2y szk6l licealnych w Lodzi.

Praca doktorska i dzielo w postaci projektu badawczego ,,Apollo i Marsjasz"
Podstaw4 rozprary doktorskiej jest realizacja projektu badawczego pod tytulem ,,Apollo i

Marsjasz". Praca powstala pod opiek4 promotorskQ prof. dr. hab. Miroslawa Kocura.
Juz slowa Tadeusza Peipera, kt6re Joanna Gerigk przywoluje

jako motto w swojej pracy

wskazuj4 wyralniejakie wartoSci wyznawala w swojej pracy badawczej. Cho6 odnoszg
wrazenie, ze r6wniez moze by6 to credo, kt6re okreSla posta6 doktorantki i w innych
dzialaniach artystycznych. Poszukiwanie nowych form artystycznych, eksperyment
sceniczny podbudowany przemySleniem celowo6ci podjgtych dzial,ah, wytyczanie nowych
drog i l4czenie element6w na scenie w spos6b nieoczywisty to cechy, kt6re odnajdujg i w

projekcie ,,Apollo i Marsjasz", atak2e w opisie procesu tw6rczego.
Spektakl i opis procesu jest przykladem autentycznej pracy badawczej. Wylania sig obraz

swoistego laboratorium, w kt6rym tw6rca jest zmuszony, oczywi6ciepoprzez swoje
wewngtrzne motywacje, do poszukiwania odpowiedzinazadawane sobie pytania, do

glgbokiej analizy tre6ci i Srodk6w, kt6rych w sobie samemu nalozonych ramach mo2eu2y6.
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Tego typu praca, nieobarczona ograniczeniami teatru instytucjonalnego, daje tworcy komfort
czasu i poczucie bezpieczehstwa. Mozna pojSi wieloma drogami, spr6bowacr62nych

Srodk6w, interpretacji, form, kt6re na kolejnym etapie mozna odrzucid, by poszuka6 jeszcze

innych rozwr4zah. Z drugiej strony proces ten jest r6wnie2 niebezpieczny, mole zamieni6 sig

w belkotliwe 6lizganie po temacie i pusty eksperyment szukaj4cy spektakularnego efektu.
Tego, z cal4pewno6ci4, udalo sig unikn46 Joannie Gerigk. Zar6wno ogl4d zrealizowanego
spektaklu, jak i wypowiedzi tw6rc6w zarrtieszczone jako czg{c dysertacji, potwierdzaj4
zasadno66 tez postawionych

w pracy teoretycznej, jak i zgadzaj4 sig z opisem projektu

przedstawionym przez Pani4 foanng.
We wstgpie autorka opisuje swoje motywacje dotycz4ce wyboru formy teatralnej

- teatru

komponowanego, w ktorej chciala sig sprawdzid. PoSwigca sporo miejsca muzycznoSci i
l4czno6ci muzyki i sztuki teatru, Sledz4c ten nuiqzek juz od czas6w Arystotelesa.
Jednocze6nie zajmuje sig zjawiskiem eksperymentu w sztuce, poszukiwaniu nowych drog w

teatrze, siggaj4c r6wniez do nazwisk z historii, takich jak Swinarski czy Grotowski.

W rozdziale pierwszym Joanna Gerigk przybli2anam sam4 formg teatru komponowanego,
kt6rego nazwQ wywodzi z angielskiego sformulowania Composed Theatre. Tu rowniez sigga
do historii wskazuj4c na 2r6dla. Powotuje sig na dziela surrealistow, dadaistoq Richarda
Wagnera czy teorig teatru gloszon4 przez Artauda. Pod42aj4c zaide4teatru komponowanego
wskazuj4c 2r6dl.a inspiracji, przybliza nam r6wniez postaci wsp6lczesnych kompozytor6w

i

-

rewolucjonist6w, takich jak John Cage, Krzysztof Penderecki czy Heiner Goebbels.
RozdziaL drugi to opis zalozerl teatru komponowanego, atak2e opis glownych zasad, kt6re

towarzyszyly realizacji spektaklu ,,Apollo i Marsjasz", opis mitu i trop6w, kt6re pojawily sig
podczas pracy badawczel doktorantki. Wychodz4cbardzo SciSle od mitologii szukala

wlasnych trop6w w interpretacji gl6wnych postaci tawi4zulqc do wspolczesno6ci

i sztuki

wspolczesnej. Dzigki temu Apollo, MarsjasziMuzy zyskuj4 bardzo wiarygodny, ludzki

wymiar, bliski naszej rzeczywistoSci. Rezyserkal4czy w swoim projekcie wsp6lczesne trendy

w sztuce, szukaj4c dla nich odniesienia w starozytno6ci i odwrotnie historyczne aspekty
umieszcza w kontek6cie sztuki wsp6lczesnej. Jest to dzialanie bardzo przemySlane,
analityczne, a jednoczeSnie niezwykle tw6rcze.

Rozdzial trzecito opis rcalizacji spektaklu, akcja rozpisana w partyturze i zapis nutowy. W tej
czgSci pracy autorka przybli2a nam zjawisko performansu analizuj4c

je w kontek6cie

historycznym i podaj4c przyl<Lady artystow dna\aj4cych obecnie na pograniczu sztuki
performatywnej. Nastgpna czgtc,bardzo przydatna, to rozpisana partytura kolejnych dzialah

scenicznych. Dzigki temu opisowi mo2emy bardzo dokladnie wyobrazi6 sobie to, co sig
dzieje w trakcie przedstawienia.

.

Rozdzial czwafiy to podsumowanie projektu badawczego. Pracg zamykaj4wywiady z
kompozytorem, scenografem i choreografem,kt6rzy zostali zaproszeni do wspoltrvorzenia
projektu. Jest to ciekawa wypowiedZ, zdecydowanie wzbogacaj1ca dysertacjg opiniami
wsp6hw6rc6w.
Praca teoretyczna Joanny Gerigk, przedstawia sig jako rzeczwdrtoSciowa

i interesuj4ca,

szczeg6lnie jako zapis procesu tw6rczego w ramach projektu badawczego oraz pr6ba

przybli2enia

i

zanalizowania teatru komponowanego. Jest napisana z pasjq, przez osobg o

szerokich horyzontach i duzej wiedzy. Zar6wno z lektury dokumentacji, jak i rozprawy

doktorskiej, wylania sig obraz osoby niezwykle pracowitej, niezale2nq, poszukuj4cej nowych
dr6g w teatrze,' podejmuj4cej wyzwania, odwaznej i obdarzonej du24 kreatywnoSci4. Joanna

Gerigk potrafi Swietnie zbierat do6wiadczenia,lEczy(, fakty i tw6rczo interpretowac zjawiska
z zakresu sztuki.

Stwierdzam, 2e dorobek artystyczny i pedagogiczny oraz przedstawiona pracateoretyczna,
spelniaj4 ustawowe wymagania i stawiam wniosek o dopuszczenie Joanny Gerigk do
dalszych procedur przewodu doktorskiego.

