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i

dydaktycznego oraz rozprawy
doktorskiej mgr Joanny Gerigk ,nTeatr komponowany ' proiekt
badawczy pod tytutem Apollo i Marsjarl' pod kierunkiem prof. dr hab.
Recenzja dorobku artystycznego
Miroslawa Kocura.

Rada Wydziatu Lalkarskiego Panstwowej Wyzszej Szkoly Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie, Filia we Wroctawiu w przestanym pi6mie z
dnia 10.07.2017 roku powierzyta mi funkcjg recenzenta w przewodzie
doktorskim mgr Joanny Gerigk. Do wniosku dotqczone zostaly wymagane
dokumenty, takie jak praca doktorska, informacje o dorobku artystycznym i
dydaktycznym, recenzje realizacji teatralnych, rekomendacje Srodowiskowe
oraz nagranie DVD dokumentujEce projekt badawczy,,Apollo i Marsjarz".

Pani mgr Joanna Gerigk (ur. 25.07.1977 roku w Starogardzte Gdanskim)
ukonczyla Kierunek Rezyserii Wydziatu Lalkarskiego we Wroctawiu w roku
2013 po obronie magisterium oraz zrealizowaniu praktycznych prac
warsztatowych. W trakcie studiow we Wroctawiu otrzymala Stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wyro2niajqce osiqgnigcia w
nauce. Kilka lat wcze6niej, w roku 2005, sfinalizowala z sukcesem studia na

Wydziale Wiedzy

o

Teatrze Akademii Teatralnej

im.

Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie, w roku 2001 uzyskata tytut plastyka w zakresie
technicznej realizacji widowisk w Policealnym Studium Zawodowym Techniki
Teatralno - Filmowej w t-odzi, zaf w roku 1998 zakonczyla edukacjg w
Studium Ksztatcenia Animatorow Kultury w Ciechanowie. Dodatkowo Pani
mgr Joanna Gerigk odbyta kurs dramy ll stopnia ijgzyka migowego oraz cykl
szkolen metodycznych: ,,Nauczyciel wobec patologii". Swiadoma droga
rozwoju w zakresie zgtgbiania szeroko postrzeganej wiedzy teatralnej miata
tez ciqg dalszy w ramach wspotpracy z Wydziatem Lalkarskim we Wroctawiu,
zktorym zwi4zanajest od roku akademickiego 201312014.

Dokonania artystyczne Pani mgr Joanny Gerigk sE bardzo interesujqce.
Mozna tu bardzo wyralnie wskazac dwa podstawowe pola dziatalno6ci
tworczej. Pierwsze to obszar prac zwi1zanych z dramaturgia. W roku 2010
tekst ,,Miss Julia Pastrana" zostat zakwalifikowany do finatu konkursu
,,Metafory rzeczywistosci" organizowanego przez Teatr Polski w Poznaniu,
gdzie zdobyt wyro2nienie oraz Nagrodg Dziennikarzy. W roku 2O1S dramat
przettumaczono na iqzyk czeski, a jego premierowe czytanie odbyto sig w
Divadlo Komedie w Pradze. W lutym 2016 roku na scenie Wroclawskiego
Teatru Lalek zrealizowany zostat autorski tekst mgr Joanny Gerigk ,,Tesla v!.
Edison czyli z pr4dem lub pod prAd". Drugie pole to oczywiscie rezyseria i
realizacia autorskich przedstawien. Tu wyrolnialA sie prace w teafrach w
Czechach: ,,Magiel/Mandl" w Divadlo lnspirance i ,,Vodnikuv sen" w Divadlo
No Kakabus oraz udzial w migdzynarodowym projekcie w ramach stazu w

DAMU w Pradze, ktorego efektem byt wtoskoibelgijsko/f rancusko/f iriski
spektakl ,,Dreaming-machine". Na rynku krajowym, po udanym spektaklu
dyplomowypn ,,Cukier" wy16znionym NagrodE Marszatka wojew6d ztwa
Dolno6lqskiego, najwigksze sukcesy zapewnify Pani mgr Joannie Gerigk
spektakle: ,,Le Filo Fable" zreahzowany w Teatrze Lalki i Aktora w
Watbrzychu oraz ,,Po sznurku" Wroctawskiego Teatru Lalek. Walbrzyski
spektakl oparty na motywach bajek tilozoticznych z ro2nych stron Swlata

odwiedzit wigkszo6c polskich festiwali zdobywajqc uznanie i nagrody, m.in.:
zespotowq nagrodg aktorskq na lV Festiwalu Teatrow Ozywionej Formy

Maskarada

w

Rzeszowie

czy nagrodg ,,Kota w worku" na xvil

Migdzynarodowym Festiwalu dla Dzieci i Mtodzie2y Korczak w Warszawie.
Za wa2n9 wyroznienie uznac nale2y przyznanie przedstawieniu ,,Atestu
Assitej - Swiadectwa Wysokiej Jako6ci i Poziomu Artystycznego za rok 2012",
jak rownie? prezentacja spektaklu w ramach programu ,,Teati polska" w roku
2014. Tak spektakl podsumowuje krytyk Barttomiej 'Miernik:
,,W Watbrzychu powstata Swietna bajka dla najmtodszych. To przedstawienie
krotkie, zgrabne na temat. Le Filo Fabte w rezyserii Joanny Gerigk to
przedstawienie, na ktorym procz dzieci bawiq sig tez doro6li
1...; at<toistwo

i

jest tu bardzo sprawne. Tempo gry, sypiqce sig jak

z rqkawa rezyserskie
pomysly, to niewqtpliwie atuty tego powstatego w watbrzyskim Teatrze Lalki i
Aktora spektaklu."

Drugi z wymienionych spektakli ,,Po sznurku" nominowano do wroctawskich
odkryc artystycznych ,,Warto 2015", nagrodzono na Festiwalu Ma{ych
Prapremier w Walbrzychu za scenariusz, rezyserig dla Joanny Gerigk i za
rolg dla Tomasza Ma5lqkowskiego. Wyroznienie za scenografig dla Jana
Polivki przyznano wroctawskiemu przedstawieniu na XXVtil - Festiwalu
Teatralnym Walizka w t-omzy.

ll

,,Najnowsza premiera Wroctawskiego Teatru Lalek, Po sznurku w rezyserii
Joanny Gerigk, to prawdziwa peretka - zachwyca, wzrusza, zapewnia haust
tworczej wolno6ci , aprzy okazji stawia pytania o to, co jest normq, a co poza
niq wykracza." - pisze Magda Piekarska w Gazecie wyborczej, a Daniel
Groszewski na portalu Dzielnice Wroclawia podsumowuje: ,,spektaklu w

rezyserii Joanny Gerigk nie

da sie

opowied zie6.
zobaczyc. Ten cudny brak zasad i brak logiki."

To trzeba po prostu

Analizujqc wy2ej wymienione realizacje jak rowniez te z ostatnich sezonow
teatralnych molna Smiato przyznac, 2e pani mgr Joanna Gerigk jest

rezyserem poszukujqcym, wyroaniajacym

sie

profesjonalizmem,

oryginalno6ciq, dobrym smakiem oraz warsztatowym przygotowaniem do
uprawiania zawodu.
Dorobek dyflaktyczny Pani mgr Joanny Gerigk na uczelni wyzszejzamyka sig
w latach akademickich 201312014-2016/2017. Nie jest to byc moze czas
dtugi, ale jak wskazujq rekomendacje wyktadowcow Wydzialu Lalkarskiego
we Wroctawiu z pewnosciq intensywny i owocny. Pierwsze dwa lata wypetnify
do6wiadczenia na stanowisku asystenta u boku prof. Jerzego Bielunasa w
ramach zEQc ,,Rezyseria teatru lalek" i prof. Aleksandra Maksymiaka, kt6ry
prowadzit wowczas,,Propedeutykg rezyserii teatru lalek".

Z rekomendacji prof. Jerzego Bielunasa: ,,Pani Joanna Gerigk byta mojE

asystentkE i wielokrotnie mogtem sig przekonac, ze jest osobq bardzo zdolnq
posiadalqc4 du2e predyspozycje pedagogiczne. (. .) Potrafi wnikliwie
obserwowac pracg studentow, szczegotowo jq analizowac i dawac im trafne
uwagi (...) w pracy data sig poznac jako osoba sumienna,ktoraznajduje czas
dla studentow, chgtnie stuzy im rad4 i pomaga w czasie dodatkowych prob
(...) Uwazam, 2a anga2ujqc paniq Joanng Gerigk nasza Uczelnia zyska
znakomitego mtodego pedagoga."

i

Ten sam okres wypetniata wspotpraca przy zajgciach z ,,Dramaturgii w
tealrze" prowadzonych przez dr hab. Tomasza Mana oraz z ,,Scen
Klasycznych" pod okiem prof. dr hab. Mirostawa Kocura.

Z rekomendacji dr hab. Tomasza Mana: ,,Znakomicie porozumiewa sig ze
studentami. Potrafi w sposob komunikatywny przekazac swojq szeiokq

wiedzg. Pani Joanna wyrohnia sig obowiqzkowo6ciq i wyrozumiaGciq. Jest
znakomicie wyksztatcona i posiada wysokq kulturg osobist4."

Z

rekomendacji prof. dr hab. Mirostawa Kocura: ,,Rewelacyjnie pracowala z
mtodymi aktoramj, inspirujqc ich do skonstruowania w petni dojrzatych i
delikatnych relacii, a przy tym zaskakujqco gtgbokich t zto1onych. poirafita
zachqcic performerow do postugiwania sig nowoczesnymi Srodkam i wyrazu" .

Od roku akademickiego 2014120.15, Pani mgr Joanna Gerigk poprowadzita
samodzielnie przedmiot ,,Propedeutyka rezyserii teatru lalek", a w roku
201512016 wspotpracowata ze studentami roku lll Wydziatu Lalkarskiego
PWST we wroctawiu w ramach zajqc ,,Praca nad rol4" otaz ,,Monorog w

formie". W roku 2015 Pani mgr Joanna Gerigk rozpoczqlawraz ze studentami
i zaproszonymi tworcami projekt badawczy zwi1zany z praktykowaniem tzw.
teatru komponowanego. Zakonczony pokazami w 2017 roku projekt stat sig
przedmiotem rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska napisana przez Paniq mgr Joanng Gerigk ,,Teatr
komponowany - projekt badawczy pod tytutem Apolto i Marsjar2' to
wyro2niaj1cy sie erudycjq zapis do6wiadczen rezyserskich zwiqzanych z
praktycznym przelozeniem na scene nieco enigmatycznej i niedookre5lonej w
Srodowisku teatralnym teorii tzw. teatru komponowanego. Praca w ramach
projektu badawczego, co wynika
czystej logiki, zajdada podej6cie

z

poszukujAce i nastawienie na eksperyment. Taki wta6nie wymiar ma
zaprezentowana podczas pokazow praca rezyserki ze studentami
wroctawskiego Wydziatu Lalkowego PWST, obudowana wspotpracq z
zawodowymi artystami. Proba przeniesienia najwazniejszych idei teatru
komponowanego w procesie pracy z aktorami nad spektaklem z pewno6ciq
wymagata wnikliwej pracy nad wyodrgbnieniem ,,kamieni milowych" owej
koncepcji, ktora w rzeczywisto6ci teatralnej jakqznamy z dokonaf artystow z
catego Swiata jest bardzo szeroka, by nie powiedziec nieograniczona bo
zwi4zana z aktualnq percepcjE i wrazliwo6ciq artyst6w, ktorzy raczej starajq
sig unikac mozliwo6ci wpisania ich dziatalno6ci w okre6lony schemat tworczy.
Tu jednak Pani mgr Joanna Gerik zdale sie zawq2ac w ramach swego
badania postrzeganie tzw. teatru komponowanego do dwoch waznych

elementow: programowego, Swiadomego, wsp6lnego poszukiwania

i

eksperymentowania rezysera ze wszystkimi wspoltworcami nad materiq
spektaklu oraz do wykorzystania w procesie budowania struktury spektaklu
regut rodem z kompozycji muzycznych, ktore charakteryzujq sig Scis{ymi,

wrecz matematycznymi zasadami, przy jednoczesnym zachowaniu
rownowagi uzytych w spektaklu Srodkow zapewniajqc tym samym efekt

polifoniczno5ci. Owo zalolenie mo2na wysnuc ze stow, ktore zapisane sq juz
we wstgpie do rozprawy:
,,Moje zainteresowanie tym tematem wi42e sig

z fascynacj4

muzyczno5ciq,
wszelkimi nowatorskimi sposobami uzywania dZwigkow w

rytmem oraz
spektaklu teatralnym. Zarowno muzykg i plastykg traktujg
partnera dla tekstu scenicznego i dzialan aktorskich."

jako

rodzal

,,Teatr komponowany sprawia, 2e muzyka, plastyka, gra aktorska, stowo,
Swiatto stajq sig prawdziwie rownoprawnymi sktadnikami, a rola jednego
wobec drugiego nie jest stuzebna."

,,(...) sprobujg w rozprawie wykazac,2e aby eksperymentowac artystycznie w
spos6b naprawdg interesujqcy, trzeba by6 artystq otwartym dojrzatym,
posiadajacym znajomoSc rzemiosfa,
tak2e my6lec
sposob
wszechstronny, jednak przede wszystkim wiedziec, dlaczego sie
eksperymentuje."

i
w

ale

Nalezy dodac, 2e ow wstgp nakre6la zakres pracy, jej strukturg, gtowne tezy
oraz przeprowadza rzetelny dowod powiqzania, a wrgcz nierozerwalnoSci
akcentowanej wcze6niej muzykt z teatrem, ktora na przestrzeni wiekow

prze2ywala wraz

z

dramaturgiq przemiany naturalnie wynikajqce z
obowiqzujqcych Swiatowych trendow, jak rowniez realnego postgpu w
naukach humanistycznych i matematycznych. W tym samym wstgpie
wskazuje na postawy artystyczne m.in. Edwarda Gordona Craiga, Leona
Schillera, Slanistawa Wyspianskiego, Erwina Axera, Konrada Swinarskiego,
by wskazac tworcow, ktorzy na fundamencie szerokiej wiedzy, jak rowniez
Swiadomo6ci wsp6tistnienia polifonii Srodkow scenicznego wyrazu, podjgli
ryzyko budowania autonomicznych i wyrazistych form teatru. To prawda, 2e
jak pisze mgr Joanna Gerigk ,,arty6ci majq prawo a mohe nawet obowi4zek
poszukiwania wtasnej drogi" . Wazne jest jednak, aby pragnienie wybicia sig
z indywidualnq Sciezkq nie oznaczalo jedynie pustej formy wpisujEcej sig we
wspotczesne mechanizmy mody stawiajqcej na efekt ,,nowosci" i akcentujqcej
prymitywnq stawg. Niedosyt a moze nawet niepokoj w tym ciekawym
rozwa2aniu budzi fakt, 2e w owym artystycznym zestawie osobowo5ci nie
akcentuje sig lalkarskich indywidualno5ci. Wspomniec tu nalelaloby chocby
Jana Dormana, Jan Wilkowskiego czy Piotra Tomaszuka.

Pierwszy rozdziat pracy kre6li przed czytelnikiem panoram q 2rodet teatru
komponowanego, jak rowniez liczne konteksty przybliilaj4ce jego istotg.
Znamienne jest stwierdzenie, iz mimo niewqtpliwych sukcesow artystycznych
tworcow takich jak Heiner Goebbels czy Robert Wilson wpisuj4cych sig

wedtug Pani mgr Joanny Gerik w ten nurt, ,,teatr komponowany wci42 nie jest
uznawany za konkretny gatunek". Nie dostajemy
jednozna cznej
odpowiedzi na temat przyczyn tego faktu.
'Pani mgr Joanna Gerik dopatruje sig korzeni czy te2 elementow teatru
komponowanego w koncepcji dzieta totalnego Wagnera, teatru inscenizacji
Wielkiej Reformy Teatralnej, w jawiqcej sig od antyku po modernistyczne
akcentacje syntezie sztuk, w Witkacowskiej Czystej Formie, Dadaizmie, w
Teatrze Okrucieristwa Artud, kofcz1c na sztuce Performance. Jako pocz4tek
f unkcjonowania tego zjawiska, autorka pracy wskazuje czas, w jakim rodzity
sig eksperymenty muzyczno-teatral ne kompo zylora, autora slynnego utworu
,,4,33" Johna Cage'a. Na gruncie polskim podobne dzialania dostrzega w
nietypowych i oryginalnych rozwi4zaniach Krzysztofa Pendereckiego w latach
sze5cdziesiqtych XX wieku. KofcowE partie tej czgsci pracy stanowi przeglqd
specyficznych technik tworzenia spektakli przez znacz4cych re2yserow teitiu

tu

komponowanego: Heinera Goebbelsa, Georga Aperghisa, Einara Schleefa
oraz Christopha Marthalera. Wszystkich wymienionych tworc6w wi42e
charakterystyczna,,muzycznos6" tworzonych przedstawien. Brakuje tu jednak
przyktadow
przestrzeni teatru lalkowego, np. eksperymentalnych
interpretacji dziet Williama Shakespeara w rezyserii Rustana Kudasowa czy
Michaela Vogla, poszukiwari Christopha Bogdanskiego. My6lg, 2e prace
wymienionych tworcow korespondujq z materi1, ktorej dotyczy opisywany w
tej pracy projekt badawczy.

z

Drugi rozdzial rozp@wy doktorskiej rozpoczyna wywod, ktory jest probq
zbli2enia sig do definicji pojgcia teatru komponowanego. Rozpoczynajqc od
formufy wywiedzionej z taciriskiego stowa ,,componere", autorka rozprawy
wyro2nia jego gtowne cechy takie jak: ,,muzycznofic" , czyli rozpatrywanie
spektaklu w ujgciu muzycznym, polifoniczno6c Srodkow wyrazu uzytych w

przedstawieniu

oparta o ich niezaleznoSc oraz

kolektywne
eksperymentowanie wszystkich tworcow wokot zalo2ef przedstawienia na

bazie technik improwizacji do momentu utozenia partytury scenicznej. Po
czgSci teoretycznej rozdzialu nastepuje opis procesu powstawania koncepcji

i

poczqwszy od poszukiwan tematu
przedstawienia poprzez analizq jego kontekstow i realizacji w przestrzeni
sztuki do odnalezienia wspotczesnych aktualizacji mitologicznego tematu
wraz opisem pomystow inscenizacyjnych. Bardzo ciekawie w tej czgsci
rozprawy przedstawiony zostaje koncept zbudowania kompozycji

spektaklu ,,Apollo

Marsjarz"

,

przedstawienia w oparciu o strukturg sonaty.
,,Na poczqtku pracy na projektem,,Apollo

i

Marsjarz" bardzo istotne byto dla
nas okre6lenie rodzalu kompozycji- muzycznej, jaki chcemy zastosowac.
Razem z kompozytorem uzgodniliSmy, 2e bqdzie to forma sonatowa, ktora

sktada sie z

trzech czg5ci: ekspozycji, przelwarzania

i

powtorzenia.(...)Ekspozycja to prezentacja dwoch kontrastujEcych ze sobq
temat6w. Pierwszy z nich to temat mgski - gtowny, energiczny w nastroju,
Zywy dynamiczny, odpowiada na niego temat drugi, zwany zefskim,
stonowany i bardziej melodyjny. Pomigdzy nim pojawia sig tqcznik. W czgsci
drugiej tematy zostajq przetworzone pod wzglgdem melodycznym,
rytmicznym, harmonicznym oraz fakturalnym.(. ..) Trzecia czgsc zwana jest
tak2e reekspozycjq albo rekapitulacjq. wystgpujq w niej te same fazy, co w
ekspozycji, ale zostaj4 ujednolicone tonalnie.(...) Formg sonatow4 porownuje
sig do powie6ci lub dramatu klasycznego o trzech aktach. Taki wybor bardzo
dobrze porz4dkowat nasz uktad dzialan scenicznych oraz rozpisywanie
partytury."

i

W nastgpnym rozdziale Pani mgr Joanna Gerigk wprowadza w porz4dek
wywodu termin tzw. strategii performatywnych postaci scenicznych. Aktor jest
tu zdefiniowany jako performer, zatem owe strategie performatywne stajq sig
zapisem okre6lonych dziatari aktorskich na przeslrzeni catego spektaklu, w

ktorym to zawierajq sig zasady konfliktow, cele postaci i motywacji oraz ich
symbolika. Wszystko to sktada sig. na proces budowania ciekawej scenicznej
wypowiedzi wzbogaconej o wiersz Zbigniewa Herberta ,,Apollo i Marsjarz".
,,Ostateczne okre6lenie dzialan Apollina jako performansu otworzylo w naszej
pracy pole nowych znaczen dato tak2e mozliwo5c petniejszego, bardziej
aktywnego uczestnictwa widza w spektaklu.(...) Cata pierwsza czqsc
spektaklu poprowadzona zostata jako performans
udziatem widzow,
sktadajqcych sie z takich dzialan performatywnych jak nagrywanie ludzi
wchodzqcych do sali, demonstracja nagranego materiatu
dlwiqkowe
uruchamianie przeslrzeni sceny oraz samej scenografii."

z

,

Rozdziat konczy dokumentacja fotograficzna projektu, bardzo precyzyjnie
opisana partytura dzialan aktorskich oraz zapis nutowy zaistnia{ych w
przedstawiqniu partii wokalnych.

Ostatniq czqfic pracy stanowiq wywiady rezyserki z tworcami przedstawienia.
Dzigki rozmowom z partnerami, ktorzy pracowali na koncowy efekt, mozna
odczuc gtgbokie zaanga2owanie w proces poszukiwania odpowiednich
Srodkow wyrazu do zrealizowania idei. To bardzo interesuj4ce refleksje
budujqce obraz artystow pokornych wobec materii tworczej , ktorzy poszukujq
najlepszych rozwi4za6, uciekajqc jednocze6nie od smutnej teatralnej
sztampy.
Scenograf MichatDracz tak mowi o tym co nowego spotkato go w pracy nad
projektem: ,,Zespolenie wszystkiego, dzwigku, tekstu, ruchu na takim
poziomie. Powiem szczerze, 2e w mojej pracy jeszcze nie zdarzyt sig taki
projekt, ktory brn4t a2 tak gtgboko. Dekoracja wspotgrata z dZwigkiem i
wytwarzala dZwigk, a tekst te2 dziatat muzycznie w interakcji
mojq
dekoracjq."

z

KONKLUZJA:
PiszEc podsumowanie, chciatbym zwrocic uwage na szerokE wiedzg pani
mgr Joanny Gerigk w zakresie teatru, literatury i szeroko pojgtej kultury

wywod stworzony

w

rozprawie

jest bardzo drobiazgowy, eiudycyjny

i

przeirzysty. MySlg, 2e bardzo dobrze oddaje przebieg projektu badawczego,
ktory udowodnit podczas finatowych pokazow na scenie, iz metoda pracy w
zakresie teatru komponowanego ma sens i prowadzi do ciekawych a ta-k2e
oryginalnych efektow. Uwalam, 2e na uznanie zastuguje opisany system
pracy, w ktorym rownolegle uczestnicz1 studenci i zawodowi tworcy. Daje to
z pewno6ciE realne do5wiadczenie warsztatowe mtodym adeptom sztuki oraz
poczucie wspo{tworzenia dziela, co wydaje sig byc warto5ci4 najwy2szq. Pani

mgr Joanna Gerigk potrafi przeanalizowac i zweryfikowac do5wiadczenia
wynikajqce z praktyki scenicznej w formie bardzo ciekawego naukowego
dyskursu prowadzqc jednoczeSnie samodzielnq refleksjg nad wlasnq
tworczo6ciE i postaw4 artysty wobec wtasnej pracy.
Zgodnie z arl.13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

tytule naukowym oraz stopniach

i

i tytule w zakresie sztuki, wnioskujg o

dopuszczenie Pani mgr Joanny Gerigk do kolejnych etapow postgpowania o
nadanie stopnia doktora.

Bialystok, dn. 27 .07 .2017

dr hab. Marta Rau
Akademia Teatralna
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Wydzial Sztuki Lalkarskiej w Bialymstoku

Recenzja dorobku artystycznego i pedagogicznego oruz rozprawy

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

i

stopnia doktora w dziedzinie sztuk teatralnych.

Pani Joanna Gerigk moze pochwali6 sig gnrntownym wyksaalceniem teatralnym. W
dol4czonej dokumentacji znajdujemy wiele Swiadectw i dyplom6w, i to w wigkszofci z
ocenami celuj4cymi lub bardzo dobrymi. Swoj4 edukacjg teatraln4 zacz$a od Pomaturalnego
Studium Kszalcenia Animatorow Kultury i Bibliotekarzy, gdzie uzyskala tytul zawodowy
animatora kultury w zakresie specjalnofci teatralnej. Kolejna szkola policealna ukoficzona

przezpani4 Joanng to Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralno-Filmowej, po
ktorym uzyskala tytul zawodowy plastyka w zakresie specjalno6ci: technicznarcalizaila
widowisk. Na Swiadectwie uzyskala z egzamim praktycznego ocenQ bardzo dobr4. Nastgpny
etap ksztalcenia to ju2 studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej im.

Aleksandra Zelwerowicza-w 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 2013 naWydziale Lalkarskim we Wroclawiu, Pafistwowej 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
wyr6zniaj4ce osi4gnigcia w nauce na rok 201012011. W trakcie studi6w odbyla r6wniez

roczny staz w Akademii Muzyckich Umeni w Pradze, poszerzajqc swoj4 wiedzg o nowe
do6wiadczenia. Zwi4zki zPng4pozostaly r6wnie2 po zakohczeniu stazu i zaowocowaly

2

licznymi projektami teatralnymi w nastgpnych latach Poza tym Joanna Gerigk uzupelnila
wyksztalcenie koircz4c kurs dramy w roku 2004, za{ w roku 2006 uczestniczyla w cyklu
szkolefr organizowanychprzez stowarzyszenie KLANZA : nauczyciel wobec patologii
spolecznej. Jest r6wniez po specjalistycznym kursie jgzyka migowego. Przez dwa lata byla
sluchaczk4 Akademii Psychologii Alternatywnej w tr-odzi,\4cz4c uczestnictwow zalgciachze
studiami w Akademii Teatralnej w Warszawie. Brala re2tdzialw szkoleniach w ramach

projektu Phare 2003 Rozwoj Zasobow Ludzkich

- Miejsca praiy w seklorze kultury.

Ci4gle zdobywanie wiedzy Pani Joannal4czyla z powodzeniem z prac4 zawodow4. Byly to
czgsto inicjatywy o du2ym potencjale prospolecznym. W latach 2001-2007 reahzowala

migdzy innymi autorskie programy edukacji teatralnej dla dzieci

i nrtodzie2y, atak2e

prowadzila grupe teatralno-terapeutyczn4 w Fundacji Centrum Praw Kobi et w Lodzi.
Sledz4c drogg edukacyjn4 Joanny Gerigk, kolejne szkoly, kierunki

zauwa2ytwyraLn4 chgt zglgbienia

i

i szkolenia, mozemy

realizowania pasji, kt6r4 jest sztuka teatru. JednoczeSnie

odnoszg wrazenie, ZePani Joanna probuje pol4czyt swoj4 pasjg z dzialalnoSci4 prospoleczn4.

Z analizy dorobku wylania

sig obraz osoby o bardzo interesuj4cej osobowoSci, wrazliwej

i

otwartej na drugiego czlowieka, ogromnie zaanga2owanej spolecznie, poszukuj4cej
uzasadnienia dla istnienia sauki teatru w przestrzeni publicznej, gdzie moze on takZe pelnid

funkcje pedagogiczne, edukacyjne, spole czne, terapeutyczne. Jednocze6nie teatr, dzielo
teatralne, pozostaje dla niej kreacj4, posiada walory estetyczne, h6re pozwalaj1 zaliczy6 je do
sztuki, nie tylko do dziatahterapeutycznych. Pol4czenie tych roznych i czgsto bardzo
nieprzystaj4cych cech dzialania teatralnego jest dla niej wyzwaniem, prowokacj q, potrzebq,

znalezieniawlasnej drogi, wlasnego stylu. Staje sig laboratorium, nieustannym
poszukiwanienU eksploracj4 nie tylko samego jgzykateatralnego, ale wchodzeniem w gl4b, w
temat, w treS6, w sensy, kl6re mog4 wybrzmie6 w odpowiedniej formie, daj4c nam
artystyczn4 satysfakcj

g.

Opinie dol4czone do dokumentacji s4 niezwykle pozytywne, opizuj4ce Pani4 Joanng jako
artystkg i jako pedagoga. Boguslaw Kierc rekomenduj4c przedstawienie Joanny Gerigk
,,Sklep z teatrem" pisze: ,,W wersji, kt6r4 ogl4dalem, byla to feeria urzeczywistniaj4cego sig
snu o teatrze, teatru 6ni4cego siebie przez wyraziste gry,,w to, co jest"

i,,w to, czego nie ma".

A dalej konkluduje: : ,,Wyrafinowany dowcip, czula ironia i blyskotliwa inteligencja
znakomicie uwydatniaj 4 re2yserski talent Joanny Gerigk"
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