drArkadiusz Klucznik
Pafrstwowa Wy Asza Szkola Teatralna

im. L. Solskiego w Krakowie

Filia we Wroclawiu

AUTOREFERAT

Pisanie autoreferatu zwiqzanego z przewodem habilitacyjnym oraz zbieranie materialow
dotyczqcych dorobku artystycznego i zawodowego sklania do refleksji nad wlasn4 drog4
artystyczn4.

Kiedy zaczynalem swoj4 pracg w teatrze, nie przypuszczal.em,2e Ao2y sig na ni4 tak wiele
tak roznych od siebie dziaNah czy zdarzeri; nigdy nie przypuszczil.em,2e drogata bgdzie prowadzii
od sztuki aktorskiej przez rezyserig (rowniez rezyserig Swiatla), prowadz1c w koricu ku funkcji
zarz4dzaniateatrami i kreowania ich profilu artystycznego. Mimo jednak tak wielu do6wiadczeir
artystycznych, przez kt6re udatro mi sig przej36, mimo pelnionych funkcji w instytucjach

teatralnych, zawsze, do dzi6 najbardziej czujg sig rezyserem teatralnym. To wlaSni e praca rezysera
jest moim pierwszym i gl6wnym zajgciem i to w pracy rezysera odnajdujg sig najlepiej.
Od drugiego sezonu mojej aktywnoSci zawodow{ praca artyslycznaprzebiegata r6wnolegle
do pracy dydaktycznej, zar6wno na wroclawskiej uczelni, jak i w instytucjonalnych

i nieinstytucjonalnych oSrodkach ksztalcenia lalkarzy w Finlandii, Belgii, Turcji czy Indonezji,

I dzigki nabywaniu nowych

doSwiadczefr w pracy

w teatrze, m.in. w trakcie indywidualnych

artystycznych peregrynacji, mogg przekazywae wci42 w nowy spos6b wiedzg i umiejgtno$ci
studentom, zarowno adeptom aktorstwa, jak i rezyserii. Praca dydaktyczna w oSrodkach

zagranicznych poszerzyla moj4 wiedzg i doSwiadczenie dotycz4ce teatru i ksztalcenia teatralnego

w innych obszarach kulturowych; pokazala mi r6znice i podobiefstwa, walory i wady roimych
system6w, sposob6w i metod ksztalcenia.
Podobne relacje istniej4 pomigdzy moj4 prac4 zawodow4

w teatrzei prac1w szkole

teatralnej, na obu polach korzystam naprzemiennie z do6wi adczeh. Nie wyobrazam sobie, aby

moglo by6 inaczej. Dlatego terz, kiedy podsumowujg pewien etap mojej dzialalnoSci, z satysfakcj4
stwierdzam, ze dane mi bylo tak wiele zobaczyc, sprobowai , poznat tak wielu ciekawych ludzi

i

czerpat z ich doSwiadczeh. Mam nadziejg, ze na mojej dalszej drodze artystycznej bgdg napotykal

podobne przygody
radoSci, satysfakcj

i

zdarzenia artystyczne, a kolejne realizacjebgd4przynosic mi stale tak wiele

i i ni espodzi anek tw6rczych.

STTIDIA I AKTWNOSC ARTYSTYCZNA POD CZAS STIIDIOW

W latach szkolnych nie przypuszczalem, ze moje irycie zawodowe zwr4zanebgdzie z
teatrem. Pochodzg zmiasta, w ktorym nie bylo teatru. Nigdy te|nieuczestniczylem w teatralnym
ruchu amatorskim. Kiedy zrerygnowal.em z moich pierwszych studi6w, wyb6r Wydzialu

Lalkarskiego PWST byl przypadkowy Mialem jednak wielkie szczgscie trafi6 do grupy studentow,

w ktorej wigkszoSd moich kolegow byla w pelni Swiadoma, gdzie i po co przyszta.Nie przez
prrypadek na moim roku powstal zespol Klinika Lalek oraz Armadon, w ktorych rownolegle do
normalnego toku nauczania zrealizowano w ciEgu czteroletniego cyklu studi6w az osiem (!)
spektakli. Wszystkie one inspirowane bytry technikami i formami teatru lalek w szerokim teso

slowa znaczeniu.
DzialalnoSd w Klinice Lalek i wArmadonie byla dopelnieniem lalkarskich studi6w, jednak
dopelnieniem bardzo istotnym, bo pozwalaj4cym na samodzielne eksperymenty i tworzenie
pierwszych wlasnych kreacji. Spektaklem, od kt6rego zacz$a sig dzialalnoS6 zespolu Klinika

Lalek, bylaMsza czarno-biala. Przedstawienie plenerowe zgatunku teatru ulicznego stalo sig dla
nas wszystkich

- w tym dla mnie -

pierwszym samodzielnym poligonem doSwiadczalnym kreacji

teatru formy, teatru lalek. Nauczeni najlepszymi prryl<tradami dzialajqcych 6wcze6nie mniejszych

i wigkszych zespolow teatru plenerowego (Bread

and Puppet, Teatr Sn6w, Compagnie Jo Bithume,

Cosmos Kolej), podgl4dajqc te teatry na festiwalach (Festiwal Teatr6w Ulicznych w Jeleniej G6rze,

Festiwal Teatru Otwartego we Wroclawit), rozpoczgliSmy wsp6lnq (to waznel) pracg. poczqwszy

od przygotowania projeklow wielkich lalek, rzeiby w styropianie, wyklejania butafory doboru
muzyki, wreszcie kreacji przeslrzeni scenicznej (plenerowej), caly proces doprowadzitr w koncu do
powstania spektaklu, l<16ry zadziwil nas samych. Produkcja pierwszego przedstawienianauczyLa
nas wszystkich pracy zespolowej, jednej z najistotniej szych cech pracy

aw

szczegolnoSci

w

w teatrze w og6le,

teatrze lalek. Tamten spektakl zarownow fazie produkcji,

jak i potem

w prezentacj ach pokaz al, jakwazna j est wspolpraca i wspolodpowiedzialnoSd ludzi za siebie r za
powstaj4ce dzielo-przedstawienie. Nauczylnas dodatkowotakwielu rzeczy,2enie spos6b ich

wymienid jednym tchem. To bytra propedeutyka teatru, ale na niej uczyliSmy sig wspolnie rzemiosla
teatralnego. Praca nadMszq wymusila w nas nabycie najprostszych umiejgtnoSci technicznych, jak
mieszanie kleju czy wyklejanie butafory; ale jednocze6nie nauczyla nas podejmowanaryzyka
artystycznego, uczciwej pracy i wspolpracy w grupie, lojalnoSci. Wszystko to staram sig przekazal
dziS studentom i my51g,2e gdyby wtedy nie zaistnialaMsza, nie poznalbym wielu tajemnic

zawodowych, o kt6rych dziS wiem i kt6rych staram sig uczy6.
Podobne wrazenie mieliSmy ponownie

- juz jako czlonkowie grupy Armadon - kiedy

tworzyliSmy spektakl Salome. Ta ostatnia produkcja byla jednak tworzona przez nas

-

studentow

IV

roku,ludzi wlaSciwie gotowych i przygotowanych do zawodu.
W czasie studiow spotkalem sig z wielkimi artystami sceny zar6wno z gatunku teatru
dramalycznego, jak

i lalkowego. WSr6d nich byli Aleksander Maksymiak

wroclawskiej sceny lalkowej i clowiek wprowadzaj4cy mnie w magig
Krzesistrawa Dubielowna

-

i

- wtedy wyj4tkowy

aktor

zasady teatru lalek,

aklorka Teatru Polskiego we Wroclawiu, pedagog uczqcy nas techniki

i rzemiosla teatralnego, dzigfi kl6remu mogliSmy tworzy6 sztukg teatru, czy Jozef Frymet

-

wyktradowca techniki ,,maska", najoryginalniejszej z technik teatru lalek. To oni na wczesnym
etapie moich studi6w teatru uczyli zasad aktorskiej interpretacji tekstu, analizy

roli i uzycia

wszelkich Srodkow teatralnych w ftreowaniurzeczywistoSci scenicznej, z naciskiem naleatr formy
ozywionej. Zajgcia dotycz4ce planu lalkowego na I roku nczy\y rozpoznawaniaw przedmiocie
bohatera scenicznego, budowania jego charakteru, osobowoSci, jego ruchu poprzez animacjg.

Przedmioty,,aktorskie"

-

interpretacjawiersza, sceny

-

dawaly namnarzgdzia aktorskiego

tworzenia postaci scenicznychprzy uiryclt tekstu, korzystania z calej gamy Srodkow aktorskich
zawartychw tekstach i przekladania ich na sytuacje sceniczne. Praca nad tekstem

w przedmiotach lalkowych, jak i aktorskich

-

- tak

dawala pole do popisu w budowaniu roli, okreSlaniu

jej na bazie tekstu, tozpoznawaniu wszystkich cech postaci orazprzeprowadzaniu linii
dramaturgicznej roli w stosunku do partnerow.
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Cale ksztalcenie na poszczeg6lnych przedmiotach bylo ze sob4 skoordynowane. Nie
chodzitro bowiem o to, aby w ramach jednych zajgctczyc sig animacji lalki, maski
a na

i przedmiotu,

innych interpretacji tekstu i budowania roli. Program dydakryki opieral sig na tworzeniu roli

w teatrze lalkowym wszystkimi mozliwymi Srodkami: animacj4, interpretacj4, ruchem, anahzq
postaci. Tylko tak bowiem mo2e powsta6 bohater sceniczny w teatrze lalek. DziS, kiedy pracujg ze
studentami specjalizacji aktorskiej czy re|yserskiej, w szczeg6lny spos6b staram sig zwracai ich
uwagg na koniecznoSi uzywania wszystkich Srodk6w aktorskich do kreowania bohatera
teatru lalek

-

postaci

- zar6wno w teatrze dla dzieci,jak i dla doroslych.

Waznym fragmentem mojej edukacji bylo podgl4danie, obserwacja moich pedagogow na
scenie. Wroctrawski Teatr Lalek byl wtedy w wysokiej formie artystycznej . Zar6wno na scenie dla

dzieci,jak i na scenie dla doroslych pojawialy sig spektakle wybitne,

a

w nich wyj4tkowe kreacje

aktorskie. My, studenci wydzialu lalkarskiego, ogl4daliSmy bardzo aktywnie kahdy

ztyii6w,

skrupulatnie podgl4daj4c, jak robi sig dobry teatr lalek.

W takich warunkach nie moma bylo nie dad sig porwai walorom teatru lalek. I mimo 2e po
skofrczeniu szkoly trafilem do teatru muzycznego (chorzowski Teatr Rozrywki), juZ po roku

powr6cilem do Wroclawia, jako aktor Wroclawskiego Teatru Lalek i asystent profesora Aleksandra
Maksymiaka w przedmiocie plan lalkowy na roku III.

DZIAI-ALNO

S

C

NAUKOWA/DYDAKTYCZNA

Obecnie na Wydziale Lalkarskim PWST we Wroclawiu prowadzg przedmioty na dwoch
specjalizacjach

-

aktorskiej i rezyserskiej; na pierwszej

- male formy

-

teatralne, rok IV, na drugiej

kompozycja spektaklu dla dz\eir, rok Itr i spektakl warsztatowy, rok fV. WczeSniej przez
kilkanaScie lat prowadzrlem na specjalizacji aktorskiej grg aklorsk4 marionetk4 na roku II. Na

uczelniach zagranicznych najczgSciej zajmujg sig - jako wykladowca goScinny (guest teacher)

-

grq

aklorsk4 w masce. Zar6wno ukofczone przeze mnie studia na bialostockim Wydziale Sztuki

Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie, jak i moja praca rezysera od roku 1997

- w Polsce

r za granicq- pozwalaj4 mi prowadzil zajgcia na tej specj alizacji.
Staraj4c sig

wypelniai stworzony przed laty programrravczania specjalizacji rezyserskiej,

ale i wprowadzaj4c do niego wlasne frr,r6rcze pomysly, zasadniczo opieram sw6j system pracy ze
studentem na

III i na IV roku na konkretnym podziale zadah. Pierwszy semestr
4

przeznaczony jest

naprzygotowanie teoretyczne do pracy na scenie; kolejny, drugi

- napraklyczn4 pracg nad

inscenizacj4 pokazu zaliczeniowego na scenie. Przykladam du2qwagq do przygotowania
teoretycznego przed pracg praktyczn4 na scenie, nie wyobrazam sobie przyst4pienia do pracy
inscenizacyj nej bez wymaganego ,?wprowadzenid' teoretycznego. Dlatego pierwszy semestr pracy

kofrczy sig stworzeniem egzemplarza rezyserskiego
zawieraj4cego wszystkie mozliwe informacje

-

swoistego portfolio spektaklu

-

i ekspozycjg czgsci skladowych spefttaklu w formie

teoretycznej; tekst dramatyczny, jego analizg, opis rol i konwencji, inspiracje plastyczne

-

gotowe

lub cho6by szcz4tkowe , przyktrady inspiracji muzycznych lub gotowy material muzyczny. Ptzy
nad egzemplarzem studenci musz4 poznat praktyczne aspekty prawa

okali pracy teoretycznej

autorskiego, zasady dziaLanateatru oraz etapy produkcji widowiska teatralnego. Wszystkie te
teoretyczne zagadnieniamajEw przyszloSci pomoc w prakfycznej pracy rezyserskiej w teatrze
instytucjonalnym i nieinstytucjonalnym. Zar6wno na roku Itr, jak i na IV wybor tematu, materialu,
tekstu musi by6 podyklowany nadrzgdnq zasad4 stworzenia spektaklu w konwencji teatru

fo.-y

plastycznej. Pojgcie to musi byi jednak traktowane bardzo szeroko, a konwencj amohe opiera6 sig
zar6wno na uzyciu lalek

-

technik tradycyjnych, jak i nowatorskich

- maski czy przedmiotu.

Taki

bowiem powinien by6 cel ksztalcenia rezyser6w teatru angaiuj4cego w swoim nurcie plastykg

w spos6b odmienny ni|tealr dramatyczny czy muzyczny. Podzial ten nie jest jednak wspolcze6nie
jednoznaczny,

gdyi

coraz czgsciej na scenach nielalkowych plastyka zyskuje podobne znaczenie

iak w teatrze lalek.

REZYSERIA-DZIELO

,,Sztuka rezyserii to sztuka wykorzystywania przypadkow..."

-

pisal Louis Jouvet. ,,To nie

zaw6d, ale stan. Rezyserem sig bywa, tak jak bywa sig zakochanym. IloSi mozliwych odcieni jest

niezIiczona..." Duzo w tym racji, ale takie pojmowanie sprawy wydaje sig nieco idealistyczne, zeby
nie powiedziec

- naiwne.

Kim j est rezyser? Jak wygl4d a praaa reLy
rezyser

-

sera?

A moze sztuka rezyserii? I co on - ten

wlaSciwie robi? To najprostsze pytanie, kt6re zadaj4 sobie wszyscy ludzie teatru, ze mnq

wl4cznie. W historii teatru pojgcia,,rezyset'' i ,,rezyseria'' pojawily sig stosunkowo p6Zno, bo
dopiero w

XVIII wieku. Nie znaczy to j ednak,

2e na przestrzeni calej
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historii teatru ta funkcj

a nie

istniala. Rezyserowali swoje sztuki zar6wno anonimowi reLyserzy,jak i najwigksze nazwiska w

historii teatru i literatury: Ajschylos, Eurypides, Szekspir, Molier, Snindberg czy cholby Beckett.

W historii teatru lalek funkcja rezysera pojawila

sig jeszcze p6Zniej. OczywiScie

wielu

lalkarzy solist6w rezyserowalo swoje pokazy lalkowe; w malych grupach semi-profesjonalnych
ktoS z czlonk6w zespolu zajmowal sig zawsze ,,ustawianiem" spektaklu. W Polsce funkcja reZysera

w teatrze lalkowym tak naprawdg wykwitla po II wojnie Swiatowej, kiedy - jeden po drugim zacz$y powstawad instytucjonalne teatry lalek. Teatry te kierowane byly wlaSnie przez pierwszych
rezyser6w polskiego teatru lalek. Dyrektorami byli ludzie o rodowodnepedagogicznym (Henryk

Ryl, Jan Dorman, Stanistraw Stapf), ale zdarzali sig tez artySci plastycy (Wladyslaw Jarema, Jerzy
Zitzman). W polniejszychlatach stworzono dwa wydzialy przy szkolach wyzszych szkol4ce
rezyser6w teatru lalek na poziomie wyilszych studi6w magisterskich

- Bialystok oraz Wroclaw.

Od pocz4tku mojej pracy rezysera najczgSciej interesowaly mnie tematy ,,orientalne",

ktorych barwno66 czy oryginalnoSi pozwalana szerokie spektrum pracy na scenie, zarowno jeSli
chodzi o warstwg tekstow4, plastyczn4, jak

i muzycznq.

Od moich pierwszych realizacji dotykalem

Wschodu, tego kulturowo,,dalszego" (Chiny, Indie, Japonia, kraje arabskie, Turcja), jak rowniez

tego,,blizszego" (Rosja) Prywatnie od lat wielk4 czgS6 mojego czasu i moich zainteresowafr
po6wigcam na podr62e, na poznawanie Swiata

-

glownie A"ii

-

od strony obyczajowej, kulturowej,

religijnej, obserwuj4c tamtejsze kraje i narody. Poznajg tamtejszy teatr i obyczaje parateatralne,
a

jednocze5nieudaje mi sigwlaSnie przezteatr- zvilaszczateatrlalek

-

dotrzec do ludzi i miejsc,

do kt6rych nie docieraj4 turySci w ogole. Moja dzialalnoS6 dydaktyczna wPolsce pozv'rala mi na

wymiang doSwiadczefr z tamtejszymi tworcami, pedagogami i studentami, a czgsto ze zwyldymi
ludZmi. Staram sig bowiem uiywac teatru jako narzqdilapoznania kultury i sztuki tamtejszych
dalekich narod6w.
JuZ

w moj ej pierwszej realizacji w instytucj onalnym Teatrze Lalek Arlekin w tr-odzi

siggn4lem po baSh rodem z 1001 nocy, aliteracko przerobionej przez Bolestrawa LeSmiana na
potrzeby tomu Klechdy sezamowe BaSn o pigknej Parysadzie. Pomysl na tg realizacjg

wzil

sig

z obserwacji kultury islamu, a dokladnie. pozycji kobiet w spoleczeirstwie muzulmahskim. Do
stworzenia tej inscenizacji zainspirowala mnie instytucja haremu

-

prywatnej, rodzinnej czg6ci

palacow wladcow muzulmariskich (czgsto blgdnie w Europie pojmowanej jako ,,dom uciech").

Haremy w kulturze muzulmafrskiej

-

zarowno arabskiej, jak i ottomafrskiej

- byly prywatnQ czgficiq

rezydencji arystokraty cznych, w ktorych obowi4zyw aty bardzo SciSle okreSlone zasady obyczaju,
zachowan, SciSle okreSlona hierarchia ,,spoleczna". A mieszkaly w nich wyl4cznie kobiety
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-

2ony,

nalohnice, niewolnice

i

sluz4ce wladc6w, czasem

z dziecmi. Takie miejsca pozbawione

dostgpu do Swiata zewngtrznego, dlatego te? irycie kulturalne, rozrywki

bytry

byly najczqSciej tworzone

przeztamtejsze mieszkanki. Na takiej wlaSnie zasadzie skomponowany byl tr6dzki spektakl. Aktorki

-

wyl1cznte kobiety

- pod1zaNy za histori4 pigknej ksigzniczki Parysady,

kreuj4c przestrzeh

inscenizacji za pomoc4 przedmiotow (stworzonych na potrzeby spektaklu) z wlasnego otoczenia.
IJLrywaj4c dzbanow, instrument6w, nargili (fajka wodna),

aIete|liSci, owoc6w, tworzyly kolejne

postaci historii, posuwaj4c j4 do szczgSliwego finalu, kiedy tytulowa bohaterka poznaje w kofrcu
swego wymarzonego ksigcia. Ale Parysada musiala przejSc przez kolejne przygody czy proby, aby

dzigki nim stad sig mEdrzej sz4i dojrzalsz4. W kolejnych scenach bohaterowie stworzeni

z przedmiotow wymagali oryginalnego, innego za kazdym razem sposobu animacj i. Dlatego
ku2doruzowo w kolejnych scenach odkrywaliSmy wsp6lnie i studiowaliSmy sposoby poruszania

kolejnych postaci i nadawania im zycia. Nietypowe formy

- lalki wymagaly

specyficznego sposobu

animacji, a same formy plastyczne w pewnych sytuacjach narzucaNy koniecznoSl zaangahowania
czgSci ciala aktorek

-

dtroni, twarzy, stopy

-

by uzupelni6 formg ,,mathNq" Zyrym elementem. Do

spektaklu Zbigniew Piotrowski napisal muzykg inspirowan4zar6wno w metrum, jak i w melodyce

muzyk4kraj6w islamu.
Podobn4 konwencjg przyj4lem po latach, tworzqc z firiskim zespolem Teatteri Kepponen
z Iisalmi przedstawi enie Keisarin

ja satakieli (Cesarz i slowik),jako rezyser i scenograf

inscenizacji. Historia oparta byla na baSni H. Ch. Andersena Slowik. W spektaklu tym bohater6w

tworryly przedmioty inspirowane wazami i amforami chiriskiej porcelany; alrtornJ ubrani w biale
chiriskie,,mundurki", animuj4c kolejne figury wcielali sig w bohater6w andersenowskiej baSni.
Chc4c wzbogacil formg plastyczn4 o dodatkowe elementy inspirowane kultur4 Chin,

wprowadzilem bialy, duzy parawan, kt6ry sfuzyl jako ekran cieni, byl on jakby cytatem
z chifrskiego teatru cieni. Ten sam bialy ekran w pewnym momencie przeistaczal sig w posta6
alegoryczn4

-

chorobg cesarza,frzycznie obejmuj4c posta6

- lalkg -

cesarza. Uzycie element6w

chiriskiej sztuki i kultury cytaty (nie doslowne!) konwencji chifiskiego teatru cieni, wreszcie
m:azyka

-

autorstwa MichalaKowalczyka- oparta na stylistyce i metrum muzyki chiriskiej,

pozvrolily na stworzenie oryginalnego przedstawienia dla dzieci, w kt6rym mlodej widowni dane

bylo dotkn46 chifskiego,,smaku". Spektakl ten dzigki inscenizacji, uzyciu nowatorskich form
lalkowych i ich animacji zostal w Finlandii bardzo dobrze przyjety zar6wno przezwidownig, jak
przez krytykg.
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Innym typem orientu zafascynowalem sig podczas realizacji spektaklu Kultalcala (Ztota
rybkn). Przedstawienie to powstalo z okazjijubileuszu 2}-lecia zespolu Nukketeatteri Hupilainen

w Kangasali w Finlandii. Moje poznawanie tego kraju trwalo juz od roku 1991. Finlandia, chod
leh4caw Europie, kulturowo wywodzi siq z Azji,jej jeryk naleiry do grupy jgzyk6w ugrofifskich
pochodz4cych z Nadwolza. Finowiepoprzez swoj4 odmiennoSd jgzykow4, geograficzne oddalenie
od centr6w kultury europejskiej, polozenie (i separacjg kulturow4!) pomigdzy dwoma wielkimi

mocarstwami (Rosja i Szwecja) zachowali swoj4 kulturg narodow4 w wyj4tkowo oryginalnym
ksztalcie. DoSi powiedziec, ze firiski epos narodov,ry Kalevala jest jedynym przykladem epopei
narodowej kraju europejskiego z czaslw przedchrzeScijairskich, a w swoim charakterze przypomina
hindusk4,Bhagawadgirg. Kultura fifska oparta jest wlaSciwie w catroSci na kulturze ludowej, na

folklorze kraju morskiego z niepoliczaln4 wrgcz iloSci4 jezior. Dlatego te| Zlota rybka, choc wyszla
spod piora rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina, wyj4tkowo nadawala sig na,,grunt" fifiski.

Historig rybaka, j ego 2ony i zlotej rybki opowi

adaNy

w spektakh trzy kobiety

- 2ony rybakow -

ktorych mgzowie wlaSnie wyplyngli na polow Kobiety, czekaj4c na swych mg26w, plot4 sieci

i historig, kt6r4 przedstawiaj4 widowni
jq, zapomoc4 drewnianych

-

odgrodzonej od aklorek sieciami rybackimi. Opowiadaj4

figur, koryta i metalowej, blaszanej ,,z!.otej" rybki. Dla dopelnienia

klimatu fifrskiej tradycji w spektaklu uzyty zostal charakterystyczny dla catej kultury muzycznej
Finow instrument ludowy

-

kantele, swoisty rodzaj cytry. Na nim wla6nie grane byly pieSni fit'rskich

rybakow towarzy sz4ce Puszkinowskiemu tekstowi.
OpowieSci z ksiggi d2ungli to spektakl, w kt6ry nie mozna bylo nie wpleSi motywow

plastycznych i muzycznych, alete| obyczajowych rodem z kultury hinduskiej. Oryginal literacki
tekstu wyszedl spod piora angielskiego pisarza Rudyarda Kiplinga, noblisty z dz\edziny literatury
(1907), kt6ry urodzitr sig w Indiach i wigkszo66 swego irycia otoczony byl kultur4 orientalnej Azji.

U2ywaj4c najwazniejszych w4tkow z Ksiggt dzungli i Drugiej ksiggi dZungli, zbudowalem historig
obrazujqcq spoleczefrstwo hinduskie w mikroskali

- w indyjskiej wiosce -

z jego kastowoSci4,

podzialami spolecznymi rbardzo konkretrymi rolami, ktore odgrywaj4 w tym podziale
odpowiednie osoby. W historii pojawili sig wigc ,,szef'wioski, jego ,,asystent", wdo'rrra (sati)

-

matka Mowgliego oraz inne postaci charakterystyczne dla spoleczet'rstwa hinduskiego. Dodatkowo
cala historiazostaLa powielona i przeniesiona na,,spoleczefistwo" mwerz4t, w klorym istniaty kopie

postaci ludzkiego Swiata. To przeniesienie mozliwe bylo dzigki

llyciu

masek zwierzgcych.

W postaci mvierzgcewcielali sig wigc ci sami aktorzy,H6rzy odtwarzali ludzkich bohaterow,
naktradaj4c maski

i nieco zmieniaj4c sw6j kostium. Dla widza bowiem mialo byi jasne od pocz4tku,
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ze mechanizmy rzydz4ce spoleczefistwem ludzkim podobne s4 do tych, 1K.:6rerz4dz4mvierzgtami,

auczvcia takie jak nienawiSd, zemsta czy milo66 matczyna mog4 byd charakterystyczne zarowno
dlanvrerz4I,
rezyser, ale

jaki dlaludzi. Wprzypadkutego

spektaklu, tak

jaki

poprzednich, nietylko jajako

i scenograf (Elzbieta Terlikowska), choreograf (KatarzynaAleksander-Kmie6),

kompozytor (Jacek Wierzchowski)

- wszyscy

czerpaliSmy inspiracjg z kultury

i sztuki hinduskiej.

Motywow orientu hinduskiegouirylem r6wnie2 w innej premierze -Malaksighniczka,
realizowanej dwukrotnie'. w rzeszowskim Teatrze Maska orazw Teatrze Narodowym (Devlet
Tiyatrolari) w tureckim lzmirze.Tymrazemjednak inspiracje hinduskie zostaly przezemrie
zastosowane, by dokladnie pokazat, r62nice migdzy tradycj4, kultur4

i obyczajowoSci4 Indii

i Europy, a konkretnie: wiktoriariskiej, purytafiskiej Anglii przelomu XD( i )O( wieku. Gl6wna
bohaterka, kilkuletnia Sara Crew

-

podobnie jak wspomniany wcze3niej Rudyard Kipling

- zostaLa

przywieAona zlndli na pensjg do wiktoriafrskiego Londynu. Po raz pierwszy urodzona w Indiach
dziewczynka spotyka sig z chlodem
czas6w.

- tym klimatycznym i tym emocjonalnym -

Europy tamtych

I tgskni. Za slofrcem, za wylewnoSci4 i bezpoSrednioSci4 otaczaj4cych j4w Indiach ludzi.

I tgskni4c, projektuje sobie wizje, wspomnienia hinduskich ulic, targ6w. W cal4 historig, tak jak

w oryginale, wpleciony jest w4tek prawie sensacyjny. Wszystko na

szczgscie

kofczy sig dobrze,

a dziewczynka wraca do swoich wymarzonych Indii.

Oba spektakle, polski i turecki
oddalonych od siebie kultur i tradycji

- zewzgJgdu na ukazanie i pol4czene dw6ch odmiennych,
- trafily

do projektu Ministerstwa Kultury iDziedzictwa

Narodowego PROMES A2014 z okazjijubileuszu 600-lecia stosunk6w dyplomatycznychPolski

i Turcji i byb prezentowane w obu krajach.
W rzeszowskim Teatrze Maska zrealizowalem jeszcze jeden spektakl, kt6rego caly pomysl
opieratr sig na

multikulturowym kalejdoskopie. Podrohe koziolka Matolka to spektakl oparty na

tekScie Kornela Makuszynskiego; do scenariusza wybralem jednak tylko orientalne przygody

koziego bohatera. Dlatego tez Matolek w moim speklaklu odwiedza Chiny, Indie, symboliczn4

Arabig, az w kofcu Afrykg

- tg murzyfrsk4

i tg ,,mvierzgc4" w dzungli. Caly spektakl

skonstruowany byl nazasadzie spektaklu rewiowego, w kt6rym historig podrozy tworzyly kolejne
sceny-numery -kuhdy zar6wno pod wzglgdem estetyki scenografii, jej ksztaltu (maski, figury,

kostiumy), jak i muzyki

-

metrum i melodyjnoSci

-

inny od poprzednich. Szczeg6lnie w przestrzeni

plastycznej korzystaliSmy bardzo bogato z inspiracji chihskimi lampionami, afrykafrsk4 mask4
obrzgdow4, ikonografiq kostiumow hinduskich czy arabskich, zachowuj4c zasadg, by formy
plastyczne uzywane i animowane przez aktor6w na scenie prezentowane byly na niej na tle

I

szcz4tkowej, umownej dekoracji, kt6r4 tworzytry dwie ruchome piramidy azurowych schodow.

Tylko taka konwencja zapewniala ich najefeklowniejsz4 prezentacig.

W 2014 roku wraz z grupq aktorow z fiirskiego teatru Nukketeatteri Hupilainen w Kangasali
stworzylem spektakl Dziewczynlm z ry2owych pdl (Riisipeltojen totte), historig z antologr
opowieSci dla dzieci wielu kraj6w i kultur, historig o niewidomej dziewczynce, kt6rawyrusza

w podr6z po lekarstwo dla chorej matki,

-

a zdobywajAc

je

-

dzigki swojej dobroci i pomocy zvvierzqt

sama odzyskuje wzrok. W polskiej literaturze teatralnej istnieje wersja dramatyczna autorstwa

Hanny Swirszczyfiskiej. Tym razempostanowilemuirylinspiracji japofiskich, a dokladnie:
japofiskiego klasycznego teatru
Ten

-

ninjogioruri, popularnie w Europie nazywanego teatrem Bunraku.

jeden znajcharakterystyczniej szychteatrow azjatyckich w swojej oryginalnej wersji jest

teatrem lalek, w kt6rym lalki

- w zalehnofici

od swojej plci

-

poruszane sqLprzez dwoch

b1ditrzech

animator6w, atekst dramatyczny podawany jest z zewn1trzprzez lektora (nie jest m6wiony przez

aktor6w-animator6w ze sceny). CaloSi zjawiska ninjogioruri blizsze jest w europejskim poczuciu
ceremonialowi niz teatrowi. I wlaSnie na tg ceremonialnoSi chcialem polotye nacisk, pokazuj4c

widzowi w oryginalny spos6b swoisty brechtowski V-efekt. Spektakl zaczynal sig od
ceremonialnego konstruowania, skladania w caloSi lalki ninjogioruri przez cztery aklorki-

animatorki, a nastgpnie ubierania jej w tradycyjny stroj. Przez caly czas trwania spektaklu lalka
animowana byla z zachowaniem oryginalnych zasad animacji tej techniki lalkowej. Aby jednak nie

tworzycteatralnego skansenu, klasycznej technice lalkowej rodem z Japonii przeciwstawilem
nowoczesne, multimedialne projekcje, chc4c pol4czyt tradycjg z nowoczesnoSci4. Dlatego
bohaterka historii

- Miao

Sing

- w drodze spotyka

zstrierzgta, ktorych symbolika jest

charakterystyczna dlakraj6w Azji. z6lwia, lisa i w kofrcu tygrysa, aka2dy ze spotkanych bohaterow

istnieje na scenie i dialoguje z Miao Sing z projekcji. Takie firycie klasycznej, materialnej lalki
poruszanej skonwencjonalizowan4 animacj4 z projekcjami multimedialnymi dalo pol4czenie
tradycj

i

ori entu

z now oczesn4 wspolczesnoS

ci q.

Najwigksz4 moj4 realizacj4teatraln4 inspirowan4 orientem byl Latajqcy kufer, stworzony

w

2013 roku w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie

w

nwrqzlatt z jubileuszem teatru oraz 600-

leciem stosunk6w dyplomatycznychPolski i Turcji. Podstaw4 scenariusza bytra baSh patrona sceny
lubelskiej o tym samym tytule, znacznie jednak zmienionaw stosunku do oryginalu. Zmiany te

byly podyktowane zar6wno koniecznoSciami dramaturgicznymi,jak i moimi wieloletnimi
kontaktami zTurcjqi jej kultur4 oraz studiami nad ni4. Scenariusz zpigcin stron oryginalnej baSni
rozr6sl sig do kilkudziesigciu, na ktorych staralem sig zawrzec bogactwo kultury tureckiej, Turcji
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ottomafrskiej iukazatjej roznice w stosunku do kultury europejskiej. W historii oryginalnej baSni
Andersen

-

mimo swoich podroiry, r6wnie2 do Turcji

- nie wydobywa

calej barwnoSci tureckiego

orientu, awrQcz popelnia blgdy. Ja dzigki fascynacji Turcj4 i jej kultur4 postanowilem ,,przemyci6"

w historii Kufrajak najwigksz4 iloS6 w4tk6w rwrpzanychztradycj4, obyczajowoSci4, muzyk4
sztuk4

i

w og6le tego na poly azjatyckiego i europejskiego kraju. Dlatego ju2napoziomie adaptacji

literackiej i konstruowania scenariuszazacz$em wprowadza1 konkretne zmiany, strowa, sytuacje,
by bardziej opisai charakter tego barwnego kraju i jego bogatej kultury. Poszczeg6lnym bohaterom
nadalem imiona, by bardziej osadzii ich w tradycji; sultan stal sig Abdullahem, jego kadyna (bo nie
Zona!) Zeynep, a ich corka

- ksigzniczka -

Esm4. Stosunki w rodzinie sultafrskiej musialy zostad

poddane gruntownemu okreSleniu, jako 2e taI<te wlaSnie skonwencjonalizowane stosunki panowaly

w haremach tureckich. Matka Esmy j est kadyn4 - nie Zonq, ale naloLnic4 sultana, a jei pozycia na
dworze jestbardzo zalehna od stosunkow ksigzniczki Esmy i jej ojca

-

sultana Abdullaha. Dlatego

te|kadynaZeynep skutecznie dba o te stosunki. We wszystkich dialogach na dworze sultafrskim
zastosowalem konkretne gesty i ruchy charakterystyczne dla zachowafr Turk6w zar6wno w historii,

jak i wspolczesnie. Podobne ruchy, gesty czy uklady zastosowala choreografka przedstawienia
(Urszula Pietrzak), opieraj4c sig na konkretnych cytatach z narodowych tafcow tureckich (horon).

W plastyce, scenografii inspirowali3my sig wszyscy ikonografi4 okresu Turcji ottomariskiej,
przeciwstawiaj4c skromnoSd formy i kolorystyki europejskiego ubioru przelomu

)ilX i )O( wieku

i jego tureckiego odpowiednika. A dodatkowo w kosfiumy tureckie zostaly wplecione formy

lalkowe bohaterow,,wewngtrznej", szkatulkowej ba5ni

-

Brzydkiego kaczqtlm. Bogactwo

kostium6w ottomafrskich mogtro by6 wyjatkowo efektownie zaprezentowane dzigki pomyslowi
scenografa (Maciej Chojnacki) . Zrezygnowal on zupelnie z dekoracji na scenie narzecz bialych,

ruchomych ekranow, na kt6rych tle dziala sig akcja. Ekrany te uzywane bytry r6wniez w inscenizacji
do projekcji multimedialnych (Dawid Kozlowski), okreSlaj4cych kolejne miejsca akcji. Taka
prezentacja kolorowych, bogatych kostium6w na bialym tle inspirowanabyLaklasycznym tureckim

teatrem lalkowym -Karagozve Hacivat -teatrem kolorowych cieni.

Aby dodatkowo nas?czy6 inscenizacjg tureckim pierwiastkiem, zdecydowalem sig na u2ycie
oryginalnej muzyki tureckiej, zar6wno tej wspolczesnej

- pop, jak i tej ethno -

inspirowanej tureck4

muzykqludow4. Wreszcie wplotlem do warstrvy dzwigkowej utwory rodem z Europy (Eric Satie),
ale grane na oryginalnych instrumentach tureckich oraz muzykg,,europejsk4" komponowanQ na

zamowienie tureckich sultanow (Gioacchino Rossini). Ten muzyczny zestaw wydawal sig bardzo
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ottomafrskiej i ukazad jej roznice w stosunku do kultury europejskiej. W historii oryginalnej baSni

mimo swoich podroLry, rowniez do Turcji

Andersen

-

orientu,

wrgcz popelnia blgdy. Ia dzigh,t fascynacji Turcj4 i jej kultur4 postanowilem ,,przemycii"

a

- nie wydobywa

calej banrunoSci tureckiego

w historii Kufra jaknajwigksz4 iloS6 w4tk6w zwiqzanychztradycjq, obyczajowo6ci4, muzyk4 i
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w ogole tego na poly azjatyckiego i europejskiego kraju. Dlatego juz na poziomie adaptacji

literackiej i konstruowania scenariuszazacz$em wprowadzat konkretne zmiany, slowa, sytuacje,
by bardziej opisa6 charakter tego barwnego kraju i jego bogatej kultury. Poszczeg6lnym bohaterom
nadalem imion4 by bardziej osadzi6 ich w tradycji; sultan stal sig Abdullahem, jego kadyna (bo nie
2onal) Zeynep, a ich corka

- ksigzniczka - Esm4. Stosunki w rodzinie sultariskiej

poddane gruntownemu okre6leniu,

musialy zostad

jako Zetakie wlaSnie skonwencjonalizowane stosunki panowaly

w haremach tureckich. Matka Esmy jest kadyn4

-

nie zon4, ale na\ohnic4 sultana, a jej pozycja na

dworze jest bardzo zale2na od stosunkow ksigzniczki Esmy i jej ojca
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(Urszula Pietrzak), opieraj4c sig na konkretnych cytatach z narodowych tafcow tureckich (horon).

W plastyce, scenografii inspirowaliSmy sig wszyscy ikonografi4 okresu Turcji ottomariskiej,
przeciwstawiaj4c skromnoS6 formy i kolorystyki europejskiego ubioru przelomu )(D( i )O( wieku
i jego tureckiego odpowiednika.

A dodatkowo w kostiumy tureckie zostaly wplecione formy

lalkowe bohater6w,,wewngtrznej", szkatulkowej bafini- Brzydkiego kaczqtlm. Bogactwo
kostium6w ottomariskich moglo by6 wyjatkowo efektownie zaprezentowane dzigki pomyslowi
scenografa (Maciej Chojnacki) . Zrezygnowal on zupelnie z dekoracji na scenie na rzecz bialych,

ruchomych ekran6w, na ktorych tle dziala sig akcja. Ekrany te uzywane byly r6wniez w inscenizacji
do projekcji multimedialnych (Dawid Kozlowski), okreSlaj4cych kolejne miejsca akcji. Taka
prezentacia kolorowych, bogatych kostium6w na bialym tle inspirowana byla klasycznym tureckim

teatrem lalkowym -Karagoz ve Hacivat -teatrem kolorowych cieni.

Aby dodatkowo nas4czyi inscenizacjg tureckim pierwiastkiem, zdecydowalem sig na u|ycie
oryginalnej muzyki tureckiej, zar6wno tej wspolczesnej

-

pop,

jak i tej ethno

-

inspirowanej tureck4

muzyk4ludow4. Wreszcie wplotlem do warstwy dZwigkowej utwory rodem z Europy @ric Satie),
ale grane na oryginalnych instrumentach tureckich orazmuzykg,,europejsk4" komponowanQ na

zam6wienie tureckich sultanow (Gioacchino Rossini). Ten muzyczny zestaw wydawal sig bardzo
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Lalek), Wielkiej Brytanii (Mark Pitman

Miejski

-

-

Garlic Theatre - Norwich), Turcji (Ece Okay

-

Teatr

Istambul i Zelq Tuzun

Tonsberg),

- Teatr Narodowy - Ankara), z Norwegii (Simone Thiis Slowacji (Stan Sta5ko - Divadlo lSnaPalfiika - Trnawa) oraz z innymi zagraricznymi

artystami zlzraela (Amir Genislaw), Czech (Mirka Valetikova i Pavel Hubidka), Litvvy (Giedre
Brazyte i Antanas Jasenka), Slowacji (Eva Farka5ovd). Moje peregrynacje kulturowe znala*y wigc
teZ przelohenie na

profil i charakter teatrow, ktorymi kierowalem. W obu wypadkach dnalanate

wpisaly sig w tendencje poza moimi teatrami; w przypadku sceny bgdzihskiej
o wejScie

w struktury Unii Europejskiej, aw przypadku lubelskiej

- w starania Polski

- w starania Lublina o tytul

Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W

catrej

mojej pracy zawodowej

- rezyserskiej i pedagogicznej -

zawsze dominowala

u mnie ciekawoS6 Swiata. OdmiennoSci kulturowe, ich specyfika i odrgbnoS6, aleteaich
przenikanie sig stanowi4 glowne pole moich zainteresowari. To na takim gruncie budujg swoj4

filozofig artyslyczn4i staram sig ni4 inspirowad kolejne pokolenia studentow Mam wra2enie, Le
wlaSnie dzi|,napocz1tkuXK wieku, kiedy Swiat dzigki wspolczesnym mediom stal sig globalnq

wiosk4, indywidualne poszukiwania kulturowe i osobiste podroze artystyczne mog4 byd
doskonatrym narzgdaem do wlasnego rozwoju
teatr.

A

i tworzenia tak ciekawego gatunku sztuki, jakim jest

szczeg6Irue teatr formy ozywionej, teatr lalek.
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