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Recenzja w przewodzie habilitacyjnym Dr Arkadiusza Klucznika
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Autoreferatu,
spisu najwazniejszych osiqgnig6,

wyboru recenzji,

zapisu DVD przedstawienia Latajqcy kufer zrealizowanego

w

Tealrze

Andersena w Lublinie.

Autoreferat

Dr Arkadiusz Klucznik jest absolwentem Wydzialu Lalkarskiego PWST we
Wroclawiu oraz re2yserii Wydzialu Sztuki Lalkarskiej w Biatymstoku. Odebrat rowniez
szerokie wyksztatcenie w zakresie handlu zagranicznego i zarzqdzania kulturq.
Studiowal marketing w kulturze w Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu,

Droga zawodowa dr Arkadiusza Klucznika prowadzila przez wszystkie szczeble
,,wtajemniczeh". Pracowat jako aktor, asystent rezysera, reZyser, rezyser 6wiatta,
jako dyrektor kierowat teatrami lalek w waznych oSrodkach - Bqdzinie i Lublinie.

autoreferacie habilitant przedstawia .swojq drogq zawodowq wskazujqc, ze
najwazniejsze jego poszukiwania tworcze zmierzaly w kierunku rezyseril i to pole
dzialan teatralnych interesuje go najbardziel.

W

Pan Arkadiusz Klucznik przywotuje w autoreferacie czas studi6w. To wa2na

Swiadomo56 dla nauczyciela zawodow artystycznych, Wymienia tu inspiracje ptynqce
zar6wno od kolegow studentow w ktorymi wsp6lpracowal w zespolach takich jak
Klinika Lalek i Armadon ale i od swoich waznych nauczycieli i mistrz6w: Aleksandra
Maksymiaka, Krzesislawg Dubiel6wng, Jozefa Frymeta,

W

czqSci dotyczqcej dzialalno6ci rezyserskiej pan dr Klucznik pisze o
najwazniejszych tematach swoich przedstawieh. Przywoluje inspiracjq orientem.

Zainteresowanie egzotykq wschodu byta impulsem do licznych podrozy pana dr
Klucznika do Azji, ale i sam teatr stal siQ potem przyczynq wielu podrozy
zawodowych.

Z po5rod przedstawieh ,,orientalnych" w dorobku dr Klucznika wymienia m.in. BaSn o
piqknei Parysadzie z Teatru Arlekin w t-odzi (- jednq ze swoich pierwszych
realizacji,) Cesaza i slowika wg Andersena z Teatretii Kepponen z lisalmi w
Finlandia, OpowieSci z ksiqgi dzungli z Tealru Groteska w Krakowie, PodroZe

Dziewczynkq z pol ry2owych z
koziolka Matotka z Teatru Maska z Rzeszowa, czY
Kangasali w Finlandii,
czerpa\ orientalne pomysty'
Autorw interesujqcy sposob pisze o zrSdlach, z kt6rych
fachowa
fascynacja egzotykq poparta podrozami i poszerzanq
pisma rezyserskiego i ciekawq odmianq
wiedzq zaowocowata wtasnym charakterem
orlentalizmu w polskim teatrze lalek'

Widac wyra2nie,

2e

dzielo wiodqce z Teatru
Dowodem na to jest przedstawione we wniosku
Andersena w Lublinie - Lataiqcy kufer'
tw6rcza droga i indywidualny
W tworczo$ci rezysera jasno zarysowu1e sig wlasna
im'

jgzyk aftystYcznY.

jest obszerny' wyrezyserowa{a od 1997
Dorobek tworczy dr Arkadiusza Klucznika
sztuki bqdqca
roku ponad czterdzieSci dziewiqi przedstawien' Zrealizowal m'in
i sierotce Marysi wg' Marii
klasykq teatralna dla dzieci takie jak: o krasnoludkach
Hoffmana (2002), Podr5ze
Konopnickiej, (2004) Dziadek do ozech6w wg, E'T.
i 2ebrak wg' M Twaina
koziolka Matolka wg, K Makuszyriskiego (2004), Ksiqzq
Pan wg' J'M'
(2006), opowiesci z xsiggi d^ungli wg. R, Kiplinga (2006) Piotrus;
rowniez adaptacji
Barriego. Nalezy doda6, ze w dr Klucznik sam dokonywaN

teatralnych wietu realizowanych przez siebie sztuk'
'11 przedstawieh
lrnponujqcy jest tez dorobek zagraniczny dr Arkadiusza Klucznika.
i lisalmi'
zrealizowanych m.in. na scenach Finlandii w Joenssu, Kangasali

Po uzyskaniu doktoratu doliczylem siq 15 realizacji rezyserskich w Polsce
realizacji za granicq w Turcji Slowacji iw.Finlandii'

i
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reZyserow' co
Adaptacje Arkadiusza Klucznika realizowane sq takze przez innych
teatru dla
Swiadczy o umiejqtno5ciach dramaturgicznym autora i zapolrzebowaniu
dzieci na ,,dobrze skrojone" sztuki'
Lataiqcy kufer wg. H . CH. Andersena
siq tylko z
Przedstawienia Lataiqcy kufernie widzialem w teatrze Zapoznalem
rejestracja video.
Sztuka powstata w 2013 roku , na rok przed obchodami 600-lecia stosunk6w
basniopisarza stal siq
dyplomatycznych miqdzy Turcjq a Polskq' ,,Oryginal dur'rskiego
wqtk6w'
doskonalym materiatem do pokazania zarowno baSniowych i magicznych
por6wnafi
tak charakterystycznych dla Andersena, jak i peregrynacji kulturowych,

miqdzy kultura europejskq a kulturq otomariskiej Turcji"''
opowieSci
Rezyser umiejqtnie wykorzystal szkatutkowoS6, a raczei kufrowoS6
wykluwa siq
Andersena. W inscenizacji Arkadiusza Klucznika zkufra latajqcego
jednak opowieSc nie o przedmiotach codziennego uzytku (jak w oryginale)' ale
enie! - czYli iak 1s fu;Ywa
w'. Andersenowskie ins1
M. WiSniewskiet iV,

Wr

6

mEdra bash o brzydkim kaczqtku, ktora w jasny sposob dotyczy losow giownego
protagonisty o imieniu Hans i odnosi siq z pewno6ciq do biografii Hansa Chrystiana

Andersena

Lubelski Latajqcy kuferzaczyna siq od sceny pogrzebu ojca bohatera. Hipokryzja
zalobnikow, potem podzial majqtku, roszczenia wierzycieli i wreszcie pozostawieni
bohatera ze starym gratem - kufrem wydaje mi sig zrQcznq dramaturgicznie
ekspozycjq.
Nakreslony zostaje punkt wyj6cia. Bohater zrzqdzeniem losu, jak w wielu strukturach
ba6niowych wezwany zostaje do podrozy w poszukiwaniu wlasnego szczq6cta.
BaS6 Andersena zostaje rozbudowana o wqtki z biografii Andersena (podroz do
lstambulu),
OpowieS6 mo2e by6 interpretowana jako historia o drodze powotania czlowieka i
anysty,
Przewodnikietn i mentorem Hansa jest gadajqcy iudzkim glosem labqd2, ktorego
bohater spotyka w podniebnej podrozy kufrem.
i-abgd2 w inscenizacji Klucznika jest tancerzem, a jego giqtka szyja to rgka, kt6rej
dtori jest dziobem.

Ten sam labgdz lawia sig na kohcu przedstawienia by wskaza6 jeszcze raz drogq
bohaterowi, przekazad mu tabqdzie pi6ro, ktore postu2y do pisania ba6ni.
Latajqcy kufer jest jak pisze autor ,,najwiqkszq jego realizacjqteatralnq inspirowanq
Orientem" i wynikiem" wieloletnich kontaktow z Turcjq i jej kulturq oraz studiami nad
niq".t
Do wsp6lpracy przy tworzeniu przedstawienia Arkadiusz Klucznik zaprosiN jako drugq
rezyserkg Ece Okay pochodzqcq z lstambulu', z kolei asystentkq reZysera w
spektaklu zostata Sebnem Cirit, studentka filologii polskiej na uniwersytecie w
Ankarze. W ten sposob zTurcjqzwiqzana byla nie tylko tematyka widowiska, lecz
r6wniez grupa realizator6w pracujqcych nad przedstawieniem.
Jak pisze autor m.in. starannie przestudiowat instytucje haremu i obyczaju na
dworze otomahskim.
Odniesienia orientalne najlepiej wychodzq w kostiumach, kt6rych autorem jest Maciej

Chojnacki.

I

Popowe disco popularnego w Turcji piosenkarza Tarkana wydaio mi siq trochg zbyt
hataSliwe, ale trafnie oddaje klimat bazaru, Muszq tez odnotowac,2e bollywooddzkiej
choreografii brakowalo precyzji i wdzigku.
lnne fragmenty muzyczne wNqcznie z cytatami z Rossiniego budujq dramaturgig i
nastoj spektaklu.
Rezyser umiejgtnie wykorzystal szkatutkowo66, a raczej kufrowo6i opowieSci
Andersena. W inscenizaqi Klucznika z kufra latajqcego wykluwa siq jednak opowieS6
nie o przedmiotach codziennego uzytku (jak w andersenowskim oryginale) ale mqdra
ba6n o brzydkim kaczqtku, kt6ra w jasny sposob dotyczy losow gtownego
2 Autoreferat. s.10

protagonisty o imieniu Hans i odnosi siq z pewnoi;ciq do biografii Hansa Chrystiana
Andersena,
Perypetie brzydkiego kaczqtka opowiadane sqprzez aktorow, ktorych orientalne
kostiumy przybrane w kolorowe piora i upierzenie upodabniajq ich do ptactwa.
Dzioby i ptasie glowy w rgkach aktor6w zamieniajq ich w indory, koguty, baZanty,
kaczki, bociany i tabqdzie.
Ta czq6c przedstawienia to kulminacja i najlepszy fragment spektaklu.
Ten bardzo ,,lalkowy" chwyt jest ciekawq teatralnq metamorfozq. Dwor sultana
zmienia siq w ptaszarnie i odgrywa historig przemiany brzydkiego kaczqtka w
tabqdzie, Historia ta opowiadana jest i rezyserowana przez Hansa, ktory podbija
swym talentem serce tureckiej ksigzniczkijej suttafskich rodzicow.
,,Zfanlazyjnymi kostiumami i bogatq warstwq muzycznq kontrastuje minimalistyczna
scenografia spektaklu - jedynq jej stalq czqsciq jest namalowany drewniany kufer.
Natomiast przestrzefi sceniczna jest obramowaita biatymi ruchomymi przeslonami,
ktore mogq ukrywac jej czqsc oraz stanowic tlo dla wizualizacji. Pozostale elementy
scenografii zostajq wyczarowane za pomocE projekcji, za sprawq ktorych widzom
wydaje sig, ze szybujq miqdzy chmurami orazpodziwiajq zabytki tureckiej
architektury."3
Z po5rod aktor6w na wyr6znienie zasluguje sprawnie iwdziqkiem grajqcy rolg Hansa

-Bartosz Siwek.
Przedstawienie Arkadiusza Klucznika zachowuje klimat andersenowskich ba5ni.
Autor adaptacji, jak sam pisze w tek6cie nie dokonal,,gwattu na Andersenie''.
Rozbudowat ba5f i poszerzyl jq o orientalne wqtki.

DzialalnoS6 dyrektorska
Przez 15 lat dr Arkadiusz Klucznik sprawowa{ dyrekcjq w waznych placowkach
w Polsce - w Teatrze Dzieci Zaglgbia im. Jana Dormana w Bqdzinie i w Teatrze im
Andersena w Lublinie.
To powazny staz dyrektorski,
,,Zadania swoje skierowal na stworzenie teatru o repertuarze eklektycznym, nie
autorskim, wychodzqc z zaloZenia,2e teatr, ktorym kieruje jest jednostkq
utrzymywanq z budzetu samorzqdu miasta, a jako taki powinien spelnic oczekiwania

szerokiego grona odbiorcow - widzow, szczeg6lnie tych najmtodszych." o
Udalo siq zaprosic dyrektorowi Klucznikowi zar6wno doSwiadczonych realizator6w
jak i debiutant6w. Z teatrami, ktorymi kierowat dr Klucznik wspoipracowali teZ afty6;ci
zagraniczni. Min. Sergiej Brizan, Mark Pitman, Ece Okay, Giedre Bazyte, Eva
Farkasova, Pavel Hubicka.
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Jako dyrektor pan dr Klucznik wykazal siq umiejqtnosciami organizacyjnymi w
prowadzeniu teatru. Plac6wka, kt6rq z sukcesem kierowalw Lublinie znalazla
powazne miejsce na mapie teatralnej miasta i cieszyta siq uznaniem widz6w.

Dzialalnosc pedagogiczna

Cechq wyrozniajqcq przedstawieh Arkadiusza Klucznika jest solidna praca z
lalkq i maskq. Re2yser ktadqca tak wazny nacisk na ten aspekt roboty teatralnej musi
byc obdarzony talentem pedagogicznym.

Z PWST we Wroctawiu zwiqzany byl w latach 1998 - 2009 i ponownie od 2013roku,
W Autoreferacie dr Klucznik przekonywajqco pisze o swoim systemie pracy ze
studentami nad Malymi formami teatralnymi i Kompozycjq spektaklu dla dzieci.
Waznym aspektem wydaje mi siq opisana przez dr Klucznika dwuetapowoSc tej
pracy - przygotowanie teoretyczne (scenariusz, ksztatt plastyczny i muzyczny,
przygotowanie egzemplarza rezyserskiego) i praktycznq praca nad inscenizacjq.
Pan Dr Klucznik ma duZy dorobek jako wykfadowca za granicq.

Prowadzit zajgcia dotyczqce gry w masce m.in. w Turku Ar1 Academy w Finlandii, w
Hacettepe University i Bilkent Unversity w Ankarze w Turcji, w Narodowej Akademii
Teatralnej w Kijowie oraz na lslamic Univeristy w Sorong w Indonezji.

Konkluzja

Przyznanie panu dr Arkadiuszowi Klucznikowi tytulu doktora habilitowanego
bgdzie potwierdzeniem miejsca jakie rezyser zajmuje w zyciu teatralnym i przyczyni
siq do rozwoju teatru lalkowego.
Po gruntownym zapoznaniu siq z dostarczonq dokumentacjq , Autoreferatem i po
obejrzeniu przedstawienia stwierdzam, ze dorobek tw6rczy po uzyskaniu doktoratu,
oraz dzielo wiodqce - przedstawienie Latajqcy kufer, a taR2e dzialalnoSc
pedagogiczna pana dr Arkadiusza Klucznika spelnia wymagania art,16 Ustawy o
szkolnictwie wyzszym z 2003 roku (Dz. U, z 2003 r.,nr.G5, poz.Sg5, Dz. U. z 2OO5
t.,nr.14, po2.1365, Dz. U z 2011 r.,nr.84, po2.455, Dz.tJ. z 2014, poz,1 198),
Popieram starania pana doktora o uzyskanie stopnia doktora habititowanego.

Warszawa, 20.111.2018

Dr hab. JarosNaw Kilian, Profesor AT

