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Akademia Teatralna
im. A. Zelwerowicza w Warszawie
Wydziaf Sztuki Lalkarskiej

RECENZJA

dorobku artystycznego DR ARKADIUSZA KIUCZNIKA w zwilzku z postepowaniem o nadanle
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk teatralnych.

Zleceniodawcq recenzji jest Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanistawa Wyspiadskiego w

w zwiqzku z

Krakowie Filia we Wroctawiu, Wydzial Lalkarski. Zlecenie zostaio podjqte

decyzjq

Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytuf6w z dnia 10 stycznia 2018 roku ( na podstawie art.18 ust.
Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

tytule w zakresie sztuki

(Dz.U . z 2OL5

i tytule naukowym

oraz

o stopniach

5
i

roku poz 882 ze zm.) o powofaniu komisji habilitacyjnej w celu

przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego

dr

Arkadiusza Klucznika

w dziedzinie sztuk

teatralnych. Podpisanym przez Dziekana Wydzialu Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych im,
Stanisfawa Wyspiafskiego Filii we Wrocfawiu Paniq

dr hab, Anete Gluch - Klucznik pismem z dnia

25.OI.2OLB r. zostafem poinformowany ,2e CK powofala mnie na recenzenta w

w/w komisji.

Do zlecenia dolqczona zostala dokumentacja zlo2ona przez habilitanta:

1. Kopie dyplom6w magisterskich i doktorskiego
2. Wykaz dorobku artystyczneBo i pedagogicznego.
3. Autoreferat w j. polskim i angielskim w formie papierowej.

4,

Potwierdzenie dokonafi artystycznych w formie papierowej.

5.
6.
7.

Opinie.
Dziefo artystyczne w wersji elektronicznej (zapis przedstawienia

Dokumentacja w wersji elektronicznej (ptyta DVD).

-

ptyta DVD).

DANE HABILITANTA

Dr Arkadiusz

Klucznik

jest jedynym

w

absolwentem obu lalkarskich wydziat6w w Polsce.
Wydziale Lalkarskim we Wroctawiu PWST

historii wyiszego szkolnictwa

artystycznego

W 1992 roku uzyskal fftuf magistra sztuki na

w Krakowie na kierunku aktorskim a piq6 lat p6iniej

obronit pracq magisterskq na kierunku re2yserii na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Biafymstoku AT w
Warszawie.

Arkadiusz Klucznik

jest r6wniei

absolwentem Studi6w Podyplomowych

w zakresie

Marketingu w Kulturze i Rekreacji na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej im.
Oskara Langego we Wroctawiu. Jest posiadaczem
Reiyserii Diwiqku i Swiatla

w

ceffikatdw ukoriczenia sta2u na

Wydziale

Akademii Teatralnej w Tampere w Finlandii, oraz kurs6w jqzykowych

na King College Chelsea w Londynie oraz Queen Margaret College w Edynburgu.

Tytui doktora sztuki teatralnej otrzymat w 2007 roku, po ztoieniu wymaganych egzamin6w
oraz na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej zatytutowanej ,,Podr6ie Koziolka Matolka

od zamyslu do realizacji

-

-

jako przyktad muzycznego musicalu w teatrze lalek", napisanej pod

kierunkiem prof. Anny Twardowskiej.

W latach 2001-2005 byf Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Teatru Dzieci Zaglqbia im.
Jana Dormana

w Bqdzinie, natomiast w okresie od 2007 do 2OI7 roku, Dyrektorem Naczelnym i

Artystycznym Teatru im. H. Ch. Andersena

w Lublinie. W czasie

zarzEdzania teatrami pefnif funkcjq

wice -prezydenta polskiego oddzialu Miqdzynarodowego Stowarzyszenia Lalkarzy UNIMA, byt szefem

komisji ds. stypendi6w POLUNIMY(2001-2003), skarbnikiem Zarzqdu Stowarzyszenia Dyrektor6w
Teatr6w (2070-2077), oraz czlonkiem Spolecznej Rady Pracodawc6w Uniwersytetu Marii CurieSklodowskiej w Lublinie (2O12-2OL7). Opr6cz wymienionych aktywnoSci Pan Klucznik z powodzeniem

wsp6tpracowaf i nadal wsp6lpracuje jako reiyser z teatrami w Polsce, Finlandii, Turcji i Sfowacji, oraz
jako pedagog ze szkotami lalkarskimi na 6wiecie.
Pozwolifem sobie na przytoczenie danych habilitanta z okresu poprzedzajqcego uzyskanie

tytulu doktora sztuki, poniewai w moim odczuciu rzutujq one na aktywnoSci, kt6re podlegajq obecnej
ocenie. Zajmowane stanowiska, peinione wa2ne funkcje Swiadczq o tym

, ie

Klucznika jest szczeg6lnie waina dla Srodowiska lalkarskiego. Potwierdzajq

to r6wniei rekomendacje

wybitnych osobowoSci polskiego teatru lalek.

osoba dr Arkadiusza

DzrAtALNo5c Rnwswczrua

Od uzyskania stopnia doktora sztuki teatralnej tj. od 2008 roku Arkadiusz

Klucznik

16 przedstawieri teatralnych w tym 3 zagranicq oraz dokonat 10 adaptacji
scenicznych. Podsumowujqc ten okres tw6rczo6ci habilitanta nie moina pominq6 niekt6rych
wyre2yserowal

wcze6niejszych przedstawief, wpisujqcych siq

w pewien nurt, potwierdzajqcy zainteresowania oraz

dajacy jasny obraz osobowo6ci re2yserskiej. Jak pisze

w autoreferacie od poczqtku mojej pracy

re2ysera najczqiciej interesowaly mnie temoty ,,orientalne", kt6rych banunoie, czy oryginalnoii
pozwolo no szerokie spektrum procy no scenie, zarhwno

iak

i

jeili

chodzi o worstwe tekstowq, plastycznq,

muzycznq. Zainteresowania kulturq wschodu, obcowanie

z

niq, studia nad odmienno6ciq

kulturowq, religijnq, obyczajowq wyksztatcily tw6rcq lqcz4cego r62norodne Swiaty. Kaida artystyczna
podr6| habilitanta posiada walory edukacyjne ijest po prostu interesujqca teatralnie. Wykorzystujqc
przedmioty codziennego u2ytku z danego krqgu kulturowego buduje Arkadiusz Klucznik abstrakcyjne
czasoprzestrzenie, oryginalne w swym wyrazie i bardzo interesujqce z punktu widzenia sztuki teatru
lalek. JednoczeSnie spefnia jednq z podstawowych misji teatru dla dzieci, jakq jest edukacja.
Rozpoczynajqc karierq Arkadiusz Klucznik zrealizowal Batfi o piqknej Parysadzie wg Boleslawa
LeSmiana,

do kt6rego powstania zainspirowala go kultura islamu, a dokladnie pozycja kobiet w

spofeczefistwie muzutmadskim, oraz instytucja haremu. Kolejna realizacja

motywach baSni H. Ch. Andersena
porcelan4 wazy

i

i

to

Cesorz

i

slowik

na

studia nad kulturq Chin. Tym razem inspirowane chifskq

amfory, a tak2e ogromny ekran

i chifski teatr cieni

kreowaty teatralny Swiat

habilitanta. Opowie*ci z ksiqgi d2ungli na podstawie Rudyarda Kiplinga, to podr62 do Indii i pr6ba

przedstawienia spoleczefistwa hinduskiego

z

jego kastowoSciq. Motywy kultury

hinduskiej

wykorzystane sq jeszcze w Malej Ksiq2niczce, zrealizowanej na podstawie ksiq2ki Frances Hodgson

Burnett, w Teatrze Maska

w

Rzeszowie oraz Teatrze Narodowym

w

lzmirze (Turcja). Kolejnym

spektaklem sq Podr62e Koziolko Matolko wg Kornela Makuszyfiskiego,

w kt6rym

wykorzystane

zostaly wyfqcznie orientalne przygody gf6wnego bohatera. Dziewczynko z ry2owych p6l ,

antologii opowie5ci dla dzieci wielu kraj6w

i

to historia

z

kultur zrealizowana w Nukketeatteri Hupilainen w

Kangasali (Finlandia). Tym razem re2yser u2yt lalek rodem z japofiskiego teatru

ninjogioruri. Finlandia

jest kolejnym obiektem zainteresowafi habilitanta. W tym samym teatrze zrealizowat Zlotq rybkq wg
Aleksandra Puszkina i po raz kolejny zderzyl ze sobq dwie kultury tworzqc niezwyklej urody maria2.
No i Lataiqcy kufer wg H.Ch. Andersena, kt6ry przybli2a kulturq i zwyczaje Turcji. To przedstawienie
habilitant wskazat jako dzielo do oceny.

Mimo, i2 dr Arkadiusz Klucznik koncentrowal i koncentruje siq w gt6wnej mierze na wybitnej
literaturze dzieciqcej (Barrie, Wilkowski, Januszewska, Kern), nie brakuje w jego dorobku (ju2 po

uzyskaniu tytutu doktorskiego) pozycji skierowanych do dojrzatej widowni. Jako dyrektor arrystyczny

Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie, wprowadza do repertuaru spektakle dla dorostych, sam
reiyserujqc Kortciwkq Samuela Becketta. Na uwagq zasfuguje r6wniei plenerowa wersja Trzech
muszkieter6w Aleksandra Dumasa

, kt6ra

pofqczyla sity niemal wszystkich lubelskich scen

i zyskata

aplauz zar6wno publicznoScijak i krytyki.
Jako re2yser orazorganizator 2ycia artystycznego Arkadiusz Klucznik jest postaciq szczeg6lnie

otwartA na Swiat. Zapraszanie do wsp6fpracy tw6rc6w z innych kraj6w to dla niego dzialanie
obligatoryjne. Jak pisze w autoreferacie : Moje peregrynocje kulturowe znolazly przelo2enie na profil
charokter teatr6w, kt6rymi kierowdtem, W obu wypodkach dzialanio te wpisaty

moimi teotrami; w przypodku sceny bqdziriskiej
Europeiskiei, a w przypadku lubelskiej

-

storania Polski

siq

i

w tendencje pozo

o wejlcie w struktury

lJnii

- w staranio Lublina o tytul Europejskiej Stoticy Kuttury 2016.

Sam w tym okresie reiyserowat na Stowacji, w Turcji i Finlandii.

DZIAIALNOSE ruAUTOWA I POPULARYZATORSKA

od roku akademickie eo t99L/92 do dnia dzisiejszego , z wiqkszymi lub mniejszymi przerwami
dr Arkadiusz Klucznik zwiqzany jest z Wydziafem Lalkarskim Filii we Wroctawiu pWST a potem AST w
Krakowie. Bardzo kr6tko byt asystentem prof. Aleksandra Maksymiaka. Od roku akademickiego

1998/1999 przez kolejnych dziesiei

lat

samodzielnie prowadzil zajqcia

z

gr1 marionetkq w

charakterze wykladowcy. Od 2013 roku, jako adiunkt prowadzi zajqcia na dw6ch kierunkach studi6w

w przedmiotach: Kompozycia spektaklu dla dzieci (rok lll, kier. reiyseria), Spektakl warsztatowy (rok
lV kier. re2yseria), Male formy teatralne (rok

lv, kier, aktorski). od 2b1+ roku dr Arkadiusz Klucznik

jest wykiadowcq zewnetrznym w Hacettepe University oraz Bilkent University w Ankarze (Turcja),
Salihara Theatre Center

w Diakarcie (lndonezja), Akademii Sztuki w Kijowie (Ukraina) oraz

Muhammadiyah lslamic University

w

Sorong (Papua

dzialalno$ci dydaktycznej obejmuje zajqcia praktyczne

-

STKtp

Indonezja). Zakres jego zagranicznej

z gry w masce zwierzqcej i gry w

masce

antycznej.
Arkadiusz Klucznik jest ambasadorem polskiego teatru lalek, piszq to z pelnym przekonaniem

i wiedzq na temat jego dziafalnoSci popularyzatorskiej. wszystkie zgloszone przez niego warsztaty,

kursy mistrzowskie, kt6re prowadzit za granicq zostaty poparte cert1rfikatami, listami,
podziqkowaniami. Na szczeg6lna uwage zasluguje list rekomendacyjny jaki zostaf wystosowany
z
ramienia UNICEF. Czytamy w nim o wielkim zaangailowaniu, zroatmieniu kontekstu kulturowego

i

profesjonalizmowijakim wykazai siq w akcji edukacyjnej wspierajqcej prowincje papuafiskie. To budzi
podziw i szacunek.

4

Na gruncie lokalnym

-

polskim wytania siq postai mocno zaangaiowana w dzialalnofi

popularyzujqcq sztukq dla dzieci. W 2016 roku Arkadiusz Klucznik wziql udziat w Kongresie Kultury,

jako prowadzqcy prace grupy roboczej na temat Dziecko -wsp6lczesny odbiorco kultury.

BVI

uczestnikiem o96lnopolskiej konferencji naukowej Andersenowskie inspirocje w kulturze i literqturze
polskiej orgaznizowanej przez Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu. Nie brak r6wniei publikacji

w braniowym periodyku Teotr Lalek.

DZTEtO

Na wstqpie chciaibym zaznaczyQ 2e zgloszone do oceny dzielo jest zwiqzane ze sztukq
reiyserii. W tym sensie moja ocenia moie nie byi pefna. Niemniej spr6buje sprostad temu zadaniu,
jako... re2yserujqcy od czasu do czasu, aktor teatru lalek.

Dr Arkadiusz Klucznik zgtosif do oceny przedstawienie zatytulowane Lotajqcy kufer

na

podstawie ba6ni H. Ch. Andersena, zrealizowane w Teatrze im. H.Ch. Andersena w Lublinie. Okazjq do

realizacji przedstawienia bylo 500-lecie stosunk6w dyplomatycznych Polski
kooperacji polsko

-

i Turcji. R6wniei w

tureckiej powstafo to przedstawienie, z czego adaptacjq scenicznq, reiyseriq

opracowaniem muzycznym zajql siq habilitant

i

.

Historia zaadaptowana na potrzeby sceny r62ni siq od oryginatu. Klucznik zmienia strukturq
psychologicznq gl6wnego bohatera i co za tym idzie motywy jego zachowania. OkolicznoSci poznania
Hansa (takie imiq ma bohater adaptacji) sq takie same jak

u Andersena. Umiera ojciec gt6wnego

bohatera, zostawiajqc po sobie spadek. Andresenowski spadek

to fortuna, kt6rq

doszczetnie

sprzeniewierza gt6wny bohater. U Klucznika w spadku pozostaje tylko kufer, za pomocA kt6rego Hans
przenosi siq do Turcji. W czasie drogi, do kufra wpada labedi. Nie moie siq wydostai. Hans pomaga

mu odzyskad wolno6d. Tego wqtku nie ma u Andersena. Wprowadzona zostaje magiczna, zwierzgca
posta6, majqca swoje konsekwencje w kolejnych odstonach, bqdqca u Klucznika zwiastunem nadziei,

kt6rej Andersen nie daje. Labqdi pojawia siq kolejny raz w historii o brzydkim kaczqtku. Jak wiadomo

w oryginalnej wersji Lotojqcego kufra na dworze kr6la Turcji przywolana jest historia przedmiot6w
kuchennych, kl6cqcych siq

o to, kt6re z

nich jest najwa2niejsze. W wersji scenicznej mamy

przywolanq bajkq o brzydkim kaczqtku (kolejne wcielenie Andersena), kt6ra w pewien spos6b
uzasadnia wprowadzenie postaci labqdzia. Cata opowieSd koficzy siq spotkaniem magicznego ptaka,

kt6ry wrqcza Hansowi labqdzie pi6ro do zapisywania wszystkich wymy5lonych przezef bajek i ba6ni.
Wszak Hans to potrafi najlepiej. Czas, by w kofcu poszedt swojq prawdziwq drogq. A c6rka suttana?
C62 ... przepowiednia zostata spetniona,

wiqc i ona w my$l zakodczenia moie

iSd

swojq, prawdziwq

drogq. Dziqki temu zabiegowi Arkadiusz Klucznik daje mtodemu widzowi nadziejq na ,,nowe

otwarcie". Mimo, i2 gi6wny bohater stracil wszystko, to jednak pozostaje mu ( w przeciwiedstwie do
zakofczenia oryginalnego) wykonywanie profesji jaka zna

i

potrafi najlepiej. Z pewnoSciq

Hans

odniesie sukces i bedzie stawnym baSniopisarzem.

Oryginol duriskiego bainiopisarza stol siq doskonolym materialem do pokazonia zor6wno

boiniowych, mogicznych wqtk6w, tak chdrokterystycznych dla Andersena, iok

i

peregrynacii

kulturowych, por6wnort miqdzy kulturq europejskq a kulturq otomafiskq - pisze Arkadiusz Klucznik w

artykule pt. Gwoft no Andersenie!
Andersena.

-

czyli

jok to bywo z adoptociomi

I rzeczywi6cie studia nad kulturq

Niewielkq scenq Teatru im. H. Ch. Andersena

scenicznymi

otomafskq daja siq zauwaiyd

w

baini H.

Ch.

przedstawieniu.

w Lublinie wypetnia bogactwo kostium6w, z kt6rych

re2yser czerpal dodatkowe inspiracje do stworzenia plan6w lalkowych. W stylizowanych kostiumach

umieicil fragmenty lalek sfu2qcych inscenizacji bajki o brzydkim kaczqtku. Dalej poslu2yt siq reiyser
ruchem i gestem charakterystycznym dla zachowaf Turk6w, jak r6wniei cytatami z narodowych

tafc6w. ,,Uporzqdkowaf' tureckl Swiat andersenowskiej opowie6ci nadajqc bohaterom imiona,
budujac hierarchie spoleczne i rodzinne tak, aby opowieSd byta jak najbardziej prawdopodobna w
swej ba6niowo6ci. No

i

muzyka. Niestety niejednorodna stylistycznie. Jedyne co lqczy motywy

muzyczne

w przedstawieniu to... Turcja. Ten eklektyczny zestaw styl6w, rzeczywi5cie jest ryzykowny.

W moim

odczuciu

jest najstabszq warstwq spektaklu. Rozumiem jednak intencje reiysera

i

cel

jakiemu przy6wiecalo zrealizowanie tego przedstawienia, oraz czemu sfuiyly wybory muzyczne jakich
dokonywat. Wszystkie dziatania sceniczne miaty miejsce w pustej przestrzeni, na tle biatych ekran6w,
kt6re powstaty z inspiracji tureckim teatrem kolorowych cieni - karagoz.

Przedstawienie

w

re2yserii Arkadiusza Klucznika

jest w

profesjonalnie wyreiyserowanym, klasycznym spektaklem dla dzieci

ostatecznym rozrachunku

i mlodzieiy,

wykorzystujqcym

Srodkiteatru o2ywionej formy i w pelni realizujqcym swoje zadanie. Posiada czytelnq strukture, oraz

wyrainie zarysowane postaci. Jest te2 pewnego rodzaju uktonem w kierunku H. Ch. Andersena,
kt6rego dominowata ciekawoS6 6wiata

i

kt6ry jak wiadomo cale swoje iycie uciekaf

u

przed

bajkopisarstwem. A to wla3nie ono przyniosto mu uznanie i Swiatowq slawq.

KONKLUZA

W Autoreferocie czytamy: No co dziefi, kiedy pracujq nad kolejnymi premieromi,

nie

zastanowiom siq nad tym. Po prostu realizujq interesujqce mnie motywy, czy wqtki storaiqc siq miei
no uwodze widza

-

gt6wnie mlodego widza. lJznojq, 2e teotr nie moie istniei w oderwoniu od widza,

d sam teotr mo do spelnienia, szczeg6lnie

w stosunku do mlodego widza, bardzo okreilonq funkcig.

Kiedy dokonamy wnikliwej analizy drogi artystycznej dr Arkadiusza Klucznika ze szczeg6lnym

uwzglqdnieniem dziela artystycznego danego

do

oceny, odkryjemy

cztowieka

artystq

poszukujqcego teatru, jako formy poprzez kt6rq dzieli siq swoimi dofwiadczeniami, spostrze2eniami,

wiedzq. Jak dalej pisze w autoreferacie: Obok funkcji rozrywkowej i funkcji edukocyjnej najbardziej
interesuje mnie funkcjo poznawcza, kiedy mlody widz nie tylko jest bawiony, czy edukowony

dzieje siq jokby przy okozji. Widz dziqki teotrowi moie poznawoi

-

- to

doznawoC, obserwowa1,

onolizowoi i wyciqgat wnioski, o w konsekwencji rozwijad swojq emocjonalnoii, czy wyobroiniq. Ale
opr6cz tego odkryjemy cztowieka , kt6ry za pomocE teatru, lub dziaiaf okototeatralnych jest w stanie

edukowa6, pracowad
miejscach.

I ta

u

podstaw

w

dalekich, najbiedniejszych, najbardziej potrzebujqcych tego

dzialalno6c ma zasiqg Swiatowy. Budzi r6wnie2 podziw zaanga2owanie z jakim

Arkadiusz Klucznik kierowat jednym z wainiejszych w Polsce teatr6w lalek. Zbudowaf repertuar, kt6ry

ogarnial swoim zasiqgiem zar6wno dzieci , mtodzie2 jak i doroslych widz6w. Nie ulega wqtpliwo5ci,

2e

okres dyrekcji Arkadlusza Klucznika byt dla tego teatru ztotym okresem. R6wnie2 ze wzglqdu na
problematykq jakq poruszaf

w

przedstawieniach. Niestety bez odzewu ze strony instytucji

zewnqtrznych, kt6re nie potrafily w tym czasie wykorzysta6 oferowanych przez niego narzqdzi. Jest w

- dydaktycznym wy2szej uczelni artystycznej.
rozwiqzari programowych i organizatorem iycia akademickiego,

kofcu dr Arkadiusz Klucznik pracownikiem naukowo

Jest pomyslodawcq 16inych

opiekunem artystycznym projekt6w reiyserskich i aktorskich mlodych adept6w sztuki lalkarskiej. Jak
pisze: W calej mojej prdcy zowodowej

-

re2yserskiej

i pedogogicznej - zawsze dominowola u mnie

ciekawoii Swiato. Odmiennoici kulturowe, ich specyfika

i

odrqbnott, ale tei ich przenikanie siq

stonowiq gl6wne pole moich zainteresowdri. To no tokim gruncie budujq swojq filozofiq ortystycznq

i

stordm siq niq inspirowod kolejne pokolenia student6w.

Po zapoznaniu siq

z

dorobkiem artystycznym

i

pedagogicznym oraz dzielem artystycznym

stwierdzam, 2e habilitant spetnia wymagania Ustowy z dnio 74 morco 2003 roku o stopniach
noukowych i tytule noukowym oraz o stopniach i tytule w zokresie sztukii w petni popieram wniosek
o nadanie dr Arkadiuszowi Klucznikowi stopnia doktora habilitowanego.

