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RECENZJA

dorobf cu arty sty czneg o dr Arkad iusza I( lu cznika

w zwi4zku z postgpowaniem habilitacyjnym
w dziedzinie sztuk teatralnych

ZLECENIODAWCA RECENZJI Uczelnia: Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanislawa
Wyspiafislciego w I(rakowie, Filia we Wroclawiu, Wydzial Lalkarski.
Zlecenie zostalo podjgte w zwiqzku z decyzj4 CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I
TYTULOW z dnia 10 stycznia 2018 roku. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytut6w, (na
podstawie art. l8 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zal<resie sztuki (Dz. U. z 2016r., poz.992 ze zm.) powolala komisjg
habilitacyjn4, w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr Arkadiusza Klucznika w
dziedzinie sztuk teatralnych, wszczgtego na wniosek habilitanta w dniu 29 maja2O17 roku.
Uchwatr4 Rady Wydzia.lu Lalkarskiego z dnia 24listopada 2017r. zostalam powolana narecenzenta
D
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ku m en tacj a z\o Zona pr zez h ab

T(opie dyplom6w magisterskich

ilitanta:

i doktorskiego.

Z. Wykaz dorobku artystyczneeo i pedagogicznego.
3. Autoreferat w jgzyku polsl<im i angielskim..
4. Potwierdzenie dolconari artystycznych w formie papierowej.
5. Opinie
6. Dzielo at'tystyczne wwersji elektronicznej (zapis spektal<lu "LatajEcy
7. Dokumentacjg w wersji elel<tronicznej.

kufer").

WSTEP

Jest czlowiekiem pasji, niezwylde zainleresowanym teatraln4 materi1,
teatrem lalel<. Najbardziej czuje sig rezyserem, jal< przyznaje

w

w

szczeg6lnoSci

dol4czonym do dokumentacji

habilitacyjnejAutoreferacie.Latani solidnie przygotowywal sig do tej roli. Lubig sig uczyt - m6wi
w jednynr z wywiad6w Arkadiusz l(lucznik. Podqz.a Sladami swoich mistrz6q ale nie rezygnuje z
wlasnych plan6w i marze(. Konsel<wentnie odkr)ryva i eksploluje teren teaffu na wlasn4 rgl<g.

,/

Nie spos6b wyliczyi tu calego dorobku artystycznego dra Arkadiusza Klucznilca. RozpigtoSi
tych dokonaf jest ogromna,

a

jego poszukiwania dalekie (w tym podr6ze, zagraniczne studia oraz

teatralne realizacje, r6wniez poza Polsk4), Upodobal sobie to, co odlegle

i

scenicznie krzyZtje z

nasz4 kultur6, nadajqc temu oryginalny wymiar. Gromadzi doSwiadczenia, najpierw

Wydzialu Lalkarskiego we Wroclawiu, nastgpnie jako aktor (Teatr Rozrywki

jako student

w

Chorzowie,

Wroclawski Teatl Lalek), potem asystent rezyser6w (Wieslawa Hejny, Anny Proszkowsl<iej), by w
l<ofcu podj4i studia rezyserskie na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Bialymstoku. Z dyplomem w
zakresie rezyserii teatru lalek, debiutuje jeszcze w tym samym roku jako rezyser (1997 r').

W latach 2001

- 2005 dyrektoruje

w TeatrzeDzieci Zaglgbia im. J. Dormanaw Bgdzinie. W

2007 r, uzyskuje stopief naukowy doktora sztuki teatralnej, Przezprawie 10 lat jest Dyrektorem

Naczelnym

i Artystycznym Teatlu im. H.

Ch. Andersena w Lublinie (2007

- 2017).

Jeszcze na

starcie daje sig przesluchai dzieciom. ,,Mozliwe, 2e bEdzie dobrym dyrektorem, bo lubi lalki"r
(Angelil<a, lat9, Dziennik llschodni, 21.09.2007). Jest w tym opublikowanym wy"wiadzie szczery,

dowodzi dobrego kontaktu

z

mlodszymi interlokutorami. Ta ,,lcumpelska" atmosfera to punkt

wyjScia do zbudowania dlugofalowej relacji. Resztg ma stanowii przemySlany, atrakcyjny

i

w tej materii dr Klucznil<
specjalist4. Studiowal ,,Handel zagraniczny", r6wnie2,, Marketing w kulturze i sztuce" (na
Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu). I wszystkie te
zamieruenia realizuje. Jest tez Swiadomy relacji, jal<a tworzy sig na linii teatr - mlody widz.
Wychodzi naprzeciw potrzebom ludzi z otoczenia teatru. Fachowa pomoc amatorskim teatrom

repertuar, l<ontakty

mlodzieaowym

z

zagranicE, l<onkursy

dobra promocja. Jest

jak i indyr,vidualnym adeptom sztuki

aktorsl<iej, warsztatowe spotkania teoretyczne

to strategia wieloparametrowego dzialania wypracowana jeszcze w Bgdzinie. Na
Kongresie Kultury w 2016 r. w Warszawie prowadzi panel dyskusyjny na temat: ,,Dziecko wsp6lczesny odbiorca kultury", gdzie jednym z zaNoLeri jest potrzeba konsultowania oferty

i

pral<tyczne

kulturalnbj

z

odbiorcq, dob6r jEzyka

i

tematu. Dr Arkadiusz Klucznik wierzy

poznawczy wymiar teatru, dlatego zaleLy mu na tym, by teatr stal sig miejscem,
sig tematy trudne,

w kt6rym m6wi

sig

w

edukacyjny

i

w kt6rym porusza

jgzykiem mlodego widza, dociera do pedagog6w. Postuluje

zaciesnienie wigzi migdzy pedagogiem, rodzicem a teatrem. Wierzy we wsp6lnie realizowany cel,
niekoniecznie w oderwaniu od domowych i szkolnych autorytet6w. Odwaznie stawia na misyjnoSi,
a

w zwi4zku z tym i cigzk4

pracA. Przyldadem takiej odwagi jest gloSny spektakl wyrezyserowany

r. ptzez Arkadiusza Klucznika pt.,,Zly Pan", norweskiej poetki i pisarl<i Gro Dahle.
Przedstawienie po raz pierwszy w polskim teatrze dla dzieci porusza temat przemocy domowej.

w

2014

Plomocja

I

i

el<sploatacja ,,Zlego Pana", pominro akceptacji rirodowislca, wsparcia psycholog6w i

Dziennik Wschodni, 2I .09.2007, Wladca marionelek, dyrektor tealru lalelc pr:esluchanlt

I choi przedstawienionr towatzyszyly warszlaty z
temat okazatr sig trudny do r"rdZwignigcia. Byi moze jeszcze rezyser do

pedagog6\4,, natrafily jedtrak na spo.leczny op6r.

dziecmi

\

nauczycielami,

niego wr6ci? Byloby dobrze. Niew4tpliwie przetarl szlak.

Arkadiusz Klucznik l:ubi lqczyc r6zne gatunki teatru. Spektakle roztahczone i rozSpiewane
to.jtrz znal< markowy re|ysera. Skutecznie poszerzazakres oddziabrvania teatru i ,,wyprowadza" go

w plener, organizuj4c widowiskowe przedstawienia. Chce, by istniat na mapie kulturalnej miasta,

byl blizej widza. Wychowany na

najlepszych teatrach ulicznych (czasy Migdzynarodowego

Festiwalu Teatru Otwaltego we Wroctawiu
zaangaaowany) nie

i

pocz4tki Kliniki Lalek,

w kt6re osobi5cie

byl

boi sig takich zabieg6w. Wchodzenie w artystyczne kooperacje jest mocn4

stron4 rezysera I(lucznil<a, Lubelska rcalizacja ,,Trzech Muszlcieter6w" stala sig przedsigwzigciem

integruj4cyrn Srodowisko, bo zt'zeszaj4cym artyst6w

z

roLnych teatr6w (Lubelski Teatr Tafica,

I(ompania Teatr, Teatr Improwizacji No Potatoes), rozegranym

w

naturalnych plenerach, w

historycznych kostiumach, z efelctownym fechtunl<iem na pierwszym planie i lamaniem ltobiecych
serc

w tle. I spelnia

sig za\oaenie dyrel<tora, re?ysera

i managera I(lucznika: na spektakl przychodz4

tlumy widz6w.

ARKADIU SZ KLU CZNIK - PEDA GOG

Przez 16 lat prowadzit na Wydziale Lalkarskim Al<ademii Sztuk Teatralnych (wtedy
Paristwowej WyZszej Szl<oty Teatralnej) przedmiot,,gra aktorslca marionetk4". Jest rol< 2003.

Doktora Klucznika poznajE na

II r. studi6w Wydzialu

Lalkarskiego. Ogl4damy dzieta sztuki,

analizulemy kompozycje, uczymy sig animacji, Dla mnie,

juz wtedy historyka sztuki, to

bardzo

podatny grunt, PlowadzEcy byl ,,glodny" teatru, wszelkich technologicznych nowinel<, chgtnie sig

nimi dzielil, prowokowal do rnydlenia, dystansowal siebie i nas wobec teatralnej pompy. Rzucal na
glgbok4 wodg, pozwalal szul<ai niesztampowych rozwi4zah

swoim

,,'a

i

prowol<owal merytoryczn4 dyskusjg

po co?". Czgsto wspominal Jana Dormana, Jana Wilkowskiego, powolywal sig na prof.

Henryka Jurkowskiego. Te zajgcia zapewnialy inte lektualn4 pozywkg.

Dr Arl<adiusz Klucznik jest obecnie wykladowaq na dw6ch specjalizacjach
(przedmiot: male formy teatralne)

i

-

aktorslciej

rezyserskiej (przedmioty: l<ompozycja spektaklu dla dzieci I

spektal<l warsztatowy) naszej Alma Mater. Czerpie zbogatego dorobku rezyserskiego

i

alctr"ralizuje

program nauczania. Jest otwarty na wszelkie konwencje teatru formy. Za podstawg jednak uwaLa
solidne teoretyczne przygotowanie, po to, by
wczeSniej postawionych zadah

i

ulatwila

- jak sam przyznaje - praktyl<a okazaNa siE realizacj4

w

przyszloSci pracg

I(lucznil< nieustannie poszerza zakres ksztalcenia

(guest teacher), wsp6lpracuje

ze

szl<olami

w

teatrze. Warto dodai, 2e dr

i samodoskonalenia sig, Od lat, jako wykladowca

iuczelniami w Turcji, Finlandii ilndonezji.

Jest

A -"'

popularyzatorem naszej, rodzimej sztuki lall<arskiej.

prowadzi migdzynarodowe warsztaty

z

Z

pasj4

i

ogromnym zaangu2owaniem

zakresu technik lalkowych m.in. maski antycznei,

zwietzEcej, kuldy. Wszystkie jego spotkania

z mtodymi

adeptami tej sztuki cieszq sig ogromnym

uznaniem i powodzeniem. Wszystkie potwierdzone s4 certyfikatem wysokiej jako$ci.

ARKADIU SZ KLU CZNIK . REZY SER
artystyczny bilans:

38 realizacji rezyserskich na scenach

doktor.acie), 11 spektakli

w kraju (w tym 14 po

teatralnych

za granic4 Q),29 adaptacji (10), pisane na kanwie tekst6w

autorskie teksty, odnotowana

w

programie teatralnym:

7

scenariusze,

aranlacla przestrzeni scenicznej

i

1

opracowanie mvzyczne.

Debiutowal ponad 20 lat temu, realizq4c
Puchatel< wyprawa na biegun" wg

w

szczecifrskiej Pleciudze spektakl ,,Kubu$

A.A. Milne'a. Jego autorstwa byla teL adaptacja' Po tej tealizacji

tozpoazyna sig tw6rczy maraton Arl<adiusza I(lucznika

-

rezysera. Co istotne, sigga nie tylko po

tyttrly, l<t6re obiecuj4 natychmiastowy sukces komelcyjny 1ak ,,Czat'noksig2nil< z Krainy Oz",
,,Piotru$ Pan", ,,Trzej Muszkieterowie", czy naj6wielsza realizacja ,,Zorto" w Teatrze Maska w
Rzeszowie. Rozwija sw6j walsztat rezyserski

na

literaturze zapomnianej lub dla mlodego widza

l<ompletnie nieznanej. Taka ,,rewaloryzacja" tytufu niesie zawsze tyzyko. Starszemu pokoleniu

sentymentalnie zaszkli sig oko, ale czy dotrze do mlodego widza, wychowanego juz na zgola
odmiennej kulturze audiowizualnej? ,,Pyza na polskich dr62kach", ,,Proszg slonia", ,,Podroze

Matolka", ,,O krasnoludl<ach

l<oziotl<a

i

sierotce Marysi"? To -

odporne na modg, wartoSciowe, uniwersalne
(,,Tymoteusz wSr6d ptak6w", ,,Tymoteusz

i

jak udowodnil reLyser -

bajl<i

w tresci. Realizacj4 tttwor6w Jana Wilkowskiego
psiuticio", ,,Tymoteusz

lubelslciego Andersena, rozbudzil wyobraznig widz6w

i

i

lobuziaki") na

desl<ach

zapotrzebowanie na peln4 ciepla i prostoty

literaturg. W dobie efektownych animacji, Ironman6w, Batman6w czy cyberczarodziej6w reZyser

idzie nLjako pod pr4d. Szul<a wigc nowej formy dla l<lasycznych tre5ci, reaktywuje slowo,
uwsp6lczesnia

i

ubiera

w nowoczesn4 plastykg. Wierzy w silg tych tekst6w i przekaz,

bo jal< sam

m6wi, to taki polski Kubu,i Puchatek.

Z

zagranicznych plodukcji (tLrz po doktoracie), molna

wymienii kolejn4 juZ w dorobku

rezysefa sztul<g Jana Wilkowskiego ,,Misio Maciud sztka gniazda", zrealizowan4 dla Divadlo Jana
Palaril<a

w Trnavie, na Slowacji. Wraca r6wniez do zaprzyjaZnionej Finlandii, gdzie w

Teatteri

Hupilainen w Kangasali, rezyseruje ,,DziewczynkE zrylowych p6l" Anny Swirszczyhskiei.W 2012
r. bierze na rezyserski warsztat ,,MalqKsigZniczkg" autorl<i F. H. Burnett, kt6r4 realizuje w Izmirze,

w Turcji. Efektem tureckich kontal<t6w i wzajemnej wsp6lpracy jest ,,Lataj4cy kufer", z ptemier4
rol< p6zniej

w Lublinie.

e''-

,,LATAJACY KUFER''
"Lataj4cy kufer" mial swoj4 premierg w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie 27 kwietnia2013
r.,

z

ol<azji zblizaj4cego sig Roku

I(ultury Polskiej w Tulcji w

literaturg mn\ej znan4. Potencjalne, Andetsenowslcie hity
zapaLl<ami", czy

"Kr6lowa Suiegu" nie

i

pigtnuj4cy pychg, rozrzutno6i

sq brane pod Llwagg.

201

4

jak

r.I

znow sigga dr Klucznik po

"Calineczka", "Dziewczynl<a z

Na afiszu pojawia sig "Lataj4cy kufer",

klamstwo. Rezyser ma jednak inny pomysl na tg bariri. Inny tez

bgdzie moral tej opowieSci.

Otwieraj4ca spel<takl scena, sl<4pana
nastr6j. W tej przestrzeni,

tfern

w chlodnym, niebieskim riwietle, budzi melancholijny

do widza, stoi samotnie czlowiek. Przed nim st6l - niczym katafalk.

Wraz z pierwszymi dzwigkami, po bokach widowni, pojawiaj4 sig al<torzy ubrani w stylizowane na

XTX wielr kostiumy; wykonLrj4 choreografiq przygngbienia
przestrzeh sprawia, 2e wszyscy uczestniczymy

i

ubolewania, Tak zaaranZowana

w ceremonii pogrzebowej - jal< sig zaraz

ojca gl6wnego bohatera. Slychai pojedyncze chl'ipania i westchnienia. Wierzymy

w

okaZe -

szczercSctych

intencji. Dopiero, kiedy zgromadzeni lurdzie odslaniaj4 swoje prawdziwe oblicze, reLyser doSwietla
seeng,

by dai wyraz obtudzie

i

zaldarnaniu. Gl6wny bohater musi oddai wszystko, co ma,

wierzycielom ojca. Zaskakuj4cy zwrot al<cji wzmacnia dramatutgig i budzi sympatig do bohatera.

Przy tej okazji, na scenie pojawia sig tytulowy kufer. PoSpiesznie opr6zniony przez zebranych,
oka?e sig magicznyrn wehikutem,

ReZyser wykonuje

tu

w kt6ryrn bohater odbgdzie podr62 do Turcji.

pewn4 woltg scenariuszow4. Wt42e fabulg ,,Lataj4cego

biografi4 autora. Zamiast postaci hulaki
autora basini, Hansa Andersena

i

utracjusza fiak

w oryginale),

ktfra"

z

przedstawia nam samego

w sytuacji sl<rajnej ngdzy, z dtugami i zobowi4zaniami finansowymi

(Swietna scena rozbierania aktot'a z szat). Pisze wigc Arl<adiusz Klucznik wlasny scenariusz, rozwija

warstwg dialogow4, poszerza w4tl<i, wprowadza nowe zdarzenia

i

postaci. Zabieg trawestacji w

bajl<ac[ jest dziS doSi powszechnym zjawiskiem. W kinowym (i nie tylko) ,,Czerwonym I(apturku"

mozemy spotka6 postaci

z innych bajek wsp6lnie

nagromadzenie jest ewidentne.

I, choi opowieSi

w ,,Shreku" ich
nowe w4tki i postaci

podejmuj4ce walkg ze zlem,

zasadniczo sig nie zmienia,

wplywaj4 odSwiezaj4co na odbi6r bajl<i. MoZemy wigc przyjqc, zgodnie zt'eszt4zintencj4re?ysera,
ze gt6wnym bohaterem ,,Lataj1cego kufra" jest sam Hans Christian Andersen.

I to nie, nobliwy,

starszy pan, z pi6rem w rgku, ale mlody, rozgorqczkowany chlopak, kt6ry jak twierdzi, nic nie untie

robi.c...tylko opouti.adat bajki.. Brzmi doSi niepowazniei...zato ju2 go lubimy. Patoszwi4zany z

ikoniczn4 przecieL postaci4 pisarza, wtaSnie zostatr przelamany. Alccja rozpoczyna sig wigc w
duriskim Odense, rodzinnyn miasteczl<u Andersena. Nastgpnie tytulowy, latqqcy kufer; przenosi go

do Turcji. Mamy kolejny w4tek autobiograficzny; sam Andersen, po pierwsze, rzeczywiScie
odwiedzit Turcjg, po drugie, w wielu baSniach chgtnie podszywal sig pod gl6wnych bohater6w. Z

tego zabiegu celnie korzysta rezyser. Wpt'owadza teZ do opowie6ci kolejn4 posta6, kt6r4
metaforycznie spaja caly spektakl. To

w kufrze

tr

Hansa. Oryginalny kostium

abgdL (teZ Andersenowslci, a jal<i.el), gadaj4cy ptak, l4duje

i

lalka

-

pacynka umieszczotla na jednej rgce tancerza

stwarzaj4 duze mozliwoSci animacyjne. Organiczne wsp6listnienie obu form jest na najwyZszym

poziomie.
najlepiej

i

tr

abgdL (w

tej roli Wojciech Kaprori) przekonuje Hansa, by robil to, co w zyciu umie

enigmatycznie przepowiada najbliZsz4przyszloSc. Nie wiemy jeszcze, co sig wydavy,

ale scena daje oddech po zbiorowym "lamencie"

i podbija badniowy charakter. Rezyser wprowadzi

tg postai jeszcze dwulcrotnie w spektaklu.
W4tel< tulecki rozwija sig na scenie zgodnie

z

oryginalem, cho6 rezyser dodatkowo wplowadza

pojedyncze postaci i zdarzenia pozwalajqce nam odrobinE poznad turecl<4 kulturg. Wraz z gl6wnym
bohaterem zwiedzatny Istambul (w4tel< turystyczny

zal<azom

i

przepowiedni

-

realistyczne projekcje) i dostajemy sig wbrew

do palacu ksigzniczki Esmy (tu

zabawne, zdublowane sluz4ce i

wyglaszane przez nie peany na czei6 sultana). Mtrodzi oczlrryiScie przypadaj4 sobie do gustu, ale
IJans, zeby nie zostai Scigtym, (kara za kontakt z Esm4) musi opowiedziec bajkg. Utrata glowy to

doSi ponura i, co tu duZo m6wi6,przercZaj4ca perspektpva. Tymczasem, nie boimy sig, a szl<oda.

Tym wigksze bytroby finalowe zwycigstwo bajki/baSni i jej sify w docieraniu do ludzkich serc
umysl6w. Rezyser, tropi4c w4tek biograficzny Andersena, wprowadza kolejn4 zmianE

i

i

zamiast

bajki o zapalkach fiak w oryginale) proponuje "Brzydkie kacz4tko", Trzebaprzyzna|, udany zabieg
rezyserski, tym baldziej,2e tznaje sig tg bain za najbardziej autobiografiaznE ze wszystl<ich
napisanych przezAndersena
Jest wigc rezyser

i najpelniej

oddaj4c4 osobiste poczucie odrzucenia autora

i samotnoSi.

Klucznik bardzo l<onsekwentny w swoich wyborach, choi oddala sig od istoty

tytulowej baSni,
Staram sig u1ywat lalek wszgdzie tam, gdzie sq niezbgdne - m6wi Arkadiusz Klucznik w jednym z

wywiad6w. W ,,Lataj4cym ktfrze" znalazl tal<4 wySmienit4 przestrzert dla lalek. Lalki
pacynlci, s4 elenr.entem doskonale wl<omponowanym

w

lcostium. Al<tor obecny

2ywym, na oczach widza, w ulamku sekundy przechodzi do planu lallcowego.
przypadl<u wpisanej

I

- ptasie

w lzw.

planie

tak tez sig dzieje w

w to plzedstawienie baSni ,,Brzydkte kacz4tko"(Swietna Gabriela Jaskula). To

moinr zdaniem jedna zLadniejszych

sprawia wrazenie improwizowanej

i

ciekawszych czg{ci tego przedstawienia. Opowiadanabajka

i

l<reowanej

na

oczach dziecigcego widza. Dzigki temu

zdarzenia s4 nieprzewidywalne, slowo Zywe. Postaci pojawiaj4 sig nagle, wyznaczane przezHansa,

przy6ieraj4 cechy zwierzEce, grotesl<owo uwydatniaj4c swoje indyrvidualne cechy

(w

tym

przezabawny indyl<). ReZyserowi udalo sig dotl<n4i istoty opowiadania. Dzieci na widowni

siedzialy jal< zaczarowane, BaSnie wylastaj4

z

kultury m6wionego, Zywego slowa. I(iedyS

towarzyszyLy ludziom od nat'odzin do Smierci; wskazywaly cele, uczyty postaw, oswajaty lgl<i.

Brzydkie kacz1tl<o pocz4tkowo pigtnowane i samotne, dowiaduje sig wreszcie kim jest i do jakiego

Q)/r

Swiata

w

- juz jako LabgdL - przynale?y. Ta metafora

szukania wlasnej drogi i tozsamo6ci, zwlaszcza

l<ontel<Scie zagubionego, mtodego Hansa Andersena,

jest tu bardzo trafnie ujgta. Tymczasem

opowie6i o ,,Brzydkim l<acz4tku" spotyka sig z entuzjastycznym przylqciem na dwolze; Hans moze
poSfubii ksig2niczkg.

Z inicjatywy

suttana (kolejna zmiana wzg oryginatu) odpalone zostaj4 w

l<ufi'ze fajerwerki. Efelct: lcufer ulega zniszczeniu

- bohater nie wr6ci do palacu - ksigzniczka cierpi

przez ukochanego. ,,Lataj4cy kufer" ma sw6j Andersenowski final.

W epilogu

spel<taklu rezyser ponownie wprowadza postai

tr

abqdzia. Ptak daie Hansowi

pi6ro i namawia do spisania tej, dopiero co, opowiedzianej baSni. Tym samym, daje nam

do

widzom,

-

zrozumienia, 2e wlaSnie podejrzeliSmy got'1czkowy proces ltNorczy, byliSmy Swiadlcami

narodzin baini. Arkadiusz I(lucznik, rezygnuj4c z postaci utracjusza oraz
Swiadomie zmienia pzeslanie caloSci. Zastqpienie
opowieSi o poznawaniu

i

jej

baSni4

z bajki o

zapatkach,

o ,,Brzydkim kaczqtku" czyni z niej

odl<ry,waniu siebie, a nade wszystko o wierze

w wyobraZnig i niezwyld4

moc baSni, Tal<ie przestawienie znaczeh wpisuje sig w dzisiejsze, postmodernistyczne odczytanie
ba(ni. Zyskujemy wiele: zaprzyjaLniamy sig z Hansem Andersenem , poznajemy w ramach jednego
spel<tal<f u

-

zgodnie ze szkatulkow4 konstrukcj4 - dwie baSnie: tu ,,Brzydl<ie kacz4tko" i ,,LaIaj4cy

l<ufer", dotykamy orientalnych klirnat6w: muzycznie, wizualnie

i

kulturowo. Tylko, czy Iytutr

,,Lataj4cy kufer" Io wciqZ ,,Lata11cy kufer"?

jest rzetelnie zrealizowany, atrakcyjny w odbiorze. Wsp6tpraca z tureclcq
rezyserk4: Ece Okay (II rezyser), owocuje oryginalnymi nazwami, tancem, muzyl<4. Smahujemy
orient. Wszystko to sprawia, 2e podr6z na Wsch6d moze byi dla mtodego widza nie tyll<o
Spektakl

przygodq, ale r6wnieZ wycieczk4 krajoznawcz4w cenie biletu do teatrll. Slowa uznania dla autora
scenografii Macieja Chojnacl<iego; intryguje prostot4, a dobrze o$wietlona, staje sig przyjazna dla
olca

(est dl Klucznil< absolwentem cyklu studi6w na Wydziale Rezyserii Swiatia i DZwigl<u w

Tampere, Akademii Teatralnej

w

Helsinl<ach). Ta minimalistyczna

i

abstrakcyjna

scenografia jest ijednoczeSnie ekranem projekcyjnym. Trochg szl<oda,

w

podzialach

2e projel<cje

Dawida

Kozlowsl<iego utrzymane s4 w tak realistycznej estetyce, choi po czgsci rozumiem zamysl rezysera

i

poznawcz4 wartoSd

tej teatralnej podr6zy. Na uwagg zasluguje choreografia zbiorowa (autorka

Urszula Pietrzak). Taniec do wsp6lczesnej muzyl<i tureclciej przywodzi na my5l bolllr,voodzl<ie
produkcje; jest efektowny, bogaty
doroslego widza. Jest

w

w

kierunl<u

w tyn i dowcip i precyzja. Te niecale 70 min. spektaklu wci4ga

mlodego

finezyjne uklady r4l<,

z

ol<iem pllszczonym

widza i oferuje egzotycznE przygodg zwyobruLni4.To z pewnoSci4 zastuga sprawnej rezyserii, ale

r6wnieZ odtw6rcy gl6wnej
publicznoSci4,

roli, Bartosza Siwka. Aktor latwo nawi4zuje kontakt z

Ma do siebie

dystans,

mlodq

jego "dzin" jest zabawny, Dzieci wielokrotnie reagujq

Smiechem, komentuj4 jego zachowania, mogq sig z

nim identyfilcowai. Lubi4 takiego Andersena.

Maria1symbolicznej, wsp6lczesnej scenografii z oddaj4cymi epol<E projekcjarni i kostiumami oraz
oryginalnie wkomponowane w nie lall<i buduj4 niezapomnian4 plastyl<g i klimat przedstawienia'

ZAI(ONCZENIE

Po zapoznaniu sig z Autoreferatem, obszern4 dokumentacj4 habilitanta o'raz na podstawie zapistt
spektaf<lu ,,Lataj4cy kufer", l<t6ry jest dzietem wiod4cym we wniosku habilitacyjnym, popieram
star.ania doktora Arkadiusza Klucznika

o uzyslcanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie

sztul< teatralnych. Stwierdzam, ze dorobek artystyczny dra Arkadiusza Klucznika

po uzyskaniu

doktoratu spelnia wymogi zawarte w art.16 Ustawy o szkolnictwie wylszym z 2003 roku (Dz' U. z
2003 r.,nr.65, po2.595,

Dz.ltl. z

2005 r.,nr.74, po2.1365,

Dz.IJ z

2011 r.,nr.84, po2.455,

DzU.

z

2014, poz.1l98)

Jestem przekonana, Ze zawodowa akty'wnoSi
poszul<iwaniatw6rcze

i

dr

Arkadiusza Klucznika, jego nieustanne

umiejgtr:ro6ci pedagogiczne oraz rozwijanie mySli naukowej s4 znacz4cym

wlcladem w rozw6j teatru lallcowego.

Wroclaw, 28.03.2018, dr hab. Ewelina Ciszewslca

