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Wroclow, dnio 9 czerwco 2014

RECENZJA DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I PEDAGOGICZNEGO
w zwrAzKU z PoSTEPoWANIEM o NADANTE
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
W DZIEDZINIE SZTUK TEATRATNYCH

Zleceniodowcq recenzji

Pohstwowo Wyzszo Szkoio Teotrolno im. Ludwiko Solskiego w Krokowie, Wydziof
Aktorski, pismo z dnio 1Z mojo 2Q14, informujqce o wyznoczeniu mojej osoby przez
CK recenzentem komisji hobilitocyjnej do oceny osiqgnigc Poni dr Anety GtuchKlucznik.

Do zlecenio zostoio dotqczono dokumentocjo zlo|ono przez hobilitontkg:
Autoreferot w jgzyku polskim i ongielskim
't.
^l
/yctorys
3, Kopio dyplomu
4. Wykoz dorobku obejmujqcy dokononio ortystyczne, tw6rcze, dydoktyczne

l.

iinne
5. Opinie i rekomendocje
6. Dzieio ortystyczne w formie elektronicznej lzapis DVD przedstowienio
Noimnieiszy balSwiofo w Teqtrze Zogtgbio w Sosnowcu
7. Potwierdzenie dokonoh ortystycznych i tw6rczych w formie popierowej
/progromy teotrolne, recenzje i informocje prosowe/.

Dqne hqbiliiqntki

Poni dr Aneto Giuch - Klucznik ukoriczyto studio z wynikiem bordzo dobrym dnio
27 slycznia 1997 roku w Poristwowej Wyzszej Szkole Teotrolnej im. L. Solskiego w
Krokowie Filio we Wroclowiu no Wydziole Lolkorskim, specjolno66 oktorstwo teotru
lolek. Stopiefl doktoro sztuki w dziedzinie szfuk teotrolnych, dyscyplinie oktorstwo
teotru lolek, nodono jej uchwotq Rody Wydziotu Lolkorskiego Pohstwowej Wyzszej
Szkoty Teotrolnej im. L. Solskiego w Krokowie Filio we Wrociowiu dnia 22 czerwco
2009 roku, no podstowie procy zoiytuiow anej Tworzenie scen icznej posfoci
zwierzqcej no przyklodzie roli Papugi Polinezjino podstowie przedstawienia ,,
Zwierzqfo Doktoro Dolittle" w re2. Jerzego Bie/unoso ".

Hobilitontko jest zwiqzono z procq, joko pedogog oroz ortysto:
od roku 1992 do chwili obecnej joko oktorko w zespole Wrociowskiego
Teotru Lolek
od roku 1997 do chwili obecnej, nojpierw joko osystentko, o obecnie
joko odiunkt nc Wydziole Lolkorskim Ponstwowej Wyzszej Szkoty
Teotrolnej im. L. Solskiego w Krokowie Filio we Wrociowiu
od roku okodemickiego 2012112013 do chwili obecnej peini funkcjg
dziekono Wydzioiu Lolkorskiego

Oceno qutoreferqlu

Autoreferot przestowiony przez Poniq dr Anetg Gtuch - Klucznik niezbicie
dowodzi o Jej obsolutnie trcfnym wyborze drogi ortystycznej. Coty potwierdzony
licznymi recenzjomi i opisomijej dorobek ortystyczny - jest dowodem no to, ze
przyszlo mi oceni6 proce wybiiego ortysty teotru formy i lolek, odnoszqcego sig
inspirujqcego w swojej tw5rczo5ci nojwybitniejszymi postociomi tego nurtu teotru jok
Anno Proszkowsko czy Wiesiow Hejno.
Z Poniq profesor Annq Proszkowskq, hobilitontkg zetknqi los, kiedy jeszcze byto
odeptkq w Teotrze Lubuskim w Zielonel Gorze i tok rozpoczgio siq jej drogo do
teotru lolek. Nojpierw przez studio no Wydziole Lolkorskim we Wrociowiu, o po2niej
do Wroctowskiego Teotru Lolek kierowonego grzez Wiesiowo Hejng,
w kt6rym zogroio poncd 30 dobrze ocenionych 16l, bordzo odmiennych je6li chodzi
o iechnikg i scenicznq konwencjg. Od onimocji 2,5 metrowych kukiet w C6rce Krolo
Morz 2. Korosiriskiej - Fluks, w Boini o piqknel Parysadzie B. Lesmiono gdzie oktor byt
ukryty wewnqtrz ogromnej lolki, poprzez onimocje klosycznej morionetki w
,,Legendzie o Julionnie iAleksandrze P. Miocio, teotr cieni w Komedii dlo faty i
mamy S. l. Witkiewiczo, grg oktorskq w mosce w Zwierzqtoch doktora Dolittle J.
Bielunoso , czy w teotrze lzw.2ywego plonu w Jok Matolusz poszedl szukac
Olbrzyma T. Dorsio.
i

W repertuorze dlo widz6w dorosiych Aneto Giuch - Klucznik procowoto nod
znokomitymi klosycznymi tekstomi literockimi Ryszord III czy Sen nocy /efniei W,

Shokesoeore.
P rzy r eolizccji wlos neg o przedstowie nio dypl o m owe go C zarn o ksi e|nik z
kroiny Oz spotkoto siq zre2yserem Jerzym Bielunosem, kt5re stoio sig poczqtkiem ich
wieloletniej wspotprocy. Zogroto w wielu jego spektokloch kilko znaczqcych 16l, o
tokze zaczqla wsp6tprocowo6 rezysersko przygotowujqc w wielu jego
przestowienioch iwidowiskoch sceny onimowone, Wszystkie te zodonic stowioty
przed hqbilitontkq wyzwoniedo poszukiwori wtosnej drogi, zwlaszcza,2e rozpoczqla
proce joko osystentko no Wydziole Lolkorskim uczqc przedmiotu E/ementarne
zadonia okforskie w planie lalkowym. Obecnie procuje r6wniez ze studentomi
storszych lot z kt5rymi bordzo czgsto eksperymentuje, o som tekst izoworte w nim
tre6ci sq tylko punktem wyjScio do nodonio mu plostycznego przetworzenio no jgzyk
scenicznej wypowiedzi. Nie ukrywojqc inspirocii S. Eidrigeviciusem, W. Kondynsky,m
J. Miro czy M" Abokonowicz orazrze26q sokrolnq i ludowq - reolizuje pomysiy
przypisywonie teotrowi lolek - czarny teotr, teotr cieni, gro w mosce, ozywionie
przedmiot6w, dziotonio plostyczne, czyli to wszystko no co skiodo sig wsp6tczesny
ieotr lolkowy. Aneto Gtuch - Klucznik powotuje sig tu no znowcg i teoretyko
lolkorstwo prof. Henryko Jurkowskiego, ktory teotr ten okre5lo niejednorodnym
rodzojem sziuki z niezwykle bogotym systemem znok6w. Dlo Anety Gtuch - Klucznik
trofne wykorzystonie iych znok6w jest w ieotrze lolek nojistotniejsze.

Ocenq osiqgnigi orlyslycznych

-

Od czosu obrony swojego przewodu dokiorskiego w roku 20Og Aneto Gtuch
Klucznik znacznie poszerzylo swoj dorobek ortystyczny. Zogroto kilko znoczqcych rol
teotrolnych: Wrozkg Lulejkg w przedstowieniu Amelka, Bobr iKr6l no dachu L
Dorsto, Frytkg w sztuce M. Wojtyszko Pacan - hisforio o miloSci, Fotumq w
odoptocji powie5ci T. Ben Jellouno Z piosku, oroz postoc Obiekt w Z dociekow nod
2yciem plciowem P" Aignero i M. Wojtyszki.
Wszystkie te role powstoiy we Wrociowskim Teotrze Lolek, o zreolizowone zostoiy
przezwybitnych tw6rc6w nie tylko teotru lolek: Peiero Nosolko, Jokubo Kroftg, Piiq
Portum czy Powto Aignerc. Wielu z nich zdu2ym powodzeniem rezyseruje w
teotroch dromotycznych, czy operze co dowodzi 2e wsp6tczesny teotr lolek jesi
otworty no propozycje rezyser6w nie bgdqcych lolkorzomi, o teotry dromolyczne
coraz czgSciej otwierojq sig no iw5rc6w wywodzqcych siq z teotru lolek. Do
ko2dego zpowierzonych zodon Aneto Gtuch - Klucznik podchodzi z wielkq
odpowiedziolno6ciq i uwogq.Twyczuciem i wrozliwo5ciq prccuje nod doborem
odpowiednich Srodkow wyrezu, nod onolizq postoci, nie tylko gtgboko onolizujqc
jej psychologig, ole tokze wnikliwie szukojqc odpowiedniej formy, ktoro pozwoli tg
psychologig nojtrofniej zinterpretowo6. Niezwykle sprownie pokonuje wszelkie
trudnosci techniczne. Do perfekcji oponowoto r6zne techniki onimocji, jesi oktorkq
o ogromnej wyobro2ni, odrzvcojqcq stereotypy i sztompowe rozwiqzonic.

",

W swojej opinii o hobilitontce dr hob" Jerzy Bielunos zaznacza: Piszqc o
dokononioch Anefy Gluch - Klucznik naleLy zwr6cie uwage na jeszcze

cechg jejprocy.

iednq

To artystko Swiefnie rozumiejqco isfotg featru dla dzieci, znajqca zasadyiego
fworzenia i pofrofiqco ie sfosowoi w proktyce. /ioko okforka, i joko re2yser.
Niewie/u mamy w Polsce fw6rc6w, ktorzy fak dobrze znajq mo2liwoici dzieciqcej
widowni, do fego sfopnio wczuwajq siq w psychikg malego widza i fak szanujq jego
p otrze by i o cze kiw a nia.
Woznym do6wicdczeniem scenicznym Anety Gtuch - Klucznik jest rezyserio
onimocji w spektokloch i koncertoch rezyserowonych przez Jerzego Bielunoso,
gdzie onimocje te tqczone byty z plonem filmowym i kreocjomi oktorskimi - Hofe/
pod ro1ami no Przeglqdzie Piosenki Aktorskiej we Wrociowiu czy Swiot w oblokach
koncert po5wigcony Morkowi Grechucie no Festiwolu Polskiej Piosenki w Opolu"
Animocje jej rezyserii stowoty sig nieodzownym elementem widowiskc niezwykle
wzbogocojqcym jego wortoSi ortystycznq.
Wsp6tproca z Jerzym Bielunosem zoowocowoio tez innymi reolizocjomi w Teotze Komienico w Worszowie rezyserowoto sceny lolkowe
w przedstowieniochTrzy Swinkiiwilk J. i W" Grimm6w, otozWroniec J. Dukojo,
w Teotrze Wsp6lczesnym we Wroctowiu Malego Kominiarczyka, czylizrobmy opere
B. Britteno oroz w Czarnoksiq2niku z Krainy Oz L. F. Boumc w Teotrze Muzycznym
Cooitol we Wroctowiu"
W 20,l I roku Aneto Gtuch - Klucznik zdecydowoto sig no somodzielnq
reolizocjg - w Teotrze Lolek Robcio w Robce wyrezyserowotc sztukq B" Pejcz i P.
Powliko Kof , kt6ry merdol ogonem. W roku nostgpnym powstoio przedstowienie
Tymofeuszi psiuhcio J, Wilkowskiego w teotrze Nukketectteri Hupiloinen w Konsogoli
w Finlondii, o w roku 2013 Nolmniejszy bal Swiofo M. Prze6lugi w Teotrze Zoglqbio w
Sosnowcu, ktore przedstowito joko dzieto w poslgpowoniu hobilitocyjnym.

Oceno osiqgnigi dydokfycznych

Aneto Gtuch - Klucznik posiodo r6wniez du2y dorobek dydoktyczny. Jok juz
wspomniotem Poni Gluch - Klucznik rozpoczglo swojo proce dydcktycznq no
Wydziole Lolkorskim PWST w Krokowie Filio we Wroctowiu w roku 1997 joko
osystentko prof. Anny Proszkowskiej, o nostgpnie prof. Aleksondro Moksymioko i
prof. Beoty Pejcz.
Juz no poczqtku procy dydoktycznejjoko pedogog prowodzqcy zojgcio z
przedmiotu: E/ementarne zadania oktorskie w planie lakowym, doto sig poznoc
joko poszukujqco wiosnej drogi ortystycznej oktorko, jednocze5nie przejowiojqc
duze iz powodzeniem reolizowcne zopgdy rezyserskie. Przykiodem tokiej procy
moze by6 reolizocjo przedstowienio Sen, ktory odszedl, gdzie studenci musieli
stworzy6 Swiot dziecigcego snu kreujqc go z codziennych przedmiot6w
znojdujqcych sig w pokoju gi6wnego bohotero. Lompo nocno stowoto siq
Policjontem, poduszko zomienioto sig w Koto, o boki lo2eczka stowoiy sig groZnymi

Sowomi. Te proste rozwiqzonio znokomicie irofioty do motych odbiorc6w. Uczyto
tokze technik lolkowych, migdzy innymi gry oktorskiej pocynkq, no ktorych to
zojgcioch ze studentomi ll roku reolizowoto nowotorskie spektokle g{ownie oporie
no literoturze dzieciecej, gdy2jok twierdzi w swoim outoreferocie Szczegolnych
umiejqtnoSciwymoga gra dla malych dzieci, kf6re nazbyf czqsfo sq frok/owone
lekcewaIqco lub profekcionalnie. Kreacja dla dzieci fo bardzo specyficzny rodzaj
sztuki - kompozycia,rytm, umiejqfnoSc ufrzymania uwagi dziecko - fo wszysfko
wymoga umiejqtnoiciwarsztotowych bordzo lolkqrzowi pofrzebnych. Tego wtoSnie
Aneto Gluch - Klucznik szczeg6lnie wymogo od swoich student6w, przeslrzegojqc
przed infontylizocjq sztuki skierowonej do mtodego widzo" Obecnie hobilitontko
prowodzi r6wniez zojgcio ze studentomi lll roku do ktorych wybiero moteriot
ktorego temotem sq zozwyczoj sprowy zwiqzone ze Swiotem doroslych. Tekst jest
tylko punktem wyjScio do nodonio mu plostycznego przetworzenio no jgzyk
scenicznej wypowiedzi. Diolog pomigdzy tekstem, ruchem i obrozem, nopigcio i
kompozycje inspirujq jq do poszukiwon i eksperyment6w. Aneto Gtuch - Klucznik
iych inspirocji szuko w molorstwie. Przyktodem tokiej procy moze byc Szkoio
blazn6w M" de Ghelderode, gdzie motyw udrgczonych, zdeformowonych postoci z
obroz6w Z" Beksiriskiego sioi sig powodem, dlo ktorego u2yto wykodrowonych
Swiottem frogment6w ludzkiego ciolo; czy spektokl Noplgcio, kt6rego inspirocjq byt
rysunek Stosyso Eidrigeviciuso przedstowiojqcy kobietg z opuszczonyrn romiqczkiem
sukni, po kt6rym wspino sig mgzczyzna. Wokot tego motywu Anetc Giuch - Klucznik
zbudowoio sceny zu2yciem niewielkiej lolki iciot oktorow wchodzqcych ze sobq
wzojemnie / lolko - cktor i oktor - oktor/ w dromotyczne relocje,
Dr. Aneta Giuch - Klucznik jest nouczycielem o niezwykiym tolencie
pedogogicznym inspirujqcym swoich student6w do rozwijonio wiosnej wyobroZni,
bez kt5rej oktorowi trudno jest by6 ortystq. Nie norzuco studentom swoich
rozwiqzoh, ole zmuszo ich, oby odwoiywoli sig do wtosnej intuicji, do poszukiwonio
wtosnych drog scenicznego istnienio, Niezoleznie od tego, tokze precyzyjnie uczy
worsztotu.
Od 2006 roku, kiedy powotono przy Wydziole Rezyserii Dromotu w Krokowie,
specjolizocjg rezyserio teofru lolek we Wroctowiu, Poni Aneto Gtuch - Klucznik
prowodzi tokze zojgcio ze studentcmi rezyserii, o tokze no Podyplomowych
Studiqch Rezyserii Teotru Dzieci i MtodzieLy gdzie prowodzi zojgcio Podsfowowe
zadonio sceniczne w plonie plastycznym i jest promotorem spektokli dyplomowych
stuchoczy tych2e studi6w.
Zo osiqgnigcio w procy dydoktycznej i ortystycznej, o w szczeg6lno3ci zo
podjgcie trudu prowodzenio wspolnych zojgc ze studentomi Wydzialu Lolkorskiego
Rezyserii Dromotu, Aneto Giuch - Klucznik otrzymoio w 2008 roku nogrodg ll stopnio
Rektoro Poristwowej Wyzszej Szkoty Teotrolnej im. L. Solskiego w Krokowie.
i

Ocenq innych osiqgnigi

Aneto Gtuch - Klucznik jest czynnq uczestniczkq i onimoiorkq wielu
worsztot5w teotrolnych i ortystycznych, w tym migdzynorodowych, o tokze outorkq
wyklod5w i referot6w np. Sfymulowonie okfywnoici fworczej poprzez leofr w
romoch migdzynorodowego projektu Fabryka umiejqfnoici; Zadanio, jokie sfowio
przed aktorem wsp6lczesny teotr /o/ek w Zokiodzie Teotrologii UMCS w Lublinie, czy
O kierunkach isposoboch ksztotfowania lolkarzy na Wydziale Lalkarskim we
Wroclawiu no sesji z okozji 60 - lecio Teotru Lolek w Szczecinie. Byio tez cztonkiem
jury wielu przeglqdow i festiwoli teotrolnych, migdzy innymi: Vll Migdzynorodowego
Festiwolu Solistow Lolkorzy w N-odzi,lll Og5lnopolskich Prezeniocji Teotrow
Amotorskich we Wrociowiu; o tokze przewodniczqcq XXV Ogolnopolskiego
Festiwolu Teotrow Lolek w Ooolu.
Obecnie, w kodencji 20.l2-2015 peini funkcjg dziekono Wydziotu Lolkorskiego
PWST im. L. Solskieoo w Krokowie, Filio we Wrociowiu.
Dr

Ocenq dolqczonego dzielo ortystycznego

Noimnieiszy bol Swiafa to jedno z kilkunosiu dziei wspotczesnej dromotopisorki
dlo dzieci Moliny PrzeSlugi, ktore jok wiele jej utworow zoskokuje sitq wyobroZni,
skojorzeh i tw6rczym troktowoniem jgzyko przez outorkq. Nieskomplikowono, w bliski
dziecku spos6b podono problemotyko sztuki, oirokcyjno temctycznie gdyz dotyczy
emocjonolnych problem6w pomigdzy dziecmi i rodzicomi, jest jednocze5nie
nienocholno dydoktycznie i doleko od sztompowych tekst6w ,,o kr6lewnie". Tu tez
bohoierkq jest Kr6lewno - Migowko, krnqbrno i orogoncko. Niezodowolono ze
rodzice wymogojq od niejwigkszego zoongozowcnio w sprowy domu sporzqdzo
mogiczny eliksir, ktory przenosi Kr6lo i Kr6lowq do tzw. Kroiny Duzych.
WolnoSc jokq bohoterko zochiystuje sig, po niedtugim czosie przestoje by6
otrokcyjno. Okozuje sig, ze brok bliskoSci rodzic6w, to tokze brok miiosci,
pocieszonio, o nowet dyscypliny, ktoro tq mito5c dyktuje. To uSwiodomio Kr6lewnie
jok bordzo kocho potrzebuje swoich rodzic5w. Niestety,Zeby ich odczorowo6 musi
pzebyc bordzo niebezpiecznq drogg, podczos ktorej wiele doSwiodczy. Trozumie
IeL,2e jej dotychczosowe postgpowonie nie byto zgodne z normomi spoiecznymi.
Aby spowodowo6 powr6t rodzic6w musi zdobyi przyjocioi i poznoi sitg oroz woge
trzech prostych si5w: proszg, dzigkujg przeproszom.
Od pierwszych chwil przedstowienio Noimnieiszy bal iwioto w reZ, Anety Gtuch Klucznik widz poddoje sig mogii teotru, w kt6rym wszystko jest mozliwe. Zwykiy
przechodzieh mo2e bohoterce wyczorowo6 przyjocielo, ktory z kolei pomogo jej
podczos wspinoczki po nogoch rodzic6w, gdzie spotykojq iokie postocijok Oczko
w Rojstopie,Irzy Ciorki, Komoro, czy szlucznego Liso oiulojqcego szyjg krolowej.
W swojej inscenizocji Aneto Giuch - Klucznik zostosowolo pomyst prosty, ole
6

zochwycojqcy - technik? czornego teotru. Niekt6re elementy scenogrofii
kostium6w pomolowoto forbq fluoroscencyjnq, ki6re w momencie wej6cio oktoro
w ultrofioletowe Swiotlo, przenoszq postoci w tzw. Kroing Duzych.
Dzigki temu niekt6re elementy postoci mogq zniko6 z polo widzenio, rozpodo6 sig
no oczoch widz6w, czy pojowiod tylko joko kontur norysowony fluoroscencyjnq
kreskq. To niezwykle pobudzo wyobroZnig widz6w odwotujqc sig do skrotu i
obstrokcji. W tejwtoSnie przestrzeni istniejq bohoferowie nopotykoni w drodze motej
i

bohoterki.
Nojmniejszy bal iwiafa to spektokl niezwykle plostyczny i otrokcyjny wizuolnie nie
tylko zo sprowq prostej, ole sugestywnej scenogrofii i kostium6w, ole tokze grze
5wiotei i efektow wizuolnych. Rezyserko doskonole odczylala sztukq PrzeSlugi
znokomicie prowodzqc oktor5w, kt6rzy podojq tekst w spos6b prosty, zrozvmioly
dlo mtodego widzo, unikojqc dydoktyzmu i morolizotorstwo. Pozwolito im to
stworzy6 6wietne, dolekie od schemotu role. Aktorzy zwyczudem bowiq sig licznymi
gogomi stownymi. Duzo tu tokze humoru sytuccyjnego, ciekowych point, groteski,
wreszcie zobowy somq formq teotrolnq, co jest niezoprzeczolnie zosiugq rezyserki i
jej tw6rczym wktodem w propogowonie tego co w teotrze dlc dzieci nojistotniejsze.
Spektokljest w kozdym szczeg6le doprocowony i doskonole zogrony.
No uwogg zostuguje fokt, ze przedstowienie powstoto w teotrze dromotycznym
kt5rego oktorzy rzodko spotykojq sig no scenie z literoturo dziecigcq. Czgsto w
tokich przypodkoch, bez broku odpowiedniej procy rezysero z oktorem powstojq
spektokle ocierojqce sig o kicz. W przedstowieniu Anety Gfuch - Klucznik, oktorsiwo
jest no nojwyzszym poziomie, nie tylko w scenoch stricte oktorskich, ole r5wniez w
onimowonym plonie plostycznym.
Przedstowienie wygrywo nie tylko przejrzyslq norrocjq i celnym dowcipem, nie
tylko nieskomplikowcnym jgzykiem teotrolnym i nieprzesodnq metoforykq, ole
przed e wszystki m bro kie m d em o g ogii i szto m powyc h r ozwiqzoh sce n icznyc h.

Konkluzjo

Jok wyniko zprzedsfowionej dokumentocji, proces ksztoicenio i doskonolenio
wtosnej wiedzy i umiejgtnoSci w zokresie sztuki stowiojq przed nomi w osobie
H o bilito ntki wszechstron nie przygotowo nego ortystg i pro cowniko no u ki,
Anolizo dorobku ortystycznego i dydoktycznego dr Anety Gtuch-Klu cznik oroz
przedstowione dzieio ortystyczne w posioci zopisu DVD przedstowienio
Nojmnieiszy bal Swiata pozwolojq mi siwierdzie ,2e dr Aneto Gtuch-Klucznik speinio
wymogonio ort. 1 Z ustowy z dnio l4 .03.2003 roku lDz. U.7 2003 r. nr 65, po2.959, Dz,
U. 22005 r. nr I 64, poz.l365, Dz. U .z 201,lr. Nr 84 poz. 4551 i wnioskujg o nqdqnie
Pqni Anecie Gluch - Klucznik stopnio doktorq hqbilitowonego sztuki w dziedzinie
szluki teofrqlne.
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