
Wieslarra Czo}piliskiego ur ramaclr tego sanrcgo przednicitu (zaog/zoro). W trakcie

as}§tentury konsultowałem konceprje prclpclnowany,cli inscenizacji, scenografii,

konstrrrkcji łalek oraz pracor.valem ee studentanri nad intcrpretacją tekstu, klarownością

ruchu scenicznego, animacją, teclrniką mo}t}. }V końcoltych etapaclr pracy onrawiałem

próby generalne z ullzględnienienr b}ędów i postępów studenta w pracy aktorskiej i
inscenizacyjnej.

W zorr roku poprorvaclziłern przedrniot Zadania aktorskie na III roku kierurrku

aktorskiego. Próby stolikorve, s3,tuacyjrre oraz generalne podporzącikclwane llyl1, analizie i
realizacji scen z clramatćlrv Tadeusza Różervicza" W porównaniu do aajęć z użycieul lalek i
irrscenizacji glćxvnv nacisk kladłenr na tenraf"- wlnikające z tekstu, Zatlania aktorskie na

rokrr IIl kierunku aktorskiego ptlprclrvadzilern rórłnież w senrcstraclr zorr/zorz. Dtl p}acy

ze studentami *ybrałem dramat i\{, Gcrkiego ,Leflricy rv pierw§zylrl senlestrze <iraz

Hisfurię o ltliłosierną! czpli testamen.t psc A, Suassuny r,r, drugirn. Pierwsry* semestr

skoncentrorłany byl n,a elenrentach prclcesu psychologiczrrego, korz;.staniu z panlięci

eirrocjonalIrej orae na klarorvności psycirtrtizvcznej. praca przetliegałil głi:rr,nie lv ramaclr

scen dialogo*yclr między dw,ienra osobami clraz ki]ku scen ńioro*yclr, Drugi semcstr mial

na celu budolvanic §cen !v oparciu o f<lrrnalne budow;lnie szkicu postaci oraz fizyczne

eksploatowirniel ciala rv kreacji. praca bil}a opartźr na ponlyśle sceny zbiorortc,j, z

którei r.t1.,larriały się sceny dlr.rr- lub trzyosobowe. Ten etap mojej praktyki pł-,clagogicznei

móglłlyrn, przy całym akcencie kładzionltr podczas zajęć na warsztat aktorski, rrazw-ać

zmaganiem się studentów z fclnrrą i treścią. Co ciekalve, fortna zaw§ze bardziej do nic}r

przemawiała, a treść by,ła przez nich zaniedbyrvana, pozostrłwała d}a niclr nieiasna bądź też

niezblt istotna i rrrało absortlująca.

Kolejnym zadaniem pedagog,icznym bl,ło prowadzenie lv roku akademickiul

zanf zor.3 przedrniotri §ceny dialogrrrve na II roku kierunku aktorskiego, §{ateriał został

podzielony I1a budorvanie §cen rvierszent lt, pierlvszynr .semestrze -na prrclstawie

Święttlszkł §{oliera * oraz pracę nad fragmentami procesu psychologicznego w drugim -
\,y pracy nad Mresiqcetn txt łusi I.S" Turgieniewa. Pracir naci tvierszenr bl,ła dyktor.vana fi,azą

i po}ączona iii pracł} nad ruc}rem rv kclstiumie historyT znlm. Oba senrestry by}y

poświęcone pracy !y parach i dialogowi d.ą'rrosobowemu poprzedzonemrr próbą analiz1,

tekstu,Pracę dokttrrską (na podstart,ic rtyżej clpisanego dorobku) obronilem rv Akademii

Teatralnej inr. A. Zelweronicza na lĄrydziale Sztuki Lalkarskiei rv Białynrstoku rv zor3 roku

po przedstaiłteniu pracy napisanej pod opieką dr. hab. Bogdana Michalika Ałicja? I'orlret

poldolliczłly. Byta ona opisenl prac}, nad rolami, buclrrwania zasad danl,g6 §cen u

ptl<irł,ćljnej perspekryrły - aktora i reżysera, Ana]iza konstrukcji Alitji? Teatru N{alabar
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Hotel lrędlug tekstu Marcina Bartnikow"skiego stanortiła podstarvę nojej d),sertacii" Opis

11,ątków to*arzyszący,ch reżrvserclu,arriu tego spektaklu stanr:wił pretekst do

scharakteryzorr,ania wiel<rpoziomowego konstruorvania znaczeń lv tworzeniu dzie}a - jcgo

polif<,lniczności- zarół.no na planie tekstu, jak i zdarzeń scenicznyclr. Istotne b3,ło

poclkreślenie, źe inrprowizacja i praca laboratoryjna stanorłiły głółrre zasady budrrtvania

materiału aktorskiego, inscenizacyjnego oraż ulrycia forrn i laiek w A/icłi?,

Praca ańys§,czna i pedagtrgiczna po uz_vskaniu stopnia doktora srtuki.

S§,czeń rokrr 2ol4 przy,niós} koprodtrkcję T'eiltru Malabar Hotcl i Teatru

§ramatl,cznego rE }Varszałvie. Mźstrz i Mo'łgarzatrr §,f. Bulhakowa rł, reź.yserii

Magdaleny Miklasz byi kon§łrruacią poszukiłr,ań rł;zrł,iązafi sceni,cznych z ptrgranicza teatru

aktorslriego i lalkolvego. Podczas prób stłrtrzl,łem laiki, a także zlrudolvalem role Wolarrda

i Jeszui lla-i,Jocri, które chciałbym zgłosić jako dzieło lv postępołr,arriu habilitacyjnym.

Reryserka po spotkaniach z dramaturgiem Marcinem Bartnikowskim

-zar,łaczy|a, ż,e łrohaterem spektaklu będzie pclrt,ieść. Analiza charaktcru dzieła

literackiego i śłt,iadtlmtlści obcowania z rrinr uysunęła na pierwszv plan nie fahułę i

prz},cz,vnolfo-skutkowy ciąg zdarzeń rrraz kojarzon;, z nią clzęsto ll,ątek m,iłosny glórłnyclr

bohaterów, ale szaleństrvo spł,lłeczne dęmask<x!,ane przez Wolanda i jego świtę - a zatenl

tło opowiadające o śrviecie, lv który,rn rozgĘ,,\Ą,a się akcia i rv ktćirynr tbnkcjontxvał autclr

tekstu, Brak rvartr:ści duchor.v.r.ch społeczetistrvir i tanie pcllruciki, jakimi się kierolvało, oraz

*,ątki biedy, przeludnienia, problenrórv finatrsorrl,ch, perypetie clsobnikólv spod ciemnej

grviazdy* i przepełnienie zakłaclów dla obłąkanych, jakie funkcjonolva}y w Moslolie pełnej

tlclnosicielstlva i alkobolizmu, rłyznaczały przcstrzeń, rv którcj reżl,serka jako perspek§*,ę

crporviadaiąeego porvieść (nie mylić z narlatoreln) ulr:drębniła perspek§,lvę lrrana

Bezdonrnego. 'lrurlne warunki egzl,stencii graniczące z absurclenl i rvątki trvórczłlści *

pytania o istotę sztuki i porvody ttr,orzcnia, a także zaleźności między iryciem a trvórczi:ścią

- sklarriały reżyserkę do zbudolvania pierr+,szej części spektaklu na zasadzie sr.ybko

znrieniających się scen (na zasadzie runclwności), jak gdyby dyktouanyclr rytnrelrr nysli i
s koja rze/r lrvana Bezdomttego.

W tej części zbudorryalerrr postać Wolantia jako świadolnego uczestnika szaleńczych

lrlpadków dtlry',kających bąel.ź pcl prostu otaczając3ch lrł,ana Bezdomncgo. W trakcie prób

nroim zatlaniem b1,,ło pośrerlnie lub bezpośrednie in.gertrrvanie rv sl,tuacje sceniczne. Dla

aktorórv bylem niewidzialrly, b{ie rnogli ze mną diaiogolrać, lecz nrclgli retrgou,ać na to, jak

na nich działam. Polviedzmy, że bl,łem siłą, która mclże itlr tolvarayszyć, nimi kierolvać lub
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inr przeszkadzać. Najciekawsza okłzała się nie kreacja, lece zadanie. Rozpraszanie mńli
kolegórv r,q,magłło pom,n*slołvości i sił.v*" W tak prołvadztinyclr próbach wl.klaroltała się

zasada, że Wolarrd rv kaźdej chlł,ili nroż,e zc sc€ny zejść lub na nią rvejść - nra tlystans,

spokój i dzieli się nimi z publicznościt1, Możlra pokusić się o shlierdzetlie, że jest

przewodnikiem po szalonym świecie rnyśli lwana. T'a zasacla została również

zaakcentołl,ana przez stnr:rzenie postaci Berlioza, Papicr<;*,a głorva z ruchom.vmi ustami,

którą jakl Woland anirnuję, jest przeze młie ożl"łviana, dialoguję z nim i Bezdrrmnyn, a

także porzucam grl, bartię się ninr i ll, końcu rł, drugiej części spcktakiu uśrrriercarn. Przez

zniekształcenie glostt i aninrację doslcxvnie przedstall,iałem pozór życia rnojego partnera,

prlclkreślając zasadę teatrirlności, dystansu i unrorł,ności spelttaklu, Tej ostatniei

podporządkoll,ana jr:st rówrrież scena spotkania Piłata i ,}eszui Ha N'ocri, Postać .Ieszui

zostala orlegrarra przez łVolandił w m;śl słórv: ,,Chodzi o trl, [,..] że sam prz.y tyrrr by,łerrr,

Bl,łern i na tarasie u Pclncjusza Pilata, i w ogrodzie kiedy rozmavriał z Kajfaszem, i na

pomoście, oczyrviście potajcnrrrie, incognito, jeśli tak nrożnłr połl"ietizieć, *ięc bardztr

pro§zę - nikornu ani słorr,&, całkońta d3,skrecja, tśśś..."3 oraz w myśl przekonzlnia, że siła

rvyższa nie tylko jest wszeclrobecna, ale takźc noże nrieć zilrórł.no tlblicze ciemne, jak i
jasne: .,.Janr częścią tej sily, którł, rviecznie zła pragnąc, wiecznie dobro cz;mi""{. Postać

Jeszui realizuję jcdynie przez użycie kilku znakót: ukłarlu dioni iv geście błtrgoslawieństłl,a

(c1,,tat z ikonogralii), innego roclzaju poruszania się po przestrzeni §ceny i lvśród

publiczncśt:i rł, poró:,trraniu do nrotoryki postaci lĄ/r:landa oraz rmianę tematu gry, dialogil,

Caly czas jest to <rdgryw,anie za pomocą pros§,clr śrtxlkórv fragmentóu, z dziela rosg'skiego

pisarza, okrasetlnych narracją ury-korr}łvarrą przez innych akttlrólry solr: lub r,,bicrrou,tl.

W efekcie prrrvstał Wclland, któr,y jest bardzo lurlzki. Nieł,iele r.t, nim rnroku, za ttl

rozpoznać rrrożna uślniech,, lv którym moze się rół$rież kryć: diabelskość. Drugą część

spektaklu reżvserka pośrłięcila perspekt_y,r.vie Malgorza§. N{oim zarlanienr jest

uczestnictrt,o lv oporłteści snutej przez bolraterkę, a takźe wl,starł,ianie na próbę uczucia,

które zyrvi ona do Mistrza (cierplirvości, pclśw"ięcenia, ls§du, odwagi i mądro.ści) aż clo

momenttr łq,połvtedzenia ry-czenia, które ma ją połączyć z ukoc}ran3,,m. \,V tej części

spektaklrr nad perypetiami Małgorzaty pracuje świta Wolanda, a on jedynie obserwrrje

poczl' rania srłyc}r *yslanników" !V {ym ltlpadku si}a działania Wo]andtl brrdclwana jest na

dystatrsie u,zg,lędem fulałgorza§. Choć wtdoczny. nie jestenr u, zasięgu |ei działania. W

każd_l.rn mclnrcucie rnogę zmienić przebieg sceny * decyduję o jej dłrrgości, utrzymq|ąc

Małgorzatę rt, nieperłrrości, dając nriędzy innymi norve irrrpulsy do reakcji. Życzenie

3 M" Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, pzeł" l. Lewandowskiej i W. Dąbrorłski, Warszawskie Wydawnictwo
Literackie MUZA SA,Warszawa 2002, s. 58,
1J.W. Goethe. Faust. Tragedii część pierwsza, przeł, J-St. Buras, tAAydawnictwo Literackie, Krakow 1997
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l\lalg<lrzaty się spełrria, lecz lr,,spektaklu połącz1, się ona z milcścią żl.cia w plonieniacb.

\Ąlolarrd ostatnim plestenr łv spektakltl rzllca zapalclną zapałkę na rtcześniej rozlaną przez

sr.voją świtę benzynę. W moich oczach jest to róiłnież ironiczny konrentarz na temat

sent1,ryne ntalnego podejścia dtl miłości i pośr.tięcenia.

Spektakl został opar§ na bardzo oszczędnej inscenizacji - bralł znrian dekrrracii,

fecrii bam. kclstitrmórt i makiiaży. Zapelvne poclyktoryane jest to zalożenien, że skoro

pclwieść jest w centrum, tcl nie akcja ani pięknie pokazani na scenie bohaterowie stanou,ią

sedno, ale tekst i sposób wlporviadania go. Istotne jest jeszcze to, źe reź.vserka rv

lionstruonaniu spektaklu próbolł,a}a oddaó tc:, co tizieje się z percepcją cr,y,tającego

polvieść. Z pelr,no.ścią dla każdego cz.5,tającego pe}yne r.lątlti stają się istotne, inne zaś

traktujen:y pou{erzchortnie i chcem1,, przecz3tać je po prostti szybko, b}, rłrócić do §ch
ulubionych. Czasenr też czltanry kilkakrotnic jeden ustęp dla lepszego zrozunrienia lub

lllęcz}ryny się, próbując przebrnąć przez przydługie npisy prz;.r,ody lub oti:czenia. To

vrą,ażenie jest zarvarte rv spektaklu. lVidz niejako uczcstnicz.v r,v cr,r.taniu, opowiadaniu cz.v

tworzeniu się pclu.ieści. Niefahularne traktowarrie dzieła, tlnikające z prrwyższych zalożeń,

jcst pe}ne digresji i nątkórv rólł,llclległvch. Tak postawiona gra ze świadonrością

puhliczności * zarówntr tej, która czl.ta}a powieść, jak i tej, która nigdy nie zagłębi}a się rv

karty, tlziela Bulhakorva - jcst nie §,lko ciekaw_v:n zabiegiern reź.yserskim, ale i

irieocenirrnym spraił,dzianenr u,&rsztatu aktorskiego. Przez niemal trzy i pól godziny

lĄ§zysc}l aktorą, działają na .scenie rr.cllrce publiczności, }tóra nierzadkcr ma srvoje

lt_vnagania) przyzlĄ},czajenia i Hyobraźenia lr,zględem teatru i dziela literackiego. B1.,ć może

właśnie spotkanic na płaszczyźnie §ch łryobrażeli pozrvala nanr grać terr spektakl już piąt1,

§ezon, po około ciziewięćdziesięciu pokazaclr, wciąz przy pełnej widtlrł,ni i z biletami

rtl,przed ir nynri na d}ugo przed kol ej nynri rr,l,st awien ia nr i,

fuIistrz i Małgarzata zostal zaprezentol,,r,any lla X] Ntiędzl,na1,odr:r1_1rn

N{lorizieżouynt lioruln Teatrłłltrvln il4(z)rtKoItiłrkt u, N{oh"l1ertie oraz Festirła]u Teatru

Oźlłł,ionei Formy }faskarada w, Rze.szcx,yie (:or5), gdzie otrąT naliślrr3,, nagrodę prez.ldenta

miasta Rzesztxva za najlepsąv spektakl dla dorcisly,ch. Dobór twórcólv, pośród który,ch

znalazły się postaci cl silnych r:soborvclściach i ugrnntorvanych umiqiętnościach, ręłynął na

sposób konstruowania spektaklu, a także na cloznania widzól." z \Ąlarszarły, gdzie lrciąż jest

eksploato.1vany. Prałvdopodolrnie dl,relłttrr Teatru Drana§czr}ego uau\farył ten potencjał i

z tego rr,łrrśnie powodu zaprosił nas do prezentacji sześciu spektakli Teatru I\{a]abar Hotel

pod haslelrr Malabar Fbst podczas 34. trĄ.'arszarvskich Spotkań Teatralnlch (pot4).

Zaprezentor,r,aliśrrry rł,órłczas: Baldtntdersa, Gbśniej!, W'esele , Sprawę Dantonu.

Scunousywtad, Bacoma orar" Mistrza i l,Lalgtlreatę,

#,{, i

1B



!V s§czrriu eor5 roku zagrałenr glórtną rolę w,spektaklu Don Juan albo ngsze
lułc.sne źnSerna (prr:dukcja Teatr Dranta§,czny rł, 1Varszałr.ic), Tekst stll,tlrzf Marcin

Barttrikon,ski, jegrr podstarrą b1,la konrpilacja Dołr Juana Molicra oraz fragmelrtów,

scenariuszy I" Bergmana, §pektakl lqłeżlnerolyała Ewa Piotrolłska, trVraz z drarrraturgierrr

stw,orzy4iśmy §cenografię, a ja sam wykreowalem też lalki. Punktem wyjścia był pomys}

sytuacji, w której przesłanie Moliera lączy się z przes}aniem Bergrrana. Postanolyiliśmy, że

będzie to sltrlacja na planie filmorłynr, gdzie Bergman pracuje nad filrnem, rv lt-tórytrr

pojawia się postać Don Juana. Perturbacje ustalone dramatrrrgicznie, sprawiają, że szybko

Bergman przejmuie postać Sganarela i w podwójnej roli - reżysera w r.varstrvie zervnętrznej

labuly i s}użącego w warstwie rvewnętrzirei --prowadzi z p<rstacią uwodzicieta bój o pra*,dę

na temat dobra i zła, sumienia, a tiikże dyskusje dotyczące poięcia opatrzności, grzechu i
pokuą,. Praca nail spcktaklem lv m<linr wypadku przebiega}a głćrłr.llie na budorvaniu .silnej

zależności pelnriędzy Dorr Juanenr a Bergmanem, W zasadzie próby wzajemnego

podrvażanitł racji obu ty,ch postaci bez ostatecznej rłygrane.j źadnej ze stron, kreśli}y tę

za}eżność jako rvalkę bądź dyskusję dwóch purrkttirv rł.ideenia - lłonserwatyzmu i
rela§rł,iznru. Don Juan rel:rezent<rrvał gltls stlobody obyczajów, prorvokacji i nihilizmu.

Ponrys}y na inscenizację i uż,ycie lalek wlrł,odziły się łrłaśnie z tcgtl drvugłosu i tlpierały się

na c:łręci przedstarł,ienia rouk}adu, a moźe raczej rozpadu osobor,vości glólrnego bohatera.

Stąd postaci kobiet - zdobyczy Dr;n Juana * zostały uprzednriotowione, doslorvnie

ulalkclrvione przez zestar,r,ienie sztrrcznych elementów ciała z ż,ltlą aktorką odgrlrvającą

bolraterki pojawiaiące się r,v dranracie. Kobietyłalki, kobiety-trofea zostały podclane

procesowi rozpadania się rv kolrljrtych scelra<lh. Nic by}1. one jedln;,nri fr:rrrrami rrĄtymi lv

spektaklu. Niewielka ialka śnrierci, rtystępująca od czasu do cza§u na scenie, prnponrirrala,

że manry do czynienia z s3,tuacją sclryłkową, sytuacją podsunroiłlrvetnia lrrb roz}iczania się z

cz.vnami i refleksją dotycząą egz.ystcncji. Spektakl nie prz,lpominał k]arorvnie

c.lptlwiedzianej fabuły. B1,I raczej zapisem srru, przerrikających się rzeczywistości, rt których

pożądauie na jednym krar'rcu, a przestroga do§lcząca gnierłrr niebios rra drugim x.iodł1,,

pr}m. Dłlrr Juan rv tej oporvieści byl rółmież postacią stworzoną z prz.rrnrużeniem oka.

Korzystając z dobrcldziejstw i przekleństrł, kultury masorvej, strturzyłetn ga przł, użyciu

rnocnęj teatrirlrrej charakteryzacji, rv wariacji dot},czącei kclstiumu historycznego i ,tv

nawiązaniu do postaci Casanory z filnru Felliniego. Tak nakreślony Dorr .}uan w moinr

wl,konaniu bezpardoncxt,o oddarvał się ucieclrom cielesnytn i blł nieustraszony lvobclc

groźby kary za dokonane cąrny, a nał,et kokietowal postać śrrrierci, Spektakl został

zaprezentolvany na Festirvalu Źródła Panrięci rt Rzeszowie (zor5).

Jcsienią zor5 rclku odbyla się prelrriera Ćzaiczeń Stylistgcznyctr R. Queneau rt
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tłumac.zeniu J. Gondołvicea. §pektakl lvy*reżyserolfal}y przez Marię 7,ynel povvstal .jako

koprodukcia Teatru Mirlal,tar l{otel i Teatru §tudio rv lĄrarszawie, Zagrałcm ll, lrinr jedną z

trzech ról pierrtrzoplanorrlclr. Poclstartą byłc; pewne zdarzenie rlpisane u, §tu krótkicłl

ftlrmac}r literae:kich, Każda z nich h;ła irrnego rodzajrr iamigłówką, Queneau w Exęrcises de

sĘlle bawi się przede rr,szystkim jęr4,kiem- choć być m<lźe bardziej stosowrre lryioby

określenie ,,bada jęr._vk". Badanie do§,cz.y strlktury, granic języka i nicmalże każdej jego

funkcji. Praca nad spektakletrr opieraia się na rygorystyczn.v*nr przestrzeganiu tekstu i
improwizolraniu na jeg<l podstarvie, Reży,sel*a za punkt r,vyjścia ołlra}a sltuację, rv której

trzej Patafizycy spotykają się }v ąyznac,Ąonym miejscu (w t}m rł,lpa<lku bla to przestrzeń

gry przedstał,ienia) i, rrżylvając ukrytl,ch lv różnlclr miejscach lvskazórvek, nritją rtlzwiązać

za"qaclkql, celem jest rozszyfrorvanie całej akcji scenicznei i jej scnsu. poniełr,aż inspirercje

clo§czące tajnego §torł.arzl,szenia Patafizykólv (do którcgo Qrteneau należal} przl.rvodzi}1,

na myśl blagę i karykaturę storvarą.,szeń o prorteniencji arry*sĘ,czno-filtrzoliczntr-naukowrj,

reź";,5grp, lryrviodła pocąynania z poszczegtilnyrrri opolłtaclaniami na dz,iałaniach

posthappeningcuyclr i pseudorraukolq,,ch, łipierając.v*ch się na pięknej, iecz nieco zabawnej

rv rłyrazie potrzelbie dążtlnia do doskonałrrści irrtelektrrerlnej i twórczej, c}ręci przekraczania

granic sztuki i nauki. Poczynania aktorskie oparte na ab-surdzie dzia}ali i słlxv rvy-nraga}y

clgromnej sprartnośc:i rv użyciu niemal rvsrystkiclr narzędzi,, iakinri aktr:r możc

ei.vsponować. §pierł,, taniec, szerclktr rozurrriirny ruc}r sceniczny, aninracjit, lvalory głosowe i

łrtykulacl,jne zostały zastosolvane lv takiej ilości i natęźcniu, ally forrna lit,eracka pcldlegla

niemalże rozpadorvi lrrb pęknięciu. Postaci przoz nas konstruortane sprawiały zaś wrażenie

gtrtorł1,-clr zrobić nienral \ł,sz,y5fĘ3, b}, rvciągnąć lł.,idza w zabawę intelektualną, Pozornie

błahe tl.darzenie, j.rkim posili}a się r.ry,rlbraźnia Queneau, dało pole do rrieskrępowanej

erupcii możliwości po<ipowiadan3.,ch przez u,"vcbraźnię twórcórt,. M_l,ślę, że r,v dury.nl

stopniu ucla}o się zawrzeć w Ćuticzertiac}r §ryllsą;cznllch podzirt i szacunek dla potencjalu

umysłu człorłieka i jego rnocy trłórczej, §o tegr: spektaklu strvorzyłem lalki, scenogra§ę

ata?, b3,łem rł,spć:}tll,órcą kostiumółr,, Spektakl został zaprezerrtowany na

międzl,narodouych festirvalach rv Po]scc - pokaz na 23 toruńskich §potkaniach Teiłtru

lalek przyniósł łlróżnienie akorskie od iury festiwalu oraz nagrodę aktorską przyznaną

przez jury ZASP §ekcji Teatru l.alek(gor6),

zo16 rok prątriósl prenrierę Czałodzźejskiej góry T. Manna lv przekla<izie J.

Kratnsrtvka i W. "fatarkiewicza, rv reż.yserii Hcndrikzr M:łnncsa. B1,la to koprodukcia Teatru

Maiabar Hotel i Białostockiego Teatru lalek, gdrie prócz ról teatra]nych rvspó}tłorry,łem z

Marcinem Bartnikorł,skinr sceltografię i kostiurny oraz by}enr autorem lalek. Praca nad

pt.llvieścią Mairna rrynlagała analiz.y charakteru dziela. .Iuż lv trakcie prób b3,1o pewne, że
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nie uporamy się z historią }iansa Castorpa w, ciągu divóch godzirr, Powstał spektakl

czterc.lgodzinrry z dwienra przerrvami, ił, któryrm dane mi było stlvorzyc po raz ktllejny

pcldrvojną rolę, Reprezentołl,ałem dwie skrajlrie przecirvstarłryre doktryny filozoficzne, którc

towarz3,sz1,,łl,głórvnenru bolratcrorr,,i podczas trrobytu rv uzdron,isku Davos. Jego przeżlcia i
przenryślenia nad przer,,.ijającymi się jak refren rł,ątkarni śmierci i miłości, narl którymi

panuie nieubłagrrn}. cza§, zt_lstał_v rtzbogacone o wpłlrty lv<llnomyśliciela i miłośnika

hurnanis§.ki ekstralr.,ertycznegcl settembriniego oraz jego przecirvnika r.r. intelektualny,c}r

po§czkach jezuią," ,,trr, stanie spclczynku", kletykała i profesora scholasry*ki }iaphty" 'Ie dwie

postaci czę§to okreśiarre §ą przez miltlśnikó*- literatury jako rvalczące cl duszę Castorpa.

Zatenl placa nad ich kreacją nl,rnagała dr,vtich tonółv. W przypadku Settembriniego

należałtr zastos<rwać ekspre§ę opaftą na *toskim temperanrencie oraz prorł-tlkacji i

ekscentryczności z uźycien: cytatólv lv języku rvłrrskim. Bohater ten zamilollanic do myśli,

rórvnowagi i piękna objaitia} przez radość i fascyllację życiem, kulttrrą i sztuką. W jegcl

postttwie przede nszystkilrr rr.iara w nrożliwości unlysłu i pcltencjału ezJowieka była

napęderrr do nadpobudiirvości i rvszędobylstrł,a. ltozróżrricnic jego od Naphty, prócz

mroczncj lvizji cz}orvieczeńsfita, jako podstarty, opieraltr się na zastostrlvanej przeee nrnie

fornrie. W roznrorvach t reży,serenr i dramaturgienr lrlpadkorvą by,ła decyzja, abynt

stworzl,ł głołtę prz_łporrrinaiącą glowę Chrystrrsa ukoronorvaną cierniem. Cierń jednak

zastąpiły krry,że i rćlżafice, przlłvodzące na nlyśl ticrvtrcjolialia i kult religijn1.. Dialog z tą

fornią i t,lperor.vanie nią polegały często jed"vnie na ,lallnacnętriu, kto w danynr monrencie

mówi - na przykład przez podniesienie głorłyllalki. Zaten r.viłlka uliędzy poglądami

średniortiecznyuri i potępieniem cliała a renesansolry,m zacllr,vl,tenr nad istotą czJowieka

została ptzeze mnie odegrana 1§ obccności i prry użyciu rzeźby, Aninracja rv tym iłl,padku

była ograniczona. Lalka mia}a funkcję znaku,

Reżyser kladł nacisk na scns i irrtenslłtrrość znaczeń zalvartych rv tekście. Maun lv

porr.,ieści zarvarl stutiium psychologii i bicllogii czlowieka, Śrviat gorączki rv w"i,,niku choroby

czy też nieznośną lekkość blłu rv świecie kuraciuszy poddanl,clr marazmclń z jednei strony

i nagle kończr}cemu się ż1.,ciu z drugiej, zinterpretcl*,ałem przez ltpror,r,aclzenie na scenę

kościotrupóx. anitnolvany,ch przez aktorów oraz pclstaci śnrierci (nrałej la]ki), którą

aninrolvałem rt nlolTlentach prrśrvięconych istclcie czasu, Zaprojektowałeinr rónnież lalkę

karlicy (tintantareska), którą zagrałem epizody jako rozero§rzorr.ana siostra Ęmerencja. \{

spektaklu miałem łvpłlłv na irrscenizację i rrproąadziłem między innynii artefakry* i ready

mades, co sptlwodor,l,ało, że wiele scen żag,rano z uwzględnienienr z:a|oźęń teatru ożl' tionej

tbrmy lv drlść niekr:nrvencjclnalny sposćlb. Budołlanie rnaski teatralnej z gotow_ł,clr

przeclnriotórv lub inscerriztlrvarrie scen za pomocą elemerrt<ilv ruchu i środkórv plastyczrrych
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na za§adzie happenirlgu c?y perftlrmansu (w cz.ytn zarłieral się clernent prąpadku)

stałia}.v aktorólv rv dość niewygodnej, aczkolrviek dającej wiele oclltry,.rł,czyclr irnpulsów

pclzl,cji. Aktor, happener, muzyk, anim,ator - krżd3,m z niclr byliśm5, wółr,czas na scerrie.

Oczlłł.iście wiązalo się to z bnlansowan,iem na granic3.,dystirnsu i pelrlego utożsamicnia się

z s$uacją lub postacią, rt zależności od momentu spektaklu. Efekt był wynikiem pracy

drogą inrprowizacji. Ten rodzaj pracy z tekstem prz,y jednocżesnym improrvizorvarriu

materią plastyczną bez wątpienia lłzbogacił mój łvarsztat aktora, animatora, inscenizatora

i plasĘvka, scenografa, a nierzadko teź irrspicjenta.

Tuż po premierze Craraclziejskiej G(lry rozpocręliśny pracę nad kolejni.m

spektaklem. Tutli putli Jfto jest dzikt? było produkcią Teatru Dranra§.cznego w

lĄIarszawie, jego prenriera odbyła się pod koniec roku zo16. Reżl,serowala Magdalena

Miklasz, dramiłturgiem był Marcin Bartnikorvski. Tekst stanclrvił kompilacją Ttttli Putli S,L

Witkiewicza, jegei dziennikół, i listów, jak ró*r,nież koresponderrcji i dziennikółv Brorrisława

Malinowskiego i Vlarii Czaplickiej. Ólv trójgłos jedyn.vch ptlstaci na scelrie b.1,1 próbą

przepror,vadzenia analizy dotyczącej społcczcństrra, pojęcia obcości, przyrlależrrości i zasad

cleternrinujących Ęcie iednostki. Poruicrz(}no nli postać Witkace,go, do budtruania której

llykorzystałem rólrnież urniejętności plastycenc i aninraryjne. Witkacy rł,melinr lq,,konaniu

znajdrrjc się w rtldzaju przestrzeni/pokoju/pracotł,ni, gdzie młr lalki, rystuiki, figrrry i

tworzy umo&T}ą makietę, rv której rozgryłvają się partie z lut|i Putli. Zatern dzialania

sceniczne postaci \Ąiitkieu,icza oparletrr na tworzeniu * rv trakcie spektaklrr kreuję za

pornocą mechanizmólv, lalek, kaurery, clbraećr,w, i przeclniotólv codzienne§o uĘtku
zrllieniającą się inscenizację (prcljekcja z kamery jcst transnlittlwanil na Ę.l sceny istanowi

istotny elerrrent rł,izualny spektaklu}. lVsponrniałęnr o zadaniu i kreowaniu świata za

polnCIcą tcatru oĄrrionej lbtnry z. dość istotnego porvodu - postaci Czaplickiej (Anna §tcla)

i Malinollskiego (Marcin Bartrrikorvski) mają slvoje przestrzenie. Wsr,yscy możenry się ze

sohą komtlnikować i cll,skutolłać o nasz,ych poglądach i i:zynach, przekraczać własnz1

przestrzeń, trrwarzysąć sobie, mieszając światy tych trojga - tak zclsta} skonstruorłany

spekterkl - na zasadzie ltrźnej rrlrniany spostrzeżeń, w którą wciąganl1, publiczność. .Iednak

finalnie pozostajenry na srł.oich rriiejscach, po rvl,mianie zdań, po w1.,poltiedzeniu dość

gorzkiclr siórv dotyczących człowieka, kultury, zasad rtspółistnienia, dążeń lutlzkości,

demokracji. §ądzę, że ten spektakl jest rt dużym stopniu clptlwieścią o sarnotności, o chęci

by,cia z drugim czlorł,iekienr. trV tynr kontekście rł,szelkie działania !\iitkacego w moirrr

łl,konaniu zdają się gestem rozpaczy luŁl po prr:stu przestrogi, Świat, który §t,eirzę, jest

często nailvt1,1,, l!,tęclu śnieszny. Fcrrm.!,, które wynryśliłenl i których użyrvarn, mają slvoj

urok, ale §ą produktanri konsumpcl.jnl.rni. \Ą""ł,spa z liltli Putti w lryktrnaniu
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interpretowanego przeze rnnie Witkacegtr zostaje ostatecznie doskrwnie uas}Trana tandetą.

Element tlvorzenia inscenizacii w budolvaniu roli b14 efektem doświadczeń plastycznych i

irnproł,izacji, pogłębion5,m oczyrviście o przełrnalizcrwanie punktów nvrotnl,ch w biografii

Witkier.r,icza, Po taz kolejny matcriał hńrczry poą:51r1"* z mariażu biografii i elemeintórr.

rvar§ztatu aĄ§§- wizualncgo. Ęm razem mariaż órv stał się dosłowrrie podwaliną roli -
tlvórcy komunikującego się z publiczrrością ł,odblłr,ającynl się lvłaśnie procesie tłvorzenia.

Do speklaklu stlvorzyłenr lalki, scenografię i by,łen rvspó}fivórcą kostirrmólv,

Koleina premiera tcatrłrina, w którcj r.vziąlenr udział, tldbla się lv Teatrze Syrena vv

Warszaw,ie tviosną zor7 rclku, W Alicji ru Kroinie Czaróu L. Carrolla (przek}ad M.

Słomcz,lłrskiego) w reż,y,serii Magclaleny }Vliklasz zagrałem postaci: Lokaja Zaby, Stlsła w

scerrie szalonej }rerbatki tł Kapelusznika oraz Gryfona w scenie spotkania bohaterki z

Zółwicielenr, Praca nad spektaklcrrl podlegała przede rvszrystkirn pralr,om dużej inscenizacji

muzycznej, rv teatrze kcrjarzorrltr z wielrrŃsadowynri musicalami. Zatem proce§ kreacji

postaci b3,ł inny od tl,c}r, w jakiclr clr_ltychczas uceestnicrylem. §rybkic dec1.,zje i ml,śIenie

skrótem podczas prób, a takźe eksploatacja it"ciąź utwierdzaią mnie vr. dążeniu dcl

gotorl,r_lści i elastl,czności u. po<lejnrtxv;łniu zróżnicovvarryclr zariań sceniczny,ch.

W kwictniu zor7 roku w w?r§zalĄ§kinr l'eatrzc Ochot1, rozpoczęła się druga edycja

,,Straszrregt) §ezon,u", itóregcl organizatorenl i kuratorenr byl Teatr Malabar Hotel.

Program kolcjnej odsłtlny cyklu pośrtięconego telrratvce grozy i horroru Marcin

Bartrlikclrł,ski przł,stltclr,va} wratz ze mną. Temat przervodni stanowiła groza bycia z sam}m

sobą. W tym specficznyTn pojęciu zawarĘ się: groza fantastyczna, bliska J,L. Borgesowi i
Rolandowi Toporowi oraz groza metafizycerla spocl znaku Witkacego, \,V ramaclr tegtl

programu zagraliśllr1,, BąIdałldersa, zorganizowana została njntarva prac plas§czn.vcllr

mojego autorstrł.a (na którcj pojawił), się lalki teatralne, nraski, artelbkty, rl,sulki, szliice,

fotografia i projekty scenograficzne) zat}tłlłorvana Wyłnroaza g. Jednocześnie \uł&?, z

IMarcinem Bańnikorłskinr lr,ziąłenr udzial jako aktor w prenrierowl,ch czytaniaclr

perfornratyłvnlclr. Pielvszym b14o przyg<ltoHane przez Jakuba Mrtrza Pożegnanie
jesieni S.r. lVitkiew,icza, druginr Zannek lcani.orusr(i S. Goszczyriskiego prz.l,gotcrrvany

przez Agnieszkę Baranowską.

Róunolegle do dzia}ań lv Tetttrze Ochoty zaprezerrtowaliśm,v rv gdańskim Klubie Zak

insccnizorvane cz,ytanie pet{orrna§rvne Głochoustl A. Stasiuka, prz}€ot()*,ane przez

Łukasza Lelvandrrrvskiego, W zrviązktr z pracą nad nraterialern tek.storłrynr, arralizą i
bezkclmpromisorł,ością trńrców dążymi; (piszę tcl rv imieniu'l'eatrrr Malabar Hotel), aby

Pożegnanie jesieni i Grochów rniały lv przyszła.{ci s1.1,oje rozrvirrięcie w postaci

spektakli teatralnyclr.
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Kolejną reaiizacją sceniczną, lv której wzią}em udzia} ( tynr razem jako reżyser i
ilrscenieator), byl spektakJ dlplornoły studentćxv kierunku aktorskiego Wyciziału Sztuki
lalkarskiej rł, Bia}ymstoku pod Ętułem Odgs, lŁ|raca_j d_o domu. Preuriera oclbyla się rv

grudniu eor7 roku. Y{raz z Marcillem Bar-tnikor.lskim, który pc}nił {ilnkcję dranaturga,
postanowiłem zbudolvać spektakl metodą pisania na scenie zbierania materiałrt

scerricznego poprzez zadania oparte na aktorskiej improlvizacji, roznrolvac,.h i analizie

rrątkÓw zauart},ch lv Pourrscie Odysrl S. \Ąlspiańskiego (którego fragmen§ z<lstał_v- rrżlte

lv spektaklu). Najciekalv§ze !v trakcie prólr bylo olrsert,clwanie począłkując_vcll aktorórv rv

r<lerzęniu z zasadanri, któryclr mogłem doświadczyć na mrljej drodze zawodowej do tego

momentu, a które starałem się egzekrvolvać jako reż1,sgr. Powstał spektaki o bardzo

określonym plas§cznie śrviecie sccnicznym, .gdzie laiki, aktorzrv i scenografia służą głosołri

doĘ.Ęącernu pojęć zbiorou,ości, natodtt, jednostki. lVnioski do§.czące podatności lub

oporu prryszłych aktorćrw, na daną formę kornunikacji *, pracy scenicznej ltrb ich dążeli

zarvcrdowych b3.,}y bezcenne.

Juźiako adiunkt na lĄryrlziale Sztuki l,alkarskiej Akademii Teatralnej rt,sernestraclt

201312al4 prclwadzilem Elenrentarne zadarria aktorskie nił I roku kierunku aktorskiego.

Pierwszy seruestr był nakierr:l{any .na działania pozawerbalnc * budowanie intentji, ich
klarorclrości oraz krótkich relacji i korrfliktrr \ĘTał, z erł,entualnym przejścienr w tbrrrrę

nł,iorzęcą (zadanie odczłołvieczenia rv slłuacji trudnej, krępująccj lub ekstremalnej

emocjonalnie). W drugirrr §emestrze praca przebiegała na btrdorł,aniu relacji - głórłłlie

damsko-trręskich" Tenraty rrriłości, zdrady i pienvszego zau.roczenia zosta}y oparte na

tlzia}aniach fiz.vczlr3rch, z uźrycienr (przez kaź.dego ze st-ucientórv) jednego zdania z

Koł,ousodu A. §chnitzlera. Był to serrrestr skoncerrtro\r/any na pozau.erbaln1,,m dialogu i
partnertxlaniu, Potlczas obu senrestrół,, <>prócz, scen dwójkorq,ch, stuilenci pracorvali nad

scenarni zbiorowymi, w który,ch rvażne były: budowanie relacji, praca z przestrzenią,

klarolvne uyrażanie intencji oraz ruch sceniczny,.

\Ąr rclku akaclęnrickim 2o14l2or5 prowadziłenr przednriot Scen1, rlialogor,l,e na IlI

roku kierunkrr aktorskiego" pracę poszerzl,łem o arralizę dzieła, analizę tematólr. i postaci, a

także o budołr,anie scen drogą inrprclwizacji. Calość pracy wlłrikala z tnonrentu rozuoju, lv

któryrrr znależ,li się studenci i pracy rlad Miłościq i gnieuern J. Osborne'a lv pierwszym

semestrze <ltaz laonq, księżniczkq Bttt,gunda W. Gorrrlrrołvicza rł, drugim. Tamten rok

akadenricki i tenatv- podejm<lwane ze strrdentami wysunęł1, na pierlrsr,y plan zagaclnienia

dotyczące procesu psychologicżnego i postarv w ktxfrontacji i zadaniach kreślonych na

eipozycji ja kontra grupa.

w* rrrku akadenrickinr zol5/zot6, ponorvnie prowadząc §ceny dialogowe na 1II roku
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kierunku aktorskiego, kontynuowałem pracę rrad złlcżeniami rtyrrrieniorryrni wl.żtii na

tekstach: Opouieści o ztuyczajrlyrn saaleństulie P. Ze]enh i Mełylilz Monglał N. Kolady

oraz Tlen L \Ą}q,pajeu,a i ?upilak P.O" Errquista Poszerzltenr zaclania studentórv o

bezpośrednie kontaktolvanie -się z publicznością - dialog z audl.torium w procesie

budowania postaci i improrł.izację, ktirra była drogą do budowania oszczęclnej

inscerrizacji. Ponadto fraza w rqpadku tekstu Wyrypajewa oraz ciągła obecność na scenie

nszystkic}l studentćlrt, u, obu senrestrach (zadanie balansorvallia międry dystansenr a

pełnym uczestnictrvem lv scenie oraz rł,clrodzerrie i sclrtldzenie z pola gry podporządkorvane

zasadom inscenizacji) starrolviły doclatkort,e utrudnienie dla studentórry i dały nowe

spojrzenie na budorvanie prtlcesu ps,r,clrologicznego i rolę ttarra{i rt zadaniu aktomkim"

Moją cio§chczasorvą prak§&ę artys§.czną nrogę określić jako przechodzenie od

rzetelnclści rvarsztatoł,ej do lqpr:wiedzi. Peiile,jnrując tematy trutine i nieiedno.,val§§\.o$,e

}v drodze łączenia klasyki i tekstfiw lvspó}czesnych, zetknąłem się z lvie}orna

<lsobowościami reźy.serskimi i aktorskimi. §pektrum rł,icku, ciośr,v,iadczenia, a także

upodobań i trnłiejętności noich kolegón, rrraz nie}atrłe częst<l tlkoliczności powstawania

spektakli wytraga}y odc ntnie otwarttlści na odmienne od mojej rvizje sztuki, teatru,

funkcionorłania w zawodzie i kornunikowania się rv tej nierzadko bezlitosnej profesji.

Crlraz chętniej clecyduię się na tema§- i tw,orzcnie św,iata sccnicznego, }tóre rv pienvsą,rn

odruchtr są dla mnie niezrozunriale lub narvet odstręczające, Uczestlriczenie lv analizach

reżl,serskich i drarlraturgicznych, eksplororł,anie clraraktertr dzie}a i wnioski do§czące

zasad konstruorvaliia spektaklrr i ui,ycia rł, niln form plasĘ,cznych, niemaiże od razu sli

testrlrvalteł lra scenie w imprtrlvizacjach, Nic rnuszę chlŁa vvsponrinać, ż€ w lljpacl'ku mcljej

osob,v wiąże się to z po§zerzaniem gotorvości aktorskiej i plas§cznej. Irnpronizacia jest

zagadnienietn bardzo szerokim, w któryłn mclżna się zagubić, iilc które daje też możliwość

penetrolvania rriezbadanych jeszcze obszarólv. Droga od podporządkownnia się lvizji

reżysera, przcz dialog aż do autorrornicznej interpretacji danego vr.ątku lub sceny, llyrlaga

sprawności na wszelkich polach działania aktorskiego" OczyT,ltście gotorvość fr,zyczla,

głosorła, r.v_"r,,obraźnia i emrrcje są niezaprzecealnie bardzrr rvażne. Jednak bez świadrrmości

pozostaje się jedynie odtnćrcą.

,,No dobrze, rnoże ktoś zapltać [...]. Na (:zvm to będzie polegać ta twórczość?" ()|.óż. yloza

ogólną koncepcją aftysĘyczną roli, którą clirje przecą,tana i odportiednio przez świad<lmego

aĘ,s§,cznego zadalria reżysera fonnalrrie, nastrojona sztuka, lvsz,ystko będzie polegać na

rzeczaclr taki*l, jak: tu trochę mocrriej, trr słabiej, tu trbrócę się rv lewtr i uyciągrrę t,ękę, tr.l

zrobię maskę strachu i będę mówi} z prueryłvanienl, tam w sposób rriu,ny i ciągly, tu płasko,

tarn głęboko, tu rvięcej pluez n()s, a tatn g}oseIrl irełn.vln. A we rvszystkie te ogólnie zaznaczo}]e
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w zlĄ,iązku z ca}ością dynamiczne napięcia wloĄ,t jako subtelniejsze zabarwieniir dyskretnie

rt,Ąty ton uczuciowy, który tlaje §atno znaczelrie każdego zdania i słol*,a. A przede wszystkim

razłozyć rvsą,stkie napięcia w ciągu ca}ej sztuki, nie zrrĄłłać lvszy,stkiego od razu i zaclrować

rezenvy na chu.ile decydując.e, lv tym przekonaniu, że aĘstyczrry efekt polega tra stosunkach

a nie na waleniu ł,łeb." No dobrze, rrle cryż tego wszystkie.go rric robi sięl w reali§tycznym

teatrłe?" ()wszeln, robi się, §lko z inni1 intencją. i w inrrych proporcjaclr. Tyrrri sarrlymi

śrtldkarni drłóch malarz}, maluje, ale jeden tlvorzy odbicie natury, inn1, ftirrrIalną konstrtkcję

forrrl. I)zie}o sztuki od knota różrri się ćżasetn bardzo mall,mi oclcll1,1eniami.T_yni samynl

orsanem glosu nrożna strvorzyć dwie jakościowo zupelnie niepodobne clo siebie ruec7ł,, prz}*

pomocy drobn_lrch przesurrięć rv ustosulkowaniu el,ementów, ale tueba lvietlzieć czeg<l .,rię

chce,5

Ptrłvo}uję się na slorła Witkacelgł: z dwóc*l powodólv. Po piernsze u\Ą,,aźam, że bliska

mi jest świadomość treści i fornry z po\Ąlodu działania na różn},ch polach sztuki i na

pograniczu jej dziedzin. Po drugie dlatego, że sztuka teatrrr oparta jest na zderzeniu z

rzeć.zywistością i pr:d jej i,lpłylvem kszta}tuje §ię na bieżąccl. Opisy moich dzialat'r

aĘ,§t}czn}ch i pedagogiczny,ch nie pozostawiają chlfia rłąti:lirr-ości, że mam na koncie ten

rodzai funkcjonowania w sztrrce. §pektakl l|{istrz i Mclgoł"zafa jest ptlci tym ł,zględern dla

nrnie wyjątkolry, Regularna eksplclatacja przez pięć sezonów pozrvoli}a rni, rlzięki

kontaktowi z publicznr:ścią, obsenvować siebie lv prtrcesie nieprrer **anej pracy nad rolą.

Ponier,yaż spektakl zak}ada bezpośrednie korzJstanie z obeclrości irud;,torium, miałem

okazję na bieżąctl ślctlzić niedoskonałości, popraltiać je i dopracot_rłtać porr,,ierzone rrri

7adania. Reiia Wolanda najbardziej zyskała rv eksploatacji. Podobnie by,}o z całym

§pektaklem i resztą ze§połu, pod okiem reź,;,sera i dzięki rvnioskorn z kcllejnych

przedstawień aktorzy obecnie r.vięcej uwagi przykładają do ind.wvidualneg<l i zbiorowego

brania cldporłieclzialłości 7a spektakl. Pod wpłJrł,enr czasu spostrzeżenia stał,v się

klarowniejsze i bardziej ugrunt<xvane.Traktqę tę pracę jako bardzo wartoŚciową dla

warsztatu aktorskiego.

Slvói dalszy rozwój artystyczny rł.iążę z clziałałiem r,r, 'leatrze §{alabar }Iotel.

obecnie biorę udział lv próbaclr cicl Ferdydurke W. Gombrorvicza ły Teatrze

Dramatycznym w Warszawie (kłlprodukcja Teatru Dranratycznego i Teatru Malabar Hotel,

reży59p6" Magdalena Miklasz). Po raz kolejn5, moim zadanienr jest stv1,orzerrie roli, a}e i

wykonanie lalek teatralnych. Fróby można opisać, cl,trrjąc Witkacego, jako dążenie do

"tworzenia ni,eznanego, nieprzeczul\:anego 11r jednoosr:bowej koncepcji całości,

w_wikającego jako w}padkowa różnych pomys}ód', w którym moja jednoostńowa

korrcepcja ma swój udział. Wienr iednak, iakie nram zadanie, Ta praca nie jest tynikiem

u §,l. Witkiewicz, Czysta Forma w teatrze, Wydawnictwo Ańystyczne i Filmowe, Warszawa 'l977, s. 171,172.
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ppłpadku. lń/itkacy łr, dążeniu do doskonałości ar§,s§cznej k}adzie nacisk na Czystość

Formy. Zaakcentujnry, Czystość, nie Fornę fiak to się zul,kie robi). Owa czystość jest

możlilva jedynie przy harrnonii i rórł.rrrlu,adze składorłych" Te z kolei łv przypadku realizacji

teatralnyclr r*l,nikają ze śrt,iadomego użycia zarór,rno intelektrt, jak i kornponentów dzieła

(elasĘvczność iv posługirvaniu .się nimi jest mile u{dziana). Pog}ębione o dialog z

rzecął*,isttrścią przekładają się na dąźenie do dzieł, ,,które zal{§ze zaskakiwal;, nrnie rodząc

się w sposób nieprzelvidzially, jakby nie ze ntnie,.,"o. Czy może być coś bardziej nieznanego

i nieprzeczurvanego dla tlvórcy?
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6 W Gombrowicz, Autobiogralia pośmiertna. Wldawnictwo Literackie, Kraków 200?, s, 305.
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