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Streszczenie:

Przedmiotem

i

celem dysertacji doktorskiej jest ukazanie procesu tworzenia roli

w teatrze lalek bgd4cego konsekwencj4 odpowiedzialnoSci za koncepcjg plastyczn4 dziela.
Podstaw4 analizy jest rola Anieli

i

scenografia do spektaklu StuUy panienskie Aleksandra

Fredry 22016 roku. Rezyserem sztuki zrealizowanej w Bialostockim Teatze Lalek byl Artur

Dwulit.
Nrniejsza rozprawa sklada sig z oSmiu rozdzialow, Pierwszy, zatyttilowany Zakres

pracy, opisuje cel rozprawy

i

podejmoJvan4

w niej problematykg.

Zawrera r6wnie7 zarys

historii zwi4zku pomigdzy lalkami teatralnymi a plastyk1 na przestrzeni wiekow, gl6wnie w
kulturze europejskiej. Przfioczone przy'klady tworc6w t realizacji ukazuj4 ogromn4 rolg
wyobra2ni plastycznej

i

talent6w manualnych lalkarzy oraz scenograf6w teatru lalek.

Przedstawione zostaly tak1e materialy zawarte

ptzeprowadzone

z

Ivanem Martink4

i

w aneksach, na kt6re skladaj4 sig: wywiady
Michaelem Voglem, ryciny oraz fotografie

dokumentuj4ce proces tworzenia scenografii do slubfw panieriskich.

W drugim rozdziale pt. Wybitni artyici teatru lalek lqczqcy talent

plastyczny z

aktorskim i re2yserskim zostala przybli2.ona tw6rczoSi Slowaka Ivana Martinki oraz Niemca

Michaela Vogla. Stworzyli

w

Bialoptockim Teatrze Lalek, gromadz4cl.rn artyst6w

reprezentuj4cych roZne oblicza teatru lalgk, spektakle bgd4ce dowodem ich wszechstronnych

umiejgtnoSci. Na podstawie przeprowadzonych wywiad6w, poruszaj4cych
zawarte

w

zagadnienia

dysertacji, wyklarowaly siE zasadnicze podobieristwa oraz r62nice pomiEdzy

tw6rcami, Udzielone odpowiedzi stano;wi4 bardzo bogate 2rodlo informacji inspiruj4ce do
dalszych rozwaLan na temat praay lalkarza.

Trzeci rozdzial zatylulowany Tvlorzenie scenografii

- pasja,

kt6ra przerodzila sig w

w jaki

dzialania artystyczne odnosi sig do osobistych doSwiadczeri. Przedstawia

spos6b

plastyka moze stai sig sposobem postrzegania riwiata. Porusza kwestie mozliwoSci rozwoju
pasji plastycznych podczas studi6w naWydziale Sztuki Lalkarskiej w Bialymstoku. Ukazuje

jak podejmowane wyzwania scenografipzne doprowadzlly do stworzenia kompletu jawajek
na potrzeby WSL. W rozdziale zostaL dokladnie opisany proces powstawania owych lalek
podczas asystentury na przedmi ocie Grq aktora lalkq jawajkq.
-

I(olejny rozdzial pt. Konfrontacja zdobytych umiejgtnoici i wiedzy z pracq scenografa
w teatrze objaSnia powstawanie Stubdw panienskich w ramach Sceny Inicjatyr,v Aktorskich w

Biaiostockim Teatrze Lalek. Dokladnie przedstawiony przebieg projektowania scenografii i
lalek dopelnia charakterystyka ich wykonania w ostatecznym ksztaLcie.
Nastgpny rozdziaL Czas powstawhnia ,,Stub|w panienskich" i odbiLr spektaklu skupia
sig na dwuetapowym systemie pr6b oraz rra odbiorze spektaklu przez wrdza. Zaprezentowane

s4 fragmenty recenzji odnosz4ce sig beppoSrednio do scenografii. Wynienione s4 rowniez
dotychczasowe sukces y slubdw paniensiicft Bialostockiego Teatru Lalek.

Rozdzial zatSrtulowany Postat Nnieli w interpretac.ji aktorskiej rozpoczyna czE1c
dysertacji poSwigcon4 aktorskiej pracD/ nad ro14, pocz4tkowo pomszana jest kwestia
osobistych doSwiadczeri decyduj4cych 9 wyborze zawodu lalkarza. Nastgpnie przS4oczone
zostaj4 udane

i

chybione inscenizacj e Stubdw panienskich, od, czas6w Modrzejewskiej po

wsp6lczesnoSi. Przyl<Lady kreacji

Anieli z teatrow

dramatycznych

oraz telewizii

doprowadzaj4 do analizy interpretacji postaci poprzez lalkg teatraln4,

W si6dmlnn tozdziale pl, Zasto:iowanie teorii w pracy nad rolq Anieli

Ltlgte.j

w lalce i

podczas tworzenia scenografii przywolane teorie d,otycz4ce aktorstwa zostaj4skonfrontowane

z

ptacE nad postaci4 oraz scenografi4

w teatrze lalek. Badane jest znaczenie roanych metod

podczas pracy nad rol4. Ocenie podle$a intuicja na scenie.

W oparciu gl6wnie o

szkolq

Konstantego Stanislawskiego i nastgpujQcych po nim nauczycieli aktorstwa, uporz4dkowane
zostaly kolejne etapy pracy umoZliwiaj4ce stworzyi postai oraz scenografig do spektaklu.
Opisane s4 zabiegi pozwalajqce osi4gn4p prawdg na scenie, Badana jest rola powodowania

pamigci emocjonalnej zaprojektowan4 soenografi4 oraz sytuacja, w kt6rej zostaje zaburzony

prawidlowy kontakt zpartnerem na scanie. Poruszona jest istotna kwestia impuls6w, czyli

motor6w Zycia psychicznego lalki. Ostatnie zagadnieme

to

relacj

az

wrdzem podczas

spektaklu orazudana improwizacjazwi4zana ze swiadomoscia tematu i formv.

Niniejsza analiza procesu budowania roli Anieli
panieriskich umozliwia

w

i

tworzenia scenoqrafii Slubdw

podsumowaniu rczprawy doktorskiej oceng wzajemnego

uzupelniania sig wiedzy scenografa i aktora lalkarza,

