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Recenzja dziela zgloszonego i rozprawy

doktorskiej pod tytutem ,,Upodmiotowienie przedmiotu i

uprzedmiotowienie aktora - proces przemiany na podstawie

inscenizacji ,,Miriam" Olega Juriewa" oraz dorobku

artystycznego i pedagogicznego w zwiqzku z postgpowaniem o

uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie sztuk teatralnych pani

Bernarda Anna Bielenia.

Pani Bernarda Anna Bielenia zwiqzana jest z miastem

Biatystok. Tu skonczyla szkolg podstawowq nr 13 i ll Liceum

Ogolnoksztalcqce. W latach 1987 - 1992 studiowata aktorstwo

lalkowe w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w

Warszawie, Wydzial Sztuki Lalkarskiej w Bialymstoku. W latach

1993 do 2013 byfa wykladowcq na tym samym wydziale. W

latach 1994 - 1996 pracowala jako lektorka w Polskim Radiu



Biatystok. W 1994 do 1995 roku byla aktorkq Blalostockiego

Teatru Lalek. W latach 1997 do 2017 pracowata w TVP

Bialystok jako lektorkq, prezenterkq, dziennikarkq, redaktorkq,

wydawcq; scenarzystq i rezyserem. W 2012 roku byla

rezyserkq w Bialostockim Teatru Lalek. W 2013 roku pracowata

w Policealnym Studium Wokalno-Aktorskim w Bialymstoku jako

rezyser i nauczyciel gry aktorskiej. Od 2013 roku jest prowadzi

zalqcia na kierunku rezyserii na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w

Biatymstoku. Otrzymala szereg nagrod, miqdzy innymi: nagroda

Rektora Akademii Teatralnej za wybitne osiqgniqcia

pedagogiczne, nagroda prezesa TVP S.A w kategorii najlepszy

program kulturalny za,,lV Migdzynarodowy Festiwal Szkot

Teatralnych" na przeglqdzie konkursowym PiK, nagroda

stypendialna Prezydenta Miasta Bialegostoku dla Tworcow

Profesjonalnych. Brala udzial w festiwalach i konferencjach:

Nitra w latach 2004,2006,'2008, Eger - Migdzynarodowy

Festiwal Teatru Wspolczesnego w latach 2007,2008, 2010,

Miqdzynarodowy Festiwal Teatrow Lalek ,,Spotkania" w Toruniu

w 2007 roku, Migdzynarodowy Festiwal Teatrow dla Dzieci w



Naulu w 2014 roku, Przeglqd Nowego Teatru dla Dzieci we

Wroclawiu w 2015 roku, Festiwal Teatrow Ozywionej Formy w

Rzeszowie 2016 rok, Projekt Teatr Polska ze spektaklem

,,Piotru6 i wilk" w 2015 roku.

Pani Bernarda Anna Bielenia ma bogate do6wiadczenie

pracy pedagogicznej w Akademii Teatralnej na Wydziale Sztuki

Lalkarskiej, prowadzila zapcia z zakresu: gra aktora zlalkq,

zadania aktorskie z przedmiotem, praca z mikrofonem. Ponadto

prowadzita warsztaty teatralne dla polskich nauczycieli w

Wilnie i warsztaty dla uczestnikow konkursu recytatorskiego

,,Kresy". Doktorantka wspolpracowala z wieloma jednostkami

kultury na przyktad: Fundacja,,Pomo2 mi", Opera i Filharmonia

Podlaska, Chor Politechniki, Uniwersytet M uzyczny,

Towarzystwo Przyjaciot Kultu ry ?ydowskiej czy Wojewodzki

OSrodek Animacji Kultury.

Bernarda Anna Bielerlia zaczyna swojq dysertacjq

,,Uprzedmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora -

proces przemiany na podstawie inscenizaqi,,Miriam" Olega

Juriewa" od Wstgpu, zklorego dowiadujemy sig,



przedmiot na tle historycznych przemian w teatrze - od antyku

do Wielkiej Reformy - moje inspiracje i afirmacje." W tej czqSci

pracy mozemy zapoznac siq szerokq wiedzq artystki, kt6ra

poparta jest bogatq bibliografiq przedmiotu badah.

Mozemy prze6ledzic jak w nastgpujqcych po sobie epokach

zmienial siq stosunek to teatru przedmiotu i jakq rolq odgrywal.

Kolejny podrozdziat jest analizq podmiotowego wptywu

przedmiotu na teatr lalek na wybranych przykladach, Szeroko

Omawiane sq pozycje Adama Walnego ,,Podrqcznik sztuki dla

kultury. Rzecz o teatrze przedmiotu" i Haliny Waszkiel

,,Dramaturgia teatru lalek." W konkluzji autorka pisze: ,,Proces

uprzedmiotowienia lalki i upodmiotowienia przedmiotu jest

niezaprzeczalnie jednym z nalciekawszych zjawisk jakie miaty

miejsce w XX wieku. Wydaje mi siq, 2e podmiotowa rola

przedmiotu wciq2 znajduje sig w fazie rozwoju i nie nale2y

bagatelizowac roli jakq mOze odegrac tempo rozwoju

technof ogii." Tu pojawia siq intrygujqca mySl , 2e byc moze

przedmioty bqd q2ycna scenie bez animatora. Nastgpnie

zapoznlemy siq z metodami badawczymi w przestrzeni teatru



!-

2e ,,praca jest sumq osobistych doSwiadczefi i fascynacji

obszarem Zycia, w kt6rym przedmioty pelniq rolg podmiotowq."

Szczegolnie interesujqce sq opisane kolejne doSwiadczenia

artystyczne, m.in.: wystawa prac Jozefa Szajny, spektakl

,,Ostatnia ta6ma Krappa" w wykonaniu Tadeusza N-omnickiego

czy Teatr Tadeusza Kantora, ktore wptyngty na wybor studi6w w

Akademii Teatralnej na Wydziale Lalkarskim.

W czqSci | ,,Przedmiot i jego rola w strukturze dziela

teatralnego - przeglqd na tle historycznym" autorka prezentuje

dyskurs, w ktorym stara siq zdefiniowac ,,podmiotowo6c

przedmiotu". Powotuje sig na publikacje: Michela Foucaulta

,,Hermeneutyka podmiotu", Katarzyny Walig6ry ,,Kofi nie jest

nowy". O rekwizytach w teatrze", Katarzyny Kawalec ,,Teatr

przedmiotu i teatr podmiotu. Kulturowe uwarunkowania relacji

teatr- perfomans" czy Erika Fischer - Lichte ,,Estetyka

performatywno5ci". Dochodzi do nastgpujqcego wniosku:

,,upodmiotowienie i uprzedmiotowienie jest procesem jaki

przebiega na osi aktor - przedmiot, w ktorym uczestn iczy widz."

Niezwykle ciekawy jest podrozdzial opisujqcy ,,Relacje aktor -



przedmiotu. Przytoczona mySl Jurija t-otmana ,,ka2dy

materialny przedmiot istnieje w kulturze na ogot w dwojakiej

funkcji - bezposredniej i metaforycznej" wydaje sig byc trafnym

spostrzezeniem w kontek6cie teatru przedmiotu, gdzie

przedmiot spelnia wla6nie tg podwojnq funkcjg. Kolejny rozdzial

jest prezentacjq niezwykle inspirujqcych koncepcji ,,Teorii Aktora

Sieci" Bruno Latoura, Filippo Tomasso Marinettiego

czy surrealist6w. Autorka rowniez podaje przyklady z u2ycia

ozywionych przedmiotow w filmie, starajqc sig omowic przyklad

od Braci Marx a2 do Matrixa.

Druga czq6c dysertacji jest szczegolowq analizq

inscenizacji ,,Miriam" Olega Juriewa przygotowanego w

Bialostockim Teatrze Lalek z premi erq 26 wrze6ni a 201 6 roku.

w rezyserii autorki. Aktorami byli Katarzyna Sergiej i Ryszard

Dolinski. Scenografig przygotowata Julia Skuratowa. Jaroslaw

Mirofczuk odpowiadal zaTe?yseriq Swiatta. Spektakl powstat w

ramach stypendium Katarzyny Siergiej dla tworcow

profesj o na I nych przy znan eg o przezP rezyd enta B i alegosto ku .

Rezyserka, Bernarda Anna Bielenia, opisuje jakzapoznala siq z



tekstem i jaki zrobil na niej emocjonalne i intelektualne

wrazenie. Szczegolnie zagadkowa i inspirujqca wydala siq

artystce czg56 dotyczqca bajki o trzech kozkach, kt6re musialy

opu6cic swojq tqke i znalazly raj. Przytoczona ba6n bierze swoj

rodowod z tradyqi nonrueskiej. Z tym 2e w nonrueskim

pienruowzorze, potworem pilnujqcym mostu byt Troll, a nie

Utopiec, a zwierzgtami koziotki. Inscenizatorkawziqla sobie do

serca uwagi autora dotyczqce scenografii i konwencji ,,farsy

ludowej". Bardzo ciekawym i odwaznym zabiegiem reZyserskim

byto obsadzenie w tej samej roli Oficera, Atamana i Komisarza.

Otworzylo to olbrzymie mozliwo6ci dla aktora. Sytuacjq

historycznq w tek6cie rezyserka potraktowala uniwersalnie. W

spektaklu zostala stworzona taka przeslrzen gry, ktora dala

mozliwo66 zaistnienia przedmiotow poza fabutq. Co siq wiqZe

bezpoSrednio z tematem doktoratu. I tu pojawia sig

nastqpny, trzeba podkreSllc, trafny koncept rezyserski, 2e na

scenie zostaly zgromadzone autentyczne przedmioty: kolyska,

szafa, krzesla i inne rekwizyty. Szczegolnie waznym elementem

scenografii byta szafa, w ktorej nastgpuje przemiana postaci



mqskich. Co nadaje spektaklowi umowny i symboliczny

charakter. W podrozdziale dotyczqcym procesu

uprzedmiotowienia aktorki grajqcej tytutowq rolg Miriam

znajdujemy niezwykle celnq analizq rezyserskq. Proces ten

przebiegal na wielu poziomach: scenograficznym, aktorskim i

muzycznym . Szczegolnie zaimuiqcy jest fragment dotyczqcy

Swiadomie wykorzystanej muzyki zydowskiej i d2wiqkow w

spektaklu. Jak pisze autorka: ,,Miriam na skutek wspomnien

podejmuje decy4q przejgcia tej przedmiotowo6ci na swoich

zasadach. Podejmuje decyzjg o przemianie, ktora nastqpi na

skutek o2ywczej mocy ognia." lstotnq rolg w pracy z aktorkq,

Katarzynq Sergiej byto okre6lenie relacji z domem i wszystkimi

znajdujqcymi siq wewnqtrz przedmiotami . Zwlaszcza,2e u?yte

przedmioty w spektaklu mialy warto6c emocjonalnq, osobistq

czqsto bowiem znalo siq ich konkretne pochodzenie. To samo

rowniez dotyczylo kostiumow, ktore nosily Slady ,,znoszenia".

Taki zabieg sluzyl rezyserce do stworzenia dwoch planow:

aktorskiego i przedmiotowego, ktore nawzajem sig przenikaly i

wplywaly na siebie. ,,Kahdy przedmiot obecny na scenie byt



powiqzany myslq towarzyszqcq interpretacji" czytamy w pracy.

Recenzenci podkre$lali znakomitq grq aktorskq duetu

Katarzyny Sergiej i Ryszarda Dolinskiego, co niewqtpliwie byto

zastugq Swiadomej i konsekwentnej rezyserii. Czytamy w

recenzji Jerzego Doroszkiewicza:

,,Katarzyna Sergiej, pelna energii, dwoi sig i troi, zmienia maski

raz plaszczqc siq przed prze$ladowcami, innymi razy

przejmujqc nad nimi wladzg. Wykorzystuje ich slabo6ci, by

obronic czeSc i wykpic niecne zamiary. Ryszard Dolinski ma

wigkszq szansQ na wygranie sig. Od operetkowego

zakochanego, starzejqcego siq panicza, po prostaka

niewylewajqceg o za kolnierz, obZerajqcego siq na oczach

widowni, po skretynialego, ale w istocie nalgro2niejszego w

swej podejrzliwo6ci i rewolucyjnej czujno6ci komisarza." Anna

Dycha znowu pisze W recen 4i o,,Swietnym aktorstwie." Monika

Zmijewska nobilituje rolq Miriam: ,,Katarzyna Sergiej niuansuje

swojq bohaterkq. Jej Miriam jest niezlomna, probuje przetrwac,

ucieka sig do nlroZniejszych wybiegow. Bywa delikatna,

zabawna, probuie zachowac spokoj, wymy6la niestworzone



rzeczy, w koncu zaczyna byc ironiczna."

Trzecia czg6c pracy ma charakter pedagogicznej refleksji

na tema I znaczenia teatru przedmiotu w ksztalceniu rezyserow

na Wydziale Sztuki Lalkarskiej. Autorka stara sig podsumowa6

swoje dziesiqcioletnie do6wiadczenie pedagogiczne. Prezentuje

swoj autorski sposob prowadzenia zajqc. Bernarda Anna

Bielenia stawia na pierwszym miejscu zdobycie umiejqtno6ci

analizy przedmiotow. Dotarcie do istoty przedmiotu" Nadanie

mu intelektualnej podbudowy. Znalezienia jego odrgbnoSci i

szczegolno6ci. lstotnym elementem pracy studentow

zprzedmiotem jest personifikacja i metamortoza. Decyzja na

jakiej zasadzie ma Zyc przedmiot i do czego ma sig odnosic.

Jak zrobic, 2eby ow przedmiot ozywic. Znale2c

zasadg ,,Zycia przedmiotu". I ta zasada staje sig podstawq do

pracy z aktorem, ktory ,,tchnie 2ycte w przedmiot", bo wowczas

staje siq,,rzeczq, ktorq sig dziala" iw koncu przechodzi w

,,magiczny moment", gdzie przedmiot staje siq ,,rzeczq., ktora

dziala". Przestaje sluzyc i zaczyna ,,wspold zialac z

czlowiekiem". W konsekwencji teatr przedmiotu jest probq



znalezien i a ws po I n ej plaszczy zny po rozu m i e n i a m i gd zy

czlowiekiem a rzeczq. W konkluzji Pani Bernarda Anna Bielenia

stwierdz a, kgpodstawq ksztalcenia sq cwic zeniaMichaita

Czechowa: wnikliwa ana|za tematu, znalezienie i opisanie

atmosfery, szukanie zabarwien jako czg6ci prze2ycia,

u5wiadomienie i wykorzystanie uczuc i emocji i my6lenie o

formie, czyli o Srodkach wyrazu. W zakonczeniu pracy czytamy:

,,ldea teatru przedmiotu to 2rodlo inspiracji dla przyszlych

rezyserow. Jak bgdzie sig realizowac - zale2y od indywidualnej

drogi kazdego z tworcow".

Dysertacja,,Upodmiotowienie przedmiotu i

uprzedmiotowienie aktora - proces przemiany na podstawie

inscenizacji ,,Miriam" Olega Juriewa" jest przyktadnym opisem

podrozy intelektualnej jakq odbyla autorka w celu dotarcia do

2rodla podjqtego tematu. Niezwykty tok narracji i przenikliwo66

autorki prowokuje do odkrycia nieprzebranego bogactwa teatru

przedmiotu. Praca jest napisana z pasjq. Widac,

ze autorka jest specjalistkq w wybranym temacie . Przytoczona

bibliografia jest imponujqca i Swiadczy o ogromnej i godnej



pozazdr oszczen i a wi ed zy r eZy se rki . F i I ozoficzny wyd 2wi q k

dysertacji sklania do glgbszej refleksji nad ,,magiczno6ciq teatru

przedmiotu",. Praca powinna zostac opublikowana jako lektura

dla studentow wydzialu rezyserii, jako przyktad znakomicie

przygotowanego do pracy w teatrze rezysera. Natomiast

rozdzial dotyczqcy pracy pedagoga jest potrzebnq refleksjq

dotyczqcq sposobow i metod ksztalcenia.

Z przekonaniem stwierdzam, ze praca doktorska Pani

Bernardy Anny Bieleni orazjej osiqgnigcia artystyczne i

pedagogiczne spelniajq wyrnagania art. 1 3 Ustawy z dnia

14.02. 2003 z po2niejszymi uzupelnieniami i wnioskujq

dopuszczenie do kolejnych etapow postqpowania o uzyskanie

stopnia doktora w dziedzinie sztuk teatralnych.


