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Ocena dorobku artystycznego i pracy pedagogicznej oraz rozprawy doktorskiej:
Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie oktoro - proces przemiany na

podstawie inscenizacji ,,Miriam" Olega Juriewa Pani mgr BernardyAnny Bieleni
w zwiqzku z przewodem doktorskim, wszczetym przez Wydzial Sztuki Lalkarskiej
Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie - Filia w Bialrrmstoku na
wniosek doktoranta.

Zleceniodawca recenzji - Rada Wydzialu Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im.
A. Zelwerowicza w Warszawie - Filia w Bialymstoku, uchwal4 ni 5 - 20IB/20I9
z dnia 29 marca 2019 r wyznaczyla mnie na recenzenta doktoratu w dziedzinie sztuk
teatralnych w przewodzie doktorskim mgr Bernardy Anny Bieleni.

W zwi4zku z przydzieleniem mi powy2szej funkcji otrzymalem komplet
dokument6w stanowi4cych podstawq do sporzEdzenia recenzji dorobku
artystycznego oraz osiqgniqd pedagogicznych jak r5wniez recenzji rozprawy
badawczo-naukowej.
Dokumentacja zawiera informacje dotyczqce wyksztalcenia, do6wiadczenia
zawodowego, opinii o Pani Bieleni oraz prace doktorskq upodmiotowienie
przedmiotu i uprzedmiotowienie aktoro - proces przemiany na podstawie inscenizacji
,,Miriom" Olega Juriewa w formie papierowej a tak2e zapis dokonari artystycznych
na no6nikach CD, w tym zapis spektaklu ,,Miriam".
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Oc€na dorobku artystlrczne go i pedagogiczneqo

Dorobek artystyczny i zawodowy Pani Bernardy Bieleni ulokowany po miqdzy
kr6tkim epizodem aktorskim a p6Zniejsz4 rezyseri4 teatraln4 to przede wszystkim
autorska praca w publicznych mediach. Drugim, r6wnolegl5rm obszarem jej .

dzialalno6ci jest pedagogika na akademii teatralnej. Po ukoriczeniti studi6w
aktorskich w 1992 roku na Wydziale Sztuki Lalkarskiej - Specjalno6i: aktorstwo
lalkowe w Bialymstoku, Pani Bernarda Bielenia od 1993 roku obejmuje funkcje
pedagoga, nAjpierw jako asystent, p6Zniej wykladowca, st. wykladowca oraz jako
asystent rezysera na kierunku aktorskim w swej macierzystej uczelni.
Dorobek aktorski rzeczywiScie jest skromny a to powoduje pewien deficyt
warsztatowy, jak siq wydaje niezbqdny w pracy pedagogicznej w szkole teatralnej
Z nieznanych mi powod6w Pani Bernarda Bielenia porzuca karierq aktorskEnarzecz
nowo powstalej bialostockiej telewizji, gdzie zdobywa pierwsze do6wiadczenia
dziennikarskie jako prezenter program6w informacyjnych TVP 3 Bialystok.
Jednak reportaz stal siq t4 domen4 aktywno5ci zawodowej gdzie Pani Bernarda
Bielenia najpelniej mogla realizowad swe zainteresowania w nowo, dla siebie
odkrytej dziedzinie publicystyki.
Ma w swym dorobku wiele, wysoko cenionych reporta2y, edukacyjnych program6w,
oryginalne opracowania format6w cyklicznych program6w popularyzatorskich oraz
re2yseriq kr6tkometrazowego filmu Otr5wek, (2011). Wiqkszofi jej reporta|y odnosila
siq do sfery teatru i to jemu po5wiqcila najwiqcej uwagi i pasji, mogA o tym
Swiadczyi choiby takie programy jak, miqdzy inn5rmi,: Latajqcy Holender czyli
zotroga teatrolna (2004), Podr62e teatralne (2005 - 2006) czy Kulisy (2008). Jest
rowniez autork4 wielu bardo dobrych reporta2y dotycz4cych cyklicznych
Miqdzynarodowych Festiwali Szkol Lalkarskich odbywaj4cych siq w Bial5rmstoku
oraz bardzo ciekawego reportazu, X Miqdzynarodowego Przeglqdu Inicjatyw
Teatralnych - Biatrysztuk (2011) podsumowujqcego historiq festiwalu. Inn5rm polem
jej aktywno6ci artystycznej jest re2yseria sluchowisk radiowych. Jak siq wydaje,
chqi zdobywania nowych do6wiadczeri zawodowych, zaowocowala dwoma
oryginalnymi sluchowiskami: bajka muzyczna Kraina spiochow (2014) oraz Brak
sensu Aniotrek Zyrafa i stolek (2017) autorstwa Marty GuSniowskiej
wyrezyserowan)rmiprzez PaniE Bernardq Bieleni w Polskim Radiu Bialystok.
Du25rm uznaniem cieszyla siq r5wnie2 jej wsp6lpraca z bialostockim artystyczn5rm
Srodowiskiem muzycznym (mo2na o tym przeczytai w opinii sformulowanej przez
Paniq prof. dr hab. Wiolettq Milkowskq). NiewEtpliwie wysoko oceniane byly
koncepcje scenariuszy i realizacje licznych koncert6w, miqdzy innymi Finalowy
Koncert Og6lnopolskiego Programu Spiewajqca Polska 2011w Operze
i Filharmonii Podlaskiej czy teL wcze6niejsze przedstawienie muzyczne Na dworze
kr6lewskirn, kt6re odbylo siq na Auli Magna Palacu Branickich (2007)
Te bliskie, dla Pani Bernardy Bieleni, zwi4zki z kultur4 muzyczn4 mialy swe



odzwierciedlenie w realizacjach dw6ch spektakli muzycznych: Piotruf i wilk wg
Sergiusza Prokofiewa zrealizowanego w Bialostockim Teatrze Lalek (2014) oraz
Tango surreolo - czyli nieaktualny przewodnik po mitrofci, do kt6rego scenariusz
powstal we wspolpracy z Wojciechem Szelachowskim w aran2acji muzycznej
Krzysztofa Kulikowskiego w wykonaniu sluchaczy Studium Wokalno-Aktorskiego
w Bial5rmstoku ( BOK 2015) . Byly to ciesz4ce siq duz5rm powodzeniem widowiska.
Jak mozna wywnioskowai z dostqpnej mi dokumentacji, w latach 2010 - Zbff
nast4pil doSc radykalny zwrot w jej karierze zawodowej, reporta2 abdykuje (choi nie
do korica, a Swiadczy o t5rm Swietny animowany reportaz zrealizowany w technice
kola2u BTLbskop - 65 lat BTL, 2018) na rzecz nowego rozdzialu w 2yciu
zawodowym - rezyserii teatralnej.
W Iatach 20II - 201,4 studiuje rezyseriq teaffu lalek na Wydziale Sztuki Lalkarskiej
w Bial5rmstoku, Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.
Po studiach re2yseruje dwa spektakle; jeden w Teatrze Dramatycznyrn im. A.
Wqgierki w Bial5rmstoku, jest to Miriam Olega Jurewa (2016), kt5ry jest
przedmiotem rozprawy doktorskiej oraz Kot w butoch Hanny Januszewskiej w
Operze i Filharmonii Podlaskiej w Bialymstoku (2016).

Pani Bernarda Bieleni swq prace pedagogiczn4 na Akademii Teatralnej im. A.
Zelwerowicza aWarszawie - Wydzial Sztuki Lalkarskiej na kierunku aktorskim
w Bialymstoku rozpoczqla do6i wcze6nie, zaledwie po roku ukoficzenia studiSw co
moze Swiadczyi o nietuzinkowych predyspozycjach pedagogicznych. Byi mo2e
wcze6niej wyrazona przeze mnie uwaga dotycz4ca skromnego do6wiadczenia
aktorskiego nie jest tak istotna w kontek5cie bardzo dobrych opinii dolqczonych do
dokumentacji. Swoje pierwsze do6wiadczenia pedagogiczne, jako asystent, nabyla u
znakomitych pedagog6w jak prof. Krzysztof Niesiolowski, prof. Jan Plewako, prof.
Tomasz Jaworski, prof. Piotr Damulewicz. Samodzieln4 praktykq pedagogicznE
rozpoczqla w 1995 roku prowadz4c zajqcia, jako wykladowca, nastqpnie jako st.
wykladowca z gry aktorskiej w r62nych technikach lalkarskich oraz z Zadafi
aktorskich z przedmiotem. W roku 2011, rozpoczlma studia rezyserskie na Wydziale
Sztuki Lalkarskiej na kierunku rezyserii, specjalno6i: reZyseria teatru lalek, kt6re
koticzy w 201,4 roku uzyskujEc stopieri magistra sztuki. W 2013 roku bqd4c jeszcze
sluchaczem studi6w rezyserskich zostaje asystentem na kierunku re2yserii gdzie po
ukoriczeniu studi6w pracuje do dnia dzisiejszego, prowadz4c przedmioty:
Proseminarium reiyserskie, Lalki przed kamerq a takZe MoIe formy teatralne. Innym
przejawem aktyvmo6ci wybiegajAcym poza obowi4zki wykladowcy sA warsztaty
prowadzone w ramach festiwali teatralnych takich jak miqdzy innymi,
Miqdzynarodowy Festiwal Teatru Wsp5lczesnego - Eger - opieka nad pokazami
student6w oraz prowadzenie cyklicznych warsztatSw w latach 2007,2008, 2010 jak
rownie2 prowadzenie warsztatu Klucz do wyobraini czyli przedmiot w teatrze, 201,4
oraz Jo, nie ja - warsztaty z lalkq, 2015 (Fundacja \lJtchowonie Przez Sztukq
Bialystok).
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Pani Bernarda Bieleni jest osob4 kompetentrnq o szerokich zainteresowaniach,
wybiegaj4cych daleko poza statutowe obowi4zki pedagoga. Jej doSwiadczenia
pedagogiczne sE wysoko cenione a wklad w rozwoj programu nauczania w
macierzystej uczelni j est niew4tpliwy.

Ocena pracy doktorskiej

,, Upodmiotowienie przedmiotu i uprzedmiotowienie aktora

- proces przemiany na podstawie inscenizacji Miriam Olega Juriewa"

Praca opatrzona wstqpem jest podzielona na trzy podstawowe czq5ci:
Pierwsza - Przedmiot i jego rola w strukturze dziela teatralnego

- przeglqd na tle historycznym.
Druga - Koncepcja inscenizacji,,Miriam" - proces przemiany relacji

aktor - przedmiotem
Trzecia - Znaczenie teatru przedmiotu w ksztalceniu rezyser6w na

Wydziale Sztuki Lalkarskiej
Na pierwsza czq6i rozprawy, tak jak i na pozostale, sklada siq szereg tematycznych
rozdziah6w dotycz4cych pojqcia podmiotowo6ci przedmiotu w teatrze.
W pierwszym rozdziale Podmiotowofl1 przedmiotu - czy moina to zdefiniowac
autorka w og6ln5rm ujqciu filozoficzryr, kulturowym czy badawczym konfrontuje
roZne teorie i poglEdy odnoszqce siq do roli jakq przedmiot pelni w relacji z
czlowiekiem na gruncie teatru, w kt6rym aktor moze przydaf mu okreSlon4 funkcjq:
rekwizytu czy teL poprzez akt tw6rczy przrypisad mu rolq podmiotu teatralnego. Jak
pisze Podmiotowosc teatralna przedmiotu rodzi siq poprzez dzialanie twdrcz€. s.10

czyli miqdzy innymi w akcie kreacyjnym autorka widzi 1rddho potencjalnego
wielowymiarowego znaczenia przedmiotu w sztuce i teatrze. Sam akt tw6rczy,
proces hyorzenia a takze ewolucja w postrzeganiu i odbiorze wsp6lczesnej sztuki na
styku teatr - sztuka performatywna jest dla autorki istotnym zagadnieniem Pr6buje
ona zanalizowai zjawisko balansu w dzialaniach performatywnych pomiqdzy
uprzedmiotowieniem artysty performera a upodmiotowieniem rzeczy. Jak pisze,
Proces upodmiotowienia przedmiotu moile stof siq udziatrem ka2dego uczestnika
takiego wydarzenia, ale r6wnieL proces uprzedmiotowienia ludzkiego ciatra moie
przebiegai rdwnolegle bqdi ly opozycji do procesu upodmiotowienia. s.13 To
interesuj4ca konstatacja, i jak sie wydaje, wymagala by jakiego6 konkretnego
przykladu, Iub odwolania siq do jakiegos artysty lub jego dziela np. z naszej
dziedziny teatralnej. Taki opis lub komentarz autorki, m6glby by6 dla czytelnika
znakomit5rm uzupelnieniem wiedzy poszerzonej o spostrzezeniami praktyka
rezysera. Dalsze rozwazania na temat dzialari performatywnych s4 bardzo dobrze
udokumentowane licznymi cytatami i komentarzami Swietnych badaczy przedmiotu
i zamykajq tq czq56 rozdzialu dotyczqc4 refleksji na temat relacji czlowiek- przedmiot
w teatrze i sE wzbogacone przez autorkq wlasn5rmi analitycznymi przemy6leniami



i kornentarzem, Upodmiotowienie i uprzedmiotowienie jest procesem jaki przebiega
ne osi aktor - przedmiot, w kt5rym wspStruczestniczy widz. s.17. Zagadnienie
przenikania siq struktur performansu i teatru, ciekawie opisywane przez Paniq
Bieleni mogloby byc uzupelnione o niewielk4 eksplikacje dotycz4c4 pojqcia

,,performer" i o przyklady wydarzefl lub dzialan okre6lanych jako performance. Byi
mo2e mo2na by bylo odnie6d siq do tego typu dzialan w obszarze teatru lalek.
Drugi rozdzia\ Relacja aktor - przedmiot no tle historycznych przemion w' teatrze -

od antyku do Welkiej Reformy - moje inspiracje i ofirmacje, dotyczy najogSlniej
ujmuj4c historii pojmowania funkcji przedmiotu, kt6ra to na przestrzeni dziej6w
teatralnych ulegla swoistej transformacji, przedmiot uzytkowy stal siq rekwizytem
teatralnym i z Lycia codziennego wkroczyl w przestrzeri teatru.
Pani Bieleni,w sposob nadzwyczajny analizuje i opisuje na tle przemian kulturowych
i historycznych ale przede wszystkim na tle ewolucji teatralnych, wzajemne
powiEzania przedmiotu i aktora. Okres modernizmu, jak podkre6la, jest tSrm

rozdzialem w dziejach teatru gdzie fornruluje sig idea teatru jako sztuki
autonomicznej. Ksztaltuje sig nowa organizacja onz funkcja przestrzeni sceniczrej
a jej liczre warianty i rozwi4zarrTa powstaj4 we wsp6lpracy plastykow, rezyser6w
oraz teoretyk6w - 6wczesnych reformator6w teatru. WigkszoSd tw6rcow Wielkiej
Reformy byla plastykami, dla nich przesfrzet'r, czlowiek (tr6jwymiarowa bryla) i
Swiatlo jako trzeci element teatru, stanowito spojny obrazjako calo56. Dekoracje i ich
armfiacja sluzyly przede wszystkim do uruchomienia aktora w przestzeni
scenicznej . Jak slusznie zauwaza autorka Th relacja przebiega wielokierunkowo,
pomigdzy ahorem, przestrzeniq i Swiatlem. Kazde z nichw zalehnoici od konfiguracji
moglo odegrat rolg podmiotowq. s.sz

Wiqkszodci plastykow-reformator6w w swych koncepcjach wizji teatru zrSwnuje
role czlowieka i przedmiotu do rownorzqdnych element5w obrazu scenicznego.
Czerpanie z plastycznego potencjolu jest wyrainym znakiem uhonorowania funkcjq
podmiotowq przedmiotu (pojmowanego jako tworzywo i moteria); s.32

Autorka, w oparciu o tezy Kazimierza Brauna zawarte w Welkiej reformie teotru w
Europie, Iudzie-idee-zdarzenia, wskazuje na dwa nurty, w ktorych byl zawarty nowy
stosunek do historii i do czlowieka jak i jego otoczenia oraz do przedmiotu, nurt
analityczny i syntetyczny. Nurt analityczny sklanial siq ku realizmowi
i naturalizmowi, gdzie przedmiot byl dokumentem prawdziwego ,,2ycia" czy te?
Swiadecnvem historii. O wiele bogatszy i bardziej eksperymentalny byl nurt
syntetyczny, ktory byl kwintesencjE ruchu modernistycznego. AktywnoSi tw5rc6w
w przestrzeni teatralnej takich kierunk6w jak symbolizm, dadaizm, ekspresjonizm,
futuryzm czy konstruktywizm byl zwrotem rewolucyjnym w dziejach teatru jak
r6wniez i w postrzeganiu roli przedmiotu i jego wielowymiarowej relacji w stosunku
do aktora.
Istotnym punktem zwrotnym w sztuce, jak pisze autorka, bylo podniesienie, przez
Marcela Duchampa przedmiotu ,,wyodrqbnionego z reali5w zycia" do rdngi dziela
sztuki, okre6lane go przez niego,,read5rmade".



Ten zwrot w sztuce byl zapowiedzi4 miqdzy innymi takich parateatralnych dzialan
jak happening, kt6ry byl zwiastunem wsp6lczesnego zjawiska artystycznego
zwanego performance.
Wyj4tkowo6i wsp6lzalezno6ci bytu aktora i przedmiotu w teatrze artystSw
plastykSw wydaje siQ byi przewodni4 my6l4 trzeciego rozdziaht Aktor,podlegtry
przedmiotom efektem rewolucyjnych przemian subiektywny przeglqd. Esencja
powy2szego rozdzialu miesci siq w zdefiniowanym pogl4dzie Kazimierza Brauna, do
kt5rego to autorka nawiqzywala ju2 w poprzednim rozdziale, zawartego w hafle
,,teatr malarzy" gdzie rola czlowieka i przedmiotu jako tworzywa i materii w
kreowaniu widowiska teatralnego jest r6wnorzqdna. Malarz jest faktycznym autorem
widowiska w sensie koncepcji i doboru Srodk6w oraz jest jego inscenizatorem.
Plastyka czqsto determinuje lub wrecz modeluje dzialania aktora w stosunku do
przedmiotu jak i przestrzeni. Plastyka t4 przestrzeri okre6la. Odnosz4c siq do tezy
zawartej w tytule rozdzialu , autorka w swym subiektyumym przegl4dzie powoluje
siq na teatraln4 tw5rczo6d wybitnych artyst6w plastyk6w takich jak: Tadeusz Kantor,
Jozef Szajna, Jerzy Grzegorzewski, Leszek M4dzik, czy litewski artysta Eimuns
NekroSius i bardzo dobrze znany w Srodowisku lalkarzy artysta lalkarz i performer
Michael Vogel.
W konkluzjirozdzialu, autorka daje w)rraz, istotnej roli wspolistnienia aktora
i przedmiotu w dzialaniach scenicznych jako doskonale narzqdzie w tworczych
poszukiwaniach.
W nastqpnych rozdzia\ach pierwszej czq6ci rozprawy pani Bernarda Bieleni analizuje
i opisujq, opatrujqc w stosowne przyklady i cytaty badaczy przedmiotu, pojqcie
definiowane jako ,,teatr przedmiotu". W rozdziale WptrW podmiotowej roli
przedmiotu na teatr lalek - (wybrone przyktrady) wskazuje na szeroki kontekst
l4cz4cy pojqcie ,,teatru przedmiotu" z nurtem teatru aktorskiego, teatru tarica, teatru
formy ( nie jasny termin, poniewaz autorka w dalszej czqSci pracy uZywa terminu
,,teatr oZywionej fomy", czyLby istnialy dwie kategorie powyzszego teatru?), teatru
lalek, teatru plastycznego, happeningu czy performansu. Nie mniej teatr lalek okazal
siq tym miejscem, gdzie idea upodmiotowienia rzeczy znalaz\a doskonalq przestrzeri.
Dalej czytamy, Lalka i przedmiot w swej podmiotowej roli majq wiele wspolnych
punkt6w odniesienio. s.sz. Moim zdaniem to co tr4czy przedmiot i lalkq teatraln4 to to,
ze obie rzeczy s4 przedmiotami, artefaktami teatralnymi i u2ytkowymi w przestrzeni
scenicznej, natomiast dzieli je to, 2e jeden z nich (Ialka teatralna) jest specjalnie
zaprojektowany i wykonany do zadari scenicznych, drugi za5 (przedmiot) z teatem
nie ma nic wsp6lnego. Odniesienie siq do tej kwestii przez autorkq, byd mo2e
wnioslo by nieco przejrzysto5ci do zagadnienia podmiotowo6ci rueczy w teatrze
przedmiotu i teatrze lalek. Reasumuj 4c rozdzial, wskazuje ona na niebagatelny
vrplyw podmiotowej roli przedmiotu we wzbogacaniu palety Srodk6w wyrazu
wsp6lczesnego teatru lalek jak i na korzy6ci ze stosowania osi4gniqi teatru
przedmiotu w pedagogice teatralnej.



Zagadnienia zwiEzane z niekonwencjonalno6ci4 zastosowari przedmiotu w praktyce
teatralnej a takZe w pedagogice uczelni artystycznych s4 przedmiotem interesujEcego
rozdzialu pt. Przeglqd metod badawczych w przestrzeni teatru przedmiotu. Opisujqc
r52ne metody pracy z przedmiotem, czy te| analizuj4c badania semiotyczne
dotyczqce obecnoSci przedmiotu na scenie, Pani Bernarda widzi sedno idei
podmiotowo6ci przedmiotu, miqdzy innyrm w jego samoistlym bycie sceniczr.rSrm.

Jest nim wiaro w potencjatr treici jakie przedmiot moie przenosi1 bez udziailu aktora.
s. 85

Rozdzial zamykaj4cy pierwsz4 czq6i rozprawy Powiqzanio w dyscyplinach
pozateatralnych - przyktrady, mo2na r6wnie zaopatrzyi w tytul Zwrot ku rzeczy.
Termin jest zaczerpniqty z opisywanego przez autorkq trendu badawczego wg
Grzegorza Godlewskiego, ktSry wsp5ltworz4 badacze reprezentujacy r52ne
dyscypliny i r6zne sposoby traktowania rzeczy jako obszaru poznania. I wedlug tego
klucza, jak mo2na przypuszcza(, Pani Bernarda bada i opisuje dzialania tw6rcze i
naukowe powiqzane podrednio lub bezpo6rednio z upodmiotowionq rol4 przedmiotu.
Jak ujmuje: Formq przedmiotu moie bycf...]anolizowono pod wzglqdem
historycznym, estetycznym, u2ytkowym, technicznym czy symbolicznym. Rzqdko
spotykamy si€ z postrzeganiem rzecry uwzglqdniajqcym tylko jedno kryterium.
Opisuje i analizuje inspiracyjnE role przedmiotu w przestrzeni sztuk plastycznych,
filmu, nauki i kultury. Autorska konstatacj a: W tym pobieinym przeglqdzie nie udatro
mi siq zoznaczyd wielu jeszcze prryktradow potwierdzajqcych fakt, 2e ,,zwrot ku
rzeczy" jest faktem, koficzy pierwszE czqdi rozprawy doktorskiej.
Druga czq6i rozprawy pt. Koncepcja inscenizacji ,,Miriem" - proces przemiany
relocji aktor - przedmiof, otwiera praktyczny rozdzial pracy.
Do tej czqdci, Pani Bernarda Bieleni dol4czyla elektroniczny zapis zrealizowanego
przez siebie widowiska. Zasadniczym tematem tej czqdci pracy jest opis procesu
ksztaltowania siq og6lnej koncepcji spektaklu a tak2e formulowania, we wspSlpracy
ze scenografem, jego ksztaltu plastycznego, ktory moglby definiowa6 intencje
calego przedstawienia. W kontekScie wielopLaszczyznowych relacji na osi aktor -
przedmiot, tak istotrych dla autorki, aspekt plastyczny w jej widowisku wydaje sig
by6 nadzwyczaj wa;Zny.
Przy lekturze poszczegdlnych rozdzia\5w opisuj4cych niektore rozstzygniqcia
inscenizacyjne czy rozterki reZyserskie, odnioslem wrazenie, 2e autorka potrzebuje
jakiego6 swoistego wsparcia autorytetu, naukowego czy filozoficznego, dla swoich
konceptualnych decyzji. W mojej subiektyvmej ocenie, zbyt znaczna ilo6c
odno6nik6w do rSznych teorii czy pogl4d6w wspartych, niejednokrotnie cytatami, nie
slu2y do wyrazistego wyartykulowania przez autorkq, rezyserskich zaloilefi idei
spektaklu. Wiqksza pow6ci4gliwo6i w zewnqtrznych komentarzach bylaby jak s4dzq,
korzystniejsza do uczytelnienia bardzo ciekawych za\oLefi teoretycznych i
re2yserskich autorki.
Czasow4 osi4 spektaklu przyjqtq przez ni4 jest czas teraZniejszy i ten przeszly,
wywolany wspomnieniami a wtra6ciwym wehikulem do uruchomienia owego czasu,
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w koncepcji Pani Bieleni, jest szafa. Szafa jak pisze: pelnitraby funkcje podmiotowq,
ale r6wnolegle tokie przedmiotowq - jako element okre{Iajqcy przestrzeri domu. '.rts
W swych, nierzadko emocjonalnych, opisach zanaczajak kluczowym jest dla niej
odpowiedni dob6r rekwizytow i dekoracji, kt6re moglyby stworzyd materialne i
metaforyczne twotzryo do wyartykulowania zasadniczej kwestii, jakim jest proces
przemiany, upodmiotowienia przedmiotu i uprzedmiotowienia alttora, w spektaklu.
Nadrzgdnej dla calej rozprawy. Szafa w zato2eniach autorki, nie jest
wielofunkcyjnym meblem, a raczej metaforyczn4 form4 zavieruj4c4 idg domu,
podmiotowym artefaktem dla aktorki.
Szafa wydaje sig byd kwintesencj4 domu, jest jego obrazem, kt6rego integraln4
czgSci4 jest postac Miriam, bohaterki dramatu. W tym kontekScie, migdzy innymi
reZyserka upatruje mo2liwoS6 okreSlania przedmiotowoSci swej bohaterki. Jest ona
jakby ,,wroSnigta" w to miejsce, kt6rego juZ nie opu5ci do kot'rca dramatu. W
alegorycznej scenie finalowej pozostaje sama w swym zaklgtym krggn wspomnieri.
To wreszcie szafa kryj4ca w swym wngtrzu demony (wspomnienia w interpretacji
autorki) ktore wychodz4c z niej bwz4,,mir" jej domu. Rezyserka demonom wojny
daje jedn4 Iwarz i jeden cel, podporz4dkowania sig Miriam ich (ego) woli. Jej
antagoniSci (gra ich jeden aktor) przybieraj4 rozne maski -kostiumy (Oficera,
Atamana, Komisarza) , natomiast intencje pozostaj4 nieznienne, zLarnat Miriam. Do
obrony przed intruzami, reZyserka wyposaZa sw4 bohaterkg w ,,rnaski" roznych
zachowah.Toczy sig swoista gtamigdzy maskami Miriam a , kt6ra pozwala osi4gn46
reZyserce, jak sig wydaje, efekt przedmiotowoSci w relacjach migdzy nimi. W epilogu
Miriam odzyskuje sw4 podmiotowoSd, wlasn4 twarz. Maski znikaj4.
Zestawienie doS6 rozbudowanej teoretycmej koncepcji spektaklu z praktyk4 sceny
weryfikuj4c4 doS6 radykalrrie wszelkie zamysly rezyserskie tworzy wlaSciwy ogl4d
przy jgtychzalohefr artystycznychprzezautorkg.
W mojej ocenie, w znaczrlym stopniu, udalo sig Pani Bernadecie Bieleni nealizowal

Srtulowe zaloheniarozprawy w ramach nealizowanego przez siebie widowiska.

Ostatni4, trzeci4 czgSt rozprawy zairryka rozdzial rwi4zany z zagadnieniami
dotycz4cymi wplywu teatru przedmiotu i jego zrtaczenia w procesie dydaktycznym
na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Bialymstoku. Analitycnre podejScie do
problematyki podmiotowej funkcji przedmiotu, jest dla autorki przes4dzaj4cym
punktem wyjScia do wsp6listnienia postaci scenicznej w relacji aktor - przedmiot.
Jak podkreSla, analitycny proces roryoznmia przedmiotu jest niezbgdnym
elementem w realizacji zadart praktycznych, kt6rych rezultatem jest wiedza i
umiejgtnoSci, leZ4ce u podstaw animacji. Ciekawym zagadnieniem na ktory r6wnie2
zvvraca autorka uwagg, jest wsp6tristnienie araczq wzajemne wspoloddzialywanie w
parabolicznej przestrzeni przedmiotu i czlowieka na proces tworzeniu postaci
sceniczrej.



Konkluzja

Rozprawa przygotowana przez Pani4 Bernardg Bieleni w ramach przewodu
doklorskiego jest badzo dobrze skonstruowan4 pracA, z przejrzyst4 form4 i Swietnie
udokumentowan4. Jest zapisem szeregu staranie przemySlanych i precyzyjnie
opisanych analizteoretyczrych w perspektywie historycznej onzwspolczesngj.
A takze zapisem refleksji i przemySlet'r rezyserskich dotycz4cych roli przedmiotu w
teatzejak i w procesie tworzenia dzieLateatralnego.

Sumuj4c doiobek artystyczny oraz wieloletnie do5wiadczenie pedagogiczne
orazprzedstawion4 pracQ, stanowi4c4 tw6rczy wklad w poszerzaniu wiedzy
teoretycznej jak i praktycznej w pedagogice oraz sztuki reiyserii teatru lalek.
Wnoszq o dopuszczenie, Pani Bernardy Bieleni do dalszych procedur przewodu
doktorskiego.


