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aktycznego oraz rozprarrry doktorskiej
a Smacznego

jej pneloienia
iefiskie"

w reiy\erti Artura Dwulitu

Mateusz Smaczny jest absolwentem specjalizacji aktorskiej Wydziafu Sztuki Lalkarskiej
w Bialymstoku ,A,kademii Teatralnej im. $,. Zelwerowicza w Warszawie. Swoje studia ukoriczyi
z wynikiem celvi1cym. Debiutowal na scenie Bialostockiego Teatru Lalek rolq Lawent.gow przedstawieniu Montechci i Capuld,ti na podstawie dramatu Romeo i Julia Wiliama
Shakespeare'a w rezyserii Ruslana Kuda$zowa. Od debiutu w 2011 roku do dziS zagral Zl 161
w r6znorodnym repertuarze. Wraz ze lwoim macierzystym teatre wziql udzial- w wielu
tbstiwalach polskich i zagranicznyc\ - na kt6rych zostal uhonorowany wyro2nieniami
t nagrodami za kreacje zbiorowe i indywid[alne. Jedno cze|nie bral udzial, organizowa\ i prowadzil
wiele warsztatow teatralnych, dzialal na riiwie lektorskiej, byl jurorem w konkurs ach teatralnych
i recytatorskich, obejmowal opiek4 artystI recytatorslflch, obelmowat opiek4 artystjrczn4, wspolrealizowal i rezyserowal spektaklq pokazyi koncerty. Taka dzialalnoSd na wiefu polach sztuki teatralnej Swiadciy o szerokic[
zainteresowaniach, oddaniu pracy tworczej i wyjatkowych ambicjach doktoranta.

i koncerty. Taka dzialalnoSd na wi

Od sezonu 20Dl7ll2 masister roryocz1l wspolpracg z Wydzialem Sztuki
asystent - wolontariusz. Od kolejnego sezonu
szefciu przedmiotach (Praca z mikrofonem,

Lalkarskiej AST w Bialymstoku,

w nrasce, Gra aktora pacynkq, Zodania afuorskje
z przedtniotem, Zadnnia aHorskie) o samodzielnie pror,vadz4c dwa (Gra aktora pacynkq
i Zadania ahorskie z przec*niotem). Dzi noSi pedagogiczna w wielu przedmiotach zapewnia

dr:ktorantowi dofwiadczenie dvdaktvszne

2012/13 pracowal. juL na wydziale,
kterpretacja pruzy i ,*riersza, Gra

wykorzystania tego, zat6wno w pracy w
o szerokim spektrum i mozliwo66 p6inejszego
,e, jaki nauczelni.

mta warto i naleZy skupii sig na jego dotychczasowych
gdzie Mateusz Smaczny jest aktorem od roku 2011. Od

Dorobek artystyczny

Analizuj4c pracg artystyczn4
dzialaniach w Bialostockim Teatrze
tego momentu zagraL w 21 produkcjach zarbwno konkretne role, jak i uczestriczyN
w zbiorowych kreacjach aktorskich. ami tych premier byli zarowno artyfci zagraniczni

(F.uslan Kudaszow - Rosja; Kata Csato i
Mazuch - Czechy), jak i tworcy polscy -

lny
ako

na

Veres - WQgry; Oleg Zugzda - BialoruS; Branio



Wojciech Kobrzyriski, Pawel Aigner, Jagek Malinowski, Joanna Gerigk. Pozytywny efekt tej
wspolpracy znalazf, swoje potwierdzenie w rekomendacjach, kt6rych trdzielili doktorantowi
nieklorzy z rvymienionych tworc6w, przy okazji przewodu doktorskiego. Rekomendqi?cy
podkreSlaj4 w pracy z nim jego pracowitro$i, ambicje, wszechstronny talent, a w osobowoSci -
trtozytywnE aurg i kulturg osobist4.

Nazwisko doktoranta pojawia sig w recenzjach. Mateusz Smaczny opisywany jest zarowno
jako wyj4tkowy indywidualny aktor i animator, jak i czlonek aktorskiego zespolu, kreuj4cy
r,vsp6lnie rzeczywistoSi teatraln4. Ta pceniczna wsp6lpraca zbiorowa doktoranta wymaga
podkrefleniai zastruguie na uznanie, zwlalVcza na scenie animacji i formy plastycznej

O doktorancie pisano zar6wno w internecie, jak i na lamach portali teatralnych oraz gazet
codziennych:

. rwvw.bialyslLokonline.pl
(Anna Dycha;,,...Animacjg
17.r0.2017)

r Raclio Bialystok

lalk4 doskonale opanowal Mateusz Smaczny...";ptasl4

(Olga Gordiejew; ,,...Wierzp w kazde
wypracowan4 animacjg..."; 08. 10.201 7)

r Kurier Porannv

slqwo Mateusza Smacznego, kazdy jego gest, cudownie

(Jetzy Doroszkiewicz; Blazq Piotrowski i Mateusz Smaczny $piewaj4co i tanecznie
wprowadzajl widz|w w trudy sNu2by oficer6w werbunkowych.. ." 19.03 .zoL6;)

akli o bardzo r6znym charaherze: muzycznych,
nych zarnwno Srodkami teatru formy ozywionej,
sig rownie swobodnie, a jego udzial zawsze jest

oboru narzgdzi kreacji scenicznej doktoranta, jak

Prz byly na festiwalach
rv Polsce
granic4 (w 

mzY' Toruniu) i za

ranta to aklorstwo, poszerza on swoj4 akty'wnofi
(rbwnie2 w kreacjach zbiarowych). Mozna wigc
(, bgdzie sig poszerzat,. W przyszlolci bgdzie to
czn4 ze studentami.

Dorobek pedagogiczny

Doktorant Mateusz Smaczny rozfiocz$. wspolpracg z bialostockim Wyd zialem Sztuki
Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie ju| na ostatnim roku swych studiow, jako asystent-
wolontariusz w sezonie 20lIlI2. Od nastgpnego roku pracowatr ju| jako pelnopoi*ny asystent
w przedmiotach: Prqca z mikrofonern, Intgrpretacja prozy i wierszq, Gra aktora w masce, Gra

, Zsdania aktorshie oraz samodzielnie pr.owadzqc
przedmiotem. W pracy pedagogicznej doktorant
o czym Swiadczy powierzanie mD przezwladze

wydzialu zadah na roLnych przedmiotach] Doktorant zajmujp sig wigc zadaniami o charalderze
interpretacji aktorskiej Qnterpretaciq prqz,y i wiersza), techniki emisji glosu i interpretacjr

2J
/F-



iednoczesnie (Praca z mikrofonenr), aklorptwa w technikach lalkowl,sh (Gt a ahota w masce, Gra
clklora pacynk4) oraz zadah aktorskidh w planie teatru prcedmiotu (Zattania ai.torskie
z przedmiotem). To chyba najszersze z mozliwych spektnrm przedmiotow wykladanych na
wydzialach lalkarskich. Powierzenie adlptowi lalkarskiej pedagogiki akademickiej {wiadczyo Swiadomym testowaniu umiejgtno$ci dokforanta, ldarego praca poddana jest specjalnemu
c'gl4dowi. W wyniku tej praktyki, dokrtorant otrzymal Oo samodzielnego prowa dt"iia dwa
przedmioty kierunkowe: Gra aktora pacs+'lkq i Zatlania akrorskie z przedntioim"

Pracuj4c wagg cji
teatralnej, kt6rej owiedl ai
W niej to wla$ni $rodki '1

z szerokiego spekirum teatru lalek. 
orvuAr eJ'

Etbkty pracy pedagogicznej Matgusza Smacznego byly wielokrotnie prezentowane na
festirvalach i przeglqdach we Wroclawiu, Warszawie i tsialymstoku oraz Hradec Kralove.

Walor i na uczefuri,
podkreSlaj4 w wykladqwc
Kobrzyfrski i dr owski.

tw6rczy charakter oraz osobowo6i doktoranta
Wydziatu Sztuki Lalkarskiej - prof Wojciech

doSwiadczenia na polu warsztat6w teatralnych.
waz dotyczy ona praktyki, a uczestniczq

od
kr.

studentami Akaclemii Teatralnej. ze

Praca doktorska

ego sklada sig z dziela artystycznego _ roli
. ,Sluby panienskie w rezyserii Artura Dwulita

Sw i adomo i c c i sla akt or o - I ai kar z a. p r 6 b a anq I i zv
nrctorycznoit lalki, w opurciu o rolg Crusrawa
ffu,utita.

Wyzej wymieniony spektakl mial_flwoj4 premierg 11 wrzesnrla 2016 roku i byl pierwsz4
sceniczn4inscenizacj4 lalkow4 dramatu Al{ksandia hr. Fiedry; byl wigc swoistym eksperymentem

sam spektakl, jego oryginalno fc dostrzeglalnvtyka. pisano otel rearizacji:

.".iifeW okszal sig ciekanvy. Mlodzi ludzie ma



.,.Spektakl prakry"'cznie w caloSci ez lalki jc*vajki. Efekt jest powalajqcy! ( )
Spektakl jest niehanalnl;nt diabgi u,spolczeslosriq,. - ,,Milo5i jest zawsze taka
sama", Monika woronowicz, www,teatrdldwas.pl, l0 pazdziernika 2016

o jazzowq muzyk! (...).
hez wqtpienia sig udnl. - ,

r Poranny, 2 paidziernika 2A16

O Mateuszu Smacznym tak2e wspominajq recenzenci:

...(htstau, \r,szyscy nmjq slaboftc. Natvet jak
miotil sfg n dry zagrane Wzez lalki. Efekt jest
zakaxtl1c I 2016

Na scenie su'iefnie wvpada zmt;adiacki Gustav. ,,Sluby panienskie Freclry nie wychodz4
z mody"; Anna Kope6, Kurier Poranny, 2 pu2dziernika 2016

Zarbwno z zapisu w recenzjach, jak i z nagrania wylania sig nam spektakl oryginalny,
obardzo charakterystyaznym stylu eksper5qmentu wsp6lczesnej interprei acji sceiicznej Hasic.nego
tekstu. Dodatkowo historia jest ,,opowreQziana" przy ulyciu klasycznej techniki piru*aio*ei* -jawajki - wzbogaconej efektami rodem z teatru plastycznego i teatru cieni. Duzym walorem
przedstawienia jest aktorst czyli
z doskonal4 interpretacj4 tekstu
obowiqzuj4cych w recytacji tko to
na widza w spos6b wysoce artysty czny.

A poniewaz w przedstawieniu uzy{e zostaly lalki - jawajki, ktorych konstrukcja i system
animacji pol4czony jest baldzo motory$q ciala ludzkiego, bialostocki e Stuby pailieriskie sQ
doskonalym materialem do analizy moto$ki lalki, czlowieka oraz pol4czenia ich. Laka jawajka

ciem maski), w kt6rej animacji akty.wnoric ciala
ciala. Animator nie ,,uaktywnia,' lalki popftez
z calego ciala. St4d teLjeih grana postad kuleje,
to animator charakter tego chodzenia przenosi

poprzez rgkg trzymaj4c4 lalkg wprost ze swego ciala; animator sam tirt.j. lub sam chodzi
w ten charakterystyczny spos6b.

przemySleri wynikaj4 wigc zasady $wiadQmofci
budowanie motoryki i animacji lalki araz artystyczne wlycie spojenia tych dw6ch byt6w (postaci)
w jedno.

Sama dysertacja doktorska Matgusza Smacznego sklada siq ze wstgpu, czterech
rozbudowanych rozdzial6w oraz zakofrczenia, spisu ilustrurl i t iutiografii.

W rozdziale I - najkrotszyrn, 
^Podeielonym Ta trzy czg{ci - autor zastanawia sig nadpojgciami KREACJI, ORGANICZNOSq i wspoLoDCZI-rwANIA w wielu kontekstach.

W pierwszej czgf;ci - KREACJA- autor ollre$la.znaczenie kreacji jako tworzenia. Ale w aspekcie
teatralnym - jako tworzenia bytu scenicznelo, roli, postaci sceniiznej. Szczeg6lnie w teatrz.. lul"k,



kiedy to rola, b1t sceniczny, przybiera malerialny ksztalt - ksztah
a.nimatora. To kreacja formy ozywionej ; lalkowego bohatera,

lalki i jej duszy, stworzonej przez
postaci, z formy nieozywionej -

Ialki iako przedrniotu, rekwizytu.

ORGANICZNOSC 6 czg6c dotij,czqca znaczeh ,,zgodne z naturq" albo ,,wewnglrznie
sp6jne" na ro2nych polach sztuki, kultury i cywllizacji ludzkiej. Oba te znaczenia majq sw4wa1Q
vv tworzeniu postaci, roli, zwlaszczaw teatrze formy ozywionej. Chodzi tu o ORGANICZNA
naturaln4, sp6jnq wewngtrznie kreacjp bytu scenicznego, bohatera. I choi lalka, nawet
antropomorficzna nie musi naSladowaC czlowieka, to jej charakter zawsze odzwierciedla
ORGANICZNE ludzkie cechy i tylko w takirn wypadku bqdzie wiarygodna dla widza.

W czqi:ci dotycz4eej WSPOLODCZIJWANIA, autor dotyka problem6w relacji: postaci
z aktorem-animatorem oraz aktor6w-animator6w
uwanie frzyczne oraz odczuwanie na glgbszym
r zastanararia siq nad naturalnyrn (organicznym!)
- migdzy aktorem (postaci4) i widzem. Rozwaza
iaNem migdalowym w m6zgu ludzkim, Ta czg|6
ie frzyczne na podstawie oglqdu zewngtrznego.
arantuje percepqig teatru formy ozlnvionej, teatru
Swiadomie obserwuj4cy teatr lalek jako teatranimow odstawie leakcji we wlasnym m6zgu, j*ri* stanie wspoiodczuwa6

ze sceni samym uio2samiai sig z nim. To pocz4tek reakcji emocjonalnych
widza-

doktorarlta lhpiaja sig w punkcie BIOMECITaNIKA. Tegowlafni rozprawy doktorskiej, podri.lony na dwanaScie podrozdzialoil:ANAT TRENryG I SPORT; EK\ITWAIENCJA, BIOMECHAMKA
MEYERHOLDA, KOORDYNACJA5 NOWNOWECE, ORGANIZOWANIE MATERIAI.U,
ZRECZNOSC, RBAGOV/ANIE, KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA i w kolicu RYTM.

MECHANIKA od wltfumaczenia tegoz wlaSnie
acji strukturalnych i czynnoSciowych narz4d6w

iatajq na zyrvych organizmach, czyli dotycz4
YNAMIKA na grunt teatru przeni6sl podczas

sjewolod Meyerhold, jako kontr-teorig do teorii
go, wczeiniejszego swego mistrza. I chodi sam
w dotycz4cych swoich,,biomechnicznych" prac,
sje i jest baz4 do badat'r nad teatrem )t\ i )Oil

nadmarionety Gordon a Craisa.A od tej teolii do ,""11'ili:f[]tJ[d:ffi[":,ti"Til,,["]*"t
W kolejnych podrozdzialach.autor rozprav,ry zastanawia sig nad anatomi4 ruchu - lqcz4c

:ii_lTi! :ffi lyl"\ieso z T:1.. i zatrzl'maniem - staryczn4 ekspresj4 gu az prosi sis - pr6cz

wvwolai odpowiednie wrazenie na widzu - czgsto konstruowal je wbiew zasadom grawitacjij.
Arrtor rozprawy zastatrwia sig nad anato/,,ni4 ruchu, wprowadzajac do niej eleme nt lorgr"eiki,
treningu i wreszcie sportu, jako nieodzownych skladowyih oRGANICzNEbo budowaniipostaci
na hnz.ie nrchrr cwfrrie ht ltn<zoza-Arno +^^.;^ i prattyti fizycznych cwiczeh, jako narzgdzir prdr.ryKr Lrzyszrtyar cwLezen, JaKo narzQdzl

grzewki koordynacyjne, iwiczenia rytmiczne
koncentracji wlasnej aktora na scenie (bgdac

q sceniczn4), jak i w pracy parlnerskiej,f -- - Jw rurr-KsJonowanlu w zDrorowoscr, zespotu pa scenie podczas prob czy spektakli. Doktorant wreiz



cytuje zestawy dwiczefi, proponowane zar6wno przez ludzi sceny, retbrmator6w teatru, jak
i lekarzy czy sportowc6w, wspolpracuj4cych z teatrem poprzez pracg nad fizycznoSci4 aktora.
Wi4z4c trening ftzyczny z ruchem, autor przywoluje zasadg ekwiwalencji - czyli zast4pienia
k.onkretnego ruchu na scenie poptzez ,,ekwiwalentny" ruch scenir"ny, *"h ,,gruny',, ,,udarvany',
chod prawdziwy, opieraj4cy sig na praw@iwym anatamicznym ruchu-ludzkim. St qd jiuz blisko do
animacji lalki, poprzez $wiadome cytowpnie zachowah, pozycji, gest6w 

"ry 
*ih6* ludzkiego

ciala. Calo66 takiej kompozycji anatoryii i ruchu nrusi UVe dodatkowo poddana zasadzie
koordynacji, czyh efektywnej wspolpracl, ciala, umyslu i intencji aktorskiej, zarowno w pracy
solowej aktora, w pracy z partnerem, ale tep - a moze zwlaszcza- w pracy zespolowej

hodzij eszcze ROWNOWAGA (wymieniana
aspekt ruchu, niezmiernie waLny podczas

czy rodowod kulturowy), ORGANIZOWANIE
wszystkich element6w ruchu i komponowanie

lgdnieniern partnera, otoczenia scenograficznego
ruchu, zdolno66 jego zro2nicowania, przelamanie
ruchu zewnqtrznymi i wewn Etrznymi bodicami;

w przestrzeni sceny 3D) i w koircu Ryry.(F"*,#T*n,fT.H: ,ii:;:'ffi2i11#H, j[:'#':i;
na ruch partner4 zespolu, a w koficu na odpior przezwidza).

We wszystkich podrozdzialach doktorant przywofuje przyLJady z historii teatru, jego teorii

cji doktorskiej jest krotki tekst po ostatnim
dol(oranta na ruch i jego cwiczenie. M6wi

elekh-ralne podejScie doktoranta do tematu.

Rozdzial III, przedostatni - INDYWIDUALNOSC TWORCZA sklada sig z pigciu
zdziale tym, magister Mateusz Smaczny zastiniwia

Doktorant dokonuje podziatu o*y+ czgscl skladowych indywidualnoSci twarczej na cztery
+fnpy, tozsame i posiadaj4ce cechy czterech2ywiol6w.pownrnzA! OGNIA, woDY iaIEMI

Przyporz4dkowane do zywiofu POWIETRZA -. najfzejszego i naibardziej ulotnego - jest
ODDYCHANIE - jako najpierwotniejszy instynkr *u"yriki"h oigani"*ow zywych; to rvla$nie



oddychanie Swiadczy o 2yciu. I chodzi tu Tar6wno zywe, jak i o,,maltwe"
biologicznie byty sceniczne: postaci, bofiaterow, lalkowych. ich zycie,
z,awsze w balansie z oddechem, opafte na nim, je To ona, mimo czgsto
pozornego cig2aru materii (np. sztuki z greckie *u.r,rro*.
rzeibyl) dominuje w bezpofre a i jest utystycznejjakosci.
I'ol}czenie ODDYCHANIA I a kolejn K\ rtziela,- ,uro*no
prodczas jego tworzenia (ma to niebanalne znaczenie przy kleacji spektaklu teatralnego, w okresie
prob), jak i juz podczas prezentacji - wystawy, premiery, koncertu etc. Wszystkie te trzy sktradowe
rnaja charaktet ulotny, nieopisyr,valny, a jedynie wyczuwalny najdelikatniejszymi zmyslami.

Kolejnym opisywanym ptzez dokJoranta zywiolem kreacji tworczej jest OGIEN; w tej
grupie znajdujq siQ ,,najgorgtsze" waldry uczucrA I EMocJE. L,q"Kown GESTY
PSYCHOLOGICZNE i DIALOG EMOCJONALNY

W czgSci pierwszej - UCZUCIA I EMOCJE - autor zastanawia siq nad zyciem scenicznym
postaci, kt6ra poza zewngtrznymi oznakpmi tegoz zycia posiada scenic"n4 d-.r*"g, osobowo56,
opart4 wlaSnie na czuciach i emocjach. WsSystkie one indukowane s4 przez aktora-animatora. I jeSli
uczucia i emocje postaci w teatrze zywoplanowymrodz4sig instynktownie w alirorze,w jego duszy
czy osobowoficl a nastgpnie przenoszone s4 r6wnie instynktownie na gran1 postai, toi teatrze

iesione ptzez aktora- animatora na lalkE, formg
o rezyserem swojej postaci, krzujqc j4 zar6wno
wngtrznie fiej osobowoSi, charakter z wlasnych
system tworzenia osobowoSci scenicznej ptzez

a Czechowa i znaczerne jego pojgcia GEST
iq nasze cialo, jego forma podczas indukowania

konkretnej emocji czy uczucia.

Mateusz Smacany przywoluje r6wnie2 badania i studia nad,,archetypami gest6w,', by m6c
uzyd ich w tworzeniu na scenie lalkowdj archel 6r,v postaw czy osobowoSci. to juz k"olejny

ZNE. W nim wla6nie, posilkuj4c sig studiami
orant probuje okre6lii uklad ciala lallct, podczas
retnego uczucia. Ma to bardzo waLne znaczenie

i sal w r o zdziale wsp6lodcz uw ania miq dzy
migdalowym w m6zgu ludzkim). Widz,

Sla w swojej

j kreowania tei
a.

tyka aspetr<tu DIALOG'IJ EMOCJONALNEGO,
, stanowi podstawg kreacji partnerskiej na scenie.
4 synchronicznie istniei w partnerskiej teatralnej
ny rnusi sig opierac na zasadzie akcia - reakcja.

h indyw . Ziemiajest zywiolemnajb przypis ne: formi ciala, formq
lalki

powinno bv6 celowe, .,*u#,ouilnro*n", o, ""rrl;f ?3i.j#t".1ff;;,;
widza. Powinno tez ryedfug doktoranta byi poddane pewnemu planowi,

4c scenicznq partyturg tr{nsformacji.

_. ostatnim zywiolem, kt6ry przywol-uje autor dysertacji jest
zalicza pewn4 plynnosi energii, emocji, ktdrych irldlo - zawielkimi

WODA Do niej doktorant
teoretykami reformy teatru -



doktorant upatruje w przeponie oraz
w dolnej czqsci mostka klatki piersiowej
tuchu i akcji w ogole. Tu rodzi sie tok
sceniczna bohatera.

eniczne ,,
a r6wnow
i postaci,

scenicznej swej roli - lalce. Jawajka _ bo o taki

i jej animacji, kreacji jej osobowoSci, charakteru
isdzv innvmi nostaciami scenicznwrn rnrrci h-,i

___J- J vrvuvr, vu(+ra\Lvlu

o,?:?:?,"2:::,lTl{":j:yilch reakcji i embcji ;:::'^r#i:H:':n;'T*;':1r"fJ# ,T#,#},kreacji, $wiadomie przez niego uhywany ch.



dysertacji doktorskiej. pisze w nim Mateusz
e w rozprawie rozv,ruLania skloni4 mnie do
pracy nad wl.asnym aktorskim warsztatem

energii, formy i mechaniki aktora z chErakterenr". form4 i mechanika lalki mogla powsta6 rola
Mateusza Smacznego - Gustaw oraz caly bpektakl Sluby pantertsffie.

dz. U. Nr 65 poz. 595 z p6fniejszymi z

dorobek artystyczny dol<toranta Mateusza

rvrcrsuD,t'wr Dr[iluzflernu $oprua ooKtora w dztedzinie sztuk teatralnych /na podstawie art. 13

::t1Yt",i 1*l'fl:.:- ?991 .-t" o stopliach, naukowych i tytute ou"lo*y* oraz o stopniach -


