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Ocena dorobku artystycznego i pracy pedagogicznej oraz rczprawy doktorskiej pt.
Stworzenie roli w teatrze lolek konsehuencjq odpowiedziqlnoflci za koncepcjq
plastycznq dzietra Pani mgr Lucji Grzeszczyk, w zwi4zku z przewodem doktorskim
ws zczqtFn przez Wydzial S ztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej
im. A. Zelwerowiczaw Warszawie - Filia w Bialrrmstoku, na wniosek doktoranta.

Zleceniodawca recenzji - Rada Wydzialu Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im.
A. Zelwerowicza w Warszawie - Filia w Bialymstoku, uchwal4 nr B - 20IB/20I9
z dnia 26 kwietrria 201-9 r wyznaczyla mnie na recenzenta doktoratu w dziedzinie
sztuk teatralnych w przewodzie doktorskim mgr Lucji Urszuli Grzeszczyk
Dokumentacja

Otrzymalem komplet dokument6w stanowiqcych podstawq do sporz4dzenia recenzji
dorobku artystycznego oraz osi4gniqi pedagogicznych jak rowniez recenzji
rozprawy badawc zo-naukowej .

Dokumentacja zawiera informacje dotyczqce wyksztalcenia, do6wiadczenia
zawodowego, opinii o Pani Lucji Grzeszczyk oraz prace doktorsk4 Stworzenie roli w
teotrze lalek konsel<wencjq odpowiedzialnosci zo koncepcjq plastycznq dzietra w
formie papierowej a takze zapis dokonari artystycznych na noSnikach CD, w tym
zapis spektaklu fuuAy paniefiskie Aleksandra Fredry w rez. Artura Dwulita ze
scenografi4 autorki rozprawy.
Ocena dorobku artystycznego i pedaqogicznego

Pani Lucja Grzeszczyk, absolwentka Wydzialu Sztuk Lalkarskich, kierunku
aktorstwo teatru lalek w Bial5rmstoku, kt5ry ukonczyla w 201-0 roku, Lqczy
z powodzeniem aktorskie preferencje z zainteresowaniami plastycznymi. Mozna by
powiedzie(., 2e jest aktork1 ktora spelnia oczekiwania i postulaty wielu artystow
plastykow, kt6rzy od aktora lalkarza niezmiennie oczekuj4 du2ej wrazliwo6ci

plastycznej oraz odkrycia i eksponowania walorSw artystycznych proponowanej
przez nich plastycznej formy jak4 jest lalka teatralna. Jak to lakonicznie ujEl w swym
dziele ,Aktor w roli demiurga, Henryk Jurkowski, ,,Mozemy powt6rzy6 za WitkacYffi,
Ze aktor, a szczeg6lnie aktor-lakarz, powinien mie6 wyksztalcenie plastyczf,re." s.260
Z cal4 pewnoSci4 ta istotna kompetencja twlrcza w naszym teatrzejest bezspornym
atutem, ktory Pani Lucj a Grzeszczyk w sposob ewidenfiny posiada. Wachlarz zadair
wsp6lczesnego aktora lalkarza jest doS6 obszemy lecz to co wyr6Znia go, moim
zdaniem, od aktora dramatycrrcgo to predyspozycje do wsp6lgrania z matei4
plastycznq oraz dzialanie poptzez ni4. Od 2009 roku Pani tr ucja Grzeszczyk podjqla
wsp6lprac9 z Biatrostockim Teatrem Lalek. Jej kariera aktorska, s4dz4c po licznych
roiach, rorwijala siE bardzo dynamicznie a iloS6 pierwszoplanowych 16l Swiadczy o
jej wyjAtkowych predyspozycjachjak i o talencie aktorskim. Przeslane materialy
zawierujq wyczerpuj4cy zbi6r kopii recenzji spektakli z udzia\em Pani tr ucji
Grzeszczyk uzupelnione sa one zapisami cyfrowymi dziesiqciu spektakli w tSrm
StuUy panieriskie bqdqce meritum rozprawy doktorskiej.
Autorka moae poszczycil sig wieloma, zroznicowanymi rolami, zrakomicie
ocenianymi, wymagaj4cymi wyj4tkowych predyspozyeji aktorskich ale i teL
otwartoSci na coraz to nowsze Wzu/ania. W stosunkowo krotkim okresie (20092018) zagra\a w ponad dwudziestu spektaklach: Nagi krdl wg E. Szwatca, rcL.
Wojciech Kobrzyriski 02.10. 2010, rola Kr6lewna. Ksigzniczka Angina R. Topoq reZ.
Pawel Aigner, 02.A2. 2A11, rola Ksig2niczka Angina. Koralina czyli wolna o Swiaty
N. Gaiman, reL. Wodzimierz Felenczak 28.05. 2011, roLaKorulina. Mikrokosmos.
Kompozycje rcZ. Robert Drobniuch 10.09. 2011, role, owady , Monecchi i Capuletti
na motywach dramatu ,,Romeo i Julia"'W. Szekspira re2. Ruslan Kudaszow 05.10.
2OLl rola, Julia, Calineczka wg H. Ch. Andersena reL. Iwan Martinka 06.12. 2017,
rola, Calineczka. Czarne ptaki BialegostokuE. Bass reL.Eric Bass 1L04.2012 rola,
Henny. Piefifi o cieniu IJla Krlak rcZ.IJlaKrjak 07 .I1.2012, rola, Kapitan, Texas Jim
P. Gripari rc2. Pawel Aigner, 06.03.2013 role, Takiewalska sklaw. kaktus.
krakowianka, Brak senstt, AnioJek, Zyrafa i Stolek M. Gu6niowska reL.Maian Pecko
19.02.2014 role, Aniolek. Kameleon, Piotru! i wilk S. Prokofiew rez. Bernarda
Bielenia 13.03 .2074, role, narrator. ptaszek...Iak Matolusz poszedl szukat Olbrzyma
T. Dorst, U. Ehler rcZ. Iacek Malinowski 27 .06.20t4, rola Krolewna , Faza REM
Phause M. Vogel re2. Michael Vogel 12.09.2014, rola, Naukowiec , Czy pan istnieje,
Mr Jones? wg S. Lem reL. Krzysztof Rau 02.72.2014, role, wdowa. pielggniarka,
Burza wg W. Szekspira re2. Waldemar Razniak 06.09.2015 rola, Miranda, Krdtki
kurs piosenki aktorskiej reprapremiera scen. Re2. Wojciech Szelachowski
22.11.2Q15 role, zjawy , Pinokio'L. Gtowaclc rcZ. Jacek Malinowski 01 .04.2016,
role, Swierszcz. Lis. Kuna, Sluby panierislcie A. Fredro rc2. Artur Dwulit I1.09.2016,
rola, Aniela^ Cyber Cyrano I. Tsnddi rez. Jacek Malinowski 28,12.2016 rola, Zsazi ,
Ciun wg E. Szwarca re2. Wojciech Kobrzyriski 19.03.2017 rola, Anunziata, Ony M.
GuSniowska reZ. Jacek Malinowski, Ange Sunklodaite 26.11.2017 role, MAtkaCiotka. Naucz-vcielka- Kogut. StaroS6 , Slomkowy kapelusz E. Labiche rez. Pawel
Aigner 08.04.2018 rola, Helenka l,ittle Shop of Horrors H. Ashman reL. Michael
Vogel 30.11.2018 rola, ansambi
.,

Wiele spektakli z uczestrictwem Pani Lucji Grzeszczyk prezentowanych bylo na
migdzynarodowych i og6lnopolskich festiwalach teatr6w lalek. Na XVIII
Migdzynarodowym Festiwalu Teah6w Lalek SPOTKANIA w Toruniu 2011, zostala
uhonorowana Nagrodq Aktorskq za najlepszq rolg kobiecq za rolg Ksigzniczki
Anginy w spektakh Ksiginiczka Angina w refrserii pawla Aignera.
Drug4, obok akforstwa, preferencj4 autorki jest bezsprzecntie plastyka teatralna.
W rozmowie z Jerzym Doroszkiewiczem z Kuriera Porannego (31.01 2019) wyraaa
przekonanie, 2e szkola daj4c mo2liwoSd projektowania i wykonywania lalek przez
student6w a tak2e samodzielnego wykonania dla swych projektow, matych form
scenograficn4lch, dala jej impuls dla nowej perspektywy tw6rczej, scenografii, [ ..]
aby ukazat wigcej ni2 mozna powiedziet lub zagrat. s.rs. Pierwsz4prac4, a wlaSciwie
debiutem scenograficznym Pani trucji Grzeszcarkbyl projekt studencki na trzecim
roku studi6w Der Kinderschaffe, do kt6rego zaprojektowala lalki oraz scenografip i
w samej neczy w nim zagrala. Studencki spektakl okazaL sig na tyle udany, 2e zostal
wyrozriony na X Migdzynarodowym Festiwalu Dzialafi Teatralnych i Plastycznych
Zdarzenia im. J. Szany w Tczewi e 2009, Nagroda w Dziedzinie katru, pol4czona
z zaproszeniem na Roma Teatro Festiwal 2010 gdzie uhonorowano ich pracA nagrod4
Grand Prix. Autorka mohe sig poszczycic wieloma realizacjarrti scenograficznl,rmi w
teatrze zawodowym jak niezaleimym oraz szkolnym. Bialostocki Teatr Lalek:
Piotruf i wilk wg Sergiusza Prokofiewa rez. Bernarda Bielenia 13,03. 2014, Sluby
poniefiskie Aleksandra Fredry rez. Artur Dwulit 11.09.2016. Teatr Czrevo: PustaJa
Garcia Lorka reZ. Bohdan Gluszczak 08.12.2013, Ksenia Tamara Boldak Janowska
27 .09 .2015, Wilczek Milczek Dagmara Widanow rez. Tom asz Zadr6iny 26.09.2017
,
Daroha u Betlejem Siarhiej Kavalou rezyseria scenografia 75.12.2018. Teatr
: Pan
Stary i czary spektakl studentow V roku rez. Paula Czarnecka 15.09.2017 Biuro ludzi
zagubionych reL. Artur Dwulit 23.09.2017. Na rzecz swej macierzystej uczelni
wykonala szereg prac plastycznych: zaprojektowanie i wykonanie 9 lalek teatralnych
typu jawajka; rok akademickl 201312014, projekty masek dla student6w III roku w
roku akademickim 2013120L4 oraz 201612017. Sw6j dorobek plastyczny Pani Lucja
Grzeszczyk wzbogaclla o bardzo originale ilustracje do ksi4zki Kazki po-svojomu,
,,Najpigkniejsze baSnie w jgzyku Bialorusin6w Podlasia" Joanna Michal Troc
adaptacjatekst6w: Jan Maksymiuk, wyd. Struha Editions Bialystok 2017.o
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Pani trucja Grzeszczyk od 2010 roku rozpoczgLa praktykg dydaktyczn4 w swej
macieruystej uczelni na Wydziale Sztuk Lalkarskich w Bialymstoku, na kierunku
aktorskim na stanowisku asystenta. Od kilku lat asystuje przy zadaniach
animacyjnych i aktorskich w przedmiotach zwi4zarrych z klasyczrymi technikami
lalkowymi takimi jak jawajka czy kukla: Gra sktora lalkq - jawajka II rok,
prowadz4cy - dr hab. Jan Plewako 2010-20llr. Gra aldtora lalkq kukta II rok,
prowadz4cy - prof. dr hab. Tomasz Jaworski 20ll-20l2 r. Gra ahora lalkq kukla
II rok, prowadz4cy - dr Jacek Dojlidko 2012-2013r. Gra alaora lalkq - jawajka II
rok, prowadz4cy - dr hab. Artur Dwulit 2013-2016 r. Gra alctora talkq jawajkall
-

rok, prowadz4cy - prof. dr hab. Wieshaw Czolpit'rski 2016-2A16. Zadania aktorskie
z przedmiotem I rok, prowadz4cy - prof. Piotr Damulewicz 2017-2018. Klasyczne

techniki lalkowe, prowadz4cy dr hab. Jan Plewako, 20lg-2019. Mozna
ptzyprtszcza1, 2e jej naturalnym zapleczem do poszukiwafr tak w metodach
dydaktycznychjak i w obszarue sztuki jest bardzo dobra znajomo66 tradycji teatru
lalkowego i jak s4dzg, szacunek dla najwigkszych dokonafr w tej dziedzinie sztuki.

Dorobek i osi4gnigcia dydakryenre oraz niezwykle bogate i wartoSciowe dokonania
artystyczne pozwalaj4 stwierdzil, 2e Pant Llucja Grzeszczyk jest kompetentn4 i
o dp owi e dz ialn4 o s ob 4 z p ow o dzeni em r ealinrj
4c4 swe ob owi 4zki dy daktyczre
.

Ocena rozpraw]' doktorskiej

Rozprawaprzygotowana w ramach przewodu doktorskiego pod tytulem: Stworzenie
roli w teatrze lalek konsekwencjq odpowiedzialnoici za koncepcjg plastycznq dziela,
jest prac4 zavmeraj4cq szercgniekonwencjonalnych przemySlet'r dotycz4cych procesu
tworzenia dzielateatralnego z punktu widzenia scenografa i aklora w jednej osobie.
Praca sklada sig z siedmiu podstawowych czgsci, kt6re uzupelnione s4 tematycznymi
podrozdzialami: 1. Zagadnienia wstgpne, 2. Wybitni artyici teatru lalek lqczqcy
talent plastyczny z ahorskim i re2yserskim, 3. Tworzenie scenografii pasja, kt6ra
przerodzila sig w dzialanie artystyczne, 4. KonfrontacJa zdobytych umiejgtnolci i
wiedzy z procq scenografa w teatrze, 5. Czas powstania ,, Slub6w paniet'rskich" I
odbiLr spektaklu, Postat Anieli w interpretacji alctorskiej,T. Zastosowanie teorii
procy nad rolq Anieli ujgtej w lalce i podczas tworzenio scenografii, prac1 kot'rczy
Podsumowanie oraz aneks. dwa wywiady z Ivanem Martink4 i Michaelem Voglem.
przeprowadzonymi przez autorkg
W Zagodnienioch wstqpnych, w do6i lapidarnej formie, autorka opisuje historyczne
zwi4zl<r teatru dramatycznego i lalkowego oraz ich plastycznych powi 4zafi w
ksztaltowaniu roli scenografa w klasycznym jak i wsp5lczesnym teatrze lalek. W
dalszyrm rozdziale l+lbitni artyfci teotru lalek trqczqcy talent plostyczny z aktorskim i
reiyserskim, Pani Lucja Grzeszczyk kreSli sylwetki dw6ch niezaleznych artyst6w,
Ivana Martinki i Michaela Vogla, kt6rych \Eczy podobny stosunek do materii
plastycznej jako gl6wnego tworzywa ich dziataf scenicznych. To co ja w pewien
spos6b fasc;rnuje u obu artyst6w to uznanie nadrzqdno6ci lalki teatralnej w
formulowaniu swej artystycznej wypowiedzi. Jak pisze, obaj tw6rcy maj4 ogromna
.

Swiadomo6i formy a ich plastyczne zamysly tworz4 swoist4 platformq do
konstruowania za ka2dym razem, nowego indywidualnego jqzyka teatralnego,
jqzyka teatru autorskiego. Nawi4zuj4c do sformulowanego przez autorkq tytulu
rozdzialu moze nale2aloby wspomniei rSwnie2 o innych artystach l4cz4cych talenty
plastyczne z talentami aktorskimi czy rezyserskimi takimi jak: Frank Soehnle, IIka
Schonbein czy Adam Walny.
Jednym z najbardziej ekscytuj4cych moment6w dla kazdego plastyka scenografa jest
etap nadania plaskiemu rysunkowi, projektu lalki, trzeciego wymiaru.
Wyobra2enia sobie w dZialaniach przestrzennych jej tr6jwymiarowej formy.

w rozdziale hvorzenie scenografii - pasja, ktdra przerodzilo
siQ w dzialonio ortystyczne, proces powstawania lalki teatralnej to praca
laboratoryjna, oparta w pewnej mierze na eksperymencie, kt6ry jak konkluduje
Jak przyznaje autorka

autorka, pomaga, mimo zwiqzanych z nim trudnoSci, wyzwolic procesy tw6rczego
mySlenia,. Projektuj4c lalkg teatraln4, jak wynika z opisu autorki, artysta plastyk
nadaje jej indywidualne cechy plastyczne oraz proponuje spekfrum jej mgzliwoSci
ruchowych, w zaleimoSci od potencjalnych zadafi okreSlonychb4dl zasugerowanych
przez rezysera. Kuhda lalka teatralna ma zakodowany indywidualny zakres
moZliwoSci ruchowych wynikaj4cy z jej konstrukcji i ksztaltu a to sklada sig na
indywidualne cechy poszczeg6lnych odmian lalek teatralnych. To jednak potencjalne

zadania sceniczne ostatecznie dookre6laj4 teatralne 2ycie lalkowej postaci w
spektaklu.
Dla Pani Lucji, aktorki, jak opisuje w podrozdziale Rozwijanie posji podczas studiSw,
jedn4 z istotniejszych kompetencji wyniesionych z do6wiadczefi szkolnych, tych
studenckich jak pedagogicznych, bylo i jest poznanie nowego instrumentarium
artystycznego jakim jest scenografia teafralna, jej nowa pasja.
Drobna uwaga, na stronie dwudziestej trzeciej swojej pracy autorka dzieli siq kr5tk4

i

refleksj4 dotycz4c4 pochodzenia jawajki (wayang golek) i jej zastosowania w
europejskiej kulturze teatralnej. Byc mo2e nalezalo by wspomnied Richarda
Teschnera, wiedefskiego artystg plastyka, za spraw4 kl6rego europejski teatr lalek
wzbogacil sig o ten nowy typ lalki jawajskiej w jego tradycji dotychczas nieznany,
p62niej zostat on spopularyzowany pod nazwy jawajkn.
Crwarly rozdzial Konfrontacja zdobytych umiejgtnoSci i wiedzy z pracq scenogrofa w
teatrze, odnosi sig przede wszystkim do rozstrzygnigd inscenizacyjnych w wybranej
konwencji klasycznego teatru lalek, w ramach ktorej neahzowano spelca[ Sluby
panieriskie Aleksandra Fredry. Inscenizacja jest zazwyczaj wspoln4 koncepcj4
rezysera i scenografa, gdzie pomysty plastyczne czgsto definiuj4 koncepcjg calego
przedstawienia a w odniesieniu do konwencji klasycznego teatru lalek ta cecha jest
szczeg6lnie czytelna. Pol4czenie sztuki dramatycznej i sztuk plastycznych bylo
istotnym wyrohrikiem tej formuly teatru, gdzie lalka teatralna byla nadrzgdnym
podmiotem wydaruef dramatyczrych. I ten istotny wyr6znik konwencji lalkowego
teatru parawanowego, w kt6rym sztucnry aktor (lalka teatralna) zastgpuje Zywego
aktora stawia fredrowsk4 komedig w zupelnie innym porz4dku interpretacyjnym.
Wybor konwencji klasycznego teatru lalek, to wybor odmiennej dyscypliny teatru
a wigc innego pisma teatralnego diametralnie r62ni4cego sig od tego, kl6re
fnnkcjonuj e w teatrze dramaty cznym.
Tak wigc odwolywanie sig przez-autorkg, do roznych tendencji scenograficznych
pr4r realizacjach Slubdw paniefiskich w teatrach dramatycnrych nie wydajg sig by6
tak istotne przy zalo2onej lalkowej konwencji, kt6ra narz;trca wlasne reguly gry i
r ozw i4zania s ceno gr aficzne .
Jedynie nalezato by zastanowii sig, jak4 wartoSci4 dodan4 moze by6 umieszczenie
komedii Fredry w realiach konwencji klasycznego teatru lalek. Zderzerie plastyki ze
slowem, stworzytry do-sd mocne i autonomiczne nowe rwiazl<rmaczeniowe.
-5

To spotkanie plastyki Pani tr ucj i Grzeszczyk z literatur4 stworzylo nowe plaszczynty
w sferze interpretacyjnej jak i maczeniowej dla tekstu Aleksandra Fredry.
Dlatego pewna ambiwalentnoS6, wyrahonaprzez Pani4 tr ucjg Grzeszc4rk, dotycz4ca
zalo2eft inscenizacyjnych oraz konsekwencji wynikaj4cych z przyjEtej konwencji,
nieco zaskakuje:
uwazom,
pewne wskazanio zqwarte w
a przestrzeni na u2ytek lalek
r6wniez wymagala'porzucenia czgici pomyslow autora,
Kiedy telcst gdruje nad

ze
telrscie,,Slub

t I

wszystkimi innymi elementami spehaklu, nie istnieje mo2liwoflt odbiegania od
wskazari zowartych przez outora w didaskalioch. Tworzy sig zgodnie z zipisanymi
wskaz6wkami, a inscenizacja jest wtdrna, (podkrefilenie a.m.) poniewai wykorzystuje
norzucone Srodki teatralne. s. sz
Pozwolg sobie, trochg nie zgodzid sig zwlw przezautorkg refleksj4; wedlug mnie
w klasyczrnp teatrze lalek inscenizacja byla elementem nadrzgdnym (bior4c pod
uwag9 choiby homogenicnry charakter obrazu scenicznego). Teatr w tej konwencji
z\Narry byl r6wniez teatrem ozywionej plastyki gdzie slowo tracilo nadrzgdny
charakter jako glowne tworzywo teatralne. Jak Pani tr ucja doskonale wie, w tej
konwencji, w kt6rej autorka umie6cila fredrowsk4 komediE, dzialartie czyli narracja
sytuacyjna byla cech4 wiodEc4. I ren wyb6r definiuje formg jak
i percepcj g przedstawi enta Stu b 6w p ani efiskich .
Wci42 jeszcze obecne w dziejach wsp6lczesnego teatru lalek powroty czy nawipzania
do darvnych konwencji czy tradycji oigdy nie s4 powieleniem dawnych wzorc6w;
poniewaz forma, estefyka, mySlenie jest wsp6lczesne i tak tez jest w wypadku Pani
tr ucji Grzeszc4rk.

Scenografia autorki lokuje fredrowski teatralny Swiat w surrealisty cmej nieco
groteskowejprzestrzeni. Lekko zgeometryzowane formy lalek w sp6jnym plastycznie
otoczeniu, tworzonym przez szereg przestrzennie ustawionych parawan6w, plaskich
form manekin6w, ekran6w cieniowych i draperii, buduj4 do56 sugestyumy 6wiat
nierealnej przestrzeti wypelnionej panoptikum groteskowych figur Wybor
okreSlonej techniki, w tym wypadku jawajki, jest dla scenografa powaznym
wyzwaniem. KonieczroSd ukrycia (przyslonigcia) aktora prowadz4cego lalkg z dolu
powoduje bardzo niekorzystny uklad proporcji kryj4cego parawanu w stosunku do
lalkowego okna scenicznego. Pol4czenie technicznego reZimu (parawany kryj4ce
at<tora) z artystyczn4 wintalizacj4 dziela teatralnego wymaga od artysty duzej
wra2liwoSci estetycznej i wyobrafni aby oba te komponenty pol4czy6wjednA sp6jn4
ideowo i plastycznie caloS6. Autorce ta nielatwa sztuka wyszLa nad,wyrazudanie.
Wyb6r lalki jako podmiotu dzialafi'sceniczrych to w glownej mierue odwolanie sig
do percepcji wizualnej widza, do jego zrnysl6w i odczu6. Jest r6wniez odejSciem od
realizmu poniewaZ lalka teafralna jest syntetyczr4 form4 figury czlowieka. To
artefakt teatralny ale przede wszystkim plastyczry. Projektuj4c lalkg tear;aln4, artysta
plastyk nadaje jej indywidualne cechy plastyczne jest to pewne go r:odzaju oicreslinie
estetycznego jak i artystycnrcgo oraz kreacyjnego potencjalu.Mamy wigc do

c4rnientazplastycnr4
gest' I to jest detenni
-i

kt6reJ Pani

taci okreslonej poptzezformg, ruch
budowaniu lalkowej postaci sceniczrej,

tr ucja Grzes
podrozdnale
W
- Postat Anieli zaklgta w lalce teatralnej, sz6stego rozdziatra postat
Anieli w interpretacji ahorskiej, autorka pisze:
Jeili w pelni poznalifimy sztukg animacji, to znaczy, ze wzniefulismy swoje alctorstwo
na wy2szy poziom
tuSmy w stanie mySlet
wielowymiarowo. s. oz.
nf..r".lorrro-r
_.,-oL+
otny element gry
aktorskiej
^i-^r'.,
lalk4 Polqczenie tech
gtrznym ponvala stworzyt
nasyconq postat. Wszystkie te elementy uzupelniajq sig wzajimnie
i nie ryrtgpilq
pojedynczo. s.27.
Jak mozna wysnu6 z lektury si6dmego rozdzialu Zastosowanie teorti
w pracy nacl
rolq Anieli ulgtei w lalce i podczas tworzenia scenografii, lalkateatralna jako
forma
styczne, kt6re aktor-lalkarz powinien
Lowa6. Pisz4c o nniqzkach czy raczej o

plastyczr4 koncepcjg dziela

jak i

wsp6ttwotzenie z aktorem lalkowej postaci slenicznej, autorka po"dkreSla partrie.skie
relacje pomigdzy tw6rcami. Poczucie wsp6lnoty opartej na r6wnych prawach,
zgodnej wsp6lpracy dw6ch tw6rc6w: aktorJ i phstyka, ktirzy musz4
uzupelnia6 sig
wzaj emni e, w zb o gac a6 p omy slam i i tw or zy 6 r azem ni eiozerw.toa
1. Arro S e.Aktor, ktory uosatia tu czynnik dramaty czrry, narzrcaartyScie plastykowi
nietypowe
formy tw6rczoSci, kt6rego dzielem s4 lalki ieatralne. Jednakze ptastyt<
oaaalac tattci
w rgce aktora, narzucamu ze swej strony specyfi crry styl gry wymkaiacy
,ior y
i potencjalnej jej konstrukcji. Natomiurt *. wspolpra;y;;"qserem autorka widzi
kompromis jako naturalny i w pewnym stopniu tw6rc
wsp6ltworzenia widowiska teatralnego plrry
iednoc
odrgbnei, artysty plastyka indywidualnosci. Na toniec
Plwnej sytuacji scenicznej, kt6r4 Pani Lucja Grzeszc4rk zaznaczyla, i ,ku mojemu
nieukontentowaniu, nie odniosla sig do te[o zagadnienia nieco
szerzej. Jej uwagi,
wspolczesnej aktorki graj4cej w konwencji klasycznego teatru laleh
bvbbv, jik
mniemam, bezcenne.
W podrozdziale Wplyw relacii ahor-widz no wewngnzne samopoczucie sceniczne

,,flow" i

'

r

Czekajqc

szmer[...J
odczuwam

Aktor lalk
sam pozbawiony by\ beryoSredniego
licznoSci b4d?ich brak
kontaktem z widownia. AwlaSciwym
a dialogu artystycznego ze spektatorami
a od lalkarzy wyjatkowych zachowari
i warsztatowych w prowadzeniu lalki.

Konwencja klasycznego teatru lalek moina rzec w pelni realizowata pojgcie
animacji, rozumianej jako ,,o4rwienie" martwej materii.
Jak to pigknie uj4l, odnosz4c sig do klasyczrego atrybutu teatru lalek, Henryk
Jurkowski: Takwigc iluzja |ycia polego nq ulcrywaniu tajemnicy ozywiania

lalkil

W swej rozprawie doktorskiej Autorka w interesujEcy spos6b analizuje

i

opfsuje
sobi'b dwa

dramaturgiq powstawania spektaklu z udzialem tw6rcy l4cz4cym w
komponenty konfiguracji widowiska teailalnego, aktorstwa i scenografii.
Taki model pracy przy tworzeniu widowiska teatralnego wywodzi siq wprost
z tradycji lalkaiskiej, w kt6rej to sami lalkarze projektowali i wykonywali swoje
lalki, nadrabiaj4c niekiedy brak wyksztalcenia plastycznego samorodnym talentem i
pasjE. W swych, nieraz autorskich widowiskach eksponowali teatraln4 kreatywno6d
swych lalek bqd4c jednoczeSnie inscenizatorami jak i wykonawcami wlasnych
spektakli. Realizuj4c zadania aktorskie i scenograficzne w Slubach panieriskich,
autorka zmierzyla siq w duZej mierze z tego typu modelem pracy nad spektaklem.
Niewqtpliwie dla Pani Lucji Grzeszczyk ten rodzaj aktyumo6ci lalkarskiej dostarczy\

zardwno wielkiej satysfakcji tw6rczej

jak i te2 wzbogacil jej

do6wiadczenia

artystyczne oraz pedagogiczne.

Praca stanowi interesuj4cy analityczny dokument obrazuj4cy fenomen sztuki
aktorskiej l4czonej z talentem plastycznym co w tradycji teatru lalek stwarza jeden
z najciekawszych aspekt6w specyfiki tego teatru.

Konkluzja

i

Sumuj4c dorobek artystyczny wieloletnie doswiadczenie pedagogiczne oraz
przedstawion4 rozprawg, stanowi4c4 oryginalny wklad w rozw6j sztuki lalkarskiej,
wnoszg o dopuszczenie Pani tr ucji Grzeszczyk do dalszych procedur przewodu
doktorskiego.

yniak

1. Henryk Jurkowski \Odwieczny qpdr ,,Wspolczesny teatr lalek
Warszawa 1966 s.26
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