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PRZECIW

Magdalena Szpak
Wszystkie fotografie pochodzą ze spektaklu Heinera
Goebbelsa Krajobraz z dalekimi krewnymi [Landschaft
mit entfernten Verwandten]. Ich autorem jest Wonge Bergmann.

GESAMTKUNSTWERK
Teor ie H einer a G oebbelsa

POŻEGNANIE Z UTOPIĄ SYNTEZY

1
P. Pavis, Słownik terminów teatralnych, Wrocław 1998, s. 164.
R. Wagner, Das Kunstwerk der Zukunft , [w:] Gesammelte Schriften, red. Juliusa Knappa, Lipsk , s. 39.
3
H. Goebbels, Przeciwko Gesamtkunstwerk. Ku różnicy sztuk , przeł. K. Wielga, [w:] „Didaskalia” 2005, nr 65-66, s. 42-45. Pozostałe cytaty z Goebbelsa, o ile
nie zaznaczono inaczej, pochodzą z książki Heiner Goebbels Komposition als Inszenierung, Hrsg. von Wolfgang Sandner, Berlin 2002. Podano je w tłumaczeniu
własnym autorki niniejszego tekstu.
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Zacznĳmy od etymologii słowa Gesamtkunstwerk. To termin rdzennie niemiecki, zrost trzech wyrazów: gesamt – całkowity, wszystek,
die Kunst – sztuka oraz das Werk , czyli dzieło. Tłumacząc zatem
dosłownie, jest to całkowite (ogarniające wszystko) dzieło sztuki.
W definicjach interesującego nas pojęcia, zamieszczonych w różnych wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych, podkreślany jest przede wszystkim holistyczny charakter tego terminu,
który funkcjonuje jako synonim zjednoczenia, stopienia się wszystkich sztuk w jedną całość. W Słowniku terminów teatralnych pod
redakcją Patrice’a Pavisa Gesamtkunstwerk określono jako „termin
ukuty ok. 1850 r. przez Ryszarda Wagnera na oznaczenie sztuki teatru pojmowanej jako synteza wszelkich sztuk: muzyki, literatury,
malarstwa, rzeźby, architektury, plastyki scenicznej i in.”1 Najważniejszą cechą tego terminu jest zatem jego syntetyczny charakter,
zdolność spajania i stapiania rozmaitych elementów w jednym
dziele.
Ta właściwość Gesamtkunstwerku jest dla Heinera Goebbelsa nie
do przyjęcia. Podstawowym założeniem Goebbelsowskiej estetyki
– nazwĳmy ją estetyką „anty-gesamtkunstwerku” – jest bowiem
zaprzeczenie Wagnerowskiej całości, czyli rezygnacja z syntezy.
„Ludzkość pozbawiona jest sztuki, która przemówiłaby do niej
w pełni. Dopiero, kiedy wszystkie elementy sztuki złożą się w jedno dzieło, powstanie dzieło sztuki przyszłości”2 – pisał Wagner
w szkicu Das Kunstwerk der Zukunft (Dzieło sztuki przyszłości).
Natomiast Goebbels przeciwstawia się tej koncepcji. „Nie chodzi
mi o zamknięte, całościowe przedstawienie świata, w którym poszczególne sztuki stanowią jego cząstki – jak w zamiarach Ryszarda
Wagnera, dla uszczęśliwienia przyszłej ludzkości pracującego nad
stopieniem tych cząstek w jedno dzieło”3 – pisze autor Krajobrazu z dalekimi krewnymi, odnosząc się do zamierzeń twórcy teatru
w Bayreuth z pobłażliwą ironią. Dla Goebbelsa, artysty dwudziestego pierwszego wieku, z doświadczeniami ponowoczesnych
przemian kulturowych, całościowa organizacja świata w dziele
sztuki oraz jego spójnia są jedynie utopĳnymi ideami, pomysłami
niemożliwymi do zrealizowania. Z kilku powodów. Goebbels stale podkreśla, że sztuka nie powstaje w pustej przestrzeni, ale jest
wynikiem pewnego kontekstu kulturowego, reakcją na przeżywaną rzeczywistość. Jeżeli sztuka ma w pewnym sensie oddawać >>

nia fałszywych z gruntu pragnień. W podobnym tonie wypowiada
się jeden z czołowych myślicieli postmodernizmu, Jean-François
Lyotard: „Dość już płaciliśmy za tęsknotę za całością i jednym, za pojednaniem zmysłowości i pojęcia, za przejrzystym i komunikowalnym
doświadczeniem”9. I odkrywa, co naprawdę kryje się pod tą nostalgią: „Pod powszechnym żądaniem odprężenia i uspokojenia słychać
pragnienie ponowienia terroru, spełnienia fantazmatu władzy nad
rzeczywistością.”10 Folgowanie potrzebom oswajania rzeczywistości
prowadzi do jej zafałszowanego, uproszczonego obrazu.
Nie poddając się powszechnym urojeniom, Goebbels będzie zatem
szukał form, które pozwalają na realizowanie wolności w teatrze,
wyzwolenia od wszelkiej hierarchii, przymusu, wszelkiego przekazu narzuconego widzowi przez twórcę. „Chodzi (…) nie o utopĳną
całość – jak u Wagnera, lecz o jej przeciwieństwo: mnóstwo pytań,
twórczą niekompletność”11 – pisze, kusząc wielością perspektyw
i odrzucając syntezę jako formę opresyjną i niemożliwą do spełnienia.

J.-F. Lyotard, op. cit., s. 61.
Ibidem.
H. Goebbels, op. cit., s. 43.
12
Ibidem.
11

10

9
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Por. J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie nauki, przeł. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997.
Por.: J. Baudrillard, Precesja symulakrów, przeł. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, pod red. R. Nycza, Kraków 1998, s. 175-189.
6
Cyt. za: J. Lucchesi, R.K. Shull, Musik bei Brecht , Frankfurt am Main, 1988, s.132-133.
7
H. Goebbels, op. cit, s. 43.
8
Ibidem.

TOTALITARNOŚĆ DZIEŁA GESAMT
Goebbels zauważa, że Wagnerowska koncepcja sztuki totalnej (jak każda synteza
sztuk, rozumiana jako stopienie wszystkich elementów w jedno) ma już u źródła swoich założeń pierwiastek totalitarny – to podporządkowanie wszystkich sztuk składowych jednej tylko wizji, zredukowanie ich po to, aby osiągnąć pewien określony
rezultat. A heterogeniczny charakter przeżywanego świata nie pozwala nam zaakceptować opcji totalitarnej, narzucającej odbiorcy określone wyobrażenia, bo niby
dlaczego z całej palety możliwości mamy się zgodzić akurat na tę, którą proponuje
artysta? Skoro nie wiadomo, która „rzeczywistość” jest prawdziwa, to należy wszystkie jej formy dopuścić do głosu i potraktować równorzędnie. W Goebbelsowskie myślenie o sztuce wpisana jest programowa różnorodność. „Artyści już wystarczająco
długo zaspokajali potrzebę jasnego rozdzielania dobra i zła, góry i dołu, zniesienia
wszelkich sprzeczności i konfliktów, oswajania i hierarchizacji świata: krótko mówiąc,
potrzebę totalności”8 – stwierdza, buntując się przeciwko konieczności uwzględnia-

RÓWNORZĘDNOŚĆ ZAMIAST HIERARCHII
Niemieckiego twórcy nie interesuje teatr, którego podstawowym
założeniem jest hierarchizacja środków, gdzie jedne elementy są
ważniejsze od pozostałych, a światło czy scenografia są jedynie
tłem dla aktora, który – znajdując się zwykle w centrum spektaklu
– wygłasza tekst, czyli kolejny dominujący składnik przedstawienia.
Goebbelsowska koncepcja polega mianowicie na wzajemnej równorzędności poszczególnych elementów spektaklu. Interesuje go
wielogłosowość, nie tylko w sensie muzycznej polifonii, ale także
w znaczeniu synestetycznej kompozycji teatralnej. Reżyser od samego początku pracuje nad wszystkimi częściami składowymi inscenizacji, nie zaniedbując żadnej z nich. Dodanie światła dopiero na
tydzień przed premierą jest absolutnie wykluczone, bo w ten sposób
ta dziedzina aktywności twórczej zostałaby wyłączona z procesu
powstawania dzieła, procesu, który ma pierwszorzędne znaczenie,
bo właśnie wówczas poszczególne dziedziny sztuki oddziałują na
siebie wzajemnie.
Wobec tego Goebbels nie będzie wykorzystywał potencjału teatralnego tak, jak to czynił Wagner, który chciał unicestwienia każdej ze sztuk dla osiągnięcia wspólnego celu, czyli realizacji dzieła
sztuki przyszłości, powstałego w wyniku scalenia się wszystkich
elementów w jedność. Twórca Krajobrazu… bliski jest przekonaniu
Gordona Craiga, który twierdził, że takie połączenie nie stworzy
nowego dzieła sztuki. Jak wspomniałam wyżej, ta jedność wydaje
się Goebbelsowi w teorii totalitarna, a w praktyce utopĳna. Jego
celem będzie raczej stan balansu pomiędzy poszczególnymi elementami, z których każdy miałby wnosić do spektaklu osobną jakość.
Miałyby występować razem, zastępować się, ustępować miejsca
jeden drugiemu. Goebbels twierdzi, że tylko samodzielnie każda ze
sztuk cząstkowych jest w stanie osiągnąć pełnię swoich możliwości.
A w pełni rozwinięte mogą wziąć udział we wzajemnej konfrontacji.
„Tylko wówczas, gdy samodzielne sztuki strukturalnie przenikną się
nawzajem, nienaruszona dotąd hierarchia ulegnie zawieszeniu”12
– zniknie wtedy opresyjność dzieła sztuki. Czy jednak, zarzucając
Wagnerowi utopĳność jego wizji, sam nie stosuje podobnych konstrukcji? Na ile bowiem sztuki są w stanie uzyskać samodzielność,
skoro spektakl powstaje z wzajemnej inspiracji wszystkich elementów? Czy zatem sterylność każdego ze składników przedstawienia nie jest tylko zgrabną konstrukcją myślową na potrzeby teorii
estetycznej?
Na pewno Goebbels jest przeciwny wykorzystaniu poszczególnych
sztuk i zredukowaniu ich możliwości dla wspólnego celu, jakim jest
dzieło sztuki teatru. Na tym być może polega niezawisłość części
składowych, że z założenia są wolne od pewnego rodzaju podporządkowania, obecnego w tradycyjnie rozumianym teatrze. Natomiast nie da się ukryć, że nie mogą istnieć zupełnie samodzielnie
w obrębie spektaklu, bo bez ich współegzystencji samo przedstawienie jest niemożliwe. Zresztą pisze o tym sam Goebbels, dopatrując się siły oddziaływania, znaczenia, wartości swoich spektakli
właśnie w konfrontacji autonomicznych cząstek. Dopiero to zderzenie jest twórcze. Natężenie poszczególnych elementów w spektaklu
może się zmieniać. Co istotne, pojedyncze składniki nie powinny się
wzajemnie dublować – zasada ilustracji w „anty-gesamtkunstwerk” >>
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charakter rzeczywistości, to w Goebbelsowskiej niechęci do całości dalekim echem
odbĳają się współczesne teorie na temat fikcyjności jednolitego charakteru rzeczywistości. W stosunku Goebbelsa do własnej twórczości, w jego wystrzeganiu się
przyjęcia rozwiązań „słusznych i jedynych” przejawia się ponowoczesna świadomość
doświadczenia rozpadu rzeczywistości, braku podstaw do uznania czegoś za obowiązującą prawdę. Kryzys poznania opisywany przez teoretyków kultury, takich jak
Jean-François Lyotard4 czy Jean Baudrillard5, polega na obnażeniu słabości stosowanych do tej pory kryteriów, na podstawie których orzekano o prawdzie.
Wydaje się, że koncepcja Goebbelsa bliższa jest spojrzeniu Bertolta Brechta na kwestię połączenia sztuk niż Wagnerowskiemu Gesamtkunstwerk. Negując pomysł stopienia wszystkich składników spektaklu w jedno, Brecht pisał: „Trzeba odłożyć na bok
walkę o prymat między słowem, muzyką i przedstawieniem (podczas której zawsze
stawiano pytanie, czy to muzyka powstaje przy okazji akcji scenicznej czy też akcja
sceniczna przy okazji muzyki, i tak dalej) poprzez radykalne rozdzielenie elementów.
Muzyka, słowo i obraz muszą zyskać samodzielność.”6 Twórca teatru epickiego uważał bowiem, że każdy składnik teatru ma wartość samą w sobie, której trzeba pozwolić się ujawnić i rozwinąć. Podobne rezultaty chciałby osiągnąć na scenie Goebbels,
który dąży do „różnicy sztuk” po to, aby odsłonić różnorodność sensów, które ma
do przekazania odbiorcy. Aby do nich dotrzeć, należy zrezygnować z syntetycznego
obrazu. „Trzeba w przejrzysty sposób skonfrontować ze sobą poszczególne elementy,
odseparować je od siebie i wydobyć to, co jesteśmy przyzwyczajeni intuicyjnie łączyć
w myślach.”7 Dopiero, gdy każdy z nich uzyska pełną autonomię, można zastanawiać się, gdzie znajdują się punkty styczności pomiędzy nimi, w jaki sposób można
je ze sobą skonfrontować i co z tej konfrontacji wynika.

nie obowiązuje, co więcej, przestrzeganie jej grozi nudą lub banałem. To, co u Wagnera było zaletą, czyli zbliżenie do siebie części składowych spektaklu, tutaj traktowane
jest jako zbytek. Nie niesie on ze sobą żadnego pozytywnego przekazu, a jedynie
zwielokrotnienie, z którym nie łączą się żadne dodatkowe treści.
Twórczość jako próba stworzenia przestrzeni dla współistnienia sztuk na zasadzie akcji i reakcji przypomina dadaistyczną koncepcję sztuki, która znajdowała swój wyraz
w zderzeniu ze sobą poszczególnych jakości przy jednoczesnym zachowaniu między
nimi równowagi. „Zasada współdziałania różnych dziedzin sztuki była zawsze pilnie
przestrzegana”13 – pisze Hans Richter o działalności grupy artystów pod przywództwem Hugo Balla. Dadaistyczna forma Gesamtkunstwerku przybrała zresztą bardzo
szybko rzeczywiste kształty w postaci wieczorów organizowanych w Zurychu, podczas których występom scenicznym towarzyszyły wystawy.
Na podobnej zasadzie miała funkcjonować w praktyce tzw. scena Merz Kurta Schwittersa, jednego z artystów działających na marginesie ruchu dadaistycznego. Wyławiając kilka liter ze słowa kommerzial, stworzył projekt, który na zawsze pozostał
w sferze artystycznych utopii, zainspirowanych fantazmatem dzieła totalnego. Jest
to pomysł, który ma pewne punkty wspólne zarówno z przemyśleniami Wagnera, jak
i Goebbelsa. Wizja Schwittersa także rozsadzała ramy teatru dramatycznego i operowego. „W przeciwieństwie do dramatu czy opery wszystkie składniki sceny Merz
są nierozdzielnie ze sobą powiązane – pisał o swojej idei twórca. – Scena Merz zna
jedynie stopienie składników w złożone dzieło”.14 Goebbels nie chciałby tych składników stapiać, lecz pozwolić im rozwinąć się w pełni w ramach jednego dzieła, które
nie jest jednością. Natomiast bliski jest mu pomysł zderzania ze sobą różnych materii,
o którym myślał Schwitters: „tak jak w poezji słowo jest rozgrywane w zderzeniu ze
słowem, tak tu jeden element jest rozgrywany na przekór innemu elementowi, tworzywo na przekór tworzywu” 15. Wynikiem tej konfrontacji jest w przypadku Goebbelsa
wielowymiarowe dzieło, powstałe w wyniku współdziałania sygnałów akustycznych
i optycznych.

RECEPCJA – ZAWSZE FRAGMENT. PRZESUNIĘCIE
W ODBIORZE
Zamiast linearno-sukcesywnego odbioru, jaki napotykamy w tradycyjnym teatrze, śledząc przyczynowo-skutkowy rozwój wydarzeń, dzieło sceniczne Goebbelsa
wymaga od widza recepcji symultanicznej. Frankfurcki teatrolog Hans-Thies Lehmann pisał o pojawieniu się wśród twórców współczesnego teatru tendencji takiego
konstruowania spektakli, aby umożliwić symultaniczny odbiór wielu impulsów,
składających się na przedstawienie.16 Heiner Müller, najważniejszy po Brechcie niemiecki dramatopisarz powojenny (który miał decydujący wpływ na kierunek i kształt
poszukiwań teatralnych Goebbelsa) mawiał, że próbuje narzucić odbiorcy maksymalną ilość wrażeń, tak, aby widz nie zdążył ich wszystkich ogarnąć. Pod tym względem
Goebbels jest bliski myśli tego dramaturga, którego teksty realizował zresztą w teatrze
najczęściej. Chociaż sam autor Krajobrazu twierdzi, że nie interesuje go nadmiar estetycznych znaków na scenie, to jednak trudno przyznać mu rację, gdy zna się jego
twórczość. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że właśnie ten nadmiar (bądź chwilami
jego zupełne przeciwieństwo, czyli brak) na scenie ma ogromne znaczenie dla odbioru spektaklu. Jeśli każda z cząstek teatru jest osobną propozycją w ramach jednego
przedstawienia, to w zasadzie rozbudowanie wszystkich już wystarczy, żeby pozbawić widza szansy na percepcję całości. Uniemożliwienie odbioru całości nie jest jednak naczelnym celem twórcy, który chciałby raczej rozszerzyć możliwości recepcyjne
widza, nie ograniczając liczby bodźców, lecz przeciwnie, atakując jak największą ich
ilością właśnie po to, aby postawić go przed koniecznością dokonania wyboru. Dzięki
temu podczas spektaklu można uaktywnić odbiorcę.

Heiner Goebbels (ur. 1952), kompozytor, reżyser, twórca teatru
muzycznego, profesor Justus-Liebig-Universitat w Giessen. Studiował
muzykę i socjologię, w połowie lat. 80. zaczął tworzyć słuchowiska
i koncerty sceniczne, większość wg tekstów Heinrera Müllera.
Jego dorobek muzyczny i reżyserski był prezentowany na wszytskich
najważniejszych festiwalach muzycznych i teatralnych na całym
swiecie (a także np. na Dokumeta X w Kassel i Centre Pompidou
w Paryżu). Publikowany tekst powstał na podstawie fragmentu
pracy magisterskiej pt. Estetyka Heinera Goebbelsa w świetle pism

teoretycznych twórcy oraz spektaklu Landschaft mit entfernten
Verwandten, napisanej w warszawskiej Akademii Teatralnej
pod kierunkiem dra Tomasza Kubikowskiego.

RÓWNOUPRAWNIENIE RÓŻNYCH
SPOSOBÓW RECEPCJI

Magdalena Szpak
absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii
Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (2006).

13
H. Richter, Dadaizm. Sztuka i antysztuka, Warszawa 1986, s. 50.
Cyt. za: U. Czartoryska, Od pop-artu do sztuki konceptualnej, Warszawa 1976, s. 23.
15
Ibidem.
16
H.-T. Lehmann, Teatr postdramatyczny, przeł. D. Sajewska, M. Sugiera, Kraków 2004, s. 7.
17
H. Goebbels, op. cit., s. 43.
18
Heiner Goebbels – Komposition als Inszenierung, op. cit., s. 195.
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Odbiorca i tak nie jest w stanie ogarnąć całości dzieła. Odbieramy
przecież jednie nikłą część sygnałów, jakie wysyła do nas otoczenie.
Teatr Goebbelsa podkreśla jedynie wycinkowy charakter ludzkiej
percepcji, co wynika ze świadomych decyzji reżysera. Ta świadomość nie wyklucza jednak pracy nad rozbudowaniem zmysłowego
oddziaływania spektakli, nad jak największym uaktywnieniem i zaangażowaniem zmysłów. Środkiem prowadzącym do celu będzie
tutaj odrzucenie tradycyjnej hierarchii na scenie. „Tylko wtedy, gdy
widz nie może już polegać na hierarchiach sceny, zmiana zasad
tworzy bodźce zmuszające go do użycia wszystkich siedmiu zmysłów.”17 Nie można odmówić Goebbelsowi konsekwencji w znoszeniu wszelkiego rodzaju podporządkowania. Świadome porzucenie
hierarchicznych struktur, które odbywa się na różnych płaszczyznach – obok zrównania ze sobą wszystkich środków scenicznych,
następuje ujednolicenie szans aparatów zmysłowych – twórca dba
o to, by bodźce wizualne miały taką samą możliwość dotarcia do
odbiorcy, jak impulsy akustyczne. Rezygnując z prymatu widzenia,
wykorzystuje pełnię zmysłowego oddziaływania, nie tyle wycofując recepcję wzrokową na dalszy plan (bo przecież jego spektakle
są ogromnie atrakcyjne pod względem wizualnym), co wyrównując
udział bodźców optycznych i dźwiękowych w przedstawieniu.
Praca nad sensualną warstwą widowiska nie oznacza wcale,
że Goebbels rezygnuje z recepcji intelektualnej – ta jest dla niego
równie ważna, ponieważ odbiór dzieła sztuki polega jego zdaniem
na równowadze między podawaniem znaczeń oraz ich samodzielnym łączeniem przez widza. „Nie chcę po prostu podawać widzowi
treści, sensu, emocji, lecz chcę je ewokować”18 – deklaruje, dokonując jednocześnie kolejnego równouprawnienia – odbioru zmysłowego i intelektualnego, które trudno przecież całkowicie rozdzielić.
Nie zależy mu na wartościowaniu potencjalnego odbioru, ale raczej
na odkrywaniu mało dotąd zagospodarowanych możliwości recepcji, ich jednoczesności i równorzędności.
Stopień tego równouprawnienia zależy głównie od widza. To przekonanie związane jest przede wszystkim z głęboką świadomością
tego, co Heiner Müller nazywał „widzącym widzeniem”, czyli przeświadczeniem o tym, że w dużej mierze to odbiorca jest twórcą
dzieła, ponieważ to on decyduje o tym, na którym elemencie się
koncentruje i dzięki temu współtworzy wydarzenie artystyczne.
Patrzenie jest tworzeniem – świadomość tego zjawiska może wspomóc aktywność widza, któremu przestaje wystarczać połykanie
tego, co mu w teatrze zostaje podane na tacy.

MALARZE W TEATRZE
Nur t folklor yst yczny w Baletach
Rosyjskich Sier gieja Diagilewa
Zgłębianie tematyki Baletów Rosyjskich przypomina zabawę
matrioszką lub raczej jakąś nad-matrioszką, składającą
się z nieskończonej liczby laleczek. Szkic ten jest próbą przedstawienia nurtu folklorystycznego w teatralnym przedsięwzięciu
Diagilewa poprzez analizę scenograﬁi wybranych spektakli.

1

Szturm na Paryż Siergiej Diagilew rozpoczął w 1906 roku od organizacji wystawy
sztuki rosyjskiej w Grand Palais. Jej oszołamiający sukces zachęcił go do poszerzenia
działalności artystycznej. Po koncercie w Palais des Champs-Elysées, przyszła seria
koncertów w Paris Opéra w 1907 roku, w których dyrygowali: Aleksandr Głazunow,
Siergiej Rachmaninow, Mikołaj Rimski-Korsakow. Triumf Fiodora Szalapina podsunął pomysł wystawienia opery. W 1908 roku Francuzi usłyszeli go ponownie w roli
Borysa Godunowa w operze Modesta Musorgskiego. Od następnego sezonu
Diagilew zaczął prezentować także balety. Tak narodziły się w Paryżu słynne Sezony
Rosyjskie, które w 1911 roku przemianowano na Rosyjskie Balety Siergieja Diagilewa,
a w 1924 na Rosyjskie Balety Monte Carlo1.
Przez dwadzieścia lat swojej działalności (ostatnie spektakle wystawiał w 1929
roku) Diagilew zrealizowano blisko osiemdziesiąt produkcji (wliczając i te niewystawione, które wstrzymano na etapie prób). Mogli je podziwiać widzowie Paryża,
Monte Carlo, Londynu, Hiszpanii, a nawet Ameryki Południowej. Diagilew starannie
dobierał współpracowników, najważniejszym celem było dla niego przekraczanie
ustalonych granic sztuki, wznoszenie się na coraz wyższy poziom doskonałości
technicznej i artystycznej. „Był wspaniałym dyrygentem dobrze dobranej orkiestry”2. Wacław Niżyński pisał o nim:

„To był geniusz, najlepszy organizator, poszukiwacz i odkrywca talentów,
obdarzony duszą artysty i manierami gentelmana, jedyny tak wszechstronnie
utalentowany człowiek, którego mógłbym tylko porównać z Leonardo da Vinci.”3
Choreografię układali dla niego Michaił Fokin, Wacław Niżyński, Borys Romanow,
Leonid Massine, George Balanchine, Bronisława Niżyńska i Sergiusz Lifar. W skład
zespołu wchodzili tacy tancerze, jak Matylda Krzesińska, Anna Pawłowa, Wacław
Niżyński, Leonid Massine, Stanisław Idzikowski, Adolf Bolm, Sergiusz Lifar. Muzykę
komponowali nie tylko Rosjanie: Igor Strawiński, Sergiusz Prokofiew, Mikołaj RimskiKorsakow, ale od sezonu 1912 także cudzoziemcy: Claude Debussy, Maurice Ravel,
Manuel Falla, Erik Satie. Dyrygowali najlepsi: Ernest Ansermet, Thomas Beecham,
Roger Desormière, Eugène Goossens, Pierre Monteux. Jeżeli chodzi o scenografię, po
pierwszym okresie współpracy z takimi malarzami rosyjskimi, jak Leon Bakst, Aleksander Benois, Mikołaj Roerich, Aleksandr Gołowin (tzn. po sezonie 1914), Diagilew
zatrudniał też artystów zachodnich. Ze starej gwardii zachował się tylko Bakst. Można
to tłumaczyć nie tylko faktem wybuchu wojny i odcięciem od kontaktów z Rosjanami,

Agnieszka Matynia

„Przed pierwszą wojną światową można mówić o kulturze kosmopolitycznej, łączącej Amerykę i główne kraje
Europy. Obejmowała ona Rosję – odczytać to można
z wczesnych wierszy Mandelsztama, z ballets russes,
z takich dzieł, jak Muratowa Obrazy Italii.”4

ale także zmianą gustu estetycznego. Diagilew postanowił wzbogacić dotychczasowe spektakle utrzymane w duchu orientalizmu
(Szeherezada, Kleopatra), hellenizmu (Dafnis i Chloe, Narcyz), romantyzmu (Pawilon Artemidy, Sylfidy), „barbarzyńskiego” realizmu
(Święto wiosny), czy po prostu folkloru i historyzmu rosyjskiego
(Ognisty ptak , Pietruszka, Tańce połowieckie) o nowe prądy artystyczne. Dzięki niemu futuryzm, kubizm i fowizm, awangardowe
ruchy dyskutowane w wąskich kręgach specjalistów, zostały pokazane szerszej publiczności. Trzeba podkreślić, że Diagilew nie bał
się eksperymentu, dlatego scenę udostępnił takim artystom, jak
Fortunato Depero, Giacomo Balla, Pablo Picasso, Georges Braque,
Juan Gris, Henri Matisse czy André Derain. W następnej kolejności
dał szansę zaprezentowania się młodszym twórcom, byli to: Max
Ernst, Joan Miró, Naum Gabo i Antoine Pevsner, zachęcił też do
działalności teatralnej Maurice’a Utrillo, Georgia de Chirico i Georgesa Rouaulta. Blisko związany z Baletami Rosyjskimi był również
pisarz i malarz Jean Cocteau, który także projektował dekorację
i kostiumy.
Oszołamiający sukces przedstawień można wyjaśnić nie tylko maestrią techniczną: wysokim poziomem choreografii, znakomitymi
solistami, przygotowaniem corps-de-ballet, dobrym doborem
muzyki i jej precyzyjnym wykonaniem oraz dbałością o oprawę
plastyczną spektakli. Niezwykle ważne było wyczucie gustów
i oczekiwań publiczności co do tematyki. Diagilew potrafił bezbłędnie je odgadnąć i wyjść im śmiało naprzeciw. Denis Bablet
pisał o spektaklach Rosjan:
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Wszystkie ilustracje pochodzą z książki M.N. Požarskiej Russkĳe sezony
w Pariže. Eskizy dekoracĳ i kostjumov 1908-1929 (Moskwa 1988).

2

1,2 . Aleksandre Benois, projekty kostiumów do Pietruszki

Czesław Miłosz

„W epoce opanowanej przez postęp techniczny, mechanizację,
industrializację i problematykę społeczną pozwalają one zapomnieć
widzowi o cywilizacji, w której żyje. Odsłaniają przed nim szerokie senne
wizje dalekich lub nieznanych światów, pierwotnych i dzikich, rozkosznych
i wyraﬁnowanych. Poprzez bogactwo i wspaniałość wyrażają w planie
artystycznym aspiracje Belle Epoque.”5

M.N. Požarskaja, Russkĳe sezony w Pariže. Eskizy dekoracĳ i kostjumov 1908-1929, Moskwa 1988, s. 7.
M. Niesierow, [w:] M. N. Požarskaja, op. cit., s. 7.
M.N. Požarskaja, op. cit., s. 21.
4
Cz. Miłosz, Abecadło Miłosza, Kraków 1997, s. 107.
5
D. Bablet, Rewolucje sceniczne XX wieku, tłum. Z. Strzelecki i K. Mazur, Warszawa 1980, s. 30.
1
2
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Balety Rosyjskie Siergieja Diagilewa pod wieloma względami były wydarzeniem przełomowym. Zaiskrzyły w nich nowe idee i rozwiązania na polu muzycznym, choreograficznym i scenograficznym. Eksperymenty z baletem bez muzyki, tańczonym jedynie
do miarowo wybĳanego rytmu, są tylko jednym z przykładów6. Najbardziej interesujące osiągnięcia scenograficzne wpisują się w ogólne tendencje epoki poszukiwania nowych rozwiązań teatralnych. Element plastyczny w przypadku spektakli Diagilewa był
wielokrotnie wyróżniany jako najważniejszy i najbardziej okazały, o czym świadczyć
mogą wypowiedzi: „Malarstwo, sztuki plastyczne są źródłem tych przedstawień”7;
„[Diagilew] malarstwu podporządkował wszystkie inne elementy”8; „Pozwólcie działać malarzom, oni wiedzą, czego chcą. To oni torują drogę nowym kompozytorom”9.
Uprzywilejowanie jednego aspektu spektaklu niosło z sobą ryzyko zaburzenia harmonii całości. Przypadki, kiedy artyści poniesieni zbytnio przez swoje zapędy malarskie,
zamiast tworzyć dekorację typowo teatralną, powiększali po prostu obrazy sztalugowe10, były jednak sporadyczne.
Zwrócenie się przez Diagilewa do artystów-malarzy, a nie wyspecjalizowanych rzemieślników – dzięki czemu możliwe było osiągnięcie dzieła spójnego i konsekwentnego – nie było pierwszym takim przypadkiem. Można wspomnieć tu działalność
Sawwy Mamontowa w Abramcewie11, Marii Tieniszewej w Tałaszkinie12 pod Smoleńskiem, a także eksperymenty Paula Forta w Théâtre d’Art i Auréliena Lugné-Poe
w Théâtre de l’Oeuvre, którzy zapraszali do współpracy Pierre’a Bonnarda, Maurice’a
Denisa, Henri’ego Matisse’a czy Henri’ego de Toulouse-Lautreca. W Rosji cenne były
poszukiwania Wsiewłoda Meyerholda w Teatrze Studio czy Aleksandra Tairowa
w Teatrze Kameralnym, a także eksperymenty Kazimierza Malewicza (Zwycięstwo
nad słońcem) i Vladimira Tatlina (Iwan Susanin).

3

Podniesienie rangi artysty-scenografa wiązało się z wyróżnieniem reżyserii jako
odrębnej sztuki.13 Gordon Craig w swoich pismach nawoływał do odnowy zawodu
reżysera. Jego zdaniem odrodzenie teatru miałoby nastąpić poprzez objawienie
się człowieka-mistrza teatru, a także poprzez reformę teatru jako narzędzia.
„Artysta przyszłości” musiałby przejść wszystkie etapy terminowania: jako aktor,
reżyser i scenograf (inscenizator). Postulaty Craiga i Adolfa Appi znane były oczywiście
w Rosji i służyły jako argument przeciw wprowadzeniu malarstwa do teatru.
Współpracownicy Diagilewa z pierwszego okresu (1909–1914), wywodzący się
z kręgu „Mira Iskusstwa”14 odeszli w pracy od malarstwa iluzjonistycznego, uprościli
materię sceniczną, oddając się z pasją stylizacji. Na piedestał wynieśli ornament oraz
żywy, połyskujący kolor. Barwa została wyzwolona z naturalistycznych więzów, mogła bez skrępowania uczestniczyć w budowaniu dramatycznej ekspresji. W pierwszym okresie dekoracje wzbudzały zachwyt, a nie kontrowersje – w odróżnieniu
od choreografii czy muzyki15. Nie wnosiły nowej estetyki, lecz były rozwinięciem
wspaniałych umiejętności i fantazji ich twórców. W Baletach Rosyjskich brało udział
dwudziestu dwóch malarzy rosyjskich.16 I chociaż opierali się oni w pracy na metodach i technikach zachodnich, zachowywali rosyjską duszę. Diagilew doskonale
potrafił odgadnąć oczekiwania zachodniej publiczności, która chciała widzieć Rosję
jako barbarzyński, lecz kolorowy kraj matrioszek, waniek-wstaniek i samowarów,
hałaśliwych kupców i brodatych chłopów w butach z cholewami, rumianych dziewcząt z płowymi warkoczami i bab sprzedających kulebiaki. Malarze wykorzystujący
rosyjskie motywy, odwoływali się do sztuki ludowej. Owa „rosyjskość” – krzyk kolorów i pulsowanie form – w szczególności wstrząsała i zachwycała publikę.
Ognisty Ptak został wystawiony w 1910 roku w paryskim Théâtre National de l’Opéra17.
Postać cudownego ptaka, którego pióra płoną w ciemności jak tysiące świec, była według Fokina „najbardziej fantastycznym wytworem rosyjskiej bajki ludowej i przy tym

4

Chodzi o eksperyment Massine’a w Liturgii; patrz: J. Percival, The World of Diaghilev, New York 1979, s. 114.
J.-L. Vaudoyer, [w:] M. N. Požarskaja, op. cit., 49.
N. Gontcharova, M. Larionov, P. Vorms, Les Ballets Russes. Serge de Diaghilew et la decoration théatrale, Belvès 1955, s. 25.
9
Słowa Diagilewa, cyt. za: D. Bablet, op. cit., s. 123.
10
P. Vorms podaje przykład Barabanu, por.: N. Gontcharova, M. Larionov, P. Vorms, op. cit., s. 14.
11
Abramcewo, nabyte przez Mamontowa w 1870 było ważnym centrum życia artystycznego Rosji. W pracowniach malarskich tworzyli tam Wiktor i Apolinary Wasniecowowie, Ilja Riepin, Walentin Sierow, Michaił Wrubel, Konstantin Korowin.
12
Było to konkurencyjne wobec Abramcewa centrum studiów nad sztuką ludową i staroruską. Dla teatrów w Abramcewie i Tałaszkino wspólny był kult folkloru, stylizacja, hołdowanie ornamentowi, a także idea syntezy sztuk. Łączenie kultury ludowej
z tradycją profesjonalnego, „wysokiego” teatru znalazło później rozwinięcie w działalności zespołu Diagilewa.
13
G. Craig, Artystom teatru przyszłości, Dialog pierwszy, [w:] tegoż, O sztuce teatru, przeł. Maria Skibniewska, Warszawa 1985.
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Czasopismo „Mir Iskusstwa” wydawane przez stowarzyszenie artystów o tej samej nazwie w latach 1899–1904. Do jego kręgu należeli malarze, muzycy, teoretycy sztuki, m.in.: Aleksandr Benois, Leon Bakst, Siergiej Diagilew, Jewgenĳ Lanceray, Boris
Kustodjew, Mikołaj Roerich, Dymitr Fiłosofow. Z tego środowiska wywodzili się późniejsi twórcy Baletów. Co więcej, wyznawane na łamach czasopisma zasady i dążenia artystyczne stały się wyznacznikami estetyki spektakli Diagilewa, szczególnie w ich
pierwszym okresie (1909-1914). Do tych wspólnych wyznaczników można zaliczyć: dążenie do syntezy sztuk, zainteresowanie historią kultury, w szczególności starożytną Grecją, Wschodem czy Wersalem Ludwika XIV, traktowanie rzeczywistości jak
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najbardziej odpowiednim do ucieleśnienia poprzez taniec”18. Libretto baletu Strawiński pisał razem z Aleksandrem Benois w oparciu
o kilka baśni ze zbioru Aleksandra Afanasjewa19. Konsultacji udzielał
im znawca folkloru Aleksiej Riemizow. Początkowo skomponowanie muzyki powierzono Anatolĳowi Ladowi, znawcy sztuki ludowej.
Gdy ten jednak ten nie wywiązywał się z obowiązku, zamówienie
przyjął Strawiński. Kompozytor tworzył w ścisłej współpracy z Fokinem. Taki równoległy tryb pracy umożliwił lepszą synchronizację
dźwięku i ruchu20..
Premierę, która miała miejsce 25 czerwca, zakłócił drobny wypadek. Według pomysłu Diagilewa na początku wprowadzono na
scenę orszak czarnych koni, by podnieść wspaniałość widowiska.
Zwierzęta spokojne na próbach, w napiętej atmosferze przedstawienia zaczęły rżeć i wierzgać na scenie, „a jeden z nich (…)
– widać lepszy krytyk niż aktor, pozostawił wonną wizytówkę.”21.
Pomimo tego początkowego niepowodzenia balet odniósł duży
sukces, porównywalny z sukcesem Szeherezady22.

Szczególnie podkreślano harmonię pomiędzy kolorami,
rytmami scenograﬁi i muzyką pełną cieni i półtonów.

5

Historię cara, który przy pomocy Ognistego Ptaka uwalnia z rąk
Kościeja urodziwą księżniczkę odtańczyli: Tamara Karsawina (rola
Ognistego Ptaka), Wiera Fokina (partia Carewny Olśniewającej
Piękności), Michaił Fokin (odważny car Iwan) oraz Enrico Cecchetti
(zły czarownik Kościej). Efektowne sceny starcia Iwana z hordą demonów, próba zamienienia go w kamień przez czarodzieja, aż wreszcie
wezwanie Ognistego Ptaka przy pomocy cudownego pióra-talizmanu, jego żywiołowy taniec i uśpienie wrogów, porwały publiczność.
Intrygującym rozwiązaniem był też chwyt ze spadającymi z drzewa
jabłkami, które następnie służyły jako rekwizyt w tańcu dwunastu
więzionym przez Kościeja księżniczkom i Carewnie. Innym ważnym rekwizytem było magiczne jajo, w którym zawierało się życie
Kościeja. Stłuczenie jaja przez Iwana oznaczało śmierć czarownika.
Dekorację oraz większość kostiumów do tego baletu fantastycznego wykonał Aleksander Gołowin, strój postaci tytułowej i Carewny
zaprojektował Leon Bakst24. Królestwo Kościeja wyłaniało się powoli z półmroku wczesnego poranka, by wreszcie ukazać swoją
wspaniałość w świetle wschodzącego słońca. Fantastyczne wizje
kwiatów i koronkowe drzewa w tajemniczym ogrodzie przeplatały
się finezyjnie z kopułami i wieżyczkami zamku.
Zaprojektowany przez Baksta strój Żar-Pticy spełniał dwa podstawowe wymogi: sprawiał wrażenie ptasiego opierzenia i jednocześnie był wygodny do tańca. Jak wynika ze szkicu, smukła, gibka
postać ma na sobie długie, wąskie szarawary, na nich przezroczystą spódnicę ustrojoną pawimi piórami, stanik z piór, a na głowie
wysoki, wyszukany diadem, także z piór. Wszystko mieni się w żółcieniach, oranżach, czerwieniach i zieleniach. Perłowe nici, złote
bransolety na rękach oraz błyszczące wstążki, wplecione w płowe
warkocze, jeszcze bardziej podkreślały blask bĳący od magicznego
Ptaka. Dynamiczna sylwetka Żar-Pticy kontrastowała ze spokojną
i opływową figurą Carewny, odzwierciedlając zderzenie świata
fantazji z codziennością. Prosta, rozszerzająca się ku dołowi, biała
koszula, zdobiona geometrycznymi ornamentami i stylizowanymi
kwiatami, kolorowa chustka, przykrywająca długie, kruczoczarne
włosy podkreślała realizm tej postaci. O ile w pracach Gołowina
widać wpływy impresjonizmu, o tyle kontrastowe połączenia jaskrawych, czystych barw, dynamika i ekspresja linii, mocny kontur,
płaskie traktowanie formy przez Baksta, odsyła do osiągnięć postimpresjonistów, w szczególności Paula Gauguina.
>>

L. Erhardt, Igor Strawiński, Warszawa 1978, s. 62.
Libretto składa się z najciekawszych fragmentów legend Car Iwan, Świetlny Ptak , Szary lis, Czarodziej Kościej; por: M.V. Beyer, M.J. Ludmann, Les Ballets Russes de Serge de Diaghilev 1909-1929, Strasbourg 1969, s. 73.
Relacja Fokina i Strawińskiego; cyt. za: L. Erhardt, op. cit., s. 64-65. „Odgrywałem postać Carewicza. Moje pianino było ogrodzeniem. Przełaziłem przez pianino, skakałem z niego, błąkałem się, rozglądając lękliwie po moim
gabinecie… Strawiński śledził mnie wzrokiem i towarzyszył mi urywkami melodii Carewicza na tle tajemniczego drżenia wyobrażającego ogród złego Kościeja. Potem byłem Księżniczką, złym Kościejem, jego piekielną świtą itd.
Wszystko to znajdowało najbardziej obrazowe odzwierciedlenie w dźwiękach wychodzących spod palców Strawińskiego”; „Fokin wiele mnie nauczył, pomimo swych nużących kazań na temat roli muzyki jako akompaniamentu do
tańca (…). Od tego czasu zacząłem z choreografami pracować w ten sposób. Lubię dokładnie wiedzieć, czego się ode mnie żąda.”
21
L. Erhardt, op. cit., s. 69
22
I.N. Pružan, Lev Samojlovič Bakst , Leningrad 1975, s. 152.
23
M.N. Požarskaja, op. cit., s. 14.
24
Przy wznowieniach baletu w 1913 i 1915 roku Bakst wprowadzał nowe warianty kostiumów.
18
19

20

3. Leon Bakst, projekt kostiumu do Ognistego ptaka
4. Aleksander Gołowin, projekt dekoracji do Ognistego ptaka
5. Leon Bakst, projekt kostiumu do Ognistego ptaka

Prasa pisała o doskonałej jedności choreograﬁi, muzyki i scenograﬁi.23
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„Gauguin i jego uczniowie dawno spostrzegli, że obraz jest to płaska powierzchnia
pokryta farbami. Jednak to odkrycie nie wychodziło poza granice malarstwa
sztalugowego i w teatrze nikt się nie domyślał, że scena niewiele różni się od obrazu.
Również ograniczona ramą, z nieco większą głębią, wymagała podobnego traktowania.
Bakst przeniósł malarstwo do teatru, jednak jego zasługą jest też przeniesienie teatru
do malarstwa. Chciał, aby jego szkice kostiumów funkcjonowały w świecie sztuki
niezależnie od celu ich powstania.”25
W estetyce Baksta widać także podobieństwa do sztuki fowistów, w tym Henri
Matisse’a, z którym łączyła go osobista znajomość. Oprawa sceniczna tego baletu
zawierała zarówno elementy baśniowo-fantastyczne, odwołujące się do rosyjskich
legend, jak i realistyczne związane z rosyjską kulturą ludową.
Innym spektaklem, który posiadał prawdziwie rosyjski charakter, zarówno w duchu,
jak i w formach wyrazu była burleska Pietruszka. O utworze, który powstał w Szwajcarii Strawiński pisał: „Komponując tę muzykę miałem przed oczami postać marionetki,
która oswobodziwszy się nagle z krępujących ją sznurków, szatańskimi kaskadami arpeggiów wyprowadza z równowagi orkiestrę, odpowiadającą jej złowieszczymi fanfarami. Powstaje straszliwe zamieszanie, które osiągnąwszy punkt szczytowy, kończy
się żałosnym upadkiem wyczerpanej marionetki. Gdy napisałem ten dziwaczny utwór,
przechadzając się całymi godzinami nad brzegiem Lemanu, szukałem tytułu, który
by w jednym słowie wyrażał charakter mojej muzyki i owej postaci. Pewnego dnia
podskoczyłem z radości. Pietruszka! Nieśmiertelny, nieszczęsny bohater wszystkich
jarmarków na całym świecie! To było właśnie to, znalazłem tytuł!”26
Osnucie fabuły wokół sławnego bohatera ludowych rosyjskich przedstawień kukiełkowych wpisywało się w linię programową Diagilewa, który pragnął zapoznać
zachodnich widzów z dorobkiem kulturalnym swojej ojczyzny. Pietruszka – rosyjski
wariant angielskiego Puncha, francuskiego Poliszynela, włoskiego Pulcinelli czy czeskiego Kašpárka – był komiczną postacią w czerwonym kaftanie i jaskrawych pantalonach, z dużym czerwonym nosem i skrzekliwym głosem. Efekt zdeformowanego
dźwięku osiągano przez użycie piszczyka27. Występy teatru Pietruszki były w XIX
wieku stałym elementem festynów miejskich (tzw. gorodskĳe guljanja). Parawan
takiego teatrzyku składał się z połączonych ze sobą i obciągniętych płótnem trzech
ram. Ustawiano go bezpośrednio na ziemi, przysłaniając aktora teatru lalkowego.
Przedstawienia obejmowały głównie takie epizody, jak leczenie Pietruszki, jego służba wojskowa, scena z narzeczoną oraz scena kupowania konia.
Spektakl wystawiony przez trupę Diagilewa składał się z czterech scen: Zapusty,
U Pietruszki, W pokoju Maura, Wielki karnawał i śmierć Pietruszki. Dekoracja pierwszej, jak i ostatniej części przenosi nas w sam środek wydarzeń toczących się pewnego
zimowego dnia, około roku 1830, na petersburskim placu. Jest to szczególny czas
w roku: ostatki (masljennica), kiedy wszyscy gromadzą się na świeżym powietrzu,
by bawić się, tańczyć i korzystać z rozmaitych atrakcji festynu.
Dekoracje Aleksandre’a Benois, utrzymane w konwencji realistycznej, jednak dalekie od charakterystycznej dla niego pedanterii w kwestii zgodności z prawdą historyczną, doskonale oddają atmosferę tego wydarzenia, ze sceny bĳe puls życia ulicy.
Widzowie oglądali prawdziwą, kręcącą się karuzelę z drewnianymi, jarmarcznymi
konikami. Element najściślej związany z ludową kulturą – buda jarmarczna – ustawiony był w tyle sceny. Na zewnętrznych, prowadzących do niego schodach kłębił
się tłum. Przestrzeń placu na pierwszym planie ograniczał niebieski portal z malowanymi „od ręki” okienkami, przez które wyglądali weseli chłopcy z bałałajką. Oprawa sceniczna przypominała pomieszczenie prostego teatrzyku lalkowego z trzema
ścianami i sufitem albo sztuczne, nieco bajkowe miasteczko. Ustawienie dekoracji
pomyślane było tak, aby nie przeszkadzać w ruchu scenicznym spacerom większych
grup lub na przykład żywiołowym tańcom woźniców i młodzieńców. W tej scenerii
stary Szarlatan (Enrico Cecchetti) prezentował teatr marionetek z Pietruszką, Baleriną i Maurem. W scenie drugiej, z masowo-ludowej przenosimy się w rzeczywistość
lalkową, w której zastosowanie znajduje chwyt teatru w teatrze. Tamara Karsawina
(Balerina), Wacław Niżyński (Pietruszka) i Aleksander Orłow (Maur) odgrywają dra-

6
I.N. Pružan, op. cit., s. 152.
26
L. Erhardt, op. cit., s. 75.
27
Piszczyk składa się z dwóch kościanych lub srebrnych płytek, między które wkłada się warstewkę płótna.
25

6. Aleksandre Benois, projekt kostiumu Maura do baletu Pietruszka
7,8. Aleksandre Benois, projekty dekoracji do Pietruszki
9. Aleksandre Benois, projekt kostiumu do Pietruszki
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mat lalek, które w skutek magii Szarlatana zaczynają czuć i przeżywać jak ludzie.
Zakochany w Balerinie Pietruszka bezskutecznie zabiega o jej miłość. Ta woli Maura,
bardziej przystojnego, ale głupiego i aroganckiego. Przyłapanie dwojga w miłosnym
uniesieniu przez odrzuconego Pietruszkę, ściąga na niego gniew Maura. Tytułowy
bohater ginie w pojedynku. Umiera na śniegu, otoczony tłumem i policją. Dla ciekawostki warto dodać, że efekt realności śmierci Pietruszki został osiągnięty dzięki
zastosowaniu przypominającego krew soku z porzeczki. Zapewnienia Szarlatana, że
Pietruszka był tylko lalką, tracą wiarygodność, gdy nagle spostrzega on grożące mu
z góry widmo umarłego.
Pokój Pietruszki, w którym toczy się druga scena, został przedstawiony bez żadnych
rekwizytów, na ścianach namalowano ciemne, gwiaździste niebo. Na tle żółtych drzwi
widać diabelską postać z rogami i widłami, na ścianie wisi równie demoniczny portret. Z kolei w pokoju Maura króluje koloryt orientalny, taki, jakim mógłby go sobie
wyobrazić ludowy artysta: żółcień miesza się z jaskrawą czerwienią, a na ich tle namalowano rozłożyste, zielone palmy i kaktusy. U dołu ścian Benois umieścił wizerunki
skaczących zajęcy, zdradzając tym samym swoje północne pochodzenie. Pośrodku
pomieszczenia stał duży tapczan.
Kostiumy lalkowych bohaterów były proste i wyraziste, z góry określając charakter
postaci. Balerina w czerwonej sukience odsłaniającej ramiona i czerwonej czapeczce,
przypominała porcelanową figurkę. Strój doskonale podkreślał jej kobiecość. Niebiesko-zielony kostium Maura eksponował natomiast jego upór i despotyzm. Pietruszka
miał na sobie czapkę z piórami, zdobioną prostym ornamentem, spodnie w kwadraty, przypominające łatany strój Arlekina i obszerną koszulę z kołnierzykiem. Benois śmiało operował kolorem, projektując nie tylko stroje dla lalek, ale także dla
uczestników guljania. Bębniarza ubrał w długi, prosty, niebieski płaszcz, zaś woźnicę
w czerwony i rozkloszowany, zdobiony niebieską wstęgą i delikatnym ornamentem.
Strój ulicznej tancerki zachwyca plastycznym zestrojeniem form (bluzka w różnokolorowe kwadraty i dwuwarstwowa spódnica w paseczki) i barw (czerwień, błękit, biel
i żółcień). W tłumie wyróżniali się noszący maski przebierańcy, udający niedźwiedzia
czy kozę ze skrzypkami. Element orientalny wprowadza swoim kostiumem Szarlatan
– wschodni mag z białą brodą, ubrany w turban i długi płaszcz zdobiony żółtymi
wzorami węży.

Scenograﬁa Benois do Pietruszki wyróżniała się w stosunku do innych
jego dekoracji teatralnych (na przykład do Sylﬁd i Giselle) większą swobodą
w traktowaniu materiału historycznego oraz mniejszym przywiązaniem
do detalu. Ona właśnie zapewniła mu wielkie uznanie
publiczności i krytyków. >>

10

W budowaniu atmosfery owego zapustnego dnia dużą rolę odgrywały wplecione
w partyturę, wesołe melodie. Strawiński dostrzegał potrzebę użycia popularnych melodii ludowych w celu uwydatnienia jarmarcznego charakteru scen zbiorowych. Nie
będąc jednak znawcą muzyki ludowej, natchnienie czerpał z wyobraźni, pamięci, ulicy.
Do Pietruszki włączył melodię, którą grywał pod jego oknem kataryniarz i która wedle
zapewnień jego przyjaciela była melodią starą. Niedługo po premierze okazało się
jednak, iż była to popularna piosenka Elle avait un’jamb’de bois, napisana przez mało
znanego twórcę muzyki rozrywkowej i chroniona prawami autorskimi.28

Nieustannie zabiegający o uznanie publiczności Diagilew nie zaprzestawał
przy tym w poszukiwaniach nowych rozwiązań artystycznych.
W 1914 roku, wiedząc o formułowanym w Rosji konstruktywizmie teatralnym,
zaprosił do współpracy jego przedstawicieli – Natalię Gonczarową
i Michaiła Łarionowa. W momencie przystąpienia do trupy Diagilewa,
oboje byli już uznanymi przedstawicielami awangardy.
W pracach dla baletów mieli oni wkrótce wykorzystać
swoje wcześniejsze doświadczenia związane z neoprymitywizmem,
kubofuturyzmem i łuczyzmem.
W tym samym 1914 roku Gonczarowa zaprezentowała swoje możliwości w Złotym koguciku, śmiałej próbie połączenia opery i baletu. Zastosowała w nim bardzo ciekawe
rozwiązanie sceniczne. Aby pomieścić na scenie dziewięćdziesięciu solistów i chórzystów, wobec faktu, że kanał orkiestrowy okazał się zbyt mały, artystka wzniosła po
dwóch stronach sceny konstrukcje z ławek ustawionych jedna nad drugiej i na nich
umieściła śpiewaków. Ubrani w jednakowe, długie szaty i tradycyjne rosyjskie czapki
z futrzaną otoczką, tworzyli ruchomy element dekoracji. Ustawieniem przypominali
figury z ikonostasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu dyrygent był dla wszystkich dobrze
widoczny, a scenę całkowicie oddano do dyspozycji tancerzom. W pierwszym i trzecim
akcie przeważała pantomima, drugi zaś był bardziej taneczny. Libretto oparte na bajce
Puszkina, opowiadało historię o napadanym przez wrogów królu Dodonie29, który
otrzymuje od magika koguta, mającego go ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Niestety, nieszczęścia nie omĳają Dodona, w bitwie ginie jego dwóch synów. Wtedy on
nieoczekiwanie zakochuje się w pięknej królowej. Plany ślubu krzyżuje mu jednak
czarownik, żądając królewny dla siebie. Dodon, nie chcąc oddać ukochanej innemu,
łamie raz dane słowo i zabĳa magika. Złoty Kogut mści na nim śmierć pana, zabĳając
na końcu Dodona. Tę tragiczną historię odtańczyli Tamara Karsawina (królowa), Aleksiej Bułhakow (car Dadon) oraz Enrico Cecchetti (mag). Jednak zarówno choreografię
Fokina, partię głównej tancerki Karsawiny, jak i muzykę Strawińskiego przyćmiła dekoracja Gonczarowej. Nawet sędziwa cesarzowa Eugenia osobiście pofatygowała się
za kulisy, żeby pogratulować malarce30.

28
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30

L. Erhardt, op. cit., s. 80.
U Puszkina Dadon, w innych materiałach Dodon.
L. Erhardt, op. cit., s. 142.

10. Natalia Gonczarowa, projekt kostiumu do Liturgii
11. Natalia Gonczarowa, projekt kurtyny do Złotego kogucika (fragment)
12. Michaił Łarionow, projekt kostiumu do Północnego słońca

Gonczarowa zniosła różnicę między dwoma aktami rosyjskimi i aktem wschodnim,
wbrew muzyce i rozwiązaniom choreograficznym. Jej dekoracje przypominały powiększone obrazki z dziecięcych książeczek, namalowane z całą przesadą i fantazją,
jaką posługuje się dziecięca wyobraźnia. Polne kwiaty wznosiły się do góry niczym
gigantyczne drzewa, zaś zabawki – pluszowe konie, owieczki i jelonki – przybrały
formę olbrzymich, drewnianych, lakierowanych stworów, czasem zdobionych kolorowymi łupinkami orzechów. W trzecim akcie pojawiła się carska karoca, do której
zaprzęgnięta była para żółtych koni. Za nią dostojnie kroczyły fioletowe wielbłądy.
Wejścia do siedziby Dodona, także rysowanej prymitywną kreską, otoczonej niskim
płotkiem z żółtymi sztachetkami, strzegły dwa posągi lwów. Na wejściowych schodach rozłożono wzorzysty dywan. Ściany pałacu ozdobione były wielkimi kwiatami, przypominającymi malowidła na chachłomie, z których wykluczono całkowicie
czerń. Na tle iskrzących się czerwienią i żółcieniem dekoracji, wykonawcy wyglądali
jak marionetki. Kostiumy dziewki dworskiej i młodzieńca, zarówno w kolorystyce,
jak i użytych zdobieniach doskonale dopełniały obrazu ukazanego na scenie – fragmentu ludowej rzeczywistości. Motywy roślinne na strojach kobiecych i męskich
odpowiadały ornamentom na fantastycznych budowlach.
Kurtyna przedstawiała biesiadę przy suto zastawionym stole. Na pierwszym planie,
trzem chłopom przygrywa do tańca orkiestra złożona z sześciu muzykantów. Dźwięk
bałałajki i fletu dopełniają gusli – muzyk trzyma je na kolanach, palcami prawej ręki
szarpie struny, a lewej używa do tłumienia dźwięków. Za muzykami w dwóch rzędach
stoi chór kobiet ubranych w jednakowe stroje. Grube, drewniane belki pod sufitem, na
których siedzą weseli grajkowie, świadczą o tym, że uczta odbywa się w tradycyjnej
wiejskiej chacie. Obraz cechuje symetria, zachwiana perspektywa i brak poczuciu głębi. Kurtyna całkowicie pokryta jest wielobarwnym malowidłem, składającym się z części figuratywnych i ornamentalnych. Owo nagromadzenie form i kolorów wywołuje
wrażenie dynamizmu i optymizmu. W odróżnieniu od właściwej dekoracji spektaklu,
kurtyna malowana jest pewniejszą i ostrzejszą kreską.
W dekoracji Gonczarowej do Złotego kogucika, podobnie jak w dekoracji Łarionowa
do Północnego słońca, wyraźnie widać wzorowanie się na takich formach sztuki,
jak rysunek dziecięcy31, łubok 32, ikony33. Cechami wyróżniającymi oboje artystów
było stosowanie jaskrawych barw, wyraźnych linii i intensywnej stylizacji. Ich scenografie tchnęły ludowym humorem oraz optymizmem, roztaczając przed widzami
atmosferę jarmarku, cyrku, maskarady. Przede wszystkim bił z nich jednak typowo rosyjski rozmach. Benois odbierał Złotego kogucika nie jako satyrę czy alegorię,
lecz przede wszystkim jako ludową rosyjską bajkę z bojarami, babami, mamkami34.
Gonczarowa, zanim rozpoczęła studia w Moskwie, wychowywała się na wsi. W wakacje odwiedzała rodzinne strony i tym można częściowo tłumaczyć jej zainteresowanie ludowością. Bardzo prawdopodobne jest, że podczas pobytów w rodzinnej
posiadłości Połotninanyj Zawod (w obwodzie tulskim), oglądała wystawiane tam
przez chłopów przedstawienia.
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Pomysły scenograﬁczne Gonczarowej stopniowo ewoluowały.
Na przeciwnym biegunie estetycznym do Złotego kogucika stoi jej dekoracja
do Wesela z 1923 roku, nad którą artystka pracowała aż siedem lat.35

>>

31
Dwa pierwsze dziesięciolecia XX wieku to czas szczególnego zainteresowania twórczością dziecięcą. W latach 1908-1913 odbywały się w Rosji wystawy, na których prezentowano rysunki najmłodszych; por.: N. Gončarova i M. Larionov: Issledowania
i publikacii, red. G. Kovalenko, Moskwa 2001, s. 211-212.
32
Łubek, łubok – ludowy obrazek wykonywany techniką drzeworytu, a potem ręcznie malowany; często z komentarzami słownymi objaśniającymi lub wzbogacającymi przekaz graficzny; naiwne w formie i treści obrazki przedstawiały sceny biblĳne,
wizerunki świętych, postacie bohaterów literatury popularnej, ilustracje znanych bajek, legend; sprzedawane w kramach na jarmarkach i przez wędrownych sprzedawców; łubek wywarł wpływ na malarstwo rosyjskie 1. połowy XX wieku, obok
Gonczarowej, także na Lentułowa, Kustodĳewa; por.: E. Małek, J. Wawrzyńczyk, op. cit., s. 122.
33
Nawiązanie to jest szczególnie widoczne w kostiumach do Liturgii; stroje były zaprojektowane w taki sposób, że ograniczały ruchy postaci do kilku charakterystycznych gestów, które przybierały postać lajtmotiwu. Na przykład apostoł Piotr nie mógł
skrzyżować rąk.
34
I.N. Pružan, op. cit., s. 158.
35
N. Gontcharova, M. Larionov, P. Vorms, op. cit., s. 113-115.

Tradycyjna ceremonia wesela otrzymała skromną, niemalże ascetyczną oprawę sceniczną. Wyróżniała ją prostota form oraz stonowanie i ograniczenie palety kolorystycznej do bieli i brązu. Tancerki występowały w prostych, płóciennych sukienkach
w kolorze brązowym, białych koszulach i białych czepkach, tancerze – w tradycyjnych
koszulach kosoworotkach i brązowych spodniach. W pierwszych trzech scenach: przygotowaniu panny młodej oraz pana młodego do ślubu w ich domach oraz odjazdu
panny młodej z domu, tancerze tańczą na pustej scenie. Ich „geometryczne” ruchy
mogą wskazywać na sztuczność i schematyczność rytuałów społecznych i religĳnych36. Dopiero w ostatniej scenie – wesela – pojawia się dekoracja przedstawiająca
wnętrze chaty. Stanowi ją podest, na którym ustawiono dwie ścianki, imitujące róg
izby. Na drewnianych ławkach siedzą goście i rodzice młodych. W samym końcu spektaklu otwierają się masywne, drewniane drzwi, przez które para młodych opuszcza
izbę. Zza drzwi prześwituje widok łóżka z pierzyną.
Odwaga twórcza Gonczarowej i Łarionowa prowadziła ich stopniowo do przekonania, by traktować choreografię jako ruchomą manifestację dekoracji teatralnej.
Pogląd ten znalazł najlepsze odzwierciedlenie w balecie Błazen, do którego Łarionow zaprojektował dekorację i choreografię. Dekoracja tego przedstawienia nasuwa
skojarzenia z różnymi kierunkami sztuki oraz dziełami rozmaitych artystów. Kurtyna,
pod względem kolorystycznym przypominająca tę do Złotego kogucika, wygląda
jak typowy kolaż. Kopuły cerkwi, fragmenty postaci i zwierząt nakładają się na siebie, mieszając się z kolorowym ornamentem oraz wycinkami tekstu. Pokój ze sceny
piątej, przedstawiony w mocnych, kontrastowych barwach może budzić skojarzenia
ze słynnym płótnem Van Gogha (Pokój artysty w Arles). Wisząca na ścianie ikona,
ukazująca głowę Matki Boskiej, zarówno przez swój koloryt, jak i sposób zakomponowania twarzy z osobnych plam barwnych odsyła do Portretu pani Matisse Henri
Matisse’a. Dekoracja do sceny szóstej, w której delikatnie ujawniają się cechy kompozycji abstrakcyjnej, dzięki wykorzystaniu elementu tęczy, zaznacza swoje podobieństwo z obrazami Wasyla Kandinsky’ego.
Wspomnienie tego artysty jest ważne zarówno w kontekście twórczości scenicznej
(w 1928 roku, w czasie pracy w Bauhasie w Dessau, zaprojektował scenografię do
Obrazków z wystawy Musorgskiego dla uczelnianego teatru), jak i zainteresowania
folklorem rosyjskim. Warto zaznaczyć, że na wyobraźnię artystyczną autora pracy
O pierwiastku duchowym w sztuce, duży wpływ miało doświadczenie 1889 roku.
Wtedy uczestniczył on w wyprawie badawczej w północno-wschodniej części Rosji
(obwód wołogdziański), organizowanej przez Cesarskie Towarzystwo Nauk Przyrodniczych, Antropologii i Etnologii. Kandinsky’ego szczególnie zafascynowały stroje
ludowe oraz malowane wnętrza chłopskich chat, co wkrótce znalazło odzwierciedlenie w jego twórczości. W pracach z lat 1901-1906 obejmujących małe studia olejne, barwne tempery o tematyce inspirowanej średniowieczem, drzeworyty, widać
łączenie baśniowych elementów sztuki rosyjskiej z secesyjną stylizacją. W twórczości artysty wyróżnia się tzw. motifs russes – grafiki z przedstawieniami rosyjskich
legend, pieśni, czy baśni.
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36

Wystawa Les Ballets Russes de Serge de Diaghilev 1909-1929, Strasbourg 1969.

15

Obraz nurtu folklorystycznego zarysowany na przykładzie przedstawień

Ognisty Ptak, Pietruszka i Złoty kogucik, może dać wyobrażenie o bogactwie

13. Natalia Gonczarowa, szkic do Wesela
14,15. Michaił Łaironow, projekt dekoracji do Błazna

14

i różnorodności technik i stylistyk stosowanych w przedstawieniach
Diagilewa. Trzeba dodać, że widz zachodni miał możliwość zapoznania
się z kulturą rosyjską nie tylko poprzez baśnie i legendy, ale także przekazy
historyczne. Temu celowi służyły między innymi wystawienia oper Borys

Godunow i Chowańszczyzna Musorgskiego, Iwan Groźny
Rimskiego-Korsakowa czy Kniaź Igor Borodina.
Oddziaływanie przedstawień Diagilewa na współczesnych było ogromne. Warto
wspomnieć, że wpłynęły one nawet na ówczesną modę, a także wystrój mieszkań
i kształt mebli.37 Słynny dyktator mody Paul Poiret w znacznym stopniu inspirował się
projektami kostiumów Baksta i Benoit, którym to malarzom jego stroje zawdzięczały
oryginalny krój oraz żywe, błyszczące kolory. Po wystawieniu Szeherezady ulice Paryża i Londynu zapełniły się kobietami ubranymi w stylu orientalnym. Gorset już dłużej
nie zniekształcał damskiej sylwetki, która zatraciła esowaty kształt. Spódnice stały się
węższe. Mieszkania dekorowano kolorowymi poduszkami i ozdobnymi lampami, na
których czasem przedstawiano kopie ornamentów i motywów zaczerpniętych wprost
ze spektakli.

Tekst artykułu stanowi przepracowaną i skróconą wersję pracy pisanej
pod kierunkiem prof. Barbary Brus-Malinowskiej w Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wszystkie cytaty, jeśli nie
wskazano inaczej, tłumaczyła autorka.
T. Korshunova, The Art of Costume in Russia. 18th to Early 20th century, tłum. I. Sorokina, Leningrad 1983, s. 32-33; J.
Percival, op. cit., s. 7, 84; R.I. Vlasova, Russkoje teatral’no-dekoracionnoje iskusstvo načala XX veka, Leningrad 1984, s.140.

37

Agnieszka Matynia
studentka III roku wydziału Wiedzy o Teatrze
na Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza i III
roku Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej
na Uniwersytecie Warszawskim.
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Patrycja Samson
A. Hausbrandt, Tomaszewski pantomima, Warszawa 1974, s. 1.
Interesują mnie wielkie inscenizacje. Henryk Tomaszewski,
dyrektor wrocławskiego Teatru Pantomimy specjalnie
dla „Gazety Krakowskiej”, rozmawiała Z. Otałęga,
„Gazeta Krakowska” 20.05.1983, nr 118.
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2.Odejście Fausta – Janusz Pieczuro, fot. Marek Czudowski
3. Przyjeżdżam jutro – scena zbiorowa, na pierwszym planie Jerzy Kozłowski, fot. Tadeusz Drankowski
4. Odejście Fausta – Danuta Kisiel-Drzewińska i Stefan Niedziałkowski, fot. Marek Czudowski
5. Sen nocy listopadowej – Stefan Niedziałkowski i Jerzy Kozłowski, fot. Tadeusz Drankowski
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3
Ibidem.
A. Hausbrandt, Rozmowy z ludźmi teatru, Kraków 1973, s. 112.
5
Por. op. cit., s. 123.
6
Op. cit., s. 123.
7
Z notatek H. Tomaszewskiego udostępnionych autorce przez Stefana Kaysera w styczniu 2006.
8
A. Hausbrandt, Tomaszewski pantomima, Warszawa 1974, s. 37–38.
9
Z notatek H. Tomaszewskiego udostępnionych autorce przez Stefana Kaysera w styczniu 2006 r.
10
Por. A. Hausbrandt, op. cit., s. 112.
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rzeczy” („The Daily Telegraph”, Wielka Brytania). „Wrocławski Teatr
Pantomimy służy symbolice, tłumaczeniu myśli w akty, w działanie
zamiast słowa. Służy on również publiczności, której zdziwione oczy
mogą »widzieć« to, czego normalnie nie widzą: uczucia, słowa, pragnienia, wahania emocje – cały skomplikowany mechanizm wewnętrzny istoty ludzkiej” („Solidaridad Nacional”, Hiszpania)8.
Twórcze wizje Tomaszewskiego nie mogłyby się zrealizować, gdyby
nie idealnie zdyscyplinowany zespół znakomitych aktorów-mimów,
przygotowanych przez samego mistrza (nie było i dotychczas nie ma
w Polsce żadnej szkoły kształcącej profesjonalnych mimów). Uczniowie Tomaszewskiego zdolni byli ucieleśnić każdy jego zamysł, swobodnie i czytelnie przekazywać złożone treści, zachowując przy tym
własną indywidualność. „Zawsze dawałem swoim aktorom tylko
narzędzia, podstawy warsztatu. Co z tego wyniknie, to już wyłącznie ich sprawa. Stawiam na indywidualność. W pantomimie, gdzie

4

artysta milczy, ograniczony do gestu, każda silniejsza ingerencja
to niebezpieczeństwo pozbawienia aktora pokazania pełnego kunsztu. W pracy nad nowym przedstawieniem jest czas, kiedy członkowie zespołu mogą improwizować, nie są przecież marionetkami.
Mam jednak swoje wizje i wszystko musi się spotkać we wspólnym
zamyśle. Pilnuję więc dyscypliny pracy i lojalności wobec naszego
teatru. Na poważniejsze eksperymenty jednak w moim teatrze nie
pozwalam. Jest to zabójcze dla mojej koncepcji teatru, wciąż jeszcze przeze mnie realizowanej”9. W tej metodzie kryje się zapewne
sedno sukcesu, który odniósł reżyser – dając swoim wychowankom
swobodę interpretacji, jednocześnie realizował własne zamierzenia. By ten wspólny zamysł mógł się spełnić, Tomaszewskiemu potrzebny był „odpowiedni materiał”, który dobierał bardzo starannie, z pomocą wrodzonej intuicji i zdolności psychologicznych.
Był doskonałym obserwatorem życia i typów ludzkich, które wnikliwie analizował. Punktem centralnym w swoim „teatrze kulistym”10 uczynił człowieka. Już od pierwszego swojego programu
bardzo świadomie tworzył z myślą o człowieku, czego potwierdzeniem jest obrane motto: „Wiele jest rzeczy godnych uwielbienia,
ale nic nie zasługuje na większe niż człowiek” [Sofokles]. Henryk
Tomaszewski pozostał wierny tym słowom do końca, jego autorski
teatr pantomimy można nazwać teatrem afirmacji człowieka.

Wobec reguł rynkowej
konkurencyjności – obowiązujących
swoiście także w świecie kultury – powinny, albo wręcz
muszą się odnajdywać także uczelnie artystyczne.
Ich podstawową funkcję ciągle jeszcze postrzega się
w „warsztatowym” (użyjmy tu starodawnego terminu)
przygotowaniu absolwenta do wykonywania zawodu.
Jednak, przy poczuciu coraz większego tłoku na globalnym rynku artystycznym, otwartej giełdzie sztuki,
misja pełniona na uczelniach przez pedagogów nie powinna
kończyć się na nauczeniu sztuki. Wykładowcy każdego szczebla
najczęściej sami żywo uczestniczą w życiu artystycznym,
wobec czego coraz powszechniej oczekuje się od nich
aktywnego wprowadzenia studentów (zapewne wybranych,
tych najlepszych) do owego dorosłego świata sztuki.
O ile nie obligują ich na razie do tego osobno nauczane
przedmioty, decyduje o tym raczej poczucie wewnętrznego obowiązku,
pamięć o własnych początkach dorosłej kariery, świadomość
przemian lawinowo zachodzących w rzeczywistości artystycznej.
O tym właśnie mówią kolejne teksty. Przytoczone przez jedną
z autorek pytanie: czy absolwent szkoły artystycznej
jest „dzieckiem we mgle”, czy też wyrafinowanym
biznesmenem „kupczącym” sztuką, pozostanie otwarte,
ale warto do niego wracać. Tak czy owak – mamy w naszych
szkołach „ojców Wirgiliuszów”, a dokładniej – „rodziców”
(bo o obie płcie chodzi) wszechstronnie wychowujących
swe „dzieci” do wejścia w życie, w którego
mgle nie powinny pobłądzić.
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ZACZĘŁO SIĘ
OD ALESSIEGO…
Kiedy oglądam album Młodzi polscy projektanci wobec konsumpcji zauważam
jedną charakterystyczną rzecz. Studenci ASP z Warszawy jako jedyni
współpracują ze znanymi na całym świecie ﬁrmami, z Ikea i Alessi. Dlaczego
tylko oni mogą? Czy mają ten przywilej, że studiują w stolicy? A może to wcale
nie jest żaden przywilej, tylko robią jak wszyscy kolejne zadanie.
Roksana [wpis na forum internetowym Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2005]

1, 2. Maja Kaczyńska, Uściski z Warszawy, I nagroda w konkursie na nowoczesną
pamiątkę z Warszawy, fot. Biuro Współpracy Zewnętrznej Wydziału Wzornictwa
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Michał Stefanowski
W dzisiejszym, wysokorozwiniętym przemysłowo świecie od młodych projektantów
oczekuje się przede wszystkim świeżych pomysłów, wielkie firmy nie cierpią na brak
profesjonalistów, którzy zajmą się technicznym opracowaniem projektu, cierpią zaś
na brak nowych pomysłów. Specyfika Wydziału Wzornictwa Przemysłowego polega
na tym, że w przypadku absolwenta naszego wydziału podjęcie samodzielnej pracy
zawodowej zaraz po skończeniu studiów jest bardzo trudne – niezbędna jest praktyka. Zdolny absolwent grafiki projektowej może taką pracę podjąć od razu, jeśli tylko
rozumie realia rynku; jego przygotowanie, warsztat – są wystarczające. Przeniesienie
w realne życie tego, czego uczymy, nie jest łatwe.
Oczywiście studenci poznają technologiczną strony projektowania, ale niemożliwe
jest zastąpienie tą, w znacznym stopniu teoretyczną wiedzą praktyki – realnego
zetknięcia się z codziennością projektowania. Tworząc nowe wzory dla przemysłu
trzeba mieć świadomość ogromnej złożoności tej pracy i odpowiedzialności za nią,
także finansowej.
Wydział ma kłopot z zapewnieniem studentom praktyk, to niezwykle trudne. Czasem, choć raczej rzadko, znajdują je sami. Ten problem po części rozwiązuje współpraca, jaką wydział prowadzi z partnerami zewnętrznymi – firmami produkcyjnymi.
Ma ona na ogół charakter warsztatów, konferencji, konkursów, czasem dla wybranych studentów owocuje praktyką. Ta współpraca stała się obecnie elementem
procesu edukacyjnego, stwarza możliwość zetkniecie się z rzeczywistością pracy
projektanta form przemysłowych.
Jako jedyny wydział Akademii powołaliśmy specjalne biuro współpracy zewnętrznej,
które zajmuje się koordynacją projektów współpracy.

Staramy się, żeby naszymi partnerami były ﬁrmy znane
i najwyższej klasy. Najczęściej są to ﬁrmy zagraniczne,
bo one prowadzą specjalne programy współpracy
ze szkołami wzornictwa, oczywiście niełatwo jest
dotrzeć do dużych przedsiębiorstw, większość szkół
marzy o tym, żeby z takimi partnerami współpracować,
nam się to udaje.

Dla studentów jest to zawsze ogromna szansa na kontakt z najlepszymi projektantami, na poznanie firmy, jej filozofii i kultury,
oczywiście jest to też okazja, by pokazać siebie. W przypadku
niektórych warsztatów istnieje także szansa, ale tylko szansa, że
projekt zostanie przez współpracującą firmę kupiony i wdrożony,
nie jest to jednak cel sam w sobie. Nie o to przecież chodzi, partner z zewnątrz, dzięki współpracy z nami promuje siebie, buduje
swój wizerunek otwartego na taką działalność, wspierającego
młodych i poszukującego nowych rozwiązań producenta. Tym
właśnie różni się współpraca z takimi firmami od tej z polskimi,
mniejszymi producentami, którzy często postrzegają Akademię
jako źródło tanich projektów.
Zawsze przed rozpoczęciem warsztatu, podpisujemy z każdą, nawet
największą firmą, umowę, która określa zasady współpracy – nasz
partner ma prawo do zrobienia wystawy, do wydania publikacji,
promowania siebie i uczelni poprzez tę współpracę i ma prawo,
do ewentualnego pierwokupu stworzonego podczas warsztatów
projektu – te są według naszego prawa własnością studentów.
Umowy z niektórymi firmami przewidują zapraszanie wybranych
studentów na praktykę w firmie.
>>
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3. Katarzyna Minasowicz, Wawa View, wyróżnienie w konkursie na nowoczesną
pamiątkę z Warszawy, fot. Biuro Współpracy Zewnętrznej Wydziału Wzornictwa

Wszystko zaczęło się od półrocznych warsztatów przeprowadzonych z firmą Alessi,
w których uczestniczyli studenci wydziałów: Wzornictwa Przemysłowego i Architektury Wnętrz. Do Akademii przyjechali przedstawiciele firmy, studenci zwiedzali fabrykę, poznali historię firmy i na zadany temat robili ćwiczenia, jeden z powstałych wtedy
projektów, był używany do promocji tego rodzaju współpracy przez firmę Alessi. Te
warsztaty zarysowały modelowy przykład współpracy z firmami zewnętrznymi.
Drugim bardzo ważnym dla nas partnerem jest IKEA. Udało nam się namówić do współpracy centralę projektowania w Szwecji, do tej pory odbyły się cztery edycje. Przyjechali
do nas projektanci, przedstawiali firmę, zwiedzaliśmy imponującą skalą i technologią
fabrykę IKEA w Polsce – największą w Europie, wspólnie uzgadnialiśmy tematy dla poszczególnych edycji konkursu.
Projekty studenckie były zawsze prowadzone przez naszych wykładowców i pod
opieką projektantów IKEA. Kolejne edycje kończyły się wystawami objazdowymi,
które pokazywano we wszystkich sklepach IKEA w Polsce. Współpraca z firmą
zaowocowała zakupem projektów; był wśród nich pomysł Anny Weber na rewitalizację regału – starego produktu IKEA i schowki – obrazy, wykonane z gąbek
i gumek Elizy Mrozińskiej. Dwoje studentów – Zofia Strumiłło i Łukasz Palczewski
– zostało zaproszonych na półroczne staże do Szwecji. Właśnie w trakcie warsztatów powstał projekt Łukasza Palczewskiego – meble do pokoju, które umożliwiają gimnastykowanie się. Zainwestowała w nie IKEA Francja, prototypy pokazano
jako modelowe projekty IKEA na Międzynarodowym Biennale Projektowania
w Saint-Etienne.

W ramach dwóch ostatnich edycji Biennale pokazywano projekty naszych studentów,
powstałe dzięki współpracy z IKEA. W 2004 roku, na wystawie Wobec konsumpcji
(wystawa otrzymała I nagrodę Biennale, prezentowano na niej także inne prace studenckie i dyplomowe naszych absolwentów) był to m.in. projekt Dominika Głąba,
Michała Szewczyka i Rafała Wojtowicza – siedziska z gąbki. Na Biennale w 2006 roku,
w jego części poświęconej szkołom designu – Ecoles & Enterprises – pokazywano
projekty mebli do pokoju dziennego Barbary Lewandowskiej – Siedzące marzenie
i Zofii Konarskiej – Ol.
Oprócz wymienionych współpracujemy jeszcze z dwiema wielkimi firmami:
z Hansgrohe – wiodącym w Europie producentem armatury łazienkowej i kuchennej oraz z Nokią.
Hansgrohe od 2004 roku organizuje konkursy projektowe dla studentów naszego
wydziału. W zeszłym roku do współzawodnictwa dołączyli studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Poznaniu. Do tej pory odbyły się dwie edycje. Dwoje naszych studentów odbyło praktykę w Phoenix Design w Stuttgarcie – głównej
firmie projektującej dla Hansgrohe i w Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz
& Associates w Warszawie. Nagrodzone w konkursie Idee projektowe – Hansgrohe
2006 projekty zostały pokazane na wystawie Kooperacje. Polskie szkoły projektowe i przedsiębiorstwa w ramach Biennale w Saint-Etienne w 2006 roku (Katarzyna
Minasowicz, poidełko sportowe; Maciej Sobczak, bateria umywalkowa; Joanna Karbowiak, urządzenie do masażu wodnego).

Współpraca z Nokią miała właściwie
zakończyć się na jednej edycji, jednak świetny efekt warsztatów sprawił, że będziemy ją
kontynuować. Wydział Wzornictwa ASP
w Warszawie został wybrany spośród
wszystkich innych wydziałów i szkół projekto-

4

wania w Polsce

5

Warsztaty odbyły się w ramach stworzonego przez Nokię, międzynarodowego programu Only Planet, realizowango we współpracy ze
szkołami w różnych krajach świata (Indie, Estonia, Wielka Brytania,
Chiny, Japonia, Brazylia, itd.); jego celem jest lepsze zrozumienie
narodowej specyfiki poprzez obserwację miejscowej kultury oraz
zaproponowanie produktu, który ułatwi ludziom komunikowanie
i porozumiewanie się oraz wyrażanie emocji. Warsztat zakończył się
konferencją w Helsinkach, w której uczestniczyły szkoły realizujące
wcześniej ten program. Okazało się wówczas, że prace naszych studentów są bardzo wysoko ocenane – dzięki temu sukcesowi współpraca będzie kontynuowana.
Nagrodzono projekty autorstwa Macieja Siczka (dotouch – elektroniczny konwerter tekstu pisanego na tekst Braille’a) oraz Katarzyny
Minasowicz (smartiles – edukacyjna zabawka dla dzieci zdrowych
i niedowidzących).
Wspomniane wyżej warsztaty w różnym stopniu zbliżone są do realnego projektowania form przemysłowych, czasem uwzględniają
rzeczywiste uwarunkowania i wymagania producenta, a czasem
nie – mają działać jak katalizator, który spowoduje generowanie
jak największej ilości pomysłów, „otworzy” studentów.
Nasi studenci biorą udział w międzynarodowych konkursach prac studenckich – zachęcamy ich do tego, choć te są najczęściej również pomyślane jako forum dla ciekawych pomysłów, które oczywiście potem
można wykorzystać, nie jest to jednak ich pierwotnym celem, stwarzają
przede wszystkim okazję do pokazania siebie, uczą przygotowywania
prezentacji swojego projektu, „sprzedawania” swoich pomysłów.
Nieco inny charakter ma współpraca naszego wydziału z Miastem
Stołecznym Warszawa, zorganizowaliśmy już serię konkursów na
elementy małej architektury, które mają poprawić wizerunek przestrzeni publicznej. Chodzi przede wszystkim o dwa konkursy na
projekty ławek – najpierw dla parku Żeromskiego i następnie, we
współpracy z Fundacją Bęc Zmiana, na ławki dla Warszawy, a także o dwa konkursy realizacyjne: Elementy wyposażenia ścieżek
rowerowych i Pamiątka dla Warszawy, będący pokłosiem wcześniejszych warsztatów organizowanych przez British Council.
>>
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6. Agnieszka Mikołajewska, Żelki z Warszawy, II nagroda w konkursie na nowoczesną
pamiątkę z Warszawy, fot. Biuro Współpracy Zewnętrznej Wydziału Wzornictwa

4. Maciej Sobczak, Skocz po ciuchy do Warszawy, praca konkursowa na nowoczesną pamiątkę
z Warszawy, fot. Biuro Współpracy Zewnętrznej Wydziału Wzornictwa
5. Maja Kaczyńska, Uściski z Warszawy, I nagroda w konkursie na nowoczesną pamiątkę
z Warszawy, fot. Biuro Współpracy Zewnętrznej Wydziału Wzornictwa
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7

7, 8. Jan Modzelewski, II nagroda w konkursie na elementy wyposażenia ścieżek rowerowych
w Warszawie, fot. Biuro Współpracy Zewnętrznej Wydziału Wzornictwa

W przygotowywaniu studentów do wejścia w samodzielne zawodowe życie ważną rolę odgrywają zajęcia uzupełniające z takich dziedzin, jak marketing, zarządzanie,
prawo patentowe i autorskie. Nasz wydział jest multifunkcyjny – uczymy projektowania produktu, ale także
komunikacji wizualnej, projektowania opakowań, z pełną
premedytacją oferujemy im wszystkiego po trochu, żeby
8

Od kilku lat zauważalny jest wzrost zainteresowania designem – zaczęto go promować i to przynosi efekty, wzornictwo zostało wpisane jako jeden z priorytetów dla
funduszy strukturalnych na lata 2007–2013. W grę wchodzą ogromne pieniądze,
które powinny być przeznaczone m.in. na programy, wcześniej przeprowadzane
przez wiele europejskich krajów, mające za zadanie uświadamianie producentom,
czym jest wzornictwo. Wciąż dosyć powszechne jest wyobrażenie o wzornictwie
jako o niepotrzebnym wydatku, fanaberii, na którą mogą pozwolić sobie tylko bogate firmy. Ważne jest uświadomienie, że to jest na początku wydatek, ale potem
zysk. Dzięki wspomnianym programom państwo może wspomóc pierwszy kontakt
producenta z projektantem, sprawić żeby to nie był dla tego pierwszego dotkliwy
wydatek. Planuje się, aby tego rodzaju programy wprowadzić od przyszłego roku
w Polsce. Czekamy na to.
Do druku podała Agnieszka Szewczyk

Michał Stefanowski

mogli sobie potem dać radę na trudnym rynku.

projektant, pedagog, kierownik Katedry Projektowania
na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie.
Autor projektów produktów, mebli, małej architektury,
opakowań, grafiki użytkowej i wnętrz, m.in. współautor
projektów: Miejskiego Systemu Informacji w Warszawie,
Systemu Informacji dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, wnętrz i elementów wyposażenia siedziby AGORA
S.A. Laureat konkursów krajowych i zagranicznych. Prezes
Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, współorganizator warszawskiej edycji dorocznej konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szkół Sztuki, Wzornictwa
i Mediów „Cumulus” (ASP, 2006).

Rafał Strent
1

3

OJCIEC WIRGILIUSZ
UCZYŁ DZIECI SWOJE
Istnieje społeczne przyzwolenie na egotyzm artysty,
który pośród plastyków nie jest szczególnie męczący.
Ale w teatrze, gdzie przepracowałem dziewięć lat,
przybierał on czasem formę kabotynizmu,
a to już było trudne do zniesienia.
Samozachwyt dotykał głównie tych,
którzy nosili halabardę…
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1,2,3. Małgorzata Dmitruk, Z cyklu Niebieski, 2003, litografi a, fot. arch. wizyTUjąca GALERIA
4. Andrzej Rudziński, Z cyklu Znad Wisły, 1956, akwaforta.
5. Mateusz Dąbrowski, Wnętrze, 2006, tech. metalowe mieszane, fot. B. Ciężkiewicz
6. Aleksander Kobzdej, Duet ugru z brązem nr 13, 1970, fot. arch. MASP
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Uprawianie sztuki najczęściej sprowadza się do analizy własnej tożsamości środkami artystycznymi – a więc ćwiczona codzienną pracą droga do egotyzmu
jest bardzo krótka. Przyzwolenie, o którym mówiłem, ma jeden wyjątek: nie
może dotyczyć artysty-pedagoga. Od niego wymaga się franciszkańskiej pokory i radości z sukcesów wychowanków. Szczęście, jeśli twórca nie musi rezygnować z własnej kariery. Ale niektórzy tak się oddają nauczycielskiemu powołaniu,
że zapominają o własnych prawach, nigdy zaś nie omĳają szans, które mogą przynieść
sukces młodym. Za mojego życia w polskich uczelniach artystycznych ugruntowało się
przekonanie, że to my jesteśmy dla studentów, a nie oni dla nas. Jeśli jest w tym i mój
udział, to swoją obecność w Akademii uważam za uzasadnioną.
Podczas naszych studiów w Akademii bardzo źle widziane było, kiedy student bez
zgody profesora występował ze swoimi pracami na zewnątrz. Wypadało brać udział
w imprezach studenckich – ale pozostałe były otwarte tylko dla „skończonych artystów” – jak mawiała modelka Eufemia. Nie wykluczało to różnych sposobów lansowania młodych, o ile profesor chciał się tym zająć.
W słusznie minionym ustroju, wystarczająco liczne grono ludzi miało status, przygotowanie i ambicje inteligenta, aby w stosownym momencie można było się policzyć
i stwierdzić, że takiej liczbie nie grozi przykrycie czapką. Na tej glebie mogła już powstać mniej czy bardziej legalna opozycja, a później sprzeciw społeczny wiodący nas,
z oporami, do normalności. Mogę z przekonaniem powiedzieć, że mam szczęście spotykać ludzi z klasą, a wśród nich wielu wybitnych. Udaje mi się omĳać tych marnych,
selekcjonować według własnych kryteriów – nie mogę narzekać.
Profesor Aleksander Kobzdej – mój mentor i nauczyciel malarstwa – należał
do wąskiej grupy ludzi sukcesu. Znakomity artysta, wspaniały gawędziarz, człowiek
o ogromnym doświadczeniu życiowym, otwarty i życzliwy, pomagał nie tylko nam,
ale każdemu, kto tego potrzebował i talentem wyróżniał się w tłumie. Profesor stosował zasadę bezgranicznej lojalności wobec ludzi, którzy zapisali się do jego pracowni, i bronił nas nawet w niesłusznych sprawach. Organizował panele dyskusyjne
o sztuce, z podróży przywoził nowinki artystyczne, zapraszał do siebie na „Kobzdejki” (imieniny Aleksandra), gdzie spotykaliśmy a to Konwickiego, a to Mrożka.
A mówiąc o sztuce, zbliżał się do jej istoty tak blisko, coraz bliżej…

7. Hanna Szenk, Pieski z Lazurowej 4, akwaforta, odprysk, 2005/2006, arch. pracowni
prof. Rafała Strenta, fot. B. Ciężkiewicz
8. Marta Przybył, Bez tytułu, 2006, kolografi a, arch. pracowni prof. Rafała Strenta,
fot. B. Ciężkiewicz.
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Język werbalny ma swoją ekspresję i jest tworzywem poezji, literatury, filozofii, ale dla opisu innych zjawisk artystycznych jest trochę
kaleki. Kobzdej dużo czytał, przyjaźnił się z najlepszymi artystami
słowa, także tymi z teatru, był intelektualistą i zarazem miłośnikiem
życia we wszystkich jego przejawach. Wiele widział i wiele wiedział.
Pewnie przeczuwał, że wszystko to może nagle się skończyć…
W Polsce mieliśmy wówczas dwa programy telewizyjne, które, tak
jak Kabaret Starszych Panów, nadawano najczęściej na żywo. Programy o sztuce wyróżniano nagraniem na taśmie filmowej. Był to
zazwyczaj „Orwochrom” z Niemiec Wschodnich, zaś na szczególne
okazje sprowadzano film z Zachodu. Kobzdej był bardzo cenionym
artystą, toteż dla niego używano zachodniej taśmy kolorowej,
mimo że telewizja była czarno-biała. Kiedy kolejna ekipa przybyła
do Akademii, zdecydował oddać program nam, swoim dyplomantom. Byliśmy dumni jak pawie, bo telewizyjny rozgłos trwał wtedy
miesiącami, i to w całym kraju. Próby kamerowe poszły znakomicie, ale gdy doszło do nagrania, trema pożarła całą swobodę: trzeba było umawiać się z ekipą na następny dzień!
Profesor Halina Chrostowska uczyła nas grafiki warsztatowej i kultury artystycznej, dając sobą przykład najlepszych manier i bezgranicznego poświęcenia dla studentów. Skutkiem nadmiaru popularności
miewała rocznie do siedemdziesięciu wychowanków; przeglądy
trwały więc tydzień, od rana do nocy, a po powrocie do domu odruchowo korygowała kompozycję obrazu telewizyjnego, gdy mąż
oglądał mecz. Po dyplomie zostałem jej asystentem.
Chrostowska biegle znała francuski i w tych siermiężnych czasach
była jedyną osobą godną reprezentowania nas we wszystkich
okolicach, gdzie używano „zepsutej łaciny”. Nigdy nie zapominała
o nas, gdy przychodziło jej organizować wystawy grafiki, czy to we
Włoszech, Hiszpanii, Francji, Portugalii czy w krajach Maghrebu.

>>

9. Aleksandra Cieślak, Preparat 01, 2005, technika mieszana, fot. arch. Jan Fejkiel Gallery
10. Agnieszka Skopińska, Edit Copy: Edit Paste, 2006, tech. metalowe mieszane,
arch. pracowni prof. Rafała Strenta, fot. B. Ciężkiewicz
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Będąc prodziekanem wiele czasu musiała spędzać w urzędzie, nam zostawiając
codzienną organizację pracy. Taka wczesna inicjacja była bardzo pomocna w późniejszym życiu – używam liczby mnogiej, bowiem Pierwsza Dama Polskiej Grafiki,
wobec wielkiej liczby słuchaczy, miała wówczas przynajmniej dwoje asystentów.
Ona też była sprawczynią wszystkich moich (zbyt) intensywnych zajęć pisarskich.
Zaczynałem od redakcji programów nauczania, potem formułowałem uzasadnienia
projektów wystaw, wstępy do katalogów, a wreszcie recenzje, oceny, memoriały,
projekty rozwiązań statutowych i wiele, wiele innych. Pisałem na „przeciwpancernej” maszynie „Łucznik” (produkcie ubocznym radomskiej fabryki broni), która nie
tylko miała litery „w” i „z” odwrotnie ulokowane niż na klawiaturze komputera, ale
żadnej pomyłki nie dawało się usunąć: trzeba było pisać od nowa.
Chrostowska powtarzała, że nigdy nie wiadomo, kiedy zaczyna się być artystą. Może
na trzecim roku studiów? Historia zna kilka niezłych przykładów…
Profesor Andrzej Rudziński, ówczesny kierownik Katedry Grafiki Warsztatowej, kapitan Armii Krajowej, więzień oflagu, miał rzadki talent łagodzenia konfliktów; obchodził się z nami protekcjonalnie, ale zawsze życzliwie. Po pierwszym roku pracy,
którą traktowano jako staż kwalifikacyjny, wezwał mnie do gabinetu i zadał – jak
to dziś widzę – najistotniejsze pytanie dotyczące dydaktycznego bakcyla: Ty chyba
lubisz tych studentów, synu? Tak się do nas i wszystkich podwładnych zwracał, do
dziewczyn mówił „smerdo”. Nie wiem do dziś, co to znaczy. Mówiono, że wychował
się w taborze cygańskim, może to coś z języka Romów?
Akademia była całym jego życiem. Po odejściu na emeryturę tego napędu zabrakło
mu już po pół roku…
Trudny czas socrealizmu przetrwał wybierając swoistą sielskość. Wybitny historyk
sztuki (też kombatant) Aleksander Wojciechowski zajął się sztuką ludową, a Rudziński robił „Kaczki w owsie”. Sztuka normatywna obydwu ich mierziła, bo tak naprawdę zajmowali się nią ludzie mali, słabi i niezdolni. Było ich niewielu.
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Rudziński zabierał mnie do Poznania, na jury Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej (po wznowieniu konkursu jestem tam zapraszany co dwa lata), wysyłał na
jury Międzynarodowego Biennale Grafiki w Berlinie, polecił w Związku Plastyków
moją osobę do stworzenia wystawy 30 lat Grafiki Warszawskiej, zachęcił do organizacji Wystawy Polskiej Grafiki Współczesnej, z którą objechałem pół Europy i dotarłem nawet do Mongolii. Wszelkie doświadczenia zdobywałem w biegu, czasem
jedynie konsultując to i owo kolegami.
Ścieżka kariery była długa, znaczona wymogiem oceny nowych prac, dlatego
w krótkim czasie zostałem uznany za grafika, który sprzeniewierzył się testamentowi Kobzdeja. Nie znam pojęcia „stres egzaminacyjny”, bo na moim roczniku testowano hartowanie ducha: poczynając od czwartej klasy szkoły podstawowej miałem egzaminy końcowe ze wszystkich przedmiotów. Jednakże
i w Akademii tych szczebli do pokonania było sporo: asystent stażysta, asystent,
starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i zwyczajny – który już
nic nie musi. Poczynając od stanowiska docenta awanse wymagały zgody Komitetu
Wojewódzkiego PZPR, a decyzje podejmowali, bywało, ludzie bez dyplomu wyższej
uczelni.
Profesor Zenon Januszewski robił linoryty o sile wyrazu drzeworytów Jerzego
Panka, tylko mało kto o nich dziś pamięta. Szkoda, bo muzea w Bydgoszczy,
Toruniu czy w Warszawie mają w zbiorach jego grafiki; należy je tylko przypomnieć. Trzeba inicjatywy i świadomości, aby o nas pamiętano tak samo, jak my
myślimy o poprzednikach.
Profesor Januszewski zawsze pamiętał, by zapraszać nas do udziału w wystawach, był
specjalistą od współpracy z Akademią w Parmie. Ubiegłego lata spotkałem w Grecji
profesora z tamtejszej uczelni, który go pamięta, a ponadto chce odnowienia ówczesnej umowy. Od Januszewskiego dostawaliśmy zlecenia na ilustracje i okładki, dzięki
czemu udawało się przeżyć z asystenckiej pensji. Jako absolwent Wydziału Malarstwa
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11. Jan Rusiński, Konie i samochody, 2005, litografia, arch. pracowni prof. Rafała Strenta,
fot. B. Ciężkiewicz
12. Odsłonięcie ciężarówki z projektem Jana Rusińskiego nagrodzonym w konkursie „Sztuka
nie zna granic - wrzuć sztukę na pakę”, marzec 2005, fot. A. Szewczyk
13. Zenon Januszewski, Ilustracja do „Jutro” Josepha Conrada, 1967 akwaforta, akwatinta,
MASP, fot. B. Ciężkiewicz

12

miałem umiarkowane pojęcie o pracach projektowych, więc podglądałem kolegów.
Wszystkie detale, łącznie z liternictwem trzeba było perfekcyjnie „wyciągnąć kałankiem”
(to taki pędzel) – nie było żadnych fontów, letrasetów, a jedynie wzornik czcionek.
Kiedy rozejrzałem się trochę po krajowych uczelniach, okazało się, że wszędzie pracują ludzie pewni tego, że to oni są dla studentów, a nie odwrotnie. Zrobiło mi się
raźniej. We Wrocławiu poznałem profesor Halinę Pawlikowską, o której mało kto
wówczas słyszał, ale to spod jej anielskich skrzydeł wykluła się plejada znakomitości, które nazwano Wrocławską Szkołą Grafiki: Jan Jaromir Aleksiun, Andrzej Basaj,
Eugeniusz Smoliński, Get Stankiewicz. Później okazało się, że takich mecenasów jak
Pawlikowska, jest tam więcej, bo i Zbigniew Horbowy, Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki, Michał Jędrzejewski, Leon Podsiadły, Alojzy Gryt, Zbigniew Makarewicz i całe
mnóstwo ich wychowanków, którzy dziś w podobny sposób we wrocławskiej Akademii rozdają karty.
Znam w różnych miejscach trzech Stanisławów: Radwański, Rodziński, Wieczorek. Jest
jeszcze Eugeniusz Delekta, Ryszard Hunger, Maksymilian Snoch, Sławomir Iwański,
Wojciech Müller, Andrzej Banachowicz, Grzegorze: Banaszkiewicz i Chojnacki, Janowie: Pamuła i Nuckowski – a jest to skrócona lista przyjaciół! Muszę jeszcze alfabetycznie dodać dwa markowe nazwiska: Jacek Dyrzyński i Grzegorz Kowalski.
Radość i duma młodych artystów jest wystarczającą satysfakcją za wiele nadobowiązkowego trudu, a rodzicielskie uczucia są najbliżej tego, co czujemy.
Zatem warto. A teraz jak to robić? Każda okazja jest dobra. Powszechnie wiadomym jest, że los utalentowanej, młodej osoby nie jest łatwy, a więc należy jej
pomagać. W krajach o ugruntowanej demokracji służą temu relatywnie zamożna
klasa średnia i zaufanie rządzących w postaci mechanizmu odpisu podatkowego: obywatel sam decyduje, czy chce wspomóc chorych i biednych, czy zdolnych
i niezaradnych. Ta ostatnia kategoria często określa środowiska młodych arty-
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14. Marta Banaszek, Polacy - Henryk Tomaszewski, 2006, linoryt, arch. pracowni
prof. Rafała Strenta, fot. B. Ciężkiewicz. fot. B. Ciężkiewicz
15. Rafał Strent, Eos, 1974, fot. Galeria Studio
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stów. Pieniądze wrzucone do ogólnej kasy mogą być wydane na cele najpodlejsze,
nawet na agresję. Dlatego warto pamiętać o najmniejszej nawet alternatywie –
– a sponsorowanie sztuki jest ze swej natury piękne! Bywa także opłacalne…
W 1994 roku udało się odrodzić konkurs na najlepszą grafikę miesiąca. Tę nową jego
formę nazwaliśmy Grafiką Warszawską. Od poprzedniej wersji konkurs różni się tym , że
oprócz profesjonalistów mogą w nim brać udział studenci wszystkich uczelni artystycznych z Mazowsza, a więc i ci z Radomia, z Siedlec, z prywatnych uczelni warszawskich.
Z profesorem Stanisławem Wieczorkiem na końcu każdego roku chodziliśmy z misją
żebraczą, zdobywając środki na kolejną edycję w przekonaniu, że konkurs to przede
wszystkim szansa dla młodych. Zgromadziliśmy wszystkie prace nagrodzone, wspaniałą kolekcję dzieł, które są reprezentacją sztuki przełomu tysiącleci. Przede wszystkim jednak daliśmy szansę młodym artystom na pokonanie syndromu pierwszych kroków po dyplomie. Dziś czujemy się ojcami sukcesów Agnieszki Cieślińskiej, Małgorzaty
Dmitruk, Mateusza Dąbrowskiego – ale też erupcji talentów Leszka Hołdanowicza,
Ryszarda Gieryszewskiego czy Ewy Walawskiej, którzy odzyskali pole artystycznej
konfrontacji.
Trudno dziś spamiętać, gdzie wystawiali nasi podopieczni. Pani Elżbieta Kochanek
postanowiła przy rondzie Waszyngtona otworzyć Galerię Milano i do mnie przyszła po radę. Chyba była dobra, bo galeria działa do dziś. Moi wychowankowie
wystawiali w galerii Wzgórze Zamkowe w Lubiniu (piękne, autentyczne gotyckie
wnętrze) – pani Nina Stępień bardzo ich chwaliła za poziom artystyczny i odpowiedzialność. Niedawny nasz udział w konkursie im. Daniela Chodowieckiego (ufundowanym z Nagrody Nobla Güntera Grassa) był sukcesem wyjątkowo spektakularnym:
spośród wskazanych trzech osób Małgorzata Dmitruk otrzymała Grand Prix, a Mateusz Dąbrowski pierwszą nagrodę – którą ufundowano specjalnie dla niego, bo
w regulaminie jej nie było!
Mateusz Dąbrowski wygrał ponadto konkurs dla absolwentów naszej Akademii zorganizowany przez firmę Siemens. Inne podobne przedsięwzięcia to ogólnopolski konkurs
malarski Samsunga, konkurs dla naszych studentów ufundowany przez Państwa Gieryńskich, Ogólnopolskie Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu i mnóstwo imprez lokalnych w wielu miastach. Jadę, gdzie mnie proszą, bo to my jesteśmy dla studentów.
Z tego samego powodu nigdy nie uchylałem się od udziału i organizacji wspólnych
wystąpień ze studentami. Wystawialiśmy razem w galerii Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie, w Miejskiej
Galerii w Iławie – a nie podejmę się policzyć miejsc, gdzie „moje dzieci” błyszczały
talentami. Ostatnio była to galeria Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy,
gdzie pokazowi towarzyszyło niedowierzanie, że bez użycia komputera, ale zwyczajnie, ręcznie, można zrobić tyle pięknych rzeczy. Wystawa na Słowacji miała zachęcić
tamtejszych studentów do prostych działań warsztatowych – i chyba była sukcesem,
skoro prezentowano ją przez kilka miesięcy. Najbliższego lata ambitny klub jazzowy

34/35

15

Tak wielka wrażliwość, talent, zaufanie, inteligencja i pracowitość
powinny znajdować chętnego odbiorcę również tutaj, a nie tylko
w Nowym Jorku.
Ale jak to zrobić, kiedy wszelkie oszczędności zaczynane są od szeroko pojętej kultury?
W Komisji Edukacji Narodowej Cyprian Kamil Norwid miał te same
prawa członkowskie co reprezentanci nauki. Kulturę traktowano
wówczas na równych prawach z nauką. Sztuka i nauka – te komplementarne zjawiska nawzajem się inspirowały, tworząc jedność
środków i celów.
Mimo, że dziś w dochodzie narodowym przeznacza się na nie ledwie
ułamek procenta (co jest jawnym dowodem lekceważenia elit), warto może wewnątrz naszych środowisk doprowadzić do połączenia
sił – aby tym młodym dać w przyszłości cień szansy na sukces.
Jedna z naszych młodych asystentek w następujący sposób skomentowała zabiegi promujące twórczość i entuzjazm studencki:
„Teraz wiem, że tak można – że tak trzeba! Chyba miała dobry
przykład. A ze sztuką naprawdę nie wiadomo, bywa że pojawia się
na trzecim roku studiów…”

Rafał Strent

„Tygmont” z ulicy Mazowieckiej chce pokazywać grafiki i obrazy studenckie, bo każde miejsce jest dobre, jeśli dobrze służy sztuce.
Poza moim wydziałem kilka osób jest przekonanych, że młodym służy nasze zainteresowanie, że trzeba im pomagać, kiedy tylko można – i że wszystkim się to opłaci,
w szczególności – bezprzymiotnikowej kulturze. Wielce jestem z tego rad. Profesor Jacek Dyrzyński jest żywym przykładem wzajemnych pożytków, które powstają ze współpracy. On i jego studenci w Pracowni 59 (na Wydziale Malarstwa) niemal mieszkają, obdarzają nauczyciela bezgranicznym zaufaniem, wiedząc zarazem,
że sukces artystyczny nie musi być tożsamy ze społecznym uznaniem – czy zwyczajnie –
– z honorarium.
Profesor Grzegorz Kowalski wychował w swojej „Kowalni” całkiem sporą grupę artystów, o których zrobiło się głośno po obydwu stronach Atlantyku. Będąca wyrazem postmodernizmu sztuka krytyczna jest najbardziej ekspansywnym zjawiskiem
współczesności, najlepszym sposobem, by przypominać w świecie, że „Poland” to
nie „Holland”, że analizowane przez artystów problemy są pierwszorzędnej wagi
i dotyczą każdego, że jakość tych rozważań jest również pierwszorzędna – a uzyskiwany tą drogą PR jest niewiarygodnie tani!
Obydwaj koledzy robią bardzo dobrą robotę i tylko szkoda, że przedstawiciele mojego
narodu nie chcą zrozumieć, jak wielkie szanse tracą każdego dnia. Bo artysta zawiedziony na swoim społeczeństwie popada we frustrację, bywa, że odchodzi z zawodu.

grafik, malarz, profesor Wydziału Grafiki ASP,
na którym prowadzi dyplomującą Pracownię
Grafiki Warsztatowej. Autor ponad 50,
uczestnik ok. 300 wystaw malarstwa i grafiki.

OBRAZKI
DŹWIĘKOWE
Świat sztuki to dla wielu świat marzeń. Wybranym udaje się weń wejść.
Uczą się, ćwiczą, zdają konkursowe egzaminy, studiują, a na końcu...
pojawia się świat realny – świat pracy. Czy szkoła ich do tego zderzenia marzeń
z rzeczywistością przygotowuje? Jak ze swojego zadania – wprowadzania
w życie – wywiązują się pedagodzy? Czy absolwent szkoły artystycznej jest
„dzieckiem we mgle”, czy może wyraﬁnowanym biznesmenem „kupczącym”
sztuką? O wejściu w zawodowe życie muzyczne rozmawiałam z czworgiem
absolwentów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina.

Ewa Barciszewska
Aneta Łukaszewicz

mezzosopran

Nie oszukujmy się – czas studiów, niezależnie od uczelni, profesorów i wszystkiego innego, to czas, gdy człowiek krzepnie, dorośleje. Trudno stwierdzić, na ile i jak
bardzo ten proces jest powiązany ze spotykaniem konkretnych osób, a na ile płynie
się swoim nurtem. Trudno to rozdzielić i trudno zbadać, jak wyglądałoby to w innej
uczelni, wśród innych ludzi, bo czynników wpływających na naszą dorosłość zawodową jest ogromnie wiele. Czy jednym z nich są profesorowie? Na pewno tak. Ale jest
jeszcze nurt „osobniczy”. Ja miałam wielkie szczęście spotkać swojego profesora od
śpiewu – Jerzego Artysza – klucz do mojego śpiewania! Cały czas czuję jego opiekę,
jesteśmy w stałym kontakcie. Ten dar, tę niezwykłość odbieram teraz tak – profesor
robi wszystko, żeby już... nie być potrzebnym. Żebym mogła pójść sama swoją drogą.
Ale mnie nie odtrąca i z każdym problemem mogę się do niego zwrócić. To zdarza
się coraz rzadziej, bo on koncertuje, a moje życie zawodowe się rozwĳa. Wspólnego
czasu mamy coraz mniej, niezależności coraz więcej. Jednak on ciągle jest na wyciągnięcie ręki. To bardzo komfortowa sytuacja.
Na pierwszej lekcji, gdy spytałam profesora, czy mogłabym się u niego uczyć, czy
będzie to możliwe, kazał mi zadać sobie dwa kolejne pytania: Dlaczego śpiewam i jak
zamierzam to robić? Te pytania na różnych etapach rozwoju bardzo mnie stymulują.
Myślę zarówno o technicznej, jak i o muzycznej stronie śpiewania. O tej świadomości
z tyłu głowy. Pytania: po co, dlaczego – nasuwają kolejne, a to bardzo porządkuje
myśli i działania zawodowe. Szukając na nie odpowiedzi – doroślejemy.
Dlaczego śpiewam? Dlatego, że jest to najbliższa mi forma wyrażania siebie. Śpiew
jest moją pasją, miłością i ze wszystkich sztuk jest mi najbliższy. Taka się urodziłam. To jest mój środek ekspresji. Kiedy nie mogę czegoś zrobić, powiedzieć – muszę
zaśpiewać. Od profesora dostałam wiele informacji, co mogę zrobić, by najpełniej
i najczyściej wyrazić to, co mnie w środku „szarpie”. Po to i dlatego śpiewam. Robię to
głównie dla siebie, ale świadomość, że mój śpiew innym też bywa potrzebny – daje
szczęście. To pewnie zabrzmi potwornie egzaltowanie, ale naprawdę cieszę się, że
mogę uczestniczyć w muzycznym świecie innych ludzi.
Czy ze śpiewania można żyć? Udało mi się. Żyję z tego. Także dzięki profesorowi, który dawał mi odpowiednie wskazówki, popychał we właściwą stronę. Poza
tym – i nie jest to żaden idealizm – im bardziej wiem, co i jak chcę powiedzieć, tym
wyraźniejszą dostaję odpowiedź z zewnątrz. Im mniej mam wątpliwości co do swojej
drogi artystycznej, tym lepiej wszystko się układa. Warto ciągle wracać do pytań: po
co, dlaczego – bo wtedy każda chwila zawodowa, nawet ta spędzona na samotnym
ćwiczeniu w łazience, nabiera sensu.
>>
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Antoni Grzymała

reżyser dźwięku

Wszystko zaczęło się dopiero po maturze. Może dlatego, że wcześniej ojciec zwykł
mawiać: „Antkowi słoń na ucho nadepnął”. No i wieki całe trwałem w tym przekonaniu. Jako nastolatek zacząłem szukać własnej muzyki i wpadła mi w ręce kaseta Chopina, która zrobiła na mnie – w co trudno uwierzyć, ale to najszczersza
prawda – wielkie wrażenie. Zainteresowałem się klasyką, nauczyłem się (sam!) zapisu
nutowego, na własną rękę poczyniłem różne odkrycia z teorii muzyki.
Mając 19 lat zacząłem uczyć się muzyki formalnie. Ale nie byłem „goły”, bo miałem za
sobą prywatne lekcje fortepianu i różne przemyślenia. Zdałem z listy rezerwowej do
muzycznej wieczorówki na Miodowej. Na kontrabas, bo to był jedyny instrument, na
którym w tym wieku można było zacząć grać. Kontrabas mnie jednak nie wciągnął, bo
interesowało mnie wówczas zbyt dużo wątków. W końcu mój profesor od kontrabasowych nauk zasugerował mi reżyserię dźwięku. Przyjrzałem się temu pomysłowi i za
drugim podejściem do egzaminu wstępnego byłem już nad kreską.
Studia toczyły się spokojnym, studenckim tempem. Nie byłem w pełni przekonany, że
to ma być mój zawód. Po prostu obcowałem z muzyką i miałem z tego wielką frajdę,
bo studia reżyserskie na AMFC są moim zdaniem fenomenalnie dobrze pomyślane pod
każdym względem. Dzięki nim mogłem uczestniczyć w rozmaitych działaniach, które
traktowałem w dużej mierze „przyjemnościowo” – snując marzenia o przyszłości.
Im bardziej oddalam się od studiów, tym inaczej wszystko widzę. Generalnie: miałem
szczęście trafić do profesora Lupy, aktywnego zawodowo, który powiedział mi sporo
o tym, jak praca w zawodzie reżysera dźwięku wygląda. Różnie to jest w przypadku
reżyserii stricte muzycznej i reżyserii dźwięku w filmie. „Filmowcy” bardzo wcześnie
wchodzą w sytuacje zawodowe. Jeżdżą na plany, mają rozmaite praktyki. My też,
oczywiście, mieliśmy praktyki, ale – jak to bywa podczas studiów – wszyscy traktowali je trochę z przymrużeniem oka. Profesorowie dawali nam możliwość włączenia się
w ich życie zawodowe, ale nam nie zawsze chciało się z tego korzystać.
Czego stanowczo na studiach mi zabrakło? Wprowadzenia do „pracy z klientem”. Nauczono mnie bardzo dobrze rzemiosła i mogę się nim posługiwać bez problemu, ale
dopiero dziś wiem, że robiąc nagrania, trzeba przede wszystkim umieć rozmawiać
z muzykiem. Trzeba umieć go przekonać do swoich racji, czasem delikatnie mu wytłumaczyć, że się myli, że ja lepiej go słyszę, niż on samego siebie. Niestety, nasze
sesje nagraniowe ze studentami grającymi i śpiewającymi tak naprawdę były bardzo
skoncentrowane na nas. To były nasze zajęcia. To my biegaliśmy z profesorem od
reżyserki przez studio do sali koncertowej, ustawialiśmy mikrofony, słuchaliśmy: jak
to słychać, co się zmieniło... A ten, kto grał, to grał jak grał, i miał szczęście, jeśli się
nagrał. Grający byli naszym przedmiotem – nie podmiotem.
Dodam, że specyfiką pracy reżysera dźwięku przy nagraniach muzyki klasycznej jest
względna powolność nurtu muzycznych wydarzeń. I rzadkość tych zdarzeń. Płyty
klasyczne nagrywa się bardzo rzadko, a więc studentowi trudno w tym procesie
uczestniczyć.
Po studiach moje losy potoczyły się trochę inaczej, niż wcześniej myślałem. Wyjechałem z Warszawy, zająłem się administracją sieci i robiłem różne inne rzeczy. Nagle
jedna z wymarzonych wytwórni zaproponowała mi współpracę. No i to trwa. Wiem,
że robię to, co coraz lepiej umiem robić.

Michał Sławecki

muzyka kościelna,
kompozycja
Akademia wyposażyła mnie w szereg umiejętności, które z różną intensywnością studiowałem przez pięć lat. Niestety, samo wejście w dorosłe życie artystyczne i zawodowe musiało się odbyć z moim ogromnym udziałem. Muzyka kościelna to specyficzna
dziedzina, w której szkoła niewiele może pomóc. Trzeba działać samemu: znaleźć pracę w jakimś kościele, zaangażować się do zespołu muzyki religĳnej, chóralnej... Pomocy od szkoły oczekiwałbym w formie organizacji jakichś wyjazdów na specjalistyczne
sympozja, kursy, festiwale, bo w Polsce nie ma właściwie takich wydarzeń. Najbliższy
kurs chorału gregoriańskiego przeprowadza się we Włoszech. Tu mamy tylko jeden
festiwal muzyki sakralnej – Gaude Mater w Częstochowie. Mimo wszystko miałem
szczęście, bo wcześniej skończyłem Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku,
które mnie ukierunkowało.
Czy czegoś szczególnego oczekiwałem po mojej obecnej uczelni? Tak. Muzyka kościelna na AMFC jest prawie takim samym kierunkiem, jak gra organowa na wydziale
II. Można byłoby położyć większy nacisk na wejście w sacrum w muzyce w ogóle, na
chorał gregoriański... Ale wyboru szkoły nie żałuję i jeżeli raz jeszcze miałbym studiować to samo, to tylko w Warszawie. To są bardzo solidne i mądre studia.
A kompozycja, moja druga specjalność? Czy można coś jeszcze skomponować w dziedzinie muzyki kościelnej? Wszystko! Wystarczy „zacząć od Bacha”. On z niedzieli na
niedzielę komponował kantaty, oratoria, pasje, msze... Dzisiaj można by robić dokładnie to samo i komponować „co w duszy gra”. Tyle, że Jan Sebastian Bach miał kapelę,
miał chór, a współcześni proboszczowie nie są w stanie zapewnić nawet organów
piszczałkowych...

Jako „niezależny instrument wykonawczy” ma Pan wyłącznie siebie?
I tak i nie. Bo gdybym miał tylko siebie, to bym zwariował. Posiłkuję się oczywiście
zespołami wokalnymi, scholą gregoriańską i to wszystko muszę, niestety, robić charytatywnie. To jest straszna perspektywa dla studentów. Jeśli chodzi o stronę kompozytorską, to tylko dzięki pomocy kolegów – niejednokrotnie studentów – możemy
organizować koncerty kompozytorskie i wykonywać nasze utwory.
Ale wybierając tę specjalność nie oczekiwał Pan chyba sławy i chwały,
a raczej żmudnej pracy... Może ma Pan przynajmniej ochotę na jakieś
muzyczne szaleństwo?
Takie szanse daje mi kompozycja. Jednak najpierw należy zdać sobie sprawę z tego,
że bardzo jesteśmy obciążeni tradycją, kanonami istniejącymi w muzyce. Studiując
kompozycję – starałem się poznawać te nowe dla mnie obszary, których normalnie nie
zastosowało by się w muzyce kościelnej. To cała muzyka współczesna, awangarda...
Zresztą moje kompozycje są takie, że... nie wszystkie dziś zagrano by w kościele.
Stosowanie się do kanonów jest chyba nudne?
Bywa, ale jak mawiał prof. Marian Sawa – trzeba poznać całą tradycję, żeby wiedzieć,
z czym później zerwać. Do czego można się nie stosować. Tworząc akompaniament
do pieśni kościelnej staram się wprowadzać w nim za każdym razem coś nowego.
Nie tak, jak uczyły stare szkoły, że wszystkie zwrotki na tę samą modłę, wszystkie tak
samo zharmonizowane. Wprowadzam tam elementy muzyki współczesnej, poznane podczas studiowania kompozycji. Niektórzy, słuchając tego, odwracają się, jakby
chcieli spytać: o co mu chodzi? I właśnie wtedy wszystko nabiera sensu i szczególnego smaku.
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Zofia Dowgiałło

harfa, kompozycja
Moje studia harfowe dzięki profesor Urszuli Mazurek to był niezwykle cenny czas,
zarówno jeśli chodzi o sprawy warsztatowe, jak i ogólnomuzyczne. Jeśli mogę mieć
jakieś zastrzeżenia, to chyba tylko do samej siebie – że nie wykorzystałam w pełni
wszystkich swoich możliwości. Rzeczywiście, dzieliłam czas na dwa kierunki studiów,
studiowałam równolegle filozofię. Mam jednak nadzieję, że mój rozwój nie zatrzymał
się i że wszystko jeszcze przede mną. W każdym razie ciągle uczę się od mojej profesor, pracując jednocześnie jako jej asystent.
Co do możliwości znalezienia pracy w tym zawodzie, no cóż, chyba trzeba się o to
samemu zatroszczyć. Wydaje mi się to zresztą zupełnie naturalne, przede wszystkim
dlatego, że każdy z nas sam musi zdecydować o profilu swojej kariery, to znaczy musi
odpowiedzieć sobie na pytanie, czego właściwie chce. Niektórzy dobrze się czują w orkiestrze, inni chcą grać tylko solo i grają wszystko lub specjalizują się w określonym
repertuarze. Ja od początku studiów interesowałam się zarówno muzyką dawną, jak
i współczesną, zajęłam się także improwizacją i kompozycją. W związku z tym mam
już trochę doświadczenia w tych, na pierwszy rzut oka, zupełnie różnych dziedzinach
i staram się w tym kierunku dalej rozwĳać, czemu zresztą służą moje obecne studia
kompozytorskie. Tak się szczęśliwie złożyło, że przy całej tej różnorodności, a może
właśnie dzięki niej, udaje mi się jakoś zarobić na swoje utrzymanie. W każdym razie
wszystkie te działania staram się sprowadzić do wspólnego mianownika – robić to na
najwyższym poziomie.

Ewa Barciszewska

skończyła pedagogikę na Wydziale Filozoficzno-Historycznym
Uniwersytetu Wrocławskiego i studia podyplomowe
na Pomagisterskim Dziennym Studium Dziennikarstwa
w Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Stowarzyszenia
Dzienikarzy Polskich. Od stycznia 2007 r. pracuje w Katedrze
Nauk Humanistycznych Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Warszawie.

W

sparcie wybitnie uzdolnionych twórców, osób wyróżniających

się osiągnięciami artystycznymi lub naukowymi poprzez działania zmierzające
do zwiększenia popularności, opierające się także na informowaniu
i uświadamianiu – oto różne oblicza promocji. Jak realizuje się zadania
promocyjne w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina?
Dziedzicząc niemal dwustuletni dorobek publicznego nauczania muzyki
w Warszawie, skupia ona polskie elity muzyczne, daje wykształcenie
wielu generacjom uznanych w świecie muzyków i fakt ten stanowić może
część odpowiedzi na zadane pytanie. Spróbujmy jednak spojrzeć
na problematykę promocji i promowania w odniesieniu do niełatwych
wymogów stawianych przez współczesny rynek artystyczny.

Piotr Kędzierski
Rysunki: Piotr Ciećkiewicz
Fotografie: Agata Dudek

O

blicza
promocji
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becny czas, bogaty tak w przemiany kulturowe, jak i te dotyczące
funkcjonowania muzycznej „giełdy” – rynku niezupełnie jeszcze wolnego, jego chłonności i zarazem ograniczoności, w uczelni zaś będący intensywnym okresem strukturalnych transformacji, daje asumpt
do refleksji nad zasięgiem i skutecznością jej działań promocyjnych.
Do dyskusji na ten temat włączyli się dziekani poszczególnych wydziałów uczelni, opowiadając w jaki sposób promowani są absolwenci
i studenci, jakie elementy promocji mogą pomóc tej grupie artystów
w odnalezieniu się w skomplikowanej rzeczywistości rynkowej oraz
wreszcie, czy jej zasięg obejmuje wszystkich, czy też tylko najbardziej
uzdolnionych.
Promocja przyjmuje często formę nieoficjalną poprzez różnego rodzaju kontakty środowiskowe, bywa jednak, że opiera się na oficjalnych działaniach. „Zorganizowana działalność promocyjna – informuje dziekan Wydziału VI – prof. Witold Osiński – obejmuje na
przykład obowiązek wakacyjnych praktyk studenckich na Wydziale
Reżyserii Dźwięku (nawet do 24 tygodni) w placówkach związanych z udźwiękowieniem, takich jak studia nagraniowe, telewizja,
radio, instytucje filmowe. Wielu naszych absolwentów dzięki tego
typu kontaktom zostało zaangażowanych przez różne firmy fonograficzne”. Podobnie, wedle życzenia dziekana Wydziału I – Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, prof. dr hab. Jagny Dankowskiej,
promocja ma się stać oficjalnym narzędziem w nowej strukturze
uczelni:
„Program

przedmiotów wykładowych

i ćwiczeń z zakresu promocji musiałby
być na tyle aktualny, by znaleźć się
w standardach programowych studiów
licencjackich i magisterskich, systemu studiów
dwustopniowych, który teraz wprowadzamy”.
Jednak zaczyn usystematyzowanej promocji odnaleźć można już teraz w siatce godzin. Dziekan Wydziału IV – Wokalnego, prof. Ryszard
Cieśla przyznaje, że „z zagadnieniem marketingu wiąże się psychologia funkcjonowania człowieka, a szczególnie artysty, obejmująca
chociażby naukę o napięciach czy stresie. Jestem tu prekursorem:
z inicjatywy mojej i pani dr Jolanty Welbel, pracownika Międzywydziałowej Katedry Psychologii Muzyki, w naszej Akademii wykładany
jest przedmiot Warsztaty emocjonalne. Prawdopodobnie nowa struktura studiów będzie sprzyjała rozwĳaniu zagadnień związanych
z promocją. Dziekan Wydziału II – Fortepianu Klawesynu i Organów,
prof. Jerzy Sterczyński nie kryje jednak swoich obaw: „Siatka godzin
jest siatką dydaktyczną, a przy tak szybko zmieniającej się rzeczywistości – niekoniecznie spójną. Czas tworzy ciągle sytuacje, za którymi
w jakimś sensie nie nadążamy”. Możliwości promocji upatruje prof.
Sterczyński gdzie indziej: „Promocja to także próba wskazania drogi
osobom zdezorientowanym. Profilowanie studiów dałoby im szansę
rozpoznania i odnalezienia swojej drogi, a wykształcenie i zdobyte
umiejętności byłyby zgodne z jego indywidualnymi predyspozycjami
i poziomem uzdolnienia.”
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la wybranych studentów dostępne są zarówno stypendia ministerialne jak i fundowane przez prezydenta Keimyung University
w koreańskim mieście Daegu. „W promocję włączają się również
konsorcja bankowe oraz inne instytucje – podkreśla prof. Dankowska
– jedną z nich jest francuska grupa bankowa Sociéte Générale, która
podczas „Święta Uczelni”, 22 lutego 2007 r., wręczyła stypendia wybitnym studentom”. Istnieją również inne formy promowania, obejmujące między innymi pomoc finansową, istotną w procesie kształ–
cenia za granicą. Prof. Ryszard Cieśla zauważył, że „dzięki staraniom
pani prorektor ds. Kontaktów Zagranicznych, prof. Elżbiety Tarnawskiej, uczelnia École Normale Supèrieure w Paryżu ufundowała roczne stypendium studentce Wydziału Wokalnego, Aleksandrze
Resztik, która równocześnie promuje w Paryżu nas, a także swoją panią profesor. Istnieją też stypendia koreańskie, przyznawane corocznie studentom polskim, w tym roku ich wymiar zostanie zwiększony.”

R

ównocześnie jednak dziekani nie kryli swoich
życzeń, niespełnionych nadziei i obaw. Na przykład
prof. Osiński życzyłby studentom – „aby oferowana
im była – przez instytucję rządową czy pozarządową
– stała dotacja mająca na celu wyposażanie Wydziału Reżyserii Dźwięku w aktualne urządzenia, aby ten
elitarny Wydział mógł oferować im jeszcze wyższy
poziom kształcenia. Uczestnicy wymian studenckich
w ramach programu Socrates – Erasmus poznają
nowe środowisko, pracują często na lepszym sprzęcie
technicznym, lepszym oprogramowaniu. Na tym polu
świat w zawrotnym tempie pędzi do przodu. Studenci
wyjeżdżający w ramach wymiany międzyuczelnianej
mają możliwość zapoznania się z różnymi rodzajami
sprzętu najnowszej generacji.”
>>

D

ziekan Wydziału II sytuację okresu transformacji, w jakiej
znajduje się uczelnia, charakteryzuje w następujący sposób: „Nie
ukrywam, że w naszym środowisku pojawiają się nowe idee, jednak
o ich realizację nie jest łatwo. Na pewno chcąc pomóc młodemu,
uzdolnionemu człowiekowi, możemy prowokować pewne korzystne
dla niego sytuacje, ale aktywność ta odbierana jest nie jako system
tylko działania incydentalne, np. poszczególnych profesorów. W dzisiejszej rzeczywistości nie widzę sposobu, aby młodym ludziom pomóc inaczej, jak tylko doraźnie. W słowie »pomoc« chciałbym zawrzeć
także szeroko pojęte „nauczanie” (nie lubię słowa »dydaktyka«). Wiadomo, że sztuka wymaga sponsorowania przez państwa. Przyjrzyjmy
się innym krajom: po zjednoczeniu Niemiec okazało się, że pieniędzy
na kulturę jest mniej, ponieważ państwo dużo ona kosztuje. System
amerykański natomiast jest przede wszystkim systemem działania
odpisów podatkowych, fundacji, prawo konstruowane jest tam w ten
sposób, że na sztukę warto jest oddawać pieniądze. W Polsce system
taki nie funkcjonuje, prawo nie jest korzystne dla osób chcących
wspomagać kulturę i sztukę. Kiedyś ważną funkcję promocji spełniało Krajowe Biuro Koncertowe, niejedna kariera w Polsce była efektem
działalności tej instytucji. Czasy te minęły bezpowrotnie.

Dziś nawet najbardziej wpływowe nośniki,
o największych możliwościach promocyjnych,
jakimi są radio i telewizja, uchylają się od tej
funkcji. Akademia jest w bardzo gorącym okresie adaptacji do wymogów, rozporządzeń, ustaw,
zmian. Panuje na tym obszarze duży ruch, nie
mamy poczucia stabilności. Myślę, że systematyczną promocję będziemy mogli rozpocząć
dopiero wtedy, gdy poczujemy komfort, że nic
już nas burzliwego nie czeka od strony prawnej.
Ten proces dostosowawczy jest konieczny, nie możemy przed nim
uciec. Sprawa promocji to pewien typ polityki działań wobec młodego pokolenia. Jednak stworzenie bardziej indywidualnych modułów,
czyli na przykład pedagogicznego i kameralnego profilu studiów, będzie posunięciem niesłychanie kosztownym, pociągającym za sobą
konieczność zwiększenia liczby godzin, także zajęć indywidualnych.
Będąc za elastycznym i indywidualnym podejściem, jako dziekan jestem ograniczony finansami i dlatego stan, w jakim się znajduję nazwałbym swoistą schizofrenią.”

T

ematyka promocji rozbrzmiewa w Akademii Muzycznej na
różne tony. W radośniejszy timbre uderzają dziekani Wydziału I i VI.
Oboje podkreślają, że atutami uczelni, wspomagającymi w sposób
naturalny i bezpośredni studentów i absolwentów, jest znakomita
kadra profesorska oraz atrakcyjny, wielowątkowy program nauczania. Profesor Dankowska zaznaczyła, że „bezpośrednia promocja
nie jest nadrzędnym celem działań Wydziału. Jest nim maksymalnie dobre wykształcenie, owocujące od lat dużą liczbą uznanych
w świecie sztuki absolwentów. Wykładają u nas osoby, o których
mówi się maestro: profesorowie Antoni Wit, Marek Pĳarowski, Ryszard Dudek, Szymon Kawalla, Tomasz Bugaj. Uczą oni nie tylko dyrygowania, ale i odnajdywania się w rzeczywistości zawodowej. Fakt
ten i wynikający z niego poziom kształcenia pozwala na zawodowy
start wielu dyrygentom, z dobrą szansą kontynuacji drogi twórczej.
Możemy się pochwalić, że dyrektorem Polskiej Orkiestry Radiowej
został niedawno absolwent klasy prof. Bogusława Madeya, Łukasz
Borowicz, doktoryzując się uprzednio w zakresie dyrygentury pod
kierunkiem prof. Antoniego Wita. Dzięki staraniom rektora Akademii, prof. Stanisława Moryto, dyrygenci naszej uczelni, jako jedynej
w Polsce – brzmi to paradoksalnie – mają przywilej spotkań i pracy
z zawodową orkiestrą. Pod tym i innymi względami uczelnia nasza
jest wiodąca, co było podkreślane w niedawnych ocenach Komisji
Akredytacyjnej.” Dziekan Wydziału VI zauważył, że
„wiedza

zdobyta na Wydziale Reżyserii Dźwięku

procentuje umiejętnością odnalezienia
się w różnych sytuacjach i instytucjach,
opiera się bowiem na szerokim spektrum
tematycznym. Z jednej strony są to przedmioty
artystyczne, z drugiej zaś techniczne. Skala
możliwości zawodowych jest więc duża: od
przygotowywania dźwięku do filmu, poprzez
funkcje edytorskie, montażowe, piastowanie
funkcji doradczych (np. oprawy muzycznej),
aż do realizacji nagrań fonograficznych.”

I

stotną dla młodych naukowców funkcję promocyjną pełnią sympozja i konferencje, w których Akademia
Muzyczna bierze udział w charakterze zarówno organizatora, jak i instytucji delegującej studentów. „Realizowane są międzynarodowe spotkania, w których
uczestniczą studenci, na przykład w bieżącym roku
akademickim studenci kompozycji wyjechali na sympozjum kompozytorskie do Pragi. Ich wystąpienia zostały ocenione bardzo wysoko. Organizowane są również sesje naukowe obejmujące dziedziny kompozycji
i teorii muzyki, zapoczątkowane przez prof. Mariana
Borkowskiego. Wydarzenia te cieszą się bardzo dużą
popularnością, w tym roku odbyła się sesja naaukowa
poświęcona toposowi w muzyce polskiej pierwszej połowy dziewiętnastego wieku (planowana jest jej kontynuacja)” – wspomniała prof. Dankowska. „W ramach
działalności Wydziału VI organizowane są wyjazdy
na międzynarodowe sympozja, w ostatnim okresie
nasi studenci regularnie pojawiali się na sesjach organizowanych przez AES [The Audio Engineering
Society – red.] czy też Tonmeistertagung w Karlsruhe”
– podkreślił prof. Osiński.
>>
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I

nnym bardzo ważnym narzędziem promocji studentów kierunków wykonawczych jest możliwość publicznego prezentowania się
na koncertach, których w Akademii Muzycznej w Warszawie nie
brakuje. Ich rolę szczególnie podkreśla dziekan Wydziału Wokalnego: „Zasługą władz uczelni od kilku już kadencji – rektora Zimaka,
rektora Chorosińskiego, czy też obecnego rektora Moryto oraz jego
współpracowników, rektora Lasockiego, prof. Sroczyńskiego – jest
niezwykle bogate życie artystyczne Akademii, wymieńmy chociażby
cykle środowe, niedzielne czy poniedziałkowe. Osoby te wiedziały,
że dydaktyka musi być wsparta stałą praktyką wykonawczą. Ciągła
konfrontacja swoich możliwości sprawia, że artyści nie żyją w świecie wirtualnym, lecz poddają się realnej ocenie. Wydział wokalny
w osobie dziekana, prodziekana prof. Elli Susmanek i kierownika
Katedry Wokalistyki, prof. Jerzego Knetiga, włączył się w ten wcześniej zapoczątkowany nurt. Promocja jest więc uświadamianiem i informowaniem, stwarza także dobrą konkurencję – od samego początku mojej kadencji byłem o tym głęboko przekonany.

Promocja ta dotyczy już studentów I roku,
kiedy ogłaszamy jakiś projekt artystyczny,
do którego odbywają się przesłuchania otwarte
dla wszystkich studentów naszego Wydziału.

D

o konfrontacji opinii wynikającej z charakteru studiów, narzędzia cennego w promowaniu tak wszystkich studentów, jak i indywidualnie każdego talentu, nawiązała także prof. Dankowska – „Na
naszym wydziale są dwa kierunki i trzy specjalności. Studenci, studiując razem, nawet w sposób niezamierzony zestawiają, porównują swoje punkty widzenia. Owa niezwykle stymulująca interdyscyplinarność
będąca rdzeniem Wydziału I jest cennym narzędziem, dzięki któremu
mogą się lepiej odnaleźć w złożonym świecie artystycznym.”

Projekty te są często powtarzane np. w Teatrze Wielkim, Filharmonii
w Białymstoku, mają bardzo dobre recenzje. Spotykamy się z wielką
życzliwością i zrozumieniem dla tej idei ze strony innych dziekanów, ponieważ projekty te bardzo często realizowane są wspólnie.
Tak było na przykład z La Petite Messe Solennelle prowadzoną przez
prof. Kusiela-Moroza. Jednym z tych projektów było też wykonanie
Mszy Koncertowej Mozarta, zaproponowane przez dyrektora Marcina Nałęcza-Niesiołowskiego – wcześniej ogłosiliśmy przesłuchanie,
podczas którego wyłoniliśmy najlepszych solistów. Również Romuald Tesarowicz, związany z Filharmonią Jeleniogórską, zwrócił się
z propozycją obsadzenia niektórych partii w Czarodziejskim Flecie.
Chciałbym gorąco podziękować prorektorowi Romanowi Lasockiemu, który jest ogromnie życzliwy działalności naszego wydziału, jest
prawdziwym „dobrym duchem”, inicjatorem wielu przedsięwzięć,
jak w przypadku Czterech Pór Roku – przyszłorocznego projektu,
w którym prawdopodobnie będzie mogło wziąć udział aż szesnastu studentów. Wydarzenie to będzie miało miejsce w Filharmonii
Jeleniogórskiej. Wreszcie, dzięki życzliwości dyrektora Antoniego
Wita nasi znakomici absolwenci – Iwona Sobotka, Artur Ruciński i Andrzej Wiśniewski – wystąpią w realizacji Carmina Burana
w najlepszej filharmonii w kraju, z najlepszą orkiestrą i znakomitym
dyrygentem.”

Piotr Kędzierski
pianista, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina, związany z uczelnią, prowadzadzi zajęcia
dydaktyczne oraz współpracuje z prorektorem ds. kontaktów
zagranicznych. Piotr Kędzierski jest uczestnikiem Studiów
Doktoranckich w warszawskiej Akademii Muzycznej.

1. Lorin Maazel ze studentami warszawskiej Akademii Muzycznej: Kazimierzem Dąbrowskim, Michałem
Czubaszkiem, Mają Metelską i Zuzanną Scheiner; fot. z archiwum ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Dyrygent
artysta
mistrz
Lorin Maazel w Warszawie
O tym, że we wtorek, 3 maja 2007 roku zagra w Warszawie The New York
Philharmonic Orchestra głośno było od kilku miesięcy – już w połowie
grudnia ubiegłego roku Filharmonia Narodowa sprzedawała bilety
na ten koncert. Z Nowojorczykami miał zagrać na fortepianie Emmanuel
Ax – o tym także wiedzieli wszyscy, których choć trochę interesuje muzyka.

studentka teorii muzyki oraz dyrygentury
symfoniczno-operowej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina. Współpracuje z uczelnianym
biurem koncertowym, przygotowując opisy koncertów środowych. Prowadzi prelekcje
dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku przychodzących na koncerty do AMFC.
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Lilianna Krych

utworem i kierowania grupą muzyków. Maestro był bardzo życzliwy i odpowiadał z równym zaangażowaniem
na wszystkie pytania, przytaczając anegdoty ze swojego
życia.
Najbardziej „praktyczne” pytanie zadała pierwsza
1 osoba, do której zwrócił się Maestro Maazel. Wyrwana „jak do tablicy”, zapytała zwyczajnie, czy moglibyśmy następnego dnia wejść na próbę orkiestry. To
Natomiast chyba nikt nie spodziewał się, że pełniący od pięciu lat
był po prostu strzał w dziesiątkę! Maestro zgodził się
funkcję szefa nowojorskiej orkiestry Lorin Maazel – dyrygent, którebardzo chętnie. Dla tych, którym nie udało się wcześgo w środowisku artystycznym nikomu nie trzeba przedstawiać,
niej zdobyć biletu na koncert, była to jedyna szansa,
w dniu poprzedzającym koncert spotka się w Warszawie z młodymi
by usłyszeć nowojorską orkiestrę, dla nas wszystkich
dyrygentami – studentami Akademii Muzycznej. Zwłaszcza dlatego,
– okazja do podpatrzenia artystów przy pracy.
że jego dwudniowy pobyt w Polsce wpisany był w długie tournée po
Europie. Było to dla nas – studentów dyrygentury – wielkie zaskoc- Ale zanim parę słów o próbie i koncercie, wrócę jeszcze
zenie i wielka radość. Chyba każdy, kto w przyszłości ma prowadzić na chwilę do środowego spotkania w rezydencji ambazespół, chciałby usłyszeć, co mówi o pracy dyrygenta dyrektor jednej sadora, a konkretnie do jego drugiej części – bankietu z członkami nowojorskiej orkiestry. Trudno byłoby
z najlepszych orkiestr świata!
Gospodarzem spotkania, które odbyło się w słoneczne środowe popo- oczekiwać przyjemniejszego spotkania. To wspaniałe,
łudnie przy ulicy Idzikowskiego w Warszawie, był ambasador Stanów że ci fenomenalni muzycy są także niezwykle sympaZjednoczonych w Polsce, pan Victor Ashe. Zaplanowano około półgo- tycznymi i otwartymi ludźmi. Z prawdziwą życzliwośdzinną rozmowę z Maestro Maazelem, a po niej – jak informowało cią opowiadali o swoich doświadczeniach w orkiestrze,
imienne zaproszenie – bankiet z członkami orkiestry. Nas – studen- o amerykańskich uczelniach, o swoich wrażeniach
tów i absolwentów dyrygentury było w sumie trzynastu. Przywitani z pobytu w Polsce... Zamieniliśmy też kilka słów z jeprzez Ambasadora, usiedliśmy na kanapach dookoła Mistrza i czeka- dyną polską członkinią orkiestry – skrzypaczką Hanną
liśmy na to, w jaki sposób poprowadzi on to spotkanie. Zapewne nie- Lachert.
Następny dzień, czwartek – 3 maja, zapisał się
jedna osoba zadawała sobie w duchu pytanie, jakim człowiekiem jest
w mojej pamięci jako jedno z piękniejszych przeżyć
sławny Maazel. Jak patrzy na świat? Co ceni w muzyce i w dyrygowamuzycznych. Próba I Koncertu Fortepianowego Joniu? Rozmowa już się zaczynała, ale najpierw trzeba było poznać się
hannesa Brahmsa była przykładem rozmowy pianinawzajem. Maestro poprosił nas o przedstawienie się i zaproponował,
sty, dyrygenta i orkiestry o muzyce, ale bez długich
żeby każdy zadał mu jedno pytanie. Odpowiedzi na nie tworzyły swozdań i wywodów – przy pomocy samych gestów,
bodny tok refleksji o muzyce i dyrygenturze.
spojrzeń i pojedynczych tylko słów. Naprawdę trudPadały najróżniejsze kwestie – niektóre bardzo szczegółowe, np. jak
no pisać o próbie i koncercie Filharmonii Nowoutrzymywać właściwe tempo w Egmoncie Ludwiga van Beethovena;
jorskiej z Emanuelem Axem i Lorinem Maazelem,
albo: gdzie pogłębiać wiedzę i umiejętności po studiach i gdzie szukać
nie używając górnolotnych sformułowań i wzniosłych
mistrzów, którzy wytkną błędy i wskażą dobrą drogę. Przeważały jedokreśleń: precyzja i dokładność wprost perfekcyjna,
nak problemy ogólne: jak radzić sobie ze słabymi orkiestrami, kiedy
program jest za trudny. Czy dobry dyrygent to dyktator, czy raczej przyfeeria pięknych barw, zrozumienie i wyczucie frazy...
jaciel muzyków? Czy granie w zespołach kameralnych jest potrzebnym Nie wiem, komu należą się największe podziękowania
i wartościowym doświadczeniem, zanim stanie się na podium z batutą za dwa dni tych niezwykłych przeżyć – gościnnemu
w ręku? Jak wzbudzić autorytet, gdy zaczyna się karierę będąc mło- ambasadorowi czy też inicjatorowi i organizatorowi
dym i nieutytułowanym? Padło pytanie o relację i związek matematyki spotkania z Lorinem Maazelem – profesorowi Antoniez muzyką, a także o to, czy i jak znakować partytury i materiały nutowe mu Witowi, a może samemu Maestro Maazelowi, który
z wielką sympatią przyjął grupę młodych dyrygentów,
dla orkiestry.
Odpowiedzi potwierdzały wpajane nam tu, w Warszawie, przekonanie, a potem dostarczył im wspaniałych wzruszeń artyże dyrygent to przede wszystkim sługa kompozytora i jego muzyki; że stycznych. Na pewno zapamiętam te dwa dni (i wiem,
profesjonalizm, wrażliwość, uczciwość wobec siebie, innych ludzi i sztu- że nie tylko ja) jako czas obcowania z prawdziwą sztuki są wartościami nadrzędnymi, które wyznaczają sposób pracy nad ką i wielkimi artystami.

Horyzont i okolice
Przyglądając się twórczości Tomasza Ciecierskiego

„Krzątając się po pracowni,
co jakiś czas coś wpada w ręce,
coś się zauważa,
choćby wyglądając przez okno.
I często właśnie w takich momentach
i z takich marginaliów
powstają obrazy.”1
Tomasz Ciecierski

z perspektywy retrospektywy2, można odnieść
graniczące z pewnością wrażenie niewymuszonego
bogactwa wątków, różnorodności ścieżek,
które artysta tyleż wydeptał, co wskazał.
Z pozoru wydają się one cokolwiek splątane,
hermetycznie zagmatwane, a jednak uważny widz
dostrzega konsekwencję w decyzjach
podejmowanych w różnych momentach twórczości.

Artur Tanikowski

Paleta malarska, 1972,
olej na płótnie,
wł. artysty

Bez tytułu, 2002,
fotografi a,

Zamęt, 1982, olej na płótnie,

5
Tworzyli ją: Krystiana Robb-Narbutt, Ewa Kuryluk, Andrzej Bieńkowski, Andrzej Bielawski,
Jan Dobkowski, Łukasz Korolkiewicz, Włodzimierz Zakrzewski. Por. W. Włodarczyk,
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1944–2004, Warszawa 2005, s. 347.
6
Dorota Monkiewicz, Legat koloryzmu. Malarstwo w kręgu Akademii Sztuk Pięknych,
[w:] Powinność i bunt. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1944–2004,
red. M. Sitkowska, Warszawa 2004, s. 234.

wł. prywatna (Poznań)

Malowanie obrazów – pejzaż

wł. Muzeum Narodowego

ekspresyjny, lata 70. XX w.,

we Wrocławiu

kredka na papierze, wł. artysty

1

na Wydziale Malarstwa zajęcia z rysunku w nieortodoksyjny, wyłamujący się z ówczesnych schematów sposób, za co był ceniony przez studentów. Jednak po kilkunastu latach porzucił karierę
pedagogiczną, także wobec wyzwań artystycznych, które sobie
stawiał.
Już w pierwszych znanych obrazach rozliczał się z balastem
postkapistowskiej edukacji w Akademii, m.in. pracą Paleta malarska (akademicka) z 1972 roku.6 Przedstawia ona inwentarz rozmaitych kleksów, impastów, rozmazów farby każdorazowo innej barwy
– każdy sklasyfikowany, nazwany w oparciu o kuchnię malarską kolorysty. Ten swoisty słownik chromatyczny opisuje nie tylko semantykę i symbolikę barw, ich istotność dla palety twórcy ale też pewne
przypisane im (czy raczej opisywane przez nie) kształty czy emocje.
Sąsiadują tam ze sobą np. kolor „ognisty”, „przecinkowy”, „bumerangowy”, „wstrętny” czyli zielono-żółto-żarówkowy. Właśnie poprzez zabieg subiektywnej, emocjonalnej hierarchizacji kolorów, do
ukazanej w Palecie postkapistowskiej alchemii Ciecierski wpuszcza
element krytycznej, zdystansowanej ironii.
Nie da się jednak ukryć, że malarz po dziś dzień dowodzi kolejnymi
pracami dużej kultury kolorystycznej, a wrażliwość ta przejawia się
w dziełach z pozoru odległych od malarstwa, choć z jego pojęciem
dyskutujących na sposób konceptualny. Jedna z nich powstała 30
lat po studiach, skomponowana z kilkudziesięciu ułożonych w rów-

2

Inżynier Mamoń kończył swą słynną kwestię o polskim kinie słowami: „... i wychodzę”. Wyobraźmy sobie obraz – istnieją przecież mówiące obrazy, właściwie każdy coś
mówi – który mówi: „I... nie wychodzę!”. Ciecierski ujawniając czasem tajniki swego
warsztatu, pisze m.in.: „Jeżeli jakiś obraz mi nie wyjdzie, co przecież się zdarza, to
potem trudno mi rozstać się z jego fragmentami, więc wycinam te lepsze »kawałki«”3.
A więc obraz ma prawo „nie wyjść” i wciąż być traktowanym poważnie? A jakże,
czasem wręcz powinien się malarzowi nie udać – mógłby skonstatować obserwator
obeznany ze strategiami stosowanymi przez Ciecierskiego i ich owocami. Przytoczone
słowa malarza zawierają dozę zdystansowanej ironii. Bo czym właściwie jest dla niego
obraz, gdzie kończą się granice konwencjonalnie rozumianego dzieła, wynikającego
z przeprowadzonego procesu malarskiego, a zaczyna obszar wizerunku jako finalnego
produktu artystycznej gry – tyleż z pamięcią i własną twórczością, co rozmaitymi,
wszczepionymi w nią, wizualnymi marginaliami, by posłużyć się tytułem wystawy
w Galerii Le Guern.4 Przedmiot nazywany potocznie obrazem to ten przez artystę
arbitralnie wybrany i umieszczony na wystawie, co oczywiście nie daje gwarancji,
że dotrwa on w niezmienionej formie do kolejnego pokazu. Nie ma znaczenia, ile
w nim fotografii, malowidła, rysunku, collage’owej wklejki – twórca wciąż uznaje go
za obraz.
Tomasz Ciecierski studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale
Malarstwa w latach 1965–1971, kolegował wówczas ze środowiskiem przyszłej grupy „Śmietanka”.5 Był uczniem kolorysty Juliusza Studnickiego, a wobec jego choroby
dyplom zrobił u jego żony, Krystyny Łady-Studnickiej (następczyni Eugeniusza Eibischa), której został asystentem. Pracował na uczelni w latach 1972–1986, prowadząc

Marginalia. Z Tomaszem Ciecierskim rozmawia Bożena Czubak , [w:] Tomasz Ciecierski. Obrazy niesfotografowane,
kat. wystawy pod red. B. Czubak, Galeria Le Guern, Warszawa 2004, s. 8-9.
Tomasz Ciecierski. Obrazy i prace na papierze 1972–2007, koncepcja, scenariusz wystawy i opracowanie katalogu W. Nowaczyk;
Muzeum Narodowe w Poznaniu, kwiecień – czerwiec 2007. Właśnie ta ekspozycja zainspirowała powstanie niniejszego tekstu.
3
Marginalia, op. cit., s. 5.
4
Por. przyp. 1.
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nych rzędach fotografii tego samego zlewu, po spłukaniu pędzli wypełnionego wodą
o innej każdorazowo barwie (Bez tytułu, 2002). Kolejne prace i wystawy artysty zdają się odsłaniać kolejne karty redagowanego przezeń od lat „traktatu o malarstwie”,
w którym udaje mu się unikać zasadzek czyhających na obszarze tautologicznego
„malarstwa o malarstwie” czy „malowania o malowaniu”.
Zaczęło się to właściwie już w okolicach wspomnianej Palety malarskiej, w latach 70.
– od obrazów i rysunków przedstawiających, z dużą dozą kontrolowanej formalnej naiwności, przybory malarskie w swoistych tablicach poglądowych, udzielających przekornych instrukcji także co do sposobów zamalowywania. Jeden z rysunków zawierał
„elementarzową” inskrypcję: „mały pędzel, mały obraz, duży obraz, duży pędzel / E.
Arct”. To, cokolwiek kpiarskie zdystansowanie się wobec przywołanego z nazwiska
kolorysty, malarza przedwojennej Szkoły Warszawskiej, którego Ciecierski zapewne
zdążył poznać podczas studiów, ma symptomatyczne znaczenie. Wyprzedza strategie
zastosowane przez malarzy młodszych generacji, dla których istotny okaże się sam
napis w obrazie jako nośnik konceptualnego dyskursu z tradycją artystyczną czy rzeczywistością (Paweł Susid), bądź też elementarz (czy podręcznik) jako źródło inspiracji
formalnych i magazyn motywów (Jarosław Modzelewski).7
Tak więc u swych początków – co nie może dziwić w latach 70. – twórczość Ciecierskiego konceptualizuje się, bo już wtedy przejawia on skłonności do systematyzacji,
katalogowania, rejestrowania malarskich przemyśleń.8 Wystawiane na różnych etapach drogi twórczej obiekty (bo nie tylko obrazy malarskie) niejednokrotnie same
dla siebie stanowią własną dokumentację. Innym zabiegiem wiązanym z praktykami
konceptualistów jest swoista wizualizacja błędów, wprowadzanie do obrazów przekreśleń.9 Dzieje się tak już w serii Obrazów alogicznych, powstających od połowy lat
70. aż po koniec następnej dekady. Pojawiają się w nich zestawienia motywów przywołujące automatyczny zapis surrealistów – malowane w osobnych polach, przypominających ikonowe klejmo pejzaże, zwierzęta, ideogramy, niedookreślone sylwety
– w pozornie absurdalnych zestawieniach, w estetyce zwróconej ku kiczowi.
Malarz nie zamyka się nigdy w pojedynczej formule, od malowania i rysowania konceptów malarskich jego obrazy ewoluują ku formom bardziej narracyjnym. Od początku lat 80. zaludniają się, gęstnieją ideogramowym tumultem i zamętem. Właśnie Tumult i Zamęt to tytuły dużych kompozycji olejnych, powstałych w 1982 roku.
Pejzaże te – czy jak kto woli: bitwy, przemarsze, historie10 – dziś znakomicie znoszą
próbę czasu (nawet oderwane od kontekstu historycznego), co nie przydarza się zbyt
wielu obrazom wówczas w Polsce powstałym. Ich zygzakowata ekspresja, oparta na
kontrastach czerni i żółcieni, ultramaryny i oranżu, bieli i czerwieni pozostaje świeża,

Grom, 1984–1985, kredka
na papierze, wł. prywatna (Poznań)

Rytm – porządek – konstrukcja – figury, 1985,
kredka na papierze, wł. artysty
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Znamienny i zarazem nieco przekorny wydaje się wyrażony z perspektywy dwóch dekad autokomentarz: „Właściwie nie lubię ekspresjonistów,
wolę te wszystkie rzeczy jakby inaczej zauważone. Zawsze mówię, że Francis Bacon nigdy nie był moim artystą, ale on mnie przekonał. Natomiast
wszystkie te dramatyzmy są mi dalekie.”, por.: Marginalia, op. cit., s. 7.
12
Grom, 1984–1985.
13
Bez tytułu, 1985-1986; cykl złożony z 24 ponumerowanych części, co sugerować może konsekwentnie rozwĳającą się akcję, np. na kształt komiksu.
14
Tę ich cechę eksponuje Joanna M. Sosnowska, porównując ich charakter do aury ewokowanej przez obrazy malarzy z kręgu
École de Paris; por. tejże, O rysunku [w:] Tomasz Ciecierski. Obrazy i prace na papierze 1972–2007, s. 37.
11

8

wł. Muzeum Sztuki w Łodzi

Zarówno Susid, jak i Modzelewski studiowali na ASP w czasach, gdy Ciecierski uczył tam rysunku. Jego pracownia, podobnie jak spotkania w ramach Kół Naukowych Wydziału Malarstwa oraz
Katedry Nauk Historycznych, była – jak pisze Włodarczyk – jednym z ważnym bodźców do samookreślenia się malarzy przyszłej Gruppy. Por. W. Włodarczyk, op. cit., ss. 349 i 503.
„W mojej pracowni, nad stołem z farbami, często wieszałem sobie różne małe obrazki. Te, które mi się z jakichś względów podobały i czasem zacząłem je fotografować. Co jakiś czas je zmieniałem
i robiłem zdjęcia, potem pomyślałem, że może warto uchwycić ten zmieniający się sposób postrzegania ich. Zacząłem bardziej metodycznie rejestrować te obrazki, niektóre niedokończone, takie,
którym brakowało kilku pociągnięć pędzlem, jeszcze inne zupełnie nieudane, do wyrzucenia. Zatrzymywałem kadrem widzenie tych obrazków”, por.: Marginalia, op. cit., s. 9.
9
Marek Goździewski, Malarstwo a neoawangarda. Kilka słów wprowadzenia do twórczości Tomasza Ciecierskiego, [w:] Tomasz Ciecierski. Obrazy i prace na papierze 1972–2007, op. cit., s. 47.
10
Podobnie jak Wstęga Moebiusa czy Morze Czerwone z 1984 r.

Déjà vu, 1986, olej na płótnie,
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Bez tytułu, 1991, olej na płótnie,
wł. artysty

tak jak ich groteskowa narracja. Ten tworzony przez dekadę ciąg
„dzikich” obrazów ma rozmaite źródła inspiracji i punkty odniesień:
od niemieckich ekspresjonistów obu krańców wieku XX (z Kan-dinskym na czele)11, po rodzimą sarmacką Bitwę pod Orszą. Istotną
rolę odgrywa w dwu przywołanych obrazach Ciecierskiego motyw
wynalezionej przezeń, ideogramowej, gwiazdopodobnej figury
o stożkowatych „kończynach” (końcówkach), zwykle bezrękiej, zatrzymanej w rozkroku, skaczącej bądź biegnącej. Można by ją nazwać za tytułem jednego z rysunków12, w którym tytułowy „grom”
wyraźnie kogoś dosięga, poraża, jednym słowem – gromi. Cała seria
podobnych prac13 ukazuje „gromy” w rozgrywanych po diagonali,
gwałtownych, czasem wręcz brutalnych akcjach, gdy kogoś kopią,
przewracają, gonią... Z tego jazgotliwego chaosu i niedookreślonych
konturów nagle wyłaniają się kroczące izokefalicznie, narysowane
z konstruktywistyczną klarownością, czarno-białe figury, symbolizujące (wg opisów) logikę, rytm czy porządek.
Złudnie niepozorny rysunek Gromu ma, oprócz opisanego, jeszcze
dodatkowy ciężar gatunkowy. Oto w górnym narożniku pojawia
się w nim prostokąt pejzażu jako zamknięta, oderwana od tytułowej kompozycji całość. Przedstawia ów krajobraz szczyty górskie,
wciąż jeszcze zjeżone mocno uproszczonym grzebieniem. Ale już
„za chwilę” spod pędzla Ciecierskiego wyjdzie bardzo obfity wybór
pejzaży „uspokojonych”, bo horyzontalnych. Wystąpią one samodzielnie, bądź też będą sklejane w wielowarstwowe obiekty, albo
wmontowywane jeden pod drugim w duże, tryptykowe kompozycje abstrakcyjne, czy też doklejane na zaplecku większych płócien.
Zmysłowe i nostalgiczne w wyrazie14, nieodmiennie uwodzą widza
wysmakowanymi kolorystycznie zestawieniami dwóch tworzących je pasów, uprawomocniającymi poszukiwania wyznaczanego
przez ich styk horyzontu (Déjà vu, Horyzont). Z drugiej strony – nie
dają się sprowadzić do rutynowych, skrajnie syntetycznych widoków natury, malowanych pocztówek (wbrew swym wymiarom)
– artysta bawi się nimi, dezawuuje ich wartość mimetyczną, zasłaniając jeden drugim, sklejając w dziwne, płaskie wielościany.
Wobec tych prac także możemy mówić o swoistej narracji: zdają się
one pęcznieć kolejnymi warstwami malarskich „wafli” – blejtramów
naklejanych jeden na drugim. Artysta nadaje tak „otwieranemu dziełu” nowy kierunek wzrostu. Strategia malarstwa totalnego odbywa
się u Ciecierskiego w innym wymiarze (choć może z tego samego
powodu) niż procedery Leona Tarasewicza, u którego sama materia,

Słodkie lata 50., 2006,
olej na płótnie, wł. artysty

Bez tytułu, 2006–2007,
olej na płótnie, wł. artysty

żywioł farby zdaje się zmierzać do wchłonięcia świata, zawłaszczając coraz to większe
powierzchnie betonu czy desek architektonicznych struktur. Natomiast jego starszy
kolega programuje kontrolowaną w małych prostokątach blejtramów „hodowlę” swoistego, nawarstwiającego się, malarskiego „grzybka”.
Na obrzeżach tego cyklu powstają abstrakcje z pojedynczym obrazem przyklejonym do większego – oba komunikują się kolorami; są np. czerwono-zielone. Kiedy
indziej malarz konstruuje zestaw jednakowych co do wielkości płócien: zestawia na
przykład cztery malowane gładko kwadraty – od beżu, przez czerń i róż, do zieleni – z przerywnikiem, prostokątem zbudowanym z szeroko pociągniętych pędzlem,
gruzłowatych, poziomych śladów. Tym razem autor prowadzi przede wszystkim grę
z kolorem, dokładniej – zabawę percepcyjną, opartą na regułach fizjologii widzenia,
gdy np. czerń fioletowieje przy różu.
Ciecierski kolekcjonuje pocztówki i zdjęcia z polaroidu, sięga po stary kalendarz,
którego karta stanowi nieraz strukturę gotowego podobrazia dla kolejnego rysunku
bądź collage’u. Nieprzerwanie coś przekształca, wycina i wkleja, nie przemalowuje ale
przenosi, dekonstruuje wcześniejsze, niedokończone prace, by użyć je do nowych. Pożycza lub zawłaszcza cudze.15 Nie tracąc nigdy z pola widzenia wizerunku powstałego
w wyniku pracy malarskiej czy też arbitralnego wyboru, prowadzi swą konceptualną
grę z obrazem, który przestaje być domeną malarstwa, równouprawniony z własną
reprodukcją, amatorską fotografią, rysunkiem czy collage’ową wklejką.
Fotografie o malarstwie z lat 1994–2006/7 są naklejone na przestrzennie wycięte
(także z fotografii) ekrany, sugerujące aranżacje wystawy, a wszystko rozgrywa się
na kwadratach zestawionych ze sobą, zagruntowanych płócien. Gubi się skala, odwracają proporcje i hierarchia ważności, zaciera się kolejność etapów dochodzenia
do obrazu.
Podobnie rzecz się ma z ostatnimi obrazami-collage’ami z 2006/2007 roku, układanymi z pastelowych rombów, w które subtelnie wmalowane zostały półprzeroczyste
pasy i zygzaki. Owe romby są wycinane z innych płócien i naklejane na główne tylko
po to, by tak powstały collage skonfrontować z fotografią bliźniaczego dzieła. Czysta
forma pociąga tyleż swą prostotą, co kolorystycznym wyszukaniem, intryguje kolejną antynomią, oparta wszak równocześnie na dezintegracji obrazu, jak i ostatecznej
jego apologii. W wydaniu Tomasza Ciecierskiego malarstwo odbywa podróż do granic
autonomii wizerunku, w okolice horyzontu.

Jedno z jego wspomnień akademickich dotyka takiego właśnie procederu. „Jak pracowałem na uczelni, to w pokoju, gdzie
były rady wydziału, zawsze przed zebraniem był kładziony nowy papier. Toczyły się poważne rozmowy, a malarze sobie
»bazgrolili«. Jacek Sienicki robił malutki szkic obrazu, Stefan Gierowski parę kropek. Jak skończyła się rada wydziału, to ja
to wszystko zabierałem i wycinałem te kawałki, na których ktoś coś narysował i mam je do dzisiaj, są gdzieś pochowane.”,
por.: Marginalia, op. cit., s. 8.
15
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jest historykiem i krytykiem sztuki, absolwentem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Autor m.in. monografii Eugeniusz Zak
(Sejny 2003) oraz opracowania Malarze żydowscy w Polsce (Warszawa
2006-2007), kurator kilku wystaw, w tym nagrodzonej Sybillą ekspozycji
Kolory tożsamości. Sztuka polska z amerykańskiej kolekcji Toma Podla
(Muzeum Narodowe w Krakowie 2001 – The Smart Museum of Art,
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Bez tytułu, 1975,
tłusty pastel,
fot. Galeria aTAK

Bez tytułu, 1968,
gwasz i ołówek,
fot. Galeria aTAK

aTAK
Fangora

Wojciech Fangor, jeden z klasyków polskiej awangardy XX wieku,
prezentuje w Warszawie prace na papierze, tworzone w kraju i za
granicą w okresie przekraczającym półwiecze. Wystawa rysunków
i studiów olejnych w nowo otwartej warszawskiej galerii aTAK* jest
pierwszą tak obszerną ekspozycją twórczości artysty z lat 1948–
2006. Organizatorami wystawy są Fundacja Polskiej Sztuki Nowoczesnej i Krzysztof Musiał.
Jakkolwiek większa część dorobku Fangora powstała poza granicami Polski, kluczowe dla artystycznego rozwoju lata malarz spędził w kraju. Na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych studiował
u Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, a następnie, od 1952 roku,
prowadził jako docent własną pracownię rysunku i malarstwa na
Wydziale Grafiki. Na ASP wykładał do 1961 roku, kiedy to zrezygnował z zajmowanego stanowiska i wyjechał z Polski. Warto
przypomnieć, że to właśnie w okresie pracy Fangora na Akademii,
w 1958 roku, miała miejsce w warszawskim Salonie Nowej Kultury przełomowa dla twórczości artysty wystawa: Studium Przestrzeni – environment, którą Fangor zrealizował we współpracy ze
Stanisławem Zamecznikiem, absolwentem Wydziału Architektury
Politechniki Warszawskiej. Aranżacji obecnej wystawy rysunków
podjął się Piotr Zamecznik, który od wielu lat kontynuuje współpracę z Fangorem, tak jak niegdyś jego ojciec.
>>

* Wojciech Fangor. Prace na papierze w kolorze z lat 1948-2006,
Galeria aTAK, Warszawa, 1.06–31.07.2007.
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Galeria aTAK pokazuje ponad sto prac Fangora. Ekspozycji towarzyszy zaprojektowany przez samego autora, monumentalny katalog z tekstem Stefana Szydłowskiego
i reprodukcjami blisko trzystu rysunków. W większości nie były one dotąd nigdzie
publikowane, a tylko część z nich pokazano w 1973 roku na wystawie rysunków
artysty w Summit Art Center w Summit, w stanie Nowy Jork.
Warszawska wystawa ukazuje wszystkie fazy twórczości Fangora, od najwcześniejszych prac przedstawiających – pejzaży oraz scen figuralnych z widocznymi wpływami Légera w redakcji trochę surrealistycznej, poprzez abstrakcję z końca lat 50.
i jej twórczy rozwój w stylu op-artu, i dalej dzieła z późnego okresu. W tych ostatnich artysta na nowo zwrócił się do sztuki figuratywnej, inspirowanej początkowo
światem mediów elektronicznych, a następnie do klasycznych przedstawień aktu
i portretu, wreszcie do własnych prac z wczesnego okresu, które malarz ostatnio
poddaje ponownej obróbce artystycznej.
Barwne prace na papierze Fangora mają wyraźnie malarski charakter, o czym przesądza używana w nich technika: olej, gwasz, pastel olejny (obok kolorowych kredek)
oraz fakt, że wiele z nich stanowiło projekty obrazów, bądź poszerzało malarskie poszukiwania. Dlatego też na wystawie można zobaczyć m.in. słynne fale i koła, obok
kompozycji „międzytwarzowych”, pejzaży, portretów i aktów.
Wystawę prac na papierze, powstałych na przestrzeni niemal całej dotychczasowej
drogi twórczej Wojciecha Fangora, właśnie z uwagi na pokrewny w stosunku do
malarstwa charakter, można uznać za zapowiedź ekspozycji monograficznej wystawy, której przygotowanie, z uwagi na bogaty życiorys płodnego malarza, wymagać
będzie nie lada wysiłku.
Jerwoj

Bez tytułu, 1957,
olej na kartonie,
fot. Galeria aTAK
Bez tytułu, 1958,
olej na kartonie,
fot. Galeria aTAK
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Bez tytułu, 1980,
kredki i flamastry,
fot. Galeria aTAK

Bez tytułu, 1972,
tłusty pastel,
fot. Galeria aTAK
Bez tytułu, 1957,
olej na kartonie,
fot. Galeria aTAK
Bez tytułu, 1972,
tłusty pastel,
fot. Galeria aTAK

SZTAFETA POKOLEŃ
O TRADYCJACH WARSZAWSKICH
KLAS WIOLONCZELI

w tych słowach, że odkrytemu przez romantyków instrumentowi o pięknej,
aksamitnej barwie, zainteresowanie okazywali mieszkańcy Warszawy.

Zaciekawienie odbiorców zawdzięcza wiolonczela poniekąd kompozytorom, którzy za jej pośrednictwem pragnęli komunikować własne myśli i przeżycia, używając jej jako „środka nie tylko intymnych
wzruszeń”. Niebawem stała się ona również „środkiem do wspaniałych popisów w pałacu, kamienicy i w sali koncertowej” – dowodził
Einstein2. O awansie instrumentu zadecydowali przede wszystkim
wiolonczeliści, bo to ich umiejętności warsztatowe zaważyły na tym,
że wiolonczela przestała być tylko dopełnieniem w orkiestrze jako
basso continuo, a zamieniła się w instrument prowadzący kantylenę. Atuty instrumentu – miękkość brzmienia, jego głębia i soczysty
dźwięk – nie wystarczały, by szybko zmienić reakcje publiczności;
aby była ona równie gorąca, jak wobec pianistów, skrzypków i śpiewaków. Tę kulturową sytuację próbował zinterpretować Józef Reiss
w słowach:
„Tamci – pisał o skrzypkach, śpiewakach i pianistach – romantycznymi kolejami życia nieraz i autentycznymi przygodami, a nadto
swymi produkcjami wirtuozowskimi, zawrotną techniką swej gry
czy śpiewu, sensacyjnymi sukcesami na estradzie koncertowej lub
na scenie operowej, byli tematem rozmów, pogłosek i anegdot, rozsiewanych dla reklamy i dla podsycenia ciekawości wśród ogółu”.3

W epoce wielkich wirtuozów wiolonczeliści
pozostawali w powszechnej ocenie nadal
muzykami „drugiej kategorii”.
Wprawdzie rozkwit sztuki wiolonczelowej
i początek współzawodnictwa ze skrzypcami
wiązać trzeba z epoką romantyzmu,
to jednak wzmianki o polskich mistrzach
interpretacji są wcześniejsze,
bo wiążą się z okresem stanisławowskim.

Pierwszym jest krakowianin Mikołaj Zygmuntowski
(1770-1801), fenomen przedwcześnie dojrzały, który w wieku pięciu lat gościł w salonach warszawskiej
arystokracji. Wkrótce pojawił się „poeta wiolonczeli”,
Adam Herman-Hermanowski (1836-1893), którego
koncerty (jako trzynastolatka) były wydarzeniem artystycznym. W roku 1849 jemu właśnie przypisywano
fakt powszechnego zainteresowania wiolonczelą wśród
poetów, pisarzy i mieszkańców stolicy. Swoje umiejętności solistyczne i kameralistyczne chętnie prezentował na charytatywnych koncertach książę Antoni Radziwiłł. Inny arystokrata, Mateusz Wielhorski hrabia
Jurewicz (1794-1866) zdobył europejską sławę wirtuoza wiolonczeli, a koncertował z pianistami tej miary,
co Clara Schumann czy Antoni Rubinstein. Rozgłos –
jako solista i kameralista – uzyskał Aleksander Wierzbiłłowicz (1850-1911), w całej Europie podziwiano jego
ton i „gęstość brzmienia”.
Od czasów romantyzmu muzyka na wiolonczelę jawi
się jako szeroki nurt, łączący najbardziej sprzeczne
prądy, które owładnęły również twórczością polską.
Można by mniemać, że w dobie reakcji na ideologię
romantyczną, w czasach przeciwstawiania się dziewiętnastowiecznej emocjonalności, kompozytorzy
spod znaku awangardy nie znajdą oparcia w wiolonczeli i nastąpi rozbrat między możliwościami
technicznymi instrumentu a warsztatem twórczym.
W istocie, tak się nie stało. Muzyka wiolonczelowa
nie była wprawdzie terenem eksperymentów warsztatowych; lokowała się w XX wieku częściej w kręgu ariergardy – neoromantycznej i neoklasycznej
orientacji. Bezowocne okazały się też próby znalezienia nowych efektów dźwiękowych, pozostających w sprzeczności z budową instrumentu i jego
przeznaczaniem. Jakże często eksperymenty z góry
skazane były na niepowodzenie z przyczyn zasadniczych: wszak to w gatunku instrumentu tkwi określony potencjał rozwojowy, warunkujący dalszą ewolucję środków wykonawczych.
Poszukiwania nowych środków w przypadku wiolonczeli zakończyły się wkrótce sukcesem: skala możliwości techniczno-wyrazowych wiolonczeli uległa
rozszerzeniu i wzbogaceniu, a kompozytorzy chętnie
sięgają dziś po ten instrument i wykorzystują go w najróżniejszy sposób. Nowe środki techniczno-wyrazowe zwykle wymagają jednak akceptacji wykonawców,
którzy powinni być dobrze przygotowani warsztatowo, kompetentni w dziedzinie teoretycznej i estetycznej, aby sprostać wymaganiom twórców muzyki. >>
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sprawozdawca „Dziennika Warszawskiego” w 1849 roku1, potwierdzając

Fot. Agata Dudek

monopol, długo ciążący w domowych talentach muzycznych” – pisał
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3
J. Reiss, op. cit., s. 3.

uczy się gry na wiolonczeli i odbiera skrzypcom ich dotychczasowy
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„Dawniej było rzadkością, dziś słyszymy, że w wielu domach młodzież

Model kształcenia w zakresie gry na wiolonczeli wypracowali instrumentaliści w XIX wieku, a tradycje i metody dydaktyczne z małymi
zmianami służą do dzisiaj. W niektórych ośrodkach, gdzie wybitne
jednostki artystyczne i pedagogiczne skupiały wokół siebie najbardziej utalentowaną młodzież, kształtowały się odrębne cechy charakterystyczne dla dydaktyki wykonawstwa muzycznego. Indywidualności tej miary, co Julius Klengel, Karol Dawydow czy Adrian
François Servais, które same formowały swój warsztat wykonawczy
na gruncie istniejących tradycji, wraz ze wzbogaceniem tych tradycji o przymioty własnej osobowości, symbolizowały trzy największe
szkoły wiolonczelowe: niemiecką, rosyjską i francusko-belgĳską.
Szkołę warszawską budowali muzycy o złożonym rodowodzie artystycznym. Na początku było wśród nich również wielu Polaków
„z wyboru”: Józef Wagner, Eli Kochański, Józef Goebelt.

Rozwój pedagogiki wiolonczeli w Warszawie
należy wiązać już z czasami szkoły
Elsnerowskiej, bo tu, na przekór tradycji
i poglądom estetyczno-teoretycznym o wyższości
muzyki wokalnej nad instrumentalną,
propagowano twórczość instrumentalną.
Oczywiście, musiał istnieć odpowiedni warsztat wykonawczy.
Za sprawą Józefa Wagnera, zaangażowanego w 1823 roku do Instytutu Muzyki i Deklamacji – czyli do Konserwatorium, wiolonczela nie
była pomĳana w stołecznym kręgu muzycznym. Prawdopodobnie
to dzięki istnieniu klasy Wagnera, Fryderyka Chopina i jego kolegę
Feliksa Dobrzyńskiego wiolonczela zaciekawiła na tyle, że zdecydowali się pisać na ten instrument. (Dobrzyński grał zresztą
na altówce z wiolonczelistami: Szablińskim i Karasowskim, podobnie jak Chopin z Franchommem).

Pierwsi wirtuozi warszawscy, którzy jak Józef Szabliński (1808-1872)
żyli dla wiolonczeli i zajmowali się dydaktyką, byli uczniami Józefa
Wagnera. W drugiej połowie XIX wieku lekcji gry na tym instrumencie udzielał Adam Herman (1800-1875). W Instytucie Muzycznym
Warszawskim działali też wiolonczeliści o czeskich korzeniach artystycznych: Władysław Aloiz (1860-1917), Adam Cink, Józef Goebelt
(1829-1892). Tradycje pierwszych klas wiolonczelowych podtrzymali
w Państwowym Konserwatorium Warszawskim Eli Kochański (18801939) i Henryk Waghalter (1869-1958). Tajniki sztuki wykonawczej
obaj zgłębiali w lipskiej szkole Juliusa Klengla. W latach trzydziestych
klasę wiolonczeli w Konserwatorium prowadził Kazimierz Wiłkomirski (1900-1995), uczeń Alfreda von Glehna w Moskwie.
W powojennej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej skumulowały się rozmaite tendencje i wzajemne oddziaływania wykonawczodydaktyczne. Klasy wiolonczeli budowali przecież pedagodzy o rozmaitym rodowodzie instrumentalnym. Zofia Adamska (1903-1988)
wraz z dziedzictwem szkoły belgĳskiej i rosyjskiej przekazała swoje
doświadczenia pedagogiczne Andrzejowi Zielińskiemu (który dodatkowo pogłębił je na stażu podyplomowym w Moskwie). Te tradycje
przyszło dziś podtrzymywać w klasie profesora adiunktowi Piotrowi Hausenplasowi. Arnold Rezler przywiózł do Warszawy z poznańskiej klasy Zygmunta Butkiewicza (ucznia Klengla) dorobek
szkoły niemieckiej. Otrzymali tę schedę jego wychowankowie, dziś
pedagodzy: prof. Andrzej Wróbel i doc. Wojciech Walasek (studiował też w Sankt Petersburgu). Profesor Kazimierz Michalik, uczeń
Józefa Drohomireckiego (absolwenta konserwatorium lwowskiego, znakomitego koncertmistrza Wielkiej Orkiestry Symfonicznej
Polskiego Radia), przez praskie studia w klasach Karela Pravoslava Sádlo i Miloša Sádlo miał kontakt z osiągnięciami szkoły czeskiej. W krąg tego dziedzictwa sztuki wykonawczej wpisuje się
prof. Tomasz Strahl i adiunkt Andrzej Bauer, wychowankowie profesora Michalika. Obecność w stołecznej Akademii prof. Andrzeja Orkisza, absolwenta krakowskiej uczelni w klasie Józefa Mikulskiego
(studiował też u Alexaniana w Paryżu), przybliża warszawską wiolonczelistykę szkole francuskiej. Ciężar kontynuacji tej tradycji spoczywa
obecnie na młodym wiolonczeliście, Rafale Kwiatkowskim (obecnie

warszawskiej pedagogiki wiolonczelowej
uznać trzeba za szczęśliwy splot zdarzeń
nie tylko dla stołecznego środowiska,
ale dla całej wiolinistyki polskiej.
Wzajemne przenikanie idei i przetwarzanie
doświadczeń dydaktycznych zwykle
kryje potencjalną szansę stworzenia naszej
– warszawskiej szkoły wiolonczelowej,
obecnie promieniującej daleko poza kraj poprzez
absolwentów, którzy osiągnęli wysoką pozycję
zawodową w różnych ośrodkach muzycznych świata.
Tożsamość klas wiolonczelowych w Warszawie kształtowała się
w trwałym dialogu i w konfrontacji z osiągnięciami sztuki wykonawczej innych środowisk. Poczynając od Józefa Wagnera (1768-1855)
wiolonczeliści nieprzerwanie przejmowali pałeczkę w sztafecie pokoleń, aż do najmłodszych dziś stołecznych pedagogów: Tomasza
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Tę skomplikowaną sieć genealogiczną

Strahla, Andrzeja Bauera, Piotra Hausenplasa i Rafała
Kwiatkowskiego. Bogatą schedę pedagogiki i mistrzostwa wiolonczelowego dziedziczą obecnie w Akademii
im. Fryderyka Chopina klasy: Kazimierza Michalika
i Andrzeja Bauera, Andrzeja Orkisza, Tomasza Strahla, Wojciecha Walaska, Andrzeja Wróbla, Andrzeja
Zielińskiego.
Rola, jaką w dziedzinie odtwórczej odgrywa indywidualność artystyczna pedagoga, od początku była doceniana. Troska o perfekcję techniczną, a zarazem porywającą interpretację, która pozostanie w pamięci – dzisiaj
utrwalana na nośnikach – stała się dyrektywą dydaktyczną, werbalizowaną przez wielu pedagogów–wiolonczelistów, podobnie jak przypominanie, że w sztuce
wykonawczej najważniejsze jest znalezienie własnego
oblicza. „Szczęściem jest, gdy muzycy są odmienni, tragedią byłaby unifikacja” – wpajał tę dewizę młodzieży
wiolinistycznej Daniel Szafran. Technika wykonawcza
pozostaje zazwyczaj na usługach muzyki. Ona daje możliwość swobodnego posługiwania się instrumentem, ale
nie decyduje o ostatecznym kształcie realizacji artystycznej. Takie szczegóły, jak umiejętność odczuwania czasu,
prawidłowego odczytania pauz, cezur, oddechów – stają się probierzem wrażliwości muzycznej wykonawcy,
którą jednakże trzeba rozwĳać w mozolnym trudzie.
„Niezbędny jest mozół – wyjaśniał Szafran – a dopiero, gdy zakończymy czarną robotę technologiczną oraz
analityczno-formalną, ów „ulotny ptak” – natchnienie,
chętniej przylatuje do nas”.4
Efekty dydaktyczne weryfikuje zazwyczaj praktyka zawodowa – w przypadku wiolonczeli – orkiestrowa, kameralistyczna i solistyczna. „Warszawska szkoła wiolonczeli” wykształciła muzyków, którzy sprawdzili się
w każdej z wymienionych dziedzin. Od czasów międzywojennych wirtuozi wiolonczeli mają możliwość
uczestniczyć w konkursach. Laureatką pierwszej nagrody i złotego medalu na konkursie im. H. van Cutsema >>

4

wykładowcy), który jest właśnie wychowankiem Andrzeja Orkisza.
Zajęcia w klasie mistrzowskiej wizytującego profesora, Daniela Szafrana, wzmocniły oddziaływanie rosyjskiej sztuki odtwórczej, a kursy
interpretacji z udziałem wybitnych wirtuozów: André Navarry, Tobiasa Kühne, Ivana Monighettiego, Sasa Vectomova, a ostatnio Romana
Jabłońskiego, umożliwiły bezpośredni kontakt z największymi osiągnięciami i wartościami wykonawstwa wiolonczelowego.

w roku 1929 była Zofia Adamska. Do grona laureatów turniejów
muzycznych wpisał się Kazimierz Michalik z drugą nagrodą, uzyskaną na konkursie młodych muzyków w Bratysławie (1961). Sukces
mistrza wiele razy powtórzyli jego uczniowie. Andrzej Bauer otrzymał trzecią nagrodę na międzynarodowym konkursie muzycznym
Praska Wiosna (1989) i pierwszą nagrodę na konkursie ARD w Monachium (1992), a Tomasz Strahl triumfował na międzynarodowym konkursie im. Nicanora Zabalety w San Sebastian (1991).
Na III Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda
Lutosławskiego w roku 2001 sukces osiągnął zakopiańczyk z urodzenia, Bartosz Koziak, student w klasie Kazimierza Michalika
i Andrzeja Bauera. Najwyższy laur ostatniego konkursu w Warszawie (2007) przypadł Marcinowi Zdunikowi z klasy Andrzeja
Bauera. Otrzymał on również Grand Prix za najlepsze wykonanie
Koncertu wiolonczelowego patrona konkursu, a także wszystkie nagrody dodatkowe.
Dodać należy, że konkurs ten jest porównywany pod względu poziomu z Konkursem im. Czajkowskiego w Moskwie. Do grona pedagogów warszawskich klas wiolonczeli – laureatów konkursów wiolonczelowych należy też Rafał Kwiatkowski. Otrzymał on pierwsze
i drugie nagrody na kilku prestiżowych, krajowych i międzynarodowych konkursach w Warszawie, Poznaniu, Elblągu, USA, Chile, Finlandii, Niemczech. W roku 1999 wręczono mu „Paszport Polityki”.
Za sukces tego wiolonczelisty uznać trzeba występ na światowym

Kongresie Wiolonczelowym w Sankt Petersburgu i wykonanie w Kopenhadze i Bazylei Koncertu wiolonczelowego Krysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora.
Prawie każdy z wiolonczelistów-pedagogów uprawia wykonawstwo
kameralistyczne. Z „Polskim Kwartetem” Stanisława Barcewicza
koncertował na przełomie stuleci Aleksander Wierzbiłłowicz. Zofia
Adamska była związana z „Kwartetem Krakowskim”. Karol Skarżyński tworzył trio z Barcewiczem i Śliwińskim. Słynnym zespołem
rodzinnym stało się „Trio Wiłkomirskich”. W czasach powojennych
wielu nagrań archiwalnych dokonało „Trio Śląskie” z udziałem Kazimierza Michalika. W zespołach kameralnych działają Tomasz
Strahl, Wojciech Walasek, Andrzej Wróbel.

Wiolonczela jako instrument solowy
o szerokich możliwościach wyrazowych
i technicznych wzbudzała ciekawość
wielu kompozytorów.
Zaowocowało to bogatą literaturą
przeznaczoną na ten instrument.

praktyka wiolonczelowa, zmieniały się mody i style wykonawcze. W tworzeniu zbioru najwyższych wartości
artystycznych udział mistrzów wiolonczeli, których los
powiązał z warszawską uczelnią muzyczną jest niepodważalny.
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Utwory z ambicjami wirtuozowskimi są w znacznej części autorstwa
samych wiolonczelistów. Obok Cassada i Mainardiego wierny tradycji pisania „dla siebie” był Kazimierz Wiłkomirski, autor dedykowanej Szymanowskiemu Symfonii koncertującej (z 1949 roku). Łączenie twórczej i odtwórczej specjalności nie jest sporadyczne wśród
polskich wiolonczelistów-pedagogów. Utwory komponowali między
innymi Karol Skarżyński i Henryk Waghalter. Zainteresowanie wiolonczelą wśród kompozytorów wynikało często z bezpośrednich kontaktów z wirtuozami tego instrumentu. Wszak to dzięki współpracy
wybitnego wiolonczelisty, Franchomme’a, powstała Chopinowska
Sonata wiolonczelowa g-moll op. 65. Dziś należy ona do arcydzieł
światowej literatury.
Polscy wiolonczeliści wiele razy otrzymywali od kompozytorów utwory
z dedykacjami. Feliks Mendelssohn skomponował Sonatę d-dur z myślą o Mateuszu Wielhorskim. Witold Szalonek swą sonatę napisał dla
Kazimierza Michalika. Z myślą o Kazimierzu Wiłkomirskim powstał
Koncert wiolonczelowy Jana Maklakiewicza. W naszym stuleciu rozszerzył się znacznie zakres polskiej muzyki wiolonczelowej. Poczynając od Zygmunta Stojowskiego i Feliksa Nowowiejskiego coraz częściej pojawiają się wielkie formy koncertujące z udziałem orkiestry.
Skomponowali je między innymi Witold Lutosławski i Stanisław Moryto. Jednakże w wielkim repertuarze wiolonczelowym – poza utworami Chopina, Lutosławskiego czy Pendereckiego – mało jest miejsca
dla muzyki polskiej, chociaż to z udziałem Polaków doskonaliła się

teoretyk muzyki i kultury, profesor, kierownik
Katedry Nauk Humanistycznych w Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia
polskiej kultury muzycznej XIX-XX wieku i jej
szeroko pojętego kontekstu, a także rytmologii. Wyniki badań zawarła w artykułach i kilku
książkach (Rytm Chopina, 1981; Sławni, znani,
zapomniani. Szkice o muzykach Lubelszczyzny,
1983; Po ziemi swojej chodzę, po Polsce...
W poszukiwaniu tożsamości narodowej muzyki,
2003; Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dworki
i dwory, 2005; Czas, przestrzeń, rytm. Wykłady
lubelskie, 2006). Jest autorką pomocy dydaktycznych dla studentów uczelni muzycznych
(m.in. Materiały do historii kultur, 1981; Muzyka
i naród, 1983; O społeczanych funkcjach muzyki,
2004). Jest laureatką nagrody Fundacji Willa
Polonia „Ex Oriente Lux” w 2006 roku.
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Na pozór nie ma dziedzin artystycznych bardziej od siebie odległych niż muzyka i sztuki plastyczne. Różni
je wszystko: stosunek do otaczającej rzeczywistości, do czasu i przestrzeni, do użytkowości, różni je
proces tworzenia i odbioru, metody i warsztat, materiał, forma i treść. Różni je tak wiele, że już same te
odmienności mogłyby stanowić poważną rację dla wzajemnej ciekawości, bliskości i pragnień poznania.

Wielokrotnie wskazywano na to, jak wiele łączy muzykę z architekturą; zapewne
właśnie dlatego, że nie ma dwóch sztuk bardziej sobie dalekich i dopiero ta odległość ujawnia wspólną perspektywę. Les extrèmes se touchent. A przecież – pomimo tych wszystkich różnic – malarstwo, rzeźba i architektura, muzyka i poezja
należą do tej samej, choć mocno zróżnicowanej grupy: sztuk pięknych. Stwierdzić
tak można jednak tylko w oparciu o najbardziej ogólne poglądy na pokrewieństwo sztuk. Kiedy bowiem przyjrzymy się na przykład kierunkom abstrakcyjnym
w plastyce, okazuje się, że muzyka i malarstwo abstrakcyjne czy też abstrakcyjna
rzeźba i instalacja są związane ze sobą w sposób wręcz oczywisty i nierozerwalny;
u ich wspólnego podłoża leży ukryta przed ludzkim okiem makro– i mikrostruktura
świata, twórcza metoda abstrakcji i spekulacji, intuicja i zmysłowość w odbiorze
rzeczywistości, niewyrażalność słowem ich sensu i tajemnica ich piękna.
Ale sztuki tak pozornie dalekie sobie, jak muzyka i malarstwo, łączą także pewne cechy czy zjawiska, które odbieramy jako im wspólne. Mówimy o barwie dźwięku, o kolorystyce w instrumentacji, o malarstwie dźwiękowym, ale dostrzegamy także rytm
form w obrazie, dźwięczność koloru czy też kontrapunkt w kompozycji linii i plam.
Dukt pędzla bywa odczuwany analogicznie do poszczególnych głosów w polifonii,
a rozkład światła na płótnie pojmowany paralelnie do akordów i harmonii brzmień.
Jednak wbrew swemu niejasnemu charakterowi, te zbieżności, często wychwytywane i określane tylko metaforycznie, mogą nabrać w niektórych przypadkach nader
realnych kształtów, często bowiem na przykład wśród muzyków zdarzają się artyści
o słuchu barwowym, a rzadziej trafiają się także inni, słyszący polisensorycznie (synestetycznie). Można sądzić, że ci ostatni należą do wyjątków, ale trzeba pamiętać,

że w miarę narastania coraz to poważniejszych komplikacji w sferze kultury, występowanie wszelkiego typu rzadkich czy wręcz niezwykłych wypadków zdecydowanie
się nasila.

A poza tym w typie psychicznym jednej i tej samej osoby często mamy
do czynienia z uzdolnieniami artystycznymi na kilku polach, z różnymi
talentami czy skłonnościami idącymi w parze z innymi. Wydaje się
przy tym, że w wypadku równolegle przebiegającego kształcenia studenta w różnych, lecz spokrewnionych materiach artystycznych, jego
zdolności i zdobycze wzajemnie się wspierają.
Tymczasem przyjrzyjmy się, jak wygląda nasze humanistyczne i artystyczne wykształcenie z ogólniejszej perspektywy. Globalny rozwój cywilizacji, obok dobrych,
ma także negatywne strony, stanowiące dla całościowej drogi duchowego rozwoju
człowieka znacznie poważniejszy problem niż się zazwyczaj przypuszcza. Z pewnych
punktów widzenia można ten problem postrzegać wręcz jako zagrożenie dramatyczne i bagatelizowanie go w najmniejszym stopniu nie pomoże. Fakt, że nawet
ludzie o prawdziwie intelektualnych ambicjach i możliwościach nie nadążają dzisiaj
za rozwojem kultury, jest wręcz banałem. Warstwa inteligencji nie zainteresowanej
zawodowo dorobkiem szeroko pojmowanej humanistyki pozostaje daleko w tyle,
a jej wiedza i ogólna orientacja w światowych osiągnięciach, nawet tych sprzed
lat kilkunastu, stopniowo spada do poziomu odbiorców kultury masowej, o ile nie
wręcz konsumentów subkultury. Co prawda, wciąż możemy się szczycić wybitnymi
osiągnięciami w wielu specjalistycznych dziedzinach, ale specjalizacja prowadzi nie
tylko do zawężenia horyzontów, gdyż powoduje także coraz wyraźniejsze liczebnie
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ograniczanie grup uczonych w konkretnych specjalnościach. Coraz częściej spotykamy tak zawężone pola wiedzy, że zapewne na palcach można by policzyć znawców
danej problematyki. To oczywiście wspaniałe, że wśród koryfeuszy naszego życia
intelektualnego są najbardziej wysublimowani specjaliści, ale kiedy obserwuje się
to zjawisko z ogólnej perspektywy, trudno nie odczuwać niepokoju: dystans pomiędzy szerokimi rzeszami konsumentów kultury a wybitnymi znawcami rośnie do tego
stopnia, że zagrożone jest pomiędzy nimi wszelkie porozumienie; ponadto rodzą się
wątpliwości czy, coraz mniej liczne grupy wiodące w różnych dziedzinach życia duchowego zdołają spełniać rolę „lokomotywy” społecznej w następnych pokoleniach.
Można by sądzić, że to niebezpieczeństwo dawno już nabrało realnych rysów, gdyby
nie niezwykła pasja naukowców i badaczy, najczęściej bezinteresowna i obfitująca
w rozliczne wyrzeczenia.
Tymczasem wciąż istnieją (i nieźle nawet się mają) zawody i zajęcia twórcze, które
potrzebują nie tylko wiedzy rozległej i różnorodnej, ale wręcz wymagają jak najszerszego pola dogłębnej orientacji, szczególnie w humanistyce. Filozof nie stworzy poprawnej teorii ogólnej bez dokładnej znajomości najnowszych badań w szeregu szczegółowych dyscyplin, nawet pozornie bardzo odległych od terenu jego
dociekań. Pisarz nie odda w książce adekwatnego obrazu współczesnego świata
bez podobnie drobiazgowych wiadomości z najróżniejszych zakresów życia kulturalnego, społecznego, artystycznego, a często także naukowego. W zbliżonej
sytuacji są i inni humaniści, w tym artyści – plastycy czy muzycy, ponieważ doskonałość konstruowanego przez nich dzieła zależy przede wszystkim od rozległości,
różnorodności i głębi ich światopoglądu, od mnogości informacji z innych dziedzin

sztuki, które kształtują ich mentalność i przekazują niezbędne
impulsy do budowania i wzbogacania własnego dorobku.
Autor symfonii powinien dobrze rozumieć malarstwo i dogłębnie
pojąć zasady konstrukcji architektonicznych, szczególnie minionych
epok, znać sposoby operowania masą tworzywa, metody wprowadzania zdobnictwa, typy powiązań z elementami innych, współdziałających sztuk. Z kolei nad wyraz pożądanym jest, by malarz
rozumiał czasowy charakter muzyki, rozwój jej formy, kontinuum
emocji, która rządzi tkanką dźwiękową, rytm uchwycony inaczej niż
przestrzennie i kolorystykę brzmienia. A przede wszystkim po-

wstaje kwestia uniwersalności gustu, którą można zdobyć tylko i wyłącznie obserwując, jak wrażliwość w jednej dziedzinie sztuki przekłada się na smak w zupełnie
innej. Bez tego nie ma artyzmu. I nie pomogą tu żadne
nowe kategorie i zmienione wyznaczniki nowoczesności,
bowiem sztuka tworzona w izolacji po pierwszym zaskoczeniu szybko staje się martwa i nieszczera. Dlatego wydaje się, że przyszli artyści powinni być kształceni nie tylko w zakresie
własnej specjalności, ale w jak najszerszym obrębie humanistycznej
wiedzy i w humanistycznym klimacie, włączając w to jak najdogłębniejszą znajomość innych sztuk.
Przechodząc od powyższych uwag (na dość wysokim diapazonie)
do prostych faktów z codzienności, warto przypomnieć, że nie- >>

znajomość podstawowych danych z innych artystycznych dziedzin bardzo często
jest przyczyną nieporozumień i elementarnych błędów we wzajemnym obcowaniu
muz. Błędów także na własnym terenie. Kilka przykładów pokaże zapewne dokładniej, co mam na myśli. Otóż plastycy, a nawet historycy sztuki, bardzo często
nie potrafią poprawnie nazwać instrumentów muzycznych na płótnach starych mistrzów i mylą niemal zawsze violę da gamba z wiolonczelą, instrumenty nieco tylko
podobne, a co gorsza często także i inne, zupełnie niepodobne do siebie – np.
lutnię z gitara. Spotkałem nawet w pewnym tekście o rycinach Rembrandta zastosowane do liry korbowej określenie „katarynka”, umiejscowione przez autora sto lat
przed wynalezieniem tego mechanicznego instrumentu! Muzycy z kolei, patrząc na
rysunek przygotowawczy do wykonania grafiki, chętnie natrząsają się zjego twórcy,
ponieważ na oglądanym właśnie szkicu skrzypek wyraźnie trzyma smyczek w lewej
ręce; wynika to oczywiście z całkowitej niewiedzy w zakresie procesu wytwarzania odbitek graficznych. Dalej, nie zorientowany w gatunkach i formach malarz czy
rzeźbiarz wyobraża sobie, że kwintet fortepianowy to pięć fortepianów, a z kolei
muzyk nie pojmuje czasowości symultanicznych przedstawień na jednym kawałku
deski. Pisarze sądzą, że zdanie muzyczne jest odpowiednikiem zdania literackiego,
zaś muzycy w ogóle nie pojmują, jak należy rozumieć termin „fraza” w odniesieniu
do poematu. Podobne przykłady można by mnożyć w nieskończoność, rzecz w tym,
że są to wszystko nieporozumienia proste do uniknięcia, ale tylko przy systematycznym zgłębianiu historii i teorii innych, prócz swojej, sztuk pięknych. Oczywiście,
ktoś kto mógłby wzbogacić swoje umiejętności również o pewien ograniczony bodaj zakres praktyki w innych dziedzinach artystycznych, byłby niewątpliwie twórcą
najpełniejszym i najbardziej kompetentnym we wszelkich kwestiach merytorycznych i estetycznych.
Żyjemy w czasach, kiedy nie tylko teoria, ale i praktyka licznych sztuk dorosła do
ścisłej korespondencji, a nawet integracji. Przedmiot nazwany „integracją sztuk” stał
się już u nas, choć wciąż w zbyt ograniczonym wymiarze, materiałem wykładów
akademickich. Muzycy od dawna już manifestują w praktyce związki swej sztuki
ze spektaklem scenicznym i z plastyką, czego dowodem są wciąż ponawiane happeningi, performance, teatr instrumentalny itp. Twórcy sztuk wizualnych podobnie

często wykorzystują w swych pracach instrumenty muzyczne, czy to ze względu na
ich zewnętrzne walory przedmiotowe, czy to wprowadzając dźwięk do plastycznych
wydarzeń. Skoro więc i teoria, i praktyka zmierzają, przynajmniej w pewnej, wcale
niemałej części swych przejawów i działań, do integracji, chyba nie zawadzi bliższa
znajomość dziedzin, na których teren stopniowo coraz wyraźniej się wkracza.

Byłoby ze wszech miar pożądane, aby muzycy i plastycy dokładnie
zdawali sobie sprawę z tego, co też ich sztuki niewątpliwie łączy, a co
dzieli. Dobrze byłoby, gdyby plastycy i historycy sztuki, mówiąc o harmonii lub symfonii barw, o kontrapunkcie form czy polifonii kształtów, w odpowiednim momencie, w pełni świadomie i trafnie używali
tych terminów. Samo ich stosowanie świadczy już dowodnie o tym, że
malarstwo, odchodzące coraz dalej od rzeczywistości w stronę abstrakcji czy spekulacji podobnej do muzycznej – i muzyka, skłonna do
malarstwa dźwiękowego, do poszukiwania semantycznych znaczeń,
ikonicznej wizualizacji partytur i teatralizacji koncertów, bezwiednie
zbliżają się do syntezy.
W dzisiejszych czasach, nastawionych przychylnie do wszelkiego pogranicza dziedzin,
wspólnot dyscyplin i sztuk, powinno się systematycznie dążyć do wszechstronności
wiedzy, do rozszerzenia horyzontów i pogłębienia więzi pomiędzy muzyką i innymi
sztukami nie tylko na szczeblu ogólnym, estetycznym czy filozoficznym, lecz także
w wielu punktach i aspektach szczegółowych. Łatwo spostrzec, że taką potrzebę
odczuwają studenci i że to od nich wychodzą impulsy zmierzające do zbliżeń z terenem pozostałych sztuk. Integracja sztuk, jako samoistny przedmiot wykładowy,
cieszy się wyraźnym powodzeniem wśród słuchaczy, podchodzących do tej problematyki z zaangażowaniem i ciekawością. Podobnie na wykładach z historii sztuki,
często pedagog zostaje zaskoczony żywiołową reakcją słuchaczy, ich zapałem do dorobku licznych artystów, w tym i twórców nowoczesnych, trudnych i wymagających
dogłębnej interpretacji. Malarstwo wysuwa się w tym wypadku na pierwszy plan,
przy czym można zauważyć, że sztuka abstrakcyjna jest muzykom bliska, zaś sztuka
przedstawiająca, figuratywna, budzi zaciekawienie jako swego rodzaju przeciwieństwo abstrakcji, z którą mają na co dzień do czynienia w swej praktyce artystycznej.

Z jednej strony pogłębienie znajomości malarstwa tradycyjnego pokazałoby rozmaitość oblicz jednej i tej samej sztuki, z drugiej kontakt z malarstwem nowoczesnym
wskazałby niewątpliwie na pokrewieństwo zagadnień w obu sztukach, muzyce i plastyce, pomagając w głębszym zrozumieniu problemów własnego kierunku i specyfiki
specjalistycznego wykształcenia.
W młodych umysłach wydaje się rodzić pytanie: jak to możliwe, że ta sama sztuka
(malarstwo) może w pewnych wypadkach dokładnie odwzorowywać otaczający
świat i zarazem, w innych wypadkach, może go nie odwzorowywać? Czy rozumienie i interpretacja obrazu ma coś wspólnego z analizą dzieła muzycznego?
Czy i gdzie przebiega granica przekładalności sfery wizualnej na słyszalną i jak
można by ją przekroczyć? Podobne pytania zdają się wiele obiecywać po kreatywności pokoleń wychowanych w systemie wielotorowego kształcenia artystycznego, które w przyszłości powinno zdecydowanie stymulująco wpłynąć na
kierunek rozwoju sztuki.
Jeszcze inaczej jawią się czysto techniczne powody niektórych potrzeb rozszerzenia
wiedzy i umiejętności muzyków w zakresie sztuk plastycznych. W pracy twórczej mogłaby kompozytorowi dopomóc na przykład znajomość technik graficznych, a w działalności reżysera dźwięku – wiedza nie tylko o akustyce sali, ale i o statyce budowli,
w której rozbrzmiewać ma muzyka przyszłości. Nawet sprawy pozornie nie związane
poszerzają horyzonty, wiedza dodatkowa nigdy nie bywa obojętna, gdyż niewątpliwie relatywizuje punkt artystycznego widzenia i teoretycznego myślenia o sztuce.
Może właśnie rozwój pedagogiki artystycznej w tak rozszerzonym kierunku przyniesie rozwiązanie lub wręcz rozwianie wielu poważnych wątpliwości, dotyczących
dalszych losów kultury globalnej. Zwróćmy uwagę na fakt, że panorama

sztuki wyglądała pełniej i nie niosła ze sobą podobnych trosk w czasach, kiedy każdy niemal artysta potrafił zarazem zagrać sonatę Mozarta, namalować portret czy napisać zgrabny poemat. W takich dziedzinach

aktywności ludzkiej, jak sztuka, ścisłe specjalizacje okazują się zabójcze. Gdyby udało się zwalczyć podobne zagrożenia, można by zapewne spokojnie marzyć o świetlanej przyszłości muzyki, którą proroczo postrzegał Ernst Bloch, nazywając sztukę
dźwięków pejzażem nadziei.
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Jubileuszowy, bo już trzeci...
Tak mogą mówić artyści kabaretowi
i prześmiewcy. Pozostawiając jednak
żarty na boku, odbył się III Warszawski
Festiwal Fotograﬁi Artystycznej. To duże
przedsięwzięcie organizacyjne każdorazowo
udowadnia przewagę ducha nad materią.
Wydawać się może, że w trakcie
dwu poprzednich edycji festiwalu
wszystko zostało wdrożone. Ale to tylko
złudzenie – co roku rozpoczyna
się od nowa wyścig z czasem.

2

1

Kuratorzy Magdalena Durda-Dmitruk i Mariusz
Dąbrowski są dobrymi duchami festiwalowych
poczynań. Dr Dąbrowski nawiązał współpracę
z amerykańskimi uczelniami artystycznymi: San
Francisco Art Institute, The University of the Arts
w Filadelfi i, School of Visual Arts w Nowym Jorku, Tisch Shool of the Arts at New York University. Prace studentów tych uczelni uzyskały nagrody
i wyróżnienia we wspomnianym już konkursie były
także prezentowane na wystawie w trakcie Festiwalu, a później będą też pokazywane w ramach
II Warszawskiego Biennale Sztuki Mediów, w grudniu 2007 roku.
W zdjęciach z uczelni amerykańskich dostrzec można skarbnicę (to duże słowo, ale dobrze oddaje istotę
rzeczy) widzenia amerykańskiego. Od obiektywnej
rzeczowości z prac Joela Meyerowitza, poprzez portretowanie w plenerze, czego podejmował się m.in.
Richard Avedon, do zdjęć opatrzonych własnoręcznymi tekstami portretowanych osób, co jest elementem biograficznym. Dostrzegłem też próby poszerzenia środków wyrazowych za pomocą czasu ekspozycji
(bo tylko w ten sposób można tego dokonać).
>>

Aleksander Błoński

Jury konkursu fotograficznego, towarzyszącego Festiwalowi zebrało się
9 lutego 2007 roku. Obradowaliśmy w składzie: prof. Grzegorz Dziamski z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, prof. Bogdan Dziworski reprezentujący Wydział Radia
i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, prof.
Stanisław Wieczorek – dyrektor Instytutu Sztuki Mediów Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie, Jacek Werbanowski – redaktor naczelny czasopisma „Exit. Nowa sztuka w Polsce”, Zbigniew Włodarski
– redaktor magazynu „Foto”, Łukasz Kasperczyk – redaktor naczelny
„Fotopolis.pl”. Miałem zaszczyt przewodniczyć obradom jury.
Obejrzeliśmy prace 42 autorów. Zwyciężyły zdjęcia, w których fotografia była fotograficzna. Profesor Jackiewicz powiedział kiedyś, że
film powinien być filmowy. Podobnie fotografia jest wynalazkiem,
który pozwala rejestrować rzeczywistość w jej bezpośrednim oddziaływaniu na materiał światłoczuły czy, jak w przypadku fotografii cyfrowej, na matrycę. Zatem ważne jest, kto trzyma aparat
w ręku, jakie są jego przeżycia, spostrzeżenia, wrażliwość i stan
świadomości.
Grand Prix zdobyła Zuzanna Szarek, studentka Wydziału Grafiki
ASP w Warszawie, za cykl fotografii ukazujących w ciasnych kadrach
detale ubioru, wszystko zapoczątkowane portretem. Pierwsza nagroda przypadła Gayle Laird z Instytutu Artystycznego San Francisco,
za fotografie z pogranicza snu i rzeczywistości.
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Festiwalowi towarzyszyły wykłady, które odbywały się
w sali kinowej ASP. Zainaugurowała je dr Sandra Phillips z San Francisco Museum of Modern Art prelekcją
pod tytułem John Szarkowski i fotografia amerykańska.
Jej bohater był wieloletnim kuratorem Działu Fotografii w Museum of Modern Art w Nowym Jorku, jest autorem m.in. słynnego albumu The Photographer’s Eye.
Pamiętam zdjęcie Richarda Avedona, przedstawiające
Szarkowskiego z plikiem gazet i prochowcem pod pachą. O tym, że sam Szarkowski fotografował mało kto
wie, podobnie jak o tym, że niezłym fotografem był
Allan Porter, redaktor naczelny szwajcarskiego miesięcznika „Camera”. W erudycyjnym – choć niedługim
i zrozumiałym – tekście, opublikowanym w katalogu
festiwalu Sandra Phillips zawarła historię fotografii
amerykańskiej – od rzemiosła do sztuki, od hobbystów
do artystów, od dokumentu do współczesnych form, wymykających się jednoznacznej klasyfikacji. Jej wykład
zgromadził tylu słuchaczy, że zajęte były nawet siedząc
miejsca na podłodze, co przypominało wykłady sław
w uczelniach amerykańskich. Niezwykle aktualny temat podjął prof. Fred Ritchin (TSA, New York University) – Fotografia w epoce cyfrowej. Z kolei prof. Stefan
Czyżewski z PWSFTViT w Łodzi przedstawił problem
Fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej – specyfika czy
typowość. Przypominam, że ŁSF to nie Filmówka!!!
Z pisaniem o zdjęciach jest jak ze śpiewaniem o architekturze. Trzeba uważać! Muszę jednak zauważyć
sporą ilość wystaw indywidualnych i zbiorowych, które sprawiają, że Warszawa żyje swoim Festiwalem.
Tak zwykło się mówić, choć druga teoria głosi, że
im mniejsza miejscowość, tym bardziej odczuwa się
komasację wystaw i warsztatów. Przykładem może
być Arles.
Większość znaczących galerii warszawskich eksponowało festiwalowe wystawy. Galeria Antykwariat zainaugurowała swą działalność wystawą Antoniego Anatola
Węcławskiego (1891-1985) – jego zdjęcia mają urok
miękkiej optyki, wyrobienie szczegółów i tę spokojną
5

6

>>

WYNIKI KONKURSU III WARSZAWSKIEGO
FESTIWALU FOTOGRAFII ARTYSTYCZNEJ
Grand Prix – Zuzanna Szarek
I nagroda – Gale Laird
II nagrody ex aequo – Brice Bischoff, Laura Swanson
III nagroda – Justin Pekera
Wyróżnienia specjalne – Adam Kaczmarek, Łukasz Niewiadomski,
Rafał Janus, Agnieszka Ziobro
Wyróżnienia honorowe – Marcin Rogalski, Bartosz Rigall,
Tomasz Walczak, Jaeyoon Park, Will Steacy
Zdobywczyni Grand Prix III WFFA, Zuzanna Szarek jest studentką
fotografii na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP,
podobnie jak trójka wyróżnionych uczestników konkursu:
Rafał Janus, Agnieszka Ziobro i Marcin Rogalski.
7
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Bischoff

aurę, znaną z prac Bułhaka. Robert Zuchniewicz, znany z czasopism
i magazynów fotograf mody, pokazał swoje nieco inne prace w Galerii
65. Kolektyw Fotograficzny Visavis.pl pokazał w Galerii Artinfo w Fabryce Trzciny prace, które oprócz niezaprzeczalnych walorów fotograficznych cenami szokowały chętnych posiadania ich na własność.
Mam na ten temat własną teorię. Za zbliżoną sumę można wszak kupić niezły aparat i samemu zrobić zdjęcia podobne do tych wystawionych przez Kolektyw.
W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta mogliśmy obejrzeć ekspozycję
stypendystów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zatytułowaną Efekt rzeczywistości – fotografia i wideo z Polski. Uderzająca jest łatwość, z jaką w Zachęcie aranżuje się przestrzeń niezbędną
do pokazów wideo i dobrego eksponowania fotografii. Stypendyści
Ministerstwa pracują w różnych konwencjach, interesujące było
skonfrontowanie efektów ich pracy w tym samy miejscu i czasie.
Marian Schmidt pokazał w Galerii Luksfera wystawę 40 lat z fotografią. Napisałem kiedyś, że życiorysem autora można obdzielić ze trzy
osoby. Schmidt jest fotografem pracującym w konwencji reportażu
humanistycznego, posługuje się także aparatem wielkoformatowym,
jest pedagogiem, autorem wielu albumów. Z kolei w Galerii Pracownia
zaprezentował swoje zdjęcia Mariusz Gajewski, który jest jednocześnie
autorem opracowania graficznego imponującego katalogu Festiwalu,
jego plakatu oraz logo. To ostatnie przedstawia tak zwaną przysłonę
irysową, w postaci stylizowanego kwiatu.
Warto wspomnieć też Galerię Schody, w której wystawę Obraz kontrolny miał Maciej Błoński. Zbieżność nazwisk i postaci nieprzypadkowa – zupełnie inaczej niż w filmach i powieściach. Autor przez
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wiele lat był fotografem planu filmowego, zawsze jednak fotografował dla siebie. To jedynie skromny wybór z około trzydziestu festiwalowych wystaw.
Na zakończenie wspomnę o kontaktach z mediami. Wspólnie z dr Mariuszem Dąbrowskim nagraliśmy rozmowę dla radia Tok FM, a potem
spotkaliśmy się z reporterami z telewizyjnych Ulic Kultury. Podczas
wielu dubli kręconych na Krakowskim Przedmieściu dużo „nagadaliśmy się do kamery”, a wszystko po to, by później w programie wypowiedział się… Tomasz Sikora. Ma on z organizacją Festiwalu tyle
wspólnego, co my z fotografią astralną.

Aleksander Błoński
profesor fotografii w Państwowej Wyższej Szkole
Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

2007
MARZEC
2 marca
W Akademii Muzycznej, w ramach XII Forum Lutosławskiego odbył się koncert Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie pod dyrekcją
Chikara Imamura. Solistką koncertu była Natalie Clein
(wiolonczela), w programie znalazły się kompozycje Takemitsu, Waltona i Lutosławskiego.
4 marca
Odbył się wernisaż wystawy Agnieszka Cieślińska i jej
studenci, która rozpoczęła cykl ekspozycji Spotkania
z grafiką, przedstawiający pracownie graficzne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas wernisażu,
studenci prezentowali warsztat graficzny, odbĳając
na miejscu – na prasie graficznej – okolicznościowe
grafiki.

wicz, Agnieszka Kwiatkowska, Róża Litwa, Anita Mańk,
Joanna Mlącka, Michał Szubrawski. Wcześniej, 5 marca,
w tym samym miejscu odbyło się spotkanie z profesorem Jarosławem Modzelewskim i jego asystentem Igorem Przybylskim, zatytułowane Jaka sztuka?. Zapoczątkowany w 1984 roku cykl ekspozycji prezentuje ważne
pracownie polskich Akademii Sztuk Pięknych. Otwarte
spotkania z profesorami i studentami dają możliwość
zapoznania się z różnorodnymi metodami nauczania
sztuki. Do tej pory, spośród pracowni warszawskiej ASP,
zielonogórskie BWA gościło te prowadzone przez Ryszarda Winiarskiego, Andrzeja Dłużniewskiego i Leona
Tarasewicza.
12 marca
W warszawskiej Akademii Muzycznej odbył się koncert
Katedry Fortepianu poświęcony muzyce Karola Szymanowskiego, w 70. rocznicę śmierci kompozytora. Wykonane zostały sonaty fortepianowe Szymanowskiego,
opiekę artystyczną nad koncertem objęła prof. B. Kawalla.
16 marca
Percepcja przestrzeni to tytuł wystawy otwartej na stacji
metra „Wilanowska”. Prezentacja jest pokłosiem sympozjum o tym samym tytule oraz warsztatów artystycznych Relacje nauki, natury i sztuki, które miały miejsce
w Wigrach, w listopadzie 2006 r. Wzięli w nich udział
naukowcy, artyści, krytycy i teoretycy sztuki zaproszeni
przez organizatorów – ASP w Warszawie, Polsko-Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych w Warszawie oraz Dom Pracy Twórczej w Wigrach.

7 marca
W Akademii Muzycznej, w ramach cyklu Środa w Akademii Muzycznej odbył się recital fortepianowy Bronisławy Kawalla. W programie znalazły się Wariacje
Goldbergowskie J. S. Bacha.
8 marca
Dan Reisinger, wybitny grafik i projektant, wygłosił
w auli ASP wykład otwarty zatytułowany Logika i magia. Jak powstaje logo. Nazwisko Reisingera – jako jedynego projektanta z Izraela – pismo „Graphis” umieściło
w ostatnio opublikowanym zbiorze Masters of the 20th
Century: ICOGRADA’s Hall of Fame pośród setki najlepszych światowych designerów. Okazją do wystąpienia
w ASP była pierwsza w Polsce wystawa indywidualna
Dana Reisingera – w Muzeum Plakatu w Wilanowie.
W Galerii BWA w Zielonej Górze otwarto wystawę Pracownia Jarosława Modzelewskiego. W wystawie, która odbyła się w ramach cyklu Pracownie, wzięli udział
następujący studenci prof. Jarosława Modzelewskiego
z Wydziału Malarstwa ASP: Paweł Dunal, Bartek Kiełbo-

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pamiątkę z Warszawy zorganizowany przez Biuro Promocji Miasta Stołecznego Warszawy, Fundację Bęc Zmiana oraz Wydział
Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej ASP. Ideą
konkursu było stworzenie interesujących, nowoczesnych
w formie projektów drobnych upominków, które przypominałyby turystom o pobycie w stolicy. Pierwszą nagrodę
zdobyła Maja Kaczyńska za Uściski z Warszawy – symbo-

kalendarium 70/71
le stolicy w wersji lateksowych „miątek” relaksujących.
Druga nagroda (przyznano 5 nagród równorzędnych)
przypadła: Agnieszce Mikołajewskiej, Marii-Róży Szczepańskiej, Vu Thu Huty’emu, Marceli Kawce. Wyróżnienie Fundacji Bęc Zmiana otrzymali: Katarzyna Minasowicz, Miłosz Dąbrowski. Nagrodzone projekty można
było oglądać w księgarni Czuły Barbarzyńca w dniach
19 marca – 6 maja.
20 marca
Na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego ASP otwarto
wystawę pokonkursową – Elementy wyposażenia ścieżek rowerowych w Warszawie. Konkurs studencki pod
takim tytułem zorganizowały wspólnie Wydział Wzornictwa Przemysłowego oraz Biuro Naczelnego Architekta
Miasta. Zgłoszono 27 projektów, spośród których do
nagród i wyróżnień wytypowano prace następujących
autorów: Jarosław Szaran (I nagroda), Jan Modzelewski (II nagroda), Marek Kultys i Olga Surawska (III nagroda), Sławomir Kołodziejczyk (wyróżnienie), Wiktor
Osłów (wyróżnienie). W jury konkursu zasiedli: Tomasz
Gamdzyk (Miasto Stołeczne Warszawa), Adam Rolewicz
(Miasto Stołeczne Warszawa), Marek Utkin (Miasto Stołeczne Warszawa), prof. Jerzy Porębski (dziekan WWP
ASP), dr Grzegorz Niwiński (prodziekan WWP ASP)
oraz dr Wojciech Małolepszy (WWP ASP).
21 marca
W Akademii Muzycznej odbył się recital fortepianowy
Krzysztofa Jabłońskiego. W programie znalazły się kompozycje Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina, Liszta,
Skriabina i Rachmaninowa.
22 marca
Wystawą pokonkursową w Galerii Sztuki Mediów przy ul. Spokojnej 15 w Warszawie otwarto
III Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej.
W festiwalowym konkursie udział wzięli studenci
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, San Francisco
Art Institute, The University of the Arts w Filadelfii,
School of Visual Arts w Nowym Jorku, Tisch Shool
of Arts, New York University. Grand Prix zdobyła Zuzanna Szarek. I nagrodę – Gate Baird, II nagrody ex
aequo – Brice Bischoff i Laura Swanson, III nagrodę
– Justin Pekera. Wyróżnienia specjalne – Adam Kaczmarek, Łukasz Niewiadomski, Rafał Janus, Agnieszka
Ziobro. Wyróżnienia honorowe – Marcin Rogalski,
Bartosz Rigall, Tomasz Walczak, Jaeyoon Park, Will
Steacy. Festiwalowi towarzyszyły wykłady, odbywające się w sali kinowej ASP i wystawy prezentowane przez warszawskie galerie (Galeria Antykwariat,
Galeria 65, Galeria Artinfo, Narodowa Galeria Sztuki
Zachęta, Galeria Luksfera, Galeria Pracownia, Galeria

14-16 kwietnia
Studenci I i II roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej wzięli udział w obchodach 250. rocznicy urodzin
Wojciecha Bogusławskiego – w Suchym Lesie pod Poznaniem (miejsce urodzin Bogusławskiego) i w Muzeum
Teatralnym przedstawili program Świat srogi, świat
przewrotny. Piosenki Wojciecha Bogusławskiego przygotowany przez prof. Jana Skotnickiego i Irenę KlukDrozdowską.

Schody). Organizatorami cyklicznej imprezy są: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Towarzystwo
Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
Instytut Sztuki Mediów przy Wydziale Grafiki ASP.
Wystawa pokonkursowa czynna była do 22 kwietnia.
26 marca
Odbyło się posiedzenie Senatu Akademii Teatralnej,
poświęcone m.in. sprawie lustracji. Senat jednogłośnie
podjął następującą uchwałę:
„Senat Akademii Teatralnej popiera uchwałę Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 marca 2007 roku, w sprawie tzw. ustawy lustracyjnej. Szczególnie solidaryzujemy
się ze stanowiskiem wyrażającym ‘zastrzeżenia natury
prawnokonstytucyjnej, dotyczące postanowień ustawy
z dnia 18 października 2006 r. (z późniejszymi zmianami)
o ujawnieniu informacji o dokumentach bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-90 oraz treści tych dokumentów’.
Popieramy również postulat Senatu Uniwersytetu Warszawskiego: wstrzymania wszelkich czynności związanych z wykonaniem tzw. ustawy lustracyjnej oraz apel
do Rzecznika Praw Obywatelskich o niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań. Przewodniczący Senatu Akademii Teatralnej, Rektor Prof. Lech Śliwonik”.
28 marca
W cyklu koncertowym Środa w Akademii Muzycznej
wykonana została kompozycja G. Rossiniego La Petite
Messe Solennelle. Wystąpił chór mieszany Akademii
Muzycznej im. F. Chopina pod dyrekcją Krzysztofa Kusiela-Moroza.
30 marca
W Auli ASP wykład Sztuka ponad granicami i podziałami wygłosił prof. Richard Demarco – dyrektor Demarco
European Art Foundation. Wykład zorganizowało Narodowe Centrum Kultury i Instytut Adama Mickiewicza.
30 marca–2 kwietnia
Studenci Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej pod opieką dr. Tomasza Kubikowskiego odbyli wyjazd studyjny do Instytutu im. Jerzego Grotowskiego
we Wrocławiu.

KWIECIEŃ
2 kwietnia
W Akademii Muzycznej odbył się koncert poświęcony
pamięci Jana Pawła II. Udział wzięli: Chór i Orkiestra
Akademicka Centrum Myśli Jana Pawła II oraz zespół
wokalny PSM II st. im. F. Chopina w Warszawie pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego.

W galerii Aspekt (III piętro rektoratu ASP) otwarto Wystawę studentów z Poznania. Fotografia, video, instalacja, performace. Prezentację zorganizowało Otwarte Koło
Naukowe „Kwadrat”, działające przy Wydziale Malarstwa
warszawskiej ASP. Kuratorem wystawy był Marek Glinkowski, udział wzięli: Michał Bałdyga, Karolina Brzuzan,
Anna Kalwajtys, Ewa Matuszewska-Axelrad, Mateusz
Sadowski, Kamil Strudziński, Izabela Tarasewicz, Aleksandra Wach. Wystawa czynna była do 13 kwietnia.
2-3 kwietnia
Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na kierunku aktorstwo prowadzonym na
Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej.
3 kwietnia
Ogłoszono rozstrzygnięcie konkursu na oprawę plastyczną IV Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych,
ogłoszonego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra
Zelwerowicza w Warszawie. Jury w składzie: prof. Marcin
Jarnuszkiewicz – przewodniczący, prof. Jarosław Gajewski, prof. Wiktor Jędrzejec, Przemysław Klonowski, prof.
Bożena Suchocka, rozpatrzyło 13 prac. Nagrodę główną
otrzymała praca Krystiana Trajkowskiego.
12 kwietnia
W Akademii Teatralnej odbyło się spotkanie Konferencji
Rektorów Uczelni Artystycznych z udziałem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Michała Seweryńskiego,
poświęcone problemom i specyfice szkolnictwa artystycznego – szczególnie w aspekcie planowanej nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.
13 kwietnia
W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego odbyła się promocja książki Danuty Kuźnickiej, wykładowcy
Akademii Teatralnej, pt. Obszary zwątpień i nadziei. Inscenizacje Jerzego Grzegorzewskiego 1966 – 2005.
14 i 15 kwietnia
Na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej odbyły się przestawienia premierowe spektaklu dyplomowego Dyl Sowizdrzał Grigorĳa Gorina w reżyserii Tomasza
Jaworskiego.

15 kwietnia
Dzień otwarty dla kandydatów na studentów wszystkich
wydziałów Akademii Teatralnej. W programie: spotkanie z rektorem i dziekanami, informacje o egzaminach,
ćwiczenia i warsztaty. Z dnia otwartego skorzystało
ok. 200 kandydatów na Wydział Aktorski, ok. 30 na Wydział Wiedzy o Teatrze.
16 kwietnia
W Akademii Teatralnej odbyło się kolokwium habilitacyjne Wiesława Czołpińskiego, dziekana Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza.
Temat rozprawy habilitacyjnej: Karzeł – kuglarz z natura
diabelską. Opis roli Karła w spektaklu „Sklep z zabawkami” Popescu.
16-19 kwietnia
Zana Daudzina z Państwowej Szkoły Teatralnej w Rydze prowadziła warsztaty z techniki mowy na Wydziale
Aktorskim Akademii Teatralnej.
17-22 kwietnia
W Łodzi odbył się XXV Festiwal Szkół Teatralnych. Studenci Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza zaprezentowali cztery przedstawienia dyplomowe: Tańce
w Ballybeg Briana Friela (reż. Iwona Kempa), Pułapkę
Różewicza (reż. Barbara Suchocka-Kozakiewicz), Usta
pełne ptaków Caryl Churchill i Davida Lana (reż. Paweł
Szkotak), Walentynki wg Iwana Wyrypajewa i Michała
Roszczina (reż. Anna Seniuk), zdobywając 9 spośród 16
nagród i wyróżnień. Laureaci: dwie równorzędne pierwsze Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
otrzymali Paweł Ciołkosz za rolę Franza w przedstawieniu Pułapka i rolę Paula w przedstawieniu Usta pełne
ptaków oraz Karol Pocheć za role Ojca i Szewca w przedstawieniu Pułapka i rolę Dana Wikarego w przedstawieniu Usta pełne ptaków. Drugą nagrodę Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała Katarzyna Dąbrowska za rolę Kate w przedstawieniu Tańce
w Ballybeg oraz rolę Leny w przedstawieniu Usta pełne
ptaków. Dwie trzecie nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały: Anna Gzyra za rolę Felice
w przedstawieniu Pułapka i Karolina Piechota za rolę

Grety w przedstawieniu Pułapka. Wyróżnienia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymały: Anna Elijasz za rolę Rose w przedstawieniu Tańce w Ballybeg
i Agata Wątróbska za rolę Maggie w przedstawieniu
Tańce w Ballybeg. Wyróżnienia ufundowane przez pana
Waldemara Tkacza Jury przyznało: Łukaszowi Chojęcie
za rolę Sprzedawcy w przedstawieniu Pułapka oraz rolę
Dereka w przedstawieniu Usta pełne ptaków i Pawłowi
Domagale za rolę Gerry’ego w przedstawieniu Tańce
w Ballybeg. Warsztat muzyczny MP3 w reż. Mariusza
Benoit spotkał się z niebywale gorącym przyjęciem
studenckiej widowni – w sali zabrakło miejsc, owacje
trwały kilkanaście minut.
18 kwietnia
W Akademii Muzycznej odbył się recital organowy Juliana Gembalskiego. W programie znalazły się utwory
Bacha, Francka, Świdera oraz improwizacje na tematy
zadane przez publiczność.
20 kwietnia
Rektor Akademii Teatralnej prof. Lech Śliwonik jako przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych
i członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wziął udział w spotkaniu z prezydentem RP Lechem
Kaczyńskim, poświęconemu sprawie lustracji.
W auli ASP odbyła się sesja naukowa poświęconą sztuce Jerzego Mierzejewskiego, zorganizowana przez Zakład Filozofii Kultury UW i ASP w Warszawie. Referaty
wygłosili: prof. Stanisław Baj, prof. Zofia Rosińska, prof.
Jerzy Wójcik, dr Jerzy Niecikowski, dr Wiktor Chmielarczyk, Tomasz Stawiszyński, Maciej Mazurek. 23 kwietnia, w auli ASP otwarto wystawę prac Jerzego Mierzejewskiego. Wystawa czynna była do 30 kwietnia.
21 kwietnia
W Sali Kreczmara Akademii Teatralnej wystąpił Teatr
Provisorium i Kompania „Teatr” z przedstawieniem wg
Do Piachu Różewicza w reż. Janusza Opryńskiego i Witolda Mazurkiewicza.
22 kwietnia
W Akademii Muzycznej odbył się koncert Studium Muzyki Nowej, zatytułowany Jazz i muzyka współczesna.
Improwizacja, interpretacja. Wystąpili: Andrzej Dutkiewicz (który objął także kierownictwo artystyczne projektu), Stanisław Skoczyński, Włodek Pawlik z zespołem
oraz Andrzej Wróbel z zespołem.

Prof. Andrzej Węcławski i jego studenci to tytuł wystawy z cyklu Spotkania z grafiką, którą otwarto w Galerii Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Van Gogha 1

w Warszawie. Podczas wystawy można było obejrzeć
prace powstałe w ciągu ostatnich dwóch lat oraz prace
z archiwum pracowni. Wystawie towarzyszyły pokazy
wykonywania odbitek graficznych, wykłady oraz prezentacje multimedialne.
23 kwietnia
Odbyło się posiedzenie Senatu Akademii Teatralnej,
w porządku dziennym obrad znalazł się punkt: Ustawa
lustracyjna – rozwój wydarzeń, problemy, wątpliwości,
pytanie „co dalej”. Była to otwarta część posiedzenia,
uczestniczyli w niej nauczyciele Akademii Teatralnej zainteresowani sprawą, pragnący przedstawić swój pogląd. Rektor przedstawił stan funkcjonowania ustawy
w państwie, środowisku wyższych uczelni, w Akademii
Teatralnej. Potwierdził stanowisko złożone na posiedzeniu w dniu 26 III br., że otrzymane oświadczenia
nauczycieli przekaże tylko wówczas, gdy ten obowiązek nie zostanie unieważniony przez Trybunał Konstytucyjny i w ostatnim dopuszczalnym terminie. Rektor
zapewnił, że zwróci się do autorytetów Akademii
o dialog, ale decyzje będzie musiał podejmować sam.
Wśród możliwych decyzji nie wyklucza decyzji o złożeniu rezygnacji – jeżeli uwarunkowania zewnętrzne
bądź sytuacja wewnątrz uczelni uniemożliwi mu pełne
sprawowanie funkcji.
23, 26 i 27 kwietnia
Na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej warsztaty
z tańca przeprowadziła Olga Zitluhina z Państwowej
Szkoły Teatralnej w Rydze.
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kwiecień
Natalia Sikora – studentka II roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej zdobyła (ex aequo) I miejsce
w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Singing
Mask w Petersburskiej Akademii Teatralnej.
Studenci i wykładowcy Akademii Teatralnej odnieśli sukces na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu:
Monika Węgiel zajęła II miejsce i otrzymała nagrodę
Srebrnego Tukana a Katarzyna Dąbrowska III miejsce
(Brązowy Tukan) i Nagrodę Publiczności. Nagrodę Tukan-Aranżer-Akompaniator przyznano Urszuli Borkowskiej – wykładowcy Akademii.
Ukazały się dwie książki profesora Akademii Teatralnej
Henryka Jurkowskiego: wydana przez AT praca Aktor
w roli demiurga oraz wydane przez Polunimę Moje
pokolenie.

MAJ
7 maja
W Akademii Teatralnej odbyła się obrona pracy doktorskiej Olgi Sawickiej. Temat – Zakres doświadczeń aktorskich i pedagogicznych w oparciu o pracę nad przedstawieniem „33 omdlenia”, promotorem pracy był Jan
Englert.

24 kwietnia
W Auli ASP wykład o rosyjskiej ilustracji wygłosili ilustratorzy Natalia Salĳenko i Jewgienĳ Pdkołzin, przebywający w Polsce w związku z wystawą Baśnie świata
w ilustracjach rosyjskich malarzy oraz współczesnej
książki dla dzieci.
26 kwietnia
W Teatrze Szkolnym im. Jana Wilkowskiego Wydziału
Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej odbyła się promocja
książki Teatr Polski, Litwy i Rosji XX wieku w poszukiwaniu własnego oblicza. W kręgu idei Stanisława Wyspiańskiego pod red. Agnieszki Koecher-Hensel i Niny Kiraly.
W Muzeum Archidiecezji Katowickiej otwarto wystawę
malarstwa i rysunku Zdzisławy Ludwiniak. Artystka jest
adiunktem w Pracowni Malarstwa na Wydziale Grafiki
warszawskiej ASP. W Niedzielę Palmową, 1 kwietnia,
wygłosiła ona w katowickiej kurii prelekcję O autoportrecie. Opisanie Siebie. Płótno jako tkanina duszy artysty. Wystawa czynna do 6 czerwca.

W Galerii 72 Muzeum Chełmskiego w Chełmie otwarto
wystawę malarstwa Stanisława Baja, obejmującą prace
z lat 1998-2000. Artysta jest profesorem warszawskiej
ASP, prowadzi pracownię na Wydziale Malarstwa, obecnie piastuje w macierzystej uczelni funkcję prorektora
do spraw dydaktycznych.
8 i 12 maja
Studenci IV roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej wzięli udział w 46. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, zaprezentowali przedstawienie Tańce w Ballybeg

Briana Friela. Studenci I i II roku pokazali program
Świat srogi, świat przewrotny. Piosenki Wojciecha
Bogusławskiego.
10 maja
W Instytucie Sztuki PAN odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Tomasza Kubikowskiego, wykładowcy Akademii
Teatralnej. Temat rozprawy habilitacyjnej: Reguła Nibelunga. Teatr w świetle nowych badań świadomości.
12 maja
W ramach Integraliów studenci Akademii Teatralnej pokazali przedstawienie Tańce w Ballybeg Briana Friela.
13 maja
W Akademii Muzycznej odbył się recital fortepianowy
Johna O’Conora, profesora Royal Irish Academy of Music
w Dublinie. W programie znalazły się utwory kompozytorów klasycznych i romantycznych.

18 maja
Studentka Zaocznego Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej Krystyna Jędrys przedstawiła w Akademii Teatralnej monodram Szłość samojednia – spektakl
przygotowała ze swoim teatrem młodzieżowym, w oparciu o scenariusz Teatru Pleonasmus sprzed 35 lat.
19 maja
W Collegium Nobilium odbył się spektakl Hedda Gabler
Henrika Ibsena – przedstawienie dyplomowe Pii Partum,
studentki IV roku Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej. W obsadzie znaleźli się świetni, młodzi aktorzy:
Aleksandra Bożek, Ewa Konstancja Bułhak, Karolina
Gruszka, Łukasz Garlicki, Michał Piela, Wojciech Żołądkowicz. Patronat nad spektaklem objęła Ambasada Królestwa Norwegii, przedsięwzięcie dofinansował Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

15 maja
W warszawskim Muzeum Karykatury otwarto wystawę
Malarski teatr mody – karykatury telegwiazd Artura Krajewskiego. Artysta jest adiunktem w Pracowni Rysunku
i Kompozycji Projektowych na Wydziale Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej ASP. Wystawa
otwarta do 17 czerwca.

im Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej
pod dyrekcją Krzysztofa Urbańskiego. W programie znalazła się kompozycja Carmina Burana Carla Orffa.
9 czerwca
W Ośrodku Kultury w Żyrardowie studenci Akademii
Teatralnej zaprezentowali spektakl Tańce w Ballybeg
Briana Friela.
24–30 czerwca
W tych dniach w Krakowie odbył się IV Międzynarodowy
Festiwal Szkół Teatralnych pod patronatem prezydenta
RP Lecha Kaczyńskiego. Z 24 zgłoszonych uczelni komitet organizacyjny zakwalifikował do udziału w Festiwalu: University of Novi Sad, New York Uniwersity-Tish
School of The Arts, VSMU z Bratysławy, GITIS z Moskwy,
Akademię Teatralną z Petersburga, Nico Pepe z Udine,
Max Reinhardt Seminar z Wiednia, UNAM z Mexico, RESAD z Madrytu, DAMU z Pragi, Folwgang Hochschule
z Essen, Fakulta Dramatickych Umieni z Bańskiej Bystrzycy i Szinház-és Filmműrészeti Egyetem z Budapesztu. Akademię Teatralną reprezentowało przedstawienie
Pułapki Różewicza.
oprac.
Piotr Kędzierski,
Magdalena Raszewska,
Agnieszka Szewczyk

21 maja
W Bałtyckiej Galerii Sztuki w Ustce otwarto wystawę
malarstwa Smołdzińskie plenery 2000-2007. Uczestniczą w niej profesorowie Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie – Ryszard Sekuła (dziekan
wydziału), Wiesław Szamborski i Krzysztof Wachowiak
(który prowadził wszystkie siedem plenerów), a także ich
asystenci i studenci. Wystawa czynna do 10 czerwca.
W Galerii Aula (budynek rektoratu Akademii Sztuk Pięknych) otwarto wystawę będącą pokłosiem konkursu na
plakat Oryginalne jest piękne. Konkurs zorganizowały
następujące instytucje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Finansów, Akademia
Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce.

23 maja
Odbył się koncert z cyklu Środa w Akademii Muzycznej,
będący zakończeniem sezonu artystycznego 2006/2007.
Wystąpił Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, obchodzący 40-lecie swojego istnienia, Orkiestra Symfoniczna „Nova et Vetera” oraz soliści. Koncert
poprowadził ks. rektor Kazimierz Szymonik.

16 maja
Odbył się koncert z cyklu Środa w Akademii Muzycznej
zatytułowany Bitwa Big-Bandów. Wystąpiły bigbandy
Akademii Muzycznej w Warszawie oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie.

6 czerwca
W Filharmonii Narodowej w Warszawie odbył się Koncert Dyplomantów Akademii Muzycznej. Wystąpili soliści Iwona Sobotka, Andrzej Wiśniewski, Artur Ruciński,
Bartosz Zachłod oraz Ryszard Groblewski. Towarzyszył

ZMARLI:
Tadeusz Ostrzeszewicz, grafik, projektant, ur. 1924
roku w Warszawie, studiował na Wydziale Grafiki
warszawskiej ASP, od 1950 roku pedagog macierzystej uczelni, dziekan Wydziału Architektury Wnętrz
ASP w Warszawie. Zmarł 5 maja 2007 roku.

SUMMARIES

MAGDALENA SZPAK
AGAINST GESAMTKUNSTWERK: THEORIES OF HEINER
GOEBBELS
The article is based on a Master’s thesis, The Aesthetics
of Heiner Goebbels in His Theoretical Writings and the
Production of Landschaft mit entfernten Verwandten.
The thesis was supervised by dr Tomasz Kubikowski.
Heiner Goebbels is an outstanding composer and theatre director. His theoretical views have been analysed in
order to bring out his conception of stage performance
and his attitude to the concept of the total work of art, as
proposed by Richard Wagner and Edward Gordon Craig.
The text also reports on Goebbels’s criticism of the idea
of Gesamtkunstwerk.

PATRYCJA SAMSON
THEATRE OF THE AFFIRMATION OF MAN:
HENRYK TOMASZEWSKI AND HIS WORK
Founded by Henryk Tomaszewski (1919-2001), a dancer, choreographer, actor, mime artist and director, the
Wrocław Pantomime Theatre is famous as the only ensemble of mime artists in the world. For forty five years
Tomaszewski was himself its managing director, art director, director and choreographer, which amounted to
the creation of an artist’s theatre. He was thirty when he
founded the pantomime theatre, whose form constantly
evolved, although some of its characteristic traits remained unchanged. Its features were: ensemble work,
carefully designed sets, carefully selected music, sophisticated literary themes, clear structure and attempting to
answer fundamental existential questions. Tomaszewski
created twenty-four mime scenarios and staged seventeen plays at repertory theatres. Beginning with his first
scenario (1956), he insisted on thinking about man, as
confirmed by his choice of motto: “There are many wondrous things and yet nothing is more wondrous than
man” (Sophocles). Henryk Tomaszewski remained faithful to this thought until the end of his creative life, and
his own pantomime theatre can be called the theatre of
the affirmation of man.

AGNIESZKA MATYNIA
PAINTERS IN THE THEATRE: THE FOLKLORIC THEME
IN SERGEI DIAGHILEV’S BALLETS RUSSES
The text discusses the folkloric theme of Sergei Diaghilev’s
Ballets Russes through an analysis of the set design in the
Firebird, Petrushka and The Golden Cockerel. The author
describes sets and costumes, designed by A. Golovin, L.
Bakst, A. Benois, N. Gontcharova and M. Larionov, and
she points out various sources of their inspiration, including impressionism, post-impressionism, cubism as well as

primitive and folk art forms – a child’s drawing or a lubok
print. Referring to particular works, she presents a rich
variety of styles to be found in Diaghilev’s productions
and some general transformations in the art of the stage.
The author emphasizes the role of painters in the emergence of a phenomenon, which Paris Ballets Russes were
in 1908-1929.
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MICHAŁ STEFANOWSKI
IT ALL STARTED WITH ALESSI...

tions, co-organized with the City of Warsaw, aimed at
improving the image of public spaces (Benches for Warsaw, equipment for cycle paths). The Faculty of Design is
multifunctional: it teaches product design, but also visual
communication, packaging design, graphic design, so it
offers students a range of options so that they could later
fend for themselves in the competitive market.

The Faculty of Design, Academy of Fine Arts in Warsaw, cooperates with external partners – production
companies. The cooperation generally takes the forms
of workshops, conferences and competitions, and for
select students, it sometimes results in internships. It is
now an important ingredient of the education process
and it creates the opportunity of getting in touch with
the actuality of industrial design. Among the Faculty’s
partners to date are such firms as Alessi, IKEA, Hansgrohe and Nokia. Students also participate in competi-

RAFAŁ STRENT
SIMON SAYS…
A Professor at the Faculty of Graphic Arts, Academy
of Fine Arts in Warsaw, remembers those persons,
who initiated him into the independent life as an artist: Aleksander Kobzdej, Halina Chrostowska, Andrzej
Rudziński and Zenon Januszewski. Today, the initiation
into adult professional life happens mainly through
competitions and exhibitions, such as, for instance, the
Warsaw Graphics, reactivated in 1994, in which art students of the region of Mazovia can take part alongside
experienced professionals. Among other similar events
are: the Polish national Samsung Art Master Contest;
a competiton for the students of the Warsaw Academy
of Fine Arts, funded by Mr and Mrs Gieryński; the National Biennial of Student Graphics in Poznań. Having
supported his students participation in such events,
as well as having organized joint exhibitions for students and their teachers, the author feels that together
with other professors of the Faculty of Graphic Arts he
planted the seeds that begot the success of Agnieszka
Cieślińska, Małgorzata Dmitruk, Mateusz Dąbrowski
and Daniel Chodowiecki.

PIOTR KĘDZIERSKI
FACES OF PROMOTION
Campaigns to support particularly talented artists,
or those people who can boast artistic and scientific
achievements, by making them more popular; general
promotion, based also on distributing information and
raising awareness – these are various faces of promotion. The article attempts to inquire into the uses of
promotion at the F. Chopin Academy of Music in Warsaw. Since the school has inherited its 200-year-old accomplishment in public teaching of music in Warsaw, as
well as having attracted Polish musical elites and having
educated many generations of world-famous musicians,
the answer seems to be clear. It is however important
to verify it in the context of a demanding contemporary
art market.
The subject of promotion and promotional techniques is
discussed by Prof. Jagna Dankowska, Dean of the First
Faculty – Composition, Conducting and Theory of Music;

EWA BARCISZEWSKA
SOUND PICTURES

Sound pictures is about a clash of the Musical Academy
students with reality, that is, mature professional life.
It is a story of four young people, who studied at the
F. Chopin Music Academy in Warsaw and who are today pursuing their respective professional careers, and
– remarkably enough – are pleased with their choice of
the profession and of this particular school. The interlocutors are: a harpist and composer, a singer, a composer specialising in church music, and a sound director,

Prof. Jerzy Sterczyński, Dean of the Second Faculty – the
Piano, the Harpsichord and the Organ; Prof. Ryszard
Cieśla, Dean of the Fourth Faculty – Vocal Performance; and Prof. Witold Osiński, Dean of the Sixth Faculty
– Sound Direction.
Present-day transformations, both cultural and those
involving the functioning of a music “exchange” – a market that still is not entirely free, its spaciousness and
limitations – with the Academy undergoing intensive
structural transformation, make us reflect upon the extent and effectiveness of its promotional operations. The
Deans tell us about the extent to which promotion covers graduates and students, according to their specializations; which of its ingredients could help that group

who did not have much of an ear for music as a child.
They share their expectations, hopes, dreams that have
come true, as well as telling about what they neglected
or had to compromise. The text does not attempt to
prove anything; it only presents four pictures. Perhaps
not very typical ones.

of artists to find their place in a complex market,, and
finally, if it includes everyone or only the most talented
artists. Among the most significant aspects of promotion
there are: scholarships; sponsoring by the government
and by non-governmental organizations; frequent presentations of student achievement at concerts, seminars
and international conferences; doctoral programmes (for
graduates); information and education concerning one’s
own place in the art world, and a wide range of informal
activities, initiated by professors.

LILIANNA KRYCH
CONDUCTOR, ARTIST, MASTER: LORIN MAAZEL
IN WARSAW
On Monday, 2 May 2007, students of conducting at Warsaw Academy of Music met Lorin Maazel and the musicians of the New York Philharmonic Orchestra. The Maestro talked about conductor’s work on the score and about
conducting orchestras. He reminded the students that all
performers, including the conductor, serve the music and
the composer, rather than working for themselves. On
3 May students had the opportunity to listen to the New
York Philharmonic’s rehearsal. That was valuable experience for student conductors, who unanimously admitted
that the New York Orchestra performs at a level that is
unheard of in Poland (particularly as regards their brass
and woodwind sections).

tion – figuration”. Never losing sight of the image as the
final product of the artist’s action or his arbitrary choice,
Ciecierski is engaged in a peculiar conceptual play with
a picture, which stops being the domain of painting,
being instead on a par with one’s own reproduction,
amateur photography, a drawing or a collage. Every new
work or an exhibition seems to continue his „treatise on
painting”, edited over the years, in which he has managed to avoid tautologies that haunt the area of „painting about painting”. Ciecierski’s paintings display an
exceptional sense of colour, distanced through a slightly
nostalgic wit and an array of formal poetics. This could
be seen again in the artist’s retrospective, organized by
the National Museum in Poznań – which was the immediate reason for writing this text.

ARTUR TANIKOWSKI
THE HORIZON AND ITS ENVIRONS
Tomasz Ciecierski is one of the most interesting Polish
contemporary artists. A graduate and former lecturer at
the Academy of Fine Arts in Warsaw, he has been penetrating areas related to traditional painting. In his works
he questions and redefines borders between a sketch
and a completed image, between certain freedom and
uniqueness of the artist’s gesture or the originality of

FANGOR’S ATTACK ON ATAK
A show of Wojciech Fangor’s drawings and oil studies
in a newly-opened aTAK Gallery in Warsaw is his first
large retrospective, covering the years 1946-2006. Most
of that artwork has never been published so far, and only
some were included in an exhibition of Fangor’s drawings at the Summit Art Center in Summit, N.Y. The show
presents every stage of Fangor’s creative output, from
the earliest represetnational pieces – landscapes and
figurative scenes, influenced by Léger, but with a touch

the painting. His discourse can be described through
antinomies of such notions as „totality – intimacy” (e.g.
of a palette in relation to the psychology of colours),
„original – reproduction”, „object – concept”, „abstrac76/77
of surrealism – through the abstraction of the late 1950s
and its imaginative development in the style of op-art,
to the late works of the 1970s. In the latter ones, Fangor
returned to figurative art, having initially been inspired
by the electronic media, and subsequently to the classical representations of the nude and the portrait painting.
After that he turned to his own early pieces, which he has
recently been reworking.

MIECZYSŁAWA DEMSKA-TRĘBACZ
THE RELAY OF GENERATIONS: TRADITIONS
OF WARSAW CELLO CLASSES
The development of cello playing is connected with
a shift of that instrument’s status, which took place in
the Romantic age. The beginning of the nineteenth century brought with it the rise of a model of cello education, and of the so-called „cello schools”. Warsaw
cello playing refers to various traditions that correspond
to a variety of artistic genealogies of its first teachers:
Russian-Belgian (Zofia Adamska, Andrzej Zieliński, Piotr
Hausenplas); German (Arnold Rezler, Andrzej Wróbel,
Wojciech Walasek); Czech (Kazimierz Michalik, Tomasz
Strahl, Andrzej Bauer); French (Andrzej Orkisz, Rafał
Kwiatkowski); Russian (Kazimierz Wiłkomirski). Warsaw cello school has played a crucial role in setting the
highest standards, as confirmed by the successes of its
alumni at international music competitions and their
high professional status in various music centres all over
the world.

KRZYSZTOF LIPKA
LANDSCAPE OF HOPE: THE NEED OF MUTUAL
EDUCATION IN ALL THE FINE ARTS

ALEKSANDER BŁOŃSKI
A JUBILEE YEAR – BECAUSE IT’S ALREADY BEEN
THE THIRD ONE...

School of Arts, New York University. The Grand Prix was
awarded to Zuzanna Szarek, a student at the Faculty of
Graphic Arts of the Academy of Fine Arts in Warsaw,
for her photographic series that showed details of dress
in close shots. The First Prize went to Gayle Liard of
the San Francisco school for her photography from the
border between the dreamland and reality. The Festival

The text reports on the Third Warsaw Festival of Art
Photography, which apart from showcasing well-known
photographers opened to students of the following
schools: Academy of Fine Arts in Warsaw, San Francisco Art Institute, University of the Arts in Philadelphia, School of Visual Arts in San Francisco and Tisch

Music and abstract painting are closely bound together,
as underlying them is the hidden macro– and microstructure of the world, abstraction and speculation, inexpressibility in words and the mystery of beauty. We
talk of the colour of sound, of the colours of music instrumentation, of sound painting; we detect the rhythm
of form in a picture and the sonority of colour.
In today’s complex actuality a writer cannot depict the
world without some awareness of various realities: cultural, social, artistic or scientific. Other representatives
of the creative professions are in a similar position, and
they should be sharing a universal taste. Only through

comprehensive studies of history and theory of all the
fine arts can one become competent in terms of both
themes and aesthetics.
Current art practice is seeking stronger bonds while integration of the arts is an academic subject. A new attitude
towards borderline territories must include striving for
broader horizons and a deeper-rooted community, not
only on a general plane, but also in its detailed aspects.
Perhaps expanding art education will disperse doubts as
to the future of culture. There are fields, art being one of
them, in which specialising kills. Ernst Bloch must also
have had the integration of the arts on mind, when he
called music “a landscape of hope”.

was accompanied by lectures, held at the cinema of the
Academy of Fine Arts, and by exhibitions at Warsaw art
galleries: Antykwariat, Galeria 65, Artinfo, Zachęta National Gallery of Art, Luksfera, Pracownia and Schody).
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