


Jak powstaje dzieło sztuki? 
To jest ból. 
Wiesz, co to jest perła? 
Najpierw maleńkie ziarnko piasku , 
które sprawia potworny ból. 
A potem macica perłowa jako osłona. 
Bez punktu, który boli nie ma perły, 
A bez tworzenia jest tylko piasek. 

Per Olov Enquist „Twórcy obrazów" 
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Szymon Kuśmider - aktor, reżyser, pedagog. Absolwent wydziału aktorskiego 
Krakowskiej PWST oraz reżyserii na Max Reinhard Seminary w Wiedniu . Od 1991 
roku związany z Narodowym Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej 
w Krakowie . Wspólpracował z Teatrem Stu w Krakowie, Teatrem Polskim 
w Bielsku Białej , Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Śląskim w Katowicach , 
Teatrem im. Stefana Jaracza w Olsztynie i z wieloma innymi. 
Wiceprzewodniczący GKR Związku Artystów Scen Polskich. W latach 2002-2005 
Prezes Rady Fundacji Starego Teatru w Krakowie. 
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Wojciech Stefaniak scenograf; absolwent Wydziału Wzornictwa Przemy
slowego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych . Byl stypendystą Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Od kilku lat zajmuje się przede wszystkim scenografią teatralną 
i telewizyjną, choć interesuje go również sztuka sakralna i użytkowa. 
Na swoim koncie ma scenograficzne realizacje w Kaliszu, Poznaniu, Rzeszowie, 
Olsztynie , Warszawie, Gdyni, Toruniu, a także w Operze Baltyckiej w Gdańsku . 
Wspólpracuje z warszawskim Teatrem Kwadrat. W olsztyńskim Jaraczu 
projektował scenografię do sztuk: „W małym dworku" Witkacego, „Kopciuszek" 
wg braci Grimm, „Czarna komedia" P. Shaffera, „Ich czworo" G. Zapolskiej, 
„Roberto Zucco" B. Koltesa, czy ostatnio „Kobieta-Bomba" I. Sajko. 
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Mieczysław Mejza - kompozytor, dyrygent, aranżer. Pracuje i mieszka glównie 
w Krakowie . Kierownik muzyczny Narodowego Teatru Starego w Krakowie. 
Napisał muzykę do wielu spektakli teatralnych wystawianych na kilkunastu 
scenach w Polsce. Wspólpracowal m. in. z Wajdą, Jarockim, Lupą, Kutzem. 
Byl członkiem orkiestry Capella Cracowiensis. Przez ostatnie dwa lata prowadzi! 
jako dyrygent koncerty symfoniczne z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej 
w ramach Festiwalu Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze. 

Zofia de lnes - scenografka; ukończyła Wydział Architektury Politechniki 
Krakowskiej oraz Podyplomowe Studium Scenografii Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Zadebiutowała w 1975 roku przygotowując kostiumy do „Białego 
małżeństwa" Tadeusza Różewicza. Współpracowała z wieloma teatrami w kraju 
i za granicą, m. in . z Teatrem Narodowym w Warszawie, Wroclawskim Teatrem 
Pantomimy, Theater der Stadt w Bonn, Starym Teatrem w Krakowie. Artystka tak 
charakteryzuje swoją twórczość: „Nie interesuje mnie ani sugestia przestrzeni, 
ani jej iluzja, lecz konstrukcja 'spotęgowanej' przestrzeni - bardziej znaczącej , 
większej i głębszej niż to wynika z rzeczywistych wymiarów sceny. Fascynuje 
mnie rozległa, pusta niedookreślona i tajemnicza przestrzeń , w której nawet 
tworzywo trudne jest do scharakteryzowania ." 
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Otwarcie dialogiczne jest otwarciem na innego człowieka: na ty, na on i ona, 

na my, wy, oni. W nim inny człowiek jest obecny dla mnie, a ja dla innego. 
Otwarcie dialogiczne różni się w sposób istotny od otwarcia intencjonalnego. 
Nie konstytuuje ono przedmiotu ani korelatywnego do przedmiotu podmiotu 
i nie jest „nastawione" na sens bycia . Pojęcie otwarcia nie jest zresztą 
najszczęśliwsze . Sugeruje ono bowiem , że to, co dialogiczne, należy do tego 
samego gatunku, do którego należy również to, co intencjonalne. Naprawdę 
jednak tak nie jest. Chodzi raczej o dwa aspekty tego samego aktu - jeden 
zakłada drugi , jeden drugi przenika. Inny człowiek nie jest moim przedmiotem 
i ja nie jestem jego przedmiotem. Ale to nie znaczy, że nie możemy siebie 
uprze dm i ot o wić, jak głosił Jean-Paul Sartre. Nie jest również wykluczone 
dialogiczne odniesienie do sceny. Na tym właśnie polega wzajemne przenikanie 
struktur otwarcia, że w pewnym przynajmniej zakresie jest możliwe uprze
dmiotowienie ludzi i uczłowieczenie martwych przedmiotów. 

Powiedziałem na wstępie , że inny cztowiek jest we mnie obecny - tub obecny 
przy mnie - poprzez ros z cze n i e, jakie we mnie budzi. Widać to w świado
mości pytania . Drugi postawił mi pytanie . Rozpoznaję je po zawieszonym głosie, 
po oczach , po wyrazie twarzy. Pytanie nie jest jednak ani zawieszonym głosem, 
ani błyskiem oczu, ani wyrazem twarzy. Pytanie jest roszczeniem. Ten, kto pyta, 
rości sobie prawo do odpowiedzi. Pierwszą odpowiedzią na pytanie jest 
świadomość, że trzeba odpowiedzieć. W tym t r z e b a czujemy obecność 
innego cztowieka. Inny człowiek jest obecny przy mnie poprzez to, co trzeba, 
abym dla niego uczynił ; i ja jestem przy nim obecny poprzez to, co trzeba , aby on 
uczynił dla mnie. Więż, która między nami powstaje, jest więzią zobowiązania. 
Zobowiązanie to wiązanie obowiązkiem . ( ... ) 

W mowie codziennej styszymy często, że ludzie, aby mogli się spotkać, muszą 
mieć wspólną płaszczyznę spotkania. Nie chodzi tylko o płaszczyznę sceny, 
o drogę , dom, miejsce pracy itp. Chodzi raczej o coś, co można nazwać 
„zapleczem" spotkania. Ludzie spotykają się , gdy posiadają podobne zainte
resowania, podobne gusty, podobną przeszłość, podobną nadzieję. Nawet 
zwykłe pytanie o drogę zakłada jakieś wspólne zaplecze: pytam o drogę kogoś, 
kto wydaje mi się tak samo szczery jak ja i kto szczerze pytającemu nie udzieli 
fałszywej odpowiedzi. Spotkanie wydaje się wydarzeniem przypadkowym: 
nie wiadomo, kiedy, gdzie i dlaczego ... Gdy jednak nastąpi, okazuje się, że było 
przygotowane przez całą przeszłość osób, które się spotkały. Widać wówczas, 
jak istotną rolę we wzajemnym n a p r ze c i w s i e b i e odgrywa to, co ci 
ludzie mają już po z a sobą. 

r 

Czym jest zaplecze spotkań? Jest nim szeroko pojęta sfera przeżywanych 
przez ludzi idei i wartości, czyli sfera tego, co znajduje się jakby po n ad nami 
i po czym nigdy nie możemy deptać . O sferze tej trudno powiedzieć , czy jest , 
czy nie jest, czy jest całością przedmiotów, czy nie jest całością przedmiotów; 
trudno też powiedzieć , że nie jest, skoro stanowi zaplecze dialogu . Jedno należy 
powiedzieć : ono wiąże, odsłaniając i zobowiązując zarazem. Ustanawia dla 
spotykających się osób jakby nowy świat - świat spraw ważnych i nieważnych , 
chwil doniosłych i błahych, czasów świętych i czasów powszednich - słowem, 
ustanawia hi er a r chi ę . Podejmując dialog z drugim, przychodzę ku niemu 
z wnętrza jakiejś hierarchii; i drugi , podejmując dialog ze mną, przychodzi 
ku mnie z wnętrza hierarchii. Dialog będzie tylko wtedy owocny, gdy nasze 
hierarchie będą podobne lub gdy będą zdolne upodobnić się do siebie. ( .„ ) 

O wiele Łatwiej przychodzi nam mówić o tym, co jest następstwem wza
jemnego uczestnictwa . Następstwem jest jakiś wspólny wątek dramatyczny. 
Dialog ustanawia, umacnia i rozwija trwającą dłużej tub krócej , bogatszą 
lub uboższą, duchową rzeczywistość - rzeczywistość międzyludzką - która 
zakreśla istotny sens dialogicznej wzajemności osób. Na rzeczywistość tę składa 
się to wszystko, co ludzi wiąże, co zbliża i ogarnia, a także i to, co ich dzieli, 
oddala, odpycha, o czym nie należy mówić, że się znajduje we mnie lub w tobie , 
albo na scenie, lecz co jest „między nami". Między nami jest właśnie wspólny 
wątek dramatyczny - nasz dramat. Ustanawia go i buduje nasze uczestnictwo, 
ale i na odwrót - nasze uczestnictwo jest przezeń ustanawiane i określane. 
Coś dzieje się międzynami. ( ... ) 

Doświadczamy innego, spotykając go. Spotkać to coś więcej niż mieć 
świadomość , że inny jest obecny obok mnie lub przy mnie. Wmieszany w uliczny 
tlum mam świadomość, że obok mnie są inni ludzie, co jednak nie znaczy, 
że ich spotykam . Spotkanie jest wydarzeniem. Spotkanie pociąga za sobą istotną 
zmianę w przestrzeni obcowań. Ten, kto spotyka , wykracza - transcenduje - poza 
siebie w podwójnym sensie tego słowa : ku temu, komu może dać świadectwo 
(w stronę innego), i ku Temu, przed kim może złożyć świadectwo (przed 
Nim - Tym, kto żąda świadectwa). Dlatego należy powiedzieć: spotkać to do
świadczyć Transcendencji. ( ... ) 

Słowem kluczowym opisującym spotkanie jest twarz . Rzeczy mają wyglądy, 
ludzie mają twarze. Rzeczy zjawiają się poprzez wyglądy, twarze objawiają się. 
Twarze są śladami Transcendencji. Ku czemu prowadzą te ślady? Jakie dramaty 
otwierają przed nami? 
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Per Olov Enquist - szwedzki pisarz, prozaik, autor sztuk teatralnych, publicysta 
i scenarzysta filmowy. 
O swojej sztuce: „Bengt Forslund w swojej obszernej biografii Victora Sj6str6ma 
opowiada, jak w rzeczywistości wyglądało spotkanie Selmy Lagerl6f 
z Sj6str6mem w związku z pracami nad filmową adaptacją „Niewidzialnego 
woźnicy". 

Sj6str6m pojechał do Maarbacki i w ciągu długiego popołudnia przeczytał Selmie 
Lagerl6f cały swój scenariusz. Kiedy zakończył czytanie i w napięciu czekał 
na komentarz, zapadło długie milczenie. Wreszcie Selma Lagerl6f zapytała go, 
czy nie chciałby napić się wódki. 
I to wszystko. Niczego więcej się nie dowiadujemy. 
Ja również czytałem ten scenariusz; jest on przechowywany w Szwedzkim 
Instytucie Filmowym. Cudowny, szczegółowy, wizjonerski, zdumiewająco 
ambitny scenariusz, sześćset pięć scen powstałego filmu, który zazwyczaj 
określa się mianem szczytowego osiągnięcia kina niemego i jednego z dziesięciu 
najważniejszych filmów w historii kinematografii. 
Ale pomiędzy tą parą twórców obrazów zapanowało milczenie. Mnie najbardziej 
zainteresowało milczenie Selmy Lagerl6f. 
Co się w nim zawierało? 
Apotem napisałem tę sztukę." 
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Victor David Sjostrom (1879-1960) - aktor filmowy i teatralny, reżyser, 
producent filmowy; jego film „Terje Vigen" z 1916 roku, oparty na balladzie 
Henrika Ibsena, uznawany jest za artystyczny przełom w historii szwedzkiej 
kinematografii. Wraz z kolejnym filmem zatytułowanym „Banici", reżyser 
wprowadza Przyrodę jako autonomiczny i niezależny podmiot fabularnej osi. 
Ludzki los zmaga się z przerastającym go żywiołem natury, która staje się 
synonimem potężnych sił o metafizycznej proweniencji. Mistrzowskim 
osiągnięciem twórcy, a zarazem najwybitniejszym dziełem szwedzkiej szkoły 
filmowej, staje się „Furman śmierci". Wyszukane tricki zdjęciowe, niespoty
kane dotychczas operowanie światłem oraz oniryczne retrospekcje, stają się 
głównymi cechami kunsztu Sjiistriima. 

Selma Lagerlof (1858-1940) - szwedzka pisarka, pierwsza kobieta wyróżniona 
w 1909 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, zaliczana do czołowych 
postaci neoromantyzmu, jak również realizmu fantastycznego; międzynarodową 
sławę przyniosły jej takie książki jak „Cudowna podróż", „Giista Berling", 
„Dziwy Antychrysta", „Jerozolima", „Pierścień generała". W 1914 roku została 
jurorem Akademii Szwedzkiej przyznającej Nagrodę Nobla. Wraz z wybuchem 
I wojny światowej ofiarowała swój medal noblowski rządowi Finlandii, by wes
przeć go w zdobywaniu funduszy na walkę z Rosją sowiecką. Jej bliską 
przyjaciółką była Sophie Elkan, a zachowana korespondencja między kobietami, 
dla wielu badaczy twórczości i osobowości Lagerliif stanowiła podstawę do snucia 
przypuszczeń o homoseksualnym charakterze związku. 



Tora Teje (prawdziwe nazwisko: ToraAdelheim Johansson; 1893-1970) - wybitna, 
charyzmatyczna aktorka , legendarna postać sceny Królewskiego Teatru 
Dramatycznego w Sztokholmie w latach 1913-1922; odtwórczyni klasycznych 
już ról Fedry, Medei , Indry, które staly się przelomowymi osiągnięciami sztuki 
aktorskiej początku XX wieku . Zagrala również w wielu filmach , m.in. w: 
„Karin ingmarsdotter", „Erotikonie" , „Czarownicach" . 

Julius Jaenzon (1885-1961) operator, współtwórca sukcesów szwedzkiej 
szkoty filmowej. Autor zdjęć do filmów Maurice' a Stillera: „Skarb rodu Arne'', 
„Stary zamek" , „Gdy zmysły grają" oraz Viktora Sjiistriima: „Terje Vigen" , 
„Banici" i „Wózek widmo" (znanego również pod tytutem „Furman śmierci") . 

Jego twórczość operatorska odznaczata się wysoką i niezwykle subtelną 
wrażliwością wizualną, jak również niespotykaną umiejętnością eksponowania 
ludzkich przeżyć , które korespondowaty z walorami krajobrazowymi ujęć. 
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Sven Nykvist - wielki następca Juliusa Jaenzona we wspomnieniach wydanych 
pt. „Kult światła" opisał credo zawodowca - szacunek dla pracy: 

„Wielu ludzi uważa mnie za pracoholika ; pytają, dlaczego dalej filmuję, a nie 
odpocznę sobie wreszcie. Odpowiedź jest prosta: kocham tę robotę . ( . . . ) 

Studiowanie światla wzbogaci\o niesłychanie moje życie. Kocham na przyktad 
szwedzkie świty i zmierzchy, owe przejścia , w czasie których światto pojawia się 
i znika. W szczególności to ostatnie, magiczną blękitną godzinę, the magie hour, 
kiedy światto sztuczne, lampy i uliczne latarnie, powoli zaczyna przeważać. ( ... ) 

Światto stało się dla mnie rodzajem namiętności, która zdominowata moje życie 
i nadała mu nowych znaczeń, nie tylko jeśli chodzi o operatorkę. Dobrze jest być 
stale otoczonym świattem. ( ... ) 

Masz światło i nie musisz czuć się sam.( .. . ) 
Tak dtugo, jak będę czul się szczęśliwy przy pracy, chcę ją kontynuować. 
Dzień, kiedy wszystko się skończy i nadejdzie ostateczna samotność , przyjmę 
ze spokojem. Mam przecież światło, które mi towarzyszy. A ono istnieć będzie 
zawsze." 
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