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SŁOWO O INSCENIZACJI 

Sceniczna adaptacja XIX-wiecznej 
powieści włoskiego pisarza, a właści
wie składających się na tę powieść opo
wiadań, to próba przekazania wyraź
nie dydaktycznego przesłania książki 
w sposób, który pozwoli je zaakcepto
wać współczesnemu młodemu odbior
cy. Bo prawdy zawarte w utworze - mi
łość, przyjaźń, szacunek, odwaga 
(również, a może przede wszystkim ta 
cywilna), poczucie honoru, sprawiedli
wości i odpowiedzialności, wrażliwość 
na drugiego człowieka, patriotyzm -
nic nie straciły na wartości; są ponad
czasowe i warte przypominania. 

Wyjątkowo istotna jest jednak tutaj 
forma, bo to ona sprawia, że owe 
prawdy, pozornie oczywiste i banalne, 
zyskują wymiar uniwersalny. 

Fakt, że temat zaproponowany zo
stał przez Marcina Jarnuszkiewicza, 
który tworzy fascynujące spektakle 
autorskie o rozpoznawalnej poetyce, 

gwarantuje przedstawienie mocno 
poruszające wrażliwość widzów, peł
ne scenicznej magii, poezji, niedopo
wiedzeń. 

Forma dziennika, prowadzonego 
przez cały rok szkolny przez główne
go bohatera, trzecioklasistę Henryka, 
wzbogacona przez pouczające opo
wiadania miesięczne to na kartach 
książki mnóstwo przygód, epizodów, 
emocji. Adaptacja Jarnuszkiewicza to 
oszczędny i oczywiście bardzo subiek
tywny wybór z bogatego w zdarzenia 
utworu Amicisa, być może więc nie
jednemu z widzów zabraknie akurat 
tej historii, którą darzy szczególnym 
sentymentem. Wierzymy jednak, że 
tak pomyślana inscenizacja, rozgry
wająca się w dwu przenikających się 
wzajemnie planach, aktorskim i lalko
wym, oparta mocno na plastyce obra
zu i sugestywnej muzyce uszlachetni 
powieściowe Serce, wydobywając z tej 
literatury wszystko, co w niej najważ
meisze - uczucia. 
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MARCIN JARNUSZKIEWICZ 

Wybitny scenograf i reżyser, profe
sor stołecznej Akademii Teatralnej 
i Akademii Sztuk Pięknych, ukończył 
Wydział Architektury Wnętrz ASP 
(1973) i Wydział Reżyserii Państwo
wej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie (1978). Od 1984 jest wy
kładowcą na obu macierzystych 
uczelniach - w założonej wspólnie 
z prof. Andrzejem Sadowskim Kate
drze Scenografii oraz na Wydziale 
Wiedzy o Teatrze. W 2009 otrzymał 
przyznany przez Prezydenta RP tytuł 
profesorski. 

Założyciel Teatru Accademia, 
obecnie jednego z bardziej liczących 
się teatrów offowych. W sezonie 
1990/91 dyrektor Teatru Guliwer 
w Warszawie. 

Scenografią zajął się jeszcze jako 
student architektury, współpracując 
z kołem naukowym szkoły teatralnej. 
W 1972 zaprojektował scenografię do 

Ulissesa Jamesa Joyce' a - dyplomowe
go przedstawienia Wydziału Aktor
skiego - w reż. Zygmunta Hiibnera. 
W teatrze zawodowym zadebiutował 
w Olsztynie (Ach, te twoje chmury 
Erica Westphala w reżyserii Marii 
Wachowiak), choć często jako pierw
szą jego realizację wymienia się Bal

ladynę Juliusza Słowackiego, słynną 
inscenizację Adama Hanuszkiewicza 
wystawioną w Teatrze Narodowym 
w 1974. 

Od tego czasu zrealizował sceno
grafie do ok. 60 spektakli. Jako sceno
graf pracował m.in. w teatrach Po
wszechnym, Ateneum i Nowym 
w Warszawie, w Starym Teatrze 
w Krakowie, Nowym w Poznaniu (za 
dyrekcji Izabelli Cywińskiej) i Współ
czesnym we Wrocławiu (za dyrekcji 
Kazimierza Brauna) oraz w teatrach 
w Czechosłowacji i na Węgrzech. 

Z ważniejszych prac scenograficz
nych (oprócz wspomnianej Ballady
ny) wymieńmy przynajmniej: Akt 
przerywany Tadeusza Różewicza (na
groda na festiwalu we Wrocławiu), 
Rzeźnię Sławomira Mrożka, Don Ju
ana Moliera (nagrodzonego w Toru
niu), Woyzecka Georga Biichnera, 
Oborę Helmuta Kajzara (nagroda 
w Kaliszu), Intrygę i miłość Friedricha 
Schillera, Gezę dzieciaka Janosa Haya 
(nagroda festiwalu w Zabrzu), Jesień 
i zimę Larsa N o rena, Wiele hałasu 

o nic Williama Szekspira. 
Za scenografię do filmu Andrzeja 

Domalika Łóżko Wierszynina artysta 

był nominowany do Polskiej Nagrody 
Filmowej Orły 1999. 

Współpracował z takimi reżysera
mi jak: Zygmunt Hiibner, Agnieszka 
Holland, Bohdan Cybulski, Kazi
mierz Braun czy Maciej Prus. 

Pracę reżyserską Marcin Jarnusz
kiewicz rozpoczął w 1975 od asysto
wania Andrzejowi Wajdzie podczas 
realizacji sztuki Sprawa Dantona Sta
nisławy Przybyszewskiej, przygoto
wywanej na otwarcie sceny Teatru Po
wszechnego w Warszawie pod dyrek
cją Zygmunta Hiibnera. 

Wyreżyserował m.in.: Głosy Irene
usza Iredyńskiego, Białe małżeństwo 
Tadeusza Różewicza, Man'ę Stuart Ju
liusza Słowackiego, Do Damaszku 
Augusta Strindberga (Nagroda Gazety 
Wyborczej za odwagę, mądrość i pięk
no na Międzynarodowym Festiwalu 
Teatralnym Kontakt w Toruniu 
w 1995; przedstawienie reprezento
wało również teatr polski na festiwalu 
w Sztokholmie), Koniec półświni Hel
muta Kajzara, autorskie misterium 
plastyczne Sceny pasyjne (Nagroda im. 
Brata Alberta w dziedzinie teatru), 
Komedi'ę omyłek Williama Szekspira 
(dwie Złote Maski za najlepszy spek
takl 2003 w Łodzi, nagroda Złotego 
Yoricka w Gdańsku za najlepsze 
przedstawienie Festiwalu Szekspi
rowskiego 2005). 

Jest twórcą i wykonawcą przejmu
jącego autorskiego spektaklu Home

work na jednego aktora i drewnianą 
lalkę, za który otrzymał nominację do 

do nagrody Feliksów Warszawskich 
w dziedzinie reżyserii w 2010. 

Spośród inscenizacji w teatrach lal
kowych trzeba przypomnieć Piękną. 
i Besti'ę Stanisława Grochowiaka, Kró
lową. Śniegu i Dzikie łabędzie Hansa 
Christiana Andersena (I nagroda za 
reżyserię na Festiwalu Teatrów Lalek 
Opole 2003 - za pt'ękno, prawdę i szla
chetność, Grand Prix IV Międzynaro
dowego Festiwalu ITTlrszawski Pałac 

Teatralny 2003, Nagrodę Nadzwyczaj
nego Andersena za projekty lalek -
wspólnie z Katarzyną Proniewską

Mazurek - na II Festiwalu Widowisk 
dla Dzieci pn. Na ziarnku grochu 
w Krakowie), Urodziny infantki wg 
Oscara Wilde'a (nagroda w I Ogólno
polskim Konkursie na Inscenizację 

Dawnych Dzieł Literatury Europej
skiej organizowanym przez Minister
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego). 

Marcin Jarnuszkiewicz jest laure
atem bardzo wielu nagród i wyróż
nień. Nie sposób tutaj wymienić ich 
wszystkich, dodajmy więc tylko, że 

w 2009 otrzymał Nagrodę Specjalną 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na
rodowego, a w 2011 srebrny medal 
Gloria Artis. 

Z twórczością tego artysty nasi wi
dzowie mieli już okazję zetknąć się 
w ubiegłym roku. Jego bardzo piękna 
autorska inscenizacja Dalekiej podró
ży Andersena wciąż znajduje się na 
afszu Ateneum. 
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KATARZYNA 
PRO NIEWSKA-MAZUREK 

Absolwentka Wydziału Rzeźby 

oraz Międzywydziałowej Katedry 
Scenografii Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, dyplom zrealizowała 

pod kierunkiem prof. Andrzeja Sa
dowskiego. 

Od 2008 prowadzi pracownię pro
jektowania lalki na Wydziale Sztuki 
Mediów i Scenografii w macierzystej 
uczelni. W tym samym roku obroniła 
tytuł doktora, cztery lata później dok
tora habilitowanego. 

W twórczości Katarzyny Proniew
skiej-Mazurek przenikają się dwa 
nurty - projektowanie scenografii 
i kostiumów dla teatru, opery i teatru 
telewizji oraz praca nad tworzeniem 
figur animowanych. Formy te poja
wiają się zarówno w jej realizacjach 
teatralnych, w przestrzeni realnej oraz 
jako postaci filmów animowanych, 
wykorzystywanych w spektaklach. 
Konsekwencją jej poszukiwań for-

malnych w dziedzinie kreacji lalki jest 
również pewien szczególny typ ilu
stracji książkowej. 

Spośród licznych realizacji Kata
rzyny Proniewskiej-Mazurek wymie
nić trzeba lalki do filmu Łagodna wg 

" w Fiodora Dostojewskiego, scenografię 

~ do spektaklu Makbet Williama 
~ Szekspira (Teatr Lalka w Warszawie), 
~ do opery Pelleas i Melizanda Clau
o-: 
~ de' a Debussy' ego (Teatr Wielki, War-

szawa), lalki do opery Andrea Chenier 
Umberta Giordano (Teatr Wielki, Po
znań), figury animowane do Akade
mii Pana Kleksa wg Jana Brzechwy 
(Teatr Muzyczny Roma, Warszawa), 
scenografię, stworzenie animacji 
w technice poklatkowej i wykonanie 
lalek do filmu dla potrzeb spektaklu 
Na arce o ósmej Ulricha Huba (Teatr 
Lalka, Warszawa), scenografia do Me

dium Agaty Biziuk (Stowarzyszenie 
Avis we współpracy z Teatrem Kryp
ta, Zamek Książąt Pomorskich 
w Szczecinie), scenografia i animacje 
do Babcia mówi pa pa (Teatr im. L. 
Solskiego w Tarnowie), Co słychać 

(Teatr Lalka, Warszawa) - oba utwory 
Agaty Biziuk i Agnieszki Makowskiej. 

Za ważne uważa spotkania i współ
pracę z takimi m.in. twórcami, jak 
Zbigniew Zapasiewicz, Boris Ku
dlicka, Mariusz Treliński, Marcin Jar
nuszkiewicz, Tomasz Bagiński. Ostat
nio dużo i chętnie pracuje z Agatą Bi
ziuk. 
Wśród wielu zdobytych nagród 

i wyróżnień artystka najchętniej wy-

mienia: Nagrodę Specjalną Centrum 
Scenografii Polskiej w III edycji Kon
kursu im. Zenobiusza Strzeleckiego 
za najlepszą pracę dyplomową z za
kresu scenografii (kostiumy i lalki do 
Makbeta Williama Szekspira w reży
serii Artura Tyszkiewicza w stołecz

nym Teatrze Lalka, 1997), udział 

w XI Quadriennale Scenografii 
w Pradze (1997), Nagrodę Nadzwy

czajnego Andersena (wspólnie z Marci
nem Jarnuszkiewiczem) na II Festi
walu Widowisk dla Dzieci pn. Na 

ziarnku grochu za projekty lalek do 
przedstawienia Dzikie łabędzie Hansa 
Christiana Andersena w Olsztyńskim 
Teatrze Lalek (2004), specjalne po
dziękowanie od Ministra Kultury 
i Sztuki za realizację opery pt. Pan 
Man'mba Marty Ptaszyńskiej w Te-

atrze Wielkim (1998), nominację do 
Nagrody Papieskiej za działalność ar
tystyczną, certyfikaty jakości ASSITEJ 
(Świadectwo Najwyższej Jakości i Po
ziomu Artystycznego) przyznawane 
przez Polski Ośrodek Międzynarodo
wego Stowarzyszenia Teatrów dla 
Dzieci i Młodzieży, wyróżnienie za 
scenografię do spektaklu Na arce 
o ósmej Ulricha Huba na Międzynaro
dowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci 
i Młodzieży Korczak 2011. 

Z naszym teatrem Katarzyna Pro
niewska-Mazurek współpracuje po 
raz pierwszy. Jej niezwykle sugestyw
ne i poetyckie w wyrazie lalki, zapro
jektowane do inscenizacji Serca 
z pewnością zwrócą uwagę widzów 
i zapadną w pamięć. 

5 
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MARCIN JARNUSZKIEWICZ 
O TEATRZE 
{fragmenty wywiadu i konferencji 
prasowej zanotowała red.) 

( ... ) W moich przedstawieniach 
charakterystyczny jest pewien rodzaj 
narracji. Nie twierdzę, że to jedyna 
droga, ale jest jakąś alternatywą w sto
sunku do rytmu, który wymusza na 
człowieku gra komputerowa i film ak
cji. Ów rytm narzuca określony rodzaj 
odbioru, takie s1izganie się po informa
cjach. 

W naszej inscenizacji tym, co spra
wia, że posuwamy się do przodu, jest 
emocjonalność postaci; to jest struktu
ra, dzięki której przedstawienie się 

rozwija. Ono nie podlega również sys-

temowi kontrastów, znanemu z muzy
ki: cicho, cicho, głośno, głośno. Aktor 
płacze, aktor się śmieje, aktor opowia
da, jest akcja wolna, więc musi być ak
cent szybki ... Tych rzeczy nie stosuję. 
Jedyne, co staram się jako reżyser usły
szeć, dostrzec, to jest możliwość i kie
runek kontynuacji tego, co się stało, 

w jaką stronę to idzie i może się rozwi
jać. Te kontynuacje są wpisane i w sy
tuacje, i w słowa, i w relacje pomiędzy 
aktorami. ( ... ) 

( ... )Jeśli chodzi o widza, oceniając 
odbiór spektaklu przez dzieci, stosuje
my zupełnie inne kryteria niż w przy
padku dorosłych. Dziecko na przykład 
musi wszystko zapamiętać i cały czas 
wszystko rozumieć. Ja byłem na 
przedstawieniu, na którym nic nie ro-

zumiałem. To nie jest ża
den sprawdzian. My, do
rośli dajemy sobie prawo, 
że jeden może rozumieć, 
drugi nie. Dzieciom ta
kiego prawa nie dajemy. 
Poza tym dziecko ma być 
cały czas zapatrzone i al
bo - jeśli to ma być 

śmieszne - pękać ze 
śmiechu, albo przez cały 
spektakl musi go przeży
wać. Dorosły nie, od do
rosłego tego nie oczeku
jemy. Od dzieci w ogóle 
bardzo dużo wymagamy, 
to olbrzymia presja. ( ... ) 

( ... ) Na mnie kiedyś 
zrobiło olbrzymie wraże
nie i szczerze mówiąc 
dużo moich narracji bie
rze się stąd, że pamięć 

dorosłego człowieka to 
jest pięć minut statycz
nych obrazów. Tak funk
cjonuje pamięć. Z całego życia zostaje 
pięć minut ... Reagujemy tak, że kiedy 
nam cokolwiek pamięć przywołuje to 
jednocześnie razem z nastrojem, który 
temu towarzyszył. Spróbujcie to zaob
serwować i zobaczycie, że tak to 
działa. 

Staram się, żeby na scenie powstały 
takie właśnie obrazy. Jakby przywoła
ne z pamięci, już oczyszczone ze 
wszystkich życiowych złożoności; po
nieważ teatr rządzi się innymi prawa
mi niż rzeczywistość. Wyrasta z rze-

czywistości, ale nie jest jej naśladow
nictwem. Wyrasta z niej i tym się żywi, 
tym się syci. To jest istotna rzecz. 

I jeszcze bardzo ważna dla mnie 
sprawa. Czasem słyszę, że w tym, co 
robię jestem poza rzeczywistością. 

Otóż uważam, że mamy taką rzeczy
wistość, jaką sobie zbudujemy. Można 
powiedzieć, że rzeczywistością są kło

poty z tożsamością, czy bojówki kibi
ców itd. itd.; to też składa się na rze
czywistość. Ale tak samo fragmentem 
rzeczywistości są biblioteki, dobra po-

9 
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ezja; to też się składa na rzeczywistość. 
( ... ) 

( ... ) Mnie nie interesuje zupełnie, 
w jaki sposób rzeczy się przejawiają. 

Nie fascynuje mnie, że można Makbe

ta zagrać na współcześnie i wtedy bę
dzie aktualny. Z góry mówię następ
nym pokoleniom, że on będzie bardzo 
długo aktualny, ponieważ w struktu
rze swojej zawiera coś stałego dla nas, 
ludzi, niezależnie od miejsca, nieza
leżnie od czasu, od płci. Natomiast nie 
jest wytworem kultury mieszczań-

skiej, on się nie spełni nigdy na pozio
mie mieszczańskim, na poziomie cha
rakterów. Spełni się wtedy, jeżeli go 
zobaczymy w wymiarze tragicznym, 
czyli: człowiek w sporze z losem. ( ... ) 

( ... )Jestem absolutnym tradycjona
listą, czego proszę nie mylić z konser
watystą. Jestem za tym, żeby używać 
wszelkich narzędzi, które technika, 
cywilizacja czy umysł ludzki stworzy
ły. Natomiast idea sztuki, dlaczego ona 
istnieje, czym ona jest - to się nie 
zm1ema. Jestem w tym dosyć uparty 

i w sferze wartości intere
suje mnie nie to, co jest 
przypadłością, upadkiem; 
nie interesuje mnie, że 

człowiek może upaść, tylko 
że może z tego upadku po
wstać. To jest dla mnie cie
kawe.( ... ) 

( ... ) Teatr lalkowy, jak
kolwiek by go rozumieć -
a rozumiem go jako pe
wien rodzaj animacji - jest 
ostatnią placówką teatru 
poetyckiego. I to w każdej 
swojej formie. To jest po
etycki język. ( .. . ) 

( ... ) Wszystko wiem, 
dopóki nie ubiorę tego 
w słowa. Słowa niszczą. 

W rzeczach ważnych ro
zumiemy się bez słów i to 
jest wyższy rodzaj porozu
mienia. ( ... ) 

( ... ) Teatr jest dla mnie 
interesujący, bo wierzę głę-

boko, że na tym polega, iż jest to auto
nomiczny język; jeden, składający się 
z sześciu elementów, którymi operuje: 
trzy wymiary przestrzeni geometrycz
nej, światło -choćby to była ciemność, 
dźwięk - choćby to była cisza i proces. 
To jest teatr. ( ... ) 

( .. . ) Jest coś takiego jak prawo 
finału, świadomośc, że w finale moż
na sobie właściwie na wszystko po
zwolić. O ile wcześniej jesteśmy w ja
kimś ciągu zdarzeń i emocji, to finał 
jest sumą, odwróconą uwerturą. Do
mykamy wszystkie rzeczy i w zależ
ności od tego, co zrobimy właśnie 
w finale, cały ten proces, wszystkie te 
okoliczności dopiero tak naprawdę 
zostaną ukierunkowane znaczemo
wo. ( ... ) 

( .. . ) Nie jestem wielbicielem te
atru, który po pierwsze coś przekazu
je, po drugie odwołuje się do umysłu, 
czyli do myślenia słowem. 

Mnie interesuje - w życiu w ogóle 
generalnie to, co daje mi piękne 

wzruszenia i staram się do tego uży
wać teatru. Mnie to wzrusza i myślę, 
że innych ludzi również wzruszy. 

To przedstawienie nikogo nie wy
klucza. Nie mógłbym powiedzieć, czy 
ono jest dla dzieci, czy dla dorosłych, 
tak samo nie mógłbym powiedzieć, 
czy jest dla mężczyzn, czy dla kobiet, 
dla Polaków, czy dla Francuzów. 

My, ludzie mamy pewną wrażli
wość, w jakiś sposób przeżywamy 
świat, chcemy być szczęśliwi. I to jest 
cała prawda. 

11 
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Śląski Teatr Lalki Katolickie Duszpasterstwo Związek 
i Aktora Ateneum Stowarzyszenie Pielgrzymkowe Górnośląski 

.Civitas Archidiecezji 
Christiana• Katowickiej 

Muzeum 
Górnośląskie 
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Sezon 2012/2013 
Program nr l 

Ujidawca 
Teatr Ateneum 

Opracowanie programu 
Renata Chudecka 

W programie wykorzystano 
projekt Romana Kalarusa 
zdjęcia Tomasza Zakrzewskiego 

Drukarnia BIS s.c. 
Katowice, ul. ToffillSZa ~5 
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ŚLĄSKI TEATR LALKI 
I AKTORA „ATENEUM" 
40-012 Katowice, ul. Św. Jana 10 
tel.: +48 32 253 82 21/2 (centrala) 
+48 32 253 77 79 (kasa biletowa) 
teljfax +48 32 253-79-26 (BOW) 
Galeria Ateneum 
ul. 3 Maja 25 
tel. +48 32 203 28 26 
e-mail: slaski@ateneumteatr.pl 
http://www.ateneum.art.pl 

Dyrektor 
Krystyna Kajdan 

Kmu11l1ant programowy, 
opiekun artyltyc:l"1: uspołu 4forskiego 
Petr Nosalck 

Kierownik literacki 
Renata Chudecka 

Kierownik techniczny 
Jacek Gawroński 

Pracownia plastyczna 
Krzysztof Wieczorek (kierownik) 
Helena Jędykiewicz 
Jadwiga Kotłarz-Sirek 
Ewa Suchy, Barbara Żur 
Piotr Olesiński 
Stanisław Podraza 

Kierownik działu organizacji widowisk 
Loda Korczyńska 

Kierownik Ga/en"i Ateneum 
Zbigniew Mędrala 
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