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„Jest to rzecz olbrzymiej wagi ten wygląd sceny. Wygląd sceny
bowiem jest decydującym czynnikiem w konstrukcji i budowie
dramatu samego. Nie co innego, tylko wygląd sceny decyduje
o przebiegu dramatu”.
Idąc za myślą Wyspiańskiego, chcemy przybliżyć tajniki
przestrzeni scenicznego świata, odkryć klucze do koncepcji
budowanych przestrzeni. W LABIRYNT ZWANY TEATR
zanurzać się będą wraz z uczestnikami scenografowie,
autorzy współczesnych inscenizacji, którzy na scenie Teatru
im. Słowackiego stworzyli niepowtarzalne dzieła. Uczestnicy
warsztatów będą mieli możliwość stanąć na deskach sceny,
przyjrzeć się z bliska materii dekoracji, zrozumieć i prześledzić
proces jej powstawania. Dotrzeć do źródeł koncepcji
scenograficznej i doświadczyć trudnego procesu jej materializacji.

LABIRYNT ZWANY TEATR

LABIRYNT ZWANY
TEATR, czyli
odkrywanie
tajemnic materii
scenicznego świata

LABIRYNT ZWANY TEATR

21 LISTOPADA 2018 / 11:00–17:00
Teatr im. J. Słowackiego, pl. Św. Ducha 1

Część i całość
Marek Braun, Zemsta

Przestrzeń w teatrze kształtowana jest nie tylko przez ograniczenie
konkretnej fizycznej natury (mury budynku, wymiary sceny), lecz także
przez obecność i działanie (ruch/bezruch) aktora, kostium, rekwizyt, dźwięk,
światło. Jaka jest różnica między przestrzenią doświadczaną fizycznie,
a konstruowaną jako obraz za pomocą prostych urządzeń? Jak jest ich
wzajemna relacja i jakie możliwości daje transponowanie jednej w drugą?
W ramach warsztatu uczestnicy obejrzą spektakl Zemsta w reżyserii
Anny Augustynowicz ze scenografią autorstwa Marka Brauna i zapoznają
się z technicznym zapleczem sceny (nadscenie, sznurownia, podscenie,
zapadnie), a następnie skonstruują mini-scenariusz i – wykorzystując
dostępne środki – spróbują zmierzyć się z problematyką przestrzeni
w teatrze oraz sposobami jej kreowania i definiowania.

MAREK BRAUN
Absolwent wydziałów Architektury Wnętrz i Scenografii ASP w Krakowie, w której jest
wykładowcą. Wybitny scenograf teatralny i telewizyjny współpracujący z wieloma polskimi
teatrami i reżyserami: Krzysztofem Babickim, Krzysztofem Jasińskim, Bogdanem Toszą, Anną
Augustynowicz. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Od lat związany z Teatrem im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie. W repertuarze Teatru Słowackiego znajdują się obecnie dwa
przedstawienia, do których scenografię stworzył Marek Braun: Zagraj to jeszcze raz, Sam
w reżyserii Krzysztofa Babickiego (2016) i Zemsta w reżyserii Anny Augustynowicz (2017).

Scena MOS, ul. Rajska 12

In situ
Marcin Chlanda
Tworzenie scenografii to proces kreatywny, a równocześnie działanie
nastawione na osiągnięcie konkretnego efektu. Praca scenografa jest
konfrontacją wyobrażeń i idei z warunkami narzuconymi przez przestrzeń,
możliwości techniczne czy ograniczenia finansowe. To poszukiwanie
optymalnych rozwiązań. To tworzenie scenicznego środowiska niebędącego
odbiciem rzeczywistości, lecz swego rodzaju konstruktem przestrzennym,
który wpływa na fizyczne działania aktora i określa sytuację postaci.
Te zagadnienia, jak również projektowanie w oparciu o technikę 3D, będą
tematem warsztatu prowadzonego przez Marcina Chlandę na Scenie MOS.
Scenograf ten, specjalista od nieoczywistych rozwiązań przestrzennych
oraz zdeklarowany przeciwnik budowania makiet, podzieli się swoim
profesjonalnym doświadczeniem i zaprosi do aktywnego udziału
w praktycznych ćwiczeniach projektowych.
Uczestnicy warsztatu, by w pełni skorzystać z zajęć warsztatowych,
powinni przynieść ze sobą komputer z jakimkolwiek programem
do projektowania w 3D, w którym czują się na tyle pewnie, aby
wykonywać na bieżąco proste ćwiczenia scenograficzne.
BILET: 30 ZŁ

MARCIN CHLANDA
Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej. Scenograf i reżyser świateł. Projektował
i współtworzył scenografię m.in. do spektakli Piotra Jędrzejasa, Iwana Wyrypajewa,
Krzysztofa Warlikowskiego, Pawła Świątka. Współtworzył wystawę Według Wyspiańskiego
w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w roku 2007. W Teatrze im. Juliusza
Słowackiego stworzył scenografię i był reżyserem świateł do spektakli Dzieje upadków (2016),
Szklane paciorki.Gra.Rozpoznanie – oba w reż. Małgorzaty Warsickiej (2017) oraz Bolesława
Śmiałego w reż. Pawła Świątka (2017).
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25 LISTOPADA 2018 / 11:00–16:00
Scena MOS, ul. Rajska 12

W świetle reflektorów
Marcin Chlanda i Filip Marszałek
Kim jest reżyser światła? Kim realizator światła? A jakie zadania ma
technik-oświetleniowiec? Czym jest sztankiet, dimmer, sunstrip, hazer,
obwód czy DMX512? Jakie są rodzaje źródeł światła? Czym różnią się
oprawy konwencjonalne od lamp inteligentnych? I jak za ich pomocą
budować świetlne obrazy?
Na te i inne pytanie spróbują odpowiedzieć uczestnikom Marcin
Chlanda wraz ze specjalistą oświetlenia, Filipem Marszałkiem. Warsztat
będzie podzielony na dwie części: pierwsza to wprowadzenie, wizyta
w magazynie teatralnego oświetlenia i zapoznanie się ze specyficznym
sprzętem oraz terminologią; druga część to zajęcia praktyczne.
Uczestnicy będą nie tylko patrzeć, ustawiać, ale także „klapkować”,
„ostrzyć” i „wycinać”. Spróbują uzyskać efekt stroboskopowy, efekt
„goba” czy „pryzmy”. Omówione zostaną różnice w barwach światła,
po którym nastąpi pokaz mieszania i filtrowania barw w przestrzeni.
Na koniec – w oparciu o zdobyte informacje – uczestnicy zmierzą się
z zadaniem wykreowania i zbudowania sekwencji 4 świetlnych obrazów.
A może nawet dołożą do nich efekty specjalne?
BILET: 20 ZŁ

FILIP MARSZAŁEK
Główny specjalista oświetlenia na scenie MOS teatru im. Juliusza Słowackiego.
Fachowiec o dużym doświadczeniu. Współpracował jako realizator między innymi
z Krakowskim Biurem Festiwalowym, Teatrem Groteska, Teatrem Bagatela, Teatrem
Nowym. Odpowiadał za realizację światła w kolejnych edycjach Międzynarodowego
Festiwalu Tańca Współczesnego Kroki, Festiwalu Opera Rara. Na scenie teatralnej MOS
współpracował z wieloma reżyserami i scenografami.

Scena Miniatura Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. Św. Ducha 2

Rzeź scenograficzna
Mirek Kaczmarek, Rabacja
Jak przetworzyć FAKTY na scenie? Jak wywołać HISTORIĘ nie wpadając
w koleinę teatru dokumentalnego? Nie sięgając po zakurzone rekwizyty
i sztampowe dekoracje? Nie traktując obrazów okrucieństwa i fizycznej
przemocy jako efektu czysto estetycznego? Jakie środki wykorzystywać,
by nie odtwarzać zdarzenia, miejsca i czasu, lecz konfrontować widza
z tu i teraz? Pewne historyczne wydarzenia, przede wszystkim te, które
do dzisiaj budzą emocje, dyskusje i spory wymagają od scenografa
niekonwencjonalnego podejścia, umiejętności budowania napięcia
i jednocześnie dystansu. Jak zobrazować rzeź, śmierć na scenie?
Uczestnicy warsztatu obejrzą spektakl Rabacja przywołujący historię
rzezi dokonanej przez chłopów na panach w Galicji w 1846 roku, by
później – w przestrzeniach wykorzystywanych w spektaklu – odbyć
zajęcia ze scenografem.
BILET: 30 ZŁ

MIREK KACZMAREK
Absolwent Wydziału Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmował
się eksperymentalnym designem i instalacjami wideo, co mocno wpływa na jego sposób
pracy i widzenia teatru. Scenograf, reżyser świateł i artysta multimedialny, który sięga
niekonwencjonalne środki i rozwiązania, łącząc ze sobą materialność i iluzję. Od 2015 roku
prowadzi zajęcia z technik multimedialnych na AST w Krakowie. Laureat wielu nagród.
Pracował przy ponad stu spektaklach z takimi reżyserami jak m.in. Wiktor Rubin, Jan Klata,
Marcin Liber. Regularnie pracuje w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, gdzie w ostatnich latach
stworzył oprawę wizualną Plastików (reż. Grzegorz Wiśniewski, 2016), Rabacji (reż. Jakub
Roszkowski, 2017), a ostatnio Wyspiański. Koncert (reż. Ewa Kaim, 2018).

LABIRYNT ZWANY TEATR
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9 GRUDNIA 2018 / 10:00–14:00
Scena MOS, ul. Rajska 12

Oko
Dorota Nawrot, Czarne Papugi
Oko. Oko które ogląda od wewnątrz chore ciało. To oko patrzące na ciemność
w środku ludzkiego ciała jest tematem tekstu Czarne papugi. Oko, które
– w zmetaforyzowanej formie – staje się punktem wyjścia do przestrzeni
stworzonej przez Dorotę Nawrot do spektaklu Michała Borczucha. Przestrzeni
w którą wejdą uczestnicy warsztatu. By tam, pod kierunkiem scenografki,
spróbować sformułować ideę obiektu i zaprojektować własne oko. Wejść
przestrzeń, odkryć zachodzące w niej relacje i stworzyć obiekt. Oko.
BILET: 30 ZŁ

DOROTA NAWROT
Scenografka, stylistka. Absolwentka dramatologii w Katedrze Performatyki UJ. Pracuje
w teatrze, filmie i telewizji. Współpracowała m.in. z Wiktorem Rubinem, Tomaszem
Węgorzewskim, Anielą Gabryel czy Bartoszem Warwasem. Stylizuje do reklam, sesji
zdjęciowych i programów telewizyjnych. Od 2012 roku pracuje z Michałem Borczuchem.
Stworzyła mu scenografię m.in. do przedstawień Paradiso oraz Wszystko o mojej matce
w Teatrze Łaźnia Nowa, a w Teatrze im. Juliusza Słowackiego do Czarnych papug (2018)

Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3

Tworzenie wieloformatowych
obrazów medialnych
w spektaklach
Dawid Kozłowski

Wykład poświęcony wykorzystaniu multimediów w sztuce teatru.
Od laterna magica i pokazów fantasmagorii, przez wynalezienie
projektora filmowego oraz kamery. To spowodowało pojawienie
się nowego typu języka wizualnego, wyrosłego z eksperymentów
twórców filmowej awangardy początku XX wieku (Walter Ruthman,
Hans Richter, Oskar Fichinger). Potem kolejne zmiany w stylistyce
przekazów medialnych, aż do powstania nowego typu sztuki –
instalacji. Multimedialne koncerty Andy Warhola, akcje grupy
Fluxus, działania twórców teatru postdramatycznego coraz śmielej
wykorzystujących możliwości oferowane przez nowe medialne
technologie – to wszystko przyczyniło się do poszerzenia języka
współczesnego teatru o środki z zakresu nowych mediów. Jak
również do wykształcenia się nowego typu widza. Widza który
nie jest już tylko unieruchomionym w ciemnej sali obserwatorem,
ale aktywnym uczestnikiem spektaklu.
BILET: 30 ZŁ

DAWID KOZŁOWSKI
Artysta wideo, motion designer, fotograf, VJ. Asystent w Pracowni Intermediów w Katedrze
Sztuk Wizualnych na Wydziale Form Przemysłowych krakowskiej ASP. W swojej pracy
artystycznej zajmuje się tworzeniem multimediów do spektakli teatralnych i operowych,
wizualizacji muzycznych oraz oprawą wideo koncertów i graficzna programów telewizyjnych.
Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa w Krakowie, z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku,
Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Bagatela
w Krakowie, Teatrem Ludowym w Krakowie, Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Pisze pracę doktorską o wielkoformatowych projekcjach wideo.

WARSZTATY
WARSZTATY BADAWCZE

1 GRUDNIA 2018 / 11:00–15:00
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2 GRUDNIA 2018 / 11:00–15:00

Dom Rzemiosł Teatralnych, ul. Radziwiłłowska 3

ENVIROMENT. Na tropach
nowych zjawisk teatralnych
Małgorzata Szydłowska
Istotą teatru jest interaktywność. Nie oznacza to wcale, że widz musi
współdziałać, ale z pewnością oznacza to, że musi współodczuwać. Coraz
częściej obserwujemy artystów, którzy pracują nad zmianą pozycji widza
w teatrze. Dotyczy to również relacji do sceny. Poszukuje się optymalnej
sytuacji, która pomoże wydobyć indywidualne dyspozycje widza, nastroić
go na odbiór sztuki, sprowokować proces wewnętrzny, samoobserwację.
Sytuacja sceniczna inicjuje odbiór, nakreśla perspektywę. Możliwości jest
wiele i różne z ich wyboru wynikają konsekwencje. Warsztaty odbędą się
w przestrzeni instalacji interaktywnej, środowisku zbudowanym przez
scenografkę, autorkę inscenizacji opowiadania Sławomira Mrożka „Ten
który spada”. Spotkanie z uczestnikami będzie próbą stworzenia narracji
zmysłowej i ambientalnej, która dokonuje transformacji teatralnych
przyzwyczajeń w zupełnie nowe doznania.
BILET: 30 ZŁ

Instalację będzie można zwiedzać indywidualnie do 17 grudnia 2018 roku
w godzinach otwarcia wystawy.
MAŁGORZATA SZYDŁOWSKA
Absolwentka scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Scenografka, zastępca
dyrektora teatru Łaźnia Nowa do spraw produkcji teatralnych, kurator i autorka koncepcji cyklu
edukacyjnego Myśląca Ręka. Autorka wystawy „Myśląca Ręka” w Domu Rzemiosł Teatralnych.
Jest autorką nowatorskiej koncepcji przebudowy i adaptacji postindustrialnej przestrzeni hal
warsztatów szkolnych na potrzeby Teatru Łaźnia Nowa oraz aranżacji jego wnętrz i scen. Od lat
90. projektuje scenografie i kostiumy dla teatrów dramatycznych, operowych i muzycznych.
Projektowała scenografię do spektakli M. Kochańczyka, J. Opalskiego, B. Hussakowskiego,
A. Figury, M. Korwnia, P. Kamzy, P. Waligórskiego, W. Rubina, P. Passiniego. Najczęściej pracuje
w duecie artystycznym z Bartoszem Szydłowskim. Tworzy instalacje interaktywne.

Myśląca ręka
Wystawa w Domu Rzemiosł teatralnych
Kraków, ul. Radziwiłłowska 3
Zapraszamy do zwiedzania wystawy
Myśląca ręka – niezwykłej przestrzeni
pełnej rzeczy niecodzienny, tajemniczych,
osobliwych, fantazyjnych i nieoczekiwanych.
Można je oglądać, można ich dotknąć,
przymierzyć. Można zanurzyć się na moment
w teatralnej rzeczywistości. Wejdźcie z nami
w labirynt zwany teatr!
Godziny otwarcia: WTOREK-NIEDZIELA 12.00-17.00
Bilet normalny – 10 zł
Bilet ulgowy – 6 zł
Bilety grupowe (+10 osób) – 8 zł

FUNDATOR KURTYNY WYSPIAŃSKIEGO

PATRON MEDIALNY

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO Z FUNDUSZU
PROMOCJI KULTURY

PARTNERZY TEATRU
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Oko Dorota Nawrot, Czarne Papugi

WARSZTATY BADAWCZE
1 GRUDNIA 2018 / 11:00–15:00

Tworzenie wieloformatowych obrazów
medialnych w spektaklach Dawid Kozłowski
2 GRUDNIA 2018 / 11:00–15:00

ENVIROMENT. Na tropach nowych
zjawisk teatralnych Małgorzata Szydłowska
DODATKOWE INFORMACJE I REZERWACJA:
jakdzialateatr.blogspot.com • www.teatrwkrakowie.pl
tel. +12 424 45 25, +48 603 235 231

