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 Na mój projekt dyplomowy wy-
brałam dramat „Hedda Gabler” 
Henrika Ibsena. Uważam, że jest to 
tekst bardzo uniwersalny. Porusza 
problemy dzisiejszego śwtiata 
takie jak kondycja człowieka w 
rzeczywistości, sens życia ludzkoś-
ci czy też przyjmowania przez 
człowieka najróżniejszych postaw 
wobiec życia. 
 Cały dramat jest dla mnie uka-
zaniem powolnego procesu rozpa-
du. Bohaterowie tęsknią za świ-
atłem, powietrzem i wolnością. 
Żyją w zatrutym domu, który jest 
dla nich więzieniem. Nie zobaczy-
my tu miłości, lecz gwałtowność, 
zgniliznę moralną, hipokryzję i 
pragnienie kontroli nad drugim 
człowiekiem. Najtrafniej moim 
zdaniem oddaje to wypowiedź 
Heddy: „Wyczuwa się w tym domu 
coś obumarłego, co przywodzi na 
myśl kwiaty na drugi dzień po 
balu”balu”
 Ukazany przez Ibsena świat 
jest mroczny i niejednoznaczny. To 
świat tęsknot, marzeń i złudzeń. 
Główna bohaterka- Hedda nie po-
trafi znaleźć sobie miejsca w takiej 
rzeczywistości. Wzbiera w niej 

gorycz, zawiść. Izoluje się od 
świata ponieważ go nie akceptuje. 
Jest egoistką, która nie ma skru-
pułów moralnych. Pragnie domi-
nować nad otoczeniem co ostatec-
znie niszczy innych, a przede 
wszystkim ją samą. Hedda jest ta
jemnIcza i nieszczęśliwa, na pozór 
silna, a w rzeczywistości zupełnie 
zagubiona, brakuje jej sensu życia. 
Tkwi w małżeństwie bez miłości, w 
domu, którego nienawidzi, bez per-
spektyw na zmianę. To wszystko 
wprawia ją w stan niemal transu, w 
którym popełnia szereg podłych 
czynów.
 Na moją interpretację dramatu 
duży wpływ miał esej „Ostatni 
odwrót córki generała” autorstwa 
Bjorn Hemmer'a i realizacja teatru 
telewizji z 1993 roku w reżyserii 
Krystyny Jandy, a zwłaszcza 
wykreowana tam postać Heddy 
przez Annę Radwan.przez Annę Radwan.
 W poznaniu świata Norwegii 
schyłku XIX wieku pomogły mi 
obrazy skandynawskich malarzy 
tego okresu, zwłaszcza 
mieszczańskie wnętrza Vilhelma 
Hammershøi'a oraz stare pocztów-
ki przedstawiające fiordy. Dużą in-



spiracją była dla mnie także 
współczesna skandynawska ar-
chitektura- czyste i proste formy 
 Gamę kolorystyczną spektaklu 
postanowiłam ograniczyć do sza-
rości, błękitu, granatu, fioletu i 
czerni. Te barwy moim zdaniem na-
jtrafniej oddają samopoczucie 
Heddy, narastający w niej smutek i 
frustracę, a także klimat Skandy
nawii.
  Błękit to kolor zadumy, 
smutku, bezsilności, melancholii, 
tęsknoty za czymś nieskończonym 
(wyrazem tego ma być horyzont w 
niebieskiej gamie). 
 Szczególne znaczenie ma 
użycie koloru fioletowego.  Budzi 
on skojarzenia ze światem po-
zazmysłowym, sugeruje, że ktoś 
przejdzie transformację, coś utraci 
lub umrze. W mojej inscenizacji 
fiolet to kolor Heddy. Osacza ją od 
początkupoczątku spektaklu i narasta wraz 
z rozwojem akcji. Jest obecny w 
kostiumie Heddy i pozostałych bo-
haterów, tapicerce mebli, elemen-
tach scenografii i rekwizytach.  
Hedda jest też głównym nośnikiem 
tego koloru. To ona zmienia ten 
świat. Dominuje życiem innych, do-

doprowadza do destrukcji i autode-
strukcji. 
 Projekt scenografii  przedsta-
wia salon z końca XIX wieku. Cen-
tralnym punktem przestrzeni są 
drzwi w amfiladzie otwarte na 
werandę w drugim planie. Charak-
teru przestrzeni historycznej 
nadaje oryginalna boazeria zaczer
pnięta z obrazów wnętrz skandy-
nawskich. Salon został 
uwspółcześniony poprzez uproszc-
zenie formy i użycie nowoczesnego 
materiału - szkła (poli-
węglanu).Transparentność prz-
estrzeni uwidacznia pragnienie 
Heddy kontrolowania i dominacji 
nad drugim czlowiekiem.Ponadto 
umożliwia to jednocześnie grę na 2 
planach-w przestrzeni salonu i 
werandy. Prześwitujące ściany 
pokryte są przezroczystą folią z 
nadrukowaną strukturą marmuru w 
błękitnymbłękitnym kolorze. Faktura ta ma 
budować skojarzenie z popękany-
mi, porysowanymi, uszkodzonymi 
ścianami tego domu, zgnilizną 
moralną, która jest początkiem de-
strukcji tego domu.  
 Przestrzeń salonu dopełnia 
horyzont obrazujący norweskie 
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fiordy w niebieskiej tonacji. Jest to 
symbol tęsknoty Heddy za wol-
nością i nieskończonością. 
 Wraz z rozwojem akcji i narast-
aniem frustracji Heddy przestrzeń 
staję się coraz bardziej klaustrofo-
biczna. Służą temu przeskalowane 
rolety spuszczane w różnych częś-
ciach sceny. Są one symbolem 
odgodzenia się Heddy od świata, 
którego nie akceptuje.  
 W mojej scenografii najbardziej 
zależy mi na ukazaniu pozornie 
normalnego świata, a następnie 
jego deformacji.  Akcja spektaklu 
dzieje się w rzekomo realistycznym 
XIX-wiecznym wnętrzu, które zos-
tało uproszczone i odrealnione 
przezprzez użycie transparentnych 
ścian. W ten sposób chciałam 
połączyć stylistykę schyłku XIX 
wieku, ze współczesnością aby 
podkreślić uniwersalny charakter 
dramatu Ibsena. 
 Meble zainspirowane zostały 
współczesną marką scandynavian 
living, która łączy w sobie modern-
izm z drobnymi elementami histo-
rycznymi, takimi jak walcowate po-
duszki na kanapach tak modne u 
schyłku XX wieku. 



WIZUALIZACJE



1. Poranek w domu Tesmanów



2. Popołudnie. Scena na werandzie.



3. Wieczór. Symultaniczna scena na werandzie
 i w salonie.



4. Wieczór. Salon w domu Tesmanów



5. Poranek dnia następnego. Salon w domu Tesmanów.



6. Poranek dnia następnego. Salon w domu Tesmanów.



KOSTIUMY



 Kostiumy są uwspółcześnoną 
wersją ubioru historycznego z lat 
1880-1910. Wizerunki postaci 
buduję na zasadzie kontrastów. 
Staroświeccy Tesman, Ciocia, Pani 
Elvsted przeciwstawieni są no-
woczesnej Heddzie, Asesorowi i 
Lovborgowi.Lovborgowi.  Są to 2 grupy kosti-
umów- świat Heddy i jej bliskich 
przedstawiony w fioletach i czerni-
ach i pozostali bohaterowie.
 Hedda to kobieta demoniczna, 
femme fatale. Jej kostium ma 
uwodzić i prowokować. Jako kobie-
ta nowoczesna ubiera secesyjne, 
opływowe suknie, które podkreśla-
ją zmysłowość i kobiecość. Jej 
kostium jest asymetryczny, uciska 
ją pod szyję. Jako jedyna postać 
przebiera się w trakcie spektaklu. 
Początkowo ma na sobie suknie po-
ranną, następnie popołudniową i 
wieczorową. Każda kolejna kreacja 
coraz bardziej oddaje narastającą 
w niej frustrację. Kolorystyka 
Heddy to czerń i fiolet.  Lovborg to 
nawrócony grzesznik. Jego kostium 
-wieczorowy smoking jest 
nonszalanki i elegancki zarazem. 
Asesor Brack ubrany jest w ele-
gancki surdut. 

Tesman to typ mola książkowego, 
całkowicie pochłania go świat 
średniowiecza. Ubrany jest w 
rodzaj domowego garnituru.  
Ciocia Julie i Pani Elvsted mają na-
jbardziej staromodne kostium. Ich 
suknia wykorzystują jeszcze stelaż 
tiurniury.tiurniury. Pani Elvsted jest skrom-
na i zadbana. Jej kostium to nieco 
staromodny kostium wizytowy. 
Ciocia Julia jako jedyna nie wpisuje 
się całkowicie w gamę kolorysty-
czną. Użyłam dla niej koloru 
żółtego, który jest przeciwstawny 
do fioletu. To ciotka najbardziej 
drażni Heddę, przypomina jej o 
drobnomieszczańskich warunkach, 
z jakimi będzie musiała się po-
godzić. Poprzez użycie takiej kolo-
rystyki błękity w przesteni i fiolety 
w kostiumie Heddy toczą rodzaj 
wizualnej walki z krzykliwym 
żółtym kostiumem ciotki. 
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