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Eksplikacja



 Na mój dyplom licencjacki wybrałam „Sklepy Cynamonowe” Bruno Schulza. Ten zbiór opo-
wiadań już od dawna był w kręgu moich zainteresowań realizacyjnych. Dzieło Schulza zachwy-
ciło mnie odrębnością i kolorowością. Świat, który tworzy autor, jest unikatowy, ale też bliski 
każdemu poprzez zawarty w nim obraz dzieciństwa. Zaintrygowała mnie magiczność tego 
obrazu, utkana ze szczątków wspomnień, które specyficznie ze sobą zestawione oddają naturę 
dziecięcych retrospekcji. Nie posiadając żadnych elementów nierealistycznych, świat ten jest 
bogaty w niezwykłe wydarzenia i postaci. Spodobała mi się idea spróbowania odtworzenia tej 
specyficznej atmosfery na deskach teatralnych.
 Z powodu wielowątkowości opowiadań, ograniczyłam się do czterech utworów oscylują-
cych wokół jednej tematyki. Są to opowiadania „Nawiedzenie”, „Ptaki”, „Manekiny” i „Kara-
kony”, i skupiają się na postaci ojca i jego relacjach, bądź ich braku, z pozostałymi domownikami. 
Ojciec, pojawiający się we wszystkich zbiorach Schulza, jest postacią bardzo szczególną. W tych 
czterech opowiadaniach akcja oscyluje wokół jego osoby. Spotykamy się ze starszym mężczyzną, 
który powoli oddala się od rzeczywistości i wkracza w świat własnego szaleństwa - kreacji. 
Ojciec w oczach narratora przechodzi różne stadia: od demiurga, kreatora, który próbuje 
tworzyć od nowa swoją odrębną rzeczywistość, przez szalonego naukowca, którego ekspery-
menty mają tylko negatywne skutki, aż do starca, który skurczony i poddany odsuwa się w 
nicość. Wątek szaleństwa ojca wydał mi się tym bardziej ciekawy, że choć narrator jest tym 
obłędem zafascynowany, to jednocześnie skutecznie go wypiera. Takiego rodzaju magiczność 
bierze się więc z połączenia wspomnień przesiąkniętych jeszcze dziecięcym zauroczeniem z już 
dorosłą i od tego zauroczenia daleką oceną minionych zdarzeń. 
 Spektakl miałby opowiadać o szaleństwie i przenikających się poziomach rzeczywistości. 



Chciałabym aby przedstawienie zostawiało refleksje nad oceną szaleństwa, czy jest ono negaty-
wne czy pozytywne i komu o tym decydować. Ojciec zostaje odrzucony przez domowników, 
dlatego że wybiera własny świat, odrębny od rzeczywistości, w której się znajduje. Być może 
powinien on jednak zostać zrozumiany, a samo szaleństwo zaakceptowane? Jest to pytanie, z 
którym boryka się narrator opowieści. Rodzi ono kolejną wątpliwość. Czy ojciec faktycznie jest 
szalony, czy raczej takim widzi go tylko narrator, swoją wizją dając wyraz własnemu i unika-
towemu sposobowi postrzegania zdarzeń dokoła siebie? Wydaje się, że świat Schulza jest dalece 
nieoczywisty, a fascynacja, którą może ten świat rodzić nie tylko zachwyca swoją magicznością, 
ale każe też pamiętać o jej subiektywnym i dość wyjątkowym charakterze. 
 Założenia te są ściśle związane ze scenografią. Na scenie im. Bogusławskiego Teatru Naro-
dowego w Warszawie buduję realistyczną dekorację nawiązującą do galicyjskiej, mieszczańskiej 
kamienicy z pierwszej połowy XX wieku. W formie jest ona przekrojem ukazującym strych i 
górne pomieszczenia mieszkalne kamienicy, w której toczą się wydarzenia tych opowiadań. Cała 
dekoracja jest drewniana. Formy architektoniczne, jak drzwi, schody, podłoga i konstrukcja stry-
chu są wiernym odtworzeniem ówczesnej zabudowy. Ściany są zbudowane ze sklejki. Ulegają 
perspektywicznemu zakrzywieniu i przeskalowaniu wraz ze zbliżaniem się w kierunku widowni. 
Meble pojawiające się w trakcie spektaklu są syntezą ówczesnych form z rysunkowymi przedst-
awieniami umeblowania pojawiającymi się w twórczości plastycznej Bruno Schulza. Ta odwzo-
rowana, realistyczna przestrzeń jest tłem współgrającym z rzeczywistymi zdarzeniami z tekstu. 
Magiczność będzie wkraczać w ten świat za pomocą mappingu. Realna scenografia będzie 
ożywać kolorowością i wielobarwnością rzucanych na nią rysunków, które, jak wcześniej meble, 
są syntezą dzieł Schulza i mojej twórczości plastycznej. Mapping będzie opowiadał o szaleństwie 



ojca, ale też sugerował, że również sytuacja zastana jest kreacją. Sam pomysł „ożywienia” sce-
nografii wziął się z wypowiedzi Schulza, na którą się natknęłam. Powiedział on: „pierwszym 
zalążkiem moich „Ptaków” było pewne migotanie tapet, w ciemnym polu widzenia – nic więcej. 
To migotanie posiadało jednak wysoki potencjał treści możliwych, ogromną reprezentacyjność, 
prawieczność, pretensję do wyrażania sobą świata.”. Mapping będzie „rozbudzał” sytuację odksz-
tałcając szczegóły, które wcześniej wydawały się nie mieć znaczenia, tak by odrealnić świat, w 
którym jesteśmy i przenieść nas do świata szaleństwa, kreacji.
 Na podobnej zasadzie tworzyłam kostiumy. W formie zostały zaczerpnięte z mody lat 30 i 
dopasowane do każdej postaci. Młode dziewczyny, Polda i Paulina, są ubrane w zwiewne dziew-
częce sukienki. Matka, w staromodną, ale bardziej odpowiednią dla swojego wieku garsonkę. 
Adela jest dość strojną i zbyt dbającą o swój wygląda postacią, dlatego nosi ekstrawaganckie 
sukienki. Ojciec jest ubrany po domowemu, w spodnie i kamizelkę, podobnie jak narrator. Subiek-
tów potraktowałam jako grupę. Wszyscy ubrani są w garnitury. Faktury i wzory zostały przeze 
mnie narysowane, a następnie nadrukowane na materiale. Rzeczywiste formy zostały odrealnione 
poprzez rysunkowy nadruk. 
 Spektakl osadziłam w dwudziestoleciu międzywojennym, czasach kiedy „Sklepy Cyna-
monowe” powstawały. Wydaje mi się, że są mocno osadzone w tamtych latach, a także w miejscu, 
czyli Drohobyczu. Stąd próba odtworzenia galicyjskiej kamienicy i kostiumy z lat 30. Dużą inspir-
acją dla mnie była cała twórczość plastyczna Bruno Schulza, która towarzyszyła mi w trakcie po-
szukiwań formy rysunkowej. Sięgnęłam także do twórczości Rene Magritte'a i dokonań realizmu 
magicznego w malarstwie.



Wizualizacje



Wizualizacja 1 - stado wilków



Wizualizacja 2 - karakon



Wizualizacja 3 - miasto



Chciałabym aby przedstawienie zostawiało refleksje nad oceną szaleństwa, czy jest ono negaty-
wne czy pozytywne i komu o tym decydować. Ojciec zostaje odrzucony przez domowników, 
dlatego że wybiera własny świat, odrębny od rzeczywistości, w której się znajduje. Być może 
powinien on jednak zostać zrozumiany, a samo szaleństwo zaakceptowane? Jest to pytanie, z 
którym boryka się narrator opowieści. Rodzi ono kolejną wątpliwość. Czy ojciec faktycznie jest 
szalony, czy raczej takim widzi go tylko narrator, swoją wizją dając wyraz własnemu i unika-
towemu sposobowi postrzegania zdarzeń dokoła siebie? Wydaje się, że świat Schulza jest dalece 
nieoczywisty, a fascynacja, którą może ten świat rodzić nie tylko zachwyca swoją magicznością, 
ale każe też pamiętać o jej subiektywnym i dość wyjątkowym charakterze. 
 Założenia te są ściśle związane ze scenografią. Na scenie im. Bogusławskiego Teatru Naro-
dowego w Warszawie buduję realistyczną dekorację nawiązującą do galicyjskiej, mieszczańskiej 
kamienicy z pierwszej połowy XX wieku. W formie jest ona przekrojem ukazującym strych i 
górne pomieszczenia mieszkalne kamienicy, w której toczą się wydarzenia tych opowiadań. Cała 
dekoracja jest drewniana. Formy architektoniczne, jak drzwi, schody, podłoga i konstrukcja stry-
chu są wiernym odtworzeniem ówczesnej zabudowy. Ściany są zbudowane ze sklejki. Ulegają 
perspektywicznemu zakrzywieniu i przeskalowaniu wraz ze zbliżaniem się w kierunku widowni. 
Meble pojawiające się w trakcie spektaklu są syntezą ówczesnych form z rysunkowymi przedst-
awieniami umeblowania pojawiającymi się w twórczości plastycznej Bruno Schulza. Ta odwzo-
rowana, realistyczna przestrzeń jest tłem współgrającym z rzeczywistymi zdarzeniami z tekstu. 
Magiczność będzie wkraczać w ten świat za pomocą mappingu. Realna scenografia będzie 
ożywać kolorowością i wielobarwnością rzucanych na nią rysunków, które, jak wcześniej meble, 
są syntezą dzieł Schulza i mojej twórczości plastycznej. Mapping będzie opowiadał o szaleństwie 

Wizualizacja 4 - kłótnia z Bogiem



ojca, ale też sugerował, że również sytuacja zastana jest kreacją. Sam pomysł „ożywienia” sce-
nografii wziął się z wypowiedzi Schulza, na którą się natknęłam. Powiedział on: „pierwszym 
zalążkiem moich „Ptaków” było pewne migotanie tapet, w ciemnym polu widzenia – nic więcej. 
To migotanie posiadało jednak wysoki potencjał treści możliwych, ogromną reprezentacyjność, 
prawieczność, pretensję do wyrażania sobą świata.”. Mapping będzie „rozbudzał” sytuację odksz-
tałcając szczegóły, które wcześniej wydawały się nie mieć znaczenia, tak by odrealnić świat, w 
którym jesteśmy i przenieść nas do świata szaleństwa, kreacji.
 Na podobnej zasadzie tworzyłam kostiumy. W formie zostały zaczerpnięte z mody lat 30 i 
dopasowane do każdej postaci. Młode dziewczyny, Polda i Paulina, są ubrane w zwiewne dziew-
częce sukienki. Matka, w staromodną, ale bardziej odpowiednią dla swojego wieku garsonkę. 
Adela jest dość strojną i zbyt dbającą o swój wygląda postacią, dlatego nosi ekstrawaganckie 
sukienki. Ojciec jest ubrany po domowemu, w spodnie i kamizelkę, podobnie jak narrator. Subiek-
tów potraktowałam jako grupę. Wszyscy ubrani są w garnitury. Faktury i wzory zostały przeze 
mnie narysowane, a następnie nadrukowane na materiale. Rzeczywiste formy zostały odrealnione 
poprzez rysunkowy nadruk. 
 Spektakl osadziłam w dwudziestoleciu międzywojennym, czasach kiedy „Sklepy Cyna-
monowe” powstawały. Wydaje mi się, że są mocno osadzone w tamtych latach, a także w miejscu, 
czyli Drohobyczu. Stąd próba odtworzenia galicyjskiej kamienicy i kostiumy z lat 30. Dużą inspir-
acją dla mnie była cała twórczość plastyczna Bruno Schulza, która towarzyszyła mi w trakcie po-
szukiwań formy rysunkowej. Sięgnęłam także do twórczości Rene Magritte'a i dokonań realizmu 
magicznego w malarstwie.

Wizualizacja 5 - ptaki



Wizualizacja 6 - manekin



Wizualizacja 7 - karakony



Wizualizacja - sytuacja dzienna



Wizualizacja - sytuacja nocna



Kostiumy



Adela Adela



Matka Matka



Polda Polda



Paulina Paulina



Ojciec Narrator



Subiekt Subiekt



Subiekt Subiekt



Próbki materiałów



Rysunki techniczne



Rzut dekoracji budowanej na scenie im. Bogusławskiego 
Teatru Narodowego w Warszawie



Przekrój dekoracji budowanej na scenie im. Bogusławskiego
Teatru Narodowego w Warszawie


