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ĆWICZENIA Z WYOBRAŹNI

Jest takie miejsce, gdzie wszystko jest
możliwe. To teatr. I teatr może być
wszędzie. Czasem cała scena może zmieścić
się w środku jabłka. Innym razem stu
aktorów to za mało. Zdarza się, że kostium
teatralny powstaje bardzo długo. Zdarza
się też, że w ogóle nie jest potrzebny.

TEATR. GDZIE?
TEATR WSZĘDZIE!

Co widzisz, kiedy słyszysz: „przestrzeń
teatralna”? Scenę, widownię, foyer? A co
z wszystkimi innymi przestrzeniami –
ulicą, powierzchnią jeziora, szatnią czy
szkołą? Czy teatr można zrobić wszędzie?
Jaka przestrzeń jest potrzebna, by mógł
się wydarzyć? Czym jest przestrzeń
nieteatralna – i czy w ogóle istnieje?

Wielu twórców teatralnych myślało
o przestrzeni niestandardowo. Inspiracją
do powstania tej książeczki była
twórczość niezwykłego artysty, Tadeusza
Kantora. Myślał on o kształtowaniu
przestrzeni, działaniu w przestrzeni
i budowaniu jej, otwieraniu obszarów
wrażeń zmysłowych poprzez przestrzeń.
Bo przestrzeń wokół nas ma ogromne
znaczenie: daje poczucie komfortu,
wzbudza emocje, zmusza do konkretnego
działania lub skłania do bezruchu.
W tej książce zapraszamy Was do
przestrzeni, w której teatr może się
wydarzyć. Zachęcamy do obserwacji,
wspólnego myślenia, drobnych ruchów
i gestów, a w końcu także do własnych
działań i interwencji. Zapraszamy do
zabawy w odkrywanie przestrzeni
teatralnej – w sobie i wokół siebie.

Poświęć jeden dzień na to, żeby
przyjrzeć się uważnie przestrzeniom
wokół siebie – tym dobrze znanym
i opatrzonym. Rozejrzyj się dookoła
w domu, na podwórku, na ulicy,
w sali gimnastycznej, w sklepie.
Przed wejściem do każdej z przestrzeni
zatrzymaj się na chwilę, zamknij
oczy i wyobraź sobie, że zaraz
znajdziesz się przed sceną.

PRZESTRZEŃ
TEATRALNA
A NIETEATRALNA

Co widzisz?
Jak wygląda scenografia?
Jaki spektakl zaraz się tu zacznie?

Czy są przestrzenie, w których
masz problem z wykonaniem tego
zadania? Jakie? Dlaczego?

CIEKAWY PRZYKŁAD
Historia teatru pełna jest opowieści o zmaganiu
się z przestrzenią. Od lat twórcy prześcigają się,
udowadniając, że widowisko teatralne może odbyć
się wszędzie: już nie tylko na ulicy, na łące, w lesie,
w pociągu czy autobusie, ale też pod ziemią,
a nawet… pod wodą!
Duńska grupa Aqua Sonic kierowana przez Lailę
Skovmand i Roberta Karlssona gra swoje muzyczne
przedstawienia w zbiornikach wypełnionych wodą,
używając specjalnych instrumentów: hydraulofonu,
kryształofonu, rotakordy, ale też wodoodpornych
skrzypiec, mikrofonów i perkusji. Opanowanie
śpiewu i tańca pod wodą – bez aparatów
tlenowych! – zajęło zespołowi aż dziesięć lat.

PRZESTRZENIE
CODZIENNOŚCI

Czas na kolejną przestrzeń!

CIEKAWY PRZYKŁAD

Wyjrzyj przez okno i wyobraź
sobie, że spektakl już się zaczął,
tylko Ty się spóźniłaś/spóźniłeś.
O czym opowiada to przedstawienie?
Kim są jego bohaterowie?
Wybierz bohaterów głównych
i drugoplanowych. Co o tym decyduje?

Przestrzenie codzienności: dom, ulica, sklep,
plac zabaw. Przestrzeń teatru: scena. Te pierwsze
– zwyczajne, oswojone, znajome. Ta druga –
tajemnicza, magiczna, święta. A może wcale nie?

Popatrz na spektakl przed Tobą
nowym okiem, tak jakbyś nigdy
wcześniej tu nie była/był.
Wyobraź sobie, że jego akcja rozgrywa
się na odległej planecie. Kto na niej
mieszka? Jakie prawa nią rządzą?
Co się tu dzieje w tej chwili?

Czy teatr może wydarzyć się w szkole albo na
dworcu kolejowym? Czy życie codzienne może
być spektaklem? Gdzie jest granica między życiem
a teatrem i czy w ogóle istnieje?
Te pytania zadawało sobie – i nadal zadaje –
wielu twórców teatralnych. Z codzienności
jako fascynującego tematu czerpie na przykład
trzyosobowy kolektyw Rimini Protokoll,
wywodzący się z niemieckiego Gieβen. W jego
przedstawieniach, zamiast aktorów, zobaczyć
można kontrolerów ruchu lotniczego, żołnierzy,
kierowców tirów, prawników, policjantów. Nie
występują oni jednak na scenie jako amatorzy, ale
specjaliści – „eksperci codzienności”, którzy poprzez
teatr opowiadają widzom o swoim prawdziwym,
zwyczajnym–niezwyczajnym życiu.

Weź latarkę i wybierz się na
spacer – najlepiej po południu,
wieczorem albo nawet w nocy.
Oświetlaj wszystko, co spotkasz
na swojej drodze: gałęzie drzew,
ławki, kamienie, płoty. Spróbuj
operować światłem z różnych stron,
podświetlać rzeczy od dołu, a potem
od góry, zbliżać latarkę i oddalać.
I, co najważniejsze, obserwuj cienie!

PRZESTRZEŃ ŚWIATŁA,
PRZESTRZEŃ CIENIA

CIEKAWY PRZYKŁAD
Teatr cieni to taki rodzaj teatru, w którym widz
ogląda wyłącznie cienie lalek i rekwizytów.
Nie muszą być one czarne czy szare – mogą być
wielokolorowe, trójwymiarowe, zmieniać kształty,
zanikać i znów się pojawiać.
Jednym z teatrów, które pracują z różnymi
technikami cieniowymi, jest Teatr Figur z Krakowa.
Jego najmniejsze ekrany cieniowe liczą sobie
zaledwie kilka centymetrów kwadratowych,
a największy ma długość 7 metrów. Teatr ten
przygotował do tej pory kilka dużych widowisk
z udziałem kilkunastu tancerzy, sztabu
oświetleniowców i techników, ale zazwyczaj woli
kameralne spektakle dla kilkudziesięciu widzów.

Pomyśl o przestrzeniach, które dobrze
znasz. Które z nich określiłabyś/
określiłbyś poniższymi przymiotnikami?

Dlaczego?

przyjazna

jasna

Przestrzenie, których nie lubię:

otwarta
mroczna

PRZESTRZEŃ
JAKO
SCENOGRAFIA

groźna
zamknięta

Pomyśl, w których przestrzeniach czujesz
się dobrze, a w jakich źle. Dlaczego?
Zrób listę tych miejsc poniżej.
Przy tych lubianych napisz, co takiego
sprawia, że jest Ci w nich dobrze.
Przy nielubianych – co można by zrobić,
żebyś poczuła/poczuł się w nich lepiej.
Przestrzenie, które lubię:

Dlaczego?

Jak można by to zmienić?

Kurtyna – zaprojektuj i wykonaj.

CIEKAWY PRZYKŁAD

Wykorzystaj skrawki materiałów,
papier, tekturę lub folię i wykonaj
kurtynę teatralną. Możesz zawiesić
ją później w swoim pokoju lub
wykorzystać do zabawy.

Kurtyna jest niezwykłym wynalazkiem. To coś, co
jest materialne, namacalne, a jednocześnie umowne.
To zjawisko, które istnieje w dwóch wymiarach –
przestrzeni i czasie: nie tylko oddziela scenę od
widowni, ale też wyznacza czas przedstawienia.
Ciekawy pomysł na teatralną kurtynę miała
Maria Jarema – rzeźbiarka, malarka i scenografka.
Pozszywała ona kolorowe kawałki materiałów
tak, by przypominały jej obrazy. Kurtyna została
wykorzystana w kilku spektaklach Teatru Cricot 2,
a obecnie można ją zobaczyć w muzeum. Jak widzisz,
kurtyna może być również dziełem sztuki – tak jak
kostiumy, rekwizyty czy inne obiekty teatralne.

Odpocznij po pracy i pomyśl:
Czy kurtyna jest w teatrze
potrzebna? Do czego?
Czy kurtyna zasłania czy odsłania?
Po której stronie kurtyny jest prawda?

Zastanów się, jak się porusza ktoś, kto ma
przymocowaną do pleców deskę. Albo
ogromny plecak, większy niż ten, kto
go nosi. Weź pod pachę duże tekturowe
pudło. Czy łatwo jest Ci się poruszać?
Jak myślisz, jak mógłby się
zachowywać wielki gimnastyk?
Złośliwy szatniarz? Dyrektor cyrku?
Odegraj te role na swój sposób.

PRZESTRZEŃ
W AKTORZE

CIEKAWY PRZYKŁAD
W teatrze bywa i tak, że sama obecność aktora i jego
ruch kreują przestrzeń. Tadeusz Kantor w swoich
spektaklach postanowił połączyć aktorów z realnymi
przedmiotami. Aktor razem z przedmiotem stawał
się bio-obiektem, czyli człowieko-przedmiotem. Byli
nierozłączni. I to wspólne „życie” tworzyło istotną
treść spektaklu. Takimi bio-obiektami byli między
innymi: Kobieta za oknem, Człowiek z deską, Wielki
gimnastyk. Pojawiali się oni na scenie w różnych
spektaklach, grali rozmaite role, ale zawsze
przyciągali uwagę publiczności.

Spróbuj przez kilka dni wyjątkowo
uważnie przyglądać się przestrzeniom
wokół siebie. Która z nich wydaje Ci się
interesująca? Która Cię przyciąga? Która
budzi Twoje emocje? Która ma Twoim
zdaniem „nastrój”, „klimat”, „coś w sobie”?

PRZESTRZEŃ
JAKO
PUNKT WYJŚCIA
W TEATRZE

Zatrzymaj się w tej jednej wybranej
przestrzeni i rozejrzyj dookoła. Wypisz
poniżej wszystkie rzeczy, które wydają Ci
się ciekawe. Szczególną uwagę zwróć na:

Popatrz na swoje notatki i zastanów się,
czy znasz opowieść, która mogłaby do tej
przestrzeni pasować. Przypomnij sobie
znane książki, filmy, gry. Przywołaj swoje
wspomnienia i opowieści Twoich bliskich.
Pomyśl, które elementy przestrzeni
mogłyby być ważne dla tej opowieści,
które mogłyby w niej „zagrać”.
Czy któreś wymagają interwencji –
ukrycia, przebudowania?

RYTMY– powtarzające się elementy,
płaszczyzny, kolory
KONTRASTY – elementy, które skrajnie się
od siebie różnią
PIONY I POZIOMY – ile ich jest, czy któreś
przeważają?

CIEKAWY PRZYKŁAD
Awangardowi artyści i reżyserzy często nie chcą
tworzyć scenografii dla swojego spektaklu w teatrze
i iluzji na scenie, ale szukają odpowiedniego miejsca
poza teatrem: prawdziwego, realnego, autentycznego.
I tak Tadeusz Kantor, chcąc opowiedzieć historię
Odysa, który powraca z długiej podróży, postanowił,
że pokaże go w prawdziwym, realnym pokoju, z
autentycznym oknem, starą deską i kołem od wozu.
Uważał bowiem, że teatr jest terenem, na którym
sztuka spotyka się z życiem.

Miasto to nie tylko ulice, domy,
parki – to przede wszystkim miejsce
spotkań wielu ludzi. Doskonała okazja,
by pokazać spektakl i zaskoczyć
publiczność, prawda? Ale jak?
Może niosąc ogromny list na pocztę?
Albo tańcząc w nocy na szczudłach?
A może pytając każdego o drogę,
nie ruszając się z miejsca?

PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA

Wyjdź z domu i zrób coś nietypowego
lub zaskakującego. Wcześniej pomyśl,
co możesz zrobić, lub wykorzystaj
jeden z naszych pomysłów:
stań nieruchomo przez dziesięć minut
w dziwnej pozycji / spaceruj tyłem,
dziwnym krokiem lub w ogromnym
kapeluszu / zatańcz boso na trawie
w parku

Codziennie warto robić coś
frapującego. Jak myślisz – uda Ci się?
Przez tydzień, miesiąc lub rok?

CIEKAWY PRZYKŁAD
Teatr uliczny wywodzi się od dawnych trup
teatralnych, które podróżowały z miasta do miasta
w poszukiwaniu widowni. Taki teatr nie czeka na
widza – sam do niego wychodzi.
Teatr uliczny może odbywać się także… nad ulicą!
Podniebny taniec do muzyki granej na żywo to
pomysł grupy Voala Project z Hiszpanii. Gra
ona spektakle trzydzieści metrów nad ziemią,
wykorzystując tkaniny, parasole, konfetti i kwiaty.

Wyobraź sobie, że w przedstawieniu
teatralnym coraz mniej się dzieje,
coraz mniej mówi, jest coraz mniej
emocji, coraz mniej akcji. Prawie
wszystkiego jest coraz mniej. Prawie
nic. Prawie zero. Ciekawe, prawda?

BRAK
PRZESTRZENI
–
PRZESTRZEŃ
ZEROWA

CIEKAWY PRZYKŁAD
Taki teatr – teatr zerowy – wymyślił niezwykły
artysta, Tadeusz Kantor. Aktorzy, którzy grali
w spektaklu Wariat i zakonnica, byli w zasadzie
pozbawieni możliwości grania. Próby były
uniemożliwiane przez zwykłą czynność wnoszenia
krzeseł na scenę, które przeszkadzały aktorom.
W związku z tym było ich stopniowo coraz mniej:
coraz mniej mówili, coraz mniej było akcji. I o to
właśnie chodziło!

Czasem teatru nie można wcale
zobaczyć, można go jedynie usłyszeć.
Wymyśl historię, wykorzystując
trzy słowa:
niebo / buty / statek

Opowiedz ją na głos. Historia może być
długa lub krótka, realna lub zupełnie
oderwana od rzeczywistości.

PRZESTRZEŃ
WYOBRAŹNI

A teraz poproś inną osobę, żeby
opowiedziała swoją historię,
wykorzystując te same słowa.

CIEKAWY PRZYKŁAD
Siła wyobraźni przejawia się w teatrze na różne
sposoby. Ważna jest wyobraźnia reżysera, który
tworzy spektakl, ale też publiczności, która ten
spektakl przeżywa.
Czy istnieją rzeczy, których nie potrafimy sobie
wyobrazić?
Anna Karasińska w swoim spektaklu pt. Fantazja
w TR Warszawa używa na scenie jedynie głosu i siły
wyobraźni – spektakl powstaje bowiem na żywo na
oczach widzów. Aktorzy nie mają przydzielonych
konkretnych ról – ukryta na balkonie reżyserka
na bieżąco opowiada, kogo w danej chwili grają.
Publiczność musi sobie sama wszystko wyobrazić.
Ważne są skojarzenia, otwartość i… fantazja!

Wybierz temat przedstawienia i stwórz dla
niego odpowiednią przestrzeń teatralną.
Zaproś do zabawy dziadków, rodziców,
rodzeństwo albo przyjaciół.

REWOLUCJA
PRZESTRZENI
TEATRALNEJ

W swojej przestrzeni uwzględnij
scenę, widownię (niekoniecznie
osobno), scenografię i miejsce akcji.
Wykorzystaj tekturę, papier,
nożyczki albo gotowe elementy,
np. klocki drewniane lub tkaniny.

CIEKAWY PRZYKŁAD
Wizyta w teatrze zaczyna się zwykle w szatni,
gdzie widzowie zostawiają swoje płaszcze i kurtki.
Rozmawiają i przygotowują się, by zobaczyć spektakl
na scenie. Ale czasami przedstawienie „rozlewa
się” na przestrzeń teatru i wychodzi poza scenę.
I już w szatni czy foyer można spotkać aktorów
wcielających się w swoje role.
Spektakl teatru Cricot 2 o tytule Nadobnisie
i koczkodany rozgrywa się właśnie w szatni. Złośliwi
szatniarze odbierają widzom płaszcze, ale nie chcą
ich wpuścić dalej. Widzowie mają wrażenie, że cały
spektakl odbywa się za wielkimi drzwiami z napisem
„wejście do teatru”, przez które nie mogą przejść.
Do szatni wpadają aktorzy, tak jakby właśnie zeszli
ze sceny po zagraniu swojej roli. W rzeczywistości
to w przestrzeni szatni – uważanej zwykle za mało
ważną (Kantor nazywał ją „miejscem najniższej
rangi”) – od początku do końca odbywa się
właściwy spektakl.

Zorganizuj rodzinną naradę.
Wspólnie wybierzcie i zaznaczcie
różnymi kolorami elementy, które
mogą się poruszać, i te, które nie:

PRZESTRZEŃ
RUCHOMA
LUB
NIETYPOWA

samochód
krzesło
hulajnoga
scena teatralna
dom
drewniana skrzynia
lalka
kapelusz
książka

Zastanówcie się, co je napędza.
Zastanówcie się, co można zrobić,
żeby poruszyć elementy, które
oznaczyliście jako nieruchome.
Zamontować koła?
Napędzać sznurkami?

CIEKAWY PRZYKŁAD
Czy scena może być... okrągła?
A czy może się poruszać?
Tak!
Szalenie interesująca jest scena, która zmienia się tak,
jak my się zmieniamy, jak zmienia się czas i sytuacje
w naszym życiu. Ciekawie myślał o tym prawie sto
lat temu Oscar Schlemmer, twórca zafascynowany
maszynami, mechanizacją, ruchem figur w przestrzeni
i poszukiwaniem nowych rozwiązań technicznych na
scenie. Dziś sceny obrotowe nie są już rzadkością, ale
są nadal dużym wyzwaniem dla twórców.

Przebadaj przestrzeń, w której jesteś,
pod kątem dźwięków, które jesteś
w stanie z niej wydobyć (na początek
niech to będzie jedno pomieszczenie).
Postaraj się myśleć o niej jak o wielkim,
skomplikowanym instrumencie. Zapisz
poniżej wszystkie uwolnione dźwięki.

PRZESTRZEŃ
JAKO
INSTRUMENT

A teraz zaproś do zabawy bliskich.
Kto znajdzie więcej różnych dźwięków?

CIEKAWY PRZYKŁAD
Teatr komponowany (composed theatre) to
nieoficjalna nazwa nowego kierunku w twórczości
teatralnej – teatru kreowanego według zasad,
którymi wcześniej posługiwali się kompozytorzy
muzyki klasycznej. Najważniejsi twórcy teatru
komponowanego to m.in. John Cage czy Heiner
Goebbels.
W teatrze komponowanym cała przestrzeń sceny
może, choć nie musi, wydawać dźwięki. Aktorzy
używają jej jako jednego wielkiego instrumentu,
stając się jednocześnie – na żywo! – twórcami
ścieżki dźwiękowej przedstawienia. W spektaklu
Max Black, czyli 62 sposoby wsparcia głowy ręką
Heinera Goebbelsa aktor wydobywa dźwięki
z mebli, ekspresu do kawy, imadła i winylowej płyty,
przeprowadza także kilka głośnych eksperymentów
pirotechnicznych – a wszystko w precyzyjnym
rytmie utworu muzycznego.

MUZYKA
JAKO
PRZESTRZEŃ

Zostań na dłuższą chwilę w przestrzeni,
w której właśnie jesteś. Znajdź wygodne
miejsce. Skup się wyłącznie na dźwiękach,
które Cię otaczają (możesz zamknąć oczy).
Zapisz wszystkie dźwięki, które
jesteś w stanie zarejestrować.

Po powrocie do domu pokaż bliskim listy
dźwięków z miejsc, które odwiedziłaś/
odwiedziłeś. Poproś, żeby na tej podstawie
zgadli, gdzie byłaś/byłeś. Dopiero potem
odtwórz nagranie. Porozmawiajcie
o Waszych wrażeniach i odczuciach
związanych z listą i nagraniami.
Co ciekawego zauważyliście?

Teraz podziel je na grupy:

Posłuchaj nagrań raz jeszcze.
Do jakiego spektaklu mogłyby być
muzyką? O czym by opowiadał?
Gdzie rozgrywałaby się jego akcja?

rytmiczne / stałe / narastające
głośne / ciche / średnie
przyjemne / nieprzyjemne / neutralne

Idź na spacer. Nagraj telefonem lub
dyktafonem kilka minut odgłosów
z wybranego miejsca (lub miejsc).
To jego pejzaż dźwiękowy. Zrób
szczegółową listę wszystkich
dźwięków, które w nim słyszysz.

CIEKAWY PRZYKŁAD
Popularyzatorem terminu „pejzaż dźwiękowy”
jest kanadyjski kompozytor Raymond Murray Schafer.
Jego utwory często łączyły muzykę z przestrzenią:
Schafer ustawiał wokół jeziora puzony albo kazał
instrumentalistom grać na łodziach unoszących się
na wodzie.
Pejzaż/krajobraz dźwiękowy to jednak coś więcej niż
dźwięk w przestrzeni. To całe środowisko dźwiękowe
danego miejsca – dźwięki bliskie, dalekie, stałe,
pojedyncze, charakterystyczne, nierozpoznawalne –
które może nam o nim powiedzieć równie wiele
jak obraz i równie mocno jak obraz oddziaływać
na nasze emocje.

TEATRALNE
I PERFORMATYWNE
INTERWENCJE
W PRZESTRZEŃ

Wybierz się na spacer do przestrzeni,
w której często pojawiają się ludzie.
Rozejrzyj się uważnie dookoła
i zmień jedną rzecz w tej przestrzeni.
Możesz na przykład przestawić ławkę,
zrobić potykacz z kosza na śmieci,
usypać górę z liści – ważne, by efekt
interwencji rzucał się w oczy.
Ukryj się i poobserwuj reakcje
przechodniów na wprowadzoną
przez Ciebie zmianę. Co zauważyłaś/
zauważyłeś? O czym to świadczy?

W tej samej lub innej przestrzeni umieść
przygotowane wcześniej komunikaty
wizualne lub tekstowe. To mogą być
Twoje rysunki, wymyślone przez Ciebie
napisy lub cytaty z książek czy filmów.
Możesz pisać kredą po chodniku,
przyczepiać kartki do drzew lub ławek.
Ponownie ukryj się i poobserwuj
reakcje przechodniów. Zapisz swoje
uwagi i przemyślenia poniżej.

Przed nami trzeci krok. Spróbuj
dokonać interwencji w przestrzeni na
oczach przechodniów. To może być
coś wymagającego odwagi, jak szalony
taniec, albo zupełnie prostego, np.
chodzenie wokół pomnika – ważne,
by było nietypowe i w jakiś sposób
przyciągnęło uwagę przechodniów.
Jakie zauważyłaś/zauważyłeś reakcje?
Jak myślisz, dlaczego tak się stało?

CIEKAWY PRZYKŁAD
Spektakle Akademii Ruchu, teatru założonego
w latach 70. XX wieku przez Wojciecha
Krukowskiego, często odbywały się na ulicy
i miały charakter akcji miejskich. Podczas jednej
z takich interwencji aktorzy chodzili po chodniku,
potykając się co chwilę w miejscu, w którym nic nie
było. Podczas innej – obnosili po ulicy na tacach
egzotyczne owoce, wędliny i inne trudno dostępne
w tych czasach smakołyki. Podczas jeszcze innej
– ustawiali się w kolejki prowadzące donikąd albo
takie, które wychodziły, a nie wchodziły do sklepu.
Spektakle Akademii Ruchu budziły zazwyczaj żywe
emocje przechodniów, którzy nierzadko włączali się
też do akcji, stając się tym samym aktorami.

Weź mapę swojego miasta
i stwórz kolaż lub dołóż element
do obrazka na tej stronie.
Kolaż to technika artystyczna polegająca
na tworzeniu dzieła z różnych materiałów,
które nakleja się na papier lub płótno.

PRZESTRZEŃ
MIASTA

CIEKAWY PRZYKŁAD
A gdyby tak najciekawsze rekwizyty i obiekty
teatralne powiększyć do ogromnych rozmiarów?
Może nawet niemożliwych, takich, w których nie
mogłyby nigdy istnieć.
Tadeusz Kantor zaprojektował trzy pomniki
niemożliwe: most-wieszak, pomnik-krzesło
i pomnik-żarówkę. Dziś ogromne krzesła Kantora
można zobaczyć we Wrocławiu i w Hucisku.

Happening to specjalne wydarzenie
będące jednocześnie dziełem sztuki.
Happening jest dokładnie zaplanowany
przez artystę, ale uczestniczą w nim też
osoby, dla których takie wydarzenie
może być wielką niespodzianką.
ZAPLANUJ HAPPENING

1. Wybierz czas i miejsce, w którym
odbędzie się Twój happening.
PRZYKŁADY
dzisiaj w moim domu, jutro rano na placu
zabaw, podczas wycieczki

HAPPENING

2. Zastanów się nad tym, co
może Cię wyróżniać.
PRZYKŁADY
czerwone ubranie, wielkie okulary,
pomalowane ręce

3. Zaplanuj, co będziesz robić
podczas happeningu. Wymyśl
zaskakujące czynności.
PRZYKŁADY
udawać posąg, śpiewać niezrozumiałą
piosenkę, jeść makaron z walizki,
zakopywać przedmioty w piasku

4. Zaproś kogoś do wykonania
happeningu wspólnie.
PRZYKŁADY
babcia, kolega, pies, sąsiad, przechodnie

5. Poproś kogoś, aby sfotografował Twój
happening. Powstanie jego dokumentacja.
6. Wykonaj wszystko według planu,
ale bądź otwarty na improwizację!

CIEKAWY PRZYKŁAD
Najciekawsze happeningi to wydarzenia
niespodziewane i zaskakujące zarówno dla reżysera,
aktorów, uczestników, jak i dla publiczności.
W Polsce happeningi robił m.in. malarz
i reżyser Tadeusz Kantor, który bardzo lubił
eksperymentować w teatrze.
Pierwszy jego happening polegał na tym, że aktorzy
wykonywali proste życiowe czynności: nosili węgiel,
golili się, siedzieli, jedli. W tym samym czasie dwóch
ludzi zamurowało drzwi wejściowe!
Najsłynniejszy happening Kantora to Panoramiczny
Happening Morski, podczas którego kapelmistrz
dyrygował falami morskimi, na piasku odbywało się
sadzenie gazet, a plażowiczki wcierały w siebie coś
podobnego do soku.

Zeszyt Przestrzeń na teatr. Ćwiczenia
z wyobraźni powstał w ramach programu
Laboratorium sceny, którego głównym
założeniem jest międzypokoleniowa
współpraca. Został on zrealizowany
dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

Wydawca
Ośrodek Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora Cricoteka
ul. Nadwiślańska 2–4
30-527 Kraków
tel. 12 442 77 70
www.news.cricoteka.pl

Na projekt składa się cykl spotkań
warsztatowych dla juniorów i seniorów
prowadzonych przez artystów w Cricotece,
seria spotkań dla seniorów, spacerownik –
mapa wskazująca miejsca związane z życiem
Tadeusza Kantora w Krakowie, a także zeszyt
z ćwiczeniami i pomysłami na rodzinne
spędzanie czasu.

Opracowanie i teksty
Justyna Droń, Katarzyna Krajewska
Projekt graficzny
Kasia Walentynowicz
Korekta
Krystyna Stefaniak
Szczególne podziękowania zachcą przyjąć
Barbara Pasterak i Marcin Miętus, którzy
służyli wsparciem podczas przygotowywania
niniejszej publikacji, a przede wszystkim
podczas realizacji całego programu
Laboratorium sceny.
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