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oraz by spróbować swoich sił w twórczych działaniach, a także 
dowiedzieć się co nieco o przedmiotach wykorzystywanych 
w teatrze Tadeusza Kantora.

Miotła, zlew, wanna, miarka, lina, krzesło, okno, rowerek, koła, 
kurnik… Wokół nas jest wiele ciekawych przedmiotów. Każdy 
z nich do czegoś służy, ale też może stać się inspiracją do własnych 
eksperymentów w przestrzeni wokół siebie. 

Zapraszamy do działania – wycinania,  
składania, klejenia, ale przede wszystkim  
do zabawy z wyobraźnią.
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skomplikowana 

maszyna – Trąba 

Sądu Ostatecznego

chorągiewka
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OBIEKTEM mogła być 

Trąba Sądu Ostatecznego to „muzyczny mobil” –  
wielki pojazd z nabudowaną konstrukcją,  
na której zamocowano trąbę, której wysokość  
można regulować za pomocą korby. Trąbę okryto 
czarną tkaniną tworzącą wór, „z którego dźwięki 
spadały do blaszanego wiaderka”. Z boku trąby 
umieszczono długie chorągiewki.

Z sąsiedniej strony odetnijcie chorągiewkę.  
Wklejcie ją w książce tak, żeby wystawała 
poza kartki.

TADEUSZ KANTOR – malarz, rysownik – był twórcą 
jednego z najbardziej znanych na świecie teatrów eksperymentalnych. Bliskie były  
mu przedmioty codzienne, pozornie mało istotne, na które nie zwracamy uwagi –  
Kantor nazwał je „przedmiotami najniższej rangi”. Pełniły ważną rolę w jego 
teatrze. Mogły to być zwykłe rzeczy albo dziwne konstrukcje czy nawet maszyny 
budowane z przedmiotów. Kantor nazywał je obiektami teatralnymi – niektóre z nich 
uzyskały potem status dzieła sztuki. Można je oglądać na wystawie w Cricotece.

albo zwykłe koło od wozu.
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MIOTŁA
Poprzednie dwie strony poświęciliśmy miotle. 

Jednym z najważniejszych elementów w teatrze jest ruch. A ten często 
pojawia się na scenie za sprawą przedmiotów i czynności, jakie się z nimi 
wiążą. Po co miotła w teatrze? Do zamiatania, wymachiwania, kręcenia się 
w koło, zbierania, sprzątania, przekładania z ręki do ręki. W spektaklach 
Tadeusza Kantora ważne były zwykłe, codzienne czynności, a w związku 
z tym też zwykłe przedmioty.

Złóżcie miotłę w formie origami – niech powstanie obiekt 
przypominający ją kształtem. Dwie strony złóżcie w symetryczny 
sposób dla uzyskania przestrzennej formy miotły – deseniem ku 
zewnątrz. Złóżcie strony wzdłuż przerywanych linii, potnijcie 
końce, by uzyskać szczecinę. 

Sznur pojawia się 

w spektaklu Gdzie są 

niegdysiejsze śniegi. 
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Zwinął si
ę w

 kłęb
ek. 

Nieskończoność to tam, gdzie 

koniec się jeszcze nie zaczął? 

A może tam, gdzie początek 

wcale się nie skończył?

Rozwińcie sz
nur, 

rozcinając kartkę 

wzdłuż linii. 

Czy m
ożna 

nim
 odm

ierzyć 

odległość do 

nieskończoności?

Spraw
dźcie, 

jak daleko 

sięga. 

Sznur pojawia się 

w spektaklu Gdzie są 

niegdysiejsze śniegi. Rozciąga się przez całą długość sceny. 

Aktorzy na początku 

wspólnie go ciągną  
z wielkim wysiłkiem.
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oż

e  
to

 kto
ś  

cią
gn

ie 
ich
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Znajdźcie jeden  
z jego końców.
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„Sznur jest chyba bardzo długi.” tadeusz kan
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BUTY MILIONERA to obiekt ze spektaklu  
Nadobnisie i koczkodany. Jedna z postaci miała na nogach buty, do których boków 
przymocowano koła rowerowe. Jak myślicie, czy w takich butach się chodzi  
czy jeździ? Czy pomagały one w poruszaniu się czy raczej przeszkadzały? 

KOŁA
W teatrze Tadeusza 
Kantora wiele obiektów 
miało koła. Jeździły 
po scenie, chowały się 
w kulisach i wyjeżdżały 
z powrotem. Czasem 
były to prawdziwe 
pojazdy, a czasem np. 
okno na kółkach, które się 
przemieszczało. 

Z dowolnego papieru 
wytnijcie kółka 
i doklejcie je z boku 
książki. Czy Wasza 
książka teraz może się 
poruszać? Czy szybciej 
się ją czyta?
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W spektaklu Kurka wodna ważną rolę grała  

WANNA. 
Zwykła wanna kąpielowa dostała kółka,  
dzięki czemu mogła jeździć po scenie. 
Podróżować, a właściwie przewozić podróżniczkę.

WANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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tu wytnij otwór
w otwory możesz 
coś/kogoś włożyć
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W teatrze Tadeusza Kantora w wannie mieszka  

KURKA WODNA. 
Manekin jak wielka lalka jest ubrany  
w płaszcz i wysokie buty, na głowie ma kapelusz. 
Czy Kurka kąpie się w ubraniu?

WANNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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MASZYNA 
TORTUR
Maszyna tortur 
w spektaklu Kurka wodna 
miała służyć „do robienia 
na scenie wrzawy, hałasu, 
zamętu…”. „Są to dwa 
wózki wsuwające się 
jeden w drugi.  
Na jednym leżał 
aktor (…). Na drugim 
umieszczony był 
w rodzaju pudła 
drugi aktor, którego 
tylko nogi nagie 
grały. Wózki, nakryte 
czarnym płótnem, 
rozjeżdżały się, robiąc 
złudzenie rozciągania 
torturowanego do 
niemożliwych granic”.
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Niezwykłym przedmiotem-obiektem jest OKNO. Przez okna można 
zaglądać do środka lub patrzeć na zewnątrz. Okna łączą nas i dzielą jednocześnie. 

Okna stanowią część dzieła Tadeusza Kantora Klasa szkolna – dzieło zamknięte.  
Do klasy szkolnej stworzonej przez Kantora nie można wejść, można tylko do niej 
zajrzeć przez okna. 

Wytnijcie szyby w oknie, które jest na tej stronie i poobserwujcie  
przez ten otwór wszystko, co jest obok Was.
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Każdy z nas doskonale wie, do czego służy i jak wygląda ZLEW. Kto by 
pomyślał, że taki codzienny, zwykły przedmiot może stać się częścią spektaklu. 
Zlew Tadeusza Kantora to obiekt z drewna, blachy, połączonych ze sobą rur, pompy 
elektrycznej i kół. Z kranu ciekła woda. Stał się on też częścią wielkiej barykady 
złożonej ze skrzyń, krzeseł i innych przedmiotów. 

Spróbujcie zbudować formę przypominającą zlew w formie origami. 
Wytnijcie formę wzdłuż linii, złóżcie i sklejcie tak, żeby uzyskać znany 
kształt zlewu. Formę uzupełnijcie o rysunek wody wewnątrz. 
Wytnijcie rurę, połączcie ją ze zlewem i przyklejcie na str. 19.

zlew

ru
ra
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„Osobliwością tego obiektu jest zamknięty  
obwód przepływu wody i w konsekwencji  

możliwość przemieszczania i poruszania się.  
Taki Ruchomy Wodociąg”.

 tadeusz kantor

tu doklej rurę  
i zlew
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WÓZECZEK-DREZYNKA
To pojazd na czterech kółkach z siodełkiem i długim dyszlem. 
Podobnym wózeczkiem jeździł Tadeusz Kantor, gdy był sześcioletnim 
chłopcem. Wiele lat później odbudował ten niezwykły pojazd 
i wykorzystał go w jednym ze swoich spektakli. Aby jeździć 
Drezynką, należy poruszać dyszlem w przód i w tył.

Wyrwijcie wkładkę umieszczoną na stronach 21–24.
Wytnijcie części Wózeczka wzdłuż czarnych linii ciągłych. 
Na niektórych częściach zaznaczono przerywane niebieskie 
linie. Zegnijcie wycięte części wzdłuż nich. Sklejcie Wózeczek 
według instrukcji. Możecie go wkleić na styku stron 20 i 25  
na szarym tle, według poniższego rysunku. A teraz zamknijcie 
książkę. Otwórzcie książkę. Przewróćcie stronę.
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ROWER 
KANTORA 
MODEL 
POP-UP

1
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1. Wyciąć wszystkie elementy wzdłuż linii ciągłych oraz odpowiednio  
 pozaginać wzdłuż linii przerywanych.
2. Wyciąć otwory o szer. niecałego milimetra w elementach nr 3, 7 i 9.
3.  Zagiąć na boki końcówki elementu nr 1 i skleić ze sobą błękitną część (rys. a).  
 To podstawa rowerka.
4.  Odgięte skrzydełka po obu stronach jednego końca elementu nr 1 przełożyć  
 przez otwory w kołach (9) i przykleić je do kół, kierując podpórki w dół (rys. b).
 Przykleić drugą warstwę kół odpowiedniego rozmiaru (10).
5. Przykleić element nr 3 do elementu nr 1 (rys. c).
6. Skleić ze sobą element nr 2; jeden jego koniec przełożyć przez otwór  
 elementu nr 3, drugi przykleić do elementu nr 1, obejmując go z obu stron (rys. d).
7. Elementy nr 4 przykleić do elementu nr 3, a ich końce skleić ze sobą,  
 tworząc kierownicę (rys. e).
8. Elementy nr 6 przykleić do elementu nr 5, a następnie przykleić  
 w odpowiednie miejsca do tylnych kół, tworząc siodełko (rys. f).
0. Koła tylne (7+8) umiejscowić analogicznie jak koła przednie.

10 10

8 8

6

6

44

a

b

c

d

e

f
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Spójrz, jaką taneczną pozę przyjął chłopiec na rowerku!
Czy wiesz, że taniec może odbywać się z wykorzystaniem przedmiotów?
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Z sąsiedniej strony wytnij KOŁA. Znajdź w swoim domu  
kawałek pustej ściany z przestrzenią przed nią na trzy kroki.

Teraz potrzebujesz kogoś do pary! Poproś partnera, aby za pomocą lampki 
lub latarki oświetlił ścianę i rzucił na nią cień koła. Stań bokiem do ściany, 
opierając się o nią ramieniem, zaraz obok cienia koła i spróbuj przyjąć tę 
samą pozę co chłopiec na obrazku – ale z kołem-cieniem. Zauważ, że ściana 
pomaga Ci utrzymać równowagę, wykorzystaj to!

Jakie jeszcze taneczne pozy z kołem możesz przyjąć?

Spróbuj podziałać z kołem-cieniem w parze. Możesz: 
· podrzucać
· przepychać do przodu albo być przepychanym przez wielką cienistą kulę
· kopnąć jak piłkę
· zjeść
· wskoczyć do niego
· przeskoczyć nad nim

Jakie jeszcze masz pomysły?

Stań sam przed źródłem światła i obserwuj, jak Twój cień tańczy i jakie 
ciekawe kształty możesz tworzyć za pomocą różnych póz ciała. Wymyśl 
i wypróbuj inne taneczne pozy i działania z różnymi przedmiotami i ich 
cieniami. Sięgnij po nożyczki, kubek, ołówek i poszukaj sam/sama  
ciekawych kształtów w swoim domu!

Spróbuj tanecznych póz i ruchów z większymi przedmiotami, które znajdziesz 
w swoim domu. Jakie pozy i ruchy możesz wykonać z krzesłem? Spróbuj 
powtórzyć te same pozy, ale już bez krzesła, tylko wyobrażając sobie,  
że istnieje. Ale zabawa! A może da się zatańczyć ze stołem albo wanną?
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STÓŁ
Są takie przedmioty, które doskonale znamy, bo używamy ich 
codziennie. Na przykład stół, łóżko czy krzesła. Spełniają one różne 
funkcje – służą nam do odpoczywania, do jedzenia, rozmów, dyskusji, 
do rysowania, uczenia się, grania w karty, do chowania się.  
Doskonale więc nadają się do działań teatralnych.

W ostatnim swoim spektaklu Dziś są moje urodziny Tadeusz 
Kantor postanowił umieścić na scenie teatralnej elementy swojego 
codziennego otoczenia – z pokoiku na poddaszu, w którym mieszkał. 
Były to: łóżko, stół, krzesło, piecyk z rurą i płótna na sztalugach.

Wytnijcie brzeg kartki według linii – będą to nogi stołu. 
Wklejcie nogi tam, gdzie ich brakuje.
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„Odkryłem nowe 
MIEJSCE teatralne… 

SZAFA.  
(Dzieci odkryły je grubo 
wcześniej). Dałem szafie 

nazwę »INTERIOR« 
imaginacji”.

tadeusz kantor

Jak bardzo pojemna 
może być szafa? 
Weźcie kartkę papieru 
i narysujcie na niej to, 
co chcecie umieścić 
w szafie. Następnie 
wytnijcie i wklejcie 
do środka szafy. Nie 
mieści się? Może trzeba 
poskładać elementy jak 
harmonijkę lub zwinąć 
w kulkę? Spróbujcie 
teraz. W ten sposób 
można dokleić kartkę 
dużo większą niż 
książka. A na tej kartce 
pomieścić dużo tajemnic.

INTERIOR 
IMAGINACJI – tak 
Tadeusz Kantor nazywał szafę, którą często 
wykorzystywał w swoich spektaklach. 
W szafie mogą wydarzyć się niesamowite 
rzeczy, można przechowywać w niej 
wspomnienia i skrywać tajemnice.
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nogi do krzeseł
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KRZESŁO
Jeszcze więcej nóg! Wyobraźcie sobie scenę, na której znajdowało się  
27 krzeseł. Aktorzy nie mogli grać, bo krzesła im stale przeszkadzały.  
To są nogi, które wykorzystacie.

Z sąsiedniej strony wytnijcie nogi, które przydadzą się  
Wam do skonstruowania ciekawej maszyny. 

„Ten przedmiot budzi refleksję dalszą 
o elementarnej postawie człowieka, 

o siedzeniu. Można by powiedzieć, że 
stan siedzenia jest następnym etapem 

rozwojowym, po momencie gdy 
człowiek przyjął postawę stojącą”.

tadeusz kantor

„Z tego krzesła, a raczej z tych krzeseł
(było ich chyba sto kilkadziesiąt,  
powiązanych drutami) zrobiłem  

maszynę »aneantyzacyjną«”.
tadeusz kantor
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MASZYNA 
ANEANTY- 
ZACYJNA
to maszyna stworzona przez 
Tadeusza Kantora z metalowego 
stelaża i bardzo wielu złożonych 
krzeseł. Była najważniejszym 
elementem scenografii 
w spektaklu Wariat i zakonnica. 
Miała przeszkadzać i aktorom, 
i widzom. Na samym środku 
maszyny za zasłoną siedział 
aktor, który pociągał za sznurki 
i wprawiał w ruch powiązane 
z nim krzesła. 

Na tej stronie maszynę można 
zobaczyć z góry. Na środku 
jest miejsce dla aktora, który 
poruszał sznurkami. Wokół 
niego jest dużo krzeseł. Nogi 
krzeseł, które zostały przez 
Was wycięte, doklejcie do 
krzeseł, które są częścią 
maszyny.
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nogi do krzeseł
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tu doklej 
nogi do krzeseł

tu doklej 
nogi do krzeseł

tu siedział 
aktor

 i poruszał 
sznurkami
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MIARKA
Jeśli chcecie zmierzyć jakiś przedmiot  
(np. widelec albo szafę), możecie użyć  
miarki ze strony obok. W tym celu  
przyłóżcie przedmiot do brzegu strony.

Można wydłużyć miarkę, rozcinając kartkę  
wzdłuż linii. Im dłuższa miarka, tym dłuższa książka.  

Co teraz można zmierzyć? 
Czy można zmierzyć szerokość książki?  
Czy można zmierzyć sznur?
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„KURNIK jest skomplikowaną klatką”. Klatka ma drzwiczki z różnych stron, 
z boku i od góry. Kurnik pełnił ważną rolę podczas spektaklu Nadobnisie i koczkodany. 
Wchodziła do niego i wychodziła z niego aktorka, Księżna Zofia Kremlińska.

Wytnijcie wejścia i przejścia w kartce. Tnijcie według zaznaczonych linii. 
Linia przerywana pokazuje, gdzie złożyć wycięcie. Niech drzwiczki do klatki 
otwierają się na zewnątrz – poza kartkę. Może w podobny sposób dodacie 
podobne drzwiczki między innymi stronami?
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Jeśli wykonaliście wszystkie zadania,  
Wasza książka przeobraziła się. Już nie jest 
zwykłą książką pełną kartek i tekstu, ale 
stała się ciekawym przedmiotem-obiektem. 

Wykorzystajcie kolorowy sznurek,  
który jest dołączony do książki, 
i zawieście ją w wybranym miejscu. 
Można zawiesić ją na oknie, by 
sprawdzić, jak prześwietla ją światło, 
wysoko przy suficie, by zobaczyć, 
czy lata, albo tuż przy drzwiach, 
by przypominała o tym, że warto 
eksperymentować także na co dzień.

EKSPERYMENT 
to poszukiwanie nowych, nietypowych 
i często zaskakujących rozwiązań jakiegoś 
problemu. Eksperymenty przeprowadzane 
są przez naukowców, ale też przez artystów. 
Teatr Tadeusza Kantora był teatrem 
eksperymentalnym.



Książeczka, którą trzymacie w rękach, 
jest częścią projektu realizowanego 
w 2021 roku w Cricotece pod nazwą 
„Laboratorium obiektu”. To już 
szósta edycja międzypokoleniowego 
programu edukacyjnego, którego celem 
jest przełamanie schematycznego 
i bezkrytycznego odbioru sztuki Tadeusza 
Kantora, a także odkrycie zasobów 
Cricoteki. 
 Na projekt złożyły się: cykl „warsztatów 
na wynos”, czyli pakiety z materiałami, 
ilustracjami, ciekawostkami, inspiracjami 
do wykorzystania teatralnego potencjału 
przedmiotów codziennego użytku, 
spotkania dla seniorów, seria warsztatów 
wokół „Wędrującego obiektu”, a także 
niniejsza publikacja. Stanowi ona 
propozycję swobodnego, twórczego 
podejścia do myślenia o przedmiotach 
i obiektach teatralnych, w myśl tego, że 
każdy jest twórcą. Odwraca również model 
kuratorskiej, eksperckiej narracji na rzecz 
partycypacji i twórczego spojrzenia.
 Nad powstaniem tej książki przez 
ponad cztery tygodnie pracowali autorzy 
w procesie warsztatowym. 
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