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w którym mamy przyjemność gościć w przestrzeniach Cen-
trum Spotkania Kultur w Lublinie najlepszych polskich twór-
ców scenografii i kostiumów. Zdając sobie sprawę z tego 
jak niedocenianą dziedziną sztuk plastycznych jest sceno-
grafia, zdecydowaliśmy się zainicjować wydarzenie, które 
odkryje tę formę na nowo; obnaży tajemnice i jednocześnie 
uchwyci jej spektakularny wymiar. W tym roku eksperckie 
grono jury wyłoniło siedem spektakli, które biorą udział 
w konkursie w ramach Festiwalu Scenografii i Kostiumów 
„Scena w Budowie”. Specjalnie powołane jury w składzie: 
Małgorzata Szczęśniak, Marcin Mroszczak, Elżbieta Wernio 
i Dominika Łarionow przyzna nagrody, których łączna pula 
wynosi 25 000 zł. 
Pragniemy stworzyć miejsce regularnej prezentacji spek-
takli, by pokazać lubelskiej publiczności jak efektowna, 

widowiskowa i niezwykła jest scenografia. Korzystając 
ze specyfiki budynku Centrum Spotkania Kultur, jego 
idei miejsca spotkań, przedstawiamy scenografię jako 
przestrzeń podatną twórczej imaginacji, ale również bli-
ską naszej codzienności, mogącą stanowić jej metaforę 
lub krytykę. Istotnym aspektem Festiwalu są wystawy. 
W tym roku to: „Opera Fashion”, kolekcja kostiumów, 
nakryć głowy i obuwia zaliczana do wysokiego krawiec-
twa, pochodząca ze zbiorów Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej; „Upadek Ikara”, czyli debiutanckie projekty 
i instalacje studentów Akademii Sztuk Pięknych i uczel-
ni artystycznych, inspirowane mitologicznym motywem 
ikaryjskim, oraz elementy scenografii do filmu „Kingsajz”, 
stanowiące przekorną wizję rzeczywistości PRL.
Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa 
na drugą edycję Festiwalu Scenografii i Kostiumów 
„Scena w Budowie”. 

Piotr Franaszek
Dyrektor Centrum Spotkania Kultur

TO JUŻ 
KOLEJNY

Zdjęce z Gali rozdania nagród pierwszej edycji Festiwalu, 2017 r.
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Wzrok zawsze biegnie po tym, co jawi się przed nim. Na-
wet kiedy zamkniemy oczy wyobraźnia uruchamia kadry 
zapisane w podświadomości. Tak powstałe obrazy bywają 
przypadkowe, ale też układają się w ciąg wydarzeń two-
rzących swoistą dramaturgię. Teatr jest tego najlepszym 
przykładem. To tu scenografia, obok reżysera, muzyki i ak-
tora, zdobywa lub pragnie zdobyć widza. Siła plastycznego 
oddziaływania wzbogaca prezentowane dzieło o ten do-
datkowy, a nieraz podstawowy walor. Festiwal Scenografii 
i Kostiumów „Scena w Budowie” to szansa prześledzenia 
jak współczesny teatr żywi się obrazem, który za sprawą 
światła, faktury i przestrzeni buduje, zamkniętą w ramie 
scenicznej albo ją opuszczając, więź z widzem. Współ-
czesny język scenografii i wypełniający ją kostium aktora 
znalazł miejsce konfrontacji w Lublinie na scenie Centrum 
Spotkania Kultur. Co przyniesie kolejna edycja festiwalu, 
ujawni się wiosną tego roku. Witalność tej pory roku daje 
nadzieję, że przełoży się na jej rezultat w werdykcie jury 
oceniającego najlepsze spektakle.

Leszek Mądzik
Dyrektor Artystyczny Festiwalu
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Katarzyna Figura i Leszek Mądzik podczas pierwszej edycji Festiwalu, 2017 r.
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To ciekawe, że kostium kojarzy się przede wszystkim z te-
atrem, a więc sytuacją nienaturalną, szczególną, umowną, 
z przebraniem. A przecież etymologia słowa odsyła nas 
do łacińskiego consuetudo – (przy)zwyczaj(enie), w takim 
też kontekście – obyczaju, zwyczaju, występuję w języku 
włoskim czy portugalskim. Francuski czy angielski costume 
odnosi się do ubioru, ale jak sądzę nie jest wolny od ła-
cińskich konotacji. Tak więc wyłania nam się obraz czegoś 
definiującego dla danej jednostki, społeczności, gatunku – 
powierzchownie (abitudine: aveva il pessimo c. di vagabon-
dare di notte e dormire di giorno – miał w zwyczaju błąkać się 
w nocy a spać w dzień), (c. dei Greci antichi, i c. delle popola-
zioni indigene; c. barbarii – zwyczaje starożytnych Greków, 
rdzennej ludności, zwyczaje barbażyńców) i moralnie (con-
dotta morale: persona di c. semplici, strani, rozzi – kondycja 
moralna/postępowanie – osoba o prostym usposobieniu, 
dziwna, szorstka).

Przyodziewać kostium to jednak bardziej nakładać maskę 
niż ujawniać swoją prawdziwą naturę. Tego oczekujemy 
od aktora na scenie, który dzięki kostiumowi przestaje być 
sobą, a staje się postacią, czasowo zmieniając tożsamość. 
Nawet jeśli o kostiumie pomyślimy jako o ubiorze kobiecym 
złożonym z żakietu i spódnicy, to jest to ubiór specjalny, 
podkreślający choćby wagę spotkania czy status osoby, 
używany tylko w pewnych sytuacjach. Mamy tu charak-
terystyczną intencjonalność zapisaną w kostiumie: będąc 

przebraniem (oszustwem), uwiarygadnia aktora wcielają-
cego się w rolę, w obliczu społeczeństwa – sytuuje nas 
w konkretnej roli, bądź – jak w przypadku kostiumów 
sportowych (kostium kąpielowy) – deleguje do konkret-
nych czynności. 

Podczas Festiwalu „Scena w Budowie” mamy okazję zo-
baczyć wiele kostiumów, zarówno wcielonych w akcję 
sceniczną jak i wyabstrahowanych z desek teatralnych 
– jak na wystawie „Opera Fashion”. Zachwycamy się 
kunsztem wyrobów, interpretacją kostiumologów, budo-
waniem nastroju poprzez kostium, a więc właśnie zbli-
żając się do pierwotnego znaczenia słowa „kostium”, od-
czytujemy obyczajowość bohaterów, wpisanych poprzez 
strój, w konkretną sytuację, epokę, historię. 
Także my, przyodziewamy kostiumy; niestety coraz rza-
dziej specjalnie ubieramy się na wizytę w teatrze, chy-
ba, że domiar nonszalancji widoczny wśród publiczności 
uznamy za kostium naszych czasów. Namawiam Pań-
stwa do włączenia się w święto teatru w Centrum Spo-
tkania Kultur, poprzez udział w wydarzeniach festiwalu 
„Scena w Budowie” jak i własną manifestację – poprzez 
odświętny kostium. Pokażmy swoją naturę w przebraniu. 

Barbara Wybacz
Z-ca Dyrektora ds. Programowych Centrum Spotkania Kultur 

O D Z I A N I  W  O B Y C Z A J E
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„Teatr w Budowie” to zwyczajowa nazwa instytucji powsta-
jącej w Lublinie przez 40 lat. Otwarte w kwietniu 2016 roku 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, którego architektura 
swoją surowością podkreśla niekończący się proces two-
rzenia, to przestrzeń otwarta, pobudzająca i inspirująca do 
kreowania nowych aranżacji inscenizacyjnych.

Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie” 
to nowe, zainicjowane w formie dwudniowego Prologu 
w listopadzie 2016 roku wydarzenie, które odkrywa para-
lelność pomiędzy budowaniem architektury a tworzeniem 
spektaklu, podkreślając ważność obrazu i kultury wizualnej 
w kreacjach scenicznych.

Wizualność jest dla nas bazową spektaklu stanowi funda-
ment przekazywanych w nim treści. W trakcie Festiwalu 
pragniemy uświadamiać, że scenografia i kostiumy nie są 
wyłącznie ozdobą i tłem do gry aktorskiej, nie powstają 
w oderwaniu od tekstu czy treści spektaklu. Scenograf i ko-
stiumograf współtworzą spektakl. Nasz festiwal powstał, 
by uhonorować i wydobyć z cienia ich pracę. Dlatego też 
istotnym elementem „Sceny w Budowie” jest konkurs, 
w którym nagradzane są najlepsze spektakle powstałe 
w ostatnim czasie. W ten sposób chcemy docenić chęć eks-
perymentowania i podejmowania ryzyka w tworzeniu peł-
nych inwencji kreacji przestrzennych. Pragniemy również, 
aby „Scena w Budowie” stała się forum plastyków teatru, 
miejscem spotkania, wymiany myśli i doświadczeń dotyczą-
cych różnych dziedzin sztuki teatralnej.
Nad meteorytyką programu Festiwalu czuwa Rada Progra-
mowa, w której skład wchodzą niezwykli twórcy związani 
zarówno z filmem, jak i z teatrem. Są to:

Ewa Braun 
– dama polskiej scenografii i zdobywczyni Oscara,

Boris Kudlička 
– najgorętsze nazwisko scenografii operowej.

Wszystkim działaniom patronuje Leszek Mądzik, Dyrek-
tor Artystyczny i pomysłodawca Festiwalu. Twórca Sceny 
Plastycznej KUL jest artystą niezwykle wrażliwym na ob-
raz i potrafiącym docenić piękno i prawdę płynące z tego, 
co pozawerbalne i zmysłowe. Tworząc swoją wizję teatru 
plastycznego, bardzo często odwołuje się do historii pol-
skiego teatru, udowadniając tym samym jak charaktery-
styczna dla naszej tradycji teatralnej jest specyficzna wraż-
liwość na to, co wizualne.

„Scena w Budowie” to pierwszy tego rodzaju festiwal 
w Lublinie i wyjątkowe na skalę ogólnopolską wydarze-
nie, którego program konstruowany jest nie na podsta-
wie gustów kuratorskich, a za pomocą obiektywnych 
kryteriów wydobywających najbardziej wartościowe 
Polskie spektakle. Dzięki tej inicjatywie Lublin przez 
cztery dni w kwietniu stanie się forum najlepszych twór-
ców teatralnych w Polsce. Nasz festiwal dzięki wsparciu 
miasta ma szansę stać się kolejną atrakcją dla turystów 
i powodem odwiedzin Lublin przez ludzi zainteresowa-
nych teatrem i sztukami pięknymi.

Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie” 
2018 to bogaty repertuar spektakli konkursowych oraz 
przegląd ciekawych kreacji scenicznych ostatnich lat 
(w tym cyklu zobaczymy m.in. „Gorset” Leszka Mądzi-
ka, „Wesele” Kuby Roszkowskiego czy świetny musi-
cal Witolda Mazurkiewicza – „Człowiek z La Manczy”). 
Szczególną uwagą cieszą się prezentacje oraz ekspo-
zycje kostiumów i scenografii. W tym roku zapraszamy 
na spektakularną wystawę „Opera Fashion”, którą reali-
zujemy z Teatrem Wielkim – Operą Narodową. Miłośni-
ków dobrego, polskiego kina zapraszamy na pierwszą 
poza stałym miejscem ekspozycji wystawę scenografii 
z filmu „Kingsajz.” Z dumą prezentujemy również prace 
adeptów scenografii i plastyki scenicznej – przegląd dy-
plomów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce – tym razem 
inspiracją dla twórców był mit Ikara.

Formuła tegorocznej edycji festiwalu opiera się o reko-
mendacje spektakli, wskazane przez wybitnych znawców 
teatru, które następnie biorą udział w części konkursowej.
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„Chłopi”
według Władysława Reymonta
Teatr Powszechny w Warszawie
reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
scenografia: Krzysztof Garbaczewski, Jan Strumiłło
kostiumy: Sławomir Blaszewski

„Za twórcze przekształcenie sali teatralnej w nieoczywiste 
środowisko (nie)naturalne; za wyobraźnię, która wydaje się 
pozornie surrealistyczna i szalona, a przy bliższym wglą-
dzie ujawnia swoją myślową precyzję.”  
– Dariusz Kosiński

„Robert Robur”
według Mirosława Nahacza
TR Warszawa
reżyseria: Krzysztof Garbaczewski
scenografia: Aleksandra Wasilkowska
kostiumy: Sławomir Blaszewski

„Za wyobraźnię przestrzenną i twórcze wykorzystanie 
przestrzeni i miejsca jako istotnego składnika dramaturgii 
przedstawienia; przestrzeń jest tu jednym z najważniej-
szych aktorów, niemal gwiazdą tego przedstawienia.” 
– Dariusz Kosiński

„Wesele”
Stanisława Wyspiańskiego
Narodowy Stary Teatr w Krakowie
reżyseria: Jan Klata
scenografia, kostium, reżyseria światła: Justyna Łagowska 
 
„Za inteligencję i subtelność, z jaką prowadzona jest 
w scenografii gra z narodowymi symbolami i znakami 
rozpoznawczymi, a w szczególności za precyzję z jaką 
budowane jest napięcie między znakami czczonymi i hołu-
bionymi, a wstydliwymi (plastikowe kolorowe paski zamy-
kające przestrzeń!).” – Dariusz Kosiński

S P E K T A K L I
Festiwal „Scena w Budowie” to bogaty repertuar spektakli konkursowych. 

Formuła tegorocznej edycji festiwalu opiera się na rekomendacjach spektakli, wskazanych przez wybitnych znawców 
teatru, które następnie biorą udział w części konkursowej. Spośród finalistów zostaną wręczone nagrody: za najlepszą 
scenografię, za najlepsze kostiumy oraz Grand Prix „Złota Kieszeń” dla spektaklu, który w najdoskonalszy sposób łączy 

oba te aspekty plastyki scenicznej.

W tegorocznej edycji Festiwalu nominowane zostały spektakle:

Rekomendacje 
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„Triumf woli”
Pawła Demirskiego
Narodowy Teatr Stary w Krakowie
reżyseria: Monika Strzępka
scenografia: Martyna Solecka
kostiumy: Arek Ślesiński

„Demirski i Strzępka obok Krystiana Lupy najlepiej w pol-
skim teatrze wyczuwają nastroje społeczne. Na tym po-
lega siła „Triumfu woli”, przedstawienia oddającego nasze 
dzisiejsze katastroficzne odczucie świata i jednocześnie 
tchnącego trudnym, ale jednak optymizmem, dającego 
trochę naciąganą nadzieję i budującego teatralną, ale na 
swój sposób bardzo realną wspólnotę.”  
– Aneta Kyzioł, Polityka 

„Idiota”
na podstawie utworów Fiodora Dostojewskiego
Teatr Narodowy w Warszawie
reżyseria: Paweł Miśkiewicz
scenografia i kostiumy: Barbara Hanicka  
 
„Odczytany – niebanalnie, odważnie – przez Pawła Miś-
kiewicza i Joanną Bednarczyk „Idiota” Fiodora Dostojew-
skiego porusza, ze względu na odważną adaptację oraz 
kilka autentycznie wielkich kreacji aktorskich. Całość 
osadzona w niebiańsko-piekielnej scenografii Barbary Ha-
nickiej podkreśla odwieczną walkę dobra ze złem, postu 
z karnawałem. Walki, jaka toczy się w naszych duszach.”  
– Maciej Kędziak, Onet Kultura

„Do dna”
Teatr Akademii Sztuk Teatralnych
reżyseria: Ewa Kaim
scenografia, kostiumy, projekcje i światło: Mirek Kaczmarek

„(…) Wszystkie te wokalne i taneczne szaleństwa umożli-
wiała kapitalna przestrzeń performatywna, prosta i w tym 
sensie również korzenna. Scenograf Mirek Kaczmarek 
ustawił w tyle sceny wielką szopę z blachy. Służyła też 
jako instrument, szczególnie poruszający w pieśni „Będzie 
wojna będzie (...).”– Mirosław Kocur, Teatralny.pl 

„Malowany ptak”
Teatr Żydowski w Warszawie i Teatr Polski w Poznaniu
reżyseria: Maja Kleczewska
scenografia: Wojciech Puś
kostiumy: Konrad Parol

„Przejmujący spektakl o winie i bólu, o niezaspokojonej 
potrzebie współczucia i opłakania, i o nienawiści czającej 
się po obu stronach, polskiej i żydowskiej, kończy wezwa-
nie widowni do oczyszczającej modlitwy.”  
– Aneta Kyzioł, Polityka
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R E K O M E N D U J Ą C Y

Aneta Kyzioł
Absolwentka Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie 
i podyplomowego dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.  
Dziennikarka tygodnika POLITYKA, gdzie pisze głównie o teatrze i telewizji.

Dariusz Kosiński
Profesor w Katedrze Performatyki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Zastępca dyrektora Instytutu Teatralnego im. 
Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Stale współpracuje jako krytyk teatralny 

i publicysta z „Tygodnikiem Powszechnym”.

Jacek Cieślak
Selekcjoner Festiwalu Polska w IMCE w Warszawie i Boskiej Komedii w Krakowie, 
krytyk teatralny „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Teatr”, członek kapituły Nagród 
im. Swinarskiego i Zelwerowicza, juror wielu festiwali teatralnych m. in. Prapremier 
w Bydgoszczy i R@portu w Gdyni. Kurator pierwszego projektu artystycznego 
realizowanego przez Centrum Spotkania Kultur pod tytułem „Teatr w Budowie” 
w 2015 roku.

Jacek Kopciński
Historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”. 

W swoich książkach i artykułach łączy zainteresowania współczesną poezją, 
dramatem i teatrem. Kieruje Ośrodkiem Badań nad Polskim Dramatem 

Współczesnym. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim (wydział „Artes Liberales”). Jest 

członkiem kapituły prestiżowej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. 

Łukasz Maciejewski
filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny. Członek Europejskiej Akademii 
Filmowej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych („AICT”) 
oraz Federacji Krytyków Filmowych („Fipresci”). Dyrektor programowy Festiwalu 
„Kino na Granicy” w Cieszynie oraz Festiwalu Grand Prix Komeda. Wykładowca 
na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowej w Łodzi oraz na Uniwersytecie SWPS. 
Juror, moderator i organizator kilkuset festiwali filmowych.

Mike Urbaniak
dziennikarz kulturalny i krytyk teatralny, autor rozmów z najwybitniejszymi 

postaciami polskiego teatru.

spektakle
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E L E M E N T

Grażyna Torbicka, Dyrektor Artystyczna Festiwalu 
Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, w rozmowie z Barbarą 
Żarinow, koordynatorką Festiwalu Scenografii i Ko-
stiumów „Scena w Budowie”

W czasie tegorocznej edycji Festiwalu Scenografii i Kostiu-
mów „Scena w Budowie” będzie Pani prowadzić Galę wręcze-
nia nagród. Już drugi raz, w niedługiej historii tego wydarze-
nia, uczestniczy Pani w kształtowaniu naszego programu. Po 
raz pierwszy była Pani gościem w czasie Prologu Festiwalu 
– wydarzenia zapowiadającego pierwszą edycję, prowadziła 
Pani wówczas rozmowę z Lechem Majewskim. 
Odwołując się do Pani doświadczenia – nie tylko uczestnicz-
ki wydarzeń kulturalnych, ale przede wszystkim twórczyni, 
Dyrektor Artystycznej Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, 
proszę powiedzieć, czy dziś festiwal jest dobrą formą prezen-
tacji sztuki?

Festiwale, które koncentrują się na różnych ważnych wy-
darzeniach z rozmaitych dziedzin sztuki, są bardzo istot-
ne, ponieważ przyciągają uwagę odbiorców na zjawiska, 
na które być może oni sami, nie zwróciliby uwagi. Festiwal 

kieruje mocne światło na coś, co wydaje się nam zna-
czące, wyjątkowe w kulturze, coś czego nie powinniśmy 
przegapić. W ten sposób konstruuję program mojego fe-
stiwalu, Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, i tak też 
rozumiem ideę „Sceny w Budowie”. Uważam, że cenne 
są takie zjawiska, które koncentrują się na jakimś szcze-
gólnym aspekcie sztuki, w tym wypadku na kostiumach 
i scenografii. Są one nieodłącznymi elementami dzie-
ła teatralnego czy filmowego. Bliższe przyjrzenie się 
im przez zwykłego odbiorcę, a przecież do takiego także 
adresowany jest Festiwal „Scena w Budowie”, powoduje, 
że  znacznie lepiej, głębiej przeżyjemy spektakl teatralny 
lub film. Na Państwa festiwalu są różnego rodzaju spo-
tkania z autorami, warsztaty i wystawy. To wszystko roz-
wija, buduje bliższy związek odbiorcy z dziełem sztuki. 
Bardzo lubię każdego rodzaju festiwale i cenię sobie tego 
typu inicjatywę.

Nasz festiwal powstał, żeby wyróżnić pracę scenografów 
i kostiumografów. Mamy poczucie, że choć obecnie polski 

O roli kostiumu w filmie i teatrze. Rozmowa z Grażyną Torbicką.

Grażyna Torbicka była gościem Prologu Festiwalu, 2016 r.
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teatr bardzo mocno nastawiony jest na aspekt plastyczny, 
to jednak twórcy wizualni nie zostają docenieni: często są po-
mijani, kiedy mówi się o budowaniu dzieła teatralnego. Po-
zostają w cieniu reżyserów czy zespołu aktorskiego, a to oni 
przecież mają największy wpływ na to, co widzimy na scenie. 
Czy podobnie jest ze scenografią filmową? Obserwując ten-
dencje w polskim i zagranicznym kinie, czy ma pani również 
wrażenie, że scenografia jest ważnym elementem dzieła fil-
mowego?

Tak. Zarówno film, jak i teatr są wydarzeniami artystyczny-
mi, które tylko poprzez spotkanie artystów, reprezentują-
cych różne dziedziny sztuki, mają szansę osiągnąć miano ar-
cydzieła. Scenografia i kostiumy w filmie są fundamentalne. 
Każdy aktor czy aktorka, potwierdzi, że włożenie kostiumu, 
niezależnie od tego, czy rozumianego popularnie jako ubiór 
historyczny – ubranie z konkretnej epoki, czy współczesne, 
jest pomocne w budowaniu postaci. Kostiumy i scenografia 
w wielu wypadkach w dzisiejszej sztuce mają funkcję meta-
foryczną, symboliczną. W czasie tegorocznej edycji „Sceny 
w Budowie” prezentowana będzie scenografia z filmu „Kin-
gsajz”, która jest najlepszym przykładem tego, jak metafo-
rycznie może funkcjonować scenografia, jak staje się jesz-
cze jednym bohaterem filmu i jak dodaje dramaturgii całej 
opowieści. 

To samo można powiedzieć o eksperymencie, którego 
podjął się Lars von Trier, realizując film „Dogville”. Zrezy-
gnował w nim z jakiejkolwiek scenografii, z plenerowych 
obrazów, czy budowanych dekoracji. Stworzył jedynie 
czarną przestrzeń, w której wszystkie pomieszczenia 
zaznaczane zostały wyłącznie białą kredą. Von Trier po-
kazał w ten sposób, że nawet maksymalnie zminimalizo-
wana scenografia może być częścią opowieści. Ta czar-
na przestrzeń z białymi kreskami zmuszała widzów do 
uruchomienia wyobraźni. Przestrzeń zaaranżowana była 
wyłącznie za pomocą wskazówek: tu jest pokój, tu jest 
sypialnia, tu jest dom. I to było wszystko. Ten ciekawy 
eksperyment pokazał, że minimalna obecność przedmio-
tów, rekwizytów, też może mieć sens. 
Widzów warto uświadamiać, pokazywać tego typu filmy 
i spektakle, czego przykładem może być przedstawienie 
„Chłopi” Krzysztofa Garbaczewskiego, prezentowane  
w ramach Festiwalu „Scena w Budowie” – bardzo niekon-
wencjonalne, również pod względem scenograficznym  
i kostiumowym. To istotne doświadczenie pozwolić się po-
nieść emocjom, które będą w nas narastać z każdą kolejną 
sceną tego spektaklu. W trakcie jego oglądania nie należy 
zastanawiać się, dlaczego Garbaczewski proponuje nam 
tego typu kostiumy, a nie zaś inne. Spektakl należy oglą-
dać emocjonalnie, czysto, a dopiero potem, rozmawiając  
z przyjaciółmi lub z reżyserem podczas spotkania po spek-
taklu, zastanowić się, dlaczego doświadczenie sceniczne 
tak na nas oddziałało. Ważne jest, aby odbiorca do każdego 
dzieła podchodził w otwarty sposób. Oczekujemy tego od 
naszych widzów na „Dwóch Brzegach”, aby przychodzili  
z otwartym umysłem, z czystą tablicą w swojej głowie, 
która wypełni się dopiero po zaproponowaniu przez ar-
tystę scen i obrazów.

Grażyna Torbicka – członkini Rady Programowej Centrum 
Spotkania Kultur; w czasie II edycji Festiwalu Scenografii i Kostiu-
mów „Scena w Budowie” poprowadzi Galę Wręczenia Nagród. 
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N O M I N O WA N Y C H

Justyna Łagowska

Za scenografię i kostiumy do spektaklu „Wesele”, w reż. Jana Klaty.

Scenografka, autorka kostiumów, reżyserka świateł. Absolwentka 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Stworzyła ponad 60 sceno-
grafii w teatrach polskich i niemieckich. Laureatka wielu nagród festi-
wali teatralnych. W 2011 r. Wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie 
na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej za koncepcję wizualną 
zrealizowanego we wrocławskim Teatrze Polskim przedstawienia 
„Utwór o Matce i Ojczyźnie”. W czerwcu 2015 debiutowała, reżyseru-
jąc „Alicję”.

Krzysztof Garbaczewski

Za scenografię do spektaklu „Chłopi”.

Ukończył Wydział Reżyserii Dramatu w krakowskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego. Studiował m.in. pod 
okiem Krystiana Lupy. Zadebiutował w 2008 r. adaptacją Chóru spor-
towego Elfriede Jelinek w Teatrze Dramatycznym w Opolu.

Rok później wystawił tam „Odyseję” według Homera, współpracu-
jąc po raz pierwszy z Marcinem Cecko. W Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu zrealizował „Opętanych” (2008) Witolda Gombrowicza, 
do którego dzieł będzie stale powracał. Tworzy interdyscyplinarne 
spektakle, teatralne instalacje łączące performance, sztuki wizualne 
i muzykę.

Jan Strumiłło

Za scenografię do spektaklu „Chłopi” w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego

Urodził się w Warszwie w 1978 roku. Czas edukacji spędził na podró-
żach. Żeglował po morzach Egejskim, Północnym i Bałtyckim. Prowa-
dził górskie schronisko w Karkonoszach. Chodował konie na Mazurach. 
W warszawskiej galerii sztuki był specjalistą od marketingu.

Ostatnie 10 lat związany był z firmą RedoSFX zajmującą się projekto-
waniem i budową scenografii filmowych, teatralnych i reklamowych, 
efektami specjalnymi oraz charakteryzacją SFX między innymi dla ta-
kich twórców jak Aleksander Sokurow, Kristian Lupa, Grzegorz Jarzyna, 
Alan Starski czy Mariusz Treliński.

Z reżyserem Krzysztofem Garbaczewskim współpracował przy pro-
dukcji przedstawień teatralnych („Poczet Królów Polskich”, „Kamienne 
niebo zamiast gwiazd”, „Makbet”, „Chłopi”) i filmu („Uwięzona”).

Artyści nominowani w ramach II edycji Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”.
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Barbara Hanicka 
Za scenografię do spektaklu „Idiota” w reż. Paweła Miśkiewicza.

Scenografka i kostiumolożka. Urodziła się 4 grudnia 1952 roku w Krakowie. 
W 1977 roku ukończyła Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. W 1981 roku obroniła tam także dyplom ze scenografii, 
której uczyła się pod kierunkiem Lidii i Jerzego Skarżyńskich. Następnie wy-
jechała do Nowego Jorku, gdzie pracowała jako asystentka Davida Mitchella 
oraz współpracowała w St. Mark’s Theater z Gordonem Edelsteinem.

Arek Ślesiński 
Za kostiumy do spektaklu „Triumf woli” w reż. Moniki StrzępkiUrodzony w 
1988 r. Absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Autor 
scenografii i kostiumów teatralnych.

Współpracował m. in. z Moniką Strzępką („Triumf woli” Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie), Krystianem Lupą („Pływalnia” PWST Kraków), Michałem 
Zadarą („Dziady” Teatr Polskie we Wrocławiu), Martą Górnicką („Requie-
maszyna”, Instytut Teatralny w Warszawie), Pawłem Świątkiem („Rękopis 
znaleziony w Saragossie” Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu) i Leną Fran-
kiewicz („Roberto Zucco” Teatr im. W. Horzycy w Toruniu). 

Zajmuje się również aranżacją przestrzeni wystawienniczych m.in. w Mu-
zeum Śląskim w Katowicach.

Mirek Kaczmarek 
Za scenografię do spektaklu „Do dna” w reż. Ewy Kaim.

Urodzony w 1970 roku, wielokrotnie nagradzany Mirek Kaczmarek to od lat 
numer jeden na liście polskich scenografów teatralnych. Pracuje z najlep-
szymi – m.in. z Janem Klatą w Wałbrzychu i Wrocławiu, Mają Kleczewską 
w Bydgoszczy, Barbarą Wysocką w Warszawie, a z Wiktorem Rubinem i Ja-
rosławem Tumidajskim w teatrach Gdańska, Torunia i Łodzi. Swoim talentem 
wspomaga i współtworzy także dzieła takich twórców jak Krystyna Meis-
sner czy Marcin Liber. W jego artystycznej biografii ważne miejsce zajmuje 
Poznań. Kaczmarek ukończył tu Wydział Komunikacji Wizualnej na Akade-
mii Sztuk Pięknych, a w sezonie 2002/2003 przy Teatrze Polskim prowadził 
Galerię „Naród Sobie”. Jego prace pokazywane były na wielu wystawach 
w Polsce oraz za granicą, m.in. Szczecinie, Wrocławiu, Bonn, Stuttgarcie 
i Berlinie. 

Sławomir Blaszewski 
Podwójna nominacja: za kostiumy do spektakli „Chłopi” oraz  
„Robert Robur” w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego.

Stylista mody, obieżyświat, wizualny ekscentryk wyprzedzający trendy. 
W swojej pracy inspiruje się grupami społecznymi, które funkcjonują poza 
marginesem mody: dresiarzami oraz kloszardami, i tworzonym przez nich 
innym obliczem, mody. Entuzjasta sztuki, kina i noise’u. Sławek Blaszewski 
pasjonuje się podróżami oraz rzeczywistością widzianą oczami podróżnika. 
Od ośmiu lat obserwuje świat w jego najbanalniejszych przejawach, nasłu-
chuje dźwięków, urywków rozmów i dokumentuje je za pomocą aparatu 
i kamery.



13

Wojciech Puś 
Za scenografię do spektaklu „Malowany ptak” w reż. Mai Kleczewskiej.

Filmowiec, reżyser świateł, scenograf, artysta wizualny, autor instalacji 
świetlnych, prac wideo i obiektów interaktywnych. Urodzony w 1978 
roku. Absolwent i adiunkt Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi. 
Jest artystą działającym na wielu polach sztuki: w filmie, teatrze, sztukach 
wizualnych, operze. W swoich pracach swobodnie łączy estetykę ekspery-
mentalnego filmu z elementami instalacji świetlnej i projekcji wideo, nadając 
im kinematograficzny charakter. Wypracował oryginalny, rozpoznawalny 
styl, w którym można zauważyć odwoływanie się do takich zjawisk jak rytm, 
ruch i czas, analizowanych przez artystę za pomocą obrazu filmowego.

Konrad Parol 
Za kostiumy do spektaklu „Malowany Ptak” w reż. Mai Kleczewskiej.

Projektant mody, kostiumograf. Samouk. Początkowo pracował jako ko-
stiumograf i stylista na planach polskich teledysków. Twórca dwóch polskich 
autorskich marek: Konrad Parol i Boys Left Girls Right / BLGR.Z teatrem 
związany jest od 2012 roku. Twórca kostiumów do spektakli Mai Kleczew-
skiej, takich jak: „Bracia i siostry” w Teatrze Kochanowskiego w Opolu, 
„Podróż zimowa” i „Cienie. Eurydyka mówi” wg Elfriede Jelinek w Teatrze 
Polskim w Bydgoszczy, Burzawg Williama Shakespeare’a w Deutsches 
Schauspielhaus w Hamburgu, „Szczury” wg Gerharda Hauptmanna w Teatrze 
Powszechnym w Warszawie oraz „Czekając na barbarzyńców” J.M. Coetze-
ego w Deutsches Schauspielhaus.

Aleksandra Wasilkowska 
Za scenografię do spektaklu „Robert Robur” w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego.

Architektka, urbanistka, scenografka, ukończyła Wydział Architektury Po-
litechniki Warszawskiej oraz Ecole d’Architecture de Bretagne we Francji, 
należy do Ordre des Architectes d’Ile-de-France, Mazowieckiej Izby Ar-
chitektów RP (upr. bud. W/25/2015) oraz Oddziału Warszawskiego Sto-
warzyszenia Architektów Polskich, którego była wiceprezeską w kadencji 
2012-2015. Nominowana do nagrody Gwarancje Kultury 2015 oraz Polacy 
z Werwą 2013. Od wielu lat prowadzi projekty związane z rewitalizacją 
przestrzeni miejskich.

Martyna Solecka 
Za scenografię do spektaklu „Triumf woli” w reż. Moniki Strzępki.

Scenografka, organizatorka koncertów, warsztatów, wystaw, spotkań etc. 
Działa w Stowarzyszeniu A.D.A. Puławska oraz jest założycielką i kuratorką 
Galerii Wolno w Warszawie. Interesuje się tworzeniem krótkich form video 
oraz muzyką eksperymentalną. W nieodległej przeszłości prowadziła terapię 
dzieci dotkniętych autyzmem oraz interaktywne warsztaty pantomimy w ra-
mach Fundacji Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.
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prezentowane podczas II edycji Festiwalu „Scena w Budowie”
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24 STY 2018

„Gorset” 
Scena Plastyczna Kul, Warszawskie Centrum Pantomimy,  
ASP Warszawa
reżyseria: Leszek Mądzik

spektakl otwierający II edycję Festiwalu 

„Gorset jest czymś, co ochrania, ale i zniewala. 
Często ubieramy się w jego kostium, by stworzyć 
iluzję kogoś, kim pragniemy być. Ta dziwna maska 
z czasem uwiera, a nawet boli. Prowadzi do po-
zbycia się tej iluzyjnej zasłony. Bezsłowny pokaz, 
zintegrowany z muzyką, jest próbą wejścia do tych 
warstw naszej natury, które konfrontują presję z 
wolnością.” – Leszek Mądzik

29 MAR 2018 

„Chłopi” 
Teatr Powszechny w Warszawie
reżyseria, adaptacja: Krzysztof Garbaczewski
scenografia: Krzysztof Garbaczewski, Jan Strumiłło
kostiumy: Sławomir Blaszewski

„Teatralni Chłopi bronią się nie tylko wyobraź-
nią reżysera, ale też aktorstwem - energicznym, 
zamaszystym i ironicznym zarazem. (…). Wszystko 
jest tu przerysowane, dowcipne i celne zarazem. 
Garbaczewski urasta do rangi mistrza teatralnej 
groteski.” – Witold Mrozek, Gazeta Wyborcza

4 LUT 2018 

„Malowany ptak”
Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Żydowski w Warszawie
reżyseria: Maja Kleczewska
scenografia, światło: Wojciech Puś
kostiumy: Konrad Parol

„Zamiast feerii brutalności zobaczyliśmy przedsta-
wienie w nastroju niemal elegijnym, wyrzekające 
się dosłowności, bez jednoznacznych oskarżeń 
przywołujące ciągle żywe poczucie winy za obo-
jętność wobec Zagłady. Nie usłyszymy tu mocno 
brzmiących tez na temat polskiej za nią odpowie-
dzialności, bo nawet jeśli się pojawiają, Kleczewska 
natychmiast równoważy je sądami przeciwnymi.” 
– Jacek Wakar, Onet Książki
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20 KWI 2018

„Księgi Jakubowe”
Teatr Powszechny w Warszawie
reżyseria: Ewelina Marciniak,
scenografia, kostiumy i reżyseria światła: 
Katarzyna Borkowska

pokaz specjalny – Grand Prix I edycji Festiwalu  
„Scena w Budowie” 

„…spektakl Eweliny Marciniak hipnotyzuje i za-
chwyca. (…). Reżyserka z monumentalnej powieści 
wybrała wątek niezwykłej żydowskiej rebelii. (…) 
Elżbieta Drużbacka w ujęciu Elizy Borkowskiej 
zachwyca błyskotliwym humorem (…). Fascynuje 
świetna muzyka Derlak i Urbańskiego.” 
– Michał Centkowski, Newsweek Polska 

17 MAJ 2018

„Wesele” | pokaz specjalny
Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie
Reżyseria i opracowanie tekstu: Jakub Roszkowski
Scenografia: Maciej Chojnacki

W realizacji przygotowanej przez zespół Teatru 
Andersena postanowiliśmy zatrzeć podział na 
aktorów i widzów. Gośćmi są wszyscy zebrani 
i wszystkich nawiedza Chochoł a potem kolejne 
duchy. Każdy z bohaterów naszego spektaklu nosi 
na plecach swoje alter ego (ludzkich rozmiarów 
lalki przypominające nieco rozsypujące się truchła), 
które wczepione w ciała gości przejęły nad nimi 
kontrolę i nie pozwalają wyrwać się z ogarniające-
go wszystko i wszystkich marazmu. 

Bilety: 20 i 30 zł

2 i 3 CZE 2018

„Człowiek z La Manczy” | pokaz specjalny
Teatr Polski Bielsko-Biała
Reżyseria: Witold Mazurkiewicz
Dramaturgia: Witold Mazurkiewicz, Bartłomiej Harat
Scenografia: Damian Styrna
Kostiumy: Barbara Guzik

„Człowiek z La Manczy” to musical rodem 
z Broadwayu, gdzie był wystawiony ponad dwa ty-
siące razy. Rafał Sawicki otrzymał za rolę Miguela 
de Cervantesa Złotą Maskę w kategorii Aktorstwo: 
Rola Wokalno-Aktorska.

Przedstawienie było również nominowane do Zło-
tej Maski w kategoriach: Spektakl Roku i Choreo-
grafia (autorstwa Jarosława Stańka).

Bilety: 40 zł i 50 zł 
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prezentowane w ramach 
II edycji Festiwalu 

21 KWI – 30 CZE 2018

„Opera Fashion” 

Bilety: ulgowy: 8 zł
normalny: 10 zł
grupowy: 7 zł

w dniach 21 – 22 KWI 
wstęp wolny

Artystyczne kreacje, modystyczne rękodzie-
ła, szykowne obuwie. Kostiumy, kapelusze, 
koturny. Wielka moda i wysokie krawiectwo. 
Największe tytuły operowe i najgłośniejsze 
nazwiska projektantów oraz kostiumografów, 
których unikatowe dzieła sztuki krawieckiej 
od lat olśniewają widzów spektakli w reper-
tuarze Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 
w Warszawie.

21 KWI 2018

„Przestrzenie emocjonalne –  
– w świecie Czechowa”

Wystawa „Przestrzenie emocjonalne -  
w świecie Czechowa” Małgorzaty Komorow-
skiej. To formy plastyczne - instalacje będące 
przestrzennym zapisem stanów emocjonal-
nych, chwil, nastrojów. Inspiracje do nich miały 
dwojaki charakter. Z jednej strony to dramaty 
Antoniego Czechowa - „Wiśniowy sad”, „Wu-
jaszek Wania” i „Trzy siostry” - były dziełami 
literackimi najmocniej kształtującymi ukazywa-
ne na wystawie przestrzenie.

Wystawa organizowana przez Galerię Sztuki 
Sceny Plastycznej KUL
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12 – 26 CZE 2018

„Fashion Convent x Scena w Budowie” 

Ekspozycja zorganizowana we współpracy z sho-
wroomem artystycznym górna 10 studio z marką 
Diligent

DILIGENT jest autorską marką tworzoną przez 
duet projektantów: Szymona Mrózka oraz Martę 
Pospieszną. Redefiniują modę streetwear z ele-
mentami sportu, kierując ją do jednostek, które 
poszukują odważnych połączeń w stylu ready to 
wear.

wstęp wolny

21 KWI – 13 MAJ 2018

„Upadek Ikara” 

Wystawa najlepszych prac studentów Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowie, Łodzi, 
Wrocławiu oraz Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu. Projekty, makiety, szkice, instalacje 
scenograficzne i kostiumograficzne inspirowane 
mitologicznym motywem upadku Ikara. 

wstęp wolny

21 KWI – 13 MAJ 2018

„Kingsajz” – wystawa scenografii

W przestrzeni Centrum Spotkania Kultur zoba-
czyć będzie można najbardziej charakterystyczne 
rekwizyty z kultowego filmu Juliusza Machulskiego 
„Kingsajz”. Twórcą scenografii do filmu był Janusz 
Sosnowski, wybitny artysta, który znany jest rów-
nież z takich realizacji jak: „Seksmisja”, „Quo Vadis”, 
„Szczęśliwego Nowego Jorku” czy popularnego 
serialu telewizyjnego „Ranczo”. Na potrzeby filmu 
powstało w sumie ponad 200 makrorekwizytów 
w tym m.in. 3 metrowa szpilka, czy sztućce w skali 
20:1, a także imbryk, w którym wygrzewa się Kil-
kujadek, grany przez Jerzego Stuhra, ogromny te-
lefon czy latarkę. Eksponaty, pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Kinematografii w Łodzi.

wstęp wolny
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P R O J E K C J E

W tegorocznym bloku filmowym proponujemy filmy, które wprowadzają widza w treści  
i wizualność spektakli prezentowanych podczas festiwalu. Łączą je w różnych wymiarach  

motywy przewodnie, kreacje obrazu i reprodukcje rzeczywistości.  

3 LUT 2018 

„Sex, kłamstwa i Jerzy Kosiński”
reżyseria: Agnieszka Piotrowska

Jerzy Kosiński to jeden z najbardziej kontrowersyj-
nych amerykańskich pisarzy. Autor „Malowanego 
ptaka”, którego adaptację sceniczną zobaczymy 
w Centrum Spotkania Kultur, w ramach Festiwalu 
Scena w Budowie. Autentyczność dzieła podważa się 
do dzisiaj. Kosiński – dziecko Holocaustu, self-ma-
de man, gwiazda amerykańskiego establishmentu, 
fascynuje do dzisiaj. Urodził się w Polsce. W 1957 
roku wyemigrował do USA. W latach 1973 – 1975 
pełnił funkcję prezesa amerykańskiego „Pen Clubu”. 
Odebrał sobie życie w 1991 roku. Znaleziono go w 
wannie z plastikowym workiem na głowie.

Specjalnie dla potrzeb dokumentu wykorzystano 
pamiętniki i archiwa należące do wdowy po pisarzu.

Film został nominowany w międzynarodowym kon-
kursie International Emmy, w kategorii dokumentu.

wstęp wolny



20

13 KWI 2018 

„Daas”

reżyseria: Adrian Panek
Scenografia: Dorota Dąbrowska
kostiumy: Barbara Sikorska-Bouffał

„Daas” to filmowa opowieść o Jakubie Franku, jed-
nej z najbardziej zagadkowych postaci końca XVIII 
w., w którego tajemniczą moc wierzyli najwięksi 
władcy Europy. 
Jakub Frank urodził się w 1726 r. na Podolu. Fascy-
nował go sabataizm – ruch mesjanistyczny, który 
powstał w Turcji za sprawą Sabataja Cwi, samo-
zwańczego mesjasza.

wstęp wolny

27 KWI 2018 
 
„Kingsajz”

reżyseria: Juliusz Machulski
scenografia: Janusz Sosnowski
kostiumy: Małgorzata Braszka

Projekcja towarzyszy wystawie rekwizytów z filmu 
„Kingsajz”. To pełna humoru i erotyki komedia fan-
tasy z widowiskową scenografią, sprawnie łącząca 
ze sobą humor, kino akcji i przygodę. Do dziś jest 
jednym z najbardziej kultowych polskich filmów.

wstęp wolny

23 MAR 2018 

„Na srebrnym globie”

reżyseria: Andrzej Żuławski
scenografia: Tadeusz Kosarewicz i Jerzy Śnieżawski
kostiumy: Magdalena Tesławska i Krzysztof Tyszkiewicz

Szalenie ambitne, wizjonerskie, stawiające filozo-
ficzne pytania science fiction, nieukończone  
i zmontowane po latach. To jedna z ciekawszych 
pozycji w polskim kinie. „Na srebrnym globie”, 
to historia stworzenia przez utopijnych Ziemian 
nowej cywilizacji w kosmosie. Reżyser ze swoimi 
współpracownikami wymyślił cały świat równole-
gły, z zadziwiającymi kostiumami, z oryginalną florą 
i fauną z rozmachem nie do wyobrażenia. 

wstęp wolny
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22 KWI 2018 | 19:00

Koncert Yasmin Levy 

Wielki finał Festiwalu Scenografii i Kostiumów 
„Scena w Budowie”. Gwiazdą wieczoru będzie 
Yasmin Levy – izraelska piosenkarka. Artystka 
wykonuje przede wszystkim muzykę sefardyjską, 
inspirowaną flamenco. Śpiewa w ladino, zapomnia-
nym języku hiszpańskich Żydów.

Rozmowy

4 LUT 2018
Spotkanie z twórcami spektaklu „Malowany ptak”: 
Maja Kleczewska, Wojciech Puś, Konrad Parol.  
Prowadzenie: Mike Urbaniak

29 MAR 2018
Spotkanie z twórcami spektaklu „Chłopi”: Krzysztof 
Garbaczewski, Jan Strumiłło, Sławomir Blaszewski, 
Robert Mleczko, Bartosz Nalazek.  
Prowadzenie: Rafał Szczerbakiewicz

19 KWI 2018 
Spotkanie z autorką książki „Księgi Jakubowe”  
Olgą Tokarczuk

wstęp wolny

Gala wręczenia nagród 

21 KWI 2018 | 18.00 
W czasie wydarzenia zostaną przyznane nagrody: 
Złota Kieszeń – Grand Prix – nagroda przyznawa-
na wyłącznie jednomyślną decyzją Jury; w wyso-
kości 10 000 zł. A także nagrody w 2 kategoriach: 
Złota Kieszeń dla najlepszej scenografii w wyso-
kości 7500 zł oraz Złota Kieszeń dla najlepszego 
kostiumu w wysokości 7 500 zł. Galę poprowadzi 
Grażyna Torbicka. 

Bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie CSK 

Spotkania z Mistrzami
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21 KWI 2018

Cykl warsztatów tworzenia masek dla dzieci

Warsztaty nawiązują do idei teatru Kamishibai, któ-
ry  wywodzi się z japońskiej sztuki głośnego czytania 
i opowiadania. Technika ta wykorzystuje kartono-
we plansze z ilustracjami oraz drewnianą skrzynię, 
która przypomina teatr marionetkowy – parawan. 
Stanowi to nie tylko zapoznanie z odmienną kultu-
rą, ale także nową formę teatru marionetkowego, 
obrazkowego. Opowiadana historia jest spektaklem 
obrazkowym, stanowiąc jednocześnie podstawę do 
dyskusji nad przedstawianą historią; jest też formą 
wyrazu artystycznego. Ilustracje opowiadają histo-
rie, a każda plansza przedstawia kolejny fragment 
opowieści. 

Spotkania będą prowadzone w 10-osobowych 
grupach dzieci, z pomocą ich opiekunów. Podczas 
warsztatów uczestnicy będą wykonywali maski, lalki 
i pióropusze nawiązujące do omawianych wcześniej 
bajek. W tym celu zostaną wykorzystane różnego 
rodzaju materiały – od bibuły, szmatek i papieru, 
przez koraliki i cekiny, po wielobarwne pióra. Spo-
tkania mają na celu pokazanie dzieciom innej formy 
teatru poprzez zabawę i tworzenie ciekawych form 
plastycznych i użytkowych. Zajęcia zostaną uzupeł-
nione o dyskusję dotyczącą funkcji masek w życiu 
i twórczości człowieka.

Warsztat I 
dla dzieci 3-5 lat wraz z rodzicami
godz.: 10:00-12:00

Warsztat II 
dla dzieci 6-8 lat wraz z rodzicami
godz.: 12:30-14:30

Warsztat III 
dla dzieci 9-12 lat wraz z rodzicami
godz.: 15:00-17:00

Bilety: 10 zł dziecko / udział opiekuna w cenie

22 KWI 2018

Warsztaty dla osób dorosłych z Zofią de Ines 
„Junky Style – modowy recykling” | godz.: 12:00-15:00

Bilety: 40 zł 

Ideą przewodnią warsztatów jest pokazanie możliwości kreatyw-
nego wykorzystania rzeczy znalezionych, starych, używanych jako 
tworzywo (w ramach recyklingu) do kompozycji nowych kreacji na 
pograniczu mody i kostiumu. 

Spotkanie będzie prowadzone w 12-osobowej grupie. Uczestni-
cy będą pracować w parach na przyniesionych ze sobą elemen-
tach garderoby – jeansowych spodniach, garniturach, koszulach, 
marynarkach, kamizelkach, krawatach itp. Następnie, pod okiem 
prowadzącej warsztaty, będą je upinać na sobie i na manekinach.
Warsztaty poprowadzi znana i ceniona scenografka, rysowniczka, 
kostiumografka oraz projektantka mody Zofia de Ines. W swoim 
dorobku posiada ponad 300 różnych realizacji w kraju i za gra-
nicą. Jest jedną z najbardziej wziętych scenografów teatralnych. 
Współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami, m. in. z Jerzym 
Jarockim, Adamem Hanuszkiewiczem, Piotrem Zaleskim czy Ma-
riuszem Trelińskim. W 2013 r. otrzymała Srebrny Medal Zasłużo-
ny Kulturze – Gloria Artis.

Warsztaty
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Dominika Łarionow 

Doktor nauk humanistycznych, pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Historii Sztuki 
Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Zakładu Teatru przy Polskim Instytucie Studiów 
nad Sztuką Świata. W latach 2007-2013 była przewodniczącą Scenography Working Gro-
up International Federation for Theater Research (FIRT/IFTR). Jest autorką książek: „Prze-
strzenie obrazów” Leszka Mądzika, (2008), „Wystarczy tylko otworzyć drzwi… Przedmioty 
w twórczości Tadeusza Kantora” (2015) oraz współredaktorem tomu „Przestrzeń w dra-
macie, teatrze i sztukach plastycznych” (2006). Jest członkiem redakcji dwóch czasopism 
poświęconych scenografii: “Theater and Performance Design” i “Theatre Art Journal”.

Prof. Elżbieta Wernio 

Scenograf teatralny. Zajmuje się twórczością artystyczną w zakresie scenografii teatralnej, 
plakatem teatralnym, projektowaniem graficznym, aranżacją przestrzeni wystawienniczych  
i wnętrz. W swoim dorobku zawodowym ma ponad osiemdziesiąt spektakli teatralnych 
w wielu teatrach Polsce, w których była autorem i realizatorem scenografii i kostiumów 
oraz kilku realizacji Teatru TV, kilku filmów muzycznych. Również pod jej opieką artystycz-
ną powstało kilkadziesiąt spektakli, tworzonych przez studentów scenografów na deskach 
Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu. W latach 1992-2004 trwała 
stała współpraca z Teatrem Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni. Scena na Plaży 
Teatru Miejskiego w Gdyni działała w sezonie letnim i wykorzystywała naturalne warunki 
plaży w Orłowie, rozpoczynając swoją działalność co roku nową premierą. Elżbieta Wernio 
stworzyła tam kilka swoich znaczących realizacji scenograficznych. Najczęściej i stale pra-
cuje w zespole ze swoją siostrą, reżyserem Julią Wernio.

Małgorzata Szczęśniak  

polska scenografka i autorka kostiumów. Stale współpracuje z Krzysztofem Warlikow-
skim. Była autorką scenografii i kostiumów do niemal wszystkich jego spektakli, zarówno 
przedstawień teatralnych, jak i operowych. Jej prace niejednokrotnie były prezentowane 
na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Europie. W 1990 Szczęśniak brała udział 
w Quadriennale Scenografii w Pradze, w 1994 pokazała swoje prace na Wystawie Mło-
dych Scenografów w Katowicach. W 2007 roku powróciła na praskie Quadriennale, gdzie 
jej projekty reprezentowały polską sztukę scenograficzną. W 2008 roku otwarto wystawę 
jej prac w centrum kulturalnym „La Bellone” w Brukseli. W lipcu 2013 w Nowym Teatrze w 
Warszawie architektka Aleksandra Wasilkowska przygotowała wystawę „Pojawia się i zni-
ka. Architektura scenografii Małgorzaty Szczęśniak”. W 2015 została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności 
artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury”.

Marcin Mroszczak

Zaczynał karierę zawodową jako designer. Współpracowal z Teatrem Narodowym pod dy-
rekcją Adama Hanuszkiewicza (zrealizowany wspólnie z Andrzejem Krauze plakat do Ham-
leta stał się kultowym plakatem lat siedemdziesiatych) a pózniej z Teatrem Powszechnym 
pod dyrekcją Zygmunta Hübnera. Projektował plakaty do filmów Andrzeja Wajdy („Czło-
wiek z marmuru”, „Człowiek z żelaza”, „Panny z Wilka”, „Dyrygent“). Jego plakaty teatralne 
I filmowe zdobyły wiele międzynarodowych nagród. Jest współzałożycielem Corporate 
Profiles w Warszawie, agencji, która w 1996 roku połączyła się z międzynarodową agen-
cją DDB. Twórca wielu znanych kampanii reklamowych m.in. (Lotto, Ikea, Tyskie). Pracę 
w reklamie łączy z projektowaniem plakatów. Członek międzynarodowego jury w Cannes 
w 2001. Przewodniczący jury Międzynarodowego Biennale Plakatu 2006. Wykładał plakat 
na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gan-
dawie oraz film reklamowy na wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach.

Skład jury II edycji Festiwalu 
Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”Jury
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Wyjątkowa postać wśród polskich projektantów 
mody, autorka różowej maski, wizualnego mo-
tywu przewodniego II edycji Festiwalu „Scena 
w Budowie”.

Istotnym elementem Festiwalu Scenografii i Kostiumów  
„Scena w Budowie” jest konkurs, w którym nagradzane są naj-
lepsze spektakle powstałe w ostatnim czasie. W ten sposób 
chcemy docenić chęć eksperymentowania i podejmowania 
ryzyka w tworzeniu pełnych inwencji kreacji przestrzennych. 
Takie podejście wydaje się być Pani szczególnie bliskie: jest 
Pani swoistą prekursorką i niejednokrotnie w trakcie swojej 
kariery podejmowała ryzyko twórcze. Zapoczątkowała Pani 
polski minimalizm w modzie, jako pierwsza otworzyła autorski 
butik w stolicy, jest pierwszą projektantką mody, która została 
poproszona o przygotowanie kostiumów dla Teatru Wielkie-
go – Opery Narodowej w Warszawie. To musiało być dla Pani 
niezwykłe wyróżnienie, ale jedocześnie dość stresujące wy-
zwanie. Czy pamięta Pani jeszcze uczucia jakie towarzyszyły 
podejmowaniu tych kolejnych wyzwań? 

Kiedy chcesz zrobić coś dobrze, to zazwyczaj starasz się 
zrobić coś nowego, na ile jest to możliwe w danej sytuacji. 
I kiedy pracuję właśnie w taki sposób, żeby to, co tworzę 
było jakoś nowe, oryginalne, to oczywiście nigdy nie wiem, 
czy kiedyś zostanie to uznane za „rewolucyjne” i raczej 
mnie to nie interesuje. Tak czy inaczej, zawsze towarzyszy 
mi ogromne napięcie. Właściwie lęk, a czasem mogłabym 
powiedzieć, że nawet paraliżujący lęk. To jest poczucie, 
że coś widzę, coś co chcę zrobić, ale nie jest to oczywi-
ste i łatwe do przyjęcia. Dla mnie samej i tym bardziej 
dla innych. Wtedy muszę znaleźć w sobie odwagę, żeby 
przeciwstawić się wątpliwościom innych. A także moim 
własnym, bo naprawdę nigdy nie wiadomo, jaki będzie ten 
efekt końcowy.

Jak wspomina Pani samą współpracę z Borisem Kudličką czy 
Mariuszem Trelińskim, który – zapraszając Panią do współ-
pracy przy „Onieginie” – postanowił zrewolucjonizować ko-
stiumy w spektaklach? Czy mogła Pani liczyć na dużą swobo-
dę twórczą, czy może też oczekiwania, co do kostiumów, były 
bardzo skonkretyzowane i zadanie polegało na wpisaniu się w 

ZROZUMIEĆ WIZJĘ I STWORZYĆ KOSTIUMY

Joanna
Klimas
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sprecyzowane oczekiwania reżysera? Jak wyglądała sama 
praca nad kostiumami dla tego spektaklu?

Praca z Mariuszem i Borisem to był troszkę jakiś sen, cu-
downe zdarzenie. Ale nie był to sen łatwy. Znalazłam się 
w gronie dwóch piekielnie silnych  artystów i osobowo-
ści. Dwóch facetów, którzy już razem pracowali kilka lat. 
Ja natomiast nigdy wcześniej nie robiłam kostiumów. By-
łam zapewne wielce wystraszona. Nie czułam ogranicze-
nia swobody twórczej. Uważam, że kostiumolog znajduje 
się na trzecim miejscu, po reżyserze i scenografie. To oni 
nadają wizję spektaklowi. Moim zadaniem jest tę wizję 
zrozumieć i stworzyć kostiumy, które jej odpowiadają. 
A jeszcze lepiej, jeśli tę wizję wzbogacają.

Wizualność jest bazową spektaklu, stanowi fundament 
przekazywanych w nim treści. W trakcie naszego Festiwa-
lu pragniemy uświadamiać, że scenografia i kostiumy nie 
są wyłącznie ozdobą i tłem dla gry aktorskiej, nie powsta-
ją w oderwaniu od tekstu czy treści spektaklu, a scenograf 
i kostiumolog współtworzą spektakl. Czy ma Pani poczucie, 
że w Polsce praca twórców kostiumów i scenografii jest  
w należnym mu stopniu doceniana? Czy nie pozostają oni  
w cieniu reżysera i aktorów?

Nie umiem powiedzieć, czy praca kostiumologa jest 
w Polsce doceniana. Mogę tylko powiedzieć, że ko-
stiumolog, o którym najwięcej pisano w Polsce, to był 
projektant Arkadius, który przyleciał do nas z „wielkiego 
świata”. Jest wielu wybitnych kostiumologów w Polsce, 
o których nie słyszała nigdy szersza publiczność. W ta-
kim kontekście mogę więc chyba powiedzieć, że praca 
kostiumologa jest może niedoceniona. 

Czy fakt, że jest Pani absolwentką Wydziału Psychologii 
pomaga przy projektowaniu, pozwala Pani lepiej rozumieć 
wizję reżysera spektaklu czy same Klientki? Czym różni się 
projektowanie kolekcji modowej od stworzenia kostiumów 
do opery czy spektaklu? Które z tych zadań jest dla Pani 
większym wyznaniem? Które z tych obszarów jest bliższy 
Pani sercu?

Trudno mi porównywać pracę kostiumologa i projektanta 
w odniesieniu do  świata poza Polską. Mogę powiedzieć 
o moim własnym doświadczeniu. Moda to zajęcie bar-
dzo drogie i rozbudowany, potężny biznes. Żeby zrobić 
w modzie coś prawdziwie twórczego, potrzeba odczu-
walnego wsparcia finansowego. U nas jeszcze nie istnie-
je w pełni rozwinięty rynek modowy, bo jesteśmy ciągle 
dość biednym krajem. Nie będę rozwijała tematu naszej 
wrażliwości estetycznej. Opera to – w moim przypadku 
– sprawa o tyle inna, że tutaj staję się częścią zespołu, 
a przede wszystkim mam nad sobą reżysera, scenografa 
i choreografa. Więc jest to jakby trudniejsze. Ale jednak 
– finalnie – daje większą szansę na tworzenie.

Jakie są Pani obecne plany zawodowe? Czy planuje Pani 
pracę przy jakimś spektaklu?

Jestem w trakcie zamykania mojego atelier na Murano-
wie. Skończył się dla mnie jakiś kolejny etap. Mam wra-
żenie, że zajmowanie się modą, w świecie, gdzie nie ma 
rynku mody i jakiś jakiś jasnych reguł, to męczące zajęcie, 
w każdym razie takie stało się dla mnie. Mnie nigdy nie 
interesował biznes. Chcę w większym stopniu zajmować 
się właśnie kostiumami. Wróciłam także do malowania. 
To dwa zajęcia, które dają mi aktualnie ogromną radość. 

Zostałam zaproszona do współpracy z Borisem Kudličką 
w Operze Krakowskiej. Tworzymy inscenizację w wersji 
koncertowej  opery „Turandot”. Całe wydarzenie będzie 
o tyle nietypowe, że będzie odbywało się w Skałkach 
Twardowskiego w Krakowie i jego ważną częścią będą 
obrazy edytowane na tych właśnie skałach.
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Historia teatru w Polsce (dramatycznego, operowego, jak  
i teatru tańca) obfituje w osobowości twórcze, których 
osobna wizja – a nierzadko i osobliwe wizjonerstwo inspi-
rowane narracjami literackimi – zdominowały teorię i prak-
tykę sceniczną na długie lata i których autorskie propozycje 
z powodzeniem wyznaczały nowe kierunki rozwoju. Twór-
czość  niektórych z tych wybitnych reżyserów (Agata Du-
da-Gracz, Krystian Lupa, Janusz Opryński, Magda Szpecht) 
udało się – w formie spektaklu bądź instalacji scenograficz-
nej – pokazać w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
W podobny sposób w historii teatru zapisały się tande-
my twórcze, które w swojej reżysersko-scenograficznej 
współpracy umiejętnie skorzystały z dorobku pisarskiego: 
Kazimierz Dejmek / Andrzej Stopka (Mickiewiczowskie 
„Dziady” z 1967 roku), Mariusz Treliński / Boris Kudlička 
(przywołać wystarczy kilkukrotnie realizowanego „Króla 
Rogera“ z librettem Jarosława Iwaszkiewicza), Grzegorz 
Jarzyna / Magdalena Maciejewska (przykładowo, „Między 
nami dobrze jest“ Doroty Masłowskiej z 2009 roku), czy 
Krzysztof Warlikowski / Małgorzata Szczęśniak (np. „Opo-
wieści afrykańskie według Szekspira“ z 2011 roku).
Literatura to także zaczyn produkcji teatralnych nomino-
wanych do „Złotej Kieszeni”, nagrody w konkursie wień-
czącym Festiwal Scenografii i Kostiumu „Scena w Budowie”  
w 2017 roku. Wizualność, zręcznie i zdumiewająco zre-
alizowana na scenie, znalazła wówczas swój pierwowzór  
w przestrzeni tekstowej – w przejmującej poezji Tadeusza 
Różewicza (zmysłowo odczytanej przez zespół Polskiego 
Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego), w świecie przedsta-

wionym dystopijnej prozy Raya Bradbury’ego „Fahrenheit 
451” Teatru Wybrzeże (Złota Kieszeń za najlepsze kostiu-
my dla grupy Mixer – Monika Ulańska, Dorota Gaj-Woźniak 
i Robert Woźniak), w motywach z powieści „Les Bienveil-
lantes” Jonathana Littella (Jerzy Rudzki, współtwórca spek-
taklu „Punkt Zero: Łaskawe” Teatru Provisorium, został 
uhonorowany Złotą Kieszenią za najlepszą scenografię).
Również w jubileuszowym roku stulecia niepodległości,  
w roku drugiej edycji Festiwalu, reinterpretacja literackich 
narracji w połączeniu z nietuzinkową scenografią i kostiu-
mami spotkała się z uznaniem kapituły ekspertów nominu-
jących spektakle m.in. „Wesele” Stanisława Wyspiańskie-
go z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, „Chłopów” 
Władysław Reymonta z Teatru Powszechnego w Warsza-
wie, „Malowanego ptaka” Jerzego Kosińskiego Teatru Ży-
dowskiego w Warszawie i Teatru Polskiego w Poznaniu. 
Całość dopełniają „Księgi Jakubowe” Teatru Powszechnego 
w Warszawie według powieści Olgi Tokarczuk (Grand Prix 
„Złota Kieszeń” dla Katarzyny Borkowskiej za scenografię 
i kostiumy w 2017 roku), autorki właśnie nominowanej do 
The Man Booker International Prize, których lubelska pre-
miera odbędzie się już 20 kwietnia, w drugim dniu kwiet-
niowego finału Festiwalu.

Bartosz Wójcik
Kierownik Działu Strategii i Merytoryki Programu Centrum Spo-
tkania Kultur
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Praca scenografa wydaje się być w Polsce niedoceniana. 
Sami scenografowie jako twórcy teatralni czują się pomi-
jani, często nie są wymieniani w recenzjach teatralnych czy 
uwzględniani w badaniach teatrologów. Ostatnim ujęciem 
prezentującym specyfikę tej dziedziny były publikacje Ze-
nobiusza Strzeleckiego z na początku lat osiemdziesiątych. 
Powoli pojawia się jednak tendencja uwidaczniająca istot-
nych współczesnych twórców polskiej plastyki 
scenicznej, na przykład poprzez akcydentalne 
publikacje czy organizację cyklicznych wydarzeń. 
W katowickim Muzeum Śląskim, gdzie swoją 
siedzibę ma Centrum Scenografii Polskiej, przez 
ostatnie kilka lat (2012-2016) – za dyrekcji Ada-
ma Kowalskiego funkcjonował Festiwal Nowej 
Scenografii, ukazujący współczesne oblicze sce-
nografiia więc nie rozumiane jako zamknięty na 
pudełkowej scenie plastyczny obraz a działalność 
kreacyjna, która wychodzi poza ramy teatru, in-
geruje w przestrzeń publiczną. Festiwal bardzo 
szybko dorobił się swoich własnych produkcji – 
performansów i instalacji w przestrzeni miejskiej, 
wykorzystujących jej architekturę oraz kontekst 
danego miejsca. 
Organizatorzy Festiwalu Nowej Scenografii inspi-
rowali się najbardziej znanym w całej Europie wy-
darzeniem scenograficznym Prague Quadrennial 
of Performance Design and Space. Projekt przygotowywa-
ny w cyklu czteroletnim zrzesza twórców, którzy rozszerza-
ją zakres pojmowania scenografii, wykraczają daleko poza 
jej słownikowe definicje. W ich rozumieniu nie jest to już 
wyłącznie plastyka sceniczna, lecz dziedzina sztuk perfor-
matywnych, designu, architektury, potrafiąca zaistnieć jako 
autonomiczne dzieło funkcjonujące równie dobrze w prze-
strzeni teatru, jak i w przestrzeni miejskiej. 
Zarówno PQ stanowiący największe na świecie miejsce 
prezentacji prac scenograficznych, jak i nieistniejący już 
Festiwal Nowej Scenografii, łączyło dążenie do pokazania 
scenografii jako autonomicznej dziedziny sztuki, a jej twór-
ców jako niezależnych, niepoddających się reżyserskim 
wizjom, lecz współpracujących i współtworzących dzieło 
sceniczne lub performatywne.
Tworząc w Lublinie Festiwal Scenografii i Kostiumów „Sce-
na w Budowie” postawiliśmy  sobie podobny cel: wydobycie 
z cienia pracę ludzi, którzy na co dzień zamknięci są w czar-
nych pudłach sceny. Jednocześnie staramy się by z roku na 
rok, poszerzać zakres pola widzenia i nie ograniczać się wy-
łącznie do twórców scenografii teatralnej. Pomysł powo-
łania festiwalu narodził się kilka lat temu. Profesor Leszek 
Mądzik, inicjator Festiwalu, łączący w sobie reżyserskie 

predyspozycje z umiejętnością kreacji plastyki przestrzeni 
oraz posiadający ugruntowaną już pozycję i dorobek, po-
wziął decyzję, by stworzyć wydarzenie, które pokaże pracę 
podobnych mu artystów. Ubrał je w formę konkursu, aby 
nagrodzić najlepszych twórców i tym samym przyczynić się 
do umacniania statusu twórców scenografii i kostiumów.
W 2012 i 2013 roku, twórca Sceny Plastycznej KUL podjął 

współpracę z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszo-
wie, gdzie odbyły się dwie edycje Rzeszowskich Spotkań 
Teatralnych VizuArt Festiwal Scenografów i Kostiumogra-
fów. Jednak z szeroko pojmowanych przyczyn organiza-
cyjnych,  festiwal nie doczekał się kolejnych odsłon. Lecz 
w 2014 roku, wraz z powołaniem do życia nowej instytucji 
w Lublinie – Centrum Spotkania Kultur, pojawiła się okazja 
do wznowienia pracy nad podobnym projektem. Nowo po-
wołany dyrektor Piotr Franaszek zauważył potencjał w wy-
darzeniu i rozpoczęła się praca nad stworzeniem spójnej 
koncepcji. Było to zadnie niełatwe, gdyż powstające wy-
darzenie nie miało podparcia w ukonstytuowanej struk-
turze instytucji, ta dopiero się tworzyła. W momencie po-
dejmowania decyzji o organizacji Festiwalu, trwała jeszcze 
budowa CSK. I właśnie ten budynek, który jeszcze przed 
powstaniem miał już swoją czterdziestoletnią historię – Te-
atru w Budowie, stał się nie tylko miejscem prezentowania 
wydarzeń festiwalowych, ale również i jego tożsamością.

Barbara Żarinow
Koordynatorka Festiwalu „Scena w Budowie”
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– sztuka autonomiczna
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