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Wystawa scenografi czna autorstwa prof. Leszka Mądzika – Dyrektora Artystycznego 
Festiwalu Scenografi i i  Kostiumów „Scena w  Budowie” i  założyciela Sceny Plastycznej 
KUL. Inspiracją wiodącą ekspozycji jest to, co w teatrze wydobywa się z mroku.

Wernisażowi wystawy towarzyszy swoiste zdarzenie artystyczne, podczas 
którego widz wkomponowany w mrok, samotny w tłumie, chłonie – przez fi ltr 
własnej wrażliwości – widowisko, które fascynuje go grą cieni, rytmicznych ruchów 
i wysmakowanych form plastycznych.

z  m r o k u
 W E R N I S A Ż  2 października 2020 | 19:00 
 E K S P O Z Y C J A  5 września – 22 listopada 2020
 M I E J S C E  przestrzeń na poziomie 0 w okolicy Sklepiku Kulturalnego CSK



Ciemność to nie tylko lęk, ale także szansa na spotkanie w przestrzeni, poprzez którą Ciemność to nie tylko lęk, ale także szansa na spotkanie w przestrzeni, poprzez którą 
wyzwolone przez mrok światło uwodzi nas, tym co obnaża, ujarzmia, mówi o przeżyciach. wyzwolone przez mrok światło uwodzi nas, tym co obnaża, ujarzmia, mówi o przeżyciach. 
Teatr, który od 50 lat uprawiam, zanurza się w swoim kosmosie, w tej tajemniczej kąpieli Teatr, który od 50 lat uprawiam, zanurza się w swoim kosmosie, w tej tajemniczej kąpieli 
czerni. Ona pozwala mi zajrzeć poprzez obraz do tych pokładów naszej świadomości, które czerni. Ona pozwala mi zajrzeć poprzez obraz do tych pokładów naszej świadomości, które 
na co dzień są gdzieś głęboko ukryte. Wystawa ujawnia i zdradza tworzywo, z którego rodzi na co dzień są gdzieś głęboko ukryte. Wystawa ujawnia i zdradza tworzywo, z którego rodzi 
się ten teatr. Wędrówka przez niektóre fragmenty spektakli zanurzone w światło są próbą się ten teatr. Wędrówka przez niektóre fragmenty spektakli zanurzone w światło są próbą 
przywołania, choć w części tytułów: „Wilgoć”, „Zielnik”, „Wędrowne”, które wsparte muzyką przywołania, choć w części tytułów: „Wilgoć”, „Zielnik”, „Wędrowne”, które wsparte muzyką 
są zaproszeniem do odwiedzenia przestrzeni świata tego bezsłownego teatru. są zaproszeniem do odwiedzenia przestrzeni świata tego bezsłownego teatru. 
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Urodził się w 1945 w Bartoszowinach, 
w Górach Świętokrzyskich. 

Ukończył Wydział Tkactwa 
Artystycznego w Państwowym Liceum 
Technik Plastycznych w Kielcach, 
studiował historię sztuki na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra 
sztuki uzyskał w Akademii Teatralnej 
im. A. Zelwerowicza w Białymstoku, tytuł
doktora zaś – w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Nominację profesorską 
otrzymał na wniosek Rady Wydziału 
Grafi ki ASP w Warszawie, w 2010 r.



W 1969 założył Scenę Plastyczną KUL, gdzie zrealizował 21 
spektakli autorskich, m.in. Ecce homo, 1970; Wieczerza, 1972; Ikar, 
1974; Zielnik, 1976; Wilgoć, 1978; Brzeg, 1983; Wrota, 1989; Tchnienie, 
1992; Szczelina, 1994; Kir, 1997; Odchodzi, 2003; Bruzda, 2005; 
Przejście, 2012, Lustro 2013, Gorset 2016

Ma na swoim koncie wiele realizacji teatralnych, które 
przygotował poza działalnością Sceny Plastycznej, tak w Polsce 
jak i za granicą. Jest autorem scenografi i, które poczynając 
od 1967 roku, wykonał dla szeregu teatrów w kraju i poza jego 
granicami. Swój teatr prezentował na ponad sześćdziesięciu 
międzynarodowych festiwalach, zarówno w warunkach 
rodzimych, jak i szeroko na świecie. Efektem udziału 
w międzynarodowych konfrontacjach teatralnych były liczne 
nagrody i wyróżnienia, które otrzymał m.in.: w Kairze, Japonii, 
USA, czy Pradze. Niektóre spośród jego spektakli doczekały się 
wersji fi lmowej (Zielnik, Wrota, Wilgoć, Pętanie). Zrealizowano 
również kilka fi lmów i powstało szereg publikacji o Scenie 
Plastycznej Leszka Mądzika.
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W 1986 założył Galerię Sztuki Sceny Plastycznej KUL, w ramach 
której zaprezentowanych zostało ponad 100 wystaw wybitnych 
współczesnych twórców polskiej kultury plastycznej m.in.: 
Tadeusza Kntora, Andrzeja Wajdy, Zdzisława Beksińskiego, 
Aliny Szapocznikow. Jest projektodawcą Muzeum Współczesnej 
Sztuki Sakralnej w Kielcach, dyrektorem artystycznym Festiwalu 
Scenografów i Kostiumologów w Lublinie. Autor wielu plakatów 
i grafi ki książkowej.







Laureat licznych nagród, m.in.: nagrody Polskiego Ośrodka 
ITI Sekcji Krytyków Teatralnych, nagrody Ministra Spraw 
Zagranicznych, Nagrody im. Jana Dormana przyznanej przez 
Polski Ośrodek Stowarzyszenia ASSITEJ nagrody indywidualnej 
I stopnia za promocję KUL przyznanej przez Rektora KUL, 
wyróżnienia specjalnego Totus. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem 
Zasługi, Złotym Medalem „Gloria Artis”, Krzyżem Zasługi Pro 
Ecclesia et Pontifi ce. 

Szeroko zakrojona jest jego działalność dydaktyczna. Prowadził 
stałe zajęcia ze studentami na ASP w Poznaniu i Warszawie, 
na KUL-u i UMCS w Lublinie, w Akademii Teatralnej 
w Warszawie oraz na zaproszenie uniwersytetów i szkół 
artystycznych m.in.: w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie. 
Waszyngtonie, San Francisco, Sao Paulo, Bonn, Hamburgu, 
Lyonie, Pradze, Buff alo, Rennes, Dublinie, Baku, Tbilisi, 
Teheranie.

Korzenie jego teatru mają charakter egzystencjalny, odnoszący się do najgłębiej 
ulokowanych sensów istnienia, miejsca człowieka we wszechświecie, z jego odwiecznym 
poczuciem kresu, odchodzenia, przemijania i niespełnienia. Ten magiczny - rozgrywający 
się bez słów - spektakl reżyseruje światło, dopowiada muzyka, organizuje rytm. Widz 
wkomponowany w mrok, samotny w tłumie, chłonie - przez fi ltr własnej wrażliwości 
- widowisko, które fascynuje go grą cieni i rytmicznych ruchów wysmakowanych form 
plastycznych. Przesłanie i refl eksja fi lozofi czna zawarte w przekazie Twórcy Sceny 
Plastycznej oparte są na konkretnych przeżyciach Autora. Dopowiada je myśl świętego 
Jana od Krzyża i świętej Teresy z Ávili, których dzieło od początku inspiruje dorobek 
Leszka Mądzika.



Wzrok biegnie po wydarzeniach, twarzach, fakturach i tym wszystkim, co ujawnia światło. Dramaturgia Wzrok biegnie po wydarzeniach, twarzach, fakturach i tym wszystkim, co ujawnia światło. Dramaturgia 
dostrzeżonego obrazu niesie w sobie coś, co każe się zatrzymać, utrwalić. Spotykamy się z tajemnicą, do której dostrzeżonego obrazu niesie w sobie coś, co każe się zatrzymać, utrwalić. Spotykamy się z tajemnicą, do której 
pragniemy zajrzeć, dotknąć, zbliżyć się do niej, a może i poznać. Nosimy w sobie takie potrzeby poznania tego, co pragniemy zajrzeć, dotknąć, zbliżyć się do niej, a może i poznać. Nosimy w sobie takie potrzeby poznania tego, co 
w nas i wokół nas. Czas potęguje to wezwanie i każe odważnie zanurzyć się w ten mrok będący częścią naszego w nas i wokół nas. Czas potęguje to wezwanie i każe odważnie zanurzyć się w ten mrok będący częścią naszego 
niepokoju. Wędrując różnymi drogami, najczęściej z teatrem spotykam znaki, które prowadzą na ścieżki, których niepokoju. Wędrując różnymi drogami, najczęściej z teatrem spotykam znaki, które prowadzą na ścieżki, których 
zwieńczenie bardziej przeczuwam niż jestem pewien. Zobaczony obraz nie potrzebuje deformacji, stylizacji czy zwieńczenie bardziej przeczuwam niż jestem pewien. Zobaczony obraz nie potrzebuje deformacji, stylizacji czy 
udziwnienia. Nosi w sobie prawdę, której pragnienie dostrzeżenia jest sensem tworzenia.udziwnienia. Nosi w sobie prawdę, której pragnienie dostrzeżenia jest sensem tworzenia.
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fotografia fascynacje, tęsknoty, struktury

Przyszedł taki moment, by utrwalić 
chwile pozostające dotąd na dłużej jedynie 
w pamięci. Zdarzenia ulotne, istniejące 
jako pozornie wyrwane z kontekstu, 
istniejące dla mnie, dla tematu, nad 
którym pracuję, o którym myślę. One 
zawsze mają swoje światło. Takimi je 
fotografuję. Zdjęcia powstają podczas 
podróży z teatrem. Zawsze jest czas, aby 
je wykonać. Pejzaże, postacie, przedmioty 
zastaję w różnych przedziwnych 
miejscach na świecie. Ich utrwalony ślad 
nie jest zasadniczym elementem przy 
powstawaniu spektakli, potrzebuję go 
jednak, bardziej intuicyjnie niż konkretnie. 
Często nie znajduję racjonalnego 
wytłumaczenia, dlaczego wykonałem takie 
a nie inne ujęcia. To jest moja intymna, 
duża radość w małym obiektywie. 
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