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Szkoła
wyobraźni





Szanowni Państwo!

Dziękujemy za udział w warsztatach realizowanych w ramach projektu Teatr – Lubię to! Sezon 4. Naszym celem było 
przybliżenie oprawy plastycznej przedstawienia, dlatego skoncentrowaliśmy się na zagadnieniach dotyczących: dekoracji 
i rekwizytów teatralnych, kostiumów, charakteryzacji, oświetlenia, scenografii czy plakatu teatralnego. 

Teatr – Lubię to! Szkoła wyobraźni to zbiór konspektów stworzonych przez prowadzących szkolenia. Mamy nadzieję, 
że zawarta w nich wiedza teoretyczna ułatwi Państwu codzienną pracę, a dołączone ćwiczenia urozmaicą pracę z dziećmi 
i młodzieżą oraz zachęcą młodych ludzi do wizyty w teatrze. Liczymy na to, że wiedza przekazana przez instruktorów stanie  
się inspiracją do dalszego rozwoju. 

Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim obdarzyli nas Państwo, korzystając z naszej oferty edukacyjnej. 

Piotr Adam Półtorak
Dyrektor Teatru Dramatycznego

im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
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Cele warsztatów: 

•	 uwrażliwienie na piękno, 

•	 rozwijanie wyobraźni, wrażliwości przestrzennej i fantazji na temat stroju scenicznego oraz tego, co można nim wyrazić,

•	 samodzielne wykonanie części kostiumu,

•	 zapoznanie z tradycyjnymi technikami krawieckimi,

•	 zapoznanie z rodzajami dodatków do kostiumu,

•	 poznanie elementów scenografii,

•	 prezentacja procesu powstawania stroju scenicznego (w skrócie).

Metody pracy:

•	 prezentacja kostiumów, bielizny (wykonanych w teatralnej pracowni krawieckiej) i elementów scenografii teatralnej  
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (literatury fachowej, żurnali modowych z wykrojami krawieckimi, maszyn do szycia, 
nożyc, manekinów krawieckich, igieł, naparstków, mydełek krawieckich, nici maszynowych, szpilek krawieckich),

•	 ćwiczenia praktyczne. 

I. CZYM JEST KOSTIUM TEATRALNY?
Kostium teatralny w swojej plastycznej ekspresji często jest niepowtarzalnym, jednostkowym, oryginalnym ubiorem wykona-
nym z wielu elementów różnorodnych tkanin, dodatków i ozdób. Pracochłonny, niejednokrotnie skomplikowany w swej strukturze 
i formie, staje się drugą skórą aktora. Kostium jest metaforą i tekstem czytanym przez widza. 

Tak obszernie potraktowany temat daje możliwość wykonania różnorakich kostiumów, dodatków do ubioru i akcesoriów  
scenograficznych. Nieskromnie sądzimy, że kostium, czyli podstawowy ubiór sceniczny aktora, obok innych artefaktów,  
jak również działań w teatrze, jest niezwykłym dziełem sztuki rzemiosła krawieckiego i sztuk plastycznych. Może takim być  
dzięki nieustannemu dążeniu do piękna przez wszystkich jego twórców. 

Elementami kostiumu są również przedmioty takie jak: nakrycie głowy, torebka, szalik, biżuteria tekstylna itp. 

Elementy scenografii to z kolei: narzuta, poduszka, resztki tkanin wykorzystane na różne sposoby (idea zero waste). 
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II. JAKĄ ROLĘ PEŁNI KOSTIUM W TEATRZE?
Kostium teatralny służy ukazaniu charakterystyki postaci scenicznej. Jest znakiem postaci określającym jej cechy. Podkreśla jej 
płeć, wiek, stan, kondycję, sytuację, indywidualizm lub typowość.

Kostium nie dla każdego jest tym samym. Dla widza to informacja, kim jest postać sceniczna. W zależności od posiadanego 
doświadczenia może on odczytać ją na wielu płaszczyznach: emocjonalnej, intelektualnej, konceptualnej, abstrakcyjnej,  
symbolicznej, historycznej, etnograficznej i innych.

Aktorowi kostium pomaga zbudować postać. Daje mu większą możliwość ekspresji. Dla scenografa jest częścią koncepcji  
spektaklu i sposobem na wyrażenie przekazu, jaki ma dotrzeć do widza.

III. ROLA MASEK
Maski jako część kostiumu pełnią podobną rolę. W starożytności, w teatrze greckim, maska miała większe znaczenie niż współ-
cześnie, ponieważ była nieodzownym elementem postaci. Przez jej założenie aktor wysyłał do widza sygnał, że nie jest już 
prywatną osobą, ale wciela się w graną rolę, co miało również wymiar religijny. Symbolicznie stawał się inną postacią. Dzięki 
maskom możliwe było odgrywanie wielu ról przez jedną osobę. Aktorzy nakładali maski wyrażające różne emocje: śmiech, płacz, 
gniew lub strach. Dzisiaj dwie maski – uśmiechnięta (komediowa) i smutna (tragiczna) – stanowią symbol teatru.

Maski odgrywały ważną rolę w komedii dell’arte. Ponieważ jednego rodzaju dowcipy i teksty były przypisywane konkretnym, 
utrwalonym typom komicznym, maski i kostiumy pozwalały na rozpoznanie postaci już na pierwszy rzut oka. Tworzyły wyrazistą, 
rozpoznawalną konwencję. Ten gatunek komedii miał duży wpływ na rozwój sztuki scenicznej we Włoszech i wielu innych krajach.

Współcześnie maski pozwalają na łatwe przeobrażenie w postać zwierzęcą czy fantastyczną, dlatego często używa się ich  
w bajkach, filmach i przedstawieniach fantastycznych.

IV. CZYM SIĘ RÓŻNI KOSTIUM TEATRALNY OD KOSTIUMU FILMOWEGO?
Ważnym pytaniem, jakie zadaje sobie kostiumograf, siadając do projektowania kostiumu, jest to, w jaki sposób widz będzie 
go oglądał.

W teatrze, ze względu na dużą odległość od widza, najważniejszy jest ogląd kostiumu z daleka (wyjątkiem są małe sceny). Dlatego 
ważną rolę pełni ogólny kształt kostiumu, jego kolor i charakter. Różne detale często giną na scenie i są nieistotne. Kostiumu 
teatralnego używa się wielokrotnie, czasami latami, dlatego powinien być trwały.

W filmie kostium często ogląda się z bliska i musi dobrze wyglądać w kamerze. Dlatego ważną funkcję pełni detal. Kamera widzi 
różne szczegóły, których nie można zobaczyć w teatrze, np. fakturę materiału, koronkę na kołnierzyku. Podczas projektowania 
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kostiumów do kina należy wiedzieć, w jaki sposób film będzie wywołany, żeby uzyskać pożądany efekt końcowy. Wywołanie 
(tradycyjne lub cyfrowe) ma wpływ na zmianę kolorystyki i nastroju. Czasami kostium trzeba przygotować do efektów specjal-
nych, np. wykonać kilka sztuk, aby po zniszczeniu można było nakręcić duble. Innym razem należy go zaprojektować tak, aby 
można go było łatwo wyciąć z tła w postprodukcji. Dodatkowo należy zwracać uwagę, jakie elementy ubioru i w jakim czasie aktor 
zakłada, żeby zachować ciągłość czasu w filmie, ponieważ sceny mogą być kręcone niechronologicznie. W filmie kostiumy nie 
muszą być trwałe i mogą być nawet jednorazowe. Ważne, żeby dobrze wyglądały w oku kamery.

V. ETAPY POWSTAWANIA KOSTIUMÓW DO SZTUKI TEATRALNEJ, DO FILMU:
1. Przeczytanie utworu, scenariusza.

2. Rozmowa z reżyserem dotycząca koncepcji i ogólnego kształtu przedstawienia, filmu. Zależnie od konwencji i koncepcji 
reżysera spektaklu ubiór można traktować dosłownie lub metaforycznie, czerpiąc z historycyzmu, mieszać style, epoki, 
estetyki, konfrontując z modą obecną. 

3. Szukanie inspiracji, zbieranie dokumentacji, zdobywanie wiedzy, tworzenie moodboardów*.

4. Tworzenie projektów, szkiców, rysunków, kolaży.

5. Opisy projektów dla wykonawców. Próbki tkanin i dodatków.

6. Nadzór autorski.

* Moodboard – dosłownie można przetłumaczyć jako ‘tablicę nastrojów’, jednak najczęściej mood-
board określa się jako tablicę inspiracji. Jest to wizualne przedstawienie koncepcji projektowej;  
zbiór obrazów, materiałów, wzorów, próbek kolorów. To narzędzie jest wykorzystywane przy różnego 
rodzaju pracach kreatywnych. 

VI. PRZYKŁADY RÓŻNYCH ZAŁOŻEŃ, JAKIE TOWARZYSZYŁY MI PODCZAS 
TWORZENIA KOSTIUMÓW (WEDŁUG ANNY CZYŻ):
•	 W spektaklu Wesele Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego założyliśmy, że kostiumy będą się 

odwoływać do krakowskiego stroju ludowego (wieś Bronowice, wesele poety Lucjana Rydla z roku 1900) i mieszczaństwa 
krakowskiego z okresu secesji; tak przetransponowane, żeby były naszym wyobrażeniem o kostiumie z tego wesela; osadzone 
w realiach historycznych, ale piękniejsze i symboliczne.
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•	 W tryptyku Wędrowanie. Część II. Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego kostiumy miały 
być ponadczasowym uniformem, rodzajem stroju zakonnego odnoszącego się do polskiego patriotycznego ubioru (żupan, 
kontusz, delia) i krakowskiego stroju ludowego. Jednocześnie miały nosić cechy wojownika ninja, wędrowca-anioła odradza-
jącego się w ciągłych reinkarnacjach.

•	 W Lamencie. Pamięci Tadeusza Różewicza w reżyserii Janusza Stolarskiego, a reżyserii i choreografii Ewy Wycichowskiej, 
weszliśmy w realizm, w nieestetyczny kostium z elementami abstrakcyjnymi, przesunięty w stronę metafory. Ważne było  
to, żeby tancerze mogli się w nim swobodnie poruszać, a podczas ruchu kostium zmieniał formę – również tańczył. Kostiu- 
my były monochromatyczne z przewagą bieli.

•	 W spektaklu Makbet w reżyserii Grzegorza Suskiego założyliśmy sobie, że kostiumy będą współczesne i kreacyjne jak 
z pokazu mody. Miały też w wyraźny sposób nawiązywać do męskiego stroju szkockiego. Chciałam, aby damskie kostiumy 
manifestowały próżność. W szczególności Lady Makbet kreacjami nawiązywała do świata celebrytów i mody haute couture.
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VII. TRADYCYJNE TECHNIKI KRAWIECKIE:

Technika polegająca na zdobieniu poprzez naszy- 
wanie na tkaninę lub wszywaniu wzoru, motywów  
dekoracyjnych wykonanych z innych tworzyw lub 
tkanin o innej barwie. Często wykorzystuje się: 
koronki, koraliki, cekiny, pasmanterię czy fragmen- 
ty tkaniny. 

Technika szycia polegająca na zszywaniu małych kawałków 
materiału o podobnym kształcie, które stanowią całość 
i nowy wzór. 

Technika polegająca na dekoracyjnym ułożeniu 
tkaniny w taki sposób, żeby tworzyła ozdob- 
ne marszczenia. 
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VIII. SKĄD CZERPAĆ INSPIRACJĘ DO PRACY KRAWIECKIEJ?
Inspirujące jest korzystanie z literatury fachowej oraz oglądanie książek z dziedzin malarstwa, historii ubioru, historii mody, 
żurnali modowych: View Textile Magazine, Moda. Historia mody od XVIII do XX wieku (Kolekcja Instytutu Ubioru w Kioto), 
Costume and Fashion Herberta Norrisa, The Chronicle of Western Costume Johna Peacocka, Wielcy projektanci Marii 
Luisy Tagariello.

IX. KOLEJNY ETAP – PROJEKTOWANIE KOSTIUMÓW:
1. Rysowanie pomysłów na papierze. Dobieranie tkanin, dokańczanie próbek, rozróżnianie faktur, wielkości, odcieni, 

kolorów, składu surowców materii, dobieranie kolorów. 

W teatralnej pracowni krawieckiej pracujemy z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, włókien, surowców. Na scenie najlepiej 
prezentują się te naturalne, czyli jedwab, bawełna, len i wełna. Najczęściej mają one zastosowanie w tworzeniu kostiumów 
historycznych, aby jak najwierniej odtworzyć oryginalny ubiór z dawnych epok, w których używano takich włókien. Korzystamy  
też z materiałów syntetycznych – poliestrowych czy mieszanek surowców. W świetle reflektorów scenicznych widoczne są faktury 
tkanin, ich połyskliwość czy przejrzystość. Wszelkie właściwości tkanin uwzględniane są podczas projektowania kostiumów, 
a następnie omawiania projektów. Światłem scenicznym można mocniej podkreślić barwę lub ją zgasić. Na przykład kolor biały  
nie jest wykorzystywany do szycia kostiumów – zastępuje go kolor kremowy. Biały kolor zbyt mocno blikuje, czyli odbija światło.

2. Zdejmowanie miary krawieckiej przy użyciu metra krawieckiego. Jak wykonać to poprawnie? Na co zwró- 
cić uwagę?

Zdejmujemy podstawowe wymiary sylwetki: obwody i długości. Obwód biustu mierzymy w najszerszym miejscu; obwód talii – 
w najwęższym miejscu tułowia ciasno, bez dodawania luzu, opasujemy i mierzymy miarką krawiecką; obwód bioder – w naj- 
szerszym miejscu; długość ręki – od nasady ramienia do nadgarstka; długość nogi – od wcięcia w talii do podłogi.

3. Wykonanie wykrojów na papierze z żurnali modowych. 

4. Poznanie metody modelowania przestrzennego. 

Metoda ta polega na upinaniu za pomocą szpilek krawieckich materiału bezpośrednio na manekinie. Zaznaczane są linie cię-
cia tkaniny, odbywa się układanie formy z uwzględnieniem szwów krawieckich. Najczęściej to działanie przeprowadzane jest 
na próbnym materiale typu surówka bawełniana. Tak przygotowuje się prototyp modelu do odszycia już z właściwego materiału 
w kolekcjach haute couture, ale również w produkcjach seryjnych odzieży.

5. Krojenie poszczególnych części garderoby. 

6. Przygotowanie do pierwszej miary. Fastrygowanie wszystkich elementów ubioru. Nakładanie na modela (aktora, 
uczestnika warsztatu).
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Uwzględniamy potrzeby aktora, jego wygodę i komfort; konsultujemy z aktorem i kostiumografem ekspresję sylwetki, dynamikę  
na scenie. Ważne jest oszacowanie przestrzeni pomiędzy ciałem a ubiorem. Zaznaczamy wymaganą długość.

7. Przygotowanie do drugiej miary. Zszywanie na maszynie. Dalsze dopasowanie do sylwetki. 

8. Trzecia miara kostiumu. Ubiór jest prawie gotowy – wystarczy wykończyć, dorzucić szwy i podszyć długości.

Końcowy etap wymaga głównie pracochłonnego ręcznego szycia, dziergania dziurek, przyszywania guzików, naszywania ewen-
tualnych dodatkowych ozdób. Podczas miar nieustannie odbywa się konsultacja krawcowej z aktorem i scenografem. Ma być  
nie tylko ładnie, lecz także wygodnie, komfortowo. Nierzadko aktor w kostiumie zagra kilkadziesiąt, a nawet więcej spektakli. 

X. PODSUMOWANIE
Działania w pracowni teatralnej mają swoją specyfikę. Do poszczególnych spektakli powstają kompletnie różne stroje. Za każ-
dym razem ma się do czynienia z inną estetyką. Bardzo często krawcowa mierzy się z wyzwaniami i im trudniejsze działanie, tym 
ciekawsza praca. Takie wyzwania poszerzają wyobraźnię, która nie ma granic. Podejmowanie wyzwań powoduje ciągły rozwój 
i właśnie to jest najlepsze, bo rozwój człowieka nigdy się nie kończy. 
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XI. ĆWICZENIA
ĆWICZENIE 1: TWORZENIE MOODBOARDÓW, CZYLI POSZUKIWANIE INSPIRACJI

Czas trwania: 20 minut

Przebieg: Na czarnym kartonie formatu A0 mają być umieszczone w formie prezentacji materiały, które będą źródłem inspiracji 
do projektowania. Plansza ma przedstawiać ogólny charakter, wrażenie kolekcji Bal u Kopciuszka. Kolaż powinien zawierać próbki 
kolorów i tkanin. 

ĆWICZENIE 2: KOLORY – ĆWICZENIE OGÓLNOPLASTYCZNE

Czas trwania: 15 minut

Przebieg: Zadanie ma na celu pogłębienie wrażliwości na kolor. Przygotowujemy kompozycje na kartonie 50 × 50 cm z dziewięciu 
kwadratów 10 × 10 cm koloru białego w różnych odcieniach. Analogicznie plansze z innego dowolnie wybranego koloru.

Narzędziownik

•	 farby,

•	 papier, 

•	 klej.

Narzędziownik

•	 magazyny, 

•	 kolorowe ścinki tkanin, 

•	 nożyczki, 

•	 klej.
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ĆWICZENIE 3: FAKTURY – ĆWICZENIE OGÓLNOPLASTYCZNE

Czas trwania: 15 minut

Przebieg: Zadanie ma na celu pogłębienie wrażliwości na faktury. Przygotowujemy zestawienie faktur na kartonie 30 × 10 cm 
z sześciu pasków 5 × 10 cm. Wykorzystujemy technikę kolażu z posiadanych materiałów drukowanych.

ĆWICZENIE 4: RYSOWANIE PROJEKTÓW W FORMIE SZKICÓW 

Czas trwania: 20 minut

Przebieg: Zadanie Jak przebrać Kopciuszka. Zmiana informacji o postaci. Określamy cechy postaci, dla której będziemy 
projektować kostium. Określamy cechy dystynktywne, które mówią o postaci.

Narzędziownik

•	 materiały dowolne,

•	 technika dowolna.

Narzędziownik

•	 gazety,

•	 czasopisma,

•	 makulatura.





Antonina Pawluczuk
Arleta Rewicka-Flasza
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Cele warsztatów:

•	 rozwijanie wyobraźni przestrzennej, wrażliwości, fantazji na temat charakteryzacji oraz tego, co można nią wyrazić,

•	 samodzielne wykonanie części charakteryzacji,

•	 zapoznanie z metodami pracy charakteryzatora,

•	 poznanie procesu powstawania peruki.

Metody pracy:

•	 wykład,

•	 pokaz.

Praca charakteryzatora jest SZTUKĄ, w której największą rolę odgrywają umie-
jętności, znajomość materiałów, zrozumienie podstawowych zasad charakteryzacji 
oraz kreatywność1. 

I. RÓŻNICA MIĘDZY MAKIJAŻEM A CHARAKTERYZACJĄ
1. MAKIJAŻ

Makijaż wywodzi się z francuskiego słowa maquillage, które oznacza ‘fałszować, szminkować’. Makijaż oznacza zarówno 
kosmetyki upiększające nałożone na skórę (szczególnie twarzy), jak i czynność polegającą na malowaniu twarzy kosmety- 
kami (m.in. nakładanie szminki, pudrowanie, różowanie). 

Makijaż pomaga wyeksponować urodę, podkreślić jej subtelność, zamaskować niedoskonałości cery. W pewnym stopniu,  
w określonych warunkach, także wyraża osobowość. Dzięki jego rozmaitym technikom można upozorować twarz na idealną 
i zdrową. Pożądanym efektem makijażu jest jak najdoskonalsze zbliżenie wyglądu do aktualnie obowiązującego kanonu piękna 
i urody.

W pięknym makijażu znaczącą rolę odgrywa odpowiednio dobrana pielęgnacja. To właśnie ona sprawia, że makijaż dobrze 
utrzymuje się na skórze. Podstawowym obszarem pielęgnacji jest nawilżanie cery (zarówno od wewnątrz poprzez picie wody,  
jak i od zewnątrz przez stosowanie kremów nawilżających). 

1 Arnold Langer, Kryolan. Podręcznik charakteryzacji, Impre-Art spółka z o.o., Poznań 2003, s. 5.
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Makijaż powinien mieć charakter tymczasowy i być regularnie zmywany. Niezmywanie makijażu szkodzi skórze, co może objawiać 
się wypryskami, a nawet przyspieszyć procesy starzenia skóry2. 

2. CHARAKTERYZACJA 

Charakteryzacja to zmiana wizerunku (wyglądu) aktora – zarówno sama czynność, służąca zewnętrznemu upodobnieniu aktora  
do granej przez niego postaci, jak też ostateczny rezultat uzyskany przy pomocy odpowiednich środków i akcesoriów charakte-
ryzatorskich oraz kostiumu i rekwizytów.

Charakteryzacja może obejmować nie tylko zmianę wyglądu twarzy i głowy, lecz także transformację całej sylwetki, a nawet 
ruchów aktora i sposobu chodzenia. Zazwyczaj aktor charakteryzuje się sam w garderobie, ale może mieć do pomocy 
charakteryzatora – specjalistę pomagającego osiągnąć wygląd ustalony z reżyserem i scenografem.

W charakteryzacji wykorzystuje się środki służące do makijażu twarzy, a czasem również i ciała aktora (np. do roli ciemnoskórego 
Otella) lub rąk i stóp (np. dla postarzenia wyglądu skóry w celu zaznaczenia podeszłego wieku). W dawnym teatrze stosowano 
blansz (biały puder) i róż rozpuszczane w wodzie lub w tłuszczu, palony korek (do robienia tzw. kresek czy podkreślania 
brwi), szminki teatralne (np. od 1873 r. firmy Leithner), a także puder. Dzisiaj powszechnie korzysta się z popularnych i łatwo 
dostępnych kosmetyków znanych firm.

Częścią charakteryzacji jest fryzura (uczesanie) aktora, wzorowana na modzie dawnej lub współczesnej, z włosów naturalnych  
lub sztucznych (peruka).

W charakteryzacji stosuje się też inne elementy sztuczne, przyklejane mastyksem (nietoksycznym klejem służącym do przykleja-
nia elementów charakteryzacji) na twarz: wąsy, zarosty, brwi, łysiny (niegdyś z safianowej skórki, dzisiaj z tworzyw sztucznych), 
podbródki, nosy, znamiona, pieprzyki, brodawki itp.

Zmianie sylwetki służy pogrubianie ciała, a także przyprawianie deformujących ją garbów lub protez.

Na ogół w każdej technice charakteryzacji podkreśla się wyraz spojrzenia aktora, zgodnie z przekonaniem, że oczy są zwiercia- 
dłem duszy, ale także ze względów praktycznych, aby było ono widoczne dla publiczności (w zależności od rodzaju oświetlenia, 
światła dziennego lub sztucznego).

Przy tworzeniu charakteryzacji teatralnej kluczowe jest oświetlenie. Odpowiednio dobrane efekty świetlne pozwalają podkreślić 
lub zatuszować kostium lub scenografię znajdującą się na scenie. 

2 Makijaż [hasło], https://pl.wikipedia.org/wiki/Makija%C5%BC [dostęp 30.11.2022].
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Charakteryzacja jest istotną pomocą dla artysty, może sprawić, by wyglądał on młodo, 
staro, zdrowo, a nawet zmienił płeć. Dobry projekt charakteryzacji może stanowić 
integralną część odtwarzanej przez aktora postaci3.

Dobry makijaż sceniczny musi być dopasowany do wielkości teatru lub pomieszcze-
nia, w którym prezentacja będzie miała miejsce, do stylu sztuki oraz rodzaju używa-
nego oświetlenia4.

Podczas charakteryzacji, jeżeli chcemy przekształcić swoją twarz czy potrzebujemy zmienić kontury twarzy, zrobimy to w oparciu 
o zasady rozjaśniania i cieniowania. Zasadę tę również możemy stosować w makijażu codziennym, czyli wszystko to, co chcemy 
ukryć, schować, cofnąć – przyciemniamy, np. bronzerem ciemniejszym, a to, co chcemy powiększyć, uwypuklić – rozjaśniamy,  
np. korektorem lub jaśniejszym podkładem.

Świat makijażu rozwija się dynamicznie i co chwilę pojawiają się nowe techniki jego wykonywania oraz trendy. 

II. ĆWICZENIA
ĆWICZENIE 1: ZAROST

Czas trwania: 5 minut

3 Arnold Langer, Kryolan…, s. 6.
4 Tamże.
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Przebieg: Zadanie polega na zrobieniu szybkiego zarostu, zadrapania i siniaka. Farbkę wodną spryskujemy wodą, zamaczamy 
gąbkę do zarostu i stemplujemy DELIKATNIE po twarzy, aż osiągniemy pożądany efekt.

ĆWICZENIE 2: ZADRAPANIE

Czas trwania: 5 minut

 

Narzędziownik

•	 gąbka do zarostu,

https://pl.kryolan.com/produkt/stipple-sponge#drobnoziarnisty-default

•	 wodne farbki (brązowa, czarna – wszystko zależy od tego, jaki efekt 
chcemy osiągnąć) lub supry.

https://www.empik.com/snazaroo-farba-do-twarzy-18ml-brazowy-
bez,p1280341601,przyjecia-i-okazje-p

https://pl.kryolan.com/produkt/supracolor-interferenz-palette#12kolor- 
%C3%B3w-Standard
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Przebieg: Gąbkę do zarostu maczamy w farbce lub w suprze (np. bordowej), przykładamy (np. do czoła) i delikatnie przeciągamy. 
Czynność można powtórzyć.

ĆWICZENIE 3: SINIAK/LIMO

Czas trwania: 10 minut

Przebieg: Cień najintensywniejszy, fioletowy, nakładamy tam, gdzie wyobrażamy sobie, że osoba dostała cios. Dodajemy 
też odrobinę cienia bordowego. Jasnofioletowy nakładamy na brzegi naszego siniaka, a cień żółty dodajemy pomiędzy. Dobrze 
jest, gdy to cieniowanie jest nieidealne, a natężenie kolorów jest różne – w jednym miejscu jaśniej, w innym ciemniej. Stwarza- 
my iluzję.

Narzędziownik

Potrzebne są nam te same narzędzia jak w ćwiczeniu 1.

Narzędziownik

•	 cienie: jasnofioletowy, fioletowy, bordowy, czerwony, żółty,

•	 opcjonalnie aplikatory lub pędzelki do cieni.
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ĆWICZENIE 4: BLIZNA

Czas trwania: 15 minut

Przebieg: Rozrysowujemy bliznę kredką w danym miejscu. Możemy regulować natężenie koloru, dzięki czemu jest to bardziej 
autentyczne. Na narysowaną bliznę nakładamy Collodion. Odsączamy pędzelek z płynu Collodion, napinamy skórę z narysowaną 
blizną i smarujemy pędzelkiem cienką warstwą po bliźnie. Później nieco wygniatamy skórę i będziemy mogli dołożyć drugą cienką 
warstwę. Czekamy chwilkę, aż wyschnie – i gotowe.

Narzędziownik

•	 Collodion – płyn do robienia sztucznych blizn,
https://pl.kryolan.com/produkt/collodion#11ml-default

•	 kredka (świeża blizna – różowata kredka, stara blizna – 
brunatna, brązowa kredka).
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ĆWICZENIE 5: RANA

Czas trwania: 15 minut

Narzędziownik

•	 wosk,
https://pl.kryolan.com/produkt/cine-wax#10g-fair

•	 supra,

•	 gąbka do zarostu,

•	 szpatułka,
https://pl.kryolan.com/produkt/make-up-mixing-spatula-
metalowa-szpatulka-do-mieszania-komponentow

•	 krew,
https://pl.kryolan.com/produkt/woundfiller#15ml-light
h t t p s : // p l . k r y o l a n . c o m / p r o d u k t / s u p r e m e - b l o o d -
internal#15ml-light
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Przebieg: Do zrobienia rany wybieramy twardsze miejsca na twarzy, np. czoło, nos, broda. Odtłuszczamy skórę alkoholem. 
Następnie naciągamy skórę, szpatułką wyciągamy wosk i lekko ogrzewamy w palcach – nie gnieciemy, tylko lekko dociskamy. 
Przykładamy do miejsca, w którym chcemy zrobić ranę, dociskamy i ciągniemy po skórze. Najgrubsza część wosku powinna  
być na środku. Brzegi naszej rany szpatułką wpracowujemy w skórę, tak żeby przejście pomiędzy skórą a raną było jak najbar-
dziej naturalne. 

Bliznę smarujemy żelem do higieny intymnej, aby nie było tłustego filmu na skórze, tylko poślizg. Zwykłą gąbką pod prysznic  
możemy odbić na ranie strukturę skóry. Następnie szpatułką robimy nacięcie pośrodku rany. Krawędzie rany szarpiemy. Pod-
malowujemy ranę, czyli środek rany malujemy czarnym kolorem. Jej wnętrze – boki od środka – malujemy kolorem czerwonym,  
ale nie nachodzimy na czarny. Jasnym czerwonym malujemy na zewnątrz i ciemniejszym czerwonym po bokach. Następnie 
dodajemy krew do środka rany i na zewnątrz. Możemy też nasz efekt wzmocnić, wkładając do środka rany poszarpany wacik – 
niech lekko nasiąknie krwią i wówczas go wyciągamy. 

ĆWICZENIE 6: RANA POSTRZAŁOWA 

Czas trwania: 15 minut

•	 preparat z alkoholem (dowolny),

•	 żel do higieny intymnej.  
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Przebieg: Na czole robimy ranę. Procedura jak wcześniej. Nakładamy wosk (ugnieciony w kształcie kulki) i przyklejamy 
go na czoło, a brzegi rozpracowujemy szpatułką. Końcówką pędzla lub kredką robimy w wosku dziurę. Środek rany postrzałowej 
malujemy na czarno, a wewnętrzne brzegi na czerwono. Gąbką do zarostu robimy czarne kropeczki – ślady prochu. Nakładamy 
krew na środek rany i niech delikatnie z niej spływa.

III. JAK POWSTAJE PERUKA?
Przy tworzeniu postaci wiarygodnej dla widzów niezwykle ważną rolę odgrywa przygotowanie odpowiedniej fryzury. Zazwyczaj,  
jeśli jest taka możliwość, charakteryzatorzy dokonują zmian w wyglądzie aktora, wykorzystując jego naturalne włosy. Jeśli nie 
można uzyskać pożądanego efektu, wtedy pomocne okazują się peruki. Te małe dzieła sztuki wykonuje perukarz.

Do wyrobów perukarskich zalicza się:

•	 Treski – gotowe pasma włosów, które doczepia się do włosów. Wykorzystywane do ich przedłużenia lub zagęszczenia. Treski 
wykonuje się z naturalnych lub syntetycznych włosów różnej długości. 

•	 Tupety – rodzaj męskiej peruki stosowanej w celu przedłużenia i zagęszczenia włosów oraz uzupełnienia wszelkich ich 
ubytków na czubku głowy. Przyczepia się go do skóry głowy za pomocą taśm klejących lub specjalnego kleju.

•	 Peruki – włosy umocowane na siatce i ułożone w kształcie fryzury. Najczęściej peruki wykonuje się z włosów naturalnych 
(europejskich, azjatyckich) lub syntetycznych. 

Praca nad peruką rozpoczyna się od zapoznania się z projektami scenograficznymi do danej sztuki. Obecnie spektakle epokowe  
są uwspółcześnione, z zachowaniem dawnego stylu uczesań i peruk. Scenograf przekazuje charakteryzatorom koncepcję doty-
czącą charakteryzacji, fryzur i peruk. 

Kolejnym etapem jest przygotowanie materiałów, m.in. dobór odpowiedniego koloru i długości włosów, główki perukarskiej,  
siatki itd.  

W pierwszej kolejności rozpoczyna się projekty trudniejsze w realizacji, które są najbardziej pracochłonne. Utkanie peruki może 
zająć nawet kilka miesięcy (wszystko zależy od długości i gęstości włosów).

Ważnym krokiem jest zdjęcie miary głowy aktora. Zazwyczaj jest to 11 miar. Dąży się do zapewnienia aktorowi komfortu i uzyskania 
naturalnego efektu. Zwykle przygotowuje się nieco większą perukę, ponieważ łatwiej jest zmniejszyć taką perukę niż powiększyć. 

Narzędziownik

Narzędzia jak w ćwiczeniu 5.
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W dalszej części prac wykonujemy ręcznie montiur* na drewnianej główce perukarskiej. Na główce tworzymy rysunek wymiaru.  
Pierwszym elementem jest wykonanie podstawy z taśmy perukarskiej. Na tę podstawę naciągamy siatkę perukarską (baweł-
nianą) i zaczynamy przyszywanie siatki lub tiulu. 

Istotną czynnością przy tkaniu peruki jest tresowanie, które polega na wiązaniu małych partii włosów między nićmi, dzięki czemu 
uzyskuje się efekt frędzli. Powstałe pasma przyszywa się do podstawy peruki. 

Tkanie peruki odbywa się ręcznie co najmniej przez miesiąc. Powstaje z naturalnych włosów europejskich i azjatyckich. 

Gdy peruka jest w całości utkana, przystępujemy do jej mycia zgodnie z kierunkiem tkania. Następnie strzyżemy i formujemy 
fryzurę zgodnie z projektem scenograficznym.

Przy projektach scenograficznych męskich pojawiają się zarosty (brody i wąsy). Wycinamy szablonem i na specjalnej formie,  
np. cieniutkiej siatce (tzw. tiulowej), formujemy kształt zarostu. Każdą epokę charakteryzują różne kształty zarostów i peruk. 

W epoce baroku noszono najczęściej peruki typu francuskiego, czyli z białych sztucznych włosów, bardzo wysokie, z ozdobami 
z kwiatów, diademów i z akcentami motyli. Peruki francuskie męskie również były wykonywane w kolorze ciemnym/kasztanowym. 

Lata 20. XX wieku to fale, lata 30. to styl à la garçon – krótkie na szyi i piękne tzw. pejsy na twarzy, z przepaskami na głowie.

Narzędzia wykorzystywane w teatrach przy wykonywaniu fryzur i zarostów (epokowych i współczesnych) pamiętają dawne czasy 
i w wielu teatrach są używane do teraz, szczególnie do podkręcania zarostów. 

BIBLIOGRAFIA:
•	 Langer A., Kryolan. Podręcznik charakteryzacji, Impre-Art spółka z o.o., Poznań 2003. 

•	 Makijaż [hasło], https://pl.wikipedia.org/wiki/Makija%C5%BC [dostęp 30.11.2022]. 

* Montiur –  gładkie, przylegające lub usztywniane nakrycie głowy, do którego dołączane są włosy 
naturalne lub sztuczne.

Hinduski obcinają włosy w imię swojej religii. Następnie włosy są preparowane i farbowane w różnych kolorach,  
najczęściej jasnych lub brązowych. Wówczas trafiają do dystrybucji wśród pracowni fryzjerskich i perukarskich.



Szymon Ambrożewicz
Grażyna Kryś-Lelusz
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Cele warsztatów:

•	 zapoznanie się z projektami scenograficznymi i projektami kostiumów,

•	 rozbudzenie kreatywności i pomysłowości w wykonywaniu dekoracji i rekwizytów,

•	 nauka artystycznego podejścia do wykonywanych dekoracji i rekwizytów,

•	 poznanie zróżnicowanych technik tworzenia dekoracji i rekwizytów,

•	 zapoznanie się z trikami scenicznymi,

•	 zapoznanie się z materiałami i narzędziami potrzebnymi do wykonania danego projektu,

•	 nauka szybkiej naprawy zniszczonej dekoracji lub rekwizytów,

•	 wykonanie rekwizytu bądź dekoracji zgodnie z zasadami BHP, tak aby nie zagrażały osobom grającym w spektaklu,

•	 zapoznanie się z pojęciami używanymi w pracowni modelatorskiej.

Metody pracy:

•	 wykład,

•	 prezentacja multimedialna,

•	 ćwiczenia praktyczne.

I. HISTORIA SCENOGRAFII
Teatr to miejsce magiczne, oszustwo, na które dobrowolnie zgadza się każdy z miłośników tej formy sztuki. A raczej sztuk, po-
nieważ pojęcie teatru jest znacznie głębsze. Obejmuje sobą cały wachlarz działań twórczych – taniec, śpiew, aktorstwo, rzeźbę, 
architekturę czy malarstwo. Te ostatnie trzy artystyczne dziedziny to składowe scenografii – tematu, któremu poświęcony jest 
ten konspekt.

Ich wspólnym mianownikiem jest to, że wszystkie one mają charakter wizualny i w ten właśnie sposób są odbierane przez widza. 
Kluczową rolę odgrywa tu zmysł wzroku. Dobrze zaplanowana scenografia powinna być jak sprytnie namalowany obraz. Patrzącej 
osobie taki widok sprawia przyjemność, wciąga ją i skłania do refleksji. Po rozsunięciu kurtyny można poczuć, że bierzemy udział 
w czymś niezwykłym.

Nie dla samego widza dekoracje są nieodzowną częścią spektaklu. Dzięki dekoracji aktor, muzyk bądź tancerz ma szanse zanu-
rzyć się w innym świecie – świecie, którego jest reprezentantem.



36

Cała scena staje się narzędziem, które pozwala autentyczniej oddać zamysł kreacji oraz wizję reżysera. Zatem elementy 
architektury scenicznej, wszystkie przedmioty czy zmyślne kostiumy łączą się z grą aktora, tworząc spójną całość i razem  
tworząc spektakl.

Czy teatr to rzecz nowa? Oczywiście, że nie. Już dawne plemiona zasiadały przy ognisku, by słuchać opowieści bajarzy. Ogień  
nie był jedynie źródłem ciepła, ale odpowiednikiem współczesnego reflektora. Sprawiał, że mimika i oblicze opowiadającego była 
inna niż za dnia. Zwiększał się kontrast, budował hermetyczny nastrój. Takie okoliczności i światło tworzyło więc swoistą scenę. 
Z czasem zaczęto urozmaicać taką opowieść, wprowadzając użycie masek i prostych instrumentów muzycznych. Zatem już  
wtedy wiedziano, jak ważną rolę odgrywa odpowiedni entourage odgrywanej historii.

Spektakl teatralny jest niezwykłym wydarzeniem. Być może jego siła jest tak wielka, gdyż ten rodzaj sztuki ma do zaoferowania 
odbiorcy znacznie więcej uczuć i emocji niż inne podobne rozrywki. Odbieramy go namacalnie wszystkimi zmysłami. Mówi się,  
że ludzie są wzrokowcami i z tego powodu dekoracje i rekwizyty są tak ważną częścią przedstawienia. 

II. KTO PRACUJE PRZY TWORZENIU DEKORACJI TEATRALNYCH:
•	 Scenograf teatralny – autor projektów scenografii do danej sztuki, ściśle współpracujący z reżyserem oraz pracowniami: 

modelatorską, krawiecką oraz stolarnią.

•	 Stolarz-ślusarz – do jego zadań należy przygotowanie podstawowych surowych konstrukcji scenografii oraz wykonywanie 
wszelkich prac stolarskich. 

•	 Rzemieślnik teatralny (modelator) – wykonawca projektów scenograficznych posiadający niewyczerpalną inwen-
cję twórczą. 

III. POZNAJEMY WNĘTRZA PRACOWNI: KARNAWAŁ 
W ZAMKU, CZYLI WARSZTATY U HR. KRZYSZTOFORY 
I JEJ BRATANKA SYMEONA
W pracowni plastycznej, gdzie powstają dekoracje i rekwizyty teatralne, znajdują się dwa trzy-
metrowe herosy wyrzeźbione w styropianie. Pochodzą z 1998 roku ze sztuki Ptaki Arystofanesa 
według projektu scenografii prof. Andrzeja Strumiłły. Oprócz nich znajdują się tam także głowice 
jońskie, również stworzone ze styropianu. Kolumny wzorowane są na wystroju klatki schodowej 
pałacu Branickich w Białymstoku. Scenografię tę wykonał Maciej Preyer w 1999 roku do sztuki 
Żelazna konstrukcja Macieja Wojtyszki.

W pracowni znajdziemy też fragmenty dekoracji z roku 1976 do Odprawy posłów greckich Jana 
Kochanowskiego, według projektów Zofii de Ines-Lewczuk. Na jutowych fartuchach prezentują 
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się malowane złotem sceny rodzajowe podwieszone na sztankiecie. Oprócz nich pracownie zdobią rzeźby herbów szlacheckich 
wykonane techniką butaforki, pochodzące ze sztuki Aleksandra Fredry Zemsta ze scenografią Ryszarda Strzembały z 1986 roku.

W naszym warsztatowym „zamku” straszy stara żaba – kostium pochodzący ze sztuki Cicho… sza… z 2020 roku, według projektu 
scenografii i kostiumów Joanny Jaśko-Sroki i w reżyserii Adama Biernackiego. Bajka ta została stworzona dla dzieci ze spektrum 
autyzmu i dostosowana do ich potrzeb odbiorczych.

Żaden karnawał nie odbędzie się bez odpowiedniej oprawy, dlatego zachęcamy do wykonania masek weneckich stanowiących 
prostą formę rzeźbiarską. Techniką, którą wykorzystamy do realizacji założonego celu, będzie butaforka.

IV. ĆWICZENIE: BUTAFORKA KROK PO KROKU – MASKI
Czas trwania: 18–20 godzin podzielone na 3 spotkania

Narzędziownik

•	 gipsowa głowa,

•	 gips (dentystyczny, budowlany lub szpachlowy),

•	 woda,

•	 plastelina,

•	 wazelina,

•	 skrzynka lub dowolny pojemnik,

•	 papier pakowy, śniadaniowy lub gazetowy,

•	 klej typu wikol,

•	 flamaster,

•	 nożyk,

•	 papierki i materiały do zdobienia (np. koronki, taśma ozdoba, 
wstążki, pióra, korale, tiul, dżety),

•	 gumka kapelusznicza. 
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Przebieg: 

Etap I

•	 Na gipsową głowę, w okolicy twarzy, nakładamy plastelinę, nadając 
jej pożądany kształt. Dokładnie cyzelujemy elementy rzeźby.

•	 Następnym krokiem będzie wygładzenie powierzchni formy 
(twarzy) i posmarowanie jej wazeliną.

•	 Tak przygotowaną formę umieszczamy w skrzynce lub innym pojem-
niku, tak aby była stabilna. Należy pamiętać, że formę kładziemy 
zawsze twarzą do góry.

•	 Na tym etapie zajmujemy się przygotowaniem tzw. negatywu.  
Aby to zrobić dokładnie, rozdrabniamy gips z wodą, dopóki nie 
uzyskamy jednolitej masy. Następnie czekamy, aż gips zacznie 
tężeć. Wówczas nakładamy odpowiednią grubość na maskę 
(warstwa gipsu nie powinna być zbyt cienka, aby uniknąć pęknię-
cia formy). Całość odkładamy do wyschnięcia. Istnieją różne 
rodzaje gipsów, których możemy użyć: dentystyczny, budowlany  
lub szpachlowy. My używamy tego pierwszego ze względu na fakt,  
że jest szybkoschnący.

•	 Gips jest gotowy do zdjęcia w momencie, gdy zaczyna  
wytwarzać ciepło.

•	 W ten sposób uzyskaliśmy negatyw rzeźby. Pozostawiamy  
go do całkowitego wyschnięcia, aby odparował wodę.

Etap II

•	 Do wykonania kolejnego zadania należy przygotować papier pakowy, śniadaniowy bądź gazetowy. Papier rwiemy  
na małe kawałki.

•	 Podobnie jak w pierwszym etapie pracy, negatyw pokrywamy wazeliną, a obok stawiamy naczynie z wodą, w którym moczymy 
przygotowany papier.

•	 Odsączamy papier, a następnie nakładamy go wewnątrz negatywu, starannie dociskając pędzlem poszczególne kawałki. 
Dbamy o to, aby krawędzie wszystkich kawałków papieru zachodziły na siebie dla uzyskania lepszego efektu.
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•	 Drugą warstwę papieru nakładamy na sucho bądź moczymy przed nałożeniem. Tym razem jednak całość łączymy klejem  
typu wikol.

•	 Dla uzyskania dobrych efektów całej pracy należy nałożyć co najmniej sześć warstw papieru, postępując analogicznie  
do poprzedniego punktu. Jeśli zdecydujemy się na mniejszą liczbę warstw lub czas potrzebny do wykonania maski nie 
pozwoli na wykonanie tak wielu, możemy dla wzmocnienia struktury użyć płótna bawełnianego pociętego na małe kawałki.

•	 Całość zostawiamy do wyschnięcia w przewiewnym, ciepłym miejscu.

•	 Następnego dnia zdejmujemy wyklejoną maskę, podwa-
żając ją delikatnie nożykiem i oddzielając od negatywu.  
Tak uzyskaną maskę pozostawiamy do całkowite- 
go wyschnięcia.

•	 Po wyschnięciu maski jej zewnętrzną część poprawiamy, 
nanosząc klej typu wikol.

•	 W suchej masce flamastrem zaznaczamy linię cięcia  
dla pożądanego kształtu maski. Wycinamy jej zewnętrzny 
kontur, wycinamy również otwory na oczy. Przyjmuje się,  
że średnia odległość pomiędzy źrenicami wynosi 68 mm,  
na co warto zwrócić uwagę przy robieniu otworów.

•	 Przymierzamy maskę, aby sprawdzić efekt naszej pracy, 
i wykonujemy ewentualne poprawki. Gdy kształt maski jest
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zadowalający, krawędzie zewnętrzne oraz te po wycięciu otworów na oczy oklejamy papierkami wokół, by uniknąć 
rozwarstwienia całości. Ponownie zostawiamy maskę do wyschnięcia.

•	 Ostatni etap pracy pozostawiamy wyobraźni twórczej. Maski malujemy i oklejamy według uznania. Możemy użyć koro- 
nek, taśmy ozdobnej, wstążek, piór, korali, tiulu lub dżetów.

•	 Na samym końcu pozostaje wykonać dwa otwory na gumkę kapeluszniczą. Wykonujemy je po bokach maski na wyso- 
kości skroni.

V. TECHNIKI PLASTYCZNE STOSOWANE PRZY PRODUKCJI REKWIZYTÓW 
I DEKORACJI
1. Techniki malarskie:

•	 płaska,

•	 strukturalna,

•	 słojowanie (uzyskiwanie efektu drewna za pomocą gumowej pacy),

•	 przejścia tonalne (przy użyciu farb w sprayu lub aerografu).

2. Techniki rzeźbiarskie przy użyciu styropianu, styroduru, gąbki, plasteliny, drewna:

•	 asamblaż,

•	 butaforka,

•	 metaloplastyka,

•	 szycie,

•	 kolaż,

•	 rymarstwo.

VI. BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA, CZYLI BHP W WYKONYWANIU 
DEKORACJI I REKWIZYTÓW
Oprócz kwestii wizualnych wykonywanych dekoracji scenicznych ważną rolę odgrywają również bezpieczeństwo, wygoda czy 
ich użyteczność. Każda sztuka wystawiona w teatrze wymaga innego podejścia ze względu na indywidualne potrzeby projektu. 
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Zatem przykładowo nakrycie głowy aktora robiącego ewolucje na scenie będzie różniło się od tego, którego choreografia jest 
bardziej statyczna. Dla pierwszego z nich wskazane będzie użycie bardziej elastycznych i miękkich materiałów oraz dodatkowe 
mocowanie. Jednocześnie na scenie nie powinny znajdować się ostre przedmioty, takie jak szkło lub metal. Unikać należy 
również przedmiotów ciężkich, śliskich lub toksycznych. 

VII. TRIKI SCENICZNE:
•	 Jak ma wyglądać manekin, aby łudząco przypominał aktora (taka sama sylwetka, odpowiednie proporcje, identyczny strój oraz 

odpowiednia waga).

•	 Jak zamarkować wypicie ogromnego kufla piwa na scenie.

•	 Jak wykonać ścianę, w którą aktor uderza głową, nie robiąc sobie przy tym krzywdy, a jednocześnie dającą efekt naturalności 
danej sceny.
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•	 Jak przygotować atrapę nogi w gipsie, w którym ma się zmieścić stopa aktora w pantoflu.

•	 Jak zamarkować zniknięcie aktora znajdującego się pośrodku sceny. 

VIII. SŁOWNIK WYRAZÓW PRACOWNI MALARSKO-MODELATORSKIEJ:
•	 Garota – urządzenie do przecinania styropianu, szczególnie polecana przy dużych blokach styropianu. Składa się 

z cienkiego, mocnego drutu, linki bądź struny metalowej zakończonych uchwytami z drewnianych kołków.

•	 Dmuchawa – urządzenie elektryczne służące do podsuszania elementów dekoracji i rekwizytów.

•	 Sztankiet – długa metalowa rura umocowana poziomo pod sufitem, opuszczana manualnie na linkach. Służy do pod-
wieszania elementów scenograficznych i malowania horyzontów. 

•	 Papier mâché – twardniejąca masa z rozdrobnionego i rozmiękczonego w wodzie papieru.

•	 Malowanie na blachę – malowanie kryjące jednym kolorem.

•	 Prototyp – rzecz wstępna, jedyna, niepowtarzalna w swoim rodzaju.

•	 Butaforka – technika teatralna imitująca różne tworzywa i materiały, np. papier udający metal lub blachę.

•	 Asamblaż – odmiana kolażu, za pomocą której wykonuje się trójwymiarowe kompozycje z istniejących przedmiotów. Rodzaj 
formy artystycznej określanej jako kolaż w 3D. 

•	 Metaloplastyka – sztuka tworzenia przedmiotów artystycznych i dekoracji z użyciem metalu. W ramach tej dziedziny powstają 
elementy takie jak: lampy, świeczniki, popielniczki czy biżuteria. 

BIBLIOGRAFIA:
•	 Cały świat gra komedię, opr. E. Kozłowska-Świątkowska, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki, Białystok 1995.



Krzysztof Chiliński
Siarhiej Holik
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Cele warsztatów:

•	 zapoznanie z nazewnictwem elementów architektury teatralnej dotyczącej oświetlenia oraz ich przeznaczeniem,

•	 zapoznanie z urządzeniami mechaniki sceny i ich rolą w przedstawieniach,

•	 zapoznanie z definicjami dotyczącymi oświetlenia oraz jego rodzajami,

•	 zapoznanie z procesem projektowania oświetlenia do spektaklu.

Metody pracy:

•	 wykład połączony z prezentacją zdjęć,

•	 ćwiczenia praktyczne.

I. ROLA ŚWIATŁA W TEATRZE
1. WIDOCZNOŚĆ SELEKTYWNA 

Podstawową rolą światła w teatrze jest ukazanie tego, co jest istotne 
w danej sztuce. Prawidłowe oświetlenie aktorów, scenografii i rekwizytów 
jest podstawową funkcją światła. Selektywność polega na tym, by część 
rzeczy pozostała niewidoczna dla widzów. Niektóre elementy scenografii 
czy rekwizyty odsłaniane są w danym czasie i dokonuje się to często  
za pomocą światła.

2. UKAZANIE FORMY OBIEKTÓW NA SCENIE

W zależności od potrzeby, poprzez odpowiednie ustawienie oświetlenia 
można uzyskać efekt płaskiego obrazu lub odwrotnie – uwidocznić go jako 
kontrastowy, trójwymiarowy obiekt.

3. UMIESZCZENIE OBIEKTÓW W DANEJ PRZESTRZENI I CZASIE 

Zmiana koloru światła, kąta padania, użycie dodatkowych funkcji niektórych reflektorów pozwala na umieszczenie obiektów 
w danej przestrzeni, np. na zewnątrz lub wewnątrz budynku, na środku oceanu lub w ciemnym, gęstym lesie. Możemy także 
wskazać widzom, o jakiej porze dnia dzieje się akcja, np. o poranku lub zachodzie słońca itd.
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4. NADANIE SZTUCE CHARAKTERU I ODPOWIEDNIEJ ATMOSFERY 

Wesołej komedii często towarzyszy jasne światło, które gwarantuje dokładne oświetlenie, przede wszystkim aktorów będących 
często w ciągłych ruchu. Z kolei smutny dramat charakteryzuje się bardzo selektywnym i oszczędnym oświetleniem postaci 
i scenografii. Fantastyczna opowieść czy bajka dla dzieci to przede wszystkim malowanie obrazu szeroką paletą kolorów.

5. WSPÓŁTWORZENIE KOMPOZYCJI, „MALOWANIE” OBRAZU, MOŻLIWOŚĆ UZUPEŁNIANIA SCENOGRAFII

Kolory, tekstury, ruch to niektóre funkcje umożliwiające współgranie z całą scenografią, jej uzupełnienie i czasem podkreślenie 
niektórych jej elementów. Malowanie światłem powoduje, że niektóre spektakle to piękne obrazy, które, przy odpowiednim użyciu 
odpowiedniego narzędzia, nabierają życia i mocy.

6. WZMOCNIENIE PRZEKAZU DANEJ SCENY

Sceny grzmotów, sytuacji zagrożenia czy pożaru wzmacniają barwę strojów i elementów scenografii lub zupełnie ją zmieniają. 
To, jak odbieramy daną scenę, zależy między innymi od użytych barw i natężenia światła. Kolor czerwony lub mocny kontrast 
u człowieka powoduje zwiększenie tętna krwi, jest naturalnym ostrzeżeniem o możliwym zagrożeniu. Natomiast zieleń, delikatne 
błękity i ciepłe barwy powodują wyciszenie. Niskie natężenie światła powoduje wytwarzanie u człowieka melatoniny (hormonu, 
który steruje naszym zegarem biologicznym), a przez to uspokaja i przygotowuje organizm do odpoczynku, odprężenia i snu.

7. NADANIE AKCJI TEMPA, AKCENTOWANIE ODRĘBNOŚCI SCEN

Ciemność lub zmiana barw podkreśla zakończenie lub rozpoczęcie danej sceny.

8. ŁĄCZENIE AKTORA I SCENOGRAFII I TWORZENIE MIĘDZY NIMI ISTOTNEJ WIĘZI

Światło wydziela aktorowi konkretną przestrzeń. Tworzy mu jego własny świat, często wyróżniony od pozostałych obszarów sceny.  
Więź między aktorem i jego światłem w takim przypadku jest nierozerwalna – razem tworzą konkretny obraz. Brak któregoś 
z elementów (aktora lub światła) w danym czasie i przestrzeni burzy sens, a przekaz sceny czyni niezrozumiałym.

II. OGÓLNA TERMINOLOGIA SCENICZNA 
W celu usprawnienia pracy w zespole przyjmuje się zwyczajowo definicje i zwroty dotyczące kierunku i obszarów sceny. Ujed-
nolicenie tych zwrotów w sprawnie działającym zespole nie pozostawia wątpliwości, gdzie daną pracę należy wykonać, który 
instrument należy przestawić i w jakim kierunku go skierować. W nawiasie przedstawione są nazwy w języku obcym, najczęściej 
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w języku angielskim. Stosuje się je na ogół wymiennie. Zalety nazw angielskich to ich krótsza wymowa i – co za tym idzie – 
szybsza komunikacja, ale także zrozumienie się we współpracy z teatrami nieposługującymi się językiem polskim. Teatr nie zna 
granic. Ekipy techniczne w ramach wydarzeń międzynarodowych na całym świecie muszą ze sobą sprawnie współpracować bez 
względu na to, skąd pochodzą.

Należy pamiętać, iż sposób komunikacji w zespole i jej jakość to wyłącznie domena danego zespołu. Nierzadko przybiera inne 
formy – zdarzają się czasem inne nazwy, pojęcia. Jednak powinno się dążyć do ujednoliceń, zachowania pewnych ogólnych  
zasad i podążania za schematami w celu sprawniejszej, przyjemniejszej pracy.

1. KIERUNKI NA SCENIE

Wszystkie kierunki na scenie określane są na podstawie osoby stojącej na środku sceny i patrzącej w kierunku widowni.  
Gdy więc jest mowa o lewej scenie (stage left), jest to część sceny znajdująca się po stronie lewego ramienia osoby stoją-
cej na środku sceny i patrzącej w stronę widowni. Analogicznie prawe ramię wskazuje kierunek sceny prawej (stage right). 
Dół sceny (down stage) znajduje się przed tą osobą, zaś góra sceny (up stage) to część sceny znajdująca się za jej plecami.
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2. OBSZARY SCENY I WIDOWNI

•	 Scena główna – główny obszar, na którym odbywa się spektakl.

•	 Proscenium – obszar między sceną a widownią. Zaczyna się na końcu widowni i znajduje się jeszcze przed główną sceną. 
Początek głównej sceny często wyznacza „ramka” z kolumn lub ścian, a u góry łuku lub nadproża.

•	 Kieszeń – przestrzeń po lewej i prawej stronie, czasem także z tyłu sceny. Pozostaje ukryta przed widzem. Wykorzystana 
w celu technicznej obsługi spektaklu.

•	 Poziom główny widowni – poziom, do którego widz ma dostęp wprost z drzwi frontowych teatru. Jest najogólniej nazywa-
ny widownią.

•	 Balkon – część widowni umieszczona powyżej widowni głównej.

III. TERMINOLOGIA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO

1. OBSZARY, W KTÓRYCH UMIESZCZA SIĘ INSTRUMENTY ŚWIETLNE

Reflektory najczęściej wieszane są na sztankietach nad sceną główną, jak też nad widownią, na balkonie i na ścianach teatru. 
Często ustawia się je bezpośrednio na podłodze proscenium. Instrumenty świetlne umieszczamy także na statywach ukrytych 
w kieszeniach sceny.

2. URZĄDZENIA SCENICZNE WYKORZYSTYWANE NA SCENIE:

•	 Regulatory stacjonarne – wbudowane na stałe w miejscu do tego przeznaczonym urządzenie umożliwiające płynną zmia-
nę natężenia światła. Od regulatora prowadzi okablowanie bezpośrednio do poszczególnych gniazd źródłowych, odpowiednio 
ponumerowanych. Do nich finalnie podłącza się źródła światła sterowane poprzez zmianę napięcia przemiennego.
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•	 Regulator przenośny – zasada jego działania jest taka sama jak w przypadku regulatora stacjonarnego. Charakteryzuje 
go kompaktowa budowa i mobilność.

•	 Splitter sygnału DMX – rozdzielacz sygnału DMX. Umożliwia połączenie urządzeń w tzw. gwiazdę.

•	 Wytwornice: dymu, mgły, śniegu, baniek – urządzenia specjalnego przeznaczenia, dzięki którym uzyskać możemy efekty 
dymu, mgły itd. Każde z tych urządzeń współdziała z odpowiednio dobranym płynem. Można nimi sterować bezpośrednio 
z urządzenia. Niektóre są sterowalne przez protokół DMX, co pozwala zintegrować je z konsoletą oświetleniową.

3. SKRZYDEŁKA, PRZYSŁONY LAMP

Skrzydełka i przysłony umieszcza się od frontu reflektora w celu zacieśnienia i ograniczenia plamy świetlnej. Typowe skrzydełka 
to cztery klapki – dwie z boków, jedna z góry i jedna z dołu, wsuwane w specjalnie dla nich przeznaczone gniazdo.

4. FILTRY

Wkładki półprzeźroczyste o różnej barwie. Zmieniają kolor światła. Istnieją katalogi filtrów firm Lee i Rosco, które uznawane  
są za głównych producentów filtrów na świecie. W katalogu tych firm każdy filtr posiada swój numer i opis.

5. PODSTAWKI, UCHWYTY LAMP

Podstawka pod reflektor służy do bezpiecznego umieszczenia go na podłodze. Różnego rodzaju uchwyty łączą reflektor ze 
sztankietem lub profilem, na którym ma wisieć.

6. OKABLOWANIE NAPIĘCIOWE

Najczęściej na scenie teatru używane są kable i przewody przystosowane do napięcia sieciowego 230 V. W razie potrzeby mogą 
to być także kable na 12 V i 24 V z odpowiednimi wtyczkami.

7. SCROLLER

Reflektor, który od frontu ma urządzenie wyposażone w rolkę z kolorowymi filtrami. Umożliwia ono ich zmianę bez konieczności 
bezpośredniego kontaktu.

8. REFLEKTOR PC I FRESNEL

Reflektory z regulacją skupienia światła. Różnią się rodzajem soczewki. PC (Pebble Convex) ma soczewkę jakby „nakrapianą 
kamykami”, natomiast Fresnel soczewkę w tzw. schodki. Tym samym odróżnia je światło, które emitują: 
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•	 PC daje światło o bardziej ostrych krawędziach. 

•	 Fresnel daje światło delikatne i rozproszone.

9. REFLEKTOR PAR 

Najbardziej typowy PAR to PAR 64. Jest to proste urządzenie przypominające dużą puszkę. Źródłem światła jest żarówka 
z oprawą przypominającą typowy reflektor samochodowy. Emitowane przez niego światło ma kształt paraboli.

10. HALOGEN

Urządzenie świetlne wyposażone w halogenowe źródło światła. Daje szeroką plamę światła. Zazwyczaj wykorzystywany jest znad 
sceny dla uzyskania stałego surowego oświetlenia przestrzeni.

11. FOLLOWSPOT

Urządzenie świetlne wykorzystywane do oświetlenia poruszających się osób czy obiektów. Osadzone jest na statywie i ma bez-
pieczny uchwyt, który umożliwia zmianę kierunku świecenia. Duża moc umożliwia ustawienie zestawu z dala od sceny.

12. SYSTEM STEROWANIA DMX512

Każde urządzenie zdalnie sterowane wymaga tego protokołu, aby otrzymywać i wysyłać niezbędne informacje z konsolety 
oświetleniowej i do niej.

IV. TERMINOLOGIA ZWIĄZANA Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ:
•	 Amper – jednostka natężenia prądu. Na podstawie tej wielkości dobiera się ilość urządzeń, jaką można obciążyć daną 

linię energetyczną.

•	 Napięcie – jednostka elektryczna określająca różnicę potencjałów między punktami. W pracach nad oświetleniem 
teatru wymagana jest wiedza, jakie urządzenie dostosowane jest do jakiego napięcia. Napięcie sieci elektrycznej  
w Polsce ma 230 V. Podłączenie do takiego napięcia urządzenia na napięcie mniejsze, np. 12 V, spowoduje jego  
uszkodzenie i stworzy zagrożenie porażenia lub pożaru.

•	 Wtyczka – końcówka kabla. Różne jej rodzaje są głównym zabezpieczeniem przed nieprawidłowym podłączeniem urzą-
dzenia, a także stanowią podstawową ochronę przeciwporażeniową osoby obsługującej urządzenie.
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•	 Bezpiecznik – urządzenie rozłączające obwód elektryczny w przypadku przekroczenia natężenia prądu, na które został 
znormalizowany. Wyróżniamy bezpieczniki topikowe umieszczane najczęściej w samych urządzeniach, które chronią. 
Bezpieczniki nadprądowe znajdujące się w tablicach rozdzielczych chronią konkretne linie obwodu, do którego podłą- 
czone są grupy urządzeń.

•	 Różnicówka – urządzenie elektryczne różnicowo-prądowe, zabezpieczające przed porażeniem prądem. Wykrywa upływ 
prądu, który występuje między innymi w przypadku zetknięcia się ciała ludzkiego z elementem chronionego obwodu. 
Niezwłoczne wykrycie takiej anomalii powoduje automatyczne przerwanie obwodu elektrycznego.

V. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
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1. GŁÓWNE ZAGROŻENIA W PRACY Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ:

•	 śmierć na skutek zetknięcia z elementami będącymi pod napięciem,

•	 poparzenia,

•	 upadek z wysokości.

2. NAJCZĘSTSZE POWODY WYPADKÓW:

•	 nieodpowiednie okablowanie sprzętu,

•	 brak uziemienia i innych zabezpieczeń sieci elektrycznej,

•	 przeciążenia.

3. PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIA PRZED WYPADKIEM:

•	 Używaj odpowiednich zabezpieczeń sieci elektrycznej.

•	 Używaj wtyczek z uziemieniem tam, gdzie jest to wymagane.

•	 Sprawdź stan kabla, przewodu przed użyciem.

•	 Zabezpiecz części przewodzące.

•	 Upewnij się co do poprawnego uziemienia sieci elektrycznej.

•	 Korzystaj z dodatkowej ochrony, jaką daje urządzenie różnicowo-prądowe.

•	 Nie zaczynaj pracy bez odpowiedniego przeszkolenia.

•	 Wyłącz zasilanie urządzenia przed rozpoczęciem prac montażowych.

4. OZNAKI OSTRZEGAWCZE PRZED ZAGROŻENIEM:

•	 Urządzenie różnicowo-prądowe przerywa obwód.

•	 Bezpiecznik nadprądowy przerywa obwód.

•	 Nagrzewają się kable, wtyczki i inne elementy sieci.

•	 Iskrzy, nadpalają się styki.
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VI. URZĄDZENIA OŚWIETLENIOWE
1. PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

•	 Żarowe – reflektory, których źródłem światła jest żarówka z żarnikiem.

•	 Ledowe – źródłem światła jest dioda elektroluminescencyjna (Light Emitting Diode).

•	 Wyładowcze – działają na zasadzie wykorzystania lamp wyładowczych, które świecą dzięki wyładowaniom elektrycznym 
w oparach metali lub gazów. Wykorzystywane dawniej w ruchomych reflektorach, tzw. głowach.

2. REFLEKTORY:

•	 PC Spot – reflektory PC dają światło o ostrym konturze. Pozwalają na mocne oświetlenie obiektu z jednoczesnym 
zachowaniem obiektów spoza obszaru jako niewidoczne. Wyposażone w pokrętło regulujące wielkość plamy świetlnej.

•	 Profil, Leko, Ellipsoidal – reflektor, który poza właściwościami spota PC posiada dodatkowe atuty do tzw. zadań 
specjalnych. Za pomocą „mieczy” możemy dokładniej wyciąć plamę świetlną, nadając jej proste, wyraźne kontury. Profil 
współpracować może z przesłoną Iris, która umożliwia mocne zmniejszenie plamy świetlnej. Wyposażony w uchwyt gobo 
pozwala na umieszczanie metalowych, specjalnie przygotowanych blaszek w środku profilu i nadaje plamie światła potrzeb-
ną w danej sytuacji teksturę.

•	 Fresnel – spot z regulacją plamy jak w przypadku PC spot. Wyróżnia go inny rodzaj soczewki. Soczewka Fresnela wyglądem 
przypomina schodki. Daje efekt miękkiego światła. Doskonale nadaje się do oświetlania twarzy.

•	 PAR – prosty reflektor składający się ze źródła światła i puszki. Źródło światła przypomina dawne lampy samochodowe. Daje 
światło mało kontrastowe, dobrze współdziała z filtrami. Używany jako światło nadające charakter scenografii, ścianom oraz 
jako światło dodatkowe.

•	 Blinders – popularne na koncertach muzycznych. Mają za zadanie chwilowe oślepienie publiczności. Nie należy ich używać 
przez zbyt długi czas.

•	 Urządzenie ruchome – w zależności od zaawansowania wyróżniamy urządzenia PAR, w których zmienny jest jedynie 
tzw. zoom, oraz te, w których oprócz skupienia soczewki zdalnie zmienny jest także kierunek świecenia. Spot ruchomy jest 
najbardziej zaawansowanym urządzeniem, gdzie oprócz koloru i pozycji soczewki zdalnie możemy zmienić także: ustawienie 
mieczy, gobo, efekty stroboskopowe oraz inne wbudowane funkcje i makra.

3. MONTAŻ URZĄDZEŃ:

•	 Miejsca na montaż: przystosowane uchwyty na ścianach teatru, podstawki i statywy na podłodze sceny, sztankiety nad 
sceną i widownią.
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•	 Zabezpieczenie urządzenia przed upadkiem: bezwzględnie należy dostosować ilość i ciężar urządzeń do obciążalności 
sztankietów i uchwytów. Oprócz odpowiedniego dopasowanego uchwytu stosuje się linkę zabezpieczającą. Wysoko 
podniesione urządzenia na statywach należy odpowiednio dociążyć u jego podstawy.

4. KONSOLETA OŚWIETLENIOWA

Konsolety są przeznaczone do zdalnego sterowania sprzętem oświetleniowym z kabiny oświetleniowca. Współczesne konsolety 
pracują przez protokół DMX512 i mogą kierować właśnie 512 kanałami. Najprostsze konsolety mają tylko submastery do 
bezpośredniego kierowania każdym kanałem. Duże teatralne konsolety mają ogromne możliwości.

PODSTAWOWE FUNKCJE:
•	 Submastery i sceny – podczas spektaklu możemy zmieniać światło poprzez suwaki (submastery) lub zapisane wcześniej 

sceny. Suwakami uruchamiać można poszczególne reflektory lub też ich całe grupy tworzące jakiś obraz. Drugi sposób, 
trudniejszy w zapisywaniu, ale prostszy przy prowadzeniu, ma więcej możliwości. W rzeczywistości najczęściej przy 
prowadzeniu spektaklu wykorzystuje się system mieszany – sceny zapisane w odpowiedniej kolejce i dodatkowo suwaki, 
które uzupełniają cały obraz.

•	 Go, Stop, Back – przy prowadzeniu sztuki do przejścia sceny z jednej do następnej można używać przycisku Go. Wtedy 
wygaszenie poprzedniej sceny i odpalanie kolejnej odbywa się przez ustalony czas (odpowiednie Fade Out i Fade In). 
Przejście zawsze można zatrzymać przyciskiem Stop, wrócić do poprzedniej przyciskiem Back oraz kontynuować ponownie 
przyciskiem Go.

•	 Crossfader – przejście od sceny do sceny można prowadzić ręcznie przez crossfader. Są to dwa oddzielne suwaki. Pierwszy 
z nich wygasza poprzednią scenę, drugi odpala kolejną. Ten sposób umożliwia bieżące dostosowanie prędkości zmiany 
świateł. Można wygasić poprzednią scenę i po jakimś czasie uruchomić kolejną.

•	 Timecode – niektóre konsole pozwalają na programowanie timecode’u, czyli automatycznej zmiany światła wraz ze 
zmianą utworu muzycznego. W taki sposób dodatkowo może być też zaprogramowana zmiana projekcji wideo. W teatrach 
dramatycznych ten sposób rzadko jest używany, ponieważ cała akcja sztuki nieczęsto jest dopasowana do zmian muzyki.

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH PÓL KONSOLETY OŚWIETLENIOWEJ:

•	 Patch – początek pracy na konsoli. Trzeba wpisać każde urządzenie, zgodnie z numerem, adresem i ustalonym try-
bem programowania.

•	 Programowanie ruchomych inteligentnych głów – tego typu urządzenia mają większą ilość parametrów:
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•	 Pozycjonowanie: Pan (Panorama) – kręcenie głowy na 360°, Tilt – ruch głowy do góry i w dół.
•	 Color: tryby RBG, CMYK, Hue/Sat – mogą być zaprogramowane różne efekty związane z kolorem.
•	 Beam: różne parametry strumienia światła – Zoom, Focus, Frost, Iris, stroboskop, gobo, nożyce, efekty  

związane z jasnością. 

•	 Efekty – konsolety pozwalają zaprogramować wiele efektów nawet na prostych halogenowych reflektorach. Mogą one 
razem lub oddzielnie mrugać, błyskać, zapalać się i gasnąć kolejno jak fala. Można zaprogramować różne ruchy inteli-
gentnych głów.

5. URZĄDZENIA DO WYTWARZANIA DYMU I MGŁY:

•	 Wytwornica dymu – wytwarza bardzo dużą ilość dymu w krótkim czasie. Głównymi elementami urządzenia są pom-
pa zasysająca płyn oraz piec, który go rozgrzewa. W wyniku nagrzania się płyn zamienia się w dym i wylatuje przez  
dyszę dymiarki.

•	 Wytwornica mgły – główną różnicą jest to, że pompka podaje niewielką ilość płynu do pieca, gdzie zachodzi rozprężenie. 
Dym w pomieszczeniu rozprowadzany jest dzięki pracy wentylatora. Tworzy równomierne niewielkie zadymienie symulujące 
mgłę. W niektórych urządzeniach zamiast pieca do zamiany płynu w mgłę stosuje się ultradźwięki lub wysokie ciśnienie.

•	 Urządzeniami wytwarzającymi dym czy mgłę możemy sterować przez dołączony do nich pilot przewodowy lub bezprzewodowy. 
Niektóre z nich umożliwiają także połączenie z konsoletą oświetleniową za pomocą protokołu DMX.

VII. TEORIA PROJEKTOWANIA ŚWIATŁA
1. KIERUNKI ŚWIATŁA:

•	 Frontowe – najlepszy efekt oświetlenia osób, a szczególnie twarzy, uzyskuje się poprzez użycie dwóch reflektorów usta-
wionych frontalnie pod kątem 45°. Jeden z reflektorów jest z umieszczonym filtrem o ciepłej barwie, drugi zafiltrowany 
barwą zimną. Delikatny kontrast na twarzy wytworzony poprzez mieszankę światła tych dwóch reflektorów powoduje 
wyeksponowanie jej trójwymiarowości.

•	 Górne – światło bezpośrednio znad obiektu. Daje efekt oświetlenia wszystkich górnych powierzchni, np. nosa, ramion, 
czapki. Połączenie górnego światła, odpowiedniego koloru i zalanie nim powierzchni sceny wprowadzić może cieka- 
wy nastrój.

•	 Tylne (kontrowe) – światło umieszczone za obiektem oświetlanym. Tworzy efekt „halo”, odcina aktora od tła, akcentując 
jego trójwymiarowość.
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•	 Boczne – światło z bocznej przestrzeni sceny (z kieszeni, portalów). Zapełnia pełną szerokość sceny od jednej kulisy 
do drugiej. Słabo lub w ogóle nie świeci na podłogę. Daje „powietrzny” efekt, w jakim aktor niby nie dotyka podłogi.  
Używane także w wypadkach, gdy należy unikać oświetlania scenografii z przodu czy z tyłu.

•	 Dolne (rampowe) – światło używane do podświetlenia cieni pod oczami oraz do stworzenia tajemniczego, mroczne-
go klimatu.

•	 Trzypunktowy system oświetlania postaci – jest to nic innego jak użycie frontowego, górnego i tylnego kierunku światła.

2. DOBÓR INSTRUMENTU ŚWIETLNEGO

Każdy instrument świetlny wyróżnia się pewnymi charakterystycznymi dla niego cechami. Dlatego też nie jest całkiem obojętne, 
którego z nich i w związku z tym bierzemy pod uwagę następujące kryteria:

•	 Dystans – im większa odległość między reflektorem a danym obiektem, tym moc reflektora musi być większa.

•	 Kąt padania światła – spotykamy urządzenia o stałej ogniskowej, np. pinspot 10°, halogen około 120°, urządzenia, 
w których ten kąt jest regulowany w pewnym zakresie, np. profil 25–50° lub 15–35°. 

•	 Potrzebna moc światła – na scenie spotykamy obwody elektryczne 230 V oraz obwody, w których wartość napięcia jest 
zmieniana przez urządzenie zwane regulatorem. Czasami wymagane jest światło o bardzo dużej mocy. Przykład: gdy musimy 
świecić przez jakiś materiał, gdy mamy przeźrocze umieszczone na drodze naszego światła lub gdy jedyne możliwe miejsce 
umieszczenia reflektora znajduje się w znacznej odległości od sceny. Z drugiej strony zdarzyć się mogą sytuacje, gdy ta moc 
nie musi być duża i jednocześnie nie można regulować mocy urządzenia (dołączonego do obwodu napięcia nieregulowanego 
i którego wartość nie może być zmieniana w czasie; najczęściej jest to napięcie sieci 230 V). Wówczas powinniśmy od razu 
wybrać reflektor o optymalnej mocy.

•	 Rozproszenie światła – urządzenia typu wash wytwarzają światło o miękkich krawędziach, natomiast użycie profilu daje 
nam możliwość uzyskania plamy światła o bardzo ostrych krawędziach.

•	 Ewentualny ruch – do zadań specjalnych, jakimi są śledzenie ruchu na scenie, wykorzystuje się urządzenie typu 
followspot. Jest to urządzenie wysokiej mocy i o charakterystyce urządzenia typu profil, które dodatkowo umieszczone  

W przypadku potrzeby uzyskania efektu wąskiej wiązki światła dobrze widocznej we mgle użyjemy 
pinspota 10° lub innego urządzenia dającego podobny kąt. W innym skrajnym wypadku, jeśli naszym 
celem jest zalanie jak największej przestrzeni sceny światłem danego koloru (efekt morza), wybierze- 
my instrument o jak największym kącie – halogen lub inne urządzenie o zbliżonym kącie.
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jest na specjalnym statywie umożliwiającym ręczną oraz płynną zmianę kierunku świecenia. W przypadku gdy ruch może  
być stały i z góry narzucony, do takiego zadania można wykorzystać programowalną głowę ruchomą.

3. MIESZANIE KOLORÓW

Mieszanie kolorów RGB – mieszanie barw czerwonej (red), zielonej (green) i niebieskiej (blue) przedstawia poniższy diagram.

Gdy dwa z trzech głównych kolorów, czyli czerwony, zielony lub niebieski się zmieszają, tworzą barwę żółtą (yellow), purpurową 
(magenta) lub niebiesko-zieloną (cyan). Proporcjonalne zmieszanie trzech podstawowych barw RGB tworzy światło białe.

Temperatura barwowa – podział kolorów na ciepłe i zimne. Do ciepłych zaliczamy: odcienie żółtego, pomarańcze, czerwienie. 
Do zimnych należą: błękity, zielenie, fiolety.

Wybór koloru i filtrów istotnie wpływa na charakter sceny. Przykładowo czerwień buduje napięcie i poczucie zagrożenia. Ciepłe  
kolory uspokajają. Niektóre filtry dobrze współgrają ze scenografią, inne pozwalają poprawnie oświetlić twarze. Dwie najważ-
niejsze firmy produkujące filtry (Lee, Rosco) posiadają skatalogowaną bazę, która ułatwia dobór filtra do danego efektu.
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VIII. PROJEKTOWANIE ŚWIATŁA W TEATRZE
1. Przeczytanie scenariusza i wykonanie notatek dotyczące scen świetlnych (pora dnia, wnętrze, na zewnątrz, scena przy  

ognisku lub bardzo jasny dzień).

2. Spotkanie z reżyserem i resztą twórców w celu omówienia scen. 

3. Zaznaczenie na rysunku stref do oświetlenia wraz z odpowiednim opisem. 

4. Planowanie rozmieszczenia poszczególnych instrumentów świetlnych:

•	 wykonanie schematu rozmieszczenia potrzebnych reflektorów,

•	 zaznaczenie kierunku świecenia,

•	 dodanie do schematu szczegółów typu numer obwodu lub instrumentu, filtr, gobo, Iris itd. 

5. Montaż urządzeń i instrumentów – posiadając plan, można przystąpić do montażu reflektorów. Schematy określają dokładne 
miejsce, gdzie dany sprzęt powinien się znajdować. Każde urządzenie powinno posiadać odpowiednie zasilanie i połączenie 
z konsoletą oświetleniową. Należy się upewnić, że sztankiet lub wieszak nie jest przeciążony, a elementy na podłodze zostały 
zabezpieczone. Urządzenia emitujące światło także mocno się nagrzewają, dlatego trzeba zachować odpowiedni dystans  
od materiałów łatwopalnych. 

6. Ustawianie kierunku i skupienia światła – gdy odpowiednie urządzenia znajdują się na swoich miejscach i mamy ustawioną 
scenografię, przychodzi czas na ustawienie dokładnego kierunku i skupienia światła. 

7. Programowanie konsoli oświetleniowej według projektu i wymagań reżysera:

•	 wygląd poszczególnych scen,

•	 lista scen,

•	 czasy przejścia,

•	 efekty specjalne, takie jak makra dynamiczne, dym, mgła lub stroboskop. 

8. Próby i poprawki – ostatni etap pracy to często wiele drobnych zmian dotyczących wyglądu poszczególnych scen, zmiany 
czasu przejść, momentu rozpoczęcia wejścia danej sceny świetlnej lub jej zakończenia.
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Cele warsztatów: 

•	 zapoznanie z nazewnictwem elementów architektury teatralnej dotyczącej scenografii oraz z ich przeznaczeniem,

•	 zapoznanie z urządzeniami mechaniki sceny i ich rolą w przedstawieniach,

•	 zapoznanie z definicjami dotyczącymi scenografii oraz jej rodzajami, 

•	 scenografia od początku do końca, czyli procesy dotyczące powstawania projektu, wytworzenia, montażu, magazynowania 
oraz jej losów po zdjęciu przedstawienia z afisza.

Metody pracy:

•	 wykład,

•	 prezentacja multimedialna,

•	 pomoce naukowe w postaci dokumentów, planów, narzędzi i środków służących do montażu scenografii.

I. ZAPOZNANIE Z ARCHITEKTURĄ TEATRU DOTYCZĄCĄ SCENY
Na podstawie planów architektonicznych teatru omawiamy rozmieszczenie, nazewnictwo i przeznaczenie pomieszczeń oraz 
części widowni i sceny:

•	 Foyer – sala, inne obszerne pomieszczenie lub korytarz w budynku teatralnym, obok widowni i sceny, przeznaczone do tego, 
aby publiczność przebywała tam podczas przerw w spektaklu.

•	 Widownia parter – najniższy poziom miejsc dla widzów w sali widowiskowej w teatrze. 

•	 Widownia balkon – piętro lub piętra widowni teatralnej.

•	 Jaskółka – najwyższa kondygnacja, galeria z miejscami dla widzów lub urządzeń teatralnych.

•	 Loża – wydzielona, reprezentacyjna część sali widowiskowej, wyposażona w miejsca siedzące dla kilku osób, zwykle w formie 
niewielkiego balkonu lub wnęki z balustradą, która często w budynkach historycznych zaadaptowana jest na miejsce insta-
lacji oświetlenia scenicznego.

•	 Kabiny realizatorów: światła, dźwięku, multimediów – pomieszczenia zazwyczaj umieszczone w tylnej górnej części 
widowni, z których realizatorzy obsługują przedstawienia.

•	 Proscenium – w teatrze ze sceną pudełkową jest to część przestrzeni gry wysunięta przed ramę okna scenicznego i znaj-
dująca się najbliżej widowni przed podniesieniem kurtyny. Stanowi jedyną widoczną część przestrzeni gry. Zazwyczaj pozba-
wione dekoracji, bywa wyposażone w drzwi umieszczone po jego bokach i służące do wejść i wyjść aktorów. Jest rodzajem 
przestrzeni pośredniej – miejsca, z którego aktorzy mogą zwrócić się do widzów, wygłaszając monolog.
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•	 Scena – część budowli teatralnej usytuowana wyżej od widowni i oddzielona od niej kurtyną, odpowiednio wyposażona pod 
względem technicznym, stanowi miejsce gry aktorów.

•	 Scena otwarta – scena bez kurtyny lub z rozsuniętą bądź podniesioną kurtyną.

•	 Kurtyna – ruchoma (podnoszona lub rozsuwana) zasłona, najczęściej z tkaniny, oddzielająca w teatrze scenę pudełkową 
od widowni, a także dzieląca scenę na części. Istnieją trzy rodzaje kurtyny: podnoszona (włoska), rozsuwana (niemiecka), 
rozsuwana i podnoszona jednocześnie (francuska).

•	 Żelazna kurtyna – kurtyna podnoszona, wykonana z materiału ognioodpornego, chroniąca przed rozprzestrzenianiem się 
pożaru, zamykana na czas przerw w pracy teatru (w niektórych teatrach stosowana jest kurtyna wodna).

•	 Kulisy – element perspektywicznej dekoracji teatralnej zawierającej płaskie ścianki dekoracyjne umieszczone symetrycznie 
po obu stronach sceny, kotary, przepierzenia, przesuwane w rowkach podłogi lub opuszczane z nadscenia, umożliwiające 
szybką zmianę dekoracji i oświetlenia.

•	 Kanał orkiestrowy – miejsce znajdujące się pomiędzy widownią a sceną przed proscenium lub w proscenium (w zależności 
od potrzeby – zakryty lub odkryty), gdzie usytuowana jest orkiestra lub wykorzystywana w inny sposób w zależności od zamy-
słu scenograficznego.
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•	 Okno sceniczne – część sceny oddzielająca proscenium od sceny, gdzie zazwyczaj umieszczony jest kanał, w którym 
porusza się kurtyna.

•	 Mantel – ruchome zastawki umieszczone z lewej i prawej strony, pozwalające na zawężenie szerokości okna scenicznego.

•	 Wieże sceniczne – konstrukcje znajdujące się z lewej i prawej strony za oknem scenicznym, na których zamontowano 
reflektory lub inne urządzenia potrzebne w trakcie realizacji przedstawień. 

•	 Antresola – pomost techniczny wokół obrysu sceny, znajdujący się na określonej wysokości, dający dostęp do urządzeń 
mechaniki sceny.

•	 Strop techniczny – miejsce pod stropem sceny, na którym zamontowane są urządzenia mechaniki sceny, np. bloczki linowe 
(w związku z tym nazywany często blokownią).

•	 Komin sceniczny – przestrzeń nad sceną, w której zamontowane są ruchome urządzenia mechaniki sceny (sztankiety, 
rampy oświetleniowe) mająca zazwyczaj dwie wysokości okna scenicznego.

•	 Podscenie – przestrzeń pod sceną, w której zamontowane są ruchome urządzenia mechaniki sceny (zapadnie). 
W niektórych przypadkach wykorzystywana jest jako magazyn dekoracji.

•	 Zascenie – pomieszczenia znajdujące się poza sceną, zaplecze służące jako skład dekoracji, garderoby, jak również 
magazyny, warsztaty itp. 
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•	 Kieszeń sceniczna – pomieszczenie znajdujące się przy scenie (z lewej, prawej lub z tyłu) służące jako skład dekoracji 
używanej w trakcie przedstawienia.

Pozostałe pomieszczenia to:

•	 magazyn dekoracji, 

•	 magazyn okotarowania,

•	 pomieszczenie montażystów dekoracji,

•	 magazyn kostiumów,

•	 pomieszczenie garderobianej,

•	 magazyn rekwizytów,

•	 rekwizytornia,

•	 magazyn elektroakustyczny,

•	 warsztat elektroakustyczny.

 

II. ZAPOZNANIE Z URZĄDZENIAMI MECHANIKI SCENY I ELEMENTAMI 
STAŁYMI WYSTĘPUJĄCYMI NA SCENIE
Omówienie rozmieszczenia, nazewnictwa i przeznaczenia urządzeń mechaniki sceny i elementów stałych występujących  
na scenie (na podstawie zdjęć i rysunków):

•	 Most portalowy – stała lub ruchoma platforma z kładką, do której mocowane są urządzenia oświetlenia scenicznego.

•	 Sztankiet sceniczny – ruchoma rura lub kratownica zwieszona na linach stalowych, służąca do mocowania okotarowania 
i elementów dekoracji (manualne lub elektryczne).

•	 Rampy oświetleniowe – ruchoma rura lub kratownica zwieszona na linach stalowych, służąca do mocowania oświetlenia 
scenicznego (manualne lub elektryczne). 

•	 Blokownia – potoczna nazwa stropu technicznego.

•	 Sznurownia – potoczna nazwa mechanizmów mechaniki scenicznej zamontowanych na ścianie sceny, służących 
do manualnej obsługi sztankietów i ramp oświetleniowych.

•	 Scena obrotowa – fragment podłogi scenicznej w postaci obrotowej tarczy. Ułatwia szybkie zmiany dekoracji, 
wykorzystywana też w celu uzyskania efektów scenicznych. Rodzaje: monolityczna, łączona, przenośna, przesuwna.
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•	 Klapy podłogowe – elementy otwierane montowane w otworach opuszczonej zapadni lub odkrytego kanału orkiestrowego.

•	 Pochylnie – ukośne podesty będące integralną częścią dekoracji teatralnej (stałe lub ruchome).

•	 Podesty.

•	 Schody i barierki.

•	 Zapadnie – występują hydrauliczne, elektryczne łańcuchowe i śrubowe.

•	 Okotarowanie – wykonane z tkanin elementy najczęściej zawieszone na sztankietach, pozwalające na zawężenie boczne, 
górne lub skrócenie przestrzeni sceny, najczęściej czarne, lecz w zależności od zamysłu scenograficznego mogą być 
w innych kolorach, ewentualnie malowane według zaplanowanego rysunku. Pozwalają na ukrycie przed widzem techniki 
scenicznej i elementów dekoracji z innych odsłon przedstawienia.

•	 Kulisy – pozwalają na boczne zawężenie sceny.

•	 Paludamenty (fartuchy) – pozwalają na zmniejszenie wysokości sceny. 
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•	 Horyzonty – skracają głębokość sceny.

•	 Podłogi.

III. ROLA I RODZAJE SCENOGRAFII W HISTORII TEATRU
Krótki rys historyczny rozwoju teatru i scenografii oraz związane z tym nazewnictwo na postawie prezentacji multimedialnej.

Scenografia – plastyczne i architektoniczne ukształtowanie przestrzeni scenicznej widowiska teatralnego.

1. Plastyczne:

•	 światła sceniczne,

•	 projekcje multimedialne.
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2. Architektoniczne:

Dekoracja – zespół elementów architektonicznych, mebli i rekwizytów, które wyznaczają miejsce akcji inscenizowa-
nego przedstawienia.

IV. RODZAJE SCEN:
•	 Amfiteatr – w architekturze starożytnej była to otwarta budowla widowiskowa, zbudowana na planie elipsy, z areną pośrod-

ku i schodkową widownią. Współcześnie – widownia lub jej część, wznosząca się koliście lub półkoliście ku górze. Budowla 
posiadająca tego typu widownię także nazywana jest amfiteatrem.

•	 Scena symultaniczna – charakterystyczna dla teatru średniowiecznego, składająca się z kilku mansjonów (domków) 
ustawionych na wycinku koła lub prostej, w których akcja dramatu rozgrywała się jednocześnie. 

•	 Mansjon – typ sceny średniowiecznej, pomost otwarty z jednej lub trzech stron i przedstawiający jedno miejsce akcji 
związane z konkretnym epizodem.

•	 Scena elżbietańska (szekspirowska) – wielopoziomowa, składa się z przestronnego podium w kształcie prostokąta 
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lub trapezu, wysuniętego ku widowni, a także przylegającego do niego z tyłu piętrowego budynku scenicznego z galeryjką, 
wykorzystywana jako scena górna. 

•	 Scena pudełkowa (szufladkowa) – tworzy zamkniętą przestrzeń ograniczoną bocznymi i górnymi dekoracjami, a w tylnym 
planie prospektem. Jest oddzielona od widowni proscenium, kurtyną i kanałem dla orkiestry.
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V. PROCES TWÓRCZY PRZY POWSTAWANIU ZAMYSŁU  
PLANÓW SCENOGRAFII
1. Omówienie procesu powstawania zamysłu i planów scenografii:

•	 zapoznanie z tekstem, do którego ma powstać scenografia,

•	 konsultacje scenografa z reżyserem, mistrzem oświetlenia, 

•	 powstanie zarysu scenografii,

•	 stworzenie scenopisu, szczegółowych planów, makiety i kosztorysu scenografii,

•	 zatwierdzenie do wykonania. 

2. Omówienie przykładowych projektów scenografii i elementów dekoracji w niej występujących.

VI. PROCES PRODUKCJI SCENOGRAFII NA PODSTAWIE PLANÓW:
1. Zapoznanie z planami scenografii kierownika technicznego, głównego brygadzisty sceny, pracowników pracowni stolarskiej 

i modelatorsko-plastycznej,

2. Omówienie technologii wykonania i doboru potrzebnych materiałów z uwzględnieniem zasobów będących w posiadaniu 
teatru (meble, posadzki i inne elementy scenograficzne),

3. Stworzenie dokumentacji dotyczącej produkcji, montażu i używania dekoracji (omówienie na przykładzie),

4. Wykonanie elementów scenografii zgodnie z zachowaniem przepisów BHP dotyczących produkcji przez pracownię stolarską,

5. Prace wykończeniowe (nakładanie faktury, malowanie, tapetowanie oraz inne prace wynikające z projektu) przez pracownię 
modelatorsko-plastyczną,

6. Obowiązkowa impregnacja przeciwpożarowa elementów dekoracji.

VII. MONTAŻ SCENOGRAFII NA SCENIE I ZWIĄZANE Z TYM PRACE 
I OBOWIĄZKI
1. Omówienie typowych elementów scenografii na podstawie zdjęć z przedstawień teatralnych:

•	 ściany,

•	 zastawki,
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•	 podesty,

•	 schody,

•	 barierki,

•	 pochylnie. 

2. Sposoby oraz materiały i narzędzia wykorzystywane przy montażu dekoracji:

•	 szprajsa,

•	 kątownik podporowy i łączeniowy,

•	 zawiasy i kumple,

•	 świderki z oporem i bez,

•	 teksy i zszywki,

•	 taśmy sceniczne,

3. Omówienie przepisów BHP obowiązujących przy montażu.

VIII. PRZECHOWYWANIE I PRZEWÓZ SCENOGRAFII:
•	 metody przenoszenia elementów dekoracji,

•	 sposoby i miejsca magazynowania,

•	 zabezpieczenia dekoracji w trakcie jej przewożenia.

IX. CO SIĘ DZIEJE ZE SCENOGRAFIĄ PO ZDJĘCIU PRZEDSTAWIENIA 
Z AFISZA:
•	 ponowne wykorzystanie w innych projektach,

•	 sprzedaż do innego teatru w celu minimalizowania kosztów produkcji,

•	 likwidacja i utylizacja (omówienie procedury).





Kamil Banach 
Agnieszka Popek-Banach  
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Afisz to drukowany tekst informacyjny lub reklamowy, do którego drukarz dobierał 
odpowiednią czcionkę, a całość mógł zdobić ornamentem. Afisz występuje jako druk 
czysto informacyjny.

Plakat to jednostronny druk dużego formatu, co najmniej A3.

Różnica między afiszem a plakatem dotyczy proporcji między obrazem  
a tekstem. W afiszu przeważa tekst, w plakacie zaś obraz (wyjątek stanowi  
plakat typograficzny, w którym litera pełni główną rolę, często dekoracyjną). 

Kolejna różnica polega na tym, że plakat jest uznany za dziedzinę sztuki,  
natomiast afisz pełni funkcję czysto użytkową.

Niektórzy początków afisza i plakatu upatrują jeszcze w starożytności.

Jeśli przyjąć, że obie formy stanowią ogłoszenia przyklejane do ściany, to przykłady 
takich pierwszych reklam odnajdziemy już w starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie  
do publicznej wiadomości podawano w ten sposób prawa i rozporządzenia senatu.

Afisz był formą wcześniejszą niż plakat. Istniał bowiem od ok. 1450 roku, kiedy  
to Johannes Gutenberg wynalazł druk.

Odkrycie w 1798 roku litografii (techniki graficznej, w której rysunek przeznaczony 
do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym) przez Niemca Alojzego 
Senefeldera, pozwoliło na zmianę formatu afisza z małego druku na większy, a tym 
samym na dostrzeżenie tej formy drukarskiej z większej odległości.
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I. OJCOWIE PLAKATU 
Za ojców plakatu można uznać francuskiego grafika Julesa Chéreta 
i postimpresjonistę Henriego de Toulouse-Lautreca. Obaj artyści 
tworzyli wielobarwne litografie, a ich ulubionym motywem było piękno 
kobiecego ciała.

Twórczość Lautreca otworzyła nowy rozdział w historii, natomiast  
on sam usamodzielnił plakat jako gatunek. W miarę upływu czasu  
okazało się, że najlepszym miejscem na rozwieszanie plakatów jest 
przestrzeń publiczna i ulica.

Henryk Tomaszewski – jeden z czołowych twórców Polskiej Szkoły 
Plakatu – wypowiedział to lapidarne i zarazem znaczące zdanie: 
Salonem plakatu jest ulica1.

II. POLSKA SZKOŁA PLAKATU
Zjawisko Polskiej Szkoły Plakatu przypada na lata 60. XX wieku. 

Przedstawicielami tego zjawiska byli dwaj wybitni graficy i profesorowie 
prowadzący swoje pracownie na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych: 
Henryk Tomaszewski, nazywany niejednokrotnie „papieżem Polskiej Szkoły 
Plakatu”, oraz Józef Mroszczak, a także ich uczniowie (Roman Cieślewicz, 
Jan Lenica, Jan Młodożeniec, Franciszek Starowieyski, Waldemar Świerzy, 
Wojciech Zamecznik, Wojciech Fangor, Wiktor Górka, Rosław Szaybo, Maciej 
Hibner, Mieczysław Wasilewski oraz Andrzej Krajewski).

Mimo wielu różnic stylistycznych i wizualnych wspólną cechą plakacistów spod 
znaku Polskiej Szkoły Plakatu była lapidarność i oszczędność formy, wymowna 
ironia, a także nowatorskie liternictwo. Charakter twórczości polskich plakacistów 
określany bywał jako styl „niezależności i bystrości rozumu”2.

Henryk Tomaszewski tak podsumował to zjawisko: Po prostu, obraz do oglądania zamieniliśmy na obraz do czytania. To urzekło. 
Nazwano to na świecie polską szkołą plakatu . 
1 Polska Szkoła Plakatu. Obraz dla wszystkich, „Polityka. Wydanie specjalne. Salon” nr 6, 2021, 22.03.2021, s. 16, https://www.polityka.pl/salon/2109043,1,
polska-szkola-plakatu.read [dostęp 21.10.2022].
2 Frank Fox, Polskie plakaty – bój na papierze, „Zwoje”, nr 3, 2001 [dostęp 30.12.2008, zarchiwizowane z adresu 29.01.2018].
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Kluczowym wydarzeniem dla Polskiej Szkoły Plakatu było podpisanie w 1947 roku przez Henryka Tomaszewskiego i jego kolegę  
ze studiów Eryka Lipińskiego umowy z centralnym dystrybutorem Film Polski.

Od tego momentu plakat kinowy, do niedawna uznawany za czarną owcę grafiki użytkowej, dołączył do tematycznego panteonu, 
obok plakatu teatralnego, cyrkowego czy społeczno-politycznego.

Artyści plakaciści, reprezentanci Polskiej Szkoły Plakatu, zyskali wielką światową sławę, która doprowadziła do zainteresowania 
sztuką plakatu, rozwojem tej formy graficznej oraz powstaniem pierwszego na świecie biennale plakatu, a następnie Muzeum 
Plakatu w Wilanowie.

III. LATA 70.
W latach 70. XX wieku zadebiutowało nowe pokolenie grafików, 
spośród których największym uznaniem cieszyli się: Andrzej 
Pągowski, Rafał Olbiński, Wiesław Wałkuski, Jan Sawka, Lech 
Majewski, Mieczysław Górowski, Roman Kalarus, Eugeniusz 
Skorwider oraz Lex Drewinski.

Mimo iż zjawisko Polskiej Szkoły Plakatu wygasło, plakat nie umarł,  
lecz stale się rozwija za sprawą kontynuatorów tej sztuki, takich jak: 
Piotr Młodożeniec, Sebastian Kubica, Monika Starowicz, Stefan 
Lechwar, Michał Batory, Ryszard Kajzer, Maja Wolna, Leszek 
Żebrowski, Mirosław Adamczyk, Maks Bereski i wielu innych.

IV. PLAKAT NA ŚWIECIE
Miłość do plakatu rozlała się na cały świat, o czym świadczą liczne imprezy plaka- 
towe. W samych Chinach są obecnie cztery biennale dotyczące tej dziedziny sztuki, 
a ponadto jest jeszcze wiele międzynarodowych wydarzeń, takich jak:  wystawy, prze-
glądy, festiwale, konkursy, biennale, triennale czy quadriennale plakatu, np. w Meksyku, 
Boliwii, Ekwadorze, Słowacji, Stanach Zjednoczonych, Armenii, Bułgarii i wielu in- 
nych miejscach.

Podobnie jak przybywa imprez na skalę światową, powiększa się liczba twórców, a także 
nadesłanych na konkursy prac, a do plakatowej mapy świata nieustannie dołączają nowe 
kraje. Na tegoroczną edycję Biennale Plakatu w Ekwadorze zgłoszono 11 672 plakaty 
z 84 państw.
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Ludzie od zawsze chcieli o czymś informować i takim najszybszym 
komunikatem wizualnym autora z odbiorcą jest właśnie plakat.

[Karol Grabias, Teologia Polityczna]: Z dzieł polskich plakacistów 
bije pewien rodzaj intelektualizmu. Henryk Tomaszewski miał zwyczaj 
stawiania swoim uczniom zadań, obrazowania abstrakcyjnych pojęć. 
Metoda ta miała wpływ na ten intelektualny rys polskich plakacistów.

Mieczysław Wasilewski: Dobrze pamiętam te intelektualne ćwiczenia 
(…). To była specyfika tego, jak Henryk stawiał przed studentami różne 
tematy. Często wybierał fragmenty „Myśli nieuczesanych” Stanisława 
Jerzego Leca. I właśnie frazy z Leca oddawały w rzeczywisty sposób 
istotę plakatu jako telegramu wizualnego. Wystarczy słowo, reszta jest 
gadaniem – jak mawiał autor tych aforyzmów. I to była metoda Henryka3.

3 Mieczysław Wasilewski: Trzy sekundy muszą wystarczyć [rozmowa Karola Grabiasa z Mieczysławem Wasilewskim], Teologia Polityczna, https://teolo-
giapolityczna.pl/mieczyslaw-wasilewski-polski-plakat-byl-bardzo-zroznicowany-formalnie [dostęp 26.10.2022].

V. PRZEPIS NA PLAKAT
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powinien zapraszać nas na wydarzenie  
ze świata teatru, sztuki, kina lub muzyki.

Informować nas o tym:  
Co? Kto? Gdzie? I kiedy?

Jest on niezwykle różnorodny zarówno 
tematycznie, jaki formalnie.

powinien walczyć!

Nie może być obojętny, lecz 
zaangażowany i aktualny!

Powinien stanowić manifest 
myśli i emocji, a także musi być 

celny niczym pocisk!

powinien skutecznie zachęcić nas  
do nabycia danego dobra czy produktu.

Plakaty reklamowe najczęściej umieszczane 
są w przestrzeni publicznej na słupach 

bądź citylightach. Osoby, które obok nich 
przechodzą, mają jedynie ok. 3 sekund  

na to, aby zapoznać się z ich treścią.  
Bardzo ważna jest więc skuteczność oraz  

jasny i klarowny komunikat.

VI. RODZAJE PLAKATU
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Henryk Tomaszewski uczył swoich uczniów nie tego, jak zrobić najpiękniejszy czy najlepszy plakat na świecie, lecz tego,  
by myśleć! „Otwierał głowy” swoich studentów na porzucenie wytartych wzorców i wytyczanie nowych graficznych ścieżek. 
Zachęcał ich, by wychodzili ze swojej bezpiecznej strefy komfortu i zamiast posługiwać się prawą ręką korzystali z lewej ręki  
na rzecz projektów bardziej „żywych”, szczerych, spontanicznych i świeżych – „nieugłaskanych bazgrołów”.

VII. PROCES TWÓRCZY
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Niektórzy z nich, jak Jan Lenica, stawiali wręcz na epatowa- 
nie brzydotą.

Plakat polski nie miał pretensji ku temu, by być ładnym. 
Pierwszym „brzydalem”, infantylistą Polskiej Szkoły Plakatu, 
był Jan Lenica: „Jest tu postawa antyestetyzująca, tępienie 
wszystkiego, co trąci ‘ładniusim’, operowanie szokiem – widz, 
który wydusza z siebie miły uśmieszek w nadziei, że zobaczy  
coś twarzowego, zaraz dostanie kijem (graficznym)  
po łbie (…)” – pisze Zygmunt Kałużyński4.

W plakacie odejmować znaczy dodawać.
Lex Drewinski

Plakat musi śpiewać!
Jan Lenica

Plakat musi być jak dziwka, idziesz ulicą 
i natychmiast rzuca się w oczy. 

Henryk Tomaszewski

4 Jan Lenica, opr. Z. Kałużyński, WAiF, Warszawa 1964, za: Polska Szkoła Plakatu, https://culture.pl/pl/artykul/polska-szkola-plakatu [dostęp 26.10.2022].
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VIII. ĆWICZENIA PLAKATOWE 

Ćwiczenia dla dzieci

1. DORYSOWYWANKI

Czas trwania: 45 minut

 

Narzędziownik

Niezbędne:

•	 wydruki w formacie A4 (zdjęcia przedmiotów codziennego 
użytku w kolorze lub czarno-białe),

•	 gazety, czasopisma, wycinki (ważne, by w czasopismach  
były twarze, z których dzieci będą mogły wycinać oczy, usta, 
nosy do personifkowania przedmiotów; można je też wyciąć 
dzieciom własnoręcznie, by ułatwić i przyspieszyć zadanie),
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Cel: Rozwój kreatywności.

Przebieg: Nauczyciel rozdaje dzieciom wydruki przedstawiające zdjęcia przedmiotów z życia codziennego, warzyw lub owoców 
(każdemu po jednym arkuszu).

Wskazówka: 

•	 Dla najmłodszych dzieci powinny być przygotowane wydruki prostych i znanych przedmiotów, takich jak: łopatka do piasku, 
łyżka do zupy, szczoteczka do zębów, banan, pietruszka.

•	 Dla starszych dzieci należy wybrać bardziej skomplikowane w formie przedmioty, takie jak: tarka do warzyw, korkociąg, 
prawidło do butów, a nawet blok mieszkalny.

Zadanie: Ćwiczenie polega na przekształceniu wydrukowanego przedmiotu w zupełnie inny. Ma pobudzać kreatywność, pomy-
słowość i nieszablonowość. Im przekształcenie będzie dalsze od pierwowzoru, tym lepiej, np. zamiana pietruszki w syrenę.

2. PLAKAT DO SPEKTAKLU KOPCIUSZEK NA PODSTAWIE ZNANEJ BAŚNI BRACI GRIMM

Czas trwania: 2 × 45 minut 

Wskazówka: Realizację tego ćwiczenia można poprzedzić wizytą w  teatrze i  obejrzeniem spektaklu Kopciuszek lub lekturą 
tej baśni.

•	 kleje w sztyfcie,

•	 nożyczki,

•	 kolorowe flamastry, cienkopisy, markery.

Dodatkowe:

•	 kredki,

•	 farby, pędzle, naczynka na wodę, palety malarskie,

•	 kolorowe papiery.
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Wskazówka: Można przygotować dzieciom wydruki w formacie A4 czarno-białych lub kolorowych
zdjęć przedmiotów, przydatnych do plakatu (np. elegancki bucik, zegar, dynia, miotła, korona, schody),  
z których dzieci będą mogły wycinać elementy do kolażu.

Cel: Realizacja plakatu do inscenizacji baśni dla dzieci Kopciuszek.

Nauka podstaw myślenia plakatowego oraz zapoznanie się z elementami technik plastycznych, takimi jak kolaż czy malarstwo.

Przebieg: Nauczyciel omawia z dziećmi treść Kopciuszka. Zadaje pytania o to, co było esencją tej historii. Następnie pyta 
o to, jakie przedmioty się w niej pojawiały i odgrywały istotną rolę, po czym rysuje je schematycznie na tablicy. 

Zadanie to polega na wspólnym znalezieniu „wizualnego koncentratu” treści baśni braci Grimm, w którym nie powinno zabraknąć 
przedmiotów takich jak bucik, czarodziejska różdżka czy zegar.

Nauczyciel rozdaje dzieciom kartki z bloku technicznego w formacie A3, na których mali plakaciści wykonają swoje dzieła.

Wskazówka: Jeśli dzieci potrafią już pisać, warto, by na plakacie zawarły tytuł spektaklu Kopciuszek. Należy przy tym zwrócić 
uwagę, by był on czytelny i stanowił istotny element dzieła plakatowego (był odpowiedniej wielkości).

Narzędziownik

•	 kartki z bloku technicznego w formacie A3,

•	 kredki,

•	 farby, pędzle, naczynka na wodę, palety malarskie,

•	 kolorowe papiery,

•	 kleje w sztyfcie,

•	 nożyczki,

•	 gazety, czasopisma, wycinki do kolażu,

•	 ołówek, gumka.
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Ćwiczenia dla młodzieży

1. KALAMBURY PLAKATOWE

Czas trwania: 45 minut

 

Cele warsztatów:

•	 nauka przez zabawę,

•	 gimnastyka dla mózgu, 

•	 poznanie i rozwijanie plakatowego, skrótowego myślenia,

•	 poszukiwanie głębszych skojarzeń.

Przebieg: Kalambury plakatowe to swoisty miks dwóch znanych powszechnie zabaw: kalamburów rysunkowych połączonych 
z grą Tabu eliminującą pierwsze skojarzenia.

•	 Nauczyciel, stojąc przy tablicy, typuje pierwszego ucznia do zabawy w kalambury.

•	 Następnie pokazuje mu małą karteczkę z zadaniem (tak by inni uczniowie nie widzieli), na której jest tytuł znanego filmu oraz 
przekreślona ikonka dotycząca pierwszego skojarzenia związanego z tym filmem.

Narzędziownik

•	 wydrukowane karteczki z zadaniem (format poziomy, 
wizytówkowy ok. 90 × 50 mm),

Ważne: Wzory przykładowych kart do wycięcia      
zamieszczone są na końcu konspektu.

•	 tablica, kreda, gąbka lub tablica suchościeralna typu flipchart 
z markerem i ściereczką.
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Przykład poniżej:

Zadaniem ucznia jest możliwie najtrafniej i najszybciej rysunkowo przedstawić dany tytuł filmu, nie posługując się przy  
tym pierwszym skojarzeniem. Ćwiczenie to ma rozwijać wyobraźnię oraz pobudzić myślenie i kreatywność.

Ważne: Tylko i wyłącznie rysujemy! Nie można: mówić, pokazywać, pisać liter i cyfr. 

Po odgadnięciu tytułu do tablicy przychodzi osoba, której udało się rozpoznać dany film, lub kolejny uczeń z ławki.

Podsumowanie: Ćwiczenie w sposób lekki i przyjemny uczy plakatowego, abstrakcyjnego myślenia. W myśl zasady 
znanego polskiego plakacisty Lexa Drewinskiego „Less is more” (Mniej znaczy więcej) kształtuje selektywne myślenie  
i dążenie do minimalizmu. Dodatkowo motywuje do głębszych eksploracji danego tematu i poszukiwania nieoczywistych 
skojarzeń wizualnych.

2. REALIZACJA PLAKATU DO SPEKTAKLU HOBBIT, SCENICZNEJ WERSJI KSIĄŻKI J.R.R.TOLKIENA

Wskazówka: Realizację tego ćwiczenia można poprzedzić lekturą książkiJ.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem lub 
obejrzeniem serii filmowej Petera Jacksona: Hobbit: Niezwykła podróż (2012), Hobbit: Pustkowie Smauga (2013), Hobbit: 
Bitwa Pięciu Armii (2014).

Czas trwania: 2 × 45 minut
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Narzędziownik

•	 kartki z bloku technicznego w formacie A3,

•	 kredki,

•	 farby, pędzle, naczynka na wodę, palety malarskie,

•	 kolorowe papiery,

•	 kleje w sztyfcie,

•	 nożyczki,

•	 gazety, czasopisma, wycinki do kolażu,

•	 ołówek, gumka.

Wskazówka: można przygotować uczniom wydruki w formacie A4 z czarno-białych lub kolorowych zdjęć z elementami 
przydatnymi do plakatu, takimi jak: pierścień, góry, drzewa, elementy zbroi, miecz.

Cel: Realizacja plakatu do inscenizacji książki Hobbit.

Zastosowanie  podstaw myślenia plakatowego poznanych w poprzednim ćwiczeniu z kalamburami plakatowymi. 

Przebieg: Przed przystąpieniem do realizacji plakatu warto sobie przypomnieć poprzednie ćwiczenie (kalambury plakatowe) 
i zastanowić się wspólnie z uczniami nad wizualnymi skojarzeniami dotyczącymi Hobbita. Uczniowie mogą kolejno rysować 
je w formie ikonek na tablicy. 

Ważne: Nie powinno zabraknąć: pierścienia, gór, skarbu, smoka czy włochatej stopy hobbita :)

Wprowadzenie do plakatu: Zanim uczniowie przystąpią do tworzenia plakatów, można im przybliżyć zasady charakterystyczne dla 
tej dziedziny projektowania graficznego:

•	 W plakacie odejmować znaczy dodawać. – Lex Drewinski

•	 W sztuce plakatu istotne jest dążenie do syntezy, uproszczenia, wizualnego minimalizmu i „nieprzegadania”.

•	 Plakat często posługuje się znakiem graficznym i metaforą.
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•	 Plakat musi śpiewać! – Jan Lenica

•	 Dobry plakat powinien działać, mieć moc; nie być obojętnym dla odbiorcy; zapadać w pamięć, tak jak muzyczny hit wpada 
w ucho.

•	 Plakat lubi mocne, jaskrawe kolory i posługiwanie się kontrastem barwnym i znaczeniowym.

Wskazówka:  Aby zainspirować uczniów do działań plastycznych można dodatkowo przygotować krótką prezentację zawierającą 
przykładowe plakaty wielkich mistrzów polskiego plakatu, np. Henryka Tomaszewskiego, Jana Lenicy, Andrzeja Krajewskiego, 
Lexa Drewinskiego, Hakobo czy Studia Homework.

Realizacja: Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z bloku technicznego w formacie A3, na których młodzież będzie realizowała 
swoje plakaty.

Ważne: Plakat teatralny to reklama danego spektaklu, komunikat łączący obraz z treścią, dlatego też bardzo istotne 
jest, by każda realizacja posiadała poniższe informacje: 

•	 Hobbit (tytuł powinien być odpowiednio wyeksponowany i czytelny, można go napisać odręcznie, powycinać z gazet, 
kolorowych papierów lub wykreować własny krój pisma, np. nawiązujący swoim wyglądem do Tolkienowskiego świata rodem 
ze Śródziemia).

•	 J.R.R. Tolkien (autor powinien być znacznie mniejszy niż tytuł, tak by zachowana była właściwa gradacja treści).

3. PISEMNA INTERPRETACJA WYBRANEGO DZIEŁA PLAKACISTY

Pedagog sam może wskazać konkretny plakat, np. Makbet Andrzeja Pągowskiego, lub pozostawić wybór uczniom.

Wskazówka: Realizacja tego ćwiczenia może pełnić funkcję pracy domowej.

Cel: Zapoznanie młodzieży ze sztuką i twórcami plakatu, pogłębiona analiza dzieła graficznego.

Ważne: Istotne jest, by uczeń rozłożył dzieło plakatowe na czynniki pierwsze i zwrócił uwagę na szereg składowych, 
wśród których są:

•	 informacje o autorze plakatu,

•	 informacje o czasie powstania, ewentualnie o nurcie artystycznym (np. plakat secesyjny),
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•	 kontekst powstania dzieła (klient, zleceniodawca, instytucja kultury),

•	 technika, środki artystycznego wyrazu,

•	 treść dzieła – jego kompozycja, kolorystyka, nastrój, tematyka, symbolika, ikonografia.
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