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Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 
Reclaimed Avant-garde – Odzyskana Awangarda, 13-14 listopada 2017 
Program konferencji 
 
13 listopada 
 
Levan Khetaguri ( Instytut Bada ń Sztuki /ARI/ w Tbilisi ) 
Tbilisi: fenomen krzy żowania si ę kultur  
Tbilisi od wieków było i nadal jest wieloetnicznym miastem gotowym na alchemiczne zaślubiny kultur. Chciałbym 
się podzielić z Wami alchemią tego miasta, które na przełomie XIX i XX wieku było wibrującym miejscem 
działalności artystów, mistyków, intelektualistów i awanturników. Tu powstał pierwszy instytut Gurdżijewa, tu 
działali Pirosmani i Iliazdy, tu miały miejsce liczne eksperymenty teatralne wyrastające z różnorodnych koncepcji. 
Tak zwana “awangarda tifliska” była mieszanką sztuk wizualnych, performatywnych, kina i praktyk 
ezoterycznych, wolną od znamion etnicznych, ale wyrastającą z różnorodnych tradycji i wpływów kulturowych. 
Wykład otwieraj ący (13 listopada 9.30 – 10.15) 
 
 
I SESJA: DRAMATURGIE PRZESTRZENI  

Dariusz Kosi ński (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego/ Uniwersytet Jagiello ński) 
Polska awangarda i dramaturgia przestrzeni: Strzemi ński, Kobro, Dobrodzicki 
W tekstach polskich artystów awangardowych związanych raczej ze sztukami plastycznymi niż z teatrem znaleźć 
można oryginalne koncepcje dramaturgii przestrzeni, inspirujące (także dzisiaj) dla teatru. Autorami pierwszej są 
najbardziej znani twórcy polskiej awangardy: rzeźbiarka Katarzyna Kobro i malarz oraz wybitny teoretyk 
Władysław Strzemiński, tu przywoływani jako twórcy koncepcji „dramatyzmu przestrzeni” i rytmu 
czasoprzestrzennego. Twórcą drugiej jest malarz Adam Dobrodzicki, który zasłynął jako reżyser awangardowej 
inscenizacji Ulicy dziwnej Kazimierza Czyżowskiego w Reducie (1922). 
I sesja: Dramaturgie przestrzeni (13 listopada 10.2 0 – 10.40) 
 
Martina Mašlárová (Instytut Teatralny w Bratysławie ) 
Przestrze ń jako medium mi ędzy fundamentem tematycznym a formaln ą nadbudow ą  
Wizja przestrzeni odgrywała zasadniczą rolę w pracach teatralnych Ľudovíta Fulli i Viktora Šulca oraz jego 
nadwornego scenografa Františka Tröstera – artystów reprezentujących obszar pomiędzy czeskim a słowackim 
teatrem w przedwojennej Republice Czecho-Słowackiej. Šulc wprost mówił o teatrze przestrzeni jako o swojej 
koncepcji tego, jak teatr powinien wyglądać, ponieważ według niego to właśnie doświadczenie przestrzeni 
pozostaje w żywej pamięci widza. Kluczowe dla ich poszukiwań było zerwanie z teatralną iluzją i dążenie do 
przeciwstawienia aktora przestrzeni o własnej, precyzyjnie obmyślonej dramaturgii. 
I sesja: Dramaturgie przestrzeni (13 listopada 10.4 0 – 11.00) 
 
Višnja Ka čić Rogoši ć (Uniwersytet w Zagrzebiu) 
Dramaturgia przestrzeni w chorwackim performansie a wangardowym 
Analizując koncepcje przestrzeni teatralnej stworzone w kręgu chorwackiej awangardy, podejmę próbę ich 
typologii oraz wskazania najważniejszych tendencji. Podczas gdy niektórzy przedstawiciele awangardy 
chorwackiej starali się zniszczyć fundamenty instytucjonalnej przestrzeni przedstawieniowej poprzez wpływanie 
na kształt rzeczywistości pozateatralnej i przenoszenie przedstawień na widownię, inni znajdowali twórczą 
alternatywę dla przestarzałych konwencji, przekształcając przestrzeń w aktora lub aktora w element przestrzeni. 
Zjawiska te zostaną omówione na kilku przykładach udanej współpracy reżyserów i scenografów, wspólnie 
kreujących dramaturgię przestrzeni. 
I sesja: Dramaturgie przestrzeni (13 listopada 11.0 0 – 11.20) 
 
Valentyna Chechyk (Pa ństwowa Akademia Sztuki w Charkowie - KSADA) 
Urbanistyczne i plastyczne idee awangardowe w sceno grafii ukrai ńskiej – lata dwudzieste XX wieku 
Wystąpienie poświęcone jest elementom urbanizmu, które manifestowały się w teatrze ukraińskim w latach 20. 
XX wieku. W szczególności opisana zostanie typologia modeli scenograficznych, w których odzwierciedlona była 
tematyka urbanizmu, a także wykorzystywane w nich sposoby wizualnego ucieleśniania, dominanty stylistyczne 
oraz związki z ideami awangardy sztuk wizualnych. 
I sesja: Dramaturgie przestrzeni (13 listopada 11.3 0 – 11.50) 
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Edīte Tišheizere (Uniwersytet w Rydze) 
Awangardowa zasada przełamanej przestrzeni i jej ro zwój w teatrze współczesnym – na przykładzie 
Łotwy  
Dekonstrukcja zasad scenografii, a także relacji między sceną a widownią obowiązujących w teatrze klasycznym, 
to jedne z najważniejszych osiągnięć teatru historycznej awangardy. Na Łotwie prekursorami tych zmian byli 
Eduards Smiļģis i Jānis Muncis działający Tearze Daile. Określili oni i narzucili kierunek rozwoju scenografii 
łotewskiej XX wieku. Idee Smiļģisa i Muncisa rozkwitły ponownie w XXI wieku, kiedy to postęp technologiczny 
umożliwił realizację wielu ich pomysłów. Widać to wyraźnie w pracach takich reżyserów i scenografów jak Alvis 
Hermanis, Reinis Suhanovs i Reinis Dzudzillo. 
I sesja: Dramaturgie przestrzeni (13 listopada 11.5 0 – 12.10) 
 
 
II SESJA: NIEKONWENCJONALNE MIEJSCA 
  
Justyna Michalik  (Instytut Sztuki PAN) 
Coś, co si ę WYDARZAŁO teatralnie – Teatr Artystów Cricot 
W działalności krakowskiego Teatru Artystów Cricot, założonego w 1933 roku przez malarza Józefa Jaremę i 
grupę awangardowych plastyków, przestrzeń teatralna kreowana była i rozumiana na wielu różnych poziomach, 
z czego wynikały określone modele sytuacji komunikacyjnej pomiędzy wykonawcami a widzami. Punkt wyjścia 
poświęconych im rozważań stanowić będzie sceniczne widowisko Józefa Jaremy Bombay-Chicago – Chicago-
Bombay. Jarema pracował nad nim do lat 60. XX wieku, a choć nigdy nie zostało zrealizowane w Teatrze Cricot, 
stanowi doskonałe podsumowanie doświadczeń i idei które były jego udziałem. 
II sesja: Niekonwencjonalne przestrzenie (13 listop ada 13.00 – 13.20) 
 
Małgorzata Dziewulska (Akademia Teatralna im. A. Ze lwerowicza w Warszawie) 
Udział awangardowego artysty. Ofiara, sprawca, lino skoczek? 
Szczególny rodzaj krytyki aktywności awangardowej, jaki stworzono w Europie Środkowo-Wschodniej. 
dystansował się zarówno wobec rodzimych, jak i zachodnich stereotypów, tropił utopie estetyczne i iluzje 
mentalne, śledził podskórne procesy wyobraźni oraz ironii awangardowej, pozostając na własny sposób wierny 
europejskiej normie. Jednym z punktów wyjścia do wędrówki po krajobrazach awangardy będzie opis 
środkowoeuropejskiej kawiarni artystycznej autorstwa Jana Kotta (1975), zaś jako krytyczni przewodnicy pojawią 
się inni autorzy, pochodzący z naszej części kontynentu: Norman Manea, Aleksander Wat, Zbigniew Uniłowski, 
Modris Eksteins, Jan Błoński.  
II sesja: Niekonwencjonalne przestrzenie (13 listop ada 13.20 –13.40) 
 
Tatjana Lazor čáková (Uniwersytet Palackiego w Ołomu ńcu) 
Teatr w niekonwencjonalnej przestrzeni i awangarda - sytuacja w czeskim teatrze w Ołomu ńcu w latach 
trzydziestych XX wieku  
Koncepcja teatru w małej lub niekonwencjonalnej przestrzeni rozwinęła się w czeskiej kulturze teatralnej głównie 
w ramach awangardy okresu międzywojennego. Wystąpienie ukazuje ją na przykładzie teatru czeskiego w 
Ołomuńcu w latach trzydziestych XX wieku i skupia się na pracach dwóch reżyserów: Emila Františka Buriana i 
Oldřicha Stibora. Podczas gdy Burian eksperymentował z inscenizacją w rzeczywistej atmosferze baru, Stibor 
wykorzystywał nieteatralną przestrzeń sali koncertowej Reduta. 
II sesja: Niekonwencjonalne przestrzenie (13 listop ada 13.40 – 14.00) 
 
 
III SESJA: TRANS-NARODOWY WYMIAR AWANGARDY  
  
Małgorzata Leyko (Uniwersytet Łódzki) 
Niemiecki impuls 
Przedmiotem wystąpienia będzie próba określenia zakresu wpływu teatru w krajach niemieckojęzycznych na 
awangardowe nurty i zjawiska teatralne w Europie Środkowo-Wschodniej. Wprawdzie nie zawsze chodzi tu o 
artystów zaliczanych do awangardy niemieckiej – jak w przypadku Maxa Reinhardt – lecz także ich inspiracje 
przenoszone na grunt teatru w Europie Środkowo-Wschodniej stapiały się z nurtami bardziej nowatorskimi i 
objawiały się w postaci awangardowych w danym kraju rozwiązań scenicznych. Świadczy o tym na przykład 
droga twórcza Geo Milewa i Chrisana Cankova w Bułgarii,  Lesia Kurbasa i Alexandry Exter na Ukrainie, Augusta 
Cernigoja w Słowenii, Victora Sulza na Słowacji czy Laszlo Moholy-Nagy’a na Węgrzech. Także dla tych 
artystów, którzy nie terminowali w teatrach w Niemczech, jak na przykład Emil František Burian, myśl teatralna i 
dramaturgia niemiecka stanowiły silną inspirację. 
III sesja: Ponadnarodowy wymiar awangardy (13 listop ada 16.00 – 16.20) 
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Jan Ji řík (Akademia Sztuk Pi ęknych w Pradze - AMU) 
Awangardzi ści – wzajemna inspiracja 
W roku 1937 w Pradze odbyła się międzynarodowa konferencja na temat teatru awangardowego, zorganizowana 
przez Emila Františka Buriana i jego teatr D. Przypominając to wydarzenia w wystąpieniu podejmę temat 
znaczenia kontaktów oraz wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy przedstawicielami awangardy teatralnej w 
Europie Środkowej, w późnych latach trzydziestych dwudziestego wieku. 
III sesja: Ponadnarodowy wymiar awangardy (13 listop ada 16.20 – 16.40) 
 
Igor Mocanu (Uniwersytet Artystyczny w Bukareszcie - UNArte) 
Wczesny przełom preformatywny w rumu ńskiej awangardzie 
Twórcy awangardowi byli nie tylko pionierami współczesnych sztuk performatywnych (happeningu, performance 
art, body art), ale też świadomie wykorzystywali mechanizmy performatywne w szerszym rozumieniu (widać to 
wyraźnie choćby w kształcie i języku awangardowych pism). Dzięki ich eksperymentom dokonało się przejście od 
kontemplacyjnego sposobu odczytywania sztuki do aktywnego udziału w jego współkreowaniu. Proces ten 
ukazany zostanie na przykładzie rumuńskiej awangardy. 
III sesja: Ponadnarodowy wymiar awangardy (13 listop ada 16.40 – 17.00) 
 
Eugen Wohl (Uniwersytet Babe ş-Bolyai w Napoca Cluj) 
Co i jak pisano na temat europejskiej awangardy w p rasie rumu ńskiej w latach dwudziestych XX wieku. 
Studium przypadku: Rampa – dziennik o sztuce, teatrz e literaturze i sporcie 
„Rampa” – jedna z najważniejszych rumuńskich gazet pierwszej połowy XX wieku, relacjonowała głównie 
krajowe i zagraniczne wydarzenia z obszaru sztuki teatralnej, będąc skuteczną platformą upowszechniania 
różnorodnych, dawnych i nowych idei artystycznych. Dotyczyło to również europejskiej awangardy teatralnej, 
obecnej w artykułach, recenzjach i relacjach publikowanych na łamach dziennika. Ich lektura pozwala pokazać 
sposoby, na jakie teatr awangardowy był w owym czasie postrzegany i rozumiany. 
III sesja: Ponadnarodowy wymiar awangardy (13 listop ada 17.10 – 17.30) 
 
Ana Kocjan čič (Uniwersytet w Lublanie) 
Słoweński teatr awangardowy a wpływy zagraniczne 
Na scenach słoweńskich teatrów okresu międzywojennego mieszały się wpływy różnych nurtów awangardy 
europejskiej – rosyjskie, niemieckie, czeskie i włoskie. Najważniejszymi przedstawicielami słoweńskiego teatru 
awangardowego byli Ferdo Delak, Avgust Černigoj, Bratko Kreft i Fran Žižek. Każdy z nich wniósł na słoweńską 
scenę teatralną wiedzę i doświadczenie zdobyte w ośrodkach europejskiej awangardy, przetworzone na ich 
własny język artystyczny i na oryginalną ewolucję międzywojennego słoweńskiego teatru awangardowego. Jego 
dokonania odbiły się także szerszym echem w innych krajach Europy zwłaszcza dzięki „a-iluzjonizmowi” Frana 
Žižka. 
III sesja: Ponadnarodowy wymiar awangardy (13 listop ada 17.30  - 17.50) 
 

 

14 listopada  

Jakub Kornhauser (Uniwersytet Jagiello ński) 
Środkowoeuropejskie ruchy awangardowe – innowacja cz y imitacja? 
Lokalne awangardy Europy Środkowej rozwinęły własne warianty nurtów ogólnoeuropejskich (np. czeski 
poetyzm, rumuński integralizm, węgierski aktywizm czy serbski zenityzm). Warto zapytać, do jakiego stopnia te 
lokalne wcielenia awangardowych trendów różnią się od swych rosyjskich, francuskich czy niemieckich 
prototypów? Co składa się na ich “lokalność”? Czy istnieją jakieś związki, które pozwoliłyby połączyć je w jedno? 
Czy “duch awangardy” wpływa na zmianę sposobu myślenia o historii regionu? Chciałbym pokazać, że dzieje 
historycznej awangardy Europy Środkowej to nie historia „pomniejszych” ruchów, tylko ruchów 
“nieparadygmatycznych”. 
Wykład otwieraj ący (14 listopada 9.30 – 10.15) 
 
 
IV SESJA: PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA  

Martynas Petrikas (Uniwersytet Wile ński) 
Awangarda, legitymizacja i pole społeczne: innowacj e artystyczne jako środki przeciwko marginalizacji   
Idąc za ideami Pierre’a Bourdieu dotyczącymi pokrywających się pól praktyki społecznej, uznać można, że 
symboliczna walka i dążenie do zdobycia uznania w polu sztuki nie różni się w zasadzie od walki o zdobycie  
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dominującej pozycji w obszarze polityki. W rzeczywistości te dwa pola odbijając się wzajemnie tworzą 
zwizualizowaną polityki, w której formy sztuki i grupy artystyczne symbolizują grupy społeczne i ich cele. 
Proponuję zatem potraktować rozwój litewskiej awangardy teatralnej jako symboliczne odbicie w przestrzeni 
społecznej nowej formacji, która rozpoczęła walkę o dominację na Litwie w latach dwudziestych XX wieku. 
IV sesja: Przestrze ń społeczna (14 listopada 10.20 – 10.40) 
 
Asta Petrikien ė (Uniwersytet Kazimieras Simonavi čius w Wilnie)  
„Miejsca do straszenia” i „bolszewickie tuby propag andowe“: przypadek dwóch studiów teatru 
awangardowego na Litwie  
Pierwsze z tytułowych studiów teatralnych zostało założone przez symbolistę i reżysera Antanasa Sutkusa i 
działało w latach 1919–1925. Drugie, stworzone przez Andriusa Olekę-Žilinskasa, absolwenta Drugiego Studia 
Moskiewskiego Teatru Artystycznego, działało znacznie krócej i miało na koncie tylko dwa przedstawienia. Oba 
można jednak uznać za awangardowe pod wieloma względami. Studia Sutkusa i Oleki-Żylinskasa nie tylko 
wprowadziły nową estetykę teatru, ale także reprezentowały niekonwencjonalne sposoby istnienia w przestrzeni 
społecznej. 
IV sesja: Przestrze ń społeczna (14 listopada 10.40 – 11.00) 
 
Martin Bernátek (Uniwersytet Palackiego w Ołomu ńcu) 
Teatr jako utopijne narz ędzie zmiany społecznej   
Divadlo Prace (Teatr Pracy) został wymyślony i zaprojektowany w latach 1936–1939 przez czeskiego reżysera 
awangardowego Emila Františka Buriana i jego scenografa Miroslava Kouřila, którzy planowali umieścić go na 
jednej z praskich wysp na Wełtawie. Głównym założeniem projektu było przekonanie, że zmiana podstaw 
materialnych i organizacyjnych jest konieczna dla stworzenia nowej estetyki, a w konsekwencji dla zmiany 
porządku społecznego. Charakter a także planowane położenie instytucji pozwalają na ukazanie jej 
paradoksalnej, (przeciw)hegemonicznej pozycji jako projektu opozycyjnego wobec narodowego teatru burżuazji i 
jednocześnie wpisującego się w modernistyczny etos i narrację pierwszej Republiki Czechosłowackiej. 
IV sesja: Przestrze ń społeczna (14 listopada 11.10 – 11.30) 
 
Kamelia Nikolova (Pa ństwowa Akademia Sztuki Teatralnej i Filmowej w Sofii)  
Przestrze ń sceniczna jako przestrze ń społeczna w historycznej awangardzie teatralnej 
Celem prezentacji jest analiza koncepcji przestrzeni scenicznej w kilku głównych spektaklach historycznej 
awangardy teatralnej. Głównym obszarem analizy jest kreowanie tej przestrzeni jako miejsca zderzenia różnych 
energii i sił, poprzez jej deformację i odcięcie od schodów, placów zabaw i strumieni światła, co ma na celu 
ukazanie jej jako symbolu przestrzeni społecznej wraz z charakterystycznymi dla niej mechanizmami i 
napięciami. W podsumowaniu ukazany zostanie wpływ koncepcji przestrzeni scenicznej jako przestrzeni 
społecznej w ujęciu historycznej awangardy teatralnej na późniejsze o kilka dekad eksperymenty tzw. teatru 
neoawangardowego. 
IV sesja: Przestrze ń społeczna (14 listopada 11.30 – 11.50) 
 
 
 
V SESJA: PŁE Ć AWANGARDY  
 
Hanna Veselovska (Pa ństwowy Uniwersytet Teatru, Filmu i Telewizji im. I.  Karpienko-Karyja w Kijowie) 
Ruch i pantomima w awangardowym performansie – ze s zczególnym uwzgl ędnieniem zagadnie ń 
związanych z płci ą 
Sztuka awangardy w ogóle, a sztuka teatru w szczególności dała początek dwóm koncepcjom podejścia do 
zagadnienia płci. Pierwsza z nich polega na unifikacji cech męskich i żeńskich, przy czym cechy stricte kobiece 
są całkowicie ukryte lub służą jako czynniki wzmacniające powstanie industrialnego ducha nowej epoki. W 
drugiej cechy kobiece stają się nośnikiem archaicznej tradycji rytualnej, przełamywanej przez awangardę. Obie te 
koncepcje były w sposób szczególnie intensywny rozwijane w teatralnych i tanecznych poszukiwaniach 
awangardy, co ukazane zostanie na przykładach form ruchu w przedstawieniach Łesia Kurbasa i Wsiewołoda 
Meyerholda, a także w eksperymentach tanecznych Oskara Schlemmera i innych.    
V sesja: Płe ć awangardy (14 listopada 13.20 – 13.40) 
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Zoltán Imre (Uniwersytet Eötvös Loránd University  w Budapeszcie) 
Kobiety w historycznej awangardzie – jak Wielkie Za pomnienie stało si ę Wielk ą Tradycj ą? 
Przedstawicielki węgierskiej awangardy, pracując jako choreografki i reżyserki, kwestionowały idee 
konserwatywnej dyktatury Horthy’ego, która sprowadzała kobiety do roli żon i matek. Znaczna liczba kobiet 
biorących udział w węgierskiej awangardzie stoi jednak w sprzeczności do niewielkiej liczby kobiet obecnych w  
ówczesnych i późniejszych sprawozdaniach dotyczących awangardy. Warto więc postawić pytanie, jak doszło do 
tego, że zostały one pominięte i zapomniane już w latach trzydziestych XX wieku i dlaczego w późniejszym  
okresie ten rodzaj Wielkiego Zapomnienia przekształcił się w Wielką Tradycję, do dziś prezentującą ruch 
awangardowy jako wyłącznie męski. 
V sesja: Płe ć awangardy (14 listopada 13.40 – 14.00) 
 
Ewa Guderian-Czapli ńska (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) 
Wyobra żone przestrzenie teatru Teresy Żarnowerówny  
Na próbę analizy zaledwie dwóch ocalałych (i znanych z reprodukcji) szkiców teatralnych Żarnowerówny pozwala 
z jednej strony postawa artystów „Bloku”, którzy zamiast malarstwem, rzeźbą, architekturą zajmowali się „sztuką 
jako całością”, z drugiej zaś ich pokrewieństwo z projektami teatralnymi pozostałych awangardzistów z tego 
kręgu. Geometryczno-matematyczne szkice Żarnowerówny, powstające równolegle z jej pracami rzeźbiarskimi i 
architektonicznymi, skłaniają do postawienia pytań o „społeczne zastosowanie” projektowanych przestrzeni oraz 
o udział sztuki (w tym sztuki teatru) w procesie radykalnej przebudowy zastanego świata.  
V sesja: Płe ć awangardy (14 listopada 14.00 – 14.20) 
 
 
 
 
 
 


