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MALARZ HORYZONTÓW
Maria Klotzer

Józef Szajna jest niewątpliwie malarzem wśród 
scenografów. To bardzo wyraźne zwłaszcza  
w nowohuckim okresie jego twórczości, niezwykle 
ważnym, a bardzo niedocenianym. To przecież okres  
po 1956 roku, kiedy na fali odwilży w Polsce dokonuje się 
rewolucja kulturalna, a napór awangardowego myślenia  
w każdej dziedzinie sztuki jest ogromny.

W tym czasie w Teatrze Ludowym wielkiej urody 
wypalone, malarskie horyzonty Szajny otwierają przed 
widzem nieskończone światy. Opadające zasłony, pakuły, 
gęsta farba, darte płótno, zardzewiała blacha, stara cerata 
— stają się tworzywem o nowym znaczeniu, awansują 
do rangi środków, czasem symbolu. Magia przedmiotów 
martwych, zużytych, ich jaskrawość w spotkaniu 
teatralnym daje efekty zaskoczenia, szokuje sposobem 
zastosowania, drażni i niepokoi wyobraźnię publiczności.



Sam artysta mówił o tym, co robi: „komponowanie w obrazach”. I zaludniał swoje teatralne obrazy postaciami tworzonymi, 
budowanymi wprost na aktorach, zniekształcanych doczepianymi elementami, odrealnianych niezwykłymi kostiumami, 

W tych, wydawać by się mogło, czysto plastycznych zabiegach można jednak dostrzec cień ironii i niezwykłego poczucia 
humoru, np. kiedy w finale RADOŚCI Z ODZYSKANEGO ŚMIETNIKA ziszcza się wizja apokalipsy dwudziestolecia 
międzywojennego: pijani oficerowie wołają o konie, a z nadscenia spadają ogromne, kołyszące się na sznurach potworne 
bachmaty albo kiedy córka Horodniczego z REWIZORA występuje w sukience uszytej z niezliczonej ilości damskich 
pończoch.

Wizje plastyczne Szajny za każdym razem są totalne, przesądzają o interpretacji sztuki. Często, podobnie jak nasza 
wystawa, odwołują się do opresyjności zarówno historii, jak i aktualnej polityki, zachowując jednak zawsze wymiar 
uniwersalny. Nie każdy reżyser potrafił zmierzyć się z takim kompletnym odczytaniem dramatu przez scenografa.  
To musiało zaprowadzić Józefa Szajnę do teatru autorskiego, gdzie słowo było jedynie pretekstem do jego wizji.  
Przedsmak tego widać już w PUSTYM POLU, gdzie Szajna wystąpił w podwójnej roli reżysera i scenografa.



Biografia, życiowe doświadczenia nie przytłoczyły jednak artysty, nie stały się jedyną inspiracją, wyznaczającą jego 
widzenie świata. Choć przyszło mu żyć i tworzyć w czasach w sposób bardzo dojmujący naznaczonych najpierw wojną,  
a potem opresyjną polityką, co sprawiło, że był i niejednokrotnie jeszcze jest odczytywany i interpretowany głównie przez 
pryzmat wojny i polityki właśnie, to jednak wciąż jego sztuka ma w sobie moc uwodzenia obrazem i siłą plastycznej wizji. 

Ujmuje swoją szorstką ekspresją również młodych, którzy rzeczywistość wojny, a potem PRL-u postrzegają jedynie  
w kategoriach historycznych. Jest to możliwe dzięki temu, że Szajna zawsze mówił o rzeczach uniwersalnych.  
Jego twórczość to nie opowieść o doświadczeniach obozowych, ale o degradacji człowieka, o sprawach, które są ważne  
i dotykają ludzi w każdym wieku, każdym czasie i miejscu.
 
Szajna uważał, że powinien dawać świadectwo ku przestrodze, aby zło którego doświadczył nigdy się nie powtórzyło.  
Traktował to jak zaszczyt, ponieważ dane mu było przeżyć, co nie było dane innym. Dlatego patrzył na swoją przeszłość 
optymistycznie.

Kraków, 9 maja 2022



Józef Szajna, RADOŚĆ Z ODZYSKANEGO ŚMIETNIKA, projekt przestrzeni



RADOŚĆ Z ODZYSKANEGO ŚMIETNIKA, reż. Jerzy Krasowski, fot. Wojciech Plewiński



Józef Szajna, PUSTE POLE, szkic przestrzeni



PUSTE POLE, reż. Józef Szajna, fot. Wojciech Plewiński



SCENOGRAFIA I PAMIĘĆ
Monika Wanyura-Kurosad

Scenografia jest sztuką niezwykłą, piękną i efemeryczną. 
Istnieje mocno, materialnie, by z zakończeniem spektaklu 
przeminąć. Pozostaje obrazem w pamięci, zachowanym 
wrażeniem, kolorystyczną i światłocieniową kompozycją. 
Pozostaje na zdjęciach ze spektaklu, w opisach recenzji,  
migawkach. Pozostaje, by świadczyć o odchodzącej 
w otchłań czasu przeszłości. Opowiadanie aranżacją 
wystawy o zaistniałej rzeczywistości scenicznej, 
inscenizacjach, które stały się kamieniami milowymi 
polskiej plastyki teatralnej było dla mnie poważnym 
wyzwaniem. Wejściem w złożoną, wielopoziomową 
konstrukcję, na której umocowana została koncepcja, 
struktura dzieła, narracja i artystyczna ekspresja 
scenografa-inscenizatora.



Koncepcja wystawy PUSTE POLE — PRZESTRZEŃ 
WYOBRAŹNI. JÓZEF SZAJNA 1922–2022 zakłada 
prezentację twórczości Józefa Szajny w formie 
dokumentacyjnej — ekspozycji projektów 
scenograficznych, fotogramów, fragmentów wypowiedzi 
Artysty i recenzji oraz odtworzeniowej — pełnoskalowej 
rekonstrukcji przestrzeni scenicznej do PUSTEGO POLA. 
Struktura ekspozycji odzwierciedla narrację zakładającą 
przybliżenie sylwetki i twórczości Józefa Szajny w Teatrze 
Ludowym oraz przywrócenie pamięci o teatrze ekspresji 
plastycznej, nowatorskim zjawisku w latach 60. XX wieku.  
Scenografia wystawy poprzez użycie surowych 
zdegradowanych materiałów, patyny i szorstkiej malatury 
nawiązuje do tematyki obecnej nieprzerwanie w pracach 
scenograficznych i instalacyjnych Szajny, do tematu 
Zagłady, doświadczenia obozowego z Auschwitz  
i Buchenwaldu. Kolorystyka wystawy została zawężona  
do monochromatycznej gamy z akcentami czerwieni,  
tak aby wydobyć istotę problemu, w którego centrum jest 
samotny człowiek borykający się z sytuacją graniczną 
życia i śmierci.

Wystawa dotyka jednego jeszcze aspektu ludzkiej 
egzystencji. Jest nim immanentnie wpisana w charakter 
człowieka potrzeba przekraczania własnych ograniczeń 
i niemożności oraz autoironia. Dokumentacja spektakli 
oraz projekty przywołują wielowymiarowy charakter 
teatru Szajny. Lekkość i delikatność łączą się  
z surowością, przełamując dramatyczny wyraz ekspozycji, 
czego wyrazem są kostiumy teatralne, wykonane przez 
studentów Katedry Scenografii ASP w Krakowie według 
oryginalnych projektów Józefa Szajny.

Szajna stworzył paradygmat nowoczesnego teatru 
plastycznego, wykorzystywał teatralną mechanikę, 
operował znakiem, który pozwalał intensywnie 
istnieć przestrzeni i postaciom dramatu. Plansze 
ekspozycyjne zaludniają oryginalne postaci w kostiumach 
dekonstruujących sylwetkę, prowokujących do skojarzeń. 
Archiwalne zdjęcia autorstwa najlepszych polskich 
fotografów oddają nastój spektakli Szajny, który 
prowadził teatralną publiczność w swój oryginalny, 
odrębny świat. 



Rekonstrukcja scenografii do PUSTEGO POLA 
powstawała według szkiców i dokumentacji. 
Odtwarzaliśmy ją, odcyfrowując z archiwalnych zdjęć 
tworzywa i materiały, z których została zbudowana.  
W hali produkcyjnej powstawały obozowe słupy, na które 
nakładane były kolejne warstwy farby, zdezelowane taczki 
po remoncie i gruntownym przemalowaniu zamieniły się 
w budzące lęk rekwizyty. Chorągiewki, odtworzone  
na podstawie czarno-białych fotografii, po podniszczeniu  
i spatynowaniu zyskały groteskowe znaczenie. Była to 
pasjonująca praca, a jednocześnie wejście w przestrzeń  
jednego z najważniejszych spektakli Szajny, naznaczonego 
dramatem losów inscenizatora. Spektaklu, którego 
wydźwięk stał się w ostatnich tygodniach tak bardzo 
aktualny. 

Kraków, 19 kwietnia 2022

Rekonstrukcja kostiumów z projektów Józefa Szajny, fot. Mateusz Pajerski



Rekonstrukcja scenografii według projektu Józefa Szajny, fot. Mateusz Pajerski



Praca nad kostiumami Józefa Szajny zbiegła się w czasie  
z wybuchem wojny na Ukrainie. Coś, co wydawało się być 
dość odległą już, choć w Polsce wciąż żywą, historią,  
stało się okrutnie aktualne. Szajna jest dla mnie kimś,  
kto w perfekcyjny sposób zgłębił anatomię cierpienia. 
Moja postać, Turandot, nasuwa mi na myśl tułaczkę, 
rozdarcie, utratę. Pozorna elegancja jest zniszczona, 
spatynowana, obciążona trudem ucieczki, gliną śmierci,  
a maska i grymas, w jakim kamienieje twarz, tym momentem, 
kiedy zobaczyło się za dużo. 

Adrianna Iwanejko, III rok

Studenci z Katedry Scenografii Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:

Praca nad kostiumem do spektaklu IMIONA WŁADZY była 
dla mnie moją własną, intymną konwersacją z Autorem  
na temat formy, konstrukcji i koloru, bardzo inspirującą  
i budującą.

Iga Dovzhuk, III rok

Odtworzenie w formie przestrzennej projektu autorstwa 
profesora Józefa Szajny pozwoliło mi na bliskie spotkanie  
z materią, w jakiej rzeźbił on swoje wizje, umożliwiło odkrycie 
technik, w których tworzył on swoje kostiumy-obrazy  
oraz wizualnej wrażliwości, z jaką podchodził do trudnych 
tematów dzieł, nad którymi pracował. Praca nad kostiumem 
Dżumy ze spektaklu STAN OBLĘŻENIA pozwoliła mi  
na głębsze poznanie i rozczytanie tekstu Alberta Camus. 

Julian Żółty, III rok 



Zaskoczyło nas, z jak dużą wrażliwością udało nam się 
zmaterializować projekty powstałe ponad sześćdziesiąt lat 
temu. Być może udało nam się to, ponieważ w trakcie naszej 
pracy zaczęły odżywać demony, które Józef Szajna bardzo 
dobrze znał… 

Klaudia Dziurawiec , Kamila Wdowska, III rok

Spotkanie z Szajną w ramach zajęć z projektowania 
przestrzennego było niezmiernie przyjemne. Fantastycznie 
było zobaczyć szkice artysty, zetknąć się na żywo  
z dowodami jego pracy, co w normalnych warunkach byłoby 
raczej niemożliwe. Wykład w Centrum Scenografii Polskiej  
w Katowicach zdradził fakty, o których wcześniej nie 
miałam pojęcia. Także późniejszy czas, będący pracą stricte 
twórczą, opierającą się na stworzeniu makiety — „kopii”, 
był bogaty w doświadczenia i płynące z nich wnioski. 
Ostateczni utwierdziłam się w myśli, iż J. Szajna był jednym 
z największych twórców teatralnych. Jego dzieła są źródłem 
niesamowitej inspiracji. Budzą emocje, które zaowocować 
mogą czymś pięknym.

Julia Nowak, II rok

Analizowanie szkiców do spektakli Józefa Szajny było dla 
mnie trudne, ponieważ funkcjonują one dla mnie również 
jako samodzielne kompozycje malarskie, dzieła sztuki nie
poddawane analizie. Bardzo duże wrażenie zrobiła  
na mnie sprawna kreska artysty, mocny rysunek
wykonywany grubym ołówkiem, którego nie boi się 
„zniszczyć” ekspresyjnym śladem gwaszu  
czy bezceremonialnie naklejonym fragmentem tektury. 
Bardzo podziwiam jego odwagę w przygotowywanych 
projektach, którym towarzyszy kreacyjny rozmach. 
Przygotowując makietę wraz z grupą, nie raz 
zastanawialiśmy się, czy poprawnie odczytujemy materiały 
zasugerowane w projekcie i to jak powinniśmy traktować 
perspektywę, co nie było łatwe. Jednak nawet proste 
czynności takie jak malowanie kartonu, łamanie tektury, 
cięcie blachy, owijanie drutem — sprawiły że w pewnym 
stopniu „poczułam” teatr Szajny. Pomimo tego, że wydarzyło 
się to w skali, w wyobraźni miałam intensywne przełożenie 
naszej pracy na wielki format — do której dochodzą 
specyficzne kostiumy i niepokojące dźwięki. Nasze zadanie 
niezaprzeczalnie sprawiło, że twórczość Szajny udało mi się 
dotknąć i zrozumieć, przede wszystkim z punktu widzenia 
studenta scenografii, który nieustannie uczy się analizując 
prace wielkich Mistrzów.

Patrycja Piętka, II rok



Józef Szajna, IMIONA WŁADZY, projekt przestrzeni



IMIONA WŁADZY, reż. Krystyna Skuszanka, fot. Adam Drozdowski



Doświadczenia zebrane podczas tworzenia makiety rozwinęły moje spojrzenie na przestrzeń teatralną, a grupowe opracowanie 
trójwymiarowej sceny na podstawie szkicu zaowocowało interesującymi dyskusjami. Nasze rozważania dotyczyły głównie 
technologii oraz wizji wybranego przedstawienia IMIONA WŁADZY. Nie zabrakło jednak wspólnych przemyśleń o znaczeniu 
poszczególnych elementów scenografii oraz jej spójności z tekstem utworu. 

Aleksandra Idowiak, II rok 

Wspólna praca nad makietą według projektu Józefa Szajny, pozwoliła nam na głębszą refleksję nad jego twórczością.  
Projekt scenografii do spektaklu IMIONA WŁADZY otworzył nas na liczne dyskusje o tym jak przenieść projekt na trójwymiarową 
scenę, jakie są relacje przestrzeni z poszczególnymi obiektami oraz światłem. 

Emilia Sarga, II rok



Józef Szajna, KSIĘŻNICZKA TURANDOT, projekt kostiumu Józef Szajna, STAN OBLĘŻENIA, projekt kostiumu



Maria Cichocka, Bogusława Czuprynówna,  
Halina Dobrucka, Krzesisława Dubielówna,  
Renata Fiałkowska, Marianna Gdowska, Maria Gerhard, 
Bronisława Gerso-Dobrowolska, Anna Gołębiowska, 
Marta Grey, Janina Grudniewicz, Eugenia Horecka 
(Romanow), Henryka Jędrzejewska, Irena Jun,  
Teresa Lipowska, Danuta Korolewicz,  
Joanna Kostusiewicz, Danuta Lipińska, Anna Lutosławska, 
Izabela Olszewska, Ewa Raczkowska,  
Wanda Swaryczewska, Wanda Uziębło, Jadwiga Zaklicka, 
Adela Zgrzybłowska, Alina Żubrówna

Antoni Bartnicki, Zbigniew Bednarczyk, Jan Brzeziński, 
Marek Chodorowski, Bogusław Cudzich, Jerzy Goliński, 
Jan Güntner, Józef Harasiewicz, Jerzy Horecki,  
Andrzej Hrydzewicz, Rajmund Jarosz, Jerzy Jogałła, 
Tadeusz Jurasz, Julian Kilar, Zdzisław Klucznik,  
Lech Komarnicki, Ryszard Kotas, Jerzy Krasowski,  
Gustaw Kron, Jan Krzywdziak, Tadeusz Kwinta,  
Michał Lekszycki, Zdzisław Leśniak, Euzebiusz 
Luberadzki, Edward Łada Cybulski, Ferdynand Matysik, 
Jan Mączka, Stanisław Michalik, Stanisław Michno,  
Feliks Mieczyński, Janusz Mirczewski,  
Maciej Nowakowski, Ryszard Olszak,  
Władysław Pawłowicz, Franciszek Pieczka,  
Alexander Polek, Jerzy Przybylski, Witold Pyrkosz, 
Wojciech Rajewski, Edward Skarga, Edward Rączkowski, 
Andrzej Skupień, Bolesław Smela, Jerzy Sopoćko,  
Tadeusz Szaniecki, Józef Wieczorek, Tadeusz Włudarski, 
Andrzej Wrona

AKTORZY GRAJĄCY  
W SPEKTAKLACH  
JÓZEFA SZAJNY  
W TEATRZE LUDOWYM 
W LATACH 1955-1966



Opiekun prac studenckich  
prof. Małgorzata Komorowska

Asystent aranżera wystawy  
Natalia Grabowska

Rekonstrukcje kostiumów  
Kinga Stanowska oraz studenci III roku Katedry Scenografii ASP: 
Klaudia Dziurawiec, Adrianna Iwanejko, Iga Dovzhuk,  
Maja Sobolewska, Kamila Wdowska, Julian Żółty
 
Makieta  
Mateusz Pajerski oraz studenci II roku Katedry Scenografii ASP: 
Adela Bukowy, Aleksandra Idowiak, Julia Nowak, Patrycja Piętka, 
Emilia Sarga, Jakub Wójcik
 
Fotografie ze spektakli Józefa Szajny  
z Archiwum Artystycznego Teatru Ludowego 
Adam Drozdowski, Franciszek Myszkowski, Wojciech Plewiński

Autor fotografii portretowych Józefa Szajny 
Wojciech Plewiński 
 
Redakcja katalogu  
Maria Klotzer

Opracowanie graficzne katalogu 
Jepe Oyen

Wystawę zrealizowano ze środków ze środków  
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
oraz Gminy Miejskiej Kraków

WYSTAWA W FOYER  
DUŻEJ SCENY  
TEATRU LUDOWEGO W KRAKOWIE
15 MAJA 2022-30 WRZEŚNIA 2022

Organizator 
Teatr Ludowy

Partnerzy
Muzeum Śląskie w Katowicach
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  
w Krakowie 
 
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego  
w Warszawie

Kurator wystawy  
Maria Klotzer

Aranżacja wystawy  
Monika Wanyura-Kurosad
 
Realizacja wystawy  
MiM s.c. Paweł Moczarski i Tarcyzjusz Michalski

Konsultacje merytoryczne  
Łukasz Szajna



Projekty Józefa Szajny z kolekcji  
Muzeum Śląskiego w Katowicach 
KSIĘŻNICZKA TURANDOT, Carlo Gozzi,  Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 21.01.1956, MŚK/SC/7192;
KSIĘŻNICZKA TURANDOT, Carlo Gozzi,  Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 21.01.1956, MŚK/SC/7220;
IMIONA WŁADZY, Jerzy Broszkiewicz, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 19.10.1957, MŚK/SC/7174;
IMIONA WŁADZY, Jerzy Broszkiewicz, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 19.10.1957, MŚK/SC/7175; 
IMIONA WŁADZY, Jerzy Broszkiewicz, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 19.10.1957, MŚK/SC/7215;
IMIONA WŁADZY, Jerzy Broszkiewicz, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 19.10.1957, MŚK/SC/7216;
IMIONA WŁADZY, Jerzy Broszkiewicz, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 19.10.1957, MŚK/SC/7217;
STAN OBLĘŻENIA, Albert Camus, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 06.11.1958, MŚK/SC/7191;
STAN OBLĘŻENIA, Albert Camus, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 06.11.1958, MŚK/SC/7225;
BURZA, William Szekspir, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 20.03.1959, MŚK/SC/7181; 
RADOŚĆ Z ODZYSKANEGO ŚMIETNIKA,  
Juliusz Kaden-Bandrowski, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 18.12.1960, MŚK/SC/7196;

REWIZOR, Mikołaj Gogol, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 21.11.1963, MŚK/SC/7245;
REWIZOR, Mikołaj Gogol, Teatr Ludowy, 
Kraków, prem. 21.11.1963, MŚK/SC/7246;
SEN NOCY LETNIEJ, William Szekspir, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 15.03.1963, MŚK/SC/7204;
PUSTE POLE, Tadeusz Hołuj, Teatr Ludowy, 
Kraków, prem. 30.01.1965, MŚK/SC/7209; 
PUSTE POLE, Tadeusz Hołuj, Teatr Ludowy,  
Kraków, prem. 30.01.1965, MŚK/SC/7211;
ZAMEK, Franz Kafka, Teatr Ludowy,
Kraków, prem. 11.03.1966, MŚK/SC/7188; 
ZAMEK, Franz Kafka, Teatr Ludowy,
Kraków, prem. 11.03.1966, MŚK/SC/7205; 
ZAMEK, Franz Kafka, Teatr Ludowy, 
Kraków, prem. 11.03.1966, MŚK/SC/7232;
ZAMEK, Franz Kafka, Teatr Ludowy, 
Kraków, prem. 11.03.1966, MŚK/SC/7232;
BOHATER NASZEGO ŚWIATA, John Millington Synge,  
Teatr Ludowy, Kraków, prem. 01.12.1956, MŚK/SC/7214.



100 × TeArt
Wolność Józefa Szajny

Dla uczczenia setnej  rocznicy urodzin Józefa 
Szajny Muzeum Śląskie w Katowicach przygotowało 
cykl wydarzeń. Głównym przedsięwzięciem jest 
retrospektywna wystawa pt. 100 × TeArt. Wolność 
Józefa Szajny. Ekspozycję tworzy sto prac: projekty 
scenograficzne, malarstwo i kompozycje przestrzenne. 
Wśród nich znajdują się oryginały, których wizerunki 
zostały użyczone do prezentacji w Teatrze Ludowym 
w Nowej Hucie. Dla Szajny pierwotną wartością była 
wolność, którą dawała mu niczym nieograniczona 
kreacja. Ważne miejsce zajmuje instalacja Reminiscencje 
wraz z cytatem korespondującym z tytułem: „Reminiscencje 
to nie tylko rzecz o pamięci, ale ostrzeżenie przed zagładą 
i dziś możliwą”. Teatr budował Szajna według zasady 
układów, ciągów obrazów i symboli, co jest widoczne 
w aranżacji. Wejście na salę prowadzi przez wyciętą 
w czarnej ścianie sylwetę, najbardziej rozpoznawalny 
znak Szajny, multiplikowany w narracji. Na rewersach 
ekspozytorów wyświetlono animację ożywionych 
MROWISK i sylwet. Wrażenia dopełnia ekspresyjna, 
nieregularnie rytmiczna muzyka Aleksandra Lasonia 
skomponowana do spektaklu Ślady.



Teatr Ludowy
Osiedle Teatralne 34, 31-948 Kraków

teatr@ludowy.pl, tel. 12 68 02 101
www.ludowy.pl


