
 

Klasa VII b – 6. 05. 2020r.  

Temat: Teatr plastyczny, performance.  

W domu mieliście w kilku zdaniach scharakteryzować elementy składające się na oprawę 

plastyczną spektaklu, tj. 1) ubiór, 2) dekoracje, 3) rekwizyty, 4) oświetlenie, 

5)charakteryzacja.  

Czekam na zdjęcie notatki. Nie wyznaczam numerów, bo na wykonanie zadania macie zawsze 

tydzień / dwa tygodnie. Zadanie obowiązuje wszystkich uczniów.  

Dzisiejszy temat dotyczy również TEATRU, ale nie tradycyjnego lecz nowoczesnego, 

współczesnego, w którym przenikają się ze sobą różne gatunki teatru i media. 

Proszę zapoznać się z tekstem poniżej . 

19.–20. Teatr plastyczny, performance 
Wyobraź sobie widowisko fantastyczne, inscenizację, w której przenikają się dziedziny sztuk 

plastycznych oraz form teatralnych, takich jak teatr lalek, teatr cieni, pantomima, teatr tańca, opera. 

W spektaklu może być wykorzystany również film. Pomiędzy wymienionymi mediami, składającymi 

się na całość dzieła, zacierają się granice. Takie widowisko określamy mianem teatru 

plastycznego. Gra aktorska, ruch, gestykulacja, kostium i makijaż są tam podporządkowane 

zasadom kompozycji malarskiej lub rzeźbiarskiej. Na spektakl patrzymy trochę jak na obraz, tyle że 

ruchomy, przestrzenny, rozgrywający się tu i teraz. Zachowanie aktora na scenie może znacznie 

odbiegać od tradycyjnie pojętej gry, w której postać sceniczna wygłasza kwestie literackie. Aktor w 

teatrze plastycznym często komunikuje się z odbiorcą za pomocą gestu, mimiki, ruchu i tańca. Gest 

bywa przerysowany, nierealistyczny, zrytmizowany, uwarunkowany kompozycją sceny.  

Często obok aktora występują lalki o różnych wyglądzie i wielkości, wprowadzające element 

niepokoju i niosące wiele rozmaitych znaczeń. Człekokształtna kukła reprezentuje każdego 

człowieka i nie musi wydawać się realistyczna, abyśmy odbierali ją jako żywą istotę. Uczestnictwo w 

inscenizacji plastycznej dostarcza silnych wrażeń estetycznych i wpływa na nasze uczucia, 

ponieważ scenografia i ruch przekazują informacje o znaczeniach i emocjach. Teatr plastyczny 

odwołuje się do naszego wewnętrznego świata – do wyobraźni, marzeń, a także lęków. W Polsce 

przykładem tego nurtu są Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika i Teatr Cricot 2 (czyt. kriko) 

Tadeusza Kantora. 

 
Dążenie do zerwania ze sztywnym podziałem na scenę i widownię zaowocowało powstaniem 

nowych zjawisk artystycznych. Jednak nie tylko to stanowiło podstawę narodzin happeningów, 

akcji plastycznych i performance'u. Ich twórcami byli artyści plastycy, którym przestał wystarczać 

sam efekt własnej pracy w postaci dzieła sztuki. Inspirował ich również proces twórczy, sam 

moment trwania wypowiedzi artystycznej. W akcji artystycznej traci znaczenie pojęcie piękna od 

zawsze towarzyszące sztukom plastycznym, a zamiast niego pojawiają się inne aspekty, w tym – 

potrzeba komunikacji artysty z ludźmi, wolności artystycznej, zjednoczenia sztuki z życiem. 

Ulegają zmianie również tematy podejmowane przez artystów – dotyczą problemów 

społecznych i politycznych, bywają też przejawem buntu przeciwko ograniczeniu wolności 

jednostki. Dzieła te mają ulotny charakter, często artysta podejmuje działanie tylko raz. 

 



 

Performance ma miejsce wówczas, kiedy artysta bierze udział w działaniu, które wymyślił, i 

kiedy wykorzystuje swoje ciało jako tworzywo dzieła. Jest to najbardziej osobista i intymna forma 

wypowiedzi artystycznej. Taki artysta – zwany performerem – spotyka się z publicznością i na żywo 

tworzy swe dzieło. Posługuje się gestem, niekiedy słowem i niezbędnymi rekwizytami, które 

wykorzystuje w niecodzienny sposób. Wygląd artysty stanowi ważny komunikat dla odbiorcy – 

nagość, ubranie lub jakiś szczególnie wyróżniający się element garderoby składają się na formę i 

treść działania. Czasem artysta wykorzystuje przedmioty codziennego użytku, niekiedy zaś obiekty 

specjalnie wykonane do danego performance'u, jednak wszystkie one pozostają tylko dodatkiem, 

najważniejsza jest postać samego twórcy. Zdarza się, że performer odwołuje się do symboliki 

żywiołów – używa wtedy wody, ziemi lub ognia. Performance może odbywać się w galerii, lecz 

również w plenerze, na przykład na ulicy. Oto dwa przykłady performance`u. 

 98. Kinga Araya (czyt. araja), Instrument                           

perypatetyczny, performance, 1998 

Artystka wystąpiła w specjalnym stalowym obuwiu o półkolistym kształcie, które uniemożliwiało jej 

zachowanie równowagi (brak stabilności zakłócał grę na skrzypcach). W swoich projektach odwołuje się do 

osobistych doświadczeń: porusza temat emigracji i różnic kulturowych. Elementy nienaturalne i ciężkie 

mają być wyrazem wyobcowania. 
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 99. Teresa Murak, 

Procesja, performance, 1974 

 

Artystka konsekwentnie podejmuje działania z użyciem rzeżuchy. Roślina często pojawia się 

na ciele kobiety, także w formie szat, w których artystka występuje podczas performance'u. 

Autorka wykorzystuje między innymi ziarna, muł i ziemię; w ten sposób odwołuje się do 

związków człowieka z naturą, do zjawiska przemijania. Performance ma też wymowę 

ekologiczną. Przedstawione działania mają ulotny charakter, a dowodem ich zaistnienia jest 

dokumentacja fotograficzna lub filmowa. 
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Happening to zorganizowane wydarzenie, ograniczone czasowo, z nieprzewidzianym 

zakończeniem. Niektóre spośród pierwszych happeningów przeprowadzonych w Polsce 

znamy jedynie z opisów lub dokumentacji fotograficznej. Artyści wykonywali rozmaite 

zaskakujące czynności, a w rezultacie wprawiali w zadziwienie przybyłą publiczność. 

Oczekiwali też od niej aktywnego udziału w spektaklu, pt. Koncert Morski. 

 

                                    
97. Tadeusz Kantor, Panoramiczny happening morski, Łazy 1967 

 

 Ten happening utrwaliła fotografia. Dyrygent ubrany we frak stoi na podwyższeniu (schody) 

wysuniętym w morze, tyłem do widowni  i dyryguje falami, których szum i rytmiczne 

uderzanie o brzeg stanowią tło dźwiękowe tego wydarzenia. Gdzieś w oddali dobiega gwar 

życia toczącego się na plaży. Na pierwszym planie publiczność w fotelach plażowych. W 

pewnej chwili dyrygent odwrócił się przodem do słuchaczy i z wielkiego wiadra zaczął 

obrzucać ich rybami. Najpierw spokojnie, potem z rosnącą furią. Na koniec zdjął frak i 

trzymając za końce rękawów zasłonił się i tak pozostał.   

 

Innym przykładem happeningu jest „Tratwa Meduzy” -  wyreżyserowany przez grupę ludzi 

ułożonych w żywy obraz, wg dzieła o tym tytule, namalowanego przez malarza 

romantycznego Theodore Gericault (czyt. Teodor Żeriko)  
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Trzecim przykładem sztuki teatru plastycznego jest akcja plastyczna.  

Akcja plastyczna może odbywać się we wnętrzu galerii, na miejskiej ulicy, na placu czy w parku. 

Działania artystyczne na zewnątrz galerii sprawiają, że ich świadkami i często także uczestnikami stają się 

przypadkowi przechodnie. Akcja plastyczna, chociaż przemyślana przez twórcę, zakłada również 

nieprzewidziane okoliczności, a każde działanie ma niepowtarzalny charakter. Reakcje świadków na 

niecodzienne zdarzenie bywają rozmaite. Ważne jest samo wkroczenie sztuki w codzienność, przenikanie 

się tych dwóch sfer. W akcjach plastycznych może brać udział autor, który sam lub z innymi uczestnikami 

staje się elementem kreowanej przez siebie rzeczywistości.  

Celem akcji plastycznej jest uświadomienie uczestnikom, że wszyscy są uczestnikami kultury i 

również tę kulturę współtworzą.  

Przykładem takiej akcji może być np. Ekologiczna akcja plastyczna 

Na początku należy zastanowić się nad treścią i przebiegiem akcji. Mogą to być na przykład działania, 
podczas których uczestnicy będą wykonywać czynności symbolizujące uzdrawianie zanieczyszczonej Ziemi.  

Do tego celu należy wykorzystać materiały odnawialne, na przykład gazety, papier, kartony, plastikowe             

butelki po wodzie lub napojach i drewno. Tego typu akcje w formie konkursów były przeprowadzane również 

w naszej szkole. 

Innym przykładem może być akcja plastyczna pt. Koniec lata, to już jesień?,  

którą można zorganizować na zakończenie lata. Polega ona stworzeniu rysunkowych dzieł, które 

jeszcze na chwilę zatrzymają lato w parku. Udział w takiej akcji mogą brać wszyscy chętni. Wspólne 

rysowanie odbywa się na przygotowanych płaszczyznach w wyznaczonym miejscu, np. alejki w 

parku, plac przed szkołą czy blokiem … Uczestnicy w każdej chwili mogą dołączyć lub zrezygnować  

z wspólnego rysowania. Organizatorzy zapewniają kolorową i białą kredę do rysowania na 

asfaltowych powierzchniach.   

 

Przykładów na zorganizowanie akcji plastycznej może być wiele. Wystarczy mieć pomysł i miejsce, gdzie 

można by ją zorganizować.  

Praca domowa - Pomyśl i odpowiedz,   

Które z działań artystycznych spośród poznanych w tej lekcji najbardziej 
wywarły na Tobie wrażenie. Uzasadnij swój wybór. 

 


