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W swoim teatrze Leszek Mądzik unika słów. Mówi o sobie, że jest malarzem i dzięki 

temu „myśli obrazami”1, to one opisują rzeczywistość. Ma wyuczony zawód tkacza, który w 

jego późniejszej pracy zaowocował zwracaniem szczególnej uwagi na tkaniny. Czyniąc z nich 

temat spektaklu (Kir, 1997; Całun, 2000) przez eksponowanie struktury, faktury, różne 

wykorzystania na scenie. Mądzik w młodości uczęszczał do liceum plastycznego, wielokrotnie 

starał się o indeks Akademii Sztuk Pięknych (Warszawa, Poznań, Kraków). Ostatecznie znalazł 

swoje miejsce na historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pomimo głębokiego 

przekonania, że musi studiować w akademii, by malować, nie zakończył kariery malarskiej. 

Artysta wciąż tworzy, malując na płótnie niezwykle barwne dzieła o tematyce pokrewnej 

spektaklom Sceny Plastycznej KUL. Leszek Mądzik tworzy również plakaty – zarówno do 

swoich przedstawień, jak i do innych wydarzeń kulturalnych. Ostatnimi czasy pochłonęła go 

fotografia. 

 Artysta znalazł się w teatrze z woli przypadku. Jak pisze we wstępie do albumu Leszek 

Mądzik. Mój teatr: 

 

W Teatrze Akademickim Irena Brylska robiła Wandę Norwida. Zobaczyła wystawę moich obrazów na 

uniwersyteckim korytarzu. To moje malowanie zgadzało się z jej wizją Wandy. Przyprowadziła nawet 

zespół aktorski – i wtedy padły pamiętne słowa: „Znajdźcie mi tego człowieka!” Nagle stanąłem na 

scenie, gdzie okazało się, że mam wykonać scenografię do przedstawienia. Tak zaczęło się wyciszanie 

mojego malarstwa na korzyść teatru2. 

 

Podczas pracy nad tym przedstawieniem Mądzik poczuł, że wtapiając aktora w obraz, może 

„malować zwielokrotnioną ikonę”3. Po zrealizowaniu jeszcze kilku prac scenograficznych 

artysta postanowił stworzyć Scenę Plastyczną KUL. Był rok 1969. 

                                                 
 Korzystam z terminu „przestrzeń multipikturalna” użytego do interpretacji teatru Leszka Mądzika przez 

Dominikę Łarionow. Zob. D. Łarionow, Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika, Lublin 2008. 
1 L. Mądzik, Myślę obrazami, w: Teatr bezsłownej prawdy. Scena Plastyczna Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, red. W. Chudy, Lublin 1990, s. 101–103. 
2 L. Mądzik, Mój teatr, Lublin 2000, s. 15. 
3 Tamże, s. 116. 



 Pierwsze spektakle Sceny Plastycznej nie były jeszcze dziełami w pełni autorskimi. W 

wypadku Ecce Homo (1970) oraz Narodzenia (1971) Mądzik stworzył scenariusz i scenografię, 

jednak reżyserem pierwszego spektaklu został Joachim Lodek, drugiego – Jerzy Kaczorowski. 

Co ciekawe, dzieła te różnią się od późniejszej twórczości Mądzika głównie scenografią. 

Artysta zainspirowany Apocalypsis cum figuris Jerzego Grotowskiego postanowił stworzyć 

teatr – swój własny teatr obrazów: 

 

[…] powstała we mnie chęć, by stworzyć taki teatr, którego wizualno-emocjonalne przeżycie byłoby na 

takim samym poziomie, jaki się zdarzył odbiorcom Apocalypsis. Grotowski zrealizował to poprzez 

aktora, ja sam chciałem osiągnąć podobny stan oczyszczenia – czy wibracji widza – dzięki jego oglądowi 

rzeczy, światła i głębi4. 

 

W pierwszych spektaklach Sceny Plastycznej scenografia była niezwykle wymowna, jednak w 

gruncie rzeczy dwuwymiarowa. Malowidła, witraże, maski – to wszystko stanowiło dopiero 

wstęp do prawdziwej rewolucji w teatrze Mądzika – do operowania głębią. 

 Już w Wieczerzy (1972) dało się zauważyć grę przestrzenią – wykorzystującą „warunki 

zastane”, jakie otwierała przed reżyserem Stara Aula KUL. Scena Plastyczna bowiem nie 

posiada własnego budynku, własnej przestrzeni i to właśnie długa, wąska sala, którą zwykle 

wykorzystuje, jej topografia i architektura, są ważnym impulsem stymulującym wyobraźnię 

artysty. Kolejne spektakle: Włókna (1973) oraz Ikar (1974) konsekwentnie wykorzystywały 

charakterystyczne elementy twórcze wizji Mądzika. Pierwszym wrażeniem widza była coraz 

dalej idąca redukcja – redukcja aktora i światła zastanego.  

 W zapowiadanej tymi spektaklami dalszej twórczości dominuje mrok. To z niego 

wyłaniają się historie opowiadane przez artystę. Ciemność jest żywiołem, w którym Mądzik 

czuje się najbezpieczniej. Nie jest ona siewcą grozy, nie jest demoniczna, wręcz przeciwnie – 

twórca, jakby idąc tropem holenderskich malarzy, operuje cieniem i skutecznie wydobywa to, 

co najcenniejsze – światło: 

 

Dla mnie światło potrafi być samo w sobie dramatem, który może się spełniać na scenie. Jakbym miał 

szukać analogii, to jako widz przeżyłem podobne emocje w obrazach Rembrandta. Tam to światło tak 

cudownie biega po twarzach, mówi o dramacie czasu i człowieka5. 

 

                                                 
4 Od początku – do Brzegu. Z Leszkiem Mądzikiem rozmawia Zbigniew Taranienko, „Polska Sztuka Ludowa. 

Konteksty” 1991, nr 3/4, s. 128, cyt. za: D. Łarionow, dz. cyt., s. 14. 
5 L. Mądzik, Światło, w: Leszek Mądzik. Katalog Salonu Sztuki BWA w Bydgoszczy, red. M. Socha, Bydgoszcz 

1998, cyt. za: tamże, s. 86. 



Poza manipulowaniem światłem, również praktykowana przez Mądzika redukcja akcji, roli 

aktora i rezygnacja z dialogu przybliżają jego spektakle do form malarskich. Można tę praktykę 

kojarzyć z przeżywającym szczyt popularności w XIX w. zjawiskiem na pograniczu teatru i 

malarstwa, to znaczy z „żywymi obrazami” – statycznymi formami plastycznymi, w których 

aktorzy, wyselekcjonowani jedynie pod kątem ich fizyczności (zbędne były bowiem 

umiejętności aktorskie), ustawieni byli na scenie w podobny sposób, w jaki zostały namalowane 

postaci na inscenizowanym obrazie6.  

 Piętno (1975) rozpoczęło kolejny etap twórczości artysty. Ponownie wykorzystując 

warunki zastane – remont budynku KUL – reżyser posłużył się przestrzenią dotychczas 

nietkniętą, mianowicie widownią. Od tego przedstawienia umiejscowienie widowni jest zawsze 

celowe, podporządkowane myśleniu o całym spektaklu. Artysta rozpoczyna grę z 

obserwatorem. W wielu spektaklach przestrzeń ta jest nad wyraz zmyślnie wykorzystywana. 

W Piętnie cała widownia jest przeciągana przez sam środek wydarzeń. Aktorzy niczym 

Charonowie prowadzą publiczność przez spektakl. Ciągnąc liny, przesuwają widownię aż na 

zewnątrz budynku – tam to, w głębokim dole, widzowie mogą obserwować mężczyznę 

klęczącego przy trumnie. Wędrując wraz z widzem przez spektakl i stawiając go ostatecznie 

przed obrazem śmierci, Mądzik stara się przedstawić „podróż do kresu życia ludzkiego”7. 

 W Brzegu (1983) widać kontynuację wizji przestrzennej Piętna. Reżyser umieścił widza 

wewnątrz przedstawienia, tak by akcja otaczała go ze wszystkich stron.  

 

Zawsze tęskniłem za tym, żeby widz był we mnie, żebym miał go w sobie, żeby pulsował jak sam bym 

chciał – mówi Mądzik. – I cały czas czułem, że jest gdzieś obok, gdzie indziej, nie tam gdzie gramy. 

Brzeg był próbą wytrącenia widza z oczywistej, znanej mu fizyczności i zawieszenia go w przestrzeni 

naszych działań8.  

 

W Brzegu, przez czarną, uginającą się materię, mnich prowadził widza na miejsce. Podczas 

spektaklu działania przebiegały nie tylko wzdłuż widowni usytuowanej w centrum Auli, lecz 

także nad głowami widzów i na podłodze. Niestety, wejście widza na scenę, w miejsce akcji, 

niszczyło tę subtelną materię iluzji, z której utkane są mistyczne widowiska Mądzika. Bliskość 

działała jak błysk flesza zdzierający z tej materii całą magię, ulotność. Reżyser postanowił więc 

wrócić do tradycyjnego podziału scena-widownia. Nie zrezygnował jednak z rozgrywania akcji 

w świadomości widza. Na przykład we Wrotach (1989), które zdawały się spektaklem 

                                                 
6 D. Łarionow, dz. cyt., s. 30. 
7 L. Mądzik, Mój teatr, s. 42. 
8 Tamże, s. 19. 



podkreślającym wyłącznie przestrzeń sceny, był jeden moment, w którym (już wychodząc po 

spektaklu z sali) publiczność była zmuszona przejść po ekranie, pod którym znajdowali się 

aktorzy. Ten moment syntezy widza z przedstawieniem nie tylko nie zburzył mistycyzmu 

dzieła, lecz nawet zręcznie go uwypuklał. 

 Kolejnym eksperymentem, rodzajem gry z widownią, była Bruzda (2006), dzieło 

niezwykłe w dorobku Mądzika. Nie dość, że redukcji uległo operowanie światłem, gdyż cały 

spektakl prowadzony był w pełnym świetle, nie skrywającym żadnych tajemnic, to jeszcze 

widownia ustawiona była po obu stronach sceny. Tym sposobem widzowie obserwowali nie 

tylko akcję sceniczną, lecz patrząc na siebie wzajemnie, obserwowali swoje reakcje, stając się 

częścią przedstawienia. 

 Analizując plastyczne formy teatru Mądzika, nie można pominąć charakterystycznych 

elementów, z których artysta buduje swoje spektakle. Są nimi omówione już wykorzystanie 

przestrzeni, ciemności, jak również żywioły – ziemia (Bruzda), wiatr (Tchnienie, 1992), woda. 

Właśnie z tym ostatnim żywiołem – z wodą – twórczość artysty bywa kojarzona na równi z 

ciemnością. Obecność wody charakteryzuje spektakle Wilgoć (1978) i Wrota. Jak mówi autor: 

 

Woda jest mi przychylna. Jak jest niepogoda, deszcz, wilgoć w powietrzu – to ja dopiero się budzę do 

życia. Z wody pobieram witalność. Czuję się częścią wilgotnej przyrody. Stąd tak wiele jej w 

spektaklach9.  

 

 Niezwykle charakterystyczną cechą twórczości założyciela Sceny Plastycznej jest 

surowość faktury. Na próżno szukać gładko ulepionych brył, miękkich i łagodnych form. 

Artysta prezentuje rzeczywistość jakby ociosaną z naiwności. Na pewno pomocne okazało się 

doświadczenie nabyte w zawodzie tkacza. Główną bowiem materią służącą Mądzikowi do 

budowania surowej faktury jest tkanina, strój aktorów. Często ubiór ten staje się ich drugą 

skórą, będąc jednocześnie sztywnym, gniecionym i poszarpanym papierem czy odzierającą z 

uczuć maską. W ten sposób reżyser kreuje ascezę. Prostymi formami kreśli dzieła mistyczne, 

sakralne. Nie znajdziemy w twórczości Mądzika nowych technologii czy multimediów. Tak 

samo jak nie znajdziemy słowa. 

 Wydobywanie akcji z mroku przy pomocy najmniejszych nawet drobin światła, 

ciemność towarzysząca publiczności podczas zajmowania miejsc na widowni, niezwykła 

głębia, wilgoć, ociosane, szorstkie bryły aktorów – oto warsztat plastyka, zbiór narzędzi i farb, 

za pomocą których Mądzik opowiada swoją historię. Kolejne spektakle przypominają raczej 

                                                 
9 Tamże, s. 18. 



komnaty w jaskini pełnej wilgotnego powietrza, skromnych blików. Jednolita estetyka 

przedstawień Sceny Plastycznej w połączeniu ze spójną historią i z nawiązaniami do 

wcześniejszej twórczości Mądzika sprawiają, że widz może mieć problem z 

przyporządkowaniem konkretnych scen, obrazów do spektakli10. W każdej z komnat reżyser 

przy pomocy skromnej scenografii oraz gry aktorskiej skupionej na delikatnych gestach stara 

się przyciągnąć uwagę widza w subtelny sposób. Gdy jest możliwe usunięcie fragmentu 

rzeczywistości scenicznej przy jednoczesnym zachowaniu klarowności przekazu, Mądzik 

dokonuje kolejnej redukcji. Sam stwierdza, że gdy chce pokazać gest przyjaźni, szuka „takiego 

skrótu, muśnięcia dłoni, aby fragmentarycznie przedstawić to, co zazwyczaj robi cała postać”11. 

Ograniczenie zbędnych komunikatów (dekoracji, rekwizytów, gry aktorskiej) nie jest w 

dzisiejszym teatrze niczym rzadko spotykanym. Mądzika na ich tle wyróżnia opowiadanie 

historii za pomocą plastycznego tła. Zjednoczenie aktora z dźwiękiem i strukturą sceny tworzy 

ruchomy obraz, który wykorzystując uniwersalne symbole, prowadzi linię fabularną. 

 Dużą rolę w twórczości Mądzika odgrywają spektakle powstające w ramach warsztatów 

czy tworzone wraz z innymi reżyserami. Do najgłośniejszego cyklu warsztatów można zaliczyć 

„pokoje pamięci” realizowane w Amsterdamie i Scheersbergu (Niemcy). Etiudy powstałe w 

ramach „pokoi pamięci” były połączeniem sztuki z psychoterapią – ich uczestnicy mieli za 

zadanie przedstawić w plastycznej formie najbardziej przykre wspomnienia tak, by się ich 

wyzbyć, by „zacząć nowy rodzaj życia”12. Jedna z etiud zajmuje szczególne miejsce w pamięci 

reżysera:  

 

Jedna z dziewcząt nosiła w sobie wielką niechęć do kontaktów erotycznych. Do mężczyzn. Z czego się 

to zrodziło? Kiedy miała siedem lat, podejrzała niefortunny w jej optyce kontakt biologiczny rodziców. 

To wywołało niedobre wrażenie na cale życie. Podczas warsztatu stworzyła sytuację wanny, basenu, 

dużej wyżłobionej płaszczyzny, którą wypełniła masą krochmalu. W tym krochmalu toczyła walkę z 

mężczyzną. Krochmal kojarzył się jednoznacznie, a kiedy się rozpuścił, nagle wszystko zaczęło z nich 

spływać – stanęli przed sobą nadzy13. 

 

Mądzik, poza działalnością Sceny Plastycznej KUL, uczestniczy także w projektach 

teatralnych, do których tworzy scenografię – od tej formy twórczości zaczęła się teatralna 

kariera artysty. Mądzik tak opisuje wpływ swojej scenografii na spektakle:  

                                                 
10 D. Łarionow, dz. cyt., s. 80. 
11 L. Mądzik, Aktor, cyt. za: tamże, s. 83. 
12 Tenże, Mój teatr, s. 120. 
13 Tamże. 



 

Przy każdej kolejnej realizacji scenografia miała partnerować autorowi sztuki, reżyserowi i aktorowi. 

Miała zmieniać się w miarę upływu akcji. Obraz przechodził w obraz, a stawało się to za sprawą barwy, 

światła i zmian planów akcji14.  

 

Nie zapomina jednak o dwubiegunowej relacji artysta-sztuka:  

 

Chciałbym, by laboratorium, jakim jest mój rodzimy teatr, służyło mi także w zderzeniu z innym światem. 

Tak było z Makbetem [w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie – przyp. M. K.] i tak było z pantomimą 

wrocławską, gdzie realizowałem Osąd Hansa Memlinga w Teatrze Pantomimy. Było tam wprawdzie 

żywe ciało, był aktor. Nie było słowa, ale to też była jakaś forma poszukiwań15.  

 

Swoje poszukiwania artysta kontynuuje zagranicą. Na przykład do spektaklu Namanha 

Makbunhe (2007) Mądzik stworzył scenografię. Przedstawienie zostało zrealizowane w 

Lizbonie, z udziałem aktorów z Gwinei Bissau, dawnej portugalskiej kolonii16. Scenografia 

zaczęła powstawać już na Czarnym Lądzie, artysta zainspirował się tamtejszym klimatem i 

przyrodą17. Natura zdaje się bliska estetyce Sceny Plastycznej. Świadomość przemijania i brak 

zbędnych form przekazu są właśnie tym, co nas otacza, są światem, który trzeba czuć, którego 

nie da się pojąć standardowym rozumowaniem, do którego trzeba podchodzić z pokorą. „Ale 

też w przyrodzie osadzam takie warsztaty, nawet całe spektakle. Myślę, że jeszcze mi się 

zdarzy, bo nieraz natura tak mnie prowadzi. By być wobec niej lojalnym, nie być od niej 

mądrzejszy, ale się z nią spotkać”18 – zauważa artysta. 

 Architektura Starej Auli KUL naznaczyła swoim piętnem nie tylko przestrzeń 

przedstawień Sceny Plastycznej, lecz również możliwości dostosowania spektakli do 

warunków panujących na innych scenach. Z tego powodu Alternatywne Spotkania Teatralne 

„Klamra” miały okazję przedstawić twórczość Mądzika jedynie trzykrotnie. Pierwszym 

spektaklem Sceny Plastycznej KUL zaprezentowanym w Od Nowie (podczas piętnastej edycji 

Klamry) była Bruzda. W wywiadzie dla „Gazety Festiwalowej” Mądzik tłumaczył:  

 

Już od dawna chciałem, żeby tutaj na Klamrze być, bo przecież tyle edycji już było. Te spektakle, które 

do tej pory chcieliśmy pokazać w tej przestrzeni, miały małe szanse pogodzenia się i zmieszczenia w tym 

                                                 
14 Tamże, s. 116. 
15 M. Krzyżyński, Rozmowa z Leszkiem Mądzikiem, „Klamrowa Gazeta Festiwalowa” 2011, nr 2, s. 3. 
16 A. Kaniewska, Czarny Makbet Leszka Mądzika, „Dziennik” 06.06.2007, nr 131, w: http://www.e-

teatr.pl/pl/artykuly/40184.html?josso_assertion_id=0379F9CB15D96D0F, dostęp 2.03.2012 r. 
17 Tamże. 
18 M. Krzyżyński, dz. cyt., s. 3. 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/40184.html?josso_assertion_id=0379F9CB15D96D0F
http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/40184.html?josso_assertion_id=0379F9CB15D96D0F


wnętrzu. Pojawił się spektakl, który optymalnie pasuje do tego wnętrza, które daje mu komfort 

prezentacji. Cieszę się, że Bruzda znalazła tutaj swoje miejsce19. 

  

Zaprezentowanie toruńskiej publiczności w pierwszej kolejności spektaklu, który wyróżniał się 

w twórczości artysty zerwaniem mrocznej kotary tajemnicy i budowaniem opowieści w pełnym 

świetle, okazało się ryzykownym posunięciem. Widzowie i krytycy mieli nie lada problem z 

odnalezieniem się w mistycznym świecie kreowanym przez Scenę Plastyczną w jej całym 

dorobku artystycznym. Jak zauważyły Emilia Adamiszyn i Monika Kowalska: 

 

Jaskrawe światło wybrał Mądzik, aby zaprezentować kolejną opowieść o sacrum i człowieku. Reżyser 

przyzwyczaił swoją publiczność do mrocznych metafizycznych obrazów, tym razem spowodował 

dezorientację20. 

 

Dodały jednak:  

 

To spektakl niecharakterystyczny dla reżysera, choć ten opowiada wciąż o tym samym. O trudzie 

egzystencji, trwaniu opierającym się na nadziei i zaufaniu21. 

 

Drugą wizytą na Klamrze w 2010 r. artysta również postanowił zadziwić publiczność. 

Przedstawił wtedy efekt kilkudniowych warsztatów, etiudę Biesiada. Warsztaty te były dla 

większości ich uczestników pierwszym kontaktem z dorobkiem Mądzika, jednak trzy dni pracy 

nad spektaklem pozwoliły w pełni pojąć metafizyczną głębię jego twórczości. Mądzik zaczął 

od nakreślenia aktorom-amatorom swojej wizji spektaklu, zaznaczając jednak, iż mają oni 

realny wpływ na końcowy kształt przedsięwzięcia. I rzeczywiście, młodzi twórcy z 

udostępnionych materiałów powołali do życia egzoszkielety, które nasiąknięte ich własną 

ekspresją, tworzyły unikatowe postaci Biesiady, jak również elementy scenografii, 

opowiadające w równym stopniu co aktorzy historię spotkania, podczas którego dochodzi do 

zderzenia osobowości współbiesiadników. Kontakt z artystą, mimo mentorskiego 

nacechowania, był otwarty i szczery. Czuć było, iż nie tylko dla uczestników warsztatów, lecz 

także dla reżysera spotkanie to było ważnym przeżyciem zarazem artystycznym i 

                                                 
19 I. Wiercińska, M. Licznerska, Bruzda znalazła swoje miejsce, „Klamrowa Gazeta Festiwalowa” 2007, w: 

http://www.skt.umk.pl/0002.htm, dostęp 2.03.2012 r. 
20 E. Adamiszyn, M. Kowalska, Dotknąć metafizyki, „Klamrowa Gazeta Festiwalowa” 2007, w: 

http://www.skt.umk.pl/0002.htm, dostęp 2.03.2012 r. 
21 Tamże. 



metafizycznym. W udzielonym po spektaklu wywiadzie Mądzik przyznał, iż warsztaty 

odgrywają w jego życiu artystycznym ważną rolę:  

 

Od paru lat prowadzę więcej warsztatów, niż realizuję autorskich spektakli. Ta praca jest owocna nie 

tylko dla uczestników, ale i dla mnie. Potrzebuję spotkań z młodymi ludźmi, w których jest gotowość, 

żeby wejść w świat przeze mnie proponowany. Chciałem, żeby odbyli ze mną wspólną wędrówkę przez 

przestrzeń, światło, gest, bryłę, maskę, kostium, przez takie elementy, które tworzą dramaturgię, a często 

nie są doceniane. Ja natomiast już od 40 lat buduję z nich swój teatr i wiem, że przez obraz zderzony z 

dźwiękiem, z muzyką, możemy przekazać wiele prawd o człowieku22. 

 

Praca nad Biesiadą otworzyła przed nami (bowiem i ja miałem okazję w warsztatach 

uczestniczyć) bramy teatru plastycznego, teatru, który trzeba poczuć całym sobą. Procesowi 

twórczemu towarzyszyła muzyka, którą reżyser wybrał jako tło spektaklu, chwilami zaś cisza i 

wyłączone światła – czas refleksji i zadumy. Mądzik zaprosił nas na projekcję filmu 

dokumentalnego o Scenie Plastycznej KUL23, naznaczając nas plastycznym wymiarem swojej 

twórczości. Później przyglądał się pracy zespołu, inspirując rozmowami na temat ludzkiego 

wewnętrznego sacrum i wreszcie obserwując, jak garstka całkowicie mu nieznanych osób 

tworzy dzieło autonomiczne, a przecież wpisujące się w idee i estetykę teatru Mądzika i Sceny 

Plastycznej KUL.  

 W 2011 r. Mądzik pokazał na Klamrze najnowszy spektakl zrealizowany ze Sceną 

Plastyczną KUL – Przejście (2010). Dzieło to stanowi kolejny krok (po Brzegu, Piętnie i 

Bruździe) na drodze poszukiwania elementów budujących spektakl również w architekturze 

widowni, która zbudowana jest tak, aby widzowie śledzili historię patrząc w dół, do wnętrza 

grobowca. Wertykalne umiejscowienie akcji reżyser objaśnia następująco:  

 

Nową sytuacją w tym spektaklu jest to, że po raz pierwszy prowadzę wzrok widza nie w tym kierunku, 

do którego go przyzwyczaiłem, czyli w linii perspektywy i głębi, tylko skłaniam go do spojrzenia w 

dziwny dół. W dziwną czeluść, nad którą stoimy. Nieprzypadkowo specjalnie skonstruowana widownia 

daje taką możliwość, że zaglądamy jakby do otworu, zaglądamy do warstw ziemi, które otwieramy i 

świadkujemy tym otwieranym po kolei warstwom. Ten spektakl w pewnym momencie wieńczy to 

zaglądanie, ale czyni to w momencie, kiedy ciało jest już martwe24. 

 

                                                 
22 N. Grzeszczyk, Leszek Mądzik: Macie być sobą, „Gazeta Wyborcza – Toruń" nr 66, 19.03.2010 [w:] 

http://www.e-teatr.pl/en/artykuly/90420.html, dostęp: 2.03.2012 r. 
23 Scena Plastyczna Leszka Mądzika, reż. Barbara Gorgol, TVP, 1991. 
24 M. Krzyżyński, dz. cyt., s. 3. 



Nowa płaszczyzna dialogu widza z sacrum stwarzała jednak pewne problemy, widzowie 

usytuowani w dalszych, wyżej położonych rzędach mieli nie lada problem z ujrzeniem czegoś 

więcej niż tylko głowy lepiej usadowionych widzów. Dla nich Przejście było bardziej 

inscenizowanym koncertem jazzowym niż spektaklem25. Pozostając na polu muzycznym, 

trzeba jednak przyznać, iż Mądzikowi udało się połączyć jego oniryczny teatr śmierci z muzyką 

Tomasza Stańki. Jak zauważył Bartłomiej Oleszek:  

 

Jazz – nawet najlepszy – nie kojarzy się wprost ze śmiercią i procesem „przejścia”. Dziwnymi kolejami 

losu – głównie dzięki zmysłowi inscenizacyjnemu Mądzika oraz maestrii Stańki – w atmosferę śmierci 

towarzyszącą Przejściu muzyka wybitnego jazzmana wpasowała się w doskonale – głównie dzięki 

powadze i nieopisywalnej atmosferze26.  

  

 Muzyka w spektaklach Mądzika odgrywa rolę znaczącą. Zazwyczaj jest komponowana 

specjalnie na użytek Sceny Plastycznej, jednak dwukrotnie wykorzystano w spektaklach 

twórczość wykonawców takich jak Led Zeppelin (w Wieczerzy) i Bob Dylan (we Włóknach). 

Wśród artystów tworzących muzykę do spektakli Mądzika, poza wspomnianym wyżej 

Tomaszem Stańką, można wymienić m.in. Jana Kaczmarka, Stanisława Dąbka, Zygmunta 

Koniecznego, Stanisława Radwana czy Jacka Ostaszewskiego27. Jak stwierdza Mądzik: 

  

[Muzyka] jest dla mnie krwiobiegiem spektaklu, nerwem organicznie z nim związanym. Mój obraz tęskni 

za muzyką. Ona przenosi emocje… Przez nią oglądam swoje spektakle. Wyzwala we mnie cudowne 

odczucia, przeżycia, które nigdy by się bez niej nie wyzwoliły. Jest jedyną rzeczą w moim teatrze, której 

stworzyć nie potrafię28. 

 

Dźwięk pozwala artyście pobudzić do ruchu sekwencje obrazów składające się na spektakl. 

Przedstawienia Sceny Plastycznej pulsują własnym rytmem, który steruje światłem, mrokiem, 

wszystkim, co dane będzie zobaczyć publiczności. Owe sekwencje poprzedzielane ciemnością, 

tak charakterystyczne dla scenicznej twórczości Mądzika, Dominika Łarionow obejmuje 

pojęciem przestrzeni multipikturalnej, wieloobrazowej29. Jednak wieloobrazowość przestrzeni 

spektakli Mądzika nie polega jedynie na naprzemiennym, pulsacyjnym wyłanianiu się 

poszczególnych scen z ciemności i powracaniu w ciemność. Również konstruowanie 

                                                 
25 I. Terebińska, Przejście w półmroku, „Klamrowa Gazeta Festiwalowa” 2011, nr 2, s. 1. 
26 B. Oleszek, Szybkie Przejście, w: http://irka.com.pl/portal/Review?review_id=895&area_id=4, dostęp: 

2.03.2012 r. 
27 D. Łarionow, dz. cyt., s. 91–92. 
28 L. Mądzik, Muzyka, cyt. za: tamże, s. 91. 
29 D. Łarionow, dz. cyt., s. 75. 



przedstawień z wykorzystaniem głębi Starej Auli KUL umożliwia wielopłaszczyznowe 

osadzenie akcji. Gra głębią stwarza przed artystą możliwości budowy iluzji bezpośrednio na 

oczach widza, często nieświadomego faktycznego położenia widzianych przezeń obrazów30. 

 Mądzik do budowy przestrzeni multipikturalnej wykorzystuje również gabloty-ekrany, 

w których umieszcza postaci, kukły oraz inne elementy scenografii. Oświetlając je, tworząc 

wewnątrz nich głębię, artysta konstruuje obraz w obrazie31. Gabloty-ekrany były zastosowane 

m.in. w spektaklach Wilgoć, Pętanie, Wrota czy Kir. W kategorii gabloty-ekranu można 

postrzegać zastosowanie przez Mądzika luster. W Tchnieniu publiczność na początku spektaklu 

jest konfrontowana z odbiciem własnych twarzy, w Kirze natomiast lustra są umieszczone pod 

stopami widzów siedzących w pierwszym rzędzie32. W ten sposób reżyser przy pomocy 

płaszczyzny tworzy konkretną głębię, zamykając w niej publiczność, tworząc kolejną 

przestrzeń rozgrywania przedstawienia. 

 Charakterystyczne jest to, że naturalna dla twórczości Mądzika rezygnacja ze słowa nie 

neguje teatralności przedstawień Sceny Plastycznej. Wszak teatrem nazywamy współistnienie 

opowieści, aktora oraz widza, a wszystkie te elementy znajdują w twórczości Mądzika ważne 

miejsce. Owe współistnienie trzech elementów teatru nie polega jedynie na biernym trwaniu, 

odnajdujemy przecież interakcje zarówno na linii aktor–widz (Piętno), jak i oddziaływania w 

obrębie widowni (Bruzda). Czy jednak twórczość Mądzika przekazuje historię, czy opiera się 

jedynie na przedstawieniu emocji, korzystając z instynktownej reakcji widza na tajemnicę? 

Niewątpliwie artysta w swoich spektaklach (choć pozbawionych słów) stwarza przekaz, który 

staje się spoiwem całej twórczości Sceny Plastycznej. Elementem równie charakterystycznym 

dla twórczości Mądzika jak marionetyzacja aktora czy wszechobecna ciemność. Artysta snuje 

opowieść o życiu człowieka. Kolejne spektakle Sceny Plastycznej przywołują wybrane aspekty 

ludzkiej egzystencji (od narodzin po wydarzenia pośmiertne), usakralniając je i za ich pomocą 

próbując dotknąć Absolutu. Można zauważyć, iż twórczość Mądzika balansuje na granicy 

plastyki i teatru, co sugeruje sama nazwa Sceny Plastycznej. Czy jednak uczestnicząc w 

przedstawieniach Mądzika, możemy stwierdzić, czy mamy do czynienia z plastyką teatru, czy 

może z teatralnością plastyki? Sam autor stwierdza: „Czy to, co robię jest teatrem, czy plastyką, 

dla mnie jest to tylko kwestia nazwy”33, podkreślając tym samym, że jego dzieła przekraczają 

formalne podziały na dziedziny sztuki. 
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