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W ramach realizacji projektu powstał 
s p e k t a k l  t e a t ra l ny  n a  n a j w y ż s z y m 
artystycznym poz iomie,  z  udz ia łem 
profesjonalistów ze świata kultury i sztuki. 
Aktorami w spektaklu o charakterze 
integracyjnym byli zarówno studenci szkoły 
teatralnej, seniorzy ze środowisk wiejskich, 
jak i osoby z niepełnosprawnością. Proza 
Brunona Schulza stanowiąca dziedzictwo 
narodowe, klasykę polskiej literatury, stała 
się płaszczyzną integrującą świat sztuki z 
mieszkańcami społeczności lokalnych, 
wiejskich, zagrożonych wykluczeniem. 
Spektakl miał charakter interaktywny - 
włączał zarówno aktorów, jak i widzów. 

Proza Brunona Schulza została opowiedziana 
bez słów, w spektaklu teatru pantomimy, 
który został zaprezentowany w 2021 r. w 
Synagodze Ru�ka  w Dzierżoniowie,  w 
Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w 
Pilawie, w Specjalnym Ośrodku, zkolno-
Wychowawczym w Piławie Górnej oraz w 
Ośrodku  Sportu i Rekreacji Wyspa Koni w 
Ostroszowicach. 
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Scenariusz spektaklu napisała dziekan Akademii Sztuk 
Teatralnych w Krakowie filia we Wrocławiu - Ewelina Ciszewska. 
Ona również zajęła się reżyserią spektaklu, ułożyła 
choreografię. Spektakl oparty na prozie Brunona Schulza był 
bardzo delikatny i wzruszający w swojej wymowie. Wzięły w 
nim udział osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy a także 
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej 
(pochodzące z ubogich środowisk wiejskich).

 By zapewnić odpowiedni poziom spektaklu zaprosiliśmy do 
udziału w projekcie również studentów AST, by mogli oni pomóc 
amatorom, wesprzeć ich swoją wiedzą merytoryczną, 
praktyczną a także dać im oparcie i zachęcić w chwilach 
trudnych, chwilach zwątpienia czy słabości. Studenci włączyli 
się w realizację projektu z dużym zapałem, entuzjazmem i 
kreatywnością. 

Scenariusz spektaklu został specjalnie przygotowany, by w 
odpowiedni sposób wykreować daną postać schulzowskiej 
prozy i dostosować ją do możliwości danego aktora. Całość 
spektaklu była oparta na choreografii i ruchu, który dopełniały 
animacje i wizualizacje, dzięki czemu spektakl stał się 
plastycznie ciekawy, wizualnie bogaty. Wizualizacje dopełniały 
grę aktorską, przenosiły widza w świat onirycznych marzeń 
głównych bohaterów. Światło podkreślało i wzmacniało 
odpowiednie elementy gry aktorskiej, nadawało klimat 
poszczególnym scenom. Światła wyreżyserował Robert Baliński 
- operator filmowy, reżyser, dokumentalista, performer, twórca 
teledysków i wizualizacji do przedstawień teatralnych, 
operowych, który ukończył Wydział Operatorski i Realizacji 
Telewizyjnej PWSFTViT w Łodzi.

Klimat przedstawienia został wykreowany również dzięki 
muzyce specjalnie skomponowanej do przedstawienia przez 
Dariusza Wołczyka (prowadzący, lider altówek w Filharmonii 
Sudeck ie j  oraz   F i lharmonia  Opolska) .  Muzyka  w 
przedstawieniu sięgała korzeniami do motywów żydowskich 
subtelnie oddających klimat prozy Brunona Schulza. Muzyka do 
przedstawienia była wykonywana na żywo w trakcie prezentacji 
przez kwartet smyczkowy wybitnych artystów w składzie: Beata 
Wołczyk/I skrzypce, Dariusz Wołczyk/ altówka, Emilia 
Danilecka/ wiolonczela, Joanna Trzaska/ II skrzypce (absolwenci 
Akademii Muzycznych, z dużym doświadczeniem i dorobkiem 
artystycznym).

W spektaklu wystąpili: Amelia Adaszak, Aleksandra Błażejczyk, 
Aleksandra Brożyna, Agnieszka Chroma, Agnieszka Gębska, 
Kacper Gębski, Dominika Góral, Kacper Lorens, Sylwia Nagórna, 
Małgorzata Parada, Miłosz Sadowski, Piotr Zabuski, Bartosz 
Zdeb, Julia Zoellner, Marek Zoellner.
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