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Architektura wnêtrz
W 1946 roku przyby³ na Dolny Œl¹sk W³adys³aw Wincze – jeden z szefów
Spó³dzielni Artystów Plastyków £AD (grupy twórczej zwi¹zanej z tendencj¹
artystyczn¹ okreœlan¹ czêsto jako polska odmiana art-déco) i obj¹³
kierownictwo ³adowskiej wytwórni-modelarni mebli w K³odzku. W³adys³aw
Wincze by³ absolwentem malarstwa w warszawskiej ASP; w latach 1936-1939
asystentem prof. Józefa Czajkowskiego; nale¿a³ do malarskiej „Grupy Czwartej”
oraz od 1936 roku by³ cz³onkiem Spó³dzielni £AD. Jako oficer artylerii konnej
uczestniczy³ w kampanii wrzeœniowej. W latach okupacji prowadzi³ z Olgierdem
Szlekysem zak³ad projektuj¹cy i wytwarzaj¹cy meble. W Powstaniu
Warszawskim dowodzi³ obron¹ przeciwlotnicz¹ Mokotowa, dosta³ siê do niewoli,
a jesieni¹ 1945 roku powróci³ do kraju.
Pobyt w K³odzku sprzyja³ nawi¹zaniu kontaktów z wroc³awsk¹ PWSSP
i w paŸdzierniku 1948 roku W³adys³aw Wincze rozpoczyna (jako „zastêpca
profesora”) pracê na Uczelni, obejmuj¹c kierownictwo Zak³adu Metalu
i Drewna. W 1949 roku uzyskuje w warszawskiej ASP dyplom w zakresie
architektury wnêtrz u prof. Wojciecha Jastrzêbowskiego, a w 1950 roku zostaje
dziekanem utworzonego w³aœnie wroc³awskiego Wydzia³u Architektury Wnêtrz.
Dziêki talentowi organizatorskiemu rozwija wydzia³owe Zak³ady Metalu
i Drewna, doprowadzaj¹c obie jednostki do unikalnego w owych czasach
najwy¿szego poziomu perfekcji wykonawczej. Niestety, zwróci³o to uwagê
czynników odgórnych i Zak³ady zostaj¹ wydzielone w formie odrêbnej jednostki
doœwiadczalno-us³ugowej, a w wyniku dalszych odgórnych rozporz¹dzeñ –
doprowadzone do likwidacji.
W pierwszych latach pracy na Uczelni W³adys³aw Wincze opracowuje projekty
przeznaczone dla innych oœrodków. Projektuje (wspólnie z Olgierdem
Szlekysem) gabinet dyrektora Centralnego Urzêdu Planowania w Warszawie,
realizuje liczne wnêtrza i meble dla buduj¹cej siê wówczas Nowej Huty oraz
wykonuje projekty dla Instytutu Wzornictwa Przemys³owego w Warszawie.
W 1951 roku powstaje pierwsze opracowanie dla Wroc³awia. By³ to projekt
gabinetu prof. Ludwika Hirszfelda w Zak³adzie Immunologii Akademii
Medycznej (wspó³praca – Tadeusz Forowicz, Jan Kowalczyk, Mieczys³aw
Pawe³ko). Niemal jednoczenie W³adys³aw Wincze projektuje wspólnie
z paroosobowym zespo³em (A. Jêdrzejewski, W. Lange, K. Pêkalska, R. Trocki)
dwa piêtra Domu Mody Elegancja w Rynku.
Na prze³omie 1952-1953 uczestniczy w opracowaniu projektów dzisiejszego
Teatru Lalek, projektuj¹c m.in. wnêtrze biblioteki z utrzymanym w stylu
³adowskim zespo³em przeszklonych szaf (w trakcie remontu budynku ok. 2000
roku zosta³y one podobno przeniesione do jednego z domów kultury).
Wypalony ca³kowicie neobarokowy budynek rewaloryzowano w zawrotnym
tempie, w okresie od paŸdziernika 1952 do lutego 1953. O jego przeznaczeniu
kr¹¿y³y ró¿ne plotki. Faktem jest, i¿ w³adze przyk³ada³y do tego przedsiêwziêcia
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wielk¹ wagê, a uczestnictwo w jego realizacji mo¿na okreœliæ mianem
obowi¹zkowego (z uwzglêdnieniem specyfiki wczesnych lat piêædziesi¹tych).
Budynek okryto brezentowymi p³achtami, a do œrodka wt³aczano gor¹ce
powietrze, aby umo¿liwiæ nieprzerwane kontynuowanie prac mimo silnych
mrozów. Wystrój wnêtrz, m.in. sali teatralnej, biblioteki, foyer, hallu i g³ównych
schodów wejœciowych oscylowa³ pomiêdzy preferowanym socrealizmem
a tendencj¹ ³adowsk¹. Malarstwa œcienne w hallach przedstawia³y pejza¿
nadmorski w klimacie krymsko-œródziemnomorskim oraz sceny leœne
z udzia³em jelonków i sarenek. W pracach projektowych i poszczególnych
realizacjach uczestniczyli obok W³adys³awa Winczego m.in.: Roman Trocki,
Stanis³aw Dawski, Aleksander Jedrzejewski, Wies³aw Lange, Arkadiusz
W³odarczyk, Eugeniusz Geppert, Stanis³aw Pêkalski, W³adys³aw Kamiñski,
jak równie¿ niektórzy studenci starszych lat.
Budynek przekazano w rezultacie Towarzystwu PrzyjaŸni Polsko Radzieckiej,
ale jeszcze w latach piêædziesi¹tych sta³ siê zastêpcz¹ siedzib¹ remontowanego
przez wiele lat Teatru Wspó³czesnego; dzia³a³o w nim Kino Klubowe oraz Klub
Prawnika, a stopniowo we w³adanie przej¹³ ca³oœæ obiektu Wroc³awski Teatr
Lalek, który w ostatnich latach przeprowadzi³ kolejn¹ modernizacjê.
Do wa¿nych wnêtrz zrealizowanych we Wroc³awiu na prze³omie lat
czterdziestych i piêædziesi¹tych nale¿a³a widownia i kuluary odbudowywanego
(po ca³kowitym wypaleniu podczas wojny) Teatru Polskiego przy ulicy Gabrieli
Zapolskiej. Autorem œwietnie zaprojektowanego wnêtrza widowni by³ profesor
Politechniki Wroc³awskiej in¿. architekt Andrzej Frydecki. In¿ynierowie
architekci czêsto pracowali równolegle z plastykami architektami wnêtrz.
Wnêtrza oddawanego do u¿ytku kompleksu KDM-u (plac Koœciuszki)
projektowali zarówno in¿ynierowie architekci (m.in. Jerzy Mierzejewski,
Jadwiga Grabowska-Hawrylak, Piotr Kurowski – w latach póŸniejszych
wyk³adowca PWSSP i Roman Trocki), jak i dziekan Wydzia³u Architektury
Wnêtrz W³adys³aw Wincze. By³ on tak¿e autorem projektów wnêtrz dwóch
mieszcz¹cych siê na KDM-ie obiektów: ksiêgarni „Pod Arkadami” oraz
kwiaciarni, w której kompozycjê œcienn¹ na taflach szklanych zrealizowali
Aleksander Jêdrzejewski i Wies³aw Lange. Wa¿n¹ realizacj¹ malarsk¹ by³y
równie¿ kompozycje Marii Dawskiej we wnêtrzu Fotooptyki.
Wnêtrza sklepów pod arkadami i wokó³ placu Koœciuszki realizowano
zgodnie z projektami i znaczn¹ starannoœci¹ oraz z zastosowaniem w³aœciwych
materia³ów wykoñczeniowych. Jeszcze istnieli przedwojenni majstrowie,
a epoka p³yty pilœniowej i olejnych lamperii siê nie rozpoczê³a. W restauracji
KDM zwraca³y uwagê p³askorzeŸby i ok³adziny z trawertynu; w MPiK-u –
okleinowane boazerie i strefy ekspozycyjne oraz prawdziwe (w latach
nastêpnych nieosi¹galne) lustra; ORBIS wkrótce ju¿, w dobie ordynarnie
spawanej i paækanej na czarno œlusarki, imponowa³ chromowanymi
konstrukcjami przeszklonych œcian.
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W 1957 roku mecenat pañstwowy, wzorem lat przedwojennych, umo¿liwi³
wybitnym projektantom wnêtrz realizacjê kompleksowych projektów
wyposa¿enia wnêtrz mieszkalnych. Wyniki tych realizacji zaprezentowano
w strukturach przestrzennych, odwzorowuj¹cych realne wymiary
standardowych mieszkañ, na II Ogólnopolskiej Wystawie Architektury Wnêtrz
w warszawskiej „Zachêcie”. Wroc³aw reprezentowa³ W³adys³aw Wincze, ponadto
eksponowano realizacje m.in. Oskara Hansena, Jana Kurz¹tkowskiego
i Olgierda Szlekysa. By³a to wystawa budz¹ca nadzieje na rzeczywiste trwa³e
zainteresowanie w³adz wzornictwem i w ogóle sztuk¹ projektow¹. Nadzieje te
stopniowo s³ab³y, stypendia realizacyjne mala³y (w 1962 roku przyznawano je
tylko na poszczególne meble, potem przewa¿nie wcale), a fasadowe
zainteresowanie równie¿ stopniowo s³ab³o.
We Wroc³awiu wnêtrzem, które zwróci³o uwagê centralnej prasy, by³a w tym
czasie zaprojektowana przez W³adys³awa Winczego i Aleksandra
Jêdrzejewskiego kawiarnia Kolorowa w Hali Ludowej (obecnie Hala Stulecia).
Wnêtrze to, zmieniaj¹c tymczasowy wystrój dzia³aj¹cej w 1956 roku kawiarni
studenckiej, rozb³ys³o szerok¹ gam¹ radosnych barw, a wykonane ze stalowych
rur meble, symbolizuj¹c kres socrealizmu, utwierdza³y w przekonaniu
o przynale¿noœci do Europy.
Innym wa¿nym wnêtrzem, zrealizowanym w 1958 roku, z wyraŸnym
zamiarem dorównania Zachodniej Europie, by³ Klub Dziennikarzy
zlokalizowany u zbiegu ulic Œwidnickiej i Podwala, a kierowany przez rzutkiego
i kipi¹cego pomys³ami red. Lucjana Sochê. Projektantami wnêtrza byli
Jerzy Mierzejewski, Jan Chwa³czyk i Mieczys³aw Zdanowicz. Lokal ten,
utrzymany w szarob³êkitnej tonacji, posiada³ szczególny nastrój, powoduj¹cy,
i¿ wielu bywalców (dziennikarzy, aktorów, architektów, plastyków, filmowców
oraz decydentów i ich podw³adnych) niemal zamieszkiwa³o w nim na sta³e,
a karta sta³ego wstêpu by³a obiektem wysoce po¿¹danym.
W tym te¿ czasie trwa³a realizacja du¿ego zadania projektowego, jakim by³a
kompleksowa kolorystyka Rynku, Placu Solnego i wylotów ulic przylegaj¹cych
do zabytkowego centrum Starego Miasta. Projekt autorstwa W³adys³awa
Winczego, Stanis³awa Pêkalskiego i Aleksandra Jêdrzejewskiego powstawa³ od
roku 1954, równolegle z pracami projektowymi zwi¹zanymi z odbudow¹ tej
czêœci miasta. W projekcie zatwierdzonym w Warszawie w 1955 roku (gipsowa
makieta 1:100) przewidywano m.in. realizacjê polichromii podobnych do tych na
Stareym Mieœcie w Warszawie czy na D³ugim Targu w Gdañsku. Po 1956,
w ramach eskalacji programów oszczêdnoœciowych, ograniczono zakres prac do
rozwi¹zañ kolorystycznych podkreœlaj¹cych architektoniczne podzia³y
poszczególnych elewacji, ale pozbawionych akcentów plastycznych, takich jak
freski, mozaiki czy sgraffita.
Zakoñczone w 1960 roku prace wykonawcze nada³y Staremu Miastu nowy
klimat wyrafinowanych rozwi¹zañ kolorystycznych, a autorzy projektu zostali
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w 1961 roku wyró¿nieni Nagrod¹ Miasta Wroc³awia. Kolorystyka ta
przetrwa³a trzydzieœci lat, do kompleksowej rewaloryzacji Rynku i Placu
Solnego w latach dziewiêædziesi¹tych. Pozostaj¹c w tym krêgu problematyki,
nale¿y równie¿ przypomnieæ znakomite rozwi¹zanie kolorystyczne elewacji
g³ównego budynku Uniwersytetu, zaprojektowane na pocz¹tku lat
szeœædziesi¹tych przez Józefa Ha³asa.
W pierwszej po³owie lat szeœædziesi¹tych pojawi³o siê zapotrzebowanie na
projekty kolorystyk hal fabrycznych. Przyk³adowo – kompleksowy projekt dla
Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego opracowali w 1964 roku Konrad
Jarodzki, Waldemar Gelbert i Micha³ Jedrzejewski. W roku nastêpnym ten sam
zespó³ projektowa³ kolorystykê Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego w Kudowie
Zdroju. Powsta³o te¿ szereg innych podobnych opracowañ, ale z ich realizacj¹
bywa³o ró¿nie. Na ogó³ prace rozpoczynano, a nastêpnie okazywa³o siê,
¿e wyczerpa³ siê limit finansowy albo najzwyczajniej w œwiecie nieosi¹galnymi
okazywa³y siê potrzebne kolory farb.
W 1961 roku zacz¹³ zbli¿aæ siê do koñca wieloletni remont Teatru Wspó³czesnego.
W zrealizowanych wnêtrzach, których projekt opracowywali W³adys³aw Wincze
i Aleksander Jêdrzejewski, uwagê zwraca³ bia³o-niebieski faluj¹cy sufit foyer I piêtra,
minimalistyczny wystrój widowni, w której akcentem plastycznym by³a biegn¹ca
znad balkonu ku scenie ulotna struktura napiêtych jak struny stalowych linek oraz
kojarz¹ce siê z twórczoœci¹ Mondriana detale architektoniczne, m.in. abstrakcyjna
struktura przeszklonych stalowych drzwi wejœciowych.
Pomimo narastaj¹cych trudnoœci wykonawczych powstawa³y równie¿
ca³oœciowe realizacje wnêtrz, projektowanych przez autorów m³odego pokolenia.
W 1958 roku przy ulicy Œwidnickiej otwarto sklep „Jedwabie”, zrealizowany wedle
projektu Romana Hoszowskiego; silnie oœwietlone œwiat³em jarzeniowym wnêtrze
kojarzy³o siê nieodparcie z Zachodni¹ nowoczesnoœci¹, a w godzinach
wieczornych zamkniêty lokal, dzia³aj¹c jak magiczny lampion, rozœwietla³
ciemnaw¹ ulicê Œwidnick¹, dodatkowo po³yskuj¹c ró¿owawym neonem.
Neony pojawi³y siê we Wroc³awiu pod koniec lat piêædziesi¹tych (a w latach
póŸniejszych wiele z nich projektowa³ Jerzy Werszler). W tym wzglêdzie
przodowa³a jednak w kraju £ódŸ, gdzie w 1958 roku na ulicy Piotrkowskiej
œwieci³o ju¿ kilkadziesi¹t reklam, a w³aœciwie kompozycji dekoracyjnoinformacyjnych (feeri¹ neonów b³yszczy mleczny bar – jak œpiewa³ o tym
zjawisku Wojciech M³ynarski).
Innym ambitnym projektem zrealizowanym w 1960 (lub 1961) roku by³ hall
Zak³adów K¹pielowych przy ulicy Teatralnej, wyposa¿ony w pomys³owo
zaprojektowane ³awki, a ponadto posiadaj¹cy (zachowan¹ do dziœ) du¿¹
kompozycjê œcienn¹, zrealizowan¹ przez autorów wnêtrza: Ryszarda
Gachowskiego i Ryszarda Soko³a. Ryszard Gachowski, czêsto wspó³dzia³aj¹cy
z Ryszardem Soko³em, by³ autorem (lub wspó³autorem) licznych rozwi¹zañ
dekoracyjnych i malarskich kompozycji œciennych, m.in. we wnêtrzach urzêdów
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pocztowych (Wroc³aw 1, Wroc³aw 2, Wroc³aw 14 i in.), jak równie¿ w przestrzeni
otwartej. W 1964 roku zrealizowa³ wielk¹ kompozycjê na zachodniej elewacji
ówczesnego kina Œl¹sk (dzisiejszy Teatr Muzyczny Capitol).
Projektowano te¿ wnêtrza dla zleceniodawców indywidualnych. By³y to
zarówno projekty ca³oœciowe, jak i poszczególne meble. Wœród projektantów
mebli wiele realizacji mia³ na swoim koncie Tadeusz Forowicz. Pojedyncze
projekty mieszkañ realizowa³a m.in. Barbara Barczewska.
Natomiast szczególny mebel przeznaczony do masowej produkcji zaprojektowa³
Józef Chierowski. By³ to fotel „366”, wytwarzany od 1962 roku w Dolnoœl¹skiej
Fabryce Mebli w Œwiebodzicach i w innych zak³adach przez ponad 20 lat.
Tapicerowane siedzenie zespolone w jedn¹ ca³oœæ z oparciem by³o po³¹czone
z czêœci¹ noœn¹ wykonan¹ z drewna bukowego, malowanego lakierem bezbarwnym
lub czarnym. Prosta konstrukcja i nawi¹zuj¹ca do aktualnych trendów sylwetka
mebla powodowa³y wielkie zainteresowanie nabywców. Lokal wyposa¿ony w fotele
Józefa Chierowskiego stawa³ siê wnêtrzem ekskluzywnym (oczywiœcie
z uwzglêdnieniem kontekstu lat szeœædziesi¹tych). Potem wyszed³ stopniowo
z mody, ale obecnie zdaje siê potwierdzaæ swoj¹ ponadczasow¹ wartoœæ, bêd¹c
wymienianym wœród najciekawszych polskich rozwi¹zañ designerskich XX wieku
(m.in. w albumie „Rzeczy pospolite” pod redakcj¹ Czes³awy Frejlich).
W roku 1963 zostaje oddany do u¿ytku, w odbudowanych kamieniczkach
wewnêtrznej (tak zwanej ratuszowej) czêœci Rynku, Klub Zwi¹zków Twórczych,
którego wnêtrza projektuje W³adys³aw Wincze; witra¿ – Krystyna Pêkalska,
a hall ze wspornikow¹ „zawieszon¹ w powietrzu” lad¹ szatni – Micha³
Jêdrzejewski (lada ta wywo³uje utyskiwania pana obs³uguj¹cego szatniê:
Nie mogê nosiæ rannych pantofli, bo je widaæ, a buty strasznie cisn¹” i po kilku
latach zostaje zabudowana do posadzki). W wystroju g³ównej sali istotn¹ rolê
spe³nia³y wydobyte z ruin zabytkowe belki stropowe, a wnêtrze, zaprojektowane
z wyrafinowanym umiarem, wytwarza³o unikalny nastrój, staj¹c siê wkrótce
preferowanym miejscem spotkañ elit artystycznych.
Mo¿na tam by³o spotkaæ Jerzego Grotowskiego, g³oœnych literatów,
s³awnych re¿yserów i aktorów krêc¹cych filmy we wroc³awskiej wytwórni,
a nawet znakomitoœci zagraniczne, jak na przyk³ad Johna Steinbecka, który
wielkim autografem ozdobi³ jedn¹ ze œcian klubu, daj¹c pocz¹tek tradycji
sk³adania podpisów przez najznamienitszych goœci. Niestety, kiedy wielki
pisarz podpad³, wypowiadaj¹c siê nies³usznie o wojnie w Wietnamie, œcianê
zamalowano, a na dodatek zas³oniêto przeniesionym bufetem. Bufet odgrywa³
zreszt¹ coraz wa¿niejsz¹ rolê, poch³aniaj¹c kolejne strefy powierzchni Klubu.
Magiczna formu³a lokalu ulotni³a siê wraz z wprowadzeniem stanu wojennego
w grudniu 1981 roku. Wnêtrza klubowe pe³ni³y dalej podobne funkcje, ale
„genius loci” ulecia³.
W rejonie Rynku powstawa³y równie¿ inne udane wnêtrza, jak n.p. zak³ad
fotograficzny przy ulicy Œwidnickiej wed³ug projektu Tadeusza Cia³owicza;
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herbaciarnia „Herbowa”, zaprojektowana przez Les³awa Nurka i Tadeusza
Pactwê (tak konsekwentnie, i¿ przez parê dziesiêcioleci nie udawa³o siê jej
popsuæ) czy piwnica winiarni Bachus z podœwietlan¹ reliefow¹ œcian¹
z ceramicznych rurek melioracyjnych, zrealizowan¹ przez Kazimierza G³aza.
Jednoczeœnie poddawano „unowoczeœnieniom”, a w rzeczywistoœci niszczono
nieliczne zachowane wnêtrza przedwojenne. Taki los spotka³ m.in. Bar Rybny na
zachodniej pierzei Rynku oraz wnêtrza aptek, z których usuwano wspania³e
boazerie, lady, rega³y i kryszta³owe lustra, wprowadzaj¹c na ich miejsce p³yty
wiórowe laminowane i wyboiste pod³ogi z gumoleum.
Bardzo interesuj¹cym wnêtrzem sta³ siê zaprojektowany przez Jerzego
Mierzejewskiego sklep „Kameleon” u zbiegu ulicy Szewskiej i O³awskiej
(budynek projektu E. Mendelsohna z 1927 roku). Autorowi projektu uda³o siê
uzyskaæ efekt kurtyny œwietlnej odcinaj¹cej optycznie pole widzenia
wszystkiego, co znajdowa³o siê ponad a¿urowym podzia³em obni¿onego sufitu.
Lampy œwieci³y w dó³; przez wolne pola podwieszonego sufitu powinien byæ
widoczny sufit prawdziwy wraz ze wszystkimi instalacjami, a nie by³o widaæ nic,
poza czymœ w rodzaju zamglonego nocnego nieba. Prawie zawsze ktoœ w tym
wnêtrzu sta³ i z zadziwieniem wpatrywa³ siê w zagadkowy sufit.
W po³owie lat szeœædziesi¹tych wyk³adaj¹cy w PWSSP na Wydziale
Architektury Wnêtrz in¿. arch. Wiktor Jackiewicz (póŸniejszy profesor
Politechniki Gliwickiej) przyst¹pi³ do projektowania przebudowy obiektu
nale¿¹cego do jednego z przedsiêbiorstw budowlanych. Z dawnej œwietlicy
i s¹siednich pomieszczeñ zosta³a wykreowana siedziba wroc³awskiej Filharmonii
(1968), która sta³a siê dla autora projektu punktem wyjœcia do dalszych
realizacji obiektów widowiskowych, m.in. sali teatralnej z wielokierunkow¹
widowni¹ w £asku; Narodowego Teatru Serbskiego w Nowym Sadzie
(Jugos³awia, 1972-1974), posiadaj¹cego znakomit¹ akustykê; sali koncertowej
WOSPR w Katowicach (1979); wielokierunkowej i wielofunkcyjnej „Sceny na
Œwiebodzkim” we Wroc³awiu (1994); odbudowy teatru Polskiego we Wroc³awiu
(1996) i modernizacyjnej przebudowy Opery Wroc³awskiej (2005). Wiktor
Jackiewicz jest równie¿ autorem szeregu opracowañ teoretycznych zwi¹zanych
z architektur¹ obiektów widowiskowych i wnêtrz teatralnych (m.in.:
Architektura teatralna, 1985; Architektura nie tylko teatru, 1987; The Approach
to Problems of Function, 1990).
Równie¿ w drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych projektanci z krêgu PWSSP,
pracuj¹c w zespole koordynowanym przez Tadeusza Cia³owicza, zrealizowali
wielozadaniowe opracowanie zwi¹zane z wystrojem wnêtrz statku „Dolny Œl¹sk”
(podniesienie bandery w grudniu 1957), budowanego przez Stoczniê w
Szczecinie. W pracach tych poza koordynatorem brali udzia³ m.in.: Zbigniew
Horbowy, Mieczys³aw Zdanowicz, Zbigniew Kawecki, Wies³aw Zaj¹czkowski
i Micha³ Jêdrzejewski.
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Nieco wczeœniej wa¿nym przedsiêwziêciem by³a realizacja wnêtrz
odbudowywanego etapowo gmachu g³ównego Uczelni. Rektorat i Salê Senatu
projektowa³ W³adys³aw Wincze; autorem ¿yrandola w Sali Senatu by³
Jan Kowalczyk; aulê projektowa³ Tadeusz Forowicz, a hall I piêtra – Stefan
Staruchowicz. Wnêtrza te, utrzymane w konwencji ³adowsko-modernistycznej
i zrealizowane z wielk¹ starannoœci¹ w Zak³adach Doœwiadczalno-Us³ugowych
PWSSP, trwaj¹ w niemal niezmienionym kszta³cie od ponad 40 lat,
potwierdzaj¹c dalekowzrocznoœæ przyjêtych wówczas rozwi¹zañ.
¯yrandol Jana Kowalczyka jest prawdopodobnie jedyn¹ zachowan¹ do dziœ
realizacj¹ metaloplastyczn¹ twórcy bardzo licznych ¿yrandoli („Pa³acyk”, BWA
i in.), kutych œwieczników (obecnych w niemal wszystkich lokalach
gastronomicznych), lamp (m.in. na Wzgórzu Partyzantów, 1974), kinkietów
i innych obiektów (m.in. a¿urowych wywieszek nad wejœciami do sklepów i lokali
na Starym Mieœcie), wykonywanych przewa¿nie z czernionej stali i nawi¹zuj¹cych
do tradycji miêdzywojennych realizacji Józefa Czajkowskiego i Wojciecha
Jastrzêbowskiego, ale z zachowaniem wyraŸnie odrêbnej stylistyki autora.
By³a w tych realizacjach racjonalnoœæ, bazuj¹ca na tradycyjnym wykorzystaniu
tworzywa, jak te¿ umiar oraz pewna dystynkcja, bêd¹ca cech¹ wroc³awskiej sztuki
u¿ytkowej, a mo¿e i sztuki w ogóle. Bêd¹c jednoczeœnie znakiem rozpoznawczym
przynale¿noœci œrodowiskowej, stawa³a siê zarazem jedn¹ z przyczyn zarówno
sukcesów, jak i pora¿ek na ponadregionalnej gie³dzie dokonañ.
Dystynkcji towarzyszy³o chwalebne d¹¿enie do unikania wszelkiej przesady.
Dba³a o to równie¿ krytyka artystyczna. Kiedy w po³owie lat szeœædziesi¹tych
jeden z projektantów wystawi³ roz³o¿ysty fotel wypoczynkowy z wysokim
oparciem i poszerzon¹ stref¹ zag³ówka, wybitny krytyk napisa³, i¿ w BWA
„straszy uszaty fotel”. Krytyk opuœci³ póŸniej Wroc³aw i sta³ siê piewc¹
awangardy, ale we Wroc³awiu utrwali³o siê przeœwiadczenie, ¿e nie nale¿y siê
wychylaæ. £ódzki lokal, w którym znad umywalek w sanitariatach mo¿na przez
weneckie lustra przygl¹daæ siê g³ównej sali restauracji, we Wroc³awiu raczej
by „nie przeszed³”.
Czasem pewne zawê¿enie pola formalnych decyzji artystycznych wi¹zano
z ³adowskim rodowodem za³o¿yciela Wydzia³u Architektury Wnêtrz. Pierwszy
Dziekan by³ jednak po pierwsze – wybitnym artyst¹, nieustannie poszukuj¹cym
nowych rozwi¹zañ, a po drugie – pedagogiem otwartym na nowatorskie
pomys³y i szalenie liberalnym w swoich artystycznych pogl¹dach. Jeœli mieliœmy
do czynienia z zawê¿eniami pola artystycznego manewru, to ich przyczyn¹ by³y
echa rozlicznych przemyœleñ i nostalgii pokolenia, które w dramatycznych
okolicznoœciach zmieni³o miejsce zamieszkania i d¹¿y³o do stabilizacji.
Na pocz¹tku drugiej po³owy lat szeœædziesi¹tych W³adys³aw Wincze naby³
i postanowi³ odbudowaæ ca³kowicie zdewastowan¹ („w czynie spo³ecznym” –
przez okoliczn¹ ludzkoœæ), leœniczówkê w Przemi³owie, nieopodal Œlê¿y. Po
leœniczówce pozosta³ fundament i czêœæ drewnianej konstrukcji. W 1969 roku na
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imieninach Dziekana Wydzia³u Architektury Wnêtrz pojawi³o siê w Przemi³owie
kilkadziesi¹t osób – wspó³pracowników i studentów Wydzia³u, podziwiaj¹cych
rezultat prac. Usytuowany na zboczu leœnego wzgórza, odbudowany dom
Profesora, zosta³ rozwi¹zany jako struktura jednoprzestrzenna, w której
przeœwity pomiêdzy belkami stropu pozwala³y na wgl¹d z pierwszego piêtra
w strefê wejœciow¹ z kamiennym kominkiem, a z parteru mo¿na by³o dostrzec
wiêŸbê dachow¹. By³a to indywidualna inicjatywa inwestycyjna, zrealizowana
wedle w³asnego projektu i pod w³asnym nadzorem. Dlatego rezultat paroletnich
prac by³ zgodny z zamierzeniami.
W obszarze uspo³ecznionych inwestycji i pañstwowego nadzoru (czy raczej
braku nadzoru i wzrastaj¹cego ba³aganu decyzyjnego) dzia³o siê znacznie gorzej.
Opracowaniem, które ujawnia³o sytuacjê architektury wnêtrz na prze³omie
lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych, by³ projekt zespo³u lokali handlowous³ugowych w budynku autorstwa in¿. arch. Leszka Tumanowicza,
zlokalizowanym przy placu Hirszfelda, a usytuowanym czêœciowo nad
dwujezdniow¹ ulica Zaporosk¹. Tê czêœæ budynku trzeba by³o zreszt¹ niedawno
rozebraæ, poniewa¿ pêdz¹ce przelotow¹ ulic¹ TIRy, uderzaj¹c w zbyt nisk¹
krawêdŸ obiektu, narusza³y jego konstrukcjê. Niedostosowanie wysokoœci
wynika³o z decyzji w³adz, które zamierza³y zmieniæ trasê przelotow¹ w ulicê
wewn¹trzosiedlow¹. Autor projektu stara³ siê przekonaæ decydentów,
¿e przejazd pod budynkiem bêdzie za niski, ale w³adze by³y nieugiête
w wype³nianiu misji oszczêdnoœciowej. Kiedy budynek by³ na ukoñczeniu,
wy¿szy szczebel zmieni³ plan uk³adu komunikacyjnego i tak powsta³a we
Wroc³awiu pu³apka na wiêksze ciê¿arówki.
Tymczasem budynek rós³, a kilkunastoosobowy zespó³ projektantów
(doœwiadczonych architektów i plastyków) przygotowywa³ pracowicie
rozwi¹zania wnêtrz ksiêgarni, restauracji, poczty, kawiarni oraz licznych innych
placówek handlowych i us³ugowych. Przeprowadzano wielokrotne uzgodnienia
z przysz³ymi u¿ytkownikami lokali, odbywa³y siê posiedzenia komisji
oceniaj¹cych projekty. Wreszcie projekt zatwierdzono, przyjêto do wiadomoœci,
projektantów praktycznie odsuniêto od wp³ywu na dalsze decyzje, a wnêtrza
wykonano jak b¹dŸ, zadziwiaj¹c nawet najbardziej doœwiadczonych
i zaprawionych w zmaganiach z rzeczywistoœci¹ autorów.
Dyktat wykonawcy, podtrzymywany stosownymi rozporz¹dzeniami,
by³ bezdyskusyjny. Wœród kilkudziesiêciu tysiêcy rozporz¹dzeñ obowi¹zuj¹cych
wówczas w budownictwie (tak zwane „prawo powielaczowe”) by³o takie, które
ogranicza³o wystrój wnêtrz do malowania w kolorze jasnego ugru,
a w przypadkach szczególnych dopuszcza³o stosowanie lamperii z br¹zowym
szlaczkiem. W obiektach o specjalnym przeznaczeniu (np. medycznym)
dopuszczano wykonanie lamperii olejnej.
Kiedy zrozpaczony projektant przychodzi³ do dyrektora na skargê, ¿e jego
koncepcje nie s¹ realizowane prawid³owo, dyrektor pokazywa³ to lub podobne
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rozporz¹dzenie i udowadnia³, ¿e w ogóle nawi¹zuj¹c do projektu pope³nia
przestêpstwo, a w ka¿dym razie nara¿a siê dla dobra sztuki i obywateli.
Stopniowo ukszta³towa³ siê pewien rytua³ – projekty wnêtrz wykonywano,
komisja w PSP (pañstwowe Pracownie Sztuk Plastycznych) je zatwierdza³a,
a nastêpnie trafia³y do inwestora, który, czasem coœ czêœciowo realizuj¹c, na
ogó³ kierowa³ je do archiwum. W prywatnych rozmowach szacowano, ¿e taki los
spotyka 80% projektów. W rezultacie wielu uzdolnionych projektantów wnêtrz
zmienia³o specjalnoœæ, zajmuj¹c siê innymi dziedzinami plastyki.
W koñcu lat siedemdziesi¹tych widaæ ju¿ by³o wyraŸnie, ¿e wnêtrza
stanowi¹ce dekoracje filmowe lub telewizyjne wykonuje siê ze znacznie wiêksz¹
starannoœci¹ ni¿ wystrój lokali przeznaczonych do sta³ego u¿ytkowania.
Wpisywa³o siê to w – czêœciowo tylko zale¿ne od szaleñstw ustrojowych –
spo³eczne przeœwiadczenie, i¿ twórczoœæ artystyczna mo¿e dotyczyæ wy³¹cznie
obiektów okazjonalnych lub jednoznacznie odœwiêtnych. Poniewa¿ podró¿e s¹
zjawiskiem odœwiêtnym, w osobowych wagonach kolejowych nie zastosowano
nigdy topornie spawanej czarnej œlusarki, która w latach siedemdziesi¹tych
stanowi³a standard wykoñczenia wiêkszoœci lokali u¿ytkowych.
Ci, którzy w po³owie lat siedemdziesi¹tych decydowali siê na projektowanie
sta³ych wnêtrz, domyœlaj¹c siê, jak mog¹ byæ one rzeczywiœcie realizowane,
starali siê przyjmowaæ rozmaite wyrafinowane metody postêpowania. Projekt
wnêtrz III piêtra Domu Towarowego Centrum (autorzy: Andrzej Hubka,
Wojciech Jankowiak, Micha³ Jêdrzejewski, Wies³aw Zaj¹czkowski) powstawa³
z za³o¿eniem takiego zaspawania struktury przestrzennej, aby, po pierwsze,
wydawa³o siê to wykonawcom zadaniem ca³kowicie naturalnym (brutalne
spawy stanowi³y czêœæ za³o¿enia formalnego), a po drugie, aby ¿aden m¹drala
nie móg³ popsuæ zaprojektowanego uk³adu przestrzennego.
Wprawdzie zrealizowane w 1977 roku wnêtrza sprawia³y wra¿enie dworca
kolejowego (ciemnogranatowe podzia³y stalowych ramp z podœwietlanymi
nazwami stoisk kojarzy³y siê z podzia³em na tory i perony), ale nie uleg³y
naturalnej destrukcji w wyniku spontanicznej twórczoœci u¿ytkowników
i dotrwa³y do zmiany ustroju.
Nieco odmienna sytuacja panowa³a w zakresie projektowania i wytwarzania
mebli. Wprawdzie papierowe okleiny p³yt wiórowych zaczyna³y królowaæ
w wytwórczoœci tak zwanych mebli skrzynkowych, ale nóg krzese³ z tego
tworzywa nie dawa³o siê wykonaæ. Tak wiêc by³o jeszcze pole manewru.
Dla wytwórni mebli Spó³dzielni „Cis” dziesi¹tki wprowadzanych do produkcji
mebli projektowa³ od lat szeœædziesi¹tych Edward Gañcza. Szacuje siê,
¿e uruchomiono wytwarzanie oko³o 200 wzorów, wprawdzie w znacznie
mniejszych iloœciach egzemplarzy ni¿ wspomnianego wczeœniej fotela „366”
Józefa Chierowskiego, ale o rekordowej ró¿norodnoœci w przeliczeniu na
jednego projektanta. Liniê stylistyczn¹ tego meblowego designu, mo¿na okreœliæ
jako post³adowsk¹, z domieszk¹ tendencji postmodernistycznych.
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Nale¿y dodaæ, i¿ Edward Gañcza realizowa³ równie¿ (m.in. w Austrii) prace
z zakresu konserwacji i rekonstrukcji mebli zabytkowych, prowadz¹c w tej
dziedzinie tak¿e dzia³alnoœæ dydaktyczn¹.
Projektowanie mebli by³o stale obecne w programie kszta³cenia architektów
wnêtrz i jego wyniki by³y dostrzegane równie¿ poza Wroc³awiem. W 1980 roku na
Miêdzynarodowym Qadriennale Mebla w Poznaniu jedn¹ z g³ównych nagród
uzyska³a Magdalena Sorgenlos-Chrzanowska za dyplomowy projekt krzes³a.
Poza krajem – w Wielkiej Brytanii – realizowa³ meble swojego pomys³u,
uruchamiaj¹c tak¿e w³asn¹ wytwórniê, absolwent PWSSP Jerzy Olejnik.
Absolwenci Uczelni pracuj¹ w przemyœle meblowym; przyk³adowo: Adam
Krzemieniewski (autor opatentowanych rozwi¹zañ konstrukcyjnych),
Ferdynand Makuch i Jolanta ¯emojtel we Wroc³awskich Fabrykach Mebli.
Pomimo opisanych powy¿ej przeciwnoœci, w koñcu lat siedemdziesi¹tych
powstaje we Wroc³awiu kilka udanych rozwi¹zañ wnêtrz. Ka¿de z nieco
odmiennych nietypowych przyczyn. Pierwszym z nich by³ „Dolmed”,
sztandarowa inwestycja z zakresu ochrony zdrowia, pilotowana przez wysokie
czynniki. Zarówno ciekawy architektonicznie budynek (proj. A. J. Tarnowskich),
jak i wnêtrza projektowane przez Józefa Chierowskiego, Jerzego
Mierzejewskiego i Edwarda Zielonkê, uzyska³y standard niedostêpny
w codziennej praktyce wykonawczej. Obiekt emanowa³ nowoczesnoœci¹,
a komputerowe systemy diagnozowania dolegliwoœci pacjentów przenosi³y
s³u¿bê zdrowia w rzeczywistoœæ nastêpnego stulecia.
Innym takim wnêtrzem, zrewaloryzowanym (1979) wedle projektu Piotra
Karpiñskiego i Jerzego Mierzejewskiego, by³a przestrzeñ handlowa Hali
Targowej (ul. Piaskowa 17, obok pl. Nankiera; proj. budynku: H. Plüdemann
i H. Küster, 1906-1908). Pionierska ¿elbetowa budowla, doprowadzona wewn¹trz
przez realia ustrojowe do standardu po³udniowoamerykañskich slumsów,
zosta³a funkcjonalnie i wizualnie uporz¹dkowana, uzyskuj¹c przejrzyst¹
strukturê cywilizowanej przestrzeni handlowej. W latach osiemdziesi¹tych
udawa³y siê tam wycieczki z NRD, aby podziwiaæ nie tylko architekturê,
ale równie¿ obfitoœæ i ró¿norodnoœæ oferty kwiatowo-owocowo-warzywnej.
W kraju, w którym brakowa³o wszystkiego, prywatni wytwórcy i prywatni
handlowcy potrafili pokonywaæ wszelkie „obiektywne trudnoœci”, nawet te
zwi¹zane z rewaloryzacj¹ wnêtrz.
Wspomnieæ jeszcze nale¿y o nieco wczeœniejszym przedsiêwziêciu zwi¹zanym
z rewaloryzacj¹ zespo³u obiektów usytuowanych w strefie Wzgórza Partyzantów.
W latach 1973-1974 starano siê ten teren uporz¹dkowaæ w ramach troski w³adz
o tereny rekreacyjne dla œwiata pracy, a czêœciowo odbudowaæ po katastrofie
budowlanej, jaka mia³a miejsce podczas Dni Wroc³awia w 1966 roku. Prace
plastyczne koordynowa³ W³adys³aw Wincze, projektuj¹c osobiœcie wnêtrze
kawiarni usytuowanej na dolnym poziomie w strefie wejœciowej; fontanny
powy¿ej kawiarni zrealizowa³ Feliks Podsiad³y; kute metaloplastyczne lampy –
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Jan Kowalczyk; a panneau dekoracyjne w podcieniach za kolumnad¹ Micha³
Jêdrzejewski, Jerzy Popowski i Jerzy Chodurski. Jednoczeœnie remontowano
podziemia z przeznaczeniem na sale wystawowe Muzeum Historycznego,
a naprzeciw Wzgórza stan¹³ pomnik Miko³aja Kopernika projektu Leona
Podsiad³ego. Pomnik ten jest obecnie jedyn¹ pozosta³oœci¹ po ówczesnych
realizacjach, a Wzgórze wci¹¿ nie mo¿e wytworzyæ wokó³ siebie unikalnego
klimatu, jaki powsta³ wokó³ Rynku i jaki mia³o przed wojn¹.

Wystawiennictwo
Udzia³ pedagogów Uczelni w kszta³towaniu Wystawy Ziem Odzyskanych
(Wroc³aw, lipiec-paŸdziernik 1948) by³ pierwszym wa¿niejszym wydarzeniem we
wroc³awskiej historii powojennego wystawiennictwa.
W artykule prof. Eugeniusza Gepperta (ówczesnego rektora PWSSP)
zamieszczonym w „S³owie Polskim” (nr 199) z 21 lipca 1948, wymienieni s¹
autorzy prac zrealizowanych na terenach otwieranej w tym dniu wystawy –
m.in.: Stanis³aw Dawski, W³adys³aw Kamiñski, Marian £añcucki, Antoni Mehl,
Borys Micha³owski, Mieczys³aw Pawe³ko, Stanis³aw Pêkalski, Marian
Steczowicz oraz Andrzej Will. Mowa jest równie¿ o studentach uczestnicz¹cych
w przygotowaniu ró¿nych fragmentów rozleg³ej ekspozycji.
Wœród autorów mieszkaj¹cych ju¿ wówczas we Wroc³awiu, a nie bêd¹cych
pedagogami Uczelni, nale¿y wymieniæ malarzy-scenografów: Aleksandra
Jêdrzejewskiego, Jadwigê Przeradzk¹ i Wies³awa Lange (wspó³praca: ³ódzki
malarz Tadeusz Kokietek), realizuj¹cych m.in. kompozycje œcienne w Pawilonie
Czterech Kopu³ oraz Karola Stobieckiego – wspó³autora (z Leonem
Rozpêdowskim) panoramy bitwy na Psim Polu.
Natomiast przysz³y (od 1959 roku) profesor PWSSP Xawery Dunikowski by³
autorem czterech rzeŸb umieszczonych przy wejœciu do Pawilonu Czterech
Kopu³ oraz Robotnika, którego fragment (g³owa, br¹z) stoi obecnie przed
budynkiem g³ównym ASP. Innym przysz³ym pedagogiem Uczelni by³ projektant
Pawilonu Rybo³ówstwa Apolinary Czepelewski.
Wystawê Ziem Odzyskanych realizowa³y liczne zespo³y architektów
i plastyków, którymi kierowa³ jako generalny koordynator artystyczny
prof. Jerzy Hryniewiecki, a wœród przybywaj¹cych do Wroc³awia z ca³ej Polski
autorów poszczególnych dzie³ pojawiali siê tak znani twórcy jak Stanis³aw
Hempel (autor Iglicy i trzech symbolicznych ³uków), wspomniany wy¿ej
Xawery Dunikowski, Marek Leykam, Henryk Tomaszewski, Jerzy Bandura,
Jerzy Jarnuszkiewicz, Felicjan Kowarski, Stanis³aw Zamecznik, Wojciech
Zamecznik, Eryk Lipiñski, Jan Cybis, Henryk Sta¿ewski, Bohdan Urbanowicz,
Tadeusz Gronowski, Antoni Michalak, W³adys³aw Strzemiñski, Stanis³aw
£uckiewicz, Jerzy Staniszkis, W³adys³aw Strzemiñski, Jan Knothe i wielu
innych. Przebywali we Wroc³awiu tylko w czasie kilku miesiêcy lub tygodni
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poprzedzaj¹cych otwarcie, lecz pozostawili trwa³y œlad w œwiadomoœci
tutejszego œrodowiska plastycznego.
Wystawê realizowano tu¿ przed rozpoczêciem wdra¿ania (1949) doktryny
socrealizmu, tote¿ nie ograniczano jeszcze swobody poszukiwañ formalnych
i wiele powstaj¹cych obiektów (Iglica i towarzysz¹ce jej ³uki, rzeŸby
Dunikowskiego, wie¿a wiader, Pawilon Chemii, Pawilon „Wêgiel” i in.) wesz³o na
trwa³e do historii polskiej plastyki i architektury wystawienniczej. Natomiast
tempo realizacji musi zdumiewaæ do dziœ. Pawilon Przemys³u Maszynowego (dziœ
g³ówna czêœæ budynku IASE) – szklano-stalowa hala o rozpiêtoœci 36 metrów,
powsta³ w ci¹gu 72 dni, wliczaj¹c w to projektowanie i odgruzowanie terenu.
Wystawa Ziem Odzyskanych by³a pocz¹tkowo „oczkiem w g³owie”
ówczesnych w³adz, organizowano do Wroc³awia specjalne wycieczki dla szkó³
i zak³adów pracy, przygotowano 30 tysiêcy kwater, towarzyszy³ jej Œwiatowy
Kongres Intelektualistów (25-28 sierpnia 1948), ale wkrótce, w wyniku z³o¿onych
okolicznoœci politycznych, starano siê ju¿ o niej zapomnieæ. Nie ukaza³ siê
planowany album, a w wydanej w 1978 roku ksiêdze Wroc³aw, jego dzieje
i kultura poœwiêcono Wystawie parê zdañ rozrzuconych na ró¿nych stronach 596
stronnicowej ksi¹¿ki oraz jedno zdjêcie, na którym iglica wprawdzie jest
widoczna, ale niemal na marginesie i na dalszym planie, ¿eby siê nie rzuca³a
w oczy, a wydawnictwo i autorzy ksiêgi nie „podpadli” (Kongres Intelektualistów
ani np. pobyt Picassa w ogóle nie zosta³ wspomniany).
Dyrektywne umniejszanie znaczenia Wystawy przez w³adze PRL-u by³o tak
konsekwentnie dozowane, i¿ nawet po zmianie ustroju wspomina siê o niej
zaledwie jako o „propagandowym jarmarku”. Tak siê sk³ada, i¿ mieliœmy
w historii polskiego wystawiennictwa trzy wielkie „propagandowe jarmarki”:
Powszechn¹ Wystawê Krajow¹ we Lwowie (1894), Powszechn¹ Wystawê
Krajow¹ w Poznaniu (1929) i Wystawê Ziem Odzyskanych we Wroc³awiu (1948).
We Wroc³awiu przypominaj¹ o nich: przywieziona ze Lwowa Panorama
Rac³awicka Wojciecha Kossaka i Jana Styki oraz Iglica Stanis³awa Hempla.
W 1954 roku na terenach „B” Wystawy Ziem Odzyskanych (Obecnie ZOO)
odby³a siê z inicjatywy wszechw³adnego „nadministerstwa”, czyli Pañstwowej
Komisji Planowania Gospodarczego (Pe³nomocnik PKPG Jerzy Baworowski)
Krajowa Wystawa Wynalazczoœci i Postêpu Technicznego, wykorzystuj¹ca czêœæ
pawilonów WZO z 1948 roku. Koordynatorem artystycznym ekspozycji by³
ówczesny rektor Uczelni prof. Stanis³aw Dawski. Tym razem wœród
projektantów i realizatorów wiêkszoœæ stanowili plastycy wroc³awscy. G³ówny
akcent przestrzenny – centraln¹, a w formie blisk¹ zasadom socrealizmu, rzeŸbê
przedstawiaj¹c¹ robotnika i in¿yniera zrealizowa³ (w wyniku wygranego
konkursu) student III roku Rajmund Hartman (prawdopodobnie pod opiek¹
Jerzego Boronia). Wœród projektantów i realizatorów rozwi¹zañ
wystawienniczych mo¿na wymieniæ m.in. Mariê Dawsk¹, Mieczys³awa
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Hoffmana, Wac³awa B³a¿ejewskiego, Borysa Micha³owskiego, Jerzego Boronia,
Wojciecha Zamecznika, W³adys³awa Winczego – wspó³pracuj¹cego ze swymi
ówczesnymi asystentami Tadeuszem Forowiczem i Janem Kowalczykiem oraz
Kazimierza G³aza, Jana Gepperta i Macieja Urbañca realizuj¹cych wystrój
Pawilonu Mechanizacji Pañstwowych Gospodarstw Rolnych. Tematyce rolniczej
poœwiêcone by³o równie¿ panneau Eugeniusza Gepperta. Eksponowano tak¿e
dzie³a rzeŸbiarskie Xawerego Dunikowskiego i Franciszka Strynkiewicza.
Natomiast znak graficzny Wystawy projektowa³ Zbigniew Kawecki.
Uwagê zwiedzaj¹cych przykuwa³y, umieszczone w otwartej przestrzeni (przed
Pawilonem Hutnictwa i Przemys³u Maszynowego), eksponaty motoryzacyjne –
Ursusy, Stary, Junaki i inne motocykle oraz rowery wyœcigowe, których
produkcja w 1954 roku mia³a charakter œladowy i w handlu (nawet
reglamentowanym) praktycznie nie by³a obecna. Na Wystawie zaprezentowano
równie¿ pralkê SHL, któr¹ podobno nawet incydentalnie sprzedawano.
Dominuj¹cym akcentem wysokoœciowym by³ 45-metrowy dŸwig budowlany,
który przy ponad 100-metrowej iglicy WZO w³aœciwie ukazywa³ ró¿nicê skali obu
ekspozycji. Gospodarki, przyt³oczonej zimnowojennym ciê¿arem hutnictwa
i produkcji zbrojeniowej, nie by³o staæ na szerszy rozmach; doktryna
socrealizmu t³umi³a odwa¿niejsze pomys³y, a organizatorom i realizatorom
ci¹¿y³ klimat apogeum totalitaryzmu.
W odmiennym klimacie „popaŸdziernikowych” swobód artystycznych
zaistnia³a wystawa Funkcja formy i koloru, zrealizowana przez Jerzego Boronia,
Jana Chwa³czyka, Wandê Go³kowsk¹ i Mieczys³awa Zdanowicza. W zakresie
kszta³towania otoczenia cz³owieka ekspozycja propagowa³a wszystko to, co do
niedawna zwalcza³ socrealizm. W niewielkiej przestrzeni BWA przy ulicy
Œwidnickiej, m.in. w projektach rewaloryzacji hal przemys³owych, nawi¹zywano
do idei Bauhausu i polskiego konstruktywizmu, unaoczniaj¹c zwiedzaj¹cym,
i¿ szarzyzna „demoludów” nie jest jedynym mo¿liwym wariantem
rzeczywistoœci.
Pewn¹ form¹ kontynuacji tej wystawy by³a ekspozycja Plastyka w przemyœle,
zrealizowana w salach NOT-u wiosn¹ 1965 roku. Tym razem uda³o siê wci¹gn¹æ
do wspó³pracy du¿e zak³ady przemys³owe, m.in. ELWRO, WSK i DIORÊ.
Prezentowano prace 51 plastyków wspó³pracuj¹cych z 44 zak³adami w zakresie
projektowania mebli, odzie¿y, form maszyn i urz¹dzeñ, sprzêtu gospodarstwa
domowego, szk³a, zabawek, a tak¿e wnêtrz statków i wagonów sypialnych.
Istotn¹ rolê w przygotowaniu tego wydarzenia odegra³ m.in. Leszek Kaæma,
zwi¹zany na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych (jako projektant
i wynalazca) z zak³adami POLAR we Wroc³awiu.
Nale¿y tu wspomnieæ, i¿ nieco wczeœniej (w 1963 roku) w tych samych salach
NOT-u zaprojektowan¹ z rozmachem wystawê zwi¹zan¹ z budownictwem
zrealizowa³ Roman Hoszowski. Plastycy rwali siê do wspó³pracy z gospodark¹.
Decydenci deklarowali zainteresowanie, a realia pozostawa³y realiami.
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Produkcja rynkowa stanowi³a margines dzia³alnoœci przemys³u, indywidualny
nabywca i tak kupowa³ wszystko, co pojawia³o siê w handlu, a towarzyszy³ temu
brak elementarnej œwiadomoœci estetycznej zarówno wœród wytwórców, jak
i u¿ytkowników. Ba³agan wizualny szerzy³ siê zreszt¹ od urbanistyki po
„zastêpcze etykietki” na musztardówkach, a nieliczne przyk³ady udanych
projektów i realizacji by³y wynikiem tytanicznych zmagañ pionierów wzornictwa
z realiami „planowej gospodarki”.
Permanentnym niedoborom rynkowym mia³a zapobiegaæ produkcja
niewielkich pó³pañstwowych paraspó³dzielczych przedsiêbiorstw, nieco
elastyczniejszych od pañstwowych molochów. W³adze wci¹¿ nie by³y pewne, czy
popieraj¹ tê dzia³alnoœæ, czy zamierzaj¹ j¹ skasowaæ, ale w 1959 roku, u schy³ku
paŸdziernikowej odwil¿y „zapalono zielone œwiat³o” i du¿¹ wystawê „Drobnej
Wytwórczoœci”, umieszczono w kilkusetmetrowej d³ugoœci kuluarach Hali
Stulecia (wówczas Hali Ludowej). Zosta³a ona zrealizowana latem 1959 roku.
Autorem generalnego rozwi¹zania by³ znany warszawski projektant Tadeusz
B³a¿ejowski (wraz z zespo³em), wielkoformatowe (dostosowane do 3-metrowej
wysokoœci zabudowy) fotogramy realizowa³ Adam Czelny, natomiast realizacj¹
kilku tysiêcy metrów kwadratowych grafiki wystawienniczej zaj¹³ siê, pracuj¹cy
po 18 godzin na dobê, zespó³ absolwentów PWSSP. Byli to m.in.: Barbara
Barczewska, Micha³ Jêdrzejewski, Regina Konieczka, Adam Krzemieniewski,
Leon Podsiad³y (koordynator), Czes³awa Œlusarczyk i Wies³aw Zaj¹czkowski.
W ci¹gu kilku tygodni, poza rozwi¹zaniami graficznymi i dziesi¹tkami map
i wykresów, umieszczono na setkach plansz kilkusetstronicowy tekst
scenariusza. Mo¿na by to porównaæ z rêcznym przepisaniem „paneurop¹” ksiêgi
w rodzaju „Starej baœni”. O ¿adnych ploterach drukuj¹cych lub wycinaj¹cych co
trzeba, ani o pojawiaj¹cych siê w latach siedemdziesi¹tych „letrasetach”
czy stemplach literniczych nikomu siê jeszcze nie œni³o.
W po³owie lat szeœædziesi¹tych, w zwi¹zku z jubileuszowymi Dniami Wroc³awia
i obchodami dwudziestolecia Ziem Zachodnich, zaproszono spor¹ grupê
plastyków i architektów do wspó³pracy w oprawie plastycznej centrum miasta.
By³o to pewne novum, poniewa¿ dekoracje przestrzeni miejskiej pozostawa³y
w zasadzie przez ca³y okres PRL-u w gestii komitetów partii. W 1965 roku
wydzielono kilka imprez, którymi zajmowa³ siê miejski Wydzia³ Kultury,
organizatorzy poszczególnych wydarzeñ i Pracownie Sztuk Plastycznych. By³y to
Dni Wroc³awia, festiwale (m.in. startuj¹cy w 1966 roku Wratislavia Cantans
i Miêdzynarodowe Festiwale Teatru Otwartego), Œwiêto Kwiatów oraz
jednorazowe imprezy w rodzaju centralnego Dnia Chemika (1965).
W tych przypadkach, w odró¿nieniu od konwencji pierwszomajowej, nie
dominowa³y w rozwi¹zaniach przestrzennych transparenty z has³ami i portrety
przywódców, ani nawet najs³uszniejszy ideologicznie kolor czerwony. Budowano
natomiast wed³ug projektów m.in. Kazimierza G³aza, Wiktora Mo¿ejki, Andrzeja
Lachowicza, Micha³a Jêdrzejewskiego i Wies³awa Zaj¹czkowskiego (konstruktor
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in¿. Bryl) – a nieco póŸniej równie¿ Norberta Wieschalli – rozmaite konstrukcje
z przemalowanych na bia³o rur rusztowaniowych i wype³niano je wielobarwn¹
grafik¹ plansz, wi¹¿¹cych siê tematycznie z dan¹ imprez¹. Ujawnia³y siê w tym
zakresie wp³ywy op-artu i tradycje kola¿u; pojawia³y siê powiêkszenia dawnych
drzeworytów a z okazji Kongresu Kultury i Milenium; Wies³aw Zaj¹czkowski
udostêpni³ wroc³awianom zestaw historycznych or³ów, ze specjalnym
uwzglêdnieniem wersji posiadaj¹cych nieobecn¹ w oficjalnym godle koronê,
za³atwiaj¹c uprzednio w „szarej strefie” najwy¿szej jakoœci z³ot¹ farbê.
Ta formu³a rozwi¹zañ przestrzennych nosi³a nazwê „punktów wolnostoj¹cych”,
dostosowan¹ do obowi¹zuj¹cego wówczas cennika prac plastycznych.
Realizowano równie¿ dekoracje ci¹gów ulicznych oparte na uk³adach form
z barwnych tkanin, podwieszanych do odci¹gów trakcji elektrycznej.
Przyk³adowo – Wratislaviê Cantans w 1967 roku promowa³y usztywnione
stalowym drutem równoboczne trójk¹tne proporce z zaprojektowanym przez
Wies³awa Zaj¹czkowskiego znakiem festiwalu, a w 1965 roku nad dzisiejsz¹ ulic¹
Pi³sudskiego (wówczas Œwierczewskiego) i placem Koœciuszki powiewa³
„ob³ok”, utrzymanych w z³ocistej gamie pasm ró¿nokolorowych tkanin
flagowych, zaprojektowany przez Leszka Tumanowicza.
Projektowano jednoczeœnie okolicznoœciowe dekoracje elewacji.
Do najwiêkszych gabarytowo nale¿a³y realizacje zwi¹zane z budynkiem NBP
w Rynku. W 1967 roku Micha³ Jêdrzejewski i Wies³aw Zaj¹czkowski umieœcili
tam graficzn¹ interpretacjê ówczesnego herbu Wroc³awia (pó³ or³a polskiego
i pó³ or³a œl¹skiego). God³o o powierzchni przekraczaj¹cej 400 m2 by³o
wykonane z dziesiêciu 20-metrowych, a szerokich na pó³tora metra brytów
p³ótna, zawieszanych niezale¿nie w kilkudziesiêciocentymetrowych odstêpach,
stwarzaj¹c wra¿enie ulotnej niewa¿koœci. W latach siedemdziesi¹tych, w tym
samym miejscu i w oparciu o tê sama formu³ê monta¿ow¹, realizowa³ god³a
pañstwowe Norbert Wieschalla.
Wizualn¹ promocj¹ Miêdzynarodowych Festiwali Teatru Otwartego (oficjalna
nazwa tej serii 10 wydarzeñ ulega³a parokrotnym zmianom) zajmowali siê m.in.
Piotr Wieczorek – autor projektu gigantycznych walizek, zaznaczaj¹cych
obecnoœæ zagranicznych zespo³ów teatralnych – i Jan Aleksiun – autor znaku
Festiwalu oraz innych rozwi¹zañ graficznych.
Wiosn¹ 1967 roku obradowa³ we Wroc³awiu Walny Zjazd ZPAP. Z tej okazji
zaprezentowano Wystawê Dolnoœl¹skiej Sztuki U¿ytkowej. By³a ona
eksponowana w salach pierwszej kondygnacji Pa³acu Spaetgena (obecnie
Muzeum Miejskie, wówczas dwa inne muzea). Prezentowano ceramikê, szk³o,
meble, metaloplastykê i inne formy twórczoœci u¿ytkowej. Projektantami
Wystawy byli Micha³ Jêdrzejewski i Wies³aw Zaj¹czkowski. Eksponaty
umieszczono w strukturze labiryntów bia³ych œcian i podestów, a strefy
ekspozycji oznaczono czarn¹ czcionk¹ umieszczan¹ w górnej krawêdzi
zabudowy. Wystawa by³a ponadto istotnym dokonaniem organizacyjnym.
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Zarz¹d Okrêgu ZPAP, powierzaj¹c projektantom zadanie realizacji ekspozycji,
poinformowa³ jednoczeœnie, ¿e w zasadzie nie ma na ni¹ pieniêdzy a œciœlej – jest
ich bardzo niewiele. Ta przeszkoda stanowi³a dodatkowy problem projektowy,
ale zosta³a pomyœlnie przezwyciê¿ona. Jednemu ze starszych studentów PWSSP
powierzono przeprowadzenie inwentaryzacji elementów ekspozycyjnych
w magazynach wszelkich instytucji organizuj¹cych jakiekolwiek wystawy.
Wyposa¿ony w odpowiednie pismo Wydzia³u Kultury, kolega Stefan Górski
opracowa³ obszerne zestawienie i w skali 1: 25 wykona³ modele poszczególnych
elementów. Z modeli tych projektanci zestawili makietê ekspozycji.
Udostêpnion¹ przez Teatr Wspó³czesny ciê¿arówk¹ zwieziono do Muzeum
wybrane elementy. Stolarze monta¿yœci po³¹czyli wszystko zgodnie z precyzyjn¹
makiet¹, pod³¹czono instalacje elektryczne do podœwietlanej ekspozycji szk³a,
malarze pomalowali wszystko „lekko z³aman¹” biel¹, umieszczono drukowane
opisy i mo¿na by³o rozmieszczaæ eksponaty. Po otwarciu (zamiast przecinania
wstêgi pi³owano drewnian¹ listwê), rozmaite osoby dopytywa³y siê sk¹d
pozyskano fundusze na tak rozbudowany stela¿ ekspozycyjny: Musia³o to
kosztowaæ maj¹tek, ale powiedzcie gdzie siê za³atwia takie pieni¹dze?
Ci sami projektanci zrealizowali w salach NOT-u, w 1969 roku,
Miêdzynarodow¹ Wystawê Materia³ów Elektroizolacyjnych. Uczestniczyli w niej
wystawcy z kilkunastu pañstw, m.in. tacy potentaci jak 3M czy BAYER.
Organizatorami byli: Centrala Handlu Zagranicznego Agpol i PSEP, a prac
wykonawczych podjê³y siê Zak³ady Doœwiadczalno-Us³ugowe PWSSP,
co doprowadzi³o do chwilowego, acz znacznego napiêcia w stosunkach Uczelni
z wroc³awsk¹ dyrekcj¹ Pracowni Sztuk Plastycznych.
Wystawa by³a okazj¹ do nawi¹zania kontaktu z nowymi technologiami
ekspozycyjnymi: aluminiowymi systemami stela¿y, jak równie¿ z barwnymi
foliami i dwustronnymi taœmami samoprzylepnymi, segmentowymi
wyk³adzinami dywanowych pod³óg oraz z niedostêpnym w kraju sprzêtem
oœwietleniowym. Zasadnicz¹ „pude³kow¹” strukturê stoisk i przebiegaj¹ce
wzd³u¿ ekspozycji rampy oœwietleniowo-informacyjne oraz podwieszony raster
p³óciennego sufitu wykonano z wielk¹ starannoœci¹ z materia³ów tradycyjnych.
Oprawa graficzna zosta³a wykonana perfekcyjnie przez Bronis³awa Trytkê,
Edwarda Pe³echa i Alfreda Suskê. Natomiast uœwietniaj¹cego ekspozycjê blasku
dodawa³y obok eksponatów liczne „imperialistyczne” gad¿ety, a nawet
przywiezione przez niektórych wystawców meble. Dla odmiany, zaplecza stoisk
zosta³y wyposa¿one w chwilowo dostêpne meble Kowalskich, które wzbudza³y
uznanie zagranicznych goœci, dopytuj¹cych siê o mo¿liwoœci importu tak
logicznie zaprojektowanego systemu zabudowy wnêtrz (meble te wkrótce sta³y
siê towarem deficytowym, poniewa¿ we wczesnej epoce gierkowskiej zaczêto
z okleinowanych mahoniem drzwi do segmentowych szaf wykonywaæ boazerie
gabinetów dyrektorskich).
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Wa¿nym w¹tkiem twórczoœci wystawienniczej by³y ekspozycje designu
zwi¹zane z przemys³em elektronicznym i zak³adami ELWRO, których kreatorem
by³ od lat szeœædziesi¹tych Adam £owczycki (u¿ywaj¹cy w pewnym okresie
pseudonimu artystycznego Adam Wali³). Stopniowo poszerza on dzia³alnoœæ
w zakresie ekspozycji targowych, realizuj¹c liczne stoiska na Miêdzynarodowych
Targach Poznañskich (wyró¿nienie, medal srebrny zespo³owy i medal srebrny
indywidualny), a nastêpnie ekspozycje polskiej elektroniki (WZE ELWRO) na
zagranicznych imprezach targowych (Lipsk, Brno, Plowdiw, Budapeszt,
Leningrad, Moskwa). Wspó³pracowali z nim zwi¹zani z ELWRO-Serwisem
(jednostka organizacyjna zajmuj¹ca siê wystawiennictwem targowym)
Mieczys³aw Piróg, Pawe³ Szecówka i Edward Pe³ech. Zespó³ ten, w trudnych
warunkach lat siedemdziesi¹tych, utrzymywa³ najwy¿szy mo¿liwy poziom prac
realizacyjnych, dokonuj¹c, przyk³adowo, w zakresie realizacji opisów
(liternictwa) epoki przedkomputerowej, szeregu wynalazków technicznych.
Na Targach Poznañskich dzia³a³ równie¿ Janusz Grzonkowski, realizuj¹cy
w latach siedemdziesi¹tych ekspozycje w pawilonie Unitry (Srebrny Merkury
MTP,1976).
W 1975 roku kustosz dzia³u teatralnego w Muzeum Historycznym
m. Wroc³awia – Barbara Madeyska oraz Irena Rzeszowska, przewodnicz¹ca
Towarzystwa Przyjació³ Teatru, zwróci³y siê do Krzysztofa Kucharskiego
(autora recenzji teatralnych) i Micha³a Jêdrzejewskiego z propozycj¹
zrealizowania wystawy 35-lecia teatrów dolnoœl¹skich. Wystawa ta powsta³a
w nieistniej¹cych ju¿ wnêtrzach Muzeum w podziemiach Wzgórza Partyzantów.
Autorem scenariusza by³ Krzysztof Kucharski (kszta³tuj¹cy teksty opisowe
jeszcze podczas przemówieñ poprzedzaj¹cych otwarcie), natomiast w realizacji
koncepcji plastycznej z Micha³em Jedrzejewskim wspó³dzia³ali: Wies³aw
Zaj¹czkowski, Wojciech Jankowiak i Tadeusz Fyda. Ca³a ekspozycja zosta³a
zawieszona w powietrzu na setkach ko³ków monta¿owych wstrzelonych
w doskonale neutralne kolebkowe sklepienia pozbawionych okien pomieszczeñ.
Nawet to, co pozornie sta³o, unosi³o siê 10 centymetrów nad posadzk¹
Kolejn¹ wystaw¹ teatraln¹, z zapocz¹tkowanego w 1975 roku cyklu, by³a
ekspozycja 20-lecia Teatru Pantomimy. Tym razem zosta³a ona umieszczona
w siedzibie BWA przy ulicy Wita Stwosza (Galeria Awangarda). Autorami
wystawy, zaprojektowanej w oparciu o materia³y scenariuszowe Barbary
Madeyskiej, byli Wojciech Jankowiak, Micha³ Jêdrzejewski i Wies³aw
Zaj¹czkowski. W pamiêci zwiedzaj¹cych i przechodniów pozosta³y postacie
mimów (lateksowe manekiny ubrane w kostiumy teatralne projektu Krzysztofa
Pankiewicza) unosz¹ce siê nad – zaaran¿owanym w lewej przeszklonej sali –
pejza¿em-³¹k¹; przebijaj¹ce tafle okien i fruwaj¹ce (na cieniutkich stalowych
linkach) nad ulic¹.
Trzeci¹ wystaw¹ z tego cyklu by³a ekspozycja jubileuszowa Teatru Lalek
w galerii MPiK-u na placu Koœciuszki. Eksponaty-lalki znajdowa³y siê
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w dwukondygnacyjnej skrzyni, do której mogli równie¿ wchodziæ zwiedzaj¹cy lub
zagl¹daæ do wnêtrza z góry przez otwory, umieszczone w poziomie otaczaj¹cego
skrzyniê pomostu. Ekspozycjê zrealizowali ci sami co poprzednio autorzy, wsparci
przez Andrzeja Hubkê, który równie¿ uczestniczy³ w realizacji kolejnej wystawy.
Czwarta ekspozycja: 30-lecia Teatru Wspó³czesnego, ponownie zosta³a
umieszczona w galerii przy ulicy Wita Stwosza. Poniewa¿ Teatr prowadzi³ wówczas
równie¿ scenê objazdow¹ – za³adowan¹ dekoracjami ciê¿arówk¹ „przebito” wielkie
okno wystawowe, pozostawiaj¹c skrzyniê z dekoracjami na chodniku, a kabinê
w czêœciach wniesiono do œrodka i ponownie pospawano. Teatr znalaz³ siê w BWA,
a przechodnie wo³ali: popatrz, popatrz – ciê¿arówka wpad³a w okno!
Ostatnim „podrygiem” „propagandy sukcesu” by³a seria wystaw
zrealizowanych w stolicy Austrii w ramach „Dni Wroc³awia w Wiedniu” (marzec
1980). Ekspozycje realizowa³ zespó³ w sk³adzie: Wojciech Jankowiak
(koordynator), Andrzej Hubka, Micha³ Jêdrzejewski, Krzysztof £ukasiewicz,
Pawe³ Szecówka i Edward Pe³ech. W centrum Wiednia prezentowano wystawy:
gospodarcz¹, szk³a artystycznego, tkaniny i plenerow¹ plakatu.
Ca³oœæ zmontowano w ci¹gu czterech dni z przygotowanych w kraju,
z dok³adnoœci¹ do jednej œrubki, elementów. Nie przywieziono jedynie kilku
puszek ¿ó³tej farby, której, mimo interwencji najwy¿szych szczebli w³adzy, nie
uda³o siê w PRL-u za³atwiæ. W Wiedniu uratowa³ sytuacjê ambasador, polecaj¹c
kierowcy dokonanie zakupu. Interwencja kanclerza Austrii nie by³a potrzebna.
Latem 1980 roku, w przeczuciu zbli¿aj¹cych siê wydarzeñ, odwo³ano
realizacjê targów solnych („Praso³ki”), które rok wczeœniej projektowali
Wojciech Jankowiak i Wies³aw Zaj¹czkowski.

Scenografia
W ocala³ym budynku wroc³awskiej Opery, w którym zaraz po wojnie mieœci³y siê,
zgodnie wspó³pracuj¹c, dwa teatry (Opera i Teatr Miejski – póŸniej po kilku
zmianach nazwy przemianowany na Teatr Polski), za scen¹ na najwy¿szym
piêtrze znajdowa³a siê Malarnia, a jeszcze wy¿ej, w dwóch niewielkich pokojach,
Pracownia Scenograficzna.
Urzêdowali w niej od lata 1946 roku: Aleksander Jêdrzejewski, Wies³aw Lange
i Jadwiga Przeradzka-Jêdrzejewska – malarze i scenografowie wywodz¹cy siê
z krêgu Akademii Sztuk Piêknych w Warszawie. Przez pewien czas funkcjê
wspó³pracownika- asystenta pe³ni³a równie¿ w tej pracowni Maria Zab³ocka.
Jadwiga Przeradzka-Jêdrzejewska i Aleksander Jêdrzejewski byli tu¿ przed
wojn¹ zwi¹zani z Teatrem Miejskim w Bydgoszczy, a z Wies³awem Lange
nawi¹zali wspó³pracê w Teatrze Domu ¯o³nierza w £odzi. Do Wroc³awia
przybyli wraz z Jerzym Waldenem, obejmuj¹cym dyrekcjê Teatru Miejskiego.
Opero-Teatr (w 1948 roku czasowo po³¹czono obie placówki równie¿
administracyjnie) gra³, przy nieustannie wype³nionej widowni, czêsto po trzy
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spektakle dziennie: przed po³udniem prezentowano poranki dla szkó³, a po
po³udniu i wieczorem przemiennie opery i spektakle teatralne. W repertuarze
by³o stale kilkanaœcie oper i tytu³ów dramatycznych, jak równie¿ utwory
l¿ejszego kalibru, w rodzaju S³omkowego kapelusza, który to spektakl, jako zbyt
odleg³y od pryncypiów wdra¿anego w³aœnie socrealizmu, przyczyni³ siê do
zmiany dyrekcji.
Poniewa¿ scenografie by³y wówczas strukturami znacznie bardziej ni¿ dziœ
z³o¿onymi i ponadto czêsto przebudowywanymi podczas spektaklu, utrzymanie
tej machiny w ruchu wymaga³o niezwyk³ych umiejêtnoœci organizatorskich
i wielkiej sprawnoœci zespo³u technicznego. Ekipy maszynistów by³y liczniejsze
ni¿ obecnie, natomiast administracja mniejsza, nie dostosowana jeszcze do
norm socjalistycznych, wedle których ka¿d¹ czynnoœæ musia³ wykonywaæ inny
pracownik (w tym te¿ czasie w PWSSP jedna i ta sama osoba – legendarny pan
Stefañczuk – by³a kierownikiem administracyjnym, kierownikiem Domu
Studenckiego, zaopatrzeniowcem i magazynierem, ewidentnie naruszaj¹c
pryncypia ustrojowe).
Pozostaj¹c jeszcze przy realizuj¹cym scenografie znakomitym zespole
technicznym, mo¿na wspomnieæ niezwyk³¹ postaæ „z³otej r¹czki” – pana
Kubiaka, którego spotyka³y niecodzienne przygody. We wspomnianej wy¿ej
Malarni znajdowa³y siê klapy, po których otwarciu mo¿na by³o namalowany
horyzont operowy opuœciæ z wysokoœci piêciu piêter bezpoœrednio na scenê.
W ferworze pracy pan Kubiak nie zauwa¿y³, ¿e klapy w³aœnie podniesiono i znik³
nagle w czeluœci. Wszyscy obecni rzucili siê po schodach na ratunek i… na
pierwszym piêtrze spotkali pana Kubiaka, powracaj¹cego spokojnie na górê.
Okaza³o siê ¿e w czasie gdy spada³, maszyniœci poprawiali akurat zawieszenie
horyzontu i po odci¹gniêtym w kierunku proscenium p³ótnie pan Kubiak zsun¹³
siê jak po zje¿d¿alni, staj¹c pewnie na równe nogi.
O intensywnoœci pracy w ówczesnym wroc³awskim „koncernie” teatralnym
mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e w sezonie 1947/1948 zrealizowano 16 premier spektakli
dramatycznych (nie licz¹c oper). Najistotniejsz¹, z punktu widzenia wartoœci
formalnych scenografii, wydaje siê byæ w tamtych latach premiera Mazepy
(1949). Zaprojektowana przez Aleksandra Jêdrzejewskiego i Wies³awa Langego
monumentalna struktura architektury scenicznej z wciêtym w zarys zamczyska
surowym wnêtrzem by³a odnotowywana w recenzjach, jak równie¿
reprodukowana w Polskiej plastyce teatralnej Zenobiusza Strzeleckiego.
Wspomniana jest równie¿ w ksi¹¿ce Micha³a Misiornego Teatry dramatyczne
Ziem Zachodnich 1945 – 1960, gdzie w omówieniu dzia³alnoœci Teatru na
prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych, znajduje siê nastêpuj¹ca opinia:
Mocn¹ stron¹ tego teatru by³y prace scenograficzne: kostiumy Jadwigi
Przeradzkiej oraz dekoracje Aleksandra Jêdrzejewskiego i Wies³awa Lange.
Ta trójka plastyków nadawa³a swoiste piêtno spektaklom; co wiêcej – w latach
1946-1948, kiedy na wiêkszoœci scen polskich, zw³aszcza prowincjonalnych,
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panoszy³a siê jeszcze przedwojenna sztampa „dekoratorska”, Wroc³aw podniós³
sztukê scenograficzn¹ do rangi jednego z najistotniejszych komponentów
artystycznych spektaklu. Warto tu przypomnieæ zw³aszcza realizacje plastyczne
Mazepy, Dwóch teatrów, Spartakusa, a w pewnej mierze równie¿ Rewizora
i ¯o³nierza Królowej Madagaskaru.
Na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych teatr dramatyczny przenosi
siê do odbudowanego obiektu przy ulicy Gabrieli Zapolskiej i po kilku zmianach
nazw zostaje ostatecznie Teatrem Polskim, posiadaj¹cym równie¿ scenê
kameraln¹ w budynku Teatru ¯ydowskiego. Przestaje natomiast dzia³aæ Teatr
Popularny, zmieniony na zaplecze techniczne – na scenie urz¹dzona zostaje
stolarnia, a na widowni malarnia (budynek rozebrano w po³owie lat
szeœædziesi¹tych, a dziœ w tym miejscu znajduje siê hotel Holiday Inn).
W 1951 roku w nowej siedzibie teatru ma miejsce premiera sztuki Szekspira
Jak wam siê podoba. Jest to, wyre¿yserowany przez Edmunda Wierciñskiego,
znakomity spektakl z równie œwietn¹ ulotnie poetyck¹ scenografi¹ Teresy
Roszkowskiej (absolwentki warszawskiej ASP, studiów re¿yserskich i muzycznych,
nale¿¹cej równie¿ do grupy malarskiej „Szko³a Warszawska”). Po tym spektaklu
pisa³ Jan Kott: W naszych oczach wyrasta teatr wroc³awski na najwybitniejsz¹
scenê w Polsce. Mo¿na i trzeba tutaj mówiæ o ca³ym zespole, a nie tylko
o indywidualnych osi¹gniêciach aktorskich czy re¿yserskich (Spór o Szekspira).
W tym te¿ czasie debiutuje jako scenograf, na scenie przy ulicy Zapolskiej,
Marcin Wenzel (m³ody dyplomant krakowskiej ASP), realizuj¹c oprawê
plastyczn¹ spektaklu Tysi¹c walecznych (1950). W teatrze wroc³awskim odbywa
te¿ praktykê dyplomow¹ Boles³aw Kamykowski, póŸniejszy autor kilkudziesiêciu
scenografii filmowych (zwi¹zany od lat piêædziesi¹tych z ³ódzk¹ WFF).
Tysi¹c walecznych, niezale¿nie od przekonuj¹cej struktury scenografii, by³ tak
zwanym „produkcyjniakiem”, zapowiadaj¹cym okres socrealizmu. Apogeum
wroc³awskie tego okresu stanowi³ Cz³owiek z karabinem Pogodina, w re¿yserii
Jakuba Rotbauma i ze scenografi¹ Aleksandra Jêdrzejewskiego i Wies³awa
Langego. By³o to sprawnie wyre¿yserowane i dobrze grane przedstawienie
Nagrody Pañstwowe, w 1952 roku, dla re¿ysera i odtwórcy tytu³owej roli –
Ludwika Benoit), a autorzy scenografii podejmowali próby formalnego
przetworzenia realistycznej materii przestrzennej (które za wschodni¹ granic¹
by³yby surowo napiêtnowane), ale i tak sta³o siê ono punktem orientacyjnym
aberracyjnego okresu walki z „formalizmem”, który we Wroc³awiu i w Polsce trwa³
zaledwie 5 – 6 lat, a w s¹siednich krajach – niemal do upadku muru berliñskiego.
W tym te¿ czasie sprawdzano ¿yciorysy aktorów przed powierzeniem im ról
klasyków marksizmu-leninizmu, aby nie dosz³o do przypadkowego
„œwiêtokradztwa”. Ignacemu Machowskiemu, mimo wyraŸnego podobieñstwa,
nie powierzono roli Lenina. Zdecydowa³ jakiœ „haczyk” w ¿yciorysie. Natomiast
czujnoœæ ideologiczna doprowadzi³a do osadzenia na dwa lata w wiêzieniu
dyrektora administracyjnego Zenona Szyd³owskiego, za opowiedziany podczas
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bankietu po premierze dowcip polityczny. Dowcip nale¿a³ do kategorii
³agodnych i to t³umaczy³o niewysoki wymiar kary.
Przemyœlnie omija³a wymogi socrealizmu pomys³owa scenografia Aleksandra
Jêdrzejewskiego, Wies³awa Langego i Jadwigi Przeradzkiej do Henryka VI na
³owach (premiera w 1950 roku, jeszcze w budynku Opery, nazywanej wówczas
równie¿ Teatrem Wielkim). Na scenie pojawi³ siê mobilny pastisz dekoracji
teatralnej z czasów Wojciecha Bogus³awskiego. Historiê teatru trudno by³o
zaatakowaæ i urokliwa scenografia by³a powtarzana równie¿ na innych scenach.
Jeszcze inn¹ wa¿n¹ realizacj¹ sceniczn¹ z tamtego okresu by³a scenografia do
„Snu o Goldfadenie”, spektaklu wyre¿yserowanego przez Jakuba Rotbauma tu¿
po jego powrocie do kraju ze Stanów Zjednoczonych. Projektowa³a j¹ ta sama
trójka scenografów, a premiera mia³a miejsce na scenie wspomnianego wy¿ej
Teatru ¯ydowskiego. Ten znakomity spektakl, wraz z barwn¹ i sugestywnie
i oddaj¹c¹ klimaty dawnych kresowych miasteczek scenografi¹, by³ wielokrotnie
wznawiany i odwiedza³ Pary¿ oraz Rio de Janeiro.
W 1952 roku Wies³aw Lange przenosi siê do Katowic, do Teatru im.
Stanis³awa Wyspiañskiego, natomiast Aleksander Jêdrzejewski projektuje
scenografie do szeregu kolejnych przedstawieñ, takich jak: Znaki wolnoœci
w re¿yserii Wilama Horzycy (1953); Bieg do Fragala w re¿yserii Jakuba
Rotbauma, Wkrótce zakwitn¹ kasztany w re¿yserii Romana Syka³y (1954),
I koñ siê potknie (1954), Wesele (1956), Opera za trzy grosze (1957) –
w re¿yserii Jakuba Rotbauma.
Zenobiusz Strzelecki w Polskiej plastyce teatralnej tak pisze o wymienionych
powy¿ej realizacjach: W okresie 1949-1954 Przeradzka, Jêdrzejewski i Lange
unikaj¹ naturalizmu, w dekoracji szukaj¹ skrótu, kompozycji, jakiegoœ
ciekawego zestawienia bry³ – nawet we wnêtrzach i dalej o Biegu do Fragala:
Jak okreœliæ t¹ scenografiê? Wydaje siê, ¿e jest ona bliska neorealistycznym
filmom w³oskim o tematyce sycylijskiej […] dekoracjê Jêdrzejewski wstawia
w ramê, czarn¹, nisk¹, szerok¹ na ca³¹ scenê […] to silne obramowanie
dekoracji i wyjœcie jednoczesne przed ramê przypomina rysunki surrealistów
[…] podkreœliæ jeszcze nale¿y si³ê, dynamikê, patos tych dekoracji, które
odró¿niaj¹ je od innych, […] ta si³a stanowi cechê charakterystyczna plastyki
Jêdrzejewskiego.
Zarówno Aleksander Jêdrzejewski, jak i Wies³aw Lange zostaj¹ w 1955 roku
wyró¿nieni Nagrodami Pañstwowymi za serie realizacji scenograficznych,
a Aleksander Jêdrzejewski otrzymuje równie¿, ustanowion¹ w tym czasie,
Nagrodê Miasta Wroc³awia (a jako jeden z nielicznych otrzyma j¹ jeszcze
ponownie w 1961 roku).
W latach nastêpnych wa¿nymi scenografiami Aleksandra Jêdrzejewskiego
by³y miêdzy innymi: Mi³oœæ czysta u k¹pieli morskich i Za kulisami
(C. K. Norwida) w re¿yserii Wilama Horzycy na scenie Teatru Narodowego
w Warszawie (1969); Makbet w Operze Wroc³awskiej (1964); piêæ spektakli (m.in.

praktyki

155

Sen o Goldfadenie i Spadkobiercy w re¿yserii Jakuba Rotbauma w Pary¿u, Sao
Paulo i w Bukareszcie (1962 – 1973); Stanis³aw i Bogumi³ w re¿yserii Krystyny
Skuszanki, Wieœ Stiepanczykowo w re¿yserii Jerzego Krasowskiego (1966)
i Sonata Belzebuba (1968) w re¿yserii W³odzimierza Hermana w Teatrze
Polskim we Wroc³awiu. Ostatni¹ realizacj¹ by³a scenografia do Króla i aktora
w re¿yserii Józefa Pary w Teatrze Wspó³czesnym we Wroc³awiu (1974).
Aleksander Jêdrzejewski zrealizowa³ w okresie powojennym, czyli w latach
wroc³awskich, ponad 140 scenografii dla 17 teatrów krajowych i zagranicznych.
W artykule zamieszczonym po œmierci artysty w „Teatrze” (nr 7, 1976),
Zenobiusz Strzelecki napisa³, i¿ by³ wierny sobie, nikogo nie naœladowa³ i za
nikim nie pod¹¿a³ a zarazem by³ scenografem, który w tekœcie dramatycznym,
w jego stylistyce, szuka zasady rozwi¹zania scenograficznego.
G³ównym zakresem twórczoœci Jadwigi Przeradzkiej by³ kostium. By³a
autork¹ kostiumów do oko³o dwustu spektakli teatralnych i telewizyjnych oraz
filmów fabularnych, z których najwiêksz¹ realizacj¹ jest Hrabina Cosel (1969)
w re¿yserii Jerzego Antczaka, z dos³ownie setkami kostiumów szytych
perfekcyjnie przez Copiê i dobieranych, m.in. w zagranicznych wytwórniach
filmowych, dla ca³ych batalionów wojska.
Projektowa³a jednak równie¿ scenografie. Cytowany wy¿ej Zenobiusz
Strzelecki tak pisze o tych realizacjach w Polskiej plastyce teatralnej (rozdzia³:
Od neorealizmu do surrealizmu): Wiêkszoœæ scenografii Przeradzkiej ma
charakter […] spokojny, stylowy, klasyczny nawet, czy bêd¹ to „Œluby
panieñskie”, „Œwiêtoszek”, „Wujaszek Wania”, „Maria Stuart”, czy „Ballady
i romanse”. Charakteryzuje je zasadniczo realizm, ale jednoczeœnie d¹¿enie do
uproszczenia, czasem nawet do wyeliminowania bry³y dekoracji i oderwania jej
od kulis. Jedn¹ z najciekawszych i najbardziej finezyjnych by³a scenografia do
Cosi fan tutte w re¿yserii Lii Rotbaum w Operze Wroc³awskiej (1960). A¿urowa
struktura dekoracji zosta³a doprowadzona do perfekcji znaku graficznego,
osadzaj¹cego spektakl w epoce, a jednoczeœnie nadaj¹cego ca³ej realizacji
wyrafinowany dystans.
Marcin Wenzel, po wspomnianym Tysi¹cu walecznych, realizuje w Teatrze
Polskim m.in.: Chirurga (1953), Sprawê rodzinn¹ (1953), Maszeñkê (1954), Pannê
Maliszewsk¹ (1955), Kaprysy Marianny (1956) i Szko³ê ¿on (1958), Brytanika
(1962), Zabawê (1963), Stworzenie Œwiata (1964), Pana Jowjalskiego (1966),
Punkt „C” (1968), Wiœniowy sad (1971) i wreszcie Wieczór trzech króli (1972) –
niezwykle sugestywn¹ scenografiê, posiadaj¹c¹ cechy zapadaj¹cego w pamiêæ
znaku scenicznego. Z pozornie bez³adnie rozrzuconych podestów wyrasta³o
surrealne drzewo-chmura, drzewo-œwiat i drzewo-zagadka. Marcin Wenzel
zrealizuje jeszcze szereg scenografii teatralnych i telewizyjnych, ale sugestywne
drzewo pozostanie najlepiej rozpoznawalnym znakiem jego twórczoœci.
Na prze³omie lat piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych zwiêksza siê liczba
scenografów wspó³pracuj¹cych z Teatrem Polskim. Józef Szajna realizuje w 1962
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roku scenografiê do Myszy i ludzi, a nastêpnie do Radoœci z odzyskanego
œmietnika (oba spektakle w re¿yserii Jerzego Krasowskiego); pierwsza z nich
tworzy niepokoj¹c¹ aurê oczekiwania na nieunikniony bieg zdarzeñ, z drugiej
pozostaj¹ w pamiêci szalej¹ce nad scen¹ umowne, acz upiorne, konie.
W 1963 roku scenografiê do Inkarna (re¿yseria Piotr Paradowski) realizuje na
scenie kameralnej Franciszek Starowieyski. W niemal bia³ym wnêtrzu
(naruszenie pewnych teatralnych konwencji) pojawiaj¹ siê w finale artyœci
rozpinaj¹cy bia³e kitle, pod którymi ukazuj¹ siê namalowane przez artystê
potworne bebechy o wiêcej ni¿ hiperrealistycznej sile oddzia³ywania; widzowie
zostawali „znokautowani”, a po chwili wpadali w nieopisany entuzjazm.
Istotn¹ dla historii Teatru Polskiego scenografiê do Jak wam siê podoba
(re¿yseria Krystyna Skuszanka), projektuje w 1966 roku Krystyna
Zachwatowicz. Nad scen¹ unosi siê, a w³aœciwie niemal wype³nia scenê, wielki
kszta³t jemio³y, której cienie przep³ywaj¹ po horyzoncie. Autorka tego znaku
scenicznego w rok póŸniej realizuje równie¿ scenografiê do Sprawy Dantona
w re¿yserii Jerzego Krasowskiego, a nastêpnie: Sen srebrny Salomei (1967),
¯ycie snem (1968), Zemstê (1968) i Fantazego (1969).
W³adys³aw Wigura by³ autorem – przywo³uj¹cej w niektórych scenach
skojarzenia z odkrywczym „teatrem form” Oskara Schlemmera – scenografii do
Protesilasa i Laodamii (1969) w re¿yserii Henryka Tomaszewskiego
Zbiorem znaków scenicznych o wielkiej sile wyrazu sta³a siê w tym czasie
scenografia W³adys³awa Hasiora do Don Juana (1970) w re¿yserii Jerzego
Krasowskiego. Niezwyk³e, drapie¿ne „sztandary”-nietoperze, sztandary-ptaki
czy te¿ sztandary-drzewa, jak i sam kostium Komandora, ukaza³y nowe
mo¿liwoœci poszukiwañ formalnych, których niestety ani autor, ani inni
scenografowie nie próbowali w teatrze kontynuowaæ. W³adys³aw Hasior po
dwóch latach pobytu we Wroc³awiu powróci³ do Zakopanego i, o ile wiadomo,
scenografi¹ teatraln¹ wiêcej siê nie zajmowa³.
W latach siedemdziesi¹tych Wojciech Krakowski projektuje oprawê sceniczn¹
Kaliguli (1970) i Thermidora (1971) oraz Wasantaseny (1971).
Wa¿nym wydarzeniem by³a Gra w zabijanego (1973) w re¿yserii Henryka
Tomaszewskiego, z pozostaj¹c¹ w pamiêci scenografi¹ Kazimierza Wiœniaka.
Spektakl nie traci³ si³y oddzia³ywania nawet poza scen¹. Aktorom, kr¹¿¹cym
w kostiumach po korytarzach Teatru, towarzyszy³a aura dalekiego zasiêgu, nie
zawsze i nie wszêdzie obecna na deskach scenicznych. Kazimierz Wiœniak
realizuje równie¿ z Henrykiem Tomaszewskim Ksiê¿niczkê Turandot (1974),
wprowadzaj¹c na scenê aktorów w niezwykle pomys³owych i przezabawnych
kostiumach.
Scenografie realizuj¹ te¿ m.in.: Urszula Kenar (Anegdoty prowincjonalne,
1975), Mariusz Chwedczuk (Czy pan widzia³ Poncjusza Pi³ata, 1974), Piotr
Wieczorek (Œmieræ gubernatora, 1974), Janusz Tarty³³o (Nauczyciel tañca,
1974), Zofia Pietrusiñska (Jednooki, 1975), Lidia i Jerzy Skar¿yñscy (Szkar³atny

praktyki

157

py³, 1975), Barbara Stopka (Cud mniemany, czyli krakowiacy i górale, 1976),
Jan Polewka (Skiz, 1978), Krystyna Kamler (Melancholia, 1976) i Andrzej
Sadowski (Kartoteka, 1977). S³owem – nie istnia³ monopol. Teatr Polski,
i w ogóle wiêkszoœæ teatrów, osi¹gnê³y ju¿ w latach szeœædziesi¹tych to, co
chcia³yby wprowadziæ w przysz³oœci wy¿sze uczelnie, czyli wzajemn¹ wymianê
pedagogów. Trwaj¹ na ten temat dyskusje, a tymczasem teatry potrafi³y takie
kwestie rozwi¹zywaæ od dawna.
W 1978 roku kierownictwo artystyczne teatru obejmuje Jerzy Grzegorzewski,
re¿yser i scenograf, tworz¹cy niepowtarzalne autorskie spektakle, z których
wówczas we Wroc³awiu powsta³y trzy: Nie-boska komedia (1979), Sen nocy
letniej (1980) i Ameryka (1980). Do dziœ kr¹¿¹ legendy o konstruowaniu tych
scenografii. Kieruj¹cy pionem technicznym Teatru dyrektor Jerzy Taczalski,
zafascynowany koncepcjami Jerzego Grzegorzewskiego, dostarcza³ na scenê
wszelkie kszta³tuj¹ce scenografiê obiekty – pomosty, kule, fortepiany i szybowce.
Jedne pozostawa³y na scenie, inne trzeba by³o zabieraæ z powrotem. Trwa³
nieustanny dialog z form¹, sprawiaj¹c, i¿ nieruchome elementy finalnej
kompozycji scenicznej zdawa³y siê pozostawaæ w ruchu.
W 1981 roku, tu¿ przed stanem wojennym, dyrekcjê Teatru obejmuje Igor
Przegrodzki, który 18 listopada przedstawia premierê Wesela we w³asnej
re¿yserii ze scenografi¹ Wojciecha Jankowiaka i Micha³a Jêdrzejewskiego oraz
z kostiumami Zofii de Ines. Na scenie ukazuje siê, otoczona siatkami rdzawoczerwonawych niedopowiedzeñ, chata-okop, czy mo¿e schron, oczekuj¹cy na
rozwój akcji scenicznej i nie tylko scenicznej.
Opera Wroc³awska, na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych,
po ostatecznym rozstaniu z Teatrem Polskim, wyraŸniej akcentowa³a
w scenografiach przedstawieñ swoj¹ odrêbnoœæ formaln¹. Wynika³o to zarówno
z samej istoty widowiska operowego, jak i z innych oczekiwañ i przyzwyczajeñ
widzów. Opera ma swoich widzów, a teatry dramatyczne – swoich. Do 1950 roku
integrowali siê w budynku Opery. PóŸniej ich drogi siê rozesz³y, a nie wszystko,
co akceptowa³ widz teatralny, odbiera³ pozytywnie bywalec Opery i odwrotnie.
Konsensus udaje siê uzyskaæ dopiero w ostatnich latach, w zwi¹zku
z monumentalnymi spektaklami realizowanymi przez Operê Wroc³awsk¹ pod
kierownictwem dyrektor Ewy Michnik. Skala przedsiêwziêæ i ich rozmach
prze³ama³ bariery przyzwyczajeñ i ramy konwencji, staj¹c siê impulsem
rozwojowym dla ca³ego œrodowiska artystycznego. W albumowym wydawnictwie
opublikowanym z okazji szeœædziesiêciolecia Opery Wroc³awskiej zamieszczone
zdjêcia ukazuj¹ niemal wy³¹cznie zbli¿enia artystów; formu³a ta zmienia siê, gdy
dochodzimy do Aidy, Giocondy, czy Z³ota Renu. Wczeœniejsze scenografie
budzi³y w¹tpliwoœci redakcyjne; obecne s¹ oczywiste.
Gdy przegl¹da siê zdjêcia scenografii z lat wczeœniejszych, na przyk³ad
Stanis³awa Jarockiego do prapremiery Buntu ¿aków (1951), czy póŸniejsze z lat
szeœædziesi¹tych, kojarz¹ siê one z zawartoœci¹ wydanego w 1956 roku w Pary¿u

158

praktyki

albumu Le décor de théatre dans lemonde depus 1935. By³y tam reprodukowane
najlepsze œwiatowe projekty, ale pochodz¹ce czêsto z lat przedwojennych.
Pewne „cofniêcia wskazówek” mo¿na te¿ dostrzec w scenografiach
operowych tamtych lat. Oczywiœcie, s¹ miêdzy nimi udane, a nawet œwietne
i wielokrotnie publikowane, m.in. w Polskiej plastyce teatralnej. By³a tu ju¿
wspominana scenografia do Cosi fan tutte (1960), której wizerunkowi nie
szkodzi up³yw czasu. Do poszukiwañ wielkich reformatorów teatru nawi¹zywa³y
projekty Zbigniewa Kai do Manru (1961); ¯ydówka (1963) w scenografii Janusza
Tarty³³y, pomimo masywnej formy ograniczaj¹cej przestrzeñ, sprawia³a ulotne
wra¿enie, za spraw¹ wzlatuj¹cych ku górze elementów dekoracji;
Teodor gentleman (1963), zrealizowany przez Anielê Wojciechowska, zawiera³
pokrewieñstwa formalne z teatrem Meyerholda; Koszary Hermana z Damy
Pikowej (1959) w scenografii Aleksandra Jêdrzejewskiego by³y skuteczn¹
syntez¹ historycznej architektury; Fidelio (1977), zrealizowany
w wielopoziomowym uk³adzie przez Jerzego Jug-Kowarskiego, stanowi³
zapowiedŸ obecnych monumentalnych realizacji; wydarzeniem by³ Spartakus
(1972) w scenografii Zofii Wierchowicz; jak i RzeŸby mistrza Piotra (1971)
w scenografii Kazimierza Wiœniaka. Projektowali te¿ scenografie inni wybitni
znani artyœci: Xymena Zaniewska (Porgy and Bess, 1973), W³adys³aw Wigura
(Godzina hiszpañska, 1972), Jan Polewka (Sonata Belzebuba, 1977), Teresa
Roszkowska (Borys Godunow, 1972); Zbigniew Bednarowicz (Cepelia, 1977),
czy Urszula Kenar (Halka, 1977). Ostatni¹ premier¹ przed stanem wojennym
by³y Manekiny (29 paŸdziernika 1981) w scenografii Janusza Wiœniewskiego –
przedstawienie grane przez ca³e lata osiemdziesi¹te, a¿ do zmiany ustroju.
W tym miejscu wypada powróciæ do lat wczeœniejszych, aby odnotowaæ inne
zjawiska plastyczne wystêpuj¹ce w teatrach Wroc³awia w pierwszym
powojennym æwieræwieczu.
Dzisiejszy Teatr Wspó³czesny rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ jako Teatr
M³odego Widza, a w³aœciwie jeszcze wczeœniej, gdy¿ w roku 1946, jako Teatr
Lalki i Aktora. W 1957 roku zosta³ przemianowany na Teatr Rozmaitoœci.
W pocz¹tkowych latach istnienia Teatru autorami scenografii byli, zwi¹zani
z dzisiejszym Teatrem Polskim, Jadwiga Przeradzka (Chory z urojenia
i Do¿ywocie, 1949), Aleksander Jêdrzejewski (Tor przeszkód, 1952), Wies³aw
Lange (M³odoœæ ojców, 1953) i Marcin Wenzel (Szeœæ godzin ciemnoœci, 1953),
jak równie¿ Stanis³aw Jarocki (Pan Damazy, 1949 i Wodewil Warszawski, 1951),
Marian Bogusz (Damy i Huzary, 1953), Ryszard Krajewski (Ch³opiec z naszego
miasta, 1954), Jerzy Ukleja (Zbrodnia na wyspie kóz), Leonard Torwirt
(Rozbitki, 1951) oraz zwi¹zani trwale z Teatrem Rozmaitoœci: Barbara
Gutekunst (K³opoty z mê¿czyznami, 1954 i Tajemnica wiecznej nocy, 1955) oraz
Zbigniew Klimczyk (Bosman z bajki, 1954 i Romantyczni, 1955), jak równie¿
przedstawiciele pionów technicznych: Tadeusz Ch¹dzyñski (Okno w lesie, 1950)
i W³adys³aw Dach (Walka kobiet, 1955).
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W 1960 roku wi¹¿e siê na szereg lat z Teatrem Janusz Tarty³³o, by³y student
wroc³awskiej PWSSP i absolwent scenografii ASP w Warszawie. We wspominanej
wy¿ej ksi¹¿ce Micha³a Misiornego znajduje siê zdjêcie zaprojektowanej przez
Janusza Tarty³³ê scenografii do Dziewczyny z dzbanem. Jest to wibruj¹ca grafik¹
a¿urowa struktura, nawi¹zuj¹ca do form komedii dell’arte, a zarazem bliska
konwencji zrealizowanych w tym czasie przez W³adys³awa Daszewskiego Parad
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Na stronach s¹siednich widzimy m.in.
zdjêcia scenografii Zbigniewa Klimczyka do Wracamy póŸno do domu (1958)
i Wujaszka Wani (1959). Pierwsza z nich jest wyraŸnie kubizuj¹ca, drug¹ (re¿yseria
Jerzy Jarocki) mo¿na okreœliæ jako minimalistyczn¹. Obie ujawniaj¹ d¹¿enia do
optymalizacji rozwi¹zañ formalnych. W 1959 roku pojawi siê w Teatrze jeszcze
jeden scenograf – bêdzie to Wojciech Krakowski, który zrealizowa³ oprawê
sceniczn¹ Romulusa Wielkiego (spektakl re¿yserowa³ Jerzy Jarocki).
Teatr Rozmaitoœci przechodzi, na prze³omie lat piêædziesi¹tych
i szeœædziesi¹tych, generalny remont i powraca do swej siedziby w 1961 roku.
W 1966 roku nastêpuje zmiana na stanowisku dyrektora. Po Adolfie Chronickim
kierownictwo Teatru obejmuje Andrzej Witkowski, w którego re¿yserii by³ ju¿
wystawiony wczeœniej (1961) Zawisza Czarny ze scenografi¹ Piotra
Potworowskiego. Ten wybitny artysta realizuje na prze³omie lat piêædziesi¹tych
i szeœædziesi¹tych, po powrocie z Wielkiej Brytanii, kilka donios³ych wizji
scenicznych, utrzymanych w stylistyce w³asnego malarstwa; na wpó³
abstrakcyjnych, na wpó³ przedstawieniowych, nie dopowiadanych, a zarazem
znaczeniowo czytelnych. Wroc³awski Zawisza Czarny by³ wa¿nym wydarzeniem
w historii powojennej scenografii i reprezentowa³ twórczoœæ Piotra Potworowskiego
w albumie Wspó³czesna scenografia polska (Z. Strzelecki, Arkady, 1983).
Pod now¹ nazw¹ Teatru Wspó³czesnego (od 1 wrzeœnia 1967) i przy
wspó³pracy wybitnych re¿yserów (Jerzy Jarocki, Helmut Kajzar) wzrasta
znaczenie sceny przy ulicy RzeŸniczej. Wœród scenografii o szczególnych
wartoœciach formalnych pojawi siê w drugiej po³owie lat szeœædziesi¹tych
przestrzeñ zaprojektowana przez Wojciecha Krakowskiego do spektaklu Stara
kobieta wysiaduje (1969). Surrealny pejza¿ kataklizmu, ku któremu zmierza
wspó³czesna cywilizacja, przechodzi do historii plastyki teatralnej, utrwalany
równie¿ w licznych reprodukcjach – m.in. we wspomnianej wy¿ej publikacji
Z. Strzeleckiego. Tam te¿ odnotowano, zrealizowan¹ w tym samym roku,
scenografiê Józefa Szajny do Boles³awa Œmia³ego.
W pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych, przed objêciem dyrekcji przez
Kazimierza Brauna (1975), teatrem wspó³czesnym kieruje Józef Para; w tym
czasie (1974) Ludwik René re¿yseruje sztukê Amerykañski idea³ z pop-artowsk¹
i nieco surrealizuj¹c¹ scenografi¹ Micha³a Jêdrzejewskiego.
Wiosn¹ nastêpnego roku kadencjê nowej dyrekcji otwiera Rzecz o zag³adzie
miasta – spektakl faktograficzny w re¿yserii Wies³awa Wodeckiego, bêd¹cego
równie¿ autorem scenariusza. Scenografiê projektuje Micha³ Jêdrzejewski, a jej
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formê mo¿na nazwaæ kola¿em destrukcji. Destrukty, bêd¹ce cytatami
z wojennej rzeczywistoœci, zape³nia³y scenê w rytmie wydarzeñ rozgrywaj¹cych
siê pomiêdzy styczniem a majem 1945 roku.
Kolejn¹ premier¹ by³o Bia³e ma³¿eñstwo w re¿yserii Kazimierza Brauna ze
scenografi¹ Piotra Wieczorka i z kostiumami Zofii de Ines. Spektakl sta³ siê
sukcesem, zarówno artystycznym jak i kasowym, i by³ grany ponad 500 razy
przez szereg lat przy niezmiennie pe³nej widowni, a debiut autorki œwietnych
kostiumów sta³ siê szeroko komentowanym osobnym wydarzeniem. Zofia de
Ines zaprojektuje w roku nastêpnym (1966) scenografiê do Anny Liwii, w której
scenê wype³ni tajemnicza materia para-secesyjnych niedopowiedzeñ.
W 1977 roku ma miejsce prapremiera Odejœcia g³odomora ze scenografi¹
Daniela Mroza, a w 1978 – prapremiera Villi dei misterii ze scenografi¹
Krzysztofa Zarêbskiego. W tak zwanej „Rekwizytorni” Jacek Weksler re¿yseruje
Szewców (lipiec 1978) Witkacego, a scenografiê obejmuj¹c¹ zasiêgiem blaty
stolików, przy których siedz¹ widzowie, projektuj¹ Wojciech Jankowiak i Micha³
Jêdrzejewski. Ci sami scenografowie realizuj¹ wspólnie z Kazimierzem Braunem
i Jackiem Wekslerem Kartotekê w Teatrze Sofia w Sofii (II. 1978), buduj¹c drug¹
widowniê na scenie, a scenê przykrywaj¹c kostk¹ ulicznej nawierzchni.
Kolejn¹ realizacj¹ scenograficzn¹ W. Jankowiaka i M. Jêdrzejewskiego by³
spektakl Kiedy przychodzi anio³ (grudzieñ 1978) w re¿yserii Kazimierza Brauna.
Po scenie biegali umundurowani anio³owie z pa³kami, a w finale aktorzy
dos³ownie przefruwali nad scen¹. W jednej z recenzji, znalaz³o siê stwierdzenie,
i¿ przedstawienie pozostawia³o pewien niedosyt, pomimo brawurowych skoków
zespo³u. Rzecz w tym, ¿e z mostu portalowego rzucali siê i „wyfruwali” poza
scenografiê nie aktorzy, lecz ich starannie wykonane kopie. Manekiny te sunê³y
po cieniutkich stalowych linkach i wczepia³y siê (z zaczepów szybowcowych)
nad œrodkiem sceny, aby po swobodnym locie znikn¹æ z pola widzenia.
W 1980 roku scenografiê do sztuki Listopad 1930 projektuje Ali Bunsch,
a ostatni¹ premier¹ przed stanem wojennym jest Obora w re¿yserii Andrzeja
Makowieckiego i w scenografii Marcina Jarnuszkiewicza (paŸdziernik 1981).
Kluczow¹ postaci¹ w dziejach wroc³awskiej i nie tylko wroc³awskiej
scenografii by³ Henryk Tomaszewski, twórca Wroc³awskiego Teatru Pantomimy.
Wprawdzie bezpoœrednio sam scenografii nie projektowa³, zapewniaj¹c sobie
wspó³pracê najwybitniejszych przedstawicieli tej dziedziny twórczoœci,
ale potrafi³ nadaæ wszystkim realizacjom wspólny mianownik formalny,
sprawiaj¹c, i¿ dzie³a Kazimierza Wiœniaka, Franciszka Starowieyskiego czy
Krzysztofa Pankiewicza, zachowuj¹c indywidualny styl ka¿dego z autorów,
stawa³y siê jednoczeœnie oczywistymi znakami Teatru Henryka
Tomaszewskiego.
Teatr swój Henryk Tomaszewski stworzy³ w po³owie lat piêædziesi¹tych
„od zera”, bêd¹c ju¿ wprawdzie znanym artyst¹ (laureatem warszawskiego
Œwiatowego Festiwalu M³odzie¿y i Studentów, 1955), ale nie dysponuj¹cym ani
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œrodkami finansowymi, ani struktur¹ organizacyjn¹ zdoln¹ do prowadzenia
teatru. Pierwsze próby odbywa³y siê w Wojewódzkim Domu Kultury, potem
powstaj¹cy zespó³ uzyska³ wsparcie Teatru Polskiego i „paŸdziernikow¹”
jesieni¹ 1956 roku odby³a siê na scenie przy ulicy Gabrieli Zapolskiej premiera
pierwszego programu Skazany na ¿ycie i Dzwonnik z Notre Dame (4 listopada).
Pierwsz¹ z cyklu dwudziestu czterech scenografii zaprojektowali Jadwiga
Przeradzka i Aleksander Jêdrzejewski. Premiera sta³a siê g³oœnym wydarzeniem
kulturalnym, budz¹cym zainteresowanie na terenie ca³ego kraju. Wkrótce Teatr
Pantomimy stanie siê równie¿ znanym daleko poza granicami, uzyskuj¹c
jednoczeœnie status instytucji pañstwowej (1959).
Tymczasem prezentowane s¹ kolejne programy: II – 1957, ze scenografi¹ tych
samych autorów i III – 1958 pod tytu³em Maski arlekina, do którego scenografiê
projektuje piêciu autorów: Janusz Tarty³³o, Krzysztof Pankiewicz, Marcin Wenzel,
Aleksander Jedrzejewski i Jadwiga Przeradzka. Po m³odzie¿owym spektaklu
Uczeñ czarnoksiê¿nika (1960) odbêdzie siê w 1961 roku premiera V programu
„Gabinet osobliwoœci” ze scenografi¹ Krzysztofa Pankiewicza i Janusza Tarty³³y
zaistniej¹ programy: VI – Wejœcie w labirynt (1964), scenografia Kazimierza
Wiœniaka, Marcina Wenzla i Krzysztofa Pankiewicza; VII – Minotaur (1964),
scenografia Jerzego £awacza, Krzysztofa Pankiewicza i Kazimierza Wiœniaka; VIII
– Ogród mi³oœci (1966), scenografia Franciszka Starowieyskiego, Jerzego £awacza
i Kazimierza Wiœniaka; IX – Gilgamesz (1968), scenografia W³adys³awa Wigury
i Kazimierza Wiœniaka; X – Odejœcie Fausta (1970), scenografia W³adys³awa
Wigury; XI – Sen nocy listopadowej (1971), scenografia W³adys³awa Wigury; XII –
Mena¿eria cesarzowej Filissy (1972), scenografia W³adys³awa Wigury i Kazimierza
Wiœniaka; XIII – Przyje¿d¿am jutro (1974), scenografia W³adys³awa Wigury.
Ten ostatni spektakl zdawa³ siê stanowiæ szczytowe osi¹gniêcie Teatru.
W przestrzeni zaznaczonej jedynie niezbêdnymi elementami pó³nadzy mimowie
emitowali ze sceny impulsy ekstatycznego napiêcia, zaœ Zbigniew Papis, skacz¹c na
g³owie, nogach i rêkach, dos³ownie fruwa³ nad wielkim sto³em, zaprzeczaj¹c
istnieniu grawitacji. Ci, którzy widzieli ten spektakl, maj¹ go w pamiêci do dziœ, jako
seriê fascynuj¹cych stopklatek, które bêd¹c w ci¹g³ym ruchu, istniej¹ poza czasem.
Cztery nastêpne, zrealizowane do 1981 roku programy: XIV – Sny
fantastyczne z legendy o panu Twardowskim (1976), scenografia W³adys³awa
Wigury; XV – Spór (1978), scenografia Kazimierza Wiœniaka; XVI – Hamlet –
ironia i ¿a³oba (1975), scenografia Kazimierza Wiœniaka i XVII – Rycerze Króla
Artura (1981), ze scenografi¹ Zofii de Ines, bêd¹c bez w¹tpienia spektaklami
wysokiej klasy, porównywane by³y do premiery z 1974 roku, dodatkowo
potwierdzaj¹c znaczenie tamtego spektaklu.
Wroc³awski Teatr Pantomimy prezentowa³ swe przedstawienia
w kilkudziesiêciu krajach, od Australii poprzez ZSRR do Stanów
Zjednoczonych. By³ wielokrotnie nagradzany, m.in. Z³ot¹ Gwiazd¹ na
Miêdzynarodowym Festiwalu Tañca w Pary¿u (1970).
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„Notatnik Teatralny” (nr 30-31) odnotowa³ nastêpuj¹ce s³owa Kazimierza
Wiœniaka, autora scenografii do ponad 30 przedstawieñ re¿yserowanych przez
Henryka Tomaszewskiego: By³ mistrzem ujawniania stanów wewnêtrznych
cz³owieka za pomoc¹ ruchów cia³em i gestów. Mo¿na przytoczyæ jeszcze jedn¹
opiniê o twórcy Teatru Pantomimy: U¿ywaj¹c skrótu, symbolu, przenoœni,
potrafi³ wyraziæ ruchem abstrakcjê (Krystyna Starczak-Koz³owska, „Fakty”
nr 20, 1985). S³owa te mo¿na odnieœæ w równym stopniu do spektakli jako
ca³oœci, jak i do scenografii jako nieroz³¹cznego sk³adnika formy
przedstawienia.
Autor tego tekstu realizowa³ w 1971 roku scenografiê do telewizyjnego
monta¿u wybranych scen z kilku premier Teatru Pantomimy. W wielkiej hali
WFF zosta³ rozpiêty dwudziestometrowy, wysoki na 6 metrów horyzont ze
sklejonych i sprasowanych œcinków introligatorskich. W wozie transmisyjnym,
siedz¹c z Mistrzem i re¿yserem TV Juliuszem Burskim, delektowaliœmy siê
zbli¿eniami fragmentów horyzontu, przypominaj¹cymi ni to d¿unglê, ni to
powiêkszenia struktur materii. Nagle Mistrz oznajmi³: nie dajemy zbli¿eñ
horyzontu. Obaj jednoczeœnie spytaliœmy, dlaczego? S¹ za dobre, wyjaœni³
Henryk Tomaszewski. Opis tego zdarzenia znalaz³ siê w publikacji zwi¹zanej
z praskim Qadriennale Scenografii (2003). Jak mi relacjonowano, W³adys³aw
Wigura po przeczytaniu tych kilku zdañ powiedzia³: ca³y On.
Równoczeœnie z przysz³ym Teatrem Pantomimy podejmowano ponowne
próby tworzenia teatrów studenckich (tu¿ po wojnie dzia³a³a Studencka Szopka
Akademicka, potem dzia³alnoœæ tak¹ ograniczano). Pierwszym zespo³em,
któremu uda³o siê w czasie „odwil¿y” wyst¹piæ przed szerok¹ publicznoœci¹,
by³ studencki teatrzyk satyryczny „Ponuracy”. Dyrektor Zdzis³aw Grywa³d,
w przyp³ywie dobrego humoru, udostêpni³ zespo³owi du¿¹ scenê Teatru
Polskiego, na której odby³a siê w maju 1955 roku premiera wielosegmentowego
spektaklu w re¿yserii Zbigniewa Wójcika i ze scenografi¹ Micha³a
Jêdrzejewskiego oraz Wies³awa Zaj¹czkowskiego. W oparciu o zespó³ teatru
(druga premiera wiosn¹ 1956) w paŸdzierniku 1956 roku powstaje czasopismo
„Pogl¹dy”, w którego krêgu pojawia siê idea powo³ania Teatru Kalambur; jego
twórcami byli Bogus³aw Litwiniec (fizyk) i Eugeniusz Michaluk (polonista, który
wymyœli³ nazwê Teatru). Pierwszy spektakl pt. Konfiskata gwiazd zostaje
zaprezentowany na scenie MDK w kwietniu 1958 roku, a na festiwalu
w Gliwicach zdobywa nagrodê za widowiskowoœæ, walory plastyczne, ruchowe
i wysoki poziom aktorstwa. Re¿yserem tego przedstawienia by³ Bogus³aw
Litwiniec, a scenografiê (o której pisano, ¿e jest dadaistyczno-surrealistyczna)
projektowali Micha³ Jêdrzejewski i Adam Krzemieniewski.
Przed powstaniem Kalamburu ma miejsce inne studenckie wyst¹pienie pod
nazw¹ Teatr Sensibilistyczny. Jest to pierwszy wroc³awski (i chyba nie tylko
wroc³awski) happening, zrealizowany w sali Teatru Kameralnego (7 maja 1957)
przez grupê studentów PWSSP; byli to: Kazimierz G³az, Tadeusz Fyda, Micha³
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Jêdrzejewski, Regina Konieczka, Jan Kosiñski, Adam Krzemieniewski, Anna
Lisowska, Andrzej Migdal, Jerzy Popowski, Wies³aw Zaj¹czkowski, Stefan
Górski. W rok póŸniej odbywa siê w tej samej sali kolejna akcja: „Teatr
Katastroficzny”. Wkrótce happeningi (m.in.„Teatr Trumna”) realizuj¹ równie¿,
w tak zwanym „Pa³acyku” (1969) Piotr Wieczorek i Adam Rz¹sa, a oko³o
1960 roku w dawnym schronie w podziemiach Rynku – Janusz Grzonkowski.
Tymczasem Teatr Kalambur odnosi kolejne sukcesy, a scenografie realizuj¹
Piotr Wieczorek (m.in.: Pijany guz, 1959; Anio³ sterany, 1960; Dwunastu,1960;
Fata mrugana 1967; W rytmie s³oñca 1970, Król Malowany 1979) oraz
Jerzy Jerych (S³owo o Jakubie Szeli, 1960); Jakub D¹browski i Jerzy Jerych
(Szewcy, 1965); Mira ¯elechower-Aleksiun (£ysa œpiewaczka, 1965),
Mira i Jan Aleksiunowie (Mêczeñstwo i œmieræ Gyubala Wahazara, 1967);
Janusz Kucharski (Krawcy, 1969); Jerzy Jerych i Jan Aleksiun (Chmury,1964);
Jakub D¹browski, Jerzy Jerych, Micha³ Jêdrzejewski (S³owiañskie wesela, 1964);
Jerzy Czerniawski (Oblê¿enie, 1972); Jan Sawka (Podpaleñcy, 1971);
Micha³ Jêdrzejewski (Mur,1980); Marek Pijet (Historia, 1977); Eugeniusz GetStankiewicz (Chajer, 1971) i inni. Okres do roku 1981 zamyka
Restauracja pryncypa³a w re¿yserii Bogus³awa Litwiñca i ze scenografi¹
Uwe Krieger, Katarzyny Œwiêckiej i Zofii Tkaczyk (kostiumy).
Scenografie, realizowane g³ównie przez studentów i absolwentów wroc³awskiej
uczelni plastycznej, by³y pomys³owe i trochê niefrasobliwe; mia³y dystans,
odró¿niaj¹cy ich formê od bardziej przemyœlanych, ale czêsto nadmiernie
solennych rozwi¹zañ, pojawiaj¹cych siê na innych scenach Wroc³awia.
Z Kalamburem i z jego szefem Bogus³awem Litwiñcem zwi¹zana jest te¿
seria dziesiêciu Miêdzynarodowych Festiwali Teatru Otwartego. Ten temat
zostanie rozwiniêty w drugiej czêœci tekstu. Z uwagi na bardzo obszerny zakres
omawianej problematyki, powoduj¹cy przekroczenie zak³adanej objêtoœci
artyku³u, w drugiej jego czêœci znajd¹ siê równie¿ omówienia twórczoœci
scenograficznej zwi¹zanej z Teatrem Lalek i Teatrem Muzycznym.
Wroc³awski Teatr Lalek, istniej¹cy pod t¹ nazw¹ od 1968 roku, posiada
wczeœniejsz¹ tradycjê, siêgaj¹c¹ roku 1946, kiedy to w Teatrze M³odego Widza
rozpoczê³a dzia³alnoœæ Scena Lalkowa. W 1962 roku Scena przekszta³ca siê
w Teatr Lalek Chochlik, uzyskuj¹c sta³¹ siedzibê w budynku przy placu
Teatralnym, w którym, po przyjêciu obecnej nazwy, dzia³a do dziœ. WTL jest
Teatrem œciœle zwi¹zanym z twórczoœci¹ plastyczn¹. Swe projekty
scenograficzne realizowali tu wybitni artyœci – m.in.: Kazimierz Mikulski,
Adam Kilian, Jan Dorman, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Mira ¯elechowerAleksiun i inni; a w latach póŸniejszych Jadwiga Mydlarska-Kowal.
Teatr Muzyczny (obecnie Capitol, poprzedzony istnieniem w latach 1955-1979
Operetki Dolnoœl¹skiej), ma równie¿ w swej historii liczne osi¹gniêcia
scenograficzne. W tej, równie¿ zmieniaj¹cej siedzibê, placówce teatralnej
realizowali swoje scenografie m.in.: Stanis³aw Jarocki, Janusz Tarty³³o, Marcin
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Wenzel, Aleksander Jêdrzejewski, Jadwiga Przeradzka, Adam Kilian,
Jerzy Mas³owski, Wojciech Jankowiak, Micha³ Jêdrzejewski, Barbara Gutekunst,
W³adys³aw Wigura, Jadwiga Mydlarska-Kowal i Marta Hubka.
W 1954 zostaje uruchomiona, w obiektach usytuowanych naprzeciw IASE,
w pobli¿u Hali Stulecia (Hali Ludowej), wroc³awska Wytwórnia Filmów
Fabularnych. Powstawa³y w niej liczne filmy, a obecnoœæ scenografii filmowej
akcentowa³y wielkie realizacje plenerowe zwi¹zane z budow¹ planów do
Rêkopisu znalezionego w Saragossie (re¿yseria Wojciech Has, scenografia
Jerzy Skar¿yski, Tadeusz Myszorek; 1964) i Lalki (re¿yseria Wojciech Has,
scenografia Jerzy Skar¿yski, Adam Nowacki, Tadeusz Kosarewicz,
Andrzej P³otnicki; 1969).
Szczególne zainteresowanie wzbudza³ wybudowany za torami kolejowymi,
u wylotu ulicy Rac³awickiej, du¿y fragment starej Warszawy z Krakowskim
Przedmieœciem, Pomnikiem Kopernika, Pa³acem Staszica i Powiœlem.
W niedziele ci¹gnê³y w tamtym kierunku t³umy wroc³awian, aby siê przejœæ po
Warszawie na Krzykach.
Wroc³awianin Tadeusz Kosarewicz jest autorem scenografii do wielu filmów,
m.in. do nagrodzonej Srebrnymi Lwami za scenografiê Ziemi obiecanej
(re¿yseria – Andrzej Wajda, 1976) oraz do Nie ma mocnych (re¿yseria –
Sylwester Chêciñski, 1974). Z Wroc³awiem i tutejsz¹ WFF jest równie¿ zwi¹zany
drugi obok Tadeusza Kosarewicza autor scenografii do Na srebrnym globie
(re¿yseria – Andrzej ¯u³awski,1989) – Jerzy Œnie¿awski oraz Barbara
Komosiñska (wspó³praca scenograficzna).
We Wroc³awiu powsta³ równie¿ film Diabe³ (re¿yseria – Andrzej ¯u³awski,
produkcja ok. 1970, premiera – 1985) ze scenografi¹ wspominanego wczeœniej
Boles³awa Kamykowskiego. Produkowane tu by³y równie¿ takie g³oœne filmy jak
Popió³ i diament (re¿yseria – Andrzej Wajda, scenografia – Roman Mann; 1958),
Nó¿ w wodzie (re¿yseria – Roman Polañski, scenografia Boles³aw Kamykowski;
1962), Giuseppe w Warszawie (re¿yseria – Stanis³aw Lenartowicz, scenografia
Jan Grandys; 1964) i wiele innych (do 1981 roku oko³o 300 filmów fabularnych
i telewizyjnych).
Jesieni¹ 1964 roku zosta³em zaproszony na spotkanie z przybywaj¹cym do
Wroc³awia fascynuj¹cym artyst¹ Jerzym Grotowskim. Mia³o ono miejsce
w mieszkaniu Krystyny i Wiktora Jackiewiczów, wspó³autorów niedawno
nagrodzonego projektu Teatru w Nowym Sadzie. Jerzy Grotowski i Ludwik
Flaszen radzili siê w sprawie wyboru siedziby Teatru, przenosz¹cego siê z Opola
do Wroc³awia. Odradzano Muzeum Architektury i sugerowano Rynek. Pad³o te¿
pytanie: Czy w Teatrze Laboratorium aktor mo¿e graæ na skrzypcach? Jerzy
Grotowski, nie namyœlaj¹c siê odpowiedzia³: Oczywiœcie… pod warunkiem, ¿e je
sam wykona podczas spektaklu.
Siedzib¹ zespo³u sta³ siê rzeczywiœcie wroc³awski Rynek, a Teatr
Laboratorium rozpocz¹³ dzia³alnoœæ IV wariantem Akropolis w realizacji
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Jerzego Grotowskiego i Józefa Szajny. W finale spektaklu aktorzy znikali
w czeluœci wieloznacznej skrzyni i w tej formie anihilacji pozostawali do chwili,
a¿ ostatni z widzów opuœci³ salê.
Ksi¹¿ê Niez³omny (w wariancie I) zosta³ przedstawiony 25 kwietnia 1965
roku, a kolejny (II wariant) w listopadzie tego¿ roku. Autorem scenografii,
czy raczej architektury spektaklu, ³¹cz¹cej w sobie i widowniê, i teren gry, by³,
okreœlany mianem „doktora scenografii” Jerzy Gurawski. Zachowane do dziœ
elementy drewnianej struktury przestrzennej s¹ czymœ wiêcej ni¿ zbiorem
desek. Jest w nich obecna magiczna moc tamtego Teatru, a eksponowane przy
okazji wystaw rocznicowych sk³aniaj¹ zwiedzaj¹cych do naruszenia zakazu
dotykania eksponatów.
W ostatniej premierze (11 lutego 1969), zrealizowanej jeszcze wedle formu³y
„teatru przedstawieñ”, czyli w Apocalypsys cum figuris, wszystkie czynniki
sk³adowe spektaklu splata³y siê w tak nieroz³¹czn¹ ca³oœæ, ¿e trudno mówiæ tu
o scenografii jako o osobnym zjawisku. Zarówno ceglane œciany ze œladami
budowlanych przeróbek, stoj¹ce nisko pod nimi reflektory i siedz¹cy na
pod³odze widzowie, a wreszcie sami aktorzy, wraz z tym, co mieli na sobie
i wszechobecnymi splotami generowanych znaków i znaczeñ, byli, a zarazem nie
byli scenografi¹. Przestrzeñ „udawa³a” przypadkow¹, podobnie jak instalacje
Józefa Beuysa, lecz w rzeczywistoœci by³a struktur¹ w najdrobniejszym
szczególe przemyœlan¹, a zarazem ukszta³towan¹ intuicyjnie.
Od 1971 roku Instytut Aktora – Teatr Laboratorium staje siê „teatrem
uczestnictwa”. Jeœli posiada³ warstwê scenograficzn¹, by³ ni¹, byæ mo¿e, stary
m³yn we wsi Brzezinka, a mo¿e tereny pieszych wêdrówek coraz liczniejszych
grup osób zafascynowanych Teatrem (w 1975 roku w zwi¹zku z „teatrem
uczestnictwa Uniwersytetu Poszukiwañ Teatru Narodów”, przybywa do
Wroc³awia oko³o 5000 goœci z ca³ego œwiata). Nigdy nie dowiemy siê w jakich
jeszcze kierunkach móg³by pod¹¿yæ ten zespó³.
Stan wojenny zastaje Teatr we Francji. Jest to koniec dzia³alnoœci
rozs³awionej w œwiecie placówki artystycznej. Formalnie Teatr przestaje istnieæ
w 1984 roku w 25 rocznicê swego powstania.
26 listopada 1963 roku dzia³aj¹cy od kilkunastu miesiêcy Wroc³awski Oœrodek
TVP emituje pierwszy spektakl teatralny. By³ to Horsztyñski w re¿yserii
Andrzeja Witkowskiego. W mieœcie powsta³a nowa scena – Teatr Telewizji,
z którym wspó³pracowaæ bêdzie wielu scenografów: Krystyna Zachwatwicz
(m.in. Albertusy, 1966), Marcin Wenzel (m.in. Niepokój przed podró¿¹, 1967),
Janusz Tarty³³o (m.in. Orfeusz i Eurydyka, 1967), Kazimierz Wiœniak (Cz³owiek
z budki suflera, 1971), Aleksander Jedrzejewski (m.in. Sala numer 6),
Jadwiga Przeradzka (m.in. Mewa, 1967 oraz projekty kostiumów do szeregu
innych spektakli), Mira ¯elechower (Barberyna, 1969), Wojciech Krakowski
(Caligula, 1971), W³adys³aw Wigura (Romulus Wielki, 1972),
Barbara Barczewska (kostiumy do szeregu spektakli, m.in. do Pró¿ni ,1971/1973)
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oraz œciœlej zwi¹zani z Oœrodkiem Micha³ Jêdrzejewski (od 1965)
i Wojciech Jankowiak (od 1968). Autorem scenografii do spektakli teatralnych
(m.in. do Pogranicza po³udnik 15, 1966) oraz niezliczonych opracowañ do
programów publicystycznych by³ te¿ Leszek Kaufhold – zarazem grafik
i operator.
Wroc³awski Oœrodek wkrótce bêdzie produkowa³ po kilkanaœcie spektakli
rocznie. W publikacji Teatr Polskiej Telewizji (Warszawa, 1971), wymienionych
jest 12 premier zrealizowanych we Wroc³awiu w poprzednim roku. Nale¿y dodaæ,
¿e by³y to spektakle realizowane na ogó³ przez zwi¹zanych z Wroc³awiem
re¿yserów (m. in. Krystynê Skuszankê, Jerzego Krasowskiego,
Andrzeja Witkowskiego, Henryka Tomaszewskiego, Wies³awa Wodeckiego,
Mariê Straszewsk¹ i Juliusza Burskiego) oraz z obsad¹ z³o¿on¹ g³ównie
z aktorów wystêpuj¹cych we wroc³awskich teatrach.
Oœrodkiem kieruje wówczas dwóch przysz³ych szefów polskiego filmu –
Jerzy Bajdor (wiceminister MKiS w ostatnim rz¹dzie PRL) i Juliusz Burski
(wiceminister MKiS w rz¹dzie Tadeusza Mazowieckiego), trzeci¹ kluczow¹
postaci¹ jest Wies³aw Wodecki – dziennikarz, scenarzysta i re¿yser, nagradzany
„Z³otymi Ekranami”. Na prze³omie lat szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych ci
„trzej menad¿erowie” i twórcy programów TV, pomimo znacznych ró¿nic
w pogl¹dach na szerszy kontekst dzia³alnoœci telewizji, dzia³aj¹ ze zgodn¹
skutecznoœci¹ na rzecz rozwoju telewizyjnej formy widowiska teatralnego.
Zespó³ Oœrodka pracowa³ wówczas w warunkach przedziwnych. Studio mia³o
wymiary 9,2 m na 14,5 m i choæ nie by³o najmniejszym w kraju, po odjêciu
obiegaj¹cego studio metrowego pasa bezpieczeñstwa liczy³o zaledwie 90 m2.
Z tego wnêtrza emitowano (do 1971 roku „na ¿ywo”) spektakle wymagaj¹ce
czêsto przebudowy scenografii podczas emisji.
Rekordowa by³a w tym wzglêdzie Ucieczka (emisja 1970) w re¿yserii
Jerzego Krasowskiego, re¿yserii TV Juliusza Burskiego i scenografii
Micha³a Jêdrzejewskiego. Dziewiêæ planów – w tym: cerkiew, dworzec kolejowy,
pa³ac w Sewastopolu, podwórze w Konstantynopolu i mieszkanie w Pary¿u –
ulokowano w studio i w oddalonej o 70 metrów sali konferencyjnej oraz
w s¹siaduj¹cej ze studiem malarni. Podczas emisji przebudowywano to wszystko
parokrotnie, a aktorzy przebierali siê, biegaj¹c wraz z garderobianymi z planu na
plan. W kolejnym ujêciu aktor rozpoczyna³ na przyk³ad dialog z innym artyst¹,
który dopiero wybieg³ z innego planu w innym kostiumie. Bezawaryjna emisja
Ucieczki by³a mo¿liwa dziêki kilkunastu próbom kamerowym i rozplanowaniu
z sekundow¹ dok³adnoœci¹ wszelkich dzia³añ ka¿dej z osób uczestnicz¹cych
w realizacji spektaklu – od aktorów i inspicjenta (Janusz £oza), po maszynistów
i garderobianych.
Wa¿nym spektaklem, zrealizowanym równie¿ w 1970 roku, by³a Rzecz
o zag³adzie miasta wed³ug scenariusza i w re¿yserii Wies³awa Wodeckiego oraz
ze scenografi¹ Micha³a Jêdrzejewskiego. Ten „teatr faktu” nagrodzony „Z³otym
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Ekranem” zosta³ wprowadzony w przestrzeñ zorganizowan¹ ze znaków pamiêci.
Uratowany z ruin koœcio³a nadpalony z³oty anio³ i wyrwane ze sztabowego
bunkra, wraz ze strzêpami instalacji, betonowe drzwi okreœla³y konwencjê niby
przypadkowego zbioru obiektów, pozostawionych na tle ceglanych œcian studia.
W „Polityce”, Stanis³aw Dygat uzna³ ten spektakl za najciekawszy teatr faktu,
mimo i¿ w tym czasie emitowano równie¿ przygotowany z wielkim rozmachem
Epilog norymberski w re¿yserii Jerzego Antczaka.
Wœród scenografii Micha³a Jêdrzejewskiego mo¿na wspomnieæ równie¿
o Medei (w re¿yserii Stanis³aw Brejdyganta, 1974), ocenianej jako
widowisko „spójne plastycznie” (kostiumy rêcznie utkane, przy pomocy szyde³ek,
przez pracownice Opery) i o Orfeuszu (w re¿yserii Krystyny Skuszanki, 1971),
ocenianym w recenzjach niezbyt wysoko, a po kilku latach wymienianym jako
przyk³ad wybitnego projektu. Inn¹ ciekaw¹ realizacj¹ by³a opera komiczna Betty
(w re¿yserii Kazimierza Oracza, 1969), w której centralnymi elementami
alpejskiego pejza¿u by³y trzymetrowej œrednicy szwajcarskie sery.
Du¿¹ produkcj¹ zrealizowan¹ ju¿ w dobie zapisu magnetowidowego, by³a
czêœciowo rejestrowana równie¿ na taœmie filmowej Pró¿nia w re¿yserii Haliny
Obidniak i re¿yserii TV Juliusza Burskiego oraz ze scenografi¹ Micha³a
Jêdrzejewskiego i z kostiumami Barbary Barczewskiej-Jêdrzejewskiej. Plenery
krêcono w zniszczonej przez po¿ar wsi w pobli¿u Kielc, z udzia³em znacznych si³
wojskowych, a plany studyjne zrealizowano w hali WFF we Wroc³awiu,
czêœciowo odtwarzaj¹c fragmenty planu filmowego. Ten zawieraj¹cy „nies³uszne
ideologicznie” podteksty spektakl, osadzony w realiach lat 1944/1946, mimo
wyciêcia co bardziej ryzykownych politycznie scen (np. odbierania przez
„bratni¹ armiê” broni partyzantom), nie podoba³ siê w³adzom. Nadano go
dopiero po 2 latach, latem, w sobotê o 14.00, dziêki czemu ograniczono zgubny
wp³yw na spo³eczeñstwo, ze specjalnym uwzglêdnieniem telewidzów.
W 1975 roku pierwsz¹ wspóln¹ scenografiê realizuj¹ Wojciech Jankowiak (szef
artystyczny Oœrodka na prze³omie lat 80. i 90.) i Micha³ Jêdrzejewski (g³ówny
scenograf 1967-1979). Spó³ka autorska powstaje trochê przypadkiem, dla unikniêcia
kolizji wykonawczych w trakcie powstaj¹cych niemal jednoczeœnie dwóch pozycji
repertuarowych, które mia³y byæ projektowane odrêbnie przez ka¿dego z ww.
autorów. Tak wiêc pod wspóln¹ firm¹ zostaje zrealizowany Zakochany lew i spektakl
Na progu domu, który w³adze kieruj¹ na pó³kê, tym razem nie za nies³usznoœæ, a za
nadmiern¹ s³usznoœæ ideologiczn¹, budz¹c¹ podejrzenie wyrafinowanej kpiny
z pryncypiów. Akcja Na progu domu by³a zwi¹zana z wydarzeniami 1945 roku,
a jednym z planów by³ odpowiednio ucharakteryzowany dworzec kolejowy
w Kobierzynach. Z przeje¿d¿aj¹cego nieœpiesznie poci¹gu us³yszano wówczas uwagê:
Tyle lat po wojnie jeszcze tego nie posprz¹tali!
Rok 1975 jest produkcyjnie intensywny. We wrzeœniu i paŸdzierniku powstaje
równie¿ spektakl Stara kobieta wysiaduje w re¿yserii Kazimierza Brauna,
re¿yserii TV Cezarego £agiewskiego i scenografii wy¿ej wymienianej spó³ki
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autorskiej. Drug¹ czêœæ Starej kobiety… (sceny po kataklizmie) przeniesiono na
autentyczne wysypisko œmieci, z którego wystawa³y resztki portu lotniczego
(fragmenty przeniesione z planu studyjnego), dachy domów i wie¿a koœcio³a.
Przez plan przemaszerowywa³a orkiestra stra¿acka, p³osz¹c stada wczeœniej
przynêcanych ptaków i przeje¿d¿a³y autentyczne œmieciarki. By³ to jeden
z pierwszych teatrów TV realizowanych kamerami w plenerze.
Wa¿nym spektaklem zrealizowanym w 1977 roku by³a Sprawa w re¿yserii
Wies³awa Wodeckiego i w scenografii tych samych co poprzednio autorów.
Plan, posiadaj¹cy cechy zarówno labiryntu, jak i eklektycznej architektury,
by³ dostêpny dla kamer ze wszystkich stron, stwarzaj¹c mo¿liwoœæ monta¿u
przeciwstawnych ujêæ bez ujawniania obecnoœci innych kamer, skrywaj¹cych siê
w strukturach architektury.
W 1978 roku Wies³aw Wodecki re¿yseruje Kapitana z Köpenick, a Kazimierz
Braun Mi³oœæ czyst¹ u k¹pieli morskich. Obie scenografie projektuj¹
W. Jankowiak i M. Jêdrzejewski, a w projektowaniu kostiumów zaczyna ich
wspieraæ Marta Hubka. Kapitan… powstaje w zmiennej przestrzeni studyjnej,
a Mi³oœæ czysta… nad jeziorkiem, zaistnia³ym w nieczynnym kamienio³omie.
Jeziorko udaje zatokê morsk¹, a pomaga mu w tym piêciometrowy model
statku przep³ywaj¹cego na dalszym planie, w nieostroœci obejmuj¹cej równie¿
dym z komina i parometrow¹ makietê latarni morskiej, umieszczon¹ na
skalistym wybrze¿u. Piêtrowa willa, stanowi¹ca jedno z g³ównych miejsc akcji,
jest przenoszona przez pracowit¹ ekipê, w poszukiwaniu optymalnych ujêæ,
a¿ powraca na pocz¹tkowo wybrane miejsce, by po zakoñczeniu zdjêæ zostaæ
odkupion¹ przez okolicznego dzia³kowca.
W krótkim opisie pierwszych dwóch dekad wroc³awskiej scenografii
telewizyjnej nie mo¿e zabrakn¹æ postaci przedwczeœnie zmar³ego Waldemara
Onyszkiewicza – autora niezliczonych projektów do programów muzycznych,
rozrywkowych i publicystycznych, jak równie¿ niezwykle sprawnego grafika
epoki przedkomputerowej, specjalisty od czo³ówek i plansz koñcowych
najrozmaitszych programów. W drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych
podobnym zakresem opracowañ zajmowali siê równie¿ Ma³gorzata Jamroz
i Czes³aw Smoleñski oraz przez krótki czas Zbigniew Francuz.
Pozostaj¹c przy tematyce telewizyjnej, mo¿na jeszcze wspomnieæ
o warszawskich realizacjach Wojciecha Jankowiaka i Micha³a Jêdrzejewskiego,
którzy pod koniec lat siedemdziesi¹tych wspó³pracowali z „central¹” na Woronicza.
Powsta³y wówczas m.in. scenografie do Ciotki Karola, Okapi i Maximaticu. Podczas
realizacji Okapi omal nie wylecia³o w powietrze wielkie studio, za spraw¹
ambitnego pirotechnika, który przygotowuj¹c efekt specjalny przesadzi³
z liczebnoœci¹ ³adunków, w ostatniej chwili unieszkodliwionych przez scenografów.
Zapis tego spektaklu uatrakcyjnia³a ca³a seria nieprzewidzianych wydarzeñ.
Dostarczona na plan, wielokrotnie sprawdzana w zakresie szczelnoœci,
plastikowa atrapa zabytkowej wanny rozlecia³a siê bezpoœrednio po wejœciu do
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niej Bronis³awa Pawlika. Samemu artyœcie nic siê nie sta³o, natomiast fala wody
pop³ynê³a w kierunku umieszczonych w posadzce studia os³on instalacji
elektrycznych. Gdyby nie spontaniczna reakcja ca³ej ekipy, która rzuci³a siê na
pod³ogê, tworz¹c ¿yw¹ tamê i b³yskawiczna pomoc sprz¹taczek, studio
zosta³oby zamkniête a¿ do osuszenia, prawdopodobnie na kilka tygodni.
Po naprawieniu wanny zapis kontynuowano, ale wodê zast¹pi³a znacznie
bezpieczniejsza piana.
Powróæmy jeszcze do Wroc³awia. Nie sposób pomin¹æ jednego z ostatnich
(luty 1981) zapisanych przed stanem wojennym spektakli telewizyjnych, czyli
przejmuj¹cej Œmierci Tarie³kina, w re¿yserii Wies³awa Wodeckiego,
ze scenografi¹ Wojciecha Jankowiaka i Micha³a Jêdrzejewskiego oraz
z kostiumami Marty Hubki. Nad oparami (emitowanymi przez suchy lód
zanurzony w kuwetach z gor¹c¹ wod¹) snuj¹cymi siê nad otch³ani¹ „unosi³ siê”
teren akcji – struktura k³adek i podestów, ograniczonych zamglonym zarysem
drewnianej architektury. Koñcowe kwestie, wypowiadane przez Igora
Przegrodzkiego, znakomitego odtwórcê roli Tarie³kina, by³y poœredni¹
zapowiedzi¹ dramatycznych wydarzeñ, które wkrótce mia³y nast¹piæ.
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Part I: 1945-1981
The history of widely understood interior design in post-war Wroc³aw has been
written by the professor of the Academy of Fine Arts in Wroc³aw, who being
a great designer took an important part in forming this artistic field in his city.
The first part published herein will be followed by the publication of the second
part in the subsequent edition of Dyskurs.
Micha³ Jêdrzejewski describes a number of most significant realisations
in traditional design including interior furnishing and decoration of buildings
and individual rooms as well as large public exhibitions and theatre and film
stages. He mentions the names of key designers running their activity
in Wroc³aw such as: W³adys³aw Wincze, Aleksander Jêdrzejewski,
Jadwiga Przeradzka-Jêdrzejewska, Stanis³aw Pêkalski, Józef Chierowski,
Wies³aw Lange, Marcin Wenzel, Krystyna Zachwatowicz, Kazimierz Wiœniak,
Piotr Potworowski, Wojciech Krakowski, W³adys³aw Wigura,
Wojciech Jankowiak, Piotr Wieczorek, Zofia de Ines, Jadwiga Mydlarska-Kowal.
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The author inscribes individual realisations in their political and cultural
context by providing numerous interesting facts ranging from fear-provoking
to humorous ones. He presents descriptions of still not very well known objects
of historical Exhibition of Regained Lands in 1948 and of existing or not existing
anymore interior furnishing and decoration in Wroc³aw buildings.
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