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OBRAZY Z UCZUĆ...

Powoli ostrożnie
trzeba zdejmować słowa

rozbierać obraz z obrazu
kształty z barw
obrazy z uczuć
aż do rdzenia 
do języka cierpienia
do śmierci(...)

Tadeusz Różewicz, Posłowie do poematu,
Na powierzchni poematu i w środku, 
Czytelnik, Warszawa, 1998

17 stycznia 2020 r. w Galerii Biblioteki Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 71 odbył się werni-
saż wystawy OBRAZY Z UCZUĆ prof. Elżbiety Wernio z Aka-
demii Sztuk Pięknych Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 
Autorka zaprezentowała prace z cyklu Obrazy z Uczuć. 
Jest to dokumentacja projektów scenograficznych, plaka-
ty autorskie do spektakli teatralnych, kostiumy i grafiki. 
Prof. Elżbieta Wernio jest scenografem, scenografem te-
atralnym, grafikiem, aranżerem przestrzeni wystawienni-
czych i wnętrz. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry 
Scenografii na Wydziale Architektury Wnętrz, Wzornictwa 
i Scenografii w Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza 
Gepperta we Wrocławiu. Kuratorem wystawy jest dr Jani-
na Wallis, starszy kustosz dyplomowany. Wystawę można 
zwiedzać od 17 stycznia do 15 marca 2020 r. Serdecznie 
zapraszamy.

Janina Wallis

Mam nieustające od lat odczucie, że zawód sceno-
grafa należy ciągle tłumaczyć, wyjaśniać, nobilitować. 
Anonimowość twórcy, która paradoksalnie  wraz z roz-
poczęciem przedstawienia, przyczynia się do tego „nie-
istnienia”. Niewielu krytyków teatralnych poświęca tej 
dziedzinie odpowiednią uwagę, analizuje proponowaną 
myśl, przekazaną obrazem, światłem, klimatem, kolory-
styką. Nie pisze się o scenografii, nie zauważa się jej, 
lub uważa za podrzędną część dzieła teatralnego, któ-
rą może stworzyć każdy, np. będący pod ręką kierownik 
techniczny...

Uruchamiamy całą machinę teatralną, rodem jeszcze 
z osiemnasto- i XIX-wiecznych pomysłów, obracamy tym 
światem, włączając w niego środki wyrazu nam współ-
czesne – film, projekcję, coraz nowocześniejsze i sku-
teczniejsze profesjonalne światła, a wszystko po to, 
by magia teatru uwodziła nadal skutecznie, nadal była 
rozmową istotną z widzem. Rozmową żywych ludzi, two-
rzących tu i teraz, w dzisiejszej rzeczywistości, komen-
tujących ją, przeżywających i mających potrzebę, aby 
o tym przeżyciu opowiedzieć.

Jest tyle nowych mediów, które uwodzą, odciągają 
widza od teatru, ale tęsknota za bezpośrednim kontak-
tem wciąż jest najsilniejsza. Skąd tłumy na koncertach 
publicznych? Uczestnictwo w zdarzeniu dziejącym się na 
żywo, jest najbardziej pożądanym doznaniem. Popular-
ność Facebooka i innych portali społecznościowych też 
wynika z tych samych pragnień – kontaktu z drugim czło-
wiekiem w czasie rzeczywistym.

Dlatego teatr jest ciągle atrakcyjnym medium dla 
swoich odbiorców. Świadomość, że uczestniczymy w wi-
dowisku, które dzieje się tu i teraz i  w czasie realnym, 
a wraz z jego zakończeniem – znika i istnieje już tyl-
ko w pamięci, we wrażeniu, w doznaniu, sprawia, że to 
medium ciągle fascynuje. Opowieść, którą stworzymy, 
klimat i energia, która przepłynie ze sceny do odbiorcy 

wystawa w galerii 
biblioteki UZ


