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Tadeusz Kantor - kim właściwie był?

Tadeusz Kantor (1915 - 1990) był polskim reżyserem, 
scenografem i malarzem. Inspirował się 
konstruktywizmem, surrealizmem oraz dadaizmem, 
które później wykorzystywał w swoich dziełach. 
Zachwycały go także filmy nieme i teatry lalkowe. Po 
wojnie przyczynił się do odrodzenia życia artystycznego 
Krakowa, tworząc teatr ,,Cricot 2”. Stworzył pierwszy 
polski happening. Był także autorem koncepcji teatru 
śmierci, skoncentrowanego na motywach przemijania i 
pamięci o historii. Opracował model teatru autorskiego, 
podejmujący trudne tematy polskiej historii i symboliki 
narodowej, łączący plastyczną formę z 
zaangażowanym przekazem.



Przykłady twórczości Kantora

„Wielopole, Wielopole”

„Umarła klasa”

„Krzesło”

„Niech sczezną artyści” „Mątwa”



13 lipca 2020

W poniedziałkowe południe, 13 lipca 2020 roku, na kórnickim Prowencie odsłonięto 
instalację zatytułowaną ,,Kantorowi”, której pomysłodawcą i wykonawcą jest Tomasz Akusz. 
W tworzeniu pomagali także Piotr Mastalerz, Jarosław Janas oraz  uczestnicy warsztatów 
artystycznych „Wirus sztuki”. Literacki kontekst wydarzeniu nadał Sławomir Animucki. 
Na wernisaż przybyli goście z Poznania i Kórnika, a także turyści.



Tomasz Akusz

Tomasz Akusz (ur. 1957) jest malarzem, rzeźbiarzem, byłym aktorem i 
scenografem alternatywnego teatru ,,Maya” w Poznaniu. Ukończył 
Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu oraz PWSP 
również w Poznaniu. 

Dobytek malarski Akusza liczy ponad 900 obrazów. Poza tym stworzył 
również wiele szkiców, rzeźb, instalacji artystycznych i obrazów 
ceramicznych. Zaprojektował też rekonstrukcje dwóch ołtarzy. 
Pomysłodawca i założyciel klubu artystycznego ,,Zak” (1999 rok). 

Tomasz Akusz zdobył wiele nagród krajowych i zagranicznych, takich jak 
Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Plastyki i Grafiki w Belgii.



Ogólny zamysł Akusza

Tomasz Akusz wyznał nam, iż od początku miał w głowie 
ideę i ogólny zarys instalacji, jednak podczas pracy, plan 
na formę instalacji ciągle się zmieniał, tworzyły się nowe 
rozwiązania. Powiedział również, że wszystkie postacie 
stanowią tam całość, a zastygłe ustawienie dwóch rzędów 
ma symbolizować elementy podróży. Inspirował się 
spektaklem ,,Umarła Klasa”, w którym również postacie 
siedzą w podobnej kombinacji. Jedno krzesło pozostało 
w tym dziele wolne, by każdy mógł poczuć się częścią 
instalacji.



Nawiązanie do „Umarłej klasy”

Instalacja ,,Kantorowi” jest przede wszystkim ukłonem w stronę Tadeusza Kantora - autora spektaklu  „Umarła 
klasa”. Do wykonania obu prac zostały użyte manekiny. W swoim przedstawieniu Kantor pokazuje przebranych 
za owe lalki starszych ludzi. Stąd możemy wywnioskować, iż tytuł ,,Umarła klasa” zdecydowanie nawiązuje do 
zawartości dzieła. 
Starsi ludzie, którzy są coraz bliżsi śmierci, zostali ucharakteryzowani na puste w środku manekiny, które stale 
powtarzają za jedną osobą zdania. Ich zachowanie jest nietypowe, można je porównać do dyktatury - gdy jedna 
osoba rozkazuje, a reszta jest zmuszona powtarzać. Ponadto, przedstawione ‘manekiny’ zostały ubrane 
w podobne, czarne i eleganckie stroje, co dodaje filmowi żałobnego nastroju.



Spektakl pokazuje też fakt, iż manekiny są ludźmi nic nieznaczącymi dla władz za czasów II wojny światowej, 
są jak marionetki, które ze strachu zrobią nawet najbardziej absurdalną rzecz. Ukazuje to również moment, w 
którym podążają oni głowami za ręką pewnego mężczyzny.

,,Co wiemy o królu Salomonie? Rozmiłował się… W kim?! W niewiastach!” - owy król miał w sumie ponad 
tysiąc żon. Może to symbolizować niestałość władz rządzących.

W ,,Umarłej klasie” pojawia się również mężczyzna, który wydaje się być zainteresowany całym zdarzeniem, 
ale równocześnie zdziwiony podejściem owych ludzi ,,manekinów”. Symbolizuje on ludzi niezgadzających się z 
ideą totalitaryzmu oraz nieodnajdujących się w tym systemie. Wielokrotnie widać było, że próbuje coś 
powiedzieć, jednak sprawiał wrażenie niemowy. W mężczyznę wciela się sam autor ,,Umarłej klasy”, co 
potęguje wrażenie jego tajemniczości.

Momentem kulminacyjnym jest wystrzał z broni przez mężczyznę w stronę ludu, a następnie kobieta bujająca 
kołyskę. Interpretujemy to jako odrzucenie dyktatury i utworzenie nowego i wolnego państwa. Niestety, jego 
społeczność okazuje się niezdyscyplinowana. 



Podsumowując, zarówno w pracy Tadeusza Kantora jak 
i w instalacji Tomasza Akusza możemy się doszukiwać 
motywu podróży - w ,,Umarłej klasie” Kantor pokazuje 
,,podróż w czasie” przez lata II wojny światowej, zaś 
postacie w instalacji Akusza - podróż przez pandemię.

Co więcej, Kantor pokazał w swoim przedstawieniu 
człowieka, który nie rozumiał sytuacji, która tam 
zaistniała. W instalacji Akusza zaś, to my jesteśmy tym 
mężczyzną - nie wiemy, co tam się dzieje, mimo iż 
jesteśmy jej częścią. Cytując Tomasza Akusza: 
,,Możemy być jej częścią, jeśli tylko będziemy chcieli”.



Spojrzenie na instalację z perspektywy 
pandemicznej

Jesteśmy zamknięci, zniewoleni jak marionetki, 
manekiny niemogące się ruszyć. Mimo iż dalej jesteśmy 
w tym razem, to w środku jesteśmy martwi, jak 
tytułowa klasa z ,,Umarłej klasy”. Najgorsze jednak jest 
to, że nie możemy nic z tym zrobić, jedynie siedzieć 
bezczynnie, nic nie mówić i mieć nadzieję na lepsze 
jutro.



Notatka do instalacji Kantorowi 
 To, co przeżywamy w czasie teraźniejszym, czyli 
spowodowaną groźbą koronawirusa izolację, samotność i 
zaskoczenie, stanowi punkt odniesienia dla czasu przeszłego, 
z jego łącznością,  wspólnotowością, wcześniejszym 
doświadczeniem. Planując z Tomaszem Akuszem temat 
kolejnej instalacji plenerowej, nie przypuszczaliśmy, że tytuł 
„Kantorowi” nabierze tak aktualnych znaczeń, że konteksty 
staną się uniwersalne czasowo i przestrzennie, że Wielopole 
przeniknie do Kórnika. 
  Tomasz Akusz często wskazywał na mistrza Tadeusza 
Kantora jako inspiratora swojej sztuki.  Przywołując postać 
jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku i filtrując ją 
przez własną wrażliwość, nie stworzył repliki postaci i 
przestrzeni z przedstawień mistrza. 
Jednak duch „Umarłej klasy” i „Wielopola” zdaje unosić się na 
Prowencie. 
 W nawiązaniu do założeń mistrza, który nie uznawał 
klasycznej przestrzeni teatralnej, Akusz swą instalacją 
zaanektował:
wycinek parku, skraj ulicy,
drzewa i samochody, 
zapach kwiatów i spalin,  
przyrodę i cywilizację...
Postaci stoją, siedzą, milczą. 
Nic się nie dzieje. 
Brak akcji, brak konfliktu. 
Czy, aby na pewno? 
Chyba nie? 
Na pewno nie!
Te postaci nie żyją. 
Te postaci żyją.
Żyją i krzyczą bezruchem gestów, niewidocznym spojrzeniem, 
kneblem masek, zatrzymanym czasem. 
Stanowią grupę, choć są tylko częścią całości. 
Kogo? Czego? Gdzie i kiedy? 
Wierzę, że ,tak jak poprzednie instalacje Tomasza Akusza, 
również ta dostarczy pytań, wzruszeń, podpowiedzi.



Analiza notatki do instalacji

Notatka do instalacji jest monologiem ludzi żyjących w dobie pandemii koronawirusa. Mimo 
iż istnieją, to trwają w stagnacji, nie żyją pełnią życia. Obostrzenia ograniczają całe 
społeczeństwo. Ludzkość pragnie powrotu do normalności. Świat zastygł, wszystko stoi w 
miejscu. Ludzie pozamykani są w domach, a jeżeli wychodzą już na zewnątrz, to tylko w 
towarzystwie masek i rękawiczek. Mimo tego w ich głowach wiele się dzieje. Są na skraju 
wytrzymania i tłumią wszelkie emocje. Jedyne, co mogą zrobić, to czekać na lepsze jutro. 



Ekfraza Poli Pogodzińskiej do instalacji
Kantorowi

,,Gwóźdź do trumny"

Co tu tak zimno? Co tu tak ciemno?

Czemu wszystkie miny bledną?

Wszystkich biała szata pokrywa, kamienne serce odkrywa.

Z tyłu powiewa wiatr, melodię cichą gra.

Próbuję się ruszyć, lecz wstać nie mogę,

Jakby ktoś mi zamurował nogę.

Przede mną i za mną ludzie siedzą,

Każdy z nas odczuwa ból inaczej w naszej relacji bliźniaczej...

Choć na zewnątrz mamy maski to w środku kłębią się zarazki.

Słychać strzał, ktoś strzelił z broni i trafił w środek naszej woli.

Choć się staramy, czy tę walkę wygramy...?
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