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tekst i opracowanie
Dorota Jarząbek-Wasyl

Rysunek – dziedzina
pomocnicza aktorstwa

W XIX wieku rysowanie było wręcz niezbędnym
elementem poszukiwania kształtu roli. Aktor – sam
odpowiedzialny za swój kostium – musiał zadbać
o wygląd postaci.
Najliczniejszą grupę rysunków Modrzejewskiej stanowią
szkice kostiumowe – najczęściej przerysy z opracowań
kostiumologicznych.
Samodzielność
artystyczna
wykonawczyni takiego rysunku jest raczej nikła, to kopie,
imitacje, niekiedy nawet przekalkowane obrazki – liczy się
jednak to, że kreśląc własną ręką linie kostiumu
i precyzyjnie odwzorowując jego detale – artystka już
uczyła się roli, obmyślała jej „plastykę”.

Suknia współczesna firmowana nazwiskiem
Modrzejewskiej, druk reklamowy ze szkicami artystki
(BJ)

H. Modrzejewska, projekty kostiumów historycznych na kalce
m.in. strój Leonata w Wiele hałasu o nic (IS PAN)

Taki rysunek – krawiecki, jeśli tak go można nazwać –
mógł odnosić się do całej sylwetki, lub detalu,
na przykład rękawa. Na ogół zawierał sporo szczegółów
oraz dodatkowych informacji w postaci pomiarów, danych
technicznych – by tym łatwiej było zawodowej krawcowej
wykonać zaplanowany strój. Alfabetu tego typu pracy nad
wizualnością roli Modrzejewska uczyła się między innymi
od Anieli Aszpergerowej we Lwowie.
„[Pani Aszpergerowa] szkicowała także wzory kostiumów,
które miałam nosić w rozlicznych moich rolach. […]
[W roli Skierki] poddała mi projekt kostiumu, który ja
najstaranniej wykonałam”*.

*H. Modrzejewska, Wspomnienia i wrażenia (1957, s. 88, 89).

H. Modrzejewska, rysunki do Wieczoru trzech króli, m.in. strój Porcji

MHK, przedruk w:
D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny przedstawienia w teatrze XIX wieku, 2016;
Z miłości do sztuki. Helena Modrzejewska (1840-1909), 2009.

Drugi typ rysunku towarzyszącego pracy nad rolą
– to szkice samej głowy i części twarzowej –
a więc projektujące charakteryzację: fryzurę,
makijaż sceniczny, koloryt twarzy, ozdoby. Przy
okazji jednak z rysunków owych „główek”
wyłania się studium mimiki – spojrzenia,
ustawienia głowy w różnorakiej pozycji. Szkice te
są zdecydowanie mniej dokładne, spontaniczne,
często też pieczołowicie zamazywane – jakby
w trakcie rysowania wydarzyło się coś,
co wymyka się spod kontroli.

„Główki” z zeszytów z rolami Modrzejewskiej

Źródło:
D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami.
Narodziny przedstawienia w teatrze
XIX wieku, 2016

„Główki” z zeszytów z rolami Modrzejewskiej

Muzeum Historyczne Miasta Poznania;
Biblioteka Jagiellońska

Szkic H. Modrzejewskiej

Obok szkiców kostiumowych i główek, należy też
wspomnieć o jeszcze
jednym sposobie
posługiwania się rysunkiem – tak zwanych
laleczkach.
„Laleczki” to po prostu modele – papierowe,
płaskie, lub kukiełkowe (choć to zdaje się
rzadziej), modele postaci, które aktorzy
preparowali, by w tej pomniejszonej formie
opanować różne możliwości działania swojej
postaci. Laleczka byłaby tym dla aktorów, czym
makieta dla scenografa.
Rysowana postać zyskuje życie, które aktorka
podgląda, bada, sprawdza, sonduje, ale też
notuje w swojej pamięci sensorycznej.

MHK, przedruk w: Z miłości do sztuki.
Helena Modrzejewska (1840-1909),
2009.

Maria Stuart, rys. H. Modrzejewska
The University of North Carolina at Greensboro, Robert C. Hansen Performing Arts Collection,
Martha Blakeney Hodges Special Collections

Rysunek – wypowiedź
artystyczna

* Modrzejewska/Listy

(2015, t. I, s. 718; list
do K. Chłapowskiego).

Do specyfiki teatru w XIX wieku należy bliskość sztuki
aktorskiej i sztuk plastycznych – rysowanie, malowanie,
przerysowywanie musi być rozpatrywane jako element
procesu tworzenia roli.
Niektórzy aktorzy interesowali się jednak plastyką jeszcze
głębiej, poszukując możliwości wypowiedzi w niezależnej
dziedzinie twórczości, jaką stanowiło malarstwo, grafika,
rzeźba.
„Uczę się roli, maluję i zastanawiam się nad nowym
zawodem – fotografią” – pisała Modrzejewska w marcu
1886 roku*. W tym niebacznie rzuconym zdaniu trzy
sztuki stanęły obok siebie, ale i niezależne od siebie.
Czy Modrzejewska była dobrą rysowniczką i czy
rysowanie interesowało ją jako coś więcej niż poręczny
kunszt? Kto ją uczył?

W latach 1884 -1885 artystka szkoliła się pod okiem dwóch zawodowych malarzy.
Nauczyciele Modrzejewskiej: Henryk Piątkowski (mal. S. Lenz) i Antoni Piotrowski
(autoportret).

Henryk
Piątkowski
(1853-1932)
był
uczniem
warszawskiej
szkoły
Wojciecha
Gersona (Klasy
Rysunkowej) w czasie, gdy Helena Modrzejewska
przeniosła się do Teatrów Warszawskich, studiował
następnie w akademii monachijskiej, był malarzem
naturalistą, cenionym za obrazy rodzajowe i portretowe,
ale też ilustratorem prasy i książek oraz teoretykiem
i
krytykiem
sztuki.
Należał
do
towarzystwa
„środowników”, czyli gości salonu Chłapowskich
w Warszawie, wśród których było wielu malarzy,
ze Stanisławem Witkiewiczem na czele.
Jesienią 1884 roku w czasie dwumiesięcznego pobytu
w
Krakowie
Modrzejewska
pobierała
lekcje
u Piątkowskiego. Czego mógł ją uczyć, oprócz, rzecz
jasna, techniki?
Wszechstronnie obyty z kierunkami nowoczesnej sztuki
Piątkowski potrafił o nich pisać, nie gardził też tym,
co modernizm podniósł do rangi sztuki: dekoracyjnością,
ilustracją prasową, wreszcie – karykaturą.

Pod znakiem sztuki dekoracyjnej i fascynacji japonizmem:
kwiaty* w pracach plastycznych Modrzejewskiej

IS PAN, przedruk w: Z miłości do sztuki. Helena Modrzejewska (1840-1909), 2009.

* zob. A. Kędziora, Róże
cudownie kwitną. Opowieść o
Modrzejewskiej i kwiatach,
prezentacja na Stronie Fundacji
Modrzejewskiej

Portrety i karykatury
wykonane przez Modrzejewską

„Scena Polska”; rysunki ze zbiorów amerykanskich

Portrety i karykatury w zeszytach z rolami Modrzejewskiej

Źródło:
D. Jarząbek-Wasyl, Za kulisami. Narodziny
przedstawienia w teatrze XIX wieku, 2016

*Piotrowski rysował „na
miejscu” sceny z wojen:
rosyjsko-tureckiej,
bułgarsko-serbskiej
i turecko-greckiej.

W 1885 roku Modrzejewska pobierała lekcje
malarstwa w krakowskiej pracowni Antoniego
Piotrowskiego (1853-1924), który jak Piątkowski był
absolwentem warszawskiej Klasy Rysunku oraz
należał do grupy „monachijczyków”. W Krakowie uczył
sztuki
malarskiej
wychowanki
tzw.
Kursów
Baranieckiego, jego uczennicą była Olga Boznańska.
Uczestniczył czynnie w życiu artystycznym, między
innymi jako członek założyciel Towarzystwa Artystów
Polskich Sztuka.
Uprawiał różnorodne gatunki i style, zajmował się
m.in. ilustracją książkową oraz ilustracją wojenną
(dla pisma „Graphic”* – wpływ na to mogły mieć jego
młodzieńcze doświadczenia z dokumentowaniem
w rysunku wydarzeń Powstania Styczniowego). Był
z pewnością biegłym i nieznużonym w pracy artystą,
niedającym się zamknąć w jednej metodzie, choć
biografowie zauważają, że pociągał go nurt
fantastyczno-dekadencki.

Wśród prac Piotrowskiego znajdziemy wydany w drugiej dekadzie XX wieku – napisany przez niego i
ilustrowany tom Od Bałtyku do Karpat. Bajki Ludowe (1917) – i to właśnie bajki malarza wydają się
ciekawym łącznikiem z Modrzejewską, autorką i ilustratorką baśni Titi, Nunu i Klembolo.

Titi, Nunu i Klembolo, czyli przygody dwóch liliowych
chłopczyków i psa o sześciu nogach – książka, którą

Modrzejewska napisała dla wnuków i własnoręcznie
zilustrowała – jest szczytowym przejawem jej talentu
plastycznego. Modrzejewska osiąga najwyższy poziom
w sztuce plastycznej nie jako pejzażystka, nie portrecistka,
nie kostiumolożka, lecz ilustratorka bajki dla dzieci w stylu
angielskiej secesji. Cechują tę odręczną książkę: starannie
dobrana
kolorystyka,
ciekawa
technika
rysunku
z kolorowym wypełnieniem, a przede wszystkim nadzwyczaj
oryginalny i pomysłowy układ tekstu i ilustracji na stronie,
sprawiający,
że
każda
rozkładówka
wygląda
niepowtarzalnie, i ma nietypowe rozwiązanie: zarazem
harmonijne i intrygujące*.

**Rękopis,
zdeponowany w
University of California
(Irvine Special
Collections), dostępny
jest na stronie:
https://calisphere.org

Na dalszych stronach prezentacji:
stworzonej przez Modrzejewską**.

strony

z

książki

* Więcej na temat
estetyki tej książki, zob.
D. Jarząbek-Wasyl,

Opowieść zimowa
(2021).

Podsumowanie

*Modrzejewska/Listy.
(2015, t. 1, s. 621).

W talent plastyczny artystki wierzyli jej przyjaciele,
między innymi Karol Estreicher, który dopominał się
w lipcu 1882 roku: „Skoro jedziecie Państwo nad
morze, przypominam, że Pani jesteś moją dłużniczką,
a jako natrętny wierzyciel gotów jestem wystosować
pozew w razie niedotrzymania zobowiązania. Otóż mam
przyobiecany widoczek roboty Pani, który już ma
przeznaczone miejsce w bawialnym pokoju. Sądzę, że
sjesta wrześniowa nad morzem wyrzuci jaką skałę
nadmorską na cierpliwe płótno”*.
O tym, że Modrzejewska traktowała plastykę –
przynajmniej na pewnym etapie swojego życia –
całkiem poważnie, jako narzędzie pozateatralnej
wypowiedzi artystycznej, świadczy próba kształcenia
pod opieką fachowych malarzy, cały szereg rysunków
martwych
natur
(głównie
kwiatów),
pejzaży
oraz portretów (karykatur) i autoportretów, a także
prawdziwe
arcydzieło
rysunkowe:
ilustracje
do autorskiej własnej książki.

Prezentacja powstała w oparciu o wystąpienie Doroty Jarząbek-Wasyl podczas seminarium
w 180. rocznicę urodzin Heleny Modrzejewskiej, 12 X 2020 roku w Muzeum Narodowym,
oddział Dom Jana Matejki.
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Biblioteka Jagiellońska
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• The University of North Carolina at
Greensboro, Robert C. Hansen Performing
Arts Collection, Martha Blakeney Hodges
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•
•
•
•
•
•
•
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