
TAJEMNICE TEATRU
Karm swoją duszę sztuką



SPEKTAKL TEATRALNY

Spektakl lub widowisko teatralne –

to utwór dramatyczny lub inne dzieło 

sztuki teatralnej odegrane 

przez aktorów przed zgromadzoną 

w tym celu publicznością. 

Widowisko teatralne stanowi efekt 

połączenia różnych sztuk – literatury, 

sztuki aktorskiej, muzyki. 

Koordynatorem i właściwym twórcą 

widowiska teatralnego jest reżyser.



SPEKTAKL TEATRALNY

Spektakl teatralny jest złożonym systemem znaków. Do jego najważniejszych

elementów znaczących należą:

• gra aktorska realizowana głosowo

• aktorska ekspresja motoryczna

• aktorska ekspresja mimiczna

• gestyka – ruch aktora na scenie

• właściwości wyglądu aktora: jego typ urody, charakteryzacja, kostium lub maska

• właściwości przestrzeni scenicznej

• dekoracja

• oświetlenie

• rekwizyty teatralne

• efekty akustyczne i muzyka



WAŻNI TWÓRCY DZIEŁA TEATRALNEGO



REŻYSER TEATRALNY

Reżyser teatralny jest najważniejszą osobą w kształtowaniu się widowiska –
nie tylko wciela swoją wizję spektaklu w życie, ale również dobiera aktorów
oraz współtwórców przedstawienia. Ma dar opowiadania nie słowem lecz
obrazem. zdolność do wychwycenia szczegółów pozornie mało ważnych w
życiu codziennym lub całkowicie pomijanych i tworzenia z nich opowieści.

Musi być wszechstronnie wykształcony, posiadać dużą wiedzę zarówno
merytoryczną jak i praktyczną, być dobrym obserwatorem życia
codziennego, prowadzącym, koordynatorem i organizatorem oraz artystą
wrażliwym na świat. Powinien być obdarzony silną osobowością, bowiem
zawód ten jest wymagający i pochłania wiele czasu. Często trzeba
podejmować szybkie i niełatwe decyzje, pracować pod presją czasu.
Istotne w tym zawodzie są również zdolności psychologiczne nie tylko w
twórczości, ale również w pracy z dużą grupą osób: reżyser musi panować
nad aktorami, z którymi współpraca często bywa bardzo trudna.



AKTOR TEATRALNY

Aktor teatralny – osoba odgrywająca za pomocą szczególnego

zachowania, technik cielesnych i głosowych rolę w teatrze. Od aktorów

oczekuje się zwykle całego zestawu umiejętności, m.in. dobrej emisji głosu,

dykcji, wyrazistości ruchu i mimiki, zdolności analizowania i rozumienia tekstu

dramatycznego, zdolności wywoływania i odgrywania uczuć.

Obecnie nie przykłada się specjalnej wagi do cech fizycznych, przestały

obowiązywać kanony piękna (podlegające zresztą przemijającej modzie).

Zwykle dobrzy aktorzy są wyszkoleni w śpiewie, tańcu, improwizacji,

obserwacji i naśladowaniu, walce scenicznej i odgrywaniu tekstów

klasycznych, posługiwaniu się dialektem i gwarą.



SCENOGRAF TEATRALNY

Scenograf teatralny - to również niezwykle 

ważny twórca dzieła teatralnego. 

Jest on autorem scenografii, czyli oprawy 

plastycznej sztuki. W oparciu o scenariusz 

i scenopis, współpracując z reżyserem, 

planuje wygląd, a następnie projektuje 

przestrzenie, w których rozgrywać się 

będzie akcja sztuki. Nadzoruje prace 

zespołu, którego zadaniem jest wykonanie 

scenografii. Współpracuje także ściśle 

z dekoratorem wnętrz.



DEKORATOR WNĘTRZ

Dekorator wnętrz - jak sama nazwa 

wskazuje, bezpośrednio odpowiada 

za dekoracje, czyli wygląd 

poszczególnych wnętrz 

(a w nich za rozmaite przedmioty, 

na przykład: meble, dywany, obrazy) 

pojawiających się w sztuce.



KOSTIUMOGRAF

Kostiumograf – jego zadaniem jest 
projektowaniem kostiumów – strojów, 

w których występują postacie 
oraz rekwizytów związanych 
bezpośrednio z ich ubiorem 

(na przykład parasol, laska), a także 
nadzorowanie zespołu 

odpowiedzialnego za ich wykonanie. 

Kostiumograf współpracuje 
ze specjalistami od charakteryzacji, 
scenografem oraz innymi członkami 

zespołu realizującego sztukę.



CHARAKTERYZATOR

Charakteryzator – osoba odpowiadająca 

za charakteryzację. To dzięki zabiegom 

charakteryzatorów, którzy wykorzystując 

różnorodne techniki, potrafią zmienić wygląd 

aktora, możliwe jest, aby aktorka, która 

na początku sztuki grała młodą dziewczynę, 

pod jej koniec wyglądała jak dużo starsza 

kobieta. To dzięki charakteryzacji czarownica 

ma wielki, garbaty nos, a wampir ostre kły. 

Charakteryzatorzy przygotowują wcześniej 

elementy charakteryzacji (nosy, sztuczne 

blizny, zęby), ale potem muszą nałożyć je 

na aktorów.



INNE OSOBY PRACUJĄCE W TEATRZE

Na efekt końcowy , czyli spektakl 

pracuje jeszcze wielu innych ludzi, 

których nie widać na scenie. 

Chodzi głównie o rzemieślników 

teatralnych: krawcowe, tapicera, 

modelatora, stolarza, oświetleniowca 

czy akustyka.

To właśnie im zawdzięczamy 

wykonanie kostiumów, rekwizytów 

i scenografii.
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