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i\QT OF 0ZAJNA 

Il was wrillen aboul 8zajna lhal he carries his arl around lhe world as a 

mess83e. Il is lrue. Indeed, 8zajna lreals his Ówn arlislic aclivily as a 
mission, lherefore he never defines himself as a represenlalive of any 

,. 

parlicular lrend or abides any slandin5 rules an arlislic play. tle was always 
indifferent lowards such basie problems as lhe queslions of lhe van5uard 
arl in lheir lheorelical and forma! aspecl. Whal counls is only lhe 
expression and he lries to find lhe mosl adequale forms nad malerials lo 
express himself... This characlerislic of his arl caused lhal he was 
reco511ized as a precurser of a number of achivemenls of lhe expressive 
lrends. Moreover: due lo ils power of expression, 0zajna' s arl is always 
up-lo dale, il slrikes our im8ł)inalion. &>uch il war 20 years Bł)O in Venice. 
where he displayed for lhe firsl lime and now, when 8zajna is an arlisl 
known all over lhe world. Today we pay him hom8ł)e on lhe occasion for lhe 
?O anniversary of lhe 8econd World War' s oulbreake. 

This celebralion does nol include wrilin5 any lheorelical lrealises, as is 

cuslomary. 8zajna rcjecls lhe lheory, he derides il Since he is no doubl a 
van5uard arlisl and his arl really unique. Il is neilher a form based on lhe 
ex-posl philosophy nor a philosophy closed in a formally perfect shape. 

The vanepard arl of 8zajna is a queslion of moralily, lherefore il survived 
Lhe crisis of Lhe van5uard arl movemenl as a formalion. 
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JOZEF SZAJNA VE SANATINDAKi OLU~UM SURECi 

Jozef Szajna, 1 3 Mart l 922'de Rzesnow'da dogar. Okul siralannda yalnizca 

fantezileri ile dikkat 9eker. <;unku siradan bir ógrencidir. Ancak spora kar§1 yak1n 

bir ilgi duyar. Aynca resim yapmay1 da 9ok seviyordur. 1938 y1l1nda Polonya'da 

lise duzeyinde okullar aras1 yan§malarda tramplen atlamada birinci, yuzmede 

ise ikinci olur. Bunlar Szajna'nin ilk gen9lik 9ag1nin ba§anla nd1r. 

ikinci Dunya Sava§1 bir y1k1m gibi uzerine 9óker. Sava§ nedeniyle ailesi dag111r. 

Bu durum o gune dek Szajna' da olu§mU§ olan ya§am ve mutlulukla ilgili tUm kav

ramlan yok eder. Zamanindan ónce asker olmaya karar verir. 1 7 ya§1nda kendi 

sorumlulugunu uzerine allr. "Szare Szeregi" adiyla anilan izci Gen9ler Birligi'ne ka

t1l1r. Bóylece spor yerine silahll mucadeleyi resim yapmak yerine de sabotaj et

kinliklerini se9er. Bir sure sonra partizanllk ve sabotaj su9lanndan Almanlar taraf1n

dan kara listeye al1nir. Gestapo 1941 'de Szajna'y1 tutuklamaya eve gelir, arna 

bulamaz. Arkada§1yla Polonya - Macaristan s1n1r1ni ge9meye 9all§irken yakala~ 
nir. Naziler meslegini sordugunda: daha ónce profesyonel anlamda hi9 9al1§

mad1g1 halde ressam oldugunu sóyler. Kendisini yakalayan subay, resmini yap

mas1ni emreder. Yapt1g1 portre yeterince iyidir. Kaderin garip cilvesi sonucu re

simleri uzerine ilk óvg(jyu cellad1ndan allr. Ard1ndan kolunda 18729 numaras1yla 

ónce Buchenwal'a oradan da Auschwitz'deki toplama kamplanna gótUrulur. 

Bir1<a9 ba§ans1z ka9ma giri§iminden ve kad1nlar kamp1ndan yemek 9almak 

su91anndan ótUru ólume mahkum edilir. Giysisine tehlikelidir anlam1na gelen (l,L) 

harfleri i§lenir. Verem nedeniyle komp hastanesindeyken óteki mahkumlan 9iz

meye ba§lar. Resmini geli§tirir. 

ilk gen9likten delikan1111ga varan toplom be§ y1I bu esir kamplar1nda ge9er. 

Milyonlarca insanin óldugu kamplar Szajna i9in tam bir cehennemdir. Ólumden 

kurtulduktan sonra "Daragacmdan geri dondiim, o yiizden ya!jam ile daha Jazia ilgim 

var"( 1 ) diyen Szajna o gunlerin degerlendirmesini §byle yapar: 

"Bu ka.mplardan ald1g1m ders; ilkel bir olgunluktu, sava!jtan on

ce varl1gm1 bile fark edemeyecegim biiyiik bir !ja!jtrtl, oyle ki, biitiin 

dunyayi egemenligi alttna a/an bir !ja!jtrtl, daha onceleri insanltk ta

rihinde ki§inin bOylesine uygar bir toplumda kty1c1 olabilecegi 
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dll§iiniilemezdi. Kampm ko§ullart bilinr;lenme siirecimi r;abulda§tlr

dr ve b~imlendirdi. Gozlerimi acrmasiz bir sava§ima ar;tllar. Degi

§ik iilkelerden ve dll§iincelerden olU§an bu insanlar kitlesi ~inde ya

§amak beni zenginle§tirdi. Bu trajik gozlem, insanlarm ~inde varo

lan derinlilderi ortaya koyma gereldiligime dayanan ba§ka dll§iince

ler tasarimma donll§tii.(2) 

SAVA~ SONRASI DONEM 

Sava§ ve i§gal y1llan Szajna i9in bir 9e§it universite olur. Bu ac1 dolu donem; 

hem dostluklann hem de ki§iliginin oturmas1 a91s1ndan ilgin9 bir deneydir. sava§ 

bitince Szajna; 

"Ózgiirliigiin ilk giinleri benim ~ill; sevgisiz bir bo§luktu, ama 

aya/dartmm iistiine kalkmam ~in de bir siirer;ti. H~ kimseye gerek

li olmayan, komplekslerle dołu bir §ekilde bil.im alamnda §ansimr 

arryordum. Kendi "kamburumdan" utamyor ve ya§adigrm §eyleri iti
raf etmiyordum. 1947 yilmda Kra/ww Giizel Sanadar Akademi

si'ne ba§lad~m: Resim ve sahne tasarimr alamnda gerr;ek iistii biiyii 

ve dll§ diinyasmm kaplSl ar;rldi. Faz/a bir§ey istememe kar§m, ken

dimi yogun bir r;alcyma ~inde buldum.(3) 

Szajna sanatsal egitimini tamamlar ve 1952 de resim bolumunden 

l 953'de de yonetmenlik bolumunden mezun olur. Birbirine kar§1t iki alanda dip

loma al1r; 9unku ressamlik iki boyutlu du§unceyi, yonetmenlik ise sahnedeki bO§

lugu yoni u9 boyutlu bir yere oyunu yerle§tirmeyi ongormektedir. 

Okul bittikten sonra onceleri resim yapmak i9in sipari§ler alir. Ancak evlenip, 

ailesini kurunca; varolu§unu ve sanat1ni geli§tirecek kalic1 bir i§te 9al1§mas1nin da

ha dogru olacag1ni du§unur. Ugra§ olarak kendine tiyatroyu se9er. Opole'de 

(Leski ad1yla Silazya) ki tiyatroya sahne 9izimcisi olur. 1953 de ilk 9izimini yapar 

ve 1955 y11ina kadar burada 9al1§1r. 1957 y1l1nda burslu olarak Paris'e gider. Ora

da Malewicz, Kandinsk, Brague ve Picasso'nun soyut sanatlannin buyusune kar

§ln, kendi sanatsal aray1§lannin ard1na du§er. Craig ve Meyerhold'un kuramlan

nin da i9inde yer ald1g1 konstruktivizmle ilgilenmez. Bahhaus ve Dada hareketiy

le tOnl§ff. 
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SZAJNA' NIN ETKiLENDiGi KA VNAKLAR 

Szajna'nin sanat91 ki§iligi iki ayn duzlemde geli§ir. o once ressam sonra yo

netmendir. Ba§lang19ta bir yonetmen olarak kendi tiyatrosunu yaratirken Stains

lav ignacy Witkiewicz, Eugene ionesco ve Samuel Beckett gibi avant-garde ve 

uyumsuz yazarlann du§uncelerinden etkilenir. Aynca Jerzy Grotowski'nin oyuncu

luk anlay1§1ndan da yararlanir. Ressam olarak da yap1tlannda; Brugel'in Picas

so'nun, Hans Belmer'in, Salvador Dali'nin ve Kurt Seligmann'1n izlerini ta§1r. 

Ancak tiyatros_~.inun bi9imlenmesindeki en bOyuk etken ku§kusuz Witkiewicz 

olur. Witkiewicz' de Szajna gibi ressamd1r. Boch'un 9izgisine yak1n bir anlay1§ ile re

simler yapar. Tablolannda komur ve tebe§ir tozlanndan elde ettigi pasteller ile 

al1§1lmad1k, degi§ik malzemeler kullanir. Resimleri ile oldugu kadar yazd1g1 oyun

lan ile de ilgi 9eker. Grotesk, ger9ekustucu anlatimlan ile d1§a vurumcu tiyatro

nun, uyumsuz tiyatronun Polonya'da ilk orneklerini verir. Yap1tlannda oldugu gibi 

resim ve tiyatro ustune geli§tirdigi Sof Bi9im kurami ile de Witkiewicz avant-gar

de sonatin savunuculugunu ustlenir. Kendinden onceki sonat anlay1§1na "Eger 

herkes bu giinkii Viyana ekolii gibi dll§iinseyd~ felsefenin var/igr sona ererdi. i§te hepi

miz tiimiiyle yepyeni olgular kar§lSlndayiz, bunlarr dile getirmeye r;alcyiyoruz ve onlar 

da her§eyin anlamdan yoksun oldugunu soyliiyorlar.(4)" diye kar§I 91kar. "Resimde 

Yeni Bi9imler" adl1 kitab1nda resim sonatina ve genelde sonata yeni bir baki§ 

a91lan kazandim. Goru§lerini "Sof Bi9im" kuram1nda toplar. Arna ele§tirmenler 

hem kuram1na hem de resimlerine du§manca bir tavir alip, kar§1 91karlar. Yapt1k

lanni 9ok grotesk ve anla§ilmaz bulurlar. Oysa Witkiewicz; bir sonat urunundeki 

bi9im ve i9erikten, bunlan OIU§turan ogelerin OZQUI yap1s1ndan SOZ etmektedir. 

Bu kuram1ni §byle tanimlar: 

"(„.)" Saf B~im" diye kendiliginden harakete ger;en ve bir estetik 

duygu yaratan b~imi adlandrrryorum. Bu ~erikten kopmU§ bir bi

r;im degildir, zira h~ bir canlr, bOyle bir b~im yaratamaz, ama 

onun ~inde gerr;ege baglr o/arak bulunan §ey, ikinci planda ge

lir„. "(5) 

Witkiewicz resim sanat1 i9in ortaya att1g1 bu du§uncesini tiyatroda da surdu

rur. "Sanatsal Tiyatro Ustune" adli yaz1s1nda bu konuya §byle deginir: 
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"(.„)" Biz tiyatroda bilsbiltiin ayri bir dunyada olmak istiyoruz. 

Bu dunyada biitiinilyle dilzensiz bir ya§amm fantastik psikolojisiyle 

dołu insanlar olsun. Yalnrz olumlu davrant:jlari ile degil, aynr za

manda kendi yanlt:jlariyla~ yanrlgtlariyla„. Bu insanlar ya§ayan 

gerr;ek insana benzemeyebilir. Kendi acaip ili§kilerini kuran, hir;bir 

manflga baglt olmayan, yalnrz ol~umun "Saj Bir;im "i„. Burada 

amar;, olu§umlarm bir;imlerini aynr gerr;ek ya§amdayml§ gihi kabul 

ederek ya§amak, algtlamak ... " ( 6) 

Witkiewicz 1956 y1ilnda Pólonya'da yeniden ke§fedilir ve ónerdigi kuramiyla 

yeniden gundeme gelir. Szajna "Sof Bi<(im" kurami ile yak1ndan ilgilenir. Witkie

wicz'in bu du§unceleri onun tiyatrosunun olu§umuna ónderlik eder. Szajna yalniz

ca Witkiewicz'den etkilenmez. Onun sanat1ni besleyen kaynaklar aras1nda da

daizm ve surrealizm de buyuk rol oynar. Arna en anemii alg1lanma kaynag1ni 

kendi ya§am1 olu§turur. Toplama kamplannda ge<(irdigi be§ y1I ki§iligini ve sonat 

anlay1§1ni i<(ten ku§at1r. Dadac11arda ve ger<(ekustucUlerde ortaya <(Ikon bi<(imci

lik, Szajna'nin yap1tlannda ya§ad1g1 ac1 deneylerin sonucunda psikolojik yans1-

ma olarak geli§ir. Be§ milyon insanin ólduruldugu bu toplama kamplanndaki in

sanl1k d1§1 góruntuler; resminde ve tiyatrosunda ger<(ekustucu ógeler ile yer de

Qi§tirir. Óyle ki, gaz odalanndaki insanlar, yanmi§ cesetler, sahipsiz ayakkab1lar, 

ortopedik bacaklar, gaz maskeleri, kink gózlukler, taraklar, alt1nlar1 sókUlmu§ tak

ma di§ler, tel órguler, eski tekerlekler, borular ve diger manzaralar Szajna'da bi

rer simge olur. Sanat1nin ham maddesini ge<(mi§indeki bu ya§am sureci belirler. 

Bóylece etkilendigi buton "izm"ler ondan bir ''yóntem" yerine bir ''ya§am bi<(imi" 
ne dónu§ur. · 

Cengiz KORUCU 
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Ressam, grafiker, sahne tasonmc1s1, yónetmen, oyun yazan, tiyatro 

kuramc1s1. 

l 3 .03. l 922'de Rzeszow'da dogdu. li. Dunya Sava§1 siras1nda d ireni§ 

hareketine kat1ld1 ve 1941 - 1945 y1llan aras1nda Oswiecim (Auschwitz) ve 

Buchenwald toplama kamplannda kald 1. 

Krakow Guzel Sanatlar Akademisi'nin Grafik BólumU'nu l 952'de, Senografi 

BólumU'nu ise 1953 y1ilnda bitirdi. 1954 - 1965 y1llan aras1nda Krakow Guzel 

Sanatlar Akademisi'nde bilimsel ógretim górevlisi, l 972'den itibaren de 

Var§ova Guzel Sanatlar Akademisi'nde profesor ve iki y1lllk Sahne . Tasanmi 

Yuksek Okulu'nda yónetici olarak <(Oil§t1. Polonyal1 ve yabanc1 ógrencilere 

egitim vermektedir. 

1955 - l 963'e kadar sahne tasanmc1s1, 1963 - 1966 y1ilna kadar ise 

Krakow'daki Nowa Huta Haik Tiyatrosu'nda mudurluk yapt1. 1965 y1ilnda 
, I 

yónetmenlik yapma hakk1ni kazand1. 1966 - 1972 y1llan i<(erisinde Krakow'ddki 

"Eski Tiyatro''yla, Wroclaw'daki "<;agdo§ Tiyotro''ylo ve Var§ova'daki ''Polonyo 

Tiyatrosu"nun yoni sira, yurtd1§1ndaki b ir<(ok tiyotroyla d9 ortok .<(ol1§molar yopt1. 

1971 y1ilndo mu<!:iurluk gorevjne bO§IOdiQI Var$OVO Klosik Tiyotrosu'nu, i<(inde bir 

galeri ve sonat yop1tlar1nin bulundugu "Studio" od1ndo b ir Sonat Merkezi holine 

soktu. 1982 Mart ay1na kadar oranin muduru ve sonat yónetmeniydi. 

Geni§ sonotsol etkinlikleri nedeniyle ulusloraros1 sergilerde ve tiyotro 

festivollerinde bir<(ok ódUle lóy1k góruldu. Yeni b ir tiyatro ve sonat onlay1§1no 

ili§kin konferons, sempozyum ve yan§malaro kat1ld1. Tiyotrodaki órgensel sonatin 
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ve górsel anlatim1n sorunlanyla ilgilendi. Szajna'nin 9ah§malan, dunyanin bir 9ok 

muzesinde ve ózel koleksiyonlarda bulunmaktad1r. 1979 y1l1ndan beri 

UNESCO'ya _ bagl1 Uluslararas1 Ptastik Sanat91lar Dernegi AIAP/IAA'nin ve 

Meksika'daki Leonardo da Vinci ódulunu dag1tan Dunya Kultur Konseyi'nin 

onursal dani§mónid1r. l 959'da Odrodzenie Polski (Polonya'nin Yeniden 

Dogu§u)'nun "Suvari Ha91" ni§anini, Kultur Bakani'ndan l 962'de Ili. Derece, 

1961 'dę ise 11. Derece Ódulu'nu ve 1971 'de Krakow §ehri Ódulu'nu ald1. 1975 

y111nda New York'da Port Jefferson'daki Slavic Cultural Center'da bulunan bir 

tiyatroya Jozef Szajna'nin ad1 verildi. l 978'de D1§i§leri Bakanindan Polonya 

kulturunu yurtd1§1na yayd1g1 i<;in bir ódUI, l 988'de de ayni bakanhg1n ózel 

ódulunu ald1. l 979'da sanatsal yarat1c1hg1ndan óturu Odrodzenie Polski'nin 

Komodor Ha91'ni ve Bakanlar Kurulu Ba§kanindan l.Derece ÓdulU'nu ald1. 

1981 'de Salsomaggiore Akademisi'nin Italia delle Arti e del Lavoro alt1n 

madalyas1yla birlikte Akademi Uyesi unvanini ve 1982 y1hnda ayni akademinin 

Alt1n Centauruz ódulunu, 1982 Uluslararas1 Parlamento Alt1n Madalyas1ni, 

l 983'te de "Dunya Kultur ódulu"nun ózgurluk Anit1 ÓdUlu'nu 

Salsomaggiore'deki "Centro Studi e Ricerche delle Nazioni" yi kazand1. 1985 

y1l1nda Sztandar Pracy'nin I. S1nif Ni§anini ve Accademia d'Europa 

Calvatone'nin verdigi "Oscar d'ltalia 1985" ódulunu ald1. l 992'de ITl'1n Polonya 

§ubesinin tiyatro ele§tiri ódulunu ve Odrodzenie Polski'nin 'Y1ld1zh Komodor Ha91" 

ni§anini ald1. (l) 

(1) 1990 yt!mda ispanyol sanatq1, Santa Cruz de Tenerife/i Eduardo 

Camacho qa/J§malanndan olu§an sergisini Jozef Szajna'ya adad1. 

1991'de ise Szajna'nm ya§ammm ve sanatmm bir ozeti o/an 'A los 

Ausenter' admdaki tiyatro gosterimini gerqekle§tirdi. 
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ÓNEMLi SAHNE TASARIMI 9ALl~MALARI 

1956 Carlo Gozzi, " Prenses Turandot", Haik Tiyatrosu Nowa Huta, Paris 

Uluslar Tiyatrosu Uluslararas1 Festivalinde ITI ódulu. 

1956 John Steinbeck, "Fareler ve insanlar", Haik Tiyatrosu N. Huta . 

1957 Franz Werfel, "Jacobowsky ve AlbaV', Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1957 Jerzy Broszkiewicz, "iktidann isimleri", Haik Tiyafrosu N. Huta. 

1958 Albert Camus, "S1k1yónetim" /Cuma/, Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1959 st. Ignacy Witkiewicz, "Deli ve Rahibe"; "Ku9uk Kó§kte", Ha ik Tiyatrosu 

N. Huta. 

1960 Juliusz Kaden-Bandrowski, 'Yeniden Kazanilan <:;óplugun sevinci" 

Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1962 · Adam Mickiewicz, "Atalar", Haik Tiyatrosu, N. Huta. 

1962 Bodhan Drozdowski, "Cenaze Tóreni"; "Kafes", Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1963 William Shakespeare, "Bir Yaz Gecesi ROyas1", Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1964 Sofokles, "Antigone", Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1964 Aiskhylos, ''fhebai'ye Kar§I Yediler", Haik Tiyatrosu N. Huta. 
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VÓNETMENLiK VE SAHNE TASARIMI 9ALl~MALARI 

1962 Stanislaw Wyspianski, "Akropolis", 1 3 Rzendow Tiyatrosu Opole 
/Grotowski ile ortak 9al1§ma. 

1963 Joanna Gorczycka, 'Yamyamlann Orucu", Polonya Tiyatrosu 
Czestochowa 

1963 Nikolay Gogol, "Mufetti§", Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1963 Miguel de Cervantes, "Don Ki§Ot", Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1964 Witold Wandurski, "Armut Agac1nda Ólum", Haik Tiyatrosu N. Huta. 

1966 Witold Wandurski, "Armut Agac1nda Ólum", Ateneum Tiyatrosu . 
Var§OVa 

1968 Witold Wandurski, "Armut Agac1nda Ólum", <;agda§ Tiyatro Wroclaw 

1965 Tadeusz Holuj, "Bo§ Tarla", Haik Tiyatrosu Nowa Huta, Floransa'daki 
Uluslararas1 Festivale kat1ld1. 

1965 Wlodzimierz Majakowsky, "Buffo Gizi", Haik Tiyatrosu N. Huta 

1966 Franz Kafka, "§ato'1, Haik Tiyatrosu N. Huta 

196 7 St. Ignacy Witkiewicz, "Onlar"; 'Yeni ózgurluk", Eski Tiyatro Krakow 

196 7 Wlodzimierz Majakowsky, "Hamam", Eski Tiyatro Krakow/"Bitef 21 2" 
Belgrad Uluslararas1 Tiyatro Festivaline kat1ld1. 

196 7 Charles Gounod, "Faust", Opera Tiyatrosu Krakow 

1968 Sean O'Casey, "Erguvan Tozu", Silezya Tiyatrosu Katowice 

1969 Ernest Bryll, "Kas1m Olay1", Silezya Tiyatrosu Katowice 

1970 William Shakespeare, "Macbeth", The Playhouse Tiyatrosu Sheffield, 
Buyuk Britanya / rejisór Colin George ile ortak 9all§ma 
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YAPTIGI VÓNETMENLiK, OVUN VE SAHNE TASARIMLARI 

1971 Johann Wolfgang Goethe, "Faust", Polonya Tiyatrosu, Var§ova 

1972 Jozef Szajna, 'Witkacy", StUdio Tiyatrosu Var§ova / yurtd1§1 gósterileri: 

1973 Floransa, 1975 Dortmund 

1977 Jozef Szajna, 'Witkacy li", Theater de Brakke Ground Amsterdam 

1972 Jozef Szajna, "Replika li", Prómiyer Edinburgh Festival ve sergisi 

"Atelier 72" ve Demarco Galerisi 

1973 Jozef Szajna, "Replika Ili", Mondial du Theatre Festivali, Nancy ve 

Polonya Prómiyeri Studio Tiyatrosu Var§ova 

1975 Amerika Birle§ik Devletlerinde "Replika Ili" turnesi : Port Jefferson, 
Richmond, Norfolk, Colombus, Dallas ve Meksika'nin Guanajuato 
§ehrindeki Uluslararas1 "Cervantino" Festivaline kat1ld1; Dortmund, 
Budape§te ve Hollanda'da Polonya KultUru Gunleri'ne kat1ld1. 
Amsterdam, Nijmehen ve Haarlem turnesi. 1976 Stockholm, ABD: 
N. York, Buffalo, Haempstaed "Replika Ili" gósterimleri. 1977 Lizbon, 
Villach "Spectrum 7 7" Uluslararas1 Festivaline, Paris' de Uluslararas1 
Uluslar Tiyatrosu Festivaline kat1ld1. 1978 Bukre§, Madrid ve 
Barselona'da "Replika lll"un gósterimleri. l 979'da Bergen/ Norve9 / 
Tampere I Finlandiya festivalleri ve Stuttgart'ta Uluslararas1 Plastik 
Sanat91lar Dernegi Kongresine I AIAP I kat1ld1. 

1980 "Replika IV'un Fransa turnesi: Paris, Mulhouse, Avignon, Rennes 

1983 "Replika V" Venezuella'daki Uluslararas1 Caracas Festivali'ne kat1ld1. 

1984 "Replika VI" Uluslararas1 istanbul Festivali'ne TUrk oyunculann 
kat1lim1yla ger9ekle§ti. 
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1985 "Replika VI" nin Essen ve Tournai'de gósterimi oldu ve Uluslararas1 
Bruksel "Gest" Festivaline kat1ld1. l 986'da Uluslararas1 Quebeck 
Festivaline kat1larak ódul ald1. 

1973 Jozef Szajna, Gulgutiera I senaryo Maria Czarnerle ve Jozef Szajna 
I Studio Tiyatrosu Var§ova. 1974 "Form" Tiyatrosu Bat1 Berlin I konuk 
gósterim 

1974 Jozef Szajna, Dante I ilahi Komedi'yi temel alarak I Floransa'da 
Rassegna lnternazionale dei Teatri Stabili'nin ac;1ll§1nda dunya 
prómiyeri; 1974 Essen, Polonya KUitur Gunleri. 1975 Hollanda 
turnesi. 1976 Paris Uluslar Tiyatrosu Festivali, 1979 Londra, 1982 
Uluslararas1 Sofya "Uluslar Tiyatrosu" Festivali, l 985 Uluslararas1 
Yvaskala / Finlandiya Festivali 

1976 Jozef Szajna, "Cervantes", Studio Tiyatrosu Var§ova; Yurtd1§1 
gósterimleri, 1979 Tampere Uluslararas1 Festivali /Finlandiya 

1978 Jozef Szajna, "Dante li" Marin Drzic Tiyatrosu, Dubrownik. 
Yugoslavya'daki Zagrep Bil1mler Akademisi'nce duzenlenen 
Uluslararas1 "Dante ve Slav Dunyas1" Kongresi'nin ac;1l1§ prómiyeri. 

1985 Jozef Szajna, "<:;agda§ Dante", Opernhaus Essen I konuk gósterim 

1986 Jozef Szajna, "Replika VII", Habimah Tiyatrosu Tel-Aviv, Uluslararas1 
Kudus Tiyatro Festivali ac;1l1§1 I konuk gósterim 

1992 Jozef Szajna, "Dante 92", Studio Tiyatrosu Var§ova. Sanatc;1nin 70 . 
dogum y11i prómiyeri 

1993 Jozef Szajna, "izler" Chorzow Oyun Tiyatrosu; "izler 2" Ankara Devlet 
Tiyatrosu I konuk gósterim 
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ÓNEMLi Ki~iSEL SERGiLERi 

1958, 1962 Krakow BWA - resim 

1964 Rzeszow, BWA- resim, kolaj 

1965 Floransa, Teatro Pegola - resim, sahne tasanm1 

1 966 Padwa, Roma - resim, sahne tasanm1 

1966 Krakow, Guzel Sanatlan Sevenler Dernegi - resim 

196 7 Belg rat, "Atelier 21 2" Tiyatrosu 

1968 Nicea, Ciup Artaud,-happening "Deballage" ''Teatr 06"nin 

oyuncular1nin kat11im1yla - resim, kolaj, kukla 

1 968 Krakow, Galeria "ArkadV'- resim, y11in ódUlu 

1969 Var§ova, c;agda§ Galeri - environment "Reminiscencje", resim, 

kolaj, sahne tasanmi projeleri 

1970 Lublin, BWA, "Reminiscenje" - resim, kolaj 

1970 Nowa Huta, Galeria "Rytm" -resim, uc; boyutlu yap1tlar 

1970 Sheffield, ''The Playhouse"- sahne tasanm1 

1972 Var§ova, Galeria Studio - resim, sahne tasanmi, Birincilik ÓdUlu ve 

Alt1n Madalya 

1972 Lodz, Buyuk Tiyatro - kolaj, toplant11ar, sahne tasanm1 projeleri 

1973 Floransa, Teatro Pergola - resim, sahne tasanm1 

1974 Nowa Huta, Uluslararas1 Kitap ve Basin Klubu - kolaj 
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1974 Konin, Galeria Plastyki - resim, kolaj, sahne tasanm1 projeleri 

1975 ABD, Meksika, Studio Tiyatrosu'nun bir9ok §ehirdeki gósterimlerinde 

yer alon sahne tasanm1 9ah§malan ve kolaj 

1975 Budape§te, Ernst Museum - environment, resim, 9izimler 

1975 Var§ova, Galeria Studio - resim, grafik 

1977 Torun, BWA - Kuzey Polonya Tiyatrosu Festivali nedeniyle tiyatro 

9all§malan sergisi 

1977 Gdynia, BWA- resim, kolaj, oyunlardan 9ekilen fotograflar 

19 7 7 Viyana, Polonya Kulturo Enstitusu - sahne tasanm1 projeler ve 

oyunlardan 9ekilen fotograf lar 

1977 Villach, "Spectrum 77", Uluslararas1 Tiyatro Festivali - sahne tasanm1 

projeleri 

1978 Frankfurt a/M, Kunstverein - environments "izler" 

1979 Var§ova, Galeria Studio - "Retrospeksiyon" 

1979 stokholm, Polonya Kulturo Enstitusu - resim,· kolaj 

1979 Szczecin, BWA- resim, kolaj, 9izim, environments 

1980 Meksika - sahne tasanm1 sergisi 

1980 Koszalin, BWA - "izler" - environment, resim, teatra! fotograflar 

1980 Fransa: Rennes, Avignon, Mulhause - resim, sahne tasanm1, 

f otograflarla teatra I dokumantasyon 

1981 Sotya, Polonya Kultur ve Enformasyon Merkezi - sahne tasanmi, 

f otograflarla teatra I dokumantasyon 
14 _________ _ 
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1982 Var§ova, Galeria Studio - environment "izler ll"/Sanat91nin 60. 

dogum y1h ve Studio Sonat Merkezi'nin 1 o. y11 dónumu nedeniyle 
sergi 

1982 Lublin, BWA- resim, environments, kukla 

1983 Budape§te, Polonya Kultur ve Enformasyon Merkezi -"Jozef Szajna 

Tiyatrosu" - T eatral dokumantasyon 

1983 Chelm, Bólge Muzesi - resim, kolaj, 9izim 

1983 Caracas, Teresa Carreno Merkezi 

dokumantasyon, posterler 
fotograflarla teatra! 

1984 D. Berlin, Polonya Kultur ve Enformasyon Merkezi -"Jozef Szajna 

Tiyatrosu" - fotograflarla teatra! dokumantasyon, posterler 

1984 istanbul, Galeria Taksim ve Y1ld1z Kultur - "Szajna'nin Sanat1" resim, 

kolaj, teatra! dokumantasyon 

1985 Essen, Opernhaus - resim, kolaj, 9izim, teatra! dokumantasyon 

1985 Bochum, <;agda§ Sanatlar Muzesi - resim, kolaj, 9izim, 

environments 

1985 Zamosc, BWA- projeler, taslaklar, fotografla rla tiyatro oyunlan 

1985 Bruksel, Frans1z-Valon Birlig i Merkezi "La Botanique" ve La Maison du 

spectacle "La Bellona"- "Jozef Szajna'nin Sanat1" 

1986 Katowice, BWA - "Jozef Szajna'nin Sanat1" 

1986 Tel-Aviv, Helena Rubinstein Muzesi, Kudus, "Szajna'nin Sanat1" 
Tiyatrosu 

1986 Bydgoszcz, BWA - "Jozef Szajna'nin Sanat1" 
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1986 Bydgoszcz, BWA- "Jozef Szajna'nin Sanat1" 

1986 Krakow, BWA-"Jozef Szajna, górsel sanatlar, tiyatro" 

1986 Var§ova, ''Te§vik" - "Jozef Szajna, górsel sanatlar, tiyatro" 

198 7 Moskova, Sanat<;1 Evi - "Jozef Szajna - górsel sanatlar, tiyatro" 

1987 Paris, Polonya Kultur Enstitusu - Jozef Szajna - resim, kolaj, teatra! 
fotograflar, posterler 

1988 Rzeszow, BWA - górsel sanatlar, tiyatro, posterler 

1989 Lwow, Resim Muzesi - resim, <;izim, fotograflarla tiyatro, poster 

1990 Paris, Galeria Dmochowski - resim, kolaj 

1991 Gdansk, Gdynia, Palac Opatow - Oliwa Ulusal Muzesi "Jozef 
Szajna'nin Dunyas1" - happening "Rozpakowanie" - resim, kolaj, 

poster. 

1991 Kalisz, Bólge Muzesi - "Szajna'nin Sanat1" 

1992 Var§ova, Galeria Studio - "Szajna'nin Sanat1" - Sanat<;1nin 70. dogum 
y1il nedeniyle górsel sanatlar ve tryatro 

1992 Poznan, BWA, "Szajna'nin Sanat1" 

1993 Katowice, Polonya Sahne Tasanm1 Merkezi - environments, kuklalar,_ 
Szajna'nin sanat1ndaki teatra! objeler. 

1993 Chorzow, Oyun Tiyatrosu, Galeria "Antrakt" - resim sergisi ve kolaj 

1993 Ankara, Devlet ·Resim ve Heykel Muzesi Arif Koyunoglu Salonu
"Siluetler ve Gólgeler" - <;evre tasanm1 

1993 Ankara, Devlet Tiyatrolan ~inasi Sahnesi. "Jozef Szajna Sergisi"-resim, 

kolaj. 16 __________________ __ 
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KATILDIGI ÓNEMLi KARMA SERGiLER 

1959, 1960, 1962 - MARG / resim, mimarllk, yontu, grafik / Sanat<;1 Grubu 
sergisi 

1962 Var§ova, Polonya Genelinde Sahne Tasanmi Sergisi, Kultur ve Sonat 
Bakanl1g1nin Ili. Derece Ódulu. 

1962 Sofya, Budape§te - Polonya Grafigi Sergisi 

1965 Baden - Baden, Kunsthalle, "Bild und Buhne" Uluslararas1 sergi 

1965 Oslo, Sonia Henie Fundation - Dunya Sahne Tasar1mi sergisi 

196 7, 19 71 Prag, Senografik Quadriennale / Alt1n Madalya 

1968 Krakow, BWA - "Krakow Guzel Sanatlar Akademisinin 150. 
Y1ldónumU'' 

1970 Venedik, Galeria Studio - IV. Sonat Festivali/ Birincilik Ódulu ve Alt1n 
Madalya 

19 7 4 Munih, Uluslararas1 "Exempla" Sergisi / Gum u§ Madalya 

1979 Sao Paulo, >N. Uluslararas1 Sonat Bienali 

1980 B. Berlin, Nationalgalerie, "l 50 Jahre Preussischen Museen Bilder 
vom Menschen" - dunya sergisi 

1980 Var§ova, Guzel Sanatlar Akademisi, 'Var§ova Guzel Sanatlar 
Akademisinin 7 5. y1ldónumU'' sergisi 

1986 Var§ova, ''Te§vik" - Dunya Ayd1nlar Kongresi nedeniyle sergi. 

1989 Sao Paulo - XX. Sonat Bienali 

1990 Venedik - XLIV. Sonat Bienali 
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KOLEKSiVONLARDAKi 9ALl~MALARI 

Ulusal Muze - Var§ova, Ulusal Muze - Krakow, Ulusal Muze - Wroclaw, Lodz 

Sonat Muzesi, Bydgoszcz Bólge Muzesi, §ehir Muzesi - Torun, §ehir Muzesi -

Lublin, Chelm Bólge Muzesi, Konin Muzesi, Kalisz Muzesi, Teatra! Muze Var§ova, 

Krakow Tarih Muzesi, Siedlce Pedagoji Enstitusu, Galeria Rytm- Nowa Huta, 
Galeria D'Arte Cortina- Mediolan, Recklinghausen Sonat Muzesi, Var§ova Sonat 
Merkezi, Accademia Italia delle Arti e del Lavoro, Salsomaggiore, Bochum 

§ehir Muzesi, Goeteborg Sonat Muzesi, Pu§kin Muzesi- Moskova, Ha.us der 
Geschichte Muzesi- Bonn ve Essen'de G.K. Johnssen ve Prag'da 

Cumhurba§kani Vaclav Havel'e ait ózel koleksiyonlardaki 9al1§malar. 

BiBLiVOGRAFVA 

Sózluk ve Ansiklopediler 

Who is Who in Poland, Interpress, Var§ova 

Polonya Bilim K1lavuzu (Informator Nauki Polskiej), Var§ova 
ITI/US lnternat1onal Directory of Theatre, New York 

Association lnternationale des Arts Plastiques, UNESCO, Fransa 

The International Who's Who, Londra 

Dictionary of International Biograpy, Cambridge, England 
Who's Who in Western Europe 

Men of Achievement 

Men and Women of Distinction 
The World Who's of Women 

Who's Who in the World, Chicago, USA 
Who's Who in Europe, Bruksel, Bel9ika 

Dictionary of Contemporary Artists, Oxford, England 

Contemporary Designers, St. James Press, Chicago-London 

The International Book of Honor, Kuzey Karolina, USA 

c;agda§ Sanat91lar Dunya Ansiklopedisi, Bolonya, italya 

ikiyuzelliden f azla 9al1§manin durumu, yay1n, beyan ve 5 kitap monografisi. 
Filmografi, yaklO§lk 20 video kaseti kapsamaktadir. 

~eviren: Aydin AYDIN 
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SZAJNA'NIN RESiMLERiNDEKi DRAMA 

Jozef SZAJNA'nin 1 982'de Var§ova "Studyo Tiyatrosu" Genel Sonat Yónet

menliginden istifa etmesi; sonat ya§aminda yeni ve ónemli bir donem a9mi§t1r 

denilebilir. Bu, sanat91nin duygulanni ifade etmek uzere, tum deneyimlerini ve bi

rikimini "resim" uzerinde yogunla§t1rd1g1 dónemdir. Szajna, geleneksel yagl1 boya 

tekniklerinden aynlarak, objektif desenlere, kuma§ par9alan ve diger materyalle 

yap1lan kolajlara ve en son olarak, bilinen boya maddelerini de birakarak, res

min 9er9evesiyle s1nirl1 kalmadan geni§ uzam i9ine yay1lmay1 yegleyen bir sanat-

91d1r. i§te buton bu kavramlar, u9 boyutla 9al1§ma-tarz1, ortom, "happenings" ve 

tiyatro eylemi; onun sonu9ta "Replika''y1 yaratmas1na neden olmu§tur. Szajna ha

len tuval uzerinde resim yapmakta ve genelde, abstre - (soyut9u) bir sanat91 

olarak taninmakla beraber; art1k belli sembolleri ifade eden (figuratif) alanda 

odakla§maktadir. Bu arada tiyatrodan da tamamen kopmu§ degildir. "Repli

ka"nin muhtelif versiyonlanni hazirlam1§ ve l 986'da "Replika Vl''y1 istanbul'da, 

"Replika Vll''yi de Tel Aviv'de sergilemi§tir. Ayni §ekilde "Dante" yi 1981' de Dubrov

nik'de vel 986'da Essen'de sergilemi§tir. Aynca Mart 1991 de Gdansk'da "Pala

ce of Abbots" §atosu'nda Szajna sergisinin 09111§1 nedeniyle, irena Jun'un drami 

olan "Ay1§1g1 Sonat1"ni yónetmi§tir. Halen ya§amini, sadece resim yapmaya ve 

yap1tlanna ait retrospektif sergiler duzenlemeye adam1§tir. Bu sergiler, istanbul, 

Paris, Bruksel, Moskova ve Sao Paulo (1989) - Biennalinde, Venedik (1990) Bien

nalinde ve Polonya'nin Krakov, Var§ova, Bialystok, Gdansk, Kalisz §ehirlerinde 

gósterilmi§tir. Bu sergiler, 9e§itli konulara ait malzeme ve duzenlemeleri i9erir. ór

negin: §óvaledeki bir yagl1boya tablonun yoni ba§1nda tablonun objelerle, sah

ne dizaynlan ve aksesuarlan, produksiyonlara ait fotograflar ve sanat91nin ki§isel 

dokumanlan gibi. Yagllboya tablonun konusuyla sanat91nin anlatmak istedikleri; 

varolan objelerle, aynca hem bir kompozisyon halinde tablonun yaninda bulun

durulmakta; hem de yap1t1n bir par9as1 olarak sergilenmektedir. 

Seyirciler, Jozef Szajna'nin dunyas1na adim att1klannda; belirli sahne dona

t1mlar1nin, (belirli anlamlan 9agn§tirmak uzere) tekrar tekrar kullanild1g1na tonik 

olurlar. Jozef Szajna'nin dunyas1; insanl1g1n ve maddenin koku§mU§lugunu, uy

garl1g1n O§ag1lanm1§ ger9eklerini gósteren bir uygarl1k enkaz1d1r neredeysel„ Bu 

moloz y1g1ni ise; 9e§itli kuklalardan, sahte kol bacaklardan, sakatlar1n kesilmi§ 
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uzuvlanndan, yapma pabu9lann olu§turdugu duvarlardan ve insan siluetlerin

den olu§an at1§-hedeflerinden meydana gelmi§tir. Szajna'nin yarat1c1 buton ya

p1tlannda egemen olan ana du§unce, "dunyanin sonu"dur. Bu du§unce; biyolo

jik olarak canl1lann yok olmas1ndan, birey ózgurluklerinin k1s1tlanmas1na ve ki§iligin 

bast1nlmas1na kadar pek 9ok buyuk tehlikenin birdenbire ortaya 91kmas1 bi9imin

de ifade edilmektedir. 

Jerzy Madeyski, Szajna'nin ilk resimleri hakk1nda §óyle demektedir: "Onun tab

lolannin konusu„ (en ilkel §ekliyle) ''varolu§tur"; ancak sadece abstre anlamda 

veya feylesof9a bir baglamda degil, arna insanin (birey) olarak dunyadaki yeri

ni; yoni nuanslarla dolu realitedeki "spesifik yerini" góstermek i<;:indir." Bu góru§, 

§U ana kadar, ister resim sanat1nda, isterse tiyatroda olsun Szajna'nin tum yap1t

lan i<;:in hóló ge9erlidir. insanin dunyadaki pozisyonu, bóylece bir ili§kiye de i§a

ret etmektedir: Bu da, insanin 9evresiyle, (yoni insanoglunun objeyle; bireyin top

lumla olan baglant1s1dir) ve ayni zamanda insan eylemlerinin mekanizmas1na 

ve bu mekanizmalann tarih boyunca tekrarlanmas1na da i§aret eder. Asllnda 

bunlar, "felsefi bir tezin ana yóntemleridir" ve Szajna, yap1tlanndaki ana-temalar

la, kendisi ve seyirci aras1nda bir tart1§ma ba§lat1r. 

Sanat91nin en son yap1t1nda, insanin 9evresi, ba§ka insanlar taraf1ndan yara

t1lmaktad1r. Birey ise, kimliksiz ve tek ba§1na, diger insanlarca tuzaga du§urulmek

tedir. Szajna'nin en son sahne produksiyonunda, sahnenin tamamen bombo§ 

oldugu ve dolay1s1yla, bireyin; "iyi-ile-kótu" nun kaynaklanni bulmak i<;:in 9abala

mas1, insan karakteri uzerindeki du§unceleri ve insan yazg1s1 uzerinde yogunla

§On oyunu dikkat 9ekmektedir. 

Son yap1tlar dizisi olan "Suru" de, yaln1zca ana hatlan 9izilmi§ figurler ve yu

zu-olmayan kafalar; Polonya haritas1nin i9ine t1kllm t1kllm doldurulmu§tur; baz1lan 

ise uzay bO§luguna ta§maktad1r. "Kórdugumler" ad1ni verdigi resimler serisinde 

ise; Bireyin nesnelle§tirilmesi, kademeler halinde gósterilmektedir: Hatlan bulanik 

insan yuzleri, deh§et i9inde kas1lm1§ veya s1r1t1p kalmi§ ifadeli maskeler, kafatasla

n ve kaz1ga tak1lm1§ insan kafalanni andiran mankenler„. 

Toplumda bireysel ki§iligi koruyabilmenin; duygusuzla§makta olan bu uygar

l1kta varolup olamayacag1ni sorgulayan Szajna; insan siluetlerinin orman gibi al-
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g1land1g1 veya insan figurlerinin at1§ poligonlannda hedef yerine kullanild1g1 bu 

toplumda bu soruya en iyi cevab1 sanat91 Ludwig PUGE'nin buyutulmu§ insan 

yuzlerinden olu§an fotograf kompozisyonuyla vermi§tir. Kompozisyonun ad1: "Ani

lar"d1r. Sonat ve yarat1c1l1k, sanat91nin kimligini korumas1ni saglar. 

Bu bak1mdan, Szajna'nin sahne produksiyonlannda óz ya§amsal te~alar1n 
egemen olmas1, anlayi§la kar§1lanmalld1r. Onun yap1tlannda her §ey tek bir oma

ca baglanmi§tir. Bu da, sanat91nin kendi ger9eklerini ara§t1rmas1 kendini tanimla

yabilmesi ve hem kendine hem de seyirciye soru ve problemleri a91k9a sunabil

mesidir. Aksiyon ve hareket bilhassa Szajna tiyatrosunun ózunu olu§turur. Buna 

"górsel sonat tiyatrosu" denilmesinin as11 nedeni; sahnede 9evreyi belirleyen ob

jelerin, sabitliklerine kar§1n buyuk bir ifade ve anlam ta§imas1d1r. Bu anlami yara

tan giz, Szajna'nin resimleriyle tiyatrosu aras1ndaki bólunmez bag ve butunluktur. 

Szajna buton sanatsal alanlarda ve tarzlarda; konuya ait anlam ve du§unceleri 

en ifadeli bi<;:imde belirtir. Bu yuzden, buyuk sanat91 Witkacy'nin deyimiyle: "O

nun sanat1nin bu derece etkili olmas1; tum ógeler aras1ndaki butunlukten ileri ge
lir." 

Szajna, amator tiyatronun ard1ndaki motive edici gu9 olarak tanimlanir. Bu 

da; Sonat Merkezi Studyosu'ndaki ayncal1kl1 durumundan kaynaklanmaktad1r. 

Ancak bu durum, tiyatro kariyerinin son safhas1ni te§kil eder. l 953'ten itibaren, 

adim adim tum engelleri O§arak, etkinlik alonim geni§letmi§ ve diger sanat91lann 

alanlar1na da el atm1§t1r. Hatta górsel sanatlar ve tiyatroya ait tum kurallan O§a

rak, sahne dekoratórlerine ve yónetmenlere taninan hak ve yetkilerin de ustune 

<;1kmi§t1r. Yónetmenlerin, oyunculann ve dram yazarlannin belirli yóntemlerini orta

dan kald1rm1§ ve sanat91lann, seyircilerin ve ózellikle ele§tirmenlerin protestolan

na kar§1 koyarak, belirledigi yolda tum engellerin ustesinden gelmi§tir. l o y1I ka

dar sahne yónetmeniyle birlikte dizayndan sorumlu olarak 9al1§m1§; bundan son

raki on y11 zart1nda da ''yazarlara pek sad1k kalamayan" bir yónetmen olarak et

kinlik góstermi§tir. Daha sonralan kendi metinlerini de yazmaga ba§lami§t1r. óz 

ve bi9im olarak, 'Yarat1c1 Tiyatro" nun tohumu; oyunlann henuz plastik bi<;:imde 

sahnelendigi ilk y1llarda at1lmi§t1r denilebilir. Bugunku perspektif a91s1ndan, Jozef 

Szajna'nin tiyatroya uygulad1g1 sanatsal dile ve geli§mesine bir góz atmak yerin
de olur kanis1nday1z. 
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Szajna henoz genc; bir "soyutc;u" ressamken, tiyatroda "yanilsamac111ga ve 

tarihi gerc;ek olgusuna" son vermi§ti. Hem de sahne yónetmenligi konusunda 

kendine her bakimdan ózgOrlOk tanim1§t1. Yaz1nsal metni kendine góre yorumla

ml§, oyundaki dO§Once c;at1§malanni ózOmleyerek, ana dO§Onceyi, evrensel bir 

dram haline getirir ve bu drami, somut sanatsal i§aretler, simgeler, mecazl an

lam ta§1yan semboller ile if ode ederdi. 

Sahnenin ie; mimarisinde, platformun ayarlanmas1 da degi§iktir. Oyunculann 

c;at1§ma ve ugra§1s1nin sergilendigi yer ise, kapali bir alon ve Morawiec'in deyi

miyle (insanllk draminin sergilendigi kavramsal-kesim) dir. Seyirci Ozerinde c;ok 

bOyOk etki birakan ózellik de, sanat91nin resimlerini salt sanatla ve "bir dram dO

§OnOr" gibi yapmas1d1r. 

Z.Taranienko, górsel sonat tiyatrosu hakk1ndaki kitab1ni, "Drams1z Tiyatro" ola

rak adland1rmi§t1r. Bu bak1mdan, Szajna'nin ilk yap1tlan konusunda Jerzy Madeys

ki §byle der: "Szajna, kar§1tlann 9at1§mas1ni belirtmek amac1yla, birbirine z1t malze

meleri kar§1-kar§1ya kullanir. órnegin: a91k renkli, yumu§ak ve 1liml1 malzemeleri, 

(sald1rganl1k ve §iddet ifade eden) kabasaba ve karanl1k alanlar1n kar§1s1nda kul

lanmaktad1r. l 964'te deri Ozerine yapmi§ oldugu yagl1boya tablo, bu ilkelere 

dayanir. 

Tiyatroda ise, ayni yóntemle c;all§mi§t1r. "Antigone" oyununda, Kreon ve Anti

gone'nin dOnyas1, oyun kahramanini c;evreleyen yap1nin rengiyle 9eli§kili olarak 

gósterilmi§; bóylece bir kar§1tl1k duygusu yarat1lmi§t1r. Zygmunt Krasinski'nin "Kut

sal Olmayan Komedi" adll oyununda eski ve yeni dO§Oncelerin 9arp1§mas1 ve 

bu 9at1§manin ózO ve niteligi; yumu§ak ve esnek dokulara kar§1 kat1 ve metalik 

nesneler kullanilarak ifade edilmi§tir. Y1rt1lmi§, yanmi§ ve y1pranm1§ perdeler ve 

karmakan§1k ufuk hatt1; oyunda ba§lang19 ve biti§ aras1ndaki zamanda, ·mecazl 

dramatik olaylann geli§mesinde kullanilmi§t1r. Bunu izleyen sahnede ise, felsefi 

bir anlam ta§1yan (górsel) bir óykO dizayni bulunmaktad1r. Broszkiewicz'in "GOcOn 

Ad1" isimli oyunu, arttik c;agdan zamanim1za kadar uzanan degi§ik devirlerde 

yer alon óykOler serisinden olu§maktad1r. órnegin; zalim hOkOmdarlar 9ag1nda 

ba§layan ve bireyin ózgOrlOk sava§1, demokrasi mOcadelesi verdigi devrelere 

kadar uzanan olaylar, semboller halinde mecazl olarak gósterilmi§tir. Sózgelimi, 

ya§am, demir kafesler ard1nda ve sanki bir labirentmi§ gibi ifade edilmi§, g09IOk-
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le bu engellerden kurtulan birey, kendini yine demir parmakl1kla kapat1lm1§ ba§

ka bir koridorda bulmu§tur. Szajna'nin son oyunlannda c;ok belirgin bir §ekilde 

górOlen toplumsal geli§im, 195 7 y1llar1ndan beri konu edilmektedir. 

Dramatik 9at1§manin ve c;abalann sahnede belirtilmesini saglamak amac1y

la, sahhelerin degi§imini ve karakterlerin davrani§ tarzlanni vurgulamak Ozere l§lk 

kullanilmi§; ónce s1cak ve yumu§ak l§lkla ve daha sonra ise, keskin ve kalp-at1§1 

gibi kesik kesik titre§imli l§lklarla sahnede hareket-kavram1 yarat1lmi§t1r. Szajna, ilk 

yónetmenlik y1llannda "hareketlilik" ifade eden ógeleri sahneye getirmi§ ve órne

gin, Witkacy'nin "Deli ve Rahibe" isimli oyununda ba§rol oyunculannin etraf1ni 'Ya

§Omi simgeleyen" objelerle c;evirmi§; aynca saat ve benzeri mekanizmalarla (in

sanoglunun sonsuz ya§ama olan ilintisini) belirtmi§tir. 1962 y1llnda Wyspianski' nin 

"Akropolis" adl1 oyununda, insan ya§amina bagl1 donatim ve objeler; sahnede 

oyuncular, uzam, aksiyon, oyunun sesleri ve mOzigi ile uyumlu bir §ekilde yazann 

dramatik bildirisini c;ok iyi ifade etmi§tir. 

Szajna teknik bak1mdan sahne yónetmenligine ba§lamadan ve objelere ha

reketlilik kazand1rmadan ónce de; oyunculara belli tOrde giysiler giydirterek ve 

onlar1n aksiyonlanni destekleyecek donanimlar saglayarak, ózgOn sahne; uzam

lan yars:itmi§tl. 

"Akropolis" oyununun yónetmeni olan Jerzy Grotowski'nin (oyuna saglad1g1 

kotki ve c;abalanni yadsimamak ko§uluyla); "Akropolis"in fiilen Szajna taraflndan 

sahnelendigi sóylenebilir. Szajna daha ónce kulland1g1 yóntemleri uygulayarak, 

kendi sahne górO§OnO ve imajlanni oyunla bOtonle§tirip ózgOn bir kompozisyon 

yaratmi§t1. Dogol olarak, meslegine yónetmenlikle ba§lam1§ ve 'Yarat1c1" oyunla

nna kadar, sahne sanat1nda tek adim sektirmeksizin ilerlemi§tir. 'Yarat1c1 Tiyatro" 

ve "Górsel Sonat Tiyatrosu", eger bugOn gayet normal kabul ediliyorsa; haik ve 

ele§tirmenler taraf1ndan benimsenmi§ ise; bunun mOjdecisi ve óncOsO, hic; ku§

kusuz Jozef SZAJNA'dir. Bunu, sadece yarat1c1 yap1tlanna degil, ayni zamanda " 

StOdyo Tiyatrosu" ndaki ya§amina da borc;luyuz. 

JOZEF SZAJNA 

Agnieszka Koecher-HENSEL 
~eviren: Armagan Sancar ERSiN 
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SZAJNA'NIN SANATI 

Sonat, degerleri varolu§a aktom. Sanatc;1nin góru§leri ve duygulan benzerlik 

gósterdiginde onlan destekler ve guc;lendirir. Sanatsal obje veya olay1n yarat1c1-

s1, bilinc;li veya bilinc;siz olarak, bunun etkisine kar§1 c;1k1yor, onu yoketmek veya 
ba§kalanyla degi§tirmek istiyorsa, onlan azaltir veya sarsar. Yirminci yuzy1lda gele

nek ve avangart aras1ndaki s1nin belirleyen, degerlere ele§tirel yakla§im olmu§
tur. 

Jozef Szajna yap1tlannda bir c;ok kez varolanlan degi§tirdigi ic;in avangart bir 

sanatc;1d1r. Ancak onun sanat1 ayni zamanda geleneksel degerleri de ya§ama 

gec;irir. Onun ónerileri gerc;ek yenilikleri yuzunden §0§1rt1c1 olmaya ba§llyorsa, bu 

durumlan gerc;ek degerlerle veya olduklanni du§undukleriyle góruntulemek ic;in 

ba§lat1lmi§t1r. Ele§tirel ve avangart Szajna'nin sanat1nin degerleri de geleneksel

dir: Bunlar insan ya§am1nin butunu; insanin ózgurlugu ve onuru, bireyselligin tam 

gerc;ekle§tirilmesi ile ili§kilendirilebilir. Szajna'nin butun yap1tlannda górUlen huma

nizma yuzy111ar boyunca Avrupa kulturunun kó§e ta§1 olmu§tur. 

Szajna'nin urettiklerinin, etkinliginin her dóneminde f arkl1 yogunlukla yer alon 

geleneksel ve avangart yónleri, onun Avrupa uygarllg1nin durumunu anlay1§ bi9i

minin sonucudur. Bunlar ayni zamanda, onun ki§isel tecrubelerinin de dogru

dan sonucudur. Szajna, ónceki ya§amin ilkelerinin gerc;ek yenilgisini, uygarl1g1n 

temelinin yok olu§unu, ahlakl du§uncelerini ve kendi ólumunu O§ml§tir. iki kez 

c;arpt1nld1g1 ólum cezas1ndan bir mucize sonucu kurtulmu§tur. <;ok oz sanatc;1 bu 

deneyime sahiptir. Bundan sonra insan ne yapabilir? Ne yapmas1 uygun olur? 

Sonat alaninda nasil davranmal1? Neyi sec;melidir? Tabii ki; kurallann gerc;ek d1§1-
l1g1 ve bic;imin góruntusunun gósterilmesi, degerlerin yanll§ anlamlannin yok edil

mesi ic;in. Szajna'ya gore sonatin gerc;ek degerleri óyle degerlerdir ki; kolay ko

lay yok olmazlar ve her yerde gec;erlidir. insan ic;in her zaman ve her yerde var

d1rlar. Ele§tirel Szajna'nin yap1tlan, ancak onun degerler du§uncesi ile birlikte tam 

bir ónem kazanmaktad1r. 

Szajna ellilerin ba§1nda yaratt1g1 yap1tlannda varolmas1na kar§1n, inanc;lanni 

c;ok yava§ ac;1ga c;1kartm1§tir - ilk dekorlar bic;im olarak evrensel olmal1yd1. Du§un

cesi atm1§lann ortalannda berrakla§mi§t1r. Ancak Szajna'nin yap1tlannda ózellikle 
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tiyatro alaninda ("Replika''ya kadar), maskesiz du§unceler ónemli rol oynam1§t1r; 

bo§ sanatsal kulturel ve folklorik bic;ime kar§1 ele§tirel du§unceler. Bu du§uncele

re yeni bir sonat yaratma gerekliligi ile ilgili sloganlar e§lik etmi§tir. Butun avan

gart sanatc;11ar gibi Szajna, teknolojik ve toplumsal degi§ikliklere cevap verebil

mek ic;in sonatin geleneklere dayand1nlmamas1, c;agda§ uygarl1klar ic;in gec;erli 
olmas1 gerektigini iddia etmi§tir. 

Gunumuz ic;in gec;erli olan yeni sanatsal bic;imi yaratma §Ons1, Szajna taraf1n
dan, sahne tasanmlanndaki bulu§lannin ilk birkac; y1l1ndan sonra tiyatronun bu

tunsel góruntusu ic;erisinde h~men fark edilmi§tir. 1962 y1l1nda yay1nlanan, góru§

lerinin bir kac; kez tekrarland1g1, "Dekorun yeni i§levleri uzerine" adl1 makalede 

Szajna: tiyatronun ónceki uygulamalann ve du§unce birliklerinin engellerini k1rma

s1nin, ancak temel yap1s1ni degi§tirmekle mumkun olacag1ni sóylemi§tir. Bu tiyat

ro c;evredeki dunya ile ilgili gerc;ekligi arayan dinamik karaktere sahip bir tiyatro 

olmal1d1r. izleyicinin du§ gucunu estezizasyon ve modern formalizasyon olma

dan bic;imlendiren bir tiyatro. Ayni zamanda, yalnizca ic;erigi ile yorumlanama
yan bir tiyatro, butun tiyatral arac;lann geri bildirimi nedeniyle yukanda ad1 ge

c;en makalede Szajna'nin dedigi gibi- Góruntulerin ve §emalann degi§mesi ile 

elde edilen bi9imlet, benzer c;ok yuzeyliligi ic;inde ya§ami gósteren plastik i§aret

lerden olu§an, ic;erik yoluyla buyuk genellemeleri ustal1kla kullanan integro! bir ti

yatro . Ayni zamanda perspektiflerden izlenen bir góruntudur ve bir ki§iyi -dolay1-

s1yla bir sorunu- gósteren, ilgi objelerinin yakla§tmlmas1 ve uzakla§t1nlmas1 ile ifa

de edilir. Bu tiyatro ie; c;at1§may1 ifade eder, en buyuk bire§ime ve d1§a vurumun 

k1sa ve oz olu§una góturur. Birbiririe kar§1 garip ve kar§1t górunen c;at1§ma hare

ketleri yóntemiyle ya§am1n uyumsuz ve paradoksal yónlerini gósterir. Tepki yón
temi metodu ile olaylan ózgur birak1r. 

Tiyatro bir olgu olarak y1llarca Szajna'nin temel malzemesi olmu§tur. 1 963'te 

oyun metninden resme kadar yap1tlar veren sanatc;1 tiyatro yóneticiligine (mu

dur ve metin yazan) soyundu ve 1971 'de kendi oyunlannin metin yazan oldu. 

Oyun yazarl1g1nda gósterdigi ba§anlar onun ressamllg1nin geli§mesini de etkile

mi§tir. Ellili y1llann sonunda: soyut bic;imler ve sahne tutkusu, Szajna 'yo yalnizca 

kelimenin anlaminin ónemini ve tiyatroya yeni bir baki§ ac;1s1 saglamami§, ayni 

zamanda onu ressaml1ga da soyundurmu§tur. Szajna tiyatrodaki malzemeleri i§

leyerek bir degi§im yaratm1§t1r. Dram1n yeni ismi. O, resimlerde, benzer aksiyon
lar sayesinde, maddenin degerlerini kar§1 kar§1ya getirmi§tir. 

JOZEF SZAJNA 
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Szajna'nin resim, grafik ve łiyatro yap1tlanna ellili y1llar1n ba§1nda rastlanabilir. 

Ancak 9ok ge9meden yenilenmi§ bir etki dónemi ba§lar. Enformel tamamen 
baskin hale gelmi§tir. órgensel ve órgensel olmayan maddeler ónceleri mal 

uretimi, malzeme yapim1, 9e§itli baglay1c1lann yap1mi, dogol ve endOstriyel 

maddeler, prefabrike ógeler, par9alar yapmak i<;in kullanilirken birden resim 
i<;in kullanilan birer malzeme oluvermi§lerdir. Kanvas ve yagl1 boya eski ónemini 

yitirmi§tir. Szajna halk1n ilgisinden vazge9mi§, ancak deneyiminin sonuc;lan 9ok 

daha geni§ olan §eylerle ilgili ama9lann ger9ekle§tirilmesinde kullanilmi§tir. Ne 

var ki, bundan ónce ellilerin sonunda; kolaj teknigi denedikten sonra, "resim dra

m1nin" yuzeyine deri, kurdele, kuma§ gibi malzemeler yap1§tirmi§t1r. Daha sonra 

resimleri asamblaja ve altm1§l1 y1llarda manken par9alar1ndan olu§an rólyeflere 

dónu§mu§tUr. Yetmi§li y1llarda Szajna e§Yanin degerinin o gunlerde varolan óy

kOnmeciliginin alt1ni 9izmi§tir. E§Ya bir feti§ hale gelmi§, insan ve ger9eklik aras1n
daki ara mekanizmanin s1fat1 olmu§tur. E§Yaya duyulan ilgi, insanin doga hakk1n

daki du§uncesinin yerini bile alabilir. <:;agdO§ insan, e§YOnin dunyas1nda YO§ar. 

Giderek artan say1da ewa bireyler i<;in tehlikeli olmaya ba§IOmi§tir. ButUn insan 

ger9ekligine bu hukmetmi§tir. Standartland1nlmi§ objeler bizi her yandan sarmak

ta, bu gune kadar nesnelligin subjesi olmami§ olaylara ve olgulara sald1rmakta

d1r. insan davrani§1, sof yararc1l1ga dónu§mu§, insanin tinsel olani tehlikeye at1l

mi§t1r. c;agda§ insanin yap1lacak §eylerden 9ok, koruyacag1 §eyleri vard1r. 

Szajna'nin 9agda§ uygarl1kta nesnelerin yeni i§ górOleriyle ilgili tanis1, sonata 

ózellikle tiyatral gósterilere say1s1z stilistik yenilik getirme nedenlerinin ba§1na yer

le§mi§tir. 

Szajna'ya góre "feti§lerle kavga''ya tutu§mak onlan kendi ya§am1yla ya§ama
ya ba§layan bir §ey olarak góstermek demekti. Bóylece nesneler canlandml

mi§, insan spesifik nesnelligin objesi haline getirilmi§tir. Kendi bireyselligini savu

nan kahraman, nesnelle§tirilmi§ insan maskeleri ile 9arp1§mi§t1r. 

Yeni dO§Onceleri tiyatral aksiyon ile ifade etmek 9abalan Szajna'nin kendi ti

yatrosunu yaratmas1na yol 09mi§t1r. Zaman olarak duragan, hareketten uzak 

sof sanatta ayni problemler degi§iklige ugrami§t1r. Sanat91 resimlerde nesnelerin 
yok olu§unu sunamaz, onlara bir bO§kO, daha etkin bir yolla kar§! 91kamazd1. An

cak o tiyatral sonu9lar1 kulland1. Maddenin ayn§t1nlmas1 Szajna'nin ilk resimlerin

de kendi ba§1na subje olmu§tur. Daha sonra" Epitafia i Apotezy" (1966-1968) 

dóngOsOnde bu madde nesnele§tirilmi§ ki§inin izine dogru bir tehlikeye neden 26 _________ _ 
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olmu§tur. "Anilar" (l 969)'dan "Siluetler ve Gólgeler" (l 976)'dan "Prang nach Os

ten - Drag nach Westen" (l 987)'e kadar ki alanda Szajna, degerini savunan ki§i 

§eklinde aynlmi§ veya dón.O§torOlmO§ bi<;imde objeler kullanilmi§t1r. Yalnizca nes

nelerin kal1nt1lanyla y1llarca kontro! edildikten sonra, "feti§ nesne ile kavga" dan 

sonra, yeni, bireyselle§tirilmi§ sanatsal objeler yarat1lmi§tir. ÓldOrOlen sanat91lann 

anit1 olan "Reminiscencje"den beri Szajna'nin dOnyaya yay1lan kariyeri ba§IOmi§

t1r. Sanat91nin insanin §iddet ve sald1rganl1g1ni, zorlamaya kar§! koyu§unu, ozgOr

IOge duyulan insanc11 arzuyu tanimlayan yap1tlan, yirminci yOzy1I sanat1 ic;erisinde 

verdigi OrOnlerin sanatsal ve ahlaki ili§kisini kurmu§tur. Maddenin ónceki ayn§t1r

mas1, soruna yeni yakla§im ve bo§ alanin tiyatrola§t1nlmas1 Szajna'ya inan9lanni 
ifade etme 01anag1 saglam1§t1r. 

Yirminci yOzy1lda uzamin evrensel anlay1§1 tamamen degi§mi§tir; en bOyOk 

uzam ve en kO<;Ok uzam ortaya 91kmi§, uzak topraklar yak1n olmu§tur; Szajna ye
ni, bilinmeyen yerler ke§fetmi§tir. 

Uzam madde ve nesnellik gibi, sonatin temel bir kategorisidir. Bu ki§inin on

suz yapamayacag1 bir tor malzemedir. Bunun yaninda, kendi temel deger ve 
anlamlanni kurmaktadir. Yap1tlannda ifade edilen uzam, sanat91nin duyumsa

mas1nin i<; yolunu insan ki§iliginin en derin órtOsOnOn olu§turulmas1ni tanimlar. 

Uzam anlay1§1, ózgOrlOk duygusu ve sonsuzluk dO§O ile birbirine baglanir. 

On y1ldan f azla bir suredir Szajna'nin yap1tl,annda nesnellik ve madde uzam 

ile <;ok karma§1k bir tepki verir. Bu tepkiler tiyatroda, resimde oldugundan daha 
farkl1d1r. 

Resim-rólyef dóngOsO "Epitafia i Apetcozy'', tiyatral gósterilerde maddenin 

uzama sald1ns1na bir torlO yanit alamam1§t1r. Bunlardan ikincisi resimlerde var ol
ma hakk1ni kazanm1§tir, órgOtlenmemi§ madde daha ónceki dóngOlerde oldu

gu kadar derine inemez. Sanat91 ónceden kanvasa manken par9alar1 yap1§t1r

maktayd1; siluetler, kafalar, vucutlar, avuc; i<;leri. Bunlar art1k, tiyatral mankenler 

gibi dOzensiz ve bi<;imsiz kaosun a19alt1c1 dokunu§un sObjesi olmu§lard1r. Genel

likle gri ve boz uzam, Szajna'nin insan cesedini degi§tirdigi bir sahne olmu§tur. 

l 969'da "Reminiscencje" yarat1lmi§t1r. Szajna bu yap1t1 olduk90 kolay ógeler 

kullanarak yaratm1§t1r: insan siluetleri, Auschwitz'de kalan tutuklulann geni§ resim

leri-heykeltra§ Ludwik Puget veya daha k090k 9ok say1da tutuklu resimleri; tutuk-
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lulann geni§letilmi§ kay1tlan; sehpa par9alan ve ayakkab1 y1g1nlan. Bilin9li olarak 

kapali bir uzam yarat1lmi§ ve araya bir izleyici-alic1 koymu§tur. "Reminiscencje", 

ayn§t1nlmi§ surecin ve ayni zamanda bazi ara§tirma devrelerinin sonunun dogur

gusu olarak dCJ§ClnUlebilir. Bu, kapali uzam ile yap1t1 olu§turan madde aras1ndaki 

denge ile ba§anlm1§t1r. Tek eoni! ki§iYi merkeze ve tek ba§1na yerle§tirmi§, bunu 
da sadece kendi du§ gucunun zorlamas1 ile yapmi§t1r. Szajna sanat91nin uzam 

ve madde ile verdigi uzun sava§1n sonucu olarak b1rakt1g1 91plak ólu nesneleri 

canlandirmak zorunda olmu§tur. 

Birka9 y1I sonra yarat1lan "Replika" bu durumun 9ózumu veya dogru yanit1n 

bulunmas1 olmu§tur. Bu oyun madde ile uzam aras1nda kurulan denge 091s1n

dan "Recminiscencje" ye benzemektedir, ancak degi§ik tarzda yakla§m1§t1r. ilk 

ónce etki, sonra aksiyon olan "Replika IV' sahne aksiyonu tiyatro haline geldigi 

i<;in zaman i<;inde var olabilmi§tir. c;evreleyen kapali U?Om seyircilerin kendileri 
taraf1ndan olu§mU§tur. Aksiyon yeri d1§1nda ba§ka bir uzam yoktur. Oyuncular, 

hareketlerinde nesneler, mankenler ve maddeler ile bag1nt11i olarak, Szajna'nin 

óteki yap1tlannda oldugundan daha 9ok, bu oyunun butuncul yap1s1ni yarat

maktad1r. Uzam1 ve maddesi canl1 insanlardan olu§turulmu§tur. 

"Replika"nin Polonya'daki ilk temsilinden birka9 ay sonra "Dante" ( 19 7 4) yara

t1lm1§tir. Bu, buton uzami a9ma giri§imleri i<;inde en ónemlisi olmu§tur. Szajna ge
nellikle, §eyi subjenin gereksinimleri ile 091klayan stilistligi degi§tirmi§tir, ancak ki§i 

bu degi§ikligin, madde ile uzam aras1ndaki istisnai gerilimin bir sonucu oldugu
nu dCJ§Clnebilir. Bu durumda kar§11ikli ili§kilerin daha ileri ve yarat1c1 9ózumleri ola

naks1z hale gelir. Szajna'nin buton oyunlan i<;erisinde "Dante"nin evreni en 091k 

ve en geni§ olanid1r. Bu da yine seyircinin ónunde ba§lar. Projeksiyon ile derinle§

tirilen final sahnesi d1§ uzamin sihrini ortaya 91karmaktad1r. Objeler ve plastik aksi

yon, ay1rt edici disiplinin subjesidir. "Replika" ile birlikte "Dante", madde ile uzay 
aras1ndaki uyumun her iki kategoriye farkli yakla§1mda bulunarak sonunda bO§O

nld1g1 Szajna yap1tlar1ndan ikincisidir. 

l 978'de Szajna, daha sonra Nasz Wiek XX'ye dónCJ§tClrulen grafik-resim dón

gusu "Mrowiska" uzerinde 9al1§maya ba§lami§t1r. " Majakowski" posteri bu serinin 

ilk i§areti olmu§tur. sanat91 bunu kalin bir basit insan siluetleri agi ile kaplam1§t1r. 

<:;izimler ónce siyah-beyaz olarak yarat1lmi§, sonra renklendirilmi§ sonunda da 

uzun dikdórtgen §eklindeki resimler ince bir boya tabakas1 ile renklendirilmi§tir. 
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gólgesi §eklinde siluetlerle doldurulmu§tu. Daha ónce "Reminiscencje" ve "Repli

ka"da oldugu gibi uzay ve maddeyi birlikte tanimlam1§t1. Bu dizide yer alon re

simlerde insan d1§1nda uzay ve madde yoktur. Ayni §ekilde nesnelerin kalint1lan

n1n Szajna'nin insan degerlerini tanimlamada kulland1g1 etki ara9lannin en 

ónemlisi 01mas1 gibi, son resimlerinde uzay ve madde, uzun nesnellik periyodun
dan sonra ortaya 91kan insanin durumunu gósteren ara9lar olmu§lard1r. insan ki

§iler onlan digerlerinden ay1ran ózelliklerini dahi yitirmi§lerdir. Tek vucut olmu§lar

d1r. Her biri i§aretlere dónCJ§mCl§lerdir. Kimi bireyselligi karakterize eden §ey, belki 
de sadece kalabal1kt1r. 

sonatin temel kategorileri aras1ndaki ili§kinin asa! 9ózumunun nihai sonucu 

olan Szajna'nin uyans1, onun varolan inanc1nin bir par9as1ni olu§turur. Sonu9, so

mut sanatsal se9imle kararlara da bogi! olarak y1lar ge9tik9e degi§mi§tir. Ancak 
ayni soru hala ge9erlidir: Bireyin varl1g1nin, kendininki de dahil onuru ve degeri 

uygarl1g1n yaratt1g1 insan §iddetini destekleyen ve §iddeti kolayla§t1ran, dunyanin 
ózu ve nesnelerin fazlalig1 ile ilgili soru. Son on y1I i<;inde bu genel soru somut bir 

soruna dónCJ§mCJ§tor: Varolan ko§ullar alt1nda, bir birey kendini insanin degi§tirdik
lerine kar§1n nasil savunur. 

Szajna, kurallar ve klosik estetigin anlamina, ózellikle guzellik ve bi9im kate

gorilerine kar§1 duydugu ho§nutsuzlugu dile getirmi§tir. O, bunlara uygarl1g1n ah

lók 9ókuntosu neden oldugu yanl1§ degerler olarak dCJ§Onmektedir. 

Evrensel sonata kar§1 talebi bazi insan degerlerini savunu§una góre sanat91, 

sanatsal malzemelerinden ili§tirmek istedigi subjelerin ili§kisine bagl1 kendi kom

pozisyon ilkelerini uygulami§tir. 

Szajna'nin buton yap1tlannda, ózellikle kolaj, resim ve 9evrede, yaratma ve 

yok etme gu9lerinin dengesi, malzemesel kaos ve duzen tipik olarak góze 9arp

maktad1r. Sanat91 ayni zamanda kontrastlar, degi§ik malzemelerin birle§tirilmesi, 

kuma§ ve 9e§itli nesneler kullanmaktad1r. Saklanmayan yarat1c1 surecin izleri góz

lemlenebilir f arkl1 malzemelerin ayn§mas1ndan geleneklerin bire§imine dek suren 

yolun kal1nt1lan- tek sesli, ay1rt edici u9 durumlarda insanin baki§ 091s1nin biriktirdi

gi, bireysel varlig1n olas1l1klan ile ilgili sonsuz soru, Szajna'nin yap1tlannin kompozis

yonunda, anlamlannda oldugu gibi- cinsel ózelliklerde somut ve soyut aras1n

daki yeni i§aretin §ekillenmesi aras1nda surekli bir oyun vard1r. Góruldugu kadany-

10 Szajna ózun bilinmeyen ózelliklerini dl§O vurur-bunlar ónceki nesnenin §eklinin 
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yok edilmesinden ve i§levlerinin degi§tirilmesinden sonra olu§an yenilenmi§ ke§

fin bir sonucu olarak bi9imlenirler. Nesnelerin tesadufO §ekillerinin farkll materyal

lerin ayni du§unceden etkilenen tek bir kutleye dónu§turUlmesi veya u9 boyuta 

yakla§an, istenen ifadeye dónu§turulmesi yoluyla, Szajna'nin 9al1§malannda ye

ni nesneler yaratma 9abas1 górulur. ince bir boya tabakas1 ile kaplad1g1 son re
simlerinde, yeni bir sembol aray1§ egilimi tipik bir ózellik sergiler. 

Szajna taraf1ndan ba§ka bir alanda -tiyatroda da yeni bir sonat subjesi yara

t1lmi§t1r. Szajna, bu yuzy1l1n ba§1ndan beri; bu tur sonatin reformculannin du§unce

lerinin kar§1lanmas1 ve konstruktivistler, kinetik sonatin, kolaj tekniginin takip9ileri; 

olu§mU§ 9evre ve aksiyon gibi sanatlar1n geleneksel olmayan turlerinin yarat1c1la

n taraf1ndan ortaya at1lan bir 9ok sanatsal amac1, k1smen ger9ekle§tirilmesi anla

mina gelen yeni tiyatro bi9iminin yarat1c1s1d1r. Plastik anlat1m1n tiyatrosu, ózgun ti

yatro turudur. Nesneler ve oyuncular taraf1ndan olu§turulan malzemeler olan 
Szajna'nin "órgensel tiyatrosunun" ilkelerine góre, gósteriyi bir buton haline geti

ren du§unceler olarak ortaya 91kmaktad1r. Szajna'nin tiyatrosunda "canl1" kontakt 

olarak tanimlanan spesifik bir oyuncunun nesneyle oynamas1 durumu tipiktir. 

Oyun boyunca her iki taraf1n i§levleri degi§ir. Nesne canlanir, ki§i nesneye dónu

§Ur. Canl1 anlatim tiyatrosu ayni zamanda aksiyonun yogunla§mas1, gu9lendiril
mi§ d1§avurum ve dramanin durumu ve yap1s1nin yer degi§tirilmesinin bir sonucu 

olan episodiklik ile de tanimlanmi§t1r. Tiyatral maddenin yeni yap1s1 yarat1lm1§t1r. 

Sonat, geleneksel bir malzeme ve subjenin ana ta§1y1c1s1 olarak drama hukmet

meye ba§lam1§t1r. Sonat art1k kelimenin i§levlerini ustlenmi§, butun oyunun anla

minin belirleyicisi olmu§tur. Bu tiyatroda an1am1ar1n yarat1lmas1 sureci, buton tiyat
ral maddenin alg1lanmas1na benzerlik gósterir hale gelmi§tir. Bóylelikle, ó.zel ola

rak imal edilmi§ nesneler ile oyuncunun hareketi canl1 hareket ve sahne durum

lannin toplam1na dónu§mu§tur. Oyunun du§unce ve bildirisinin sakli oldugu sa

natsal anlat1m olan resimlerin baglant1s1 kurulmu§tur. 

Szajna'nin tiyatrosundaki spesifik ózellikler ayni §ekilde resimleriyle tanimlan

ml§t1r-ózellikle kolaj ve resim- rólyefler onun tiyatral yónuyle tanimlanmi§t1r. 

Oretildikleri maddede gómulu d1§avurumla Szajna'nin yap1tlan, var olmalar1ni 

emretmek ve ayni zamanda onlan ger9ege yakla§tirmak gibi izleyicilerin du§ 

gu9lerini, ger9ek ya§ama dónu§turur. Degi§ik maddelerden olu§an duz kolaj iti
ci gelen kapali uzam olarak anla§1lm1§t1r; Sentetik mankenler, bunlann insan ol

mad1klanni gósteren i§aret ve izler, i§kencenin resmi olarak hissedilmi§tir. 
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Son y1llarda Szajna, zamanla giderek daha fazla ilgilenmeye ba§lam1§t1r; sa

nat91, temel insan degerlerine kar§1 bir góru§ yaratmaya 9al1§mJ§t1r. En ba§ta sa

nat91 bunlan tuketici uygar1Jg1nin belirleyicileri olarak kabul etmi§tir. Sanat91, bu 

kar§1 góru§ i<;in kesin bir delii bulamam1§tir-bunun i<;in bir uzakllk onay1 se9mi§tir. 

Sadece uzakl1ga kar§1 zamanin erimesi, her §eyi fetheden zamana verilecek bir 
yanit olabilirdi. insan, 9ózUlmeyen bir giz i<; inde zaman taraf1ndan kapsanmi§tir. 

insanin baki§ a91s1ndan, du§unceler, sonat ve yarat1c1 etkinlikler gibi §eyler 

en uzun sureli degerlerdir. Bunlar ya§am i<;inde sanattan daha geni§ bir bi9im

de vardir. Bunlar sadece insan bireyleri taraf1ndan bir buton i<;erisinde birle§tirile
bilirler. 

'Portraits' adll tiyatral dizisinden ónce Szajna dramatlar ger9ekle§tirmi§tir. Bun

lar1n evrenselligi "buyuk bireyciler" taraf1ndan geli§tirilen 9ózumlere dayand1r1lm1§

t1r. Nietsche ve Witleacy'nin 9ózumlerinde, sanat91, hasta du§uncelerle uyandm
lan kalabal1kla yuzle§en insan ózgurlugunun ta§1y1c1lan ve temsilcileridirler. Bu 96-

zum Szajna'nin "Studyo Tiyatrosu"nda ge9irdigi on y1I boyunca yararland1g1 te
mel ak1m olmu§tur. 

Ama91ar1 9ok riskli oldugu i<;in bireysellik, bilinmeyen gizlerin 9ózumunde "Fa

ust" veya "Dante" kadar ba§ans1z olmu§tur. Bireysellik "konformistlerin ve pragma

tistlerin ortak degerlerini ve ózgurlugu savunur. Ba§ta a91k9a górulebilir ba§ans1zl1-

ga kar§1n, evrensel du§unceleri savunmak uzeren geli§tirilen; yogun insan etkin

likleri olan aktivizm slogani, Szajna'nin yetmi§li y11lardaki inanc1ni tanimlar. insanin 

varl1g1 bir degerdir, feti§ bir nesne degildir, humanist bir du§uncedir-tuketim 
degildir. 

Polonya tiyatrosunda bu kadar kabul górmu§ ve bóyle s1cak kar§1lanm1§ bir 

sanat91 daha yoktur. Bir 9ok Ulkede onun oyunlannda insanlar kendi kulturlerine 

yak1n yeni anlamlar ke§fetmi§lerdir. Bu da Szajna'nin yap1tlannin a91kl1g1nin ve 
9.er9ek evrenselliginin kanit1d1r. Onun yap1tlanyla ilgili bir 9ok makale yaz1lmi§tir. 

Ornegin, "Replika" hakk1nda dunyanin 9e§itli yerlerinden tepkiler gelmi§tir: "Bu sur

realizm bogulmas1d1r. Bu gósteri sanatsal kutsalllg1n doruguna ula~mi§t1r" (R. Tem
kine, 1973, "Europa", Fransa). "Sonunda geleneksel tiyatro y1k1ld1." (G. Dumar, 

1973," Nouvel Observateur" Fransa). "insanin ac1s1ni kimse, hi<;bir zaman ve hi9 

bir yerde bu kadar §a§1rt1c1 ve du§undurucu §ekilde góstermemi§tir" (H. Schmidt, 

197 4, Neue Ruhr Zeitung", Almanya) . "Replika" sadece bir gósteri degildir. Bu, 
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gerc;:ek devrimci óneme sahip sanatt1r." (AF. Tomaszewski, 1975, "Amerika" 
ABD). "Bazi yap1tlar konular1ni ve anlamlanni ifade edebilmek i<; in bin lerce sózcu
ge gereksinim duyarlar. "Replika"nin sózel ayn§tirmaya gereksinimi yoktur. <;ok 
yónlu Szajna'nin sanat1nda kesit góruntusel etki tipidir. "(A.Zipser, 1975, Port Jef
fersenRecord", ABDJ. "Replika" unutulmaz derin bir tiyatral deneyimdir. Bu oyun 
daha ónce tiyatrodan aktar1ld1g1ndan daha iyi bir §ekilde insanin ba§ka insana 
kar§I zalimligini anlatmaktad1r." l'Af. Barber, 1975, "Long Island Press" ABD). "Oyun 
seyirciyi byle sars1yor ki, ba§ka her §ey arka piana itiliyor. Geleneksel tiyatro a91-
s1ndan hi<;bir §ey yurumuyor, tiyatro denebilecek hi<;bir §eV'. (M.Rabele, 1975, 
Meksika). "Replika" c;:agda§ tiyatronun en ónemli ba§anlar1ndan biridir. "(J.M. de 
Mora, 1975, "El Heroido de Mexico", Meksika) . "Replika" derin anlama sahip, 
hem teksesli hem homojen boyutu olan bir oyundur. Gerc;:egi herkesin ula§abile
cegi §ekle sokor. Son on y1lda ne kendi tiyatrolar1mizda ne de ba§kO bir yerde, 
bana bóyle bir guc;:le ve bóylesine mukemmel bir §ekilde seslenen hi<;bir §ey iz
lemedim. "(W.Godde, 1975, 'Westfaliche Rusdschau", Almanya). "Buton krallar, 
devlet ba§kanlan ve bO§bakanlar "Replika" y1 izlemeli" (B.Delatiner, 1976, ''The 
New York Times", ABD). Szajna yuzy1lim1z1n hastal1klanna ve halen mevcut olan 
tehditlerine yeni bir sentez getirmektedir, ancak onun inanc1nin kaynag1 umut
suzluk degil, her zaman umutlu olmam1z gerektigidir. "(J.L. Barcault, 1977, "La 
Quotidien de Paris", Fransa). "Replika", sanat91nin humanist yakla§1mi sayesinde 
c;:agda§ dunya tiyatrosunun geli§mesinde ilgin<; bir basamaktir. Oyunun sonun
da bizi sadece alk1§lamaya degil ayni zamanda du§unmeye ve derin meditas
yona girmeye zorlar. "(M. Barbutta, 1978, "Sciteia" Romanya). "Replika" bu tiyat
ral tóren toplama kamplanndan esinlenmi§tir. Bizlere bóyle yerlerin, buton kótu
luklerin ve canavarl1klann toplami oldugunu hat1rlatmi§t1r. Ancak bunlar bize ayni 
zamanda adalet, ózgurluk ve insanllg1n tam bag1ms1zllg1na olan inanc1 arama
miz gerektigini góstermi§tir." (C. Alfonso, 1978, Arriba, ispanya). "Replika" buyuk 
bir tiyatro olay1, buton olarak tiyatronun 91lg1n bir gósterisi ve ayni zamanda 
oyuncunun gucunun kanit1dir. "Replika"da her§ey her§eyi etkilemektedir. "(E. Leh
tola, 1979, "Aumulehti", Finlandiya). "Replika" "Sanatsal provokasyona," ''ya§a
min an1ams1zl1g1na isyan" olarak degerlendirilmi§tir." (G. Petzold, 1979," Stutgar
ter Zeitung", Almanya), Szajna amac1na ula§maktad1r: Sonat du§unceyle sars
maktadir. izleyiciyi karma§1k ve bilinmeyen gerc;:ek hakk1nda du§unmeye zorlar: 
Zalim oldugu i<;in saklanan gerc;:ek." (C . Perez Ariza, 1983, "El Diario", Venezu
ela) . Boyle bir liste sayfalar dolusu tutabilir. Szajna'nin gezileriyle ilgili makaleler 
toplansa bir kitap olu§turulabilir. 
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Jozef Szajna'nin etkinlikleri sadece sanatsal veya idari i§lerle s1nirll degildir. 
Egitimini tamamlad1ktan sonra Szajna, Krakow Guzel sanatlar Akademisi'nde 
ógretmenlik yapm1§tir. l 972'den bu vana Var§ova'daki Guzel sanatlar Akademi
sinde ógretmenlik yapmaktadir. 1972-1978 y1llan aras1nda ayni zamanda bir-
9ok Leh ve yabanc1 metin yazarlan yeti§tirilen "Senografi Studyosu"nun da yónet
menligini yapmi§t1r. Szajna, tiyatrolar da yónetmi§tir. onun dóneminde Nowa Hu
ta' da bulunan Teatr Ludowy ulkenin en ilgin9 tiyatrolanndan biri olmu§tur. 
1971 'de Szajna VOr§OVO'daki "Klosik Tiyatro"nun mudurlugune getirildikten birka9 
ay sonra, buras1ni "<;agda§ Sanatlar Galerisi" ve "Studyo Tiyatrosu"na dónu§tur
mu§ ve birka9 y11 sonra Polonya'nin ilk sonat merkezini kurmu§tur. 

1 981 Aral1k ay1nda "Studyo Tiyatrosu"ndaki mudurluk górevinden aynld1ktan 
sonra Szajna yine yurtd1§1 gósterilerine devam etmi§, gósterinin yeni versiyonlar1ni 
gerc;:ekle§tirmi§, yeni sergiler a9mi§t1r. En ónemli uluslararas1 festivallerde yer al
m1§tir. Art1k bir <;ok ulkede Polonya'nin en bliyuk sanat91lar1ndan biri olarak tanin
ml§t1r. 

l 980'de Bat1 Berlin'de bir sergi siras1nda "Portret Czlowieka" adl1 tablosu, ayn 
bir odada tek ba§1na sergilendi. 1 989'da Sao Paola Bienalinde ele§tirmenler 
onun ad1ni dunyanin en buyuk 5 sanat91s1nin aras1nda kabul ettiler. 1991 'de 
Canary Island uzerindeki Santa Cruz'de Tenerife'de kendi festivali organize 
edildi. 

Szajna al1§1lmad1k bir ki§ilige sahiptir. Bu ki§ilik onun sanat1ni da etkilemektedir. 
Szajna sonat ve ózgurluk fikirlerini savunan yorulmaz bir konu§mac1d1r; o, temel 
sanatsal ve ahlóki sorunlarla ilgilenen bir du§unurdur. o, ayni zamanda s1radan 
YO§ant1ya tepkF gósteren bir gózlemcisidir. Szajna, góru§lerini buton dunyada 
<;e§itli f1rsatlarla c;:evreye yaymaktad1r. Seminerler, sempozyumlar, dersler, festi
vallerde yapt1g1 konu§malar, genc;:lerle yapt1g1 tart1§ma1ar, gazeteler ve ele§tiri
ler. Bu tur toplant1lar hep verimli olmu§tur. Szajna dinleyicisini bliyuler. YÓrumlan, 
yarg1lan ve ónemli sorulara yakla§im1 sanat1 kadar ilgin<; ve §0§1rt1c1d1r. 

· Konular1 dgima sonat, insanl etkinlikler, sonatin degeri, bireyin górevi, insan
lann kendilerine ve bO§kalanna kar§I ta§1d1klan ahlóki sorumluluk uzerinde yogun
IO§ml§t1r. 

Zbigniew TARANIENKO 
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RESSAM GÓZU iLE SZAJNA 
1977 y1l1nda Var§ova'dó Teatru Studio'nun galerisinde resimlerimi sergiledi

gim s1rada bu sergimi ger9ekle§tirmede en ónemli rolu oynayan J. Szajna'y1 ken
di tiyatrosunun ba§1nda tanimak f1rsat1ni bulmu§tum. 

Ressam, grafik9i, sahne dekoratóru, kuramc1 ve yónetmen J.Szajna'nin sa
nat1 ve ustun ki§iligini hi<; §Ophesiz buton yónleri ile tanmada gu9lukler, zamanin 
koydugu gu9lukler vard1r. 

Bu 9ok yónlu, 9agda§ tiyafroda 91gir a9an, plastik sanatlann, geleneksel tur 
ve bi9imlerin d1§1na 91kan ve edebl tiyatroya kar§1t anlat1m tiyatrosunu anlatan, 
geli§tiren Szajna'nin sanat1ni yak1ndan tanimak imkóni dogdu. Bunlardan biri, is
tanbul Festivali kapsam1nda Taksim Sonat Galerisi'nde a91lan tablo, grafik, de
sen, kolaj, 9evre duzenlemesi, tiyatro dokumanlanndan olu§an retrospektif sergi
si, digeri ise tum dunyada yank1lar uyandiran ve sanat91nin ba§ yap1tlanndan bi
ri say1lan "Replika" adl1 oyunuydu. 

Bu yaz1 Szajna'nin plastik kurgusuna ve onun sistematigine yakla§maya, tiyat
rosunun temelini olu§turan plastik dili aktarmaya yónelik olacak. 

Kanimca en hazirl1ks1z izleyici bile k1lavuza gereksinmeksizin sezgisine kulak 
vererek bu hayat1n i<;inden ge9ip gelen durust ve yogun góruntulerle ger9ek 
bogi kurabilir, yeter ki pe§in hukumlu olmas1n. 

Yaratt1g1 plastik sonat Szajna'nin gózunde heyecanlann bo§alt1lmas1 ve ayni 
zamanda ya§anan 9ag1n a9t1g1 yaralann vurgulanmas1 anlam1na gelmekte. 
Szajna'nin ugra§1nin tumunde (dekor, resim ya da heykel) grafige yak1n bir i§are
tin bulunmas1na ve ayni zamanda tum insan dram1ni yans1tabilecek evrensel za
man ótesi bir uzay1n yarat1lmas1na yónelik bir 9aba gózukmektedir. 

Bu egilim 1960-1964 y1llanna rastlayan ilk dónemine ait "Yap1lar" serisi ile 
''Tablolar - Dramlar" adll tablolarda, bir ól9ude dekor yo da kostum projeleri nite
ligindeki ''Tiyatro <;e§itlemeleri" adll kolajlarda mevcuttu. 

Bu davran1§ "Mezar Kitabeleri" ve "Apotezioler" serilerinde "iki Ki§i" gibi tablolar
da Szajna'nin assamblage'a ilgi duyarak bez ustune kukla par9alan, góvdeleri 
vb. kullanmas1 ile surdu. 

1978 y11indan itibaren grafik ve resim 9e§itlemeleri ile yarat11an "Kannca Yu
vas1" serisinde góruldugu gibi uzayla duz i§aret aras1ndaki ili§kinin surekli olarak 
9ózulme istegi belirgindir. Malzeme karma§as1 ile kompozisyon ógelerinin den
gesi, degi§ik resim malzemeleri, varl1klann nitelikleri aras1nda meydana gelen 
9at1§madan yararlanmas1, kolaj ve 9evre duzenlemeleri ba§ta olmak uzere Szaj
na'nin tum yap1tlannin ózellikleridir. 
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Bunlann sayesinde, Szajna'nin 9all§malannda sanat91nin yaratma surecinin 
izi, genelliklekullanilarak yiprat1lm1§, ger9ek nesnelerden kaynaklanan 9e§itli mal
zemelerin analizinden, insani O§ln durumlarda górmekle yogunla§tmlarak tek an
lamll a91k b ir i<;erigin sentezine giden yolun belirtisi kallr. 

Madde ile fikir, soyut ile somut aras1nda bitmeyen bir oyun oynanir, buton 
bunlara ragmen Szajna'nin plastik 9all§malannda nesnenin geli§i guzel §ekline is
tenilen anlam kat1lmakta, 09 boyutluluga yakla§makla veya 9ok nitelikli malzę
meden hareket ederek onu hem degi§ik hem de ortakla§a bir fikre tabi olan 
tek cins maddeye dónO§turmekle yeni bir objenin (tableau objetnin) yarat11ma
s1 ama9 edinilir. 

Jozef Szajna plastik anlatm tiyatrosunun ózunde 9agda§ sonatin kurmac1l1k, 
kinetik, kolage, asamblage, happening, 9evre duzenlenmesi, aksiyon sanat1 gi
bi geleneksel olmayan akmlar1n sundugu imkónlann sentezini ger9ekle§tirerek ti
yatro dilinin plastisitesini etkinle§tirmektedir. 

Tiyatronun ózelligi plastik olma niteligine ne denli bagl1 ise, sanat1nin plastigi 
de teatra! olmas1na baglld1r. 

1977 y111nin 14 Aral1k gunu Var§ova'da 6 Temmuz l 984'te de istanbul'da 
yapt1g1miz sóyle§ilerden bazi k1smlan aktanyorum: 

Tiyatronuzda tekstin rolu nedir? 

Ben edebl tiyatroya kar§1ym. Tiyatro góruntuden al1r gucunu. Bazi aktórler 
edebl tiyatroyu korumaya kalk1yorlar, ben onlan tembel buluyorum, kolay yolu 
se9iyorlar. Edebl tiyatronun yeri radyodur. 

Siz imaj1 one ahp teksti bu imajdan dogrultuyorsunuz denilebilir mi? 

Ben ressamm, góruntumun gucunu ve tesirini kullaniyorum óncelikle. 

Resimde ve tiyatroda vard1gin1z butunlugu ve imaj gucunu neye bagla-
yabilirsiniz? 

l 7 ya§mdan 22 ya§ma kadar Auschwitz'de ate§ ve ólum deneyimlerinden 
ge9tim. Kaba kuweti protesto ediyor, 9agda§ insani uyanyorum sanatla. Resim
le yaz1p góruntu ile konu§uyorum. 

Hep tehlikeyi se9tim riske girdim, hayat1mda ve sanatmda. Buton ac1lanna 
ragmen guzel ve dogru bir gen9lik ya§ad1m diyebilirim, o yuzden de kaybet
mekten korkacak bir §eyim yok. 

JOZEF SZAJNA 

Mehmet GULERYUZ 
Milliyet Sonat Dergisi 

Say1:yeni dizi/l oo 
Temmuz, l 984 
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2. Drama Ili. 1961 . kan§1k teknik, l 02 X l 02 cm 
·:·:::·:·:·:-:-:=:=:-:::::.;:;:::::::::;:;:;:;:;:::;:;:::::::·:::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:·:;:;:·:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::·:;:·:::::::::::::::::;:::::::::::::::::;:;:::::::::::::;:;:;:;:;:· :·:······ 

l . Kitabe/l 960. Kan§1k teknik. l 02 X l 20 cm Var§ova Ulusal Muzesi 

··" 
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4. Oturan ki§i. 1966. kan§1k teknik 123 X l 03 cm. 

3. Nikolay Gogol'un "Mufeti§"i uzerine ~e§itleme mask. 1963. kan§1k teknik. 48 X 68 cm. 
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5. Kirmiz1 §apkali Ki§i. 1964. kolaj. l oo X 70 cm. BydgoszczyYerel muzest. 
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6. Resim ve Deri. Kan§1k teknik. 11OX11 O cm, 
"Sendzimir ad1na Krakow-Nowa Huta. Kultur Dernegi. 

JOZEF SZAJNA 
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7. izler. 1 96 7. Kan§1k teknik. 1 20Xl 20 cm, Chelm Yerel Muzesi. 8. Otu ran Ki§i. 1 96 7. Kan§1k teknik. Bydgoszczy Yerel Muzesi. 

42„ .................................... „ JOZEF SZAJNA 
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9. Cami! Dolap. Mask ve Sa9larla. 1967. Kan§1k teknik. 80 X 50 cm Chelm Yerel Muzesi. 

13. <;evre-izler 1971. Kan§1k teknik. Var§ova Studyo Sonat Merkezi. 
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11. Ayakkab1lar Duvan. <:;evren Kompozisyonu. l Versiyon. 1970. 

12. Siluetler ve gólgeler. Kan§1k teknik. Var§ova Studyo Sonat Merkezi. 
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14. c;evre-izler l 971 . Kan§1k Teknik Var§ova Studyo Sonat Merkezi. 

13. Anilar. 1970. Venedik Sonat Bienali. 
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1 5. c;evre-izler 1971. (Ba§) Kan§1k teknik. Var§ova. Studyo Sonat Merkezi. 

1 6. Sunak. 1971 . Kan§1k teknik. 80 X 65 X 55 cm. Var§ova Studyo Sonat Merkezi. 
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l 7. ikili. l 966. Kan§1k teknik. l 20 X l oo cm. Lodz Sonat Muzesi. 

18. c;evre-Siluetler ve Gólgeler. 1973. Vor§ova Studyo Sonat Merkezi. 
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1 9. A§k. 197 4. Kolej. 97 X 64 cm. 20. §amon. 1 986. Kan§1k teknik. 11 4 X 84 cm. 
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21 . Girdap. 1 986. Yagl1boya, akrilik. 160X200 cm. 22 . Mask. 1986. <:;izim, 67 X 86 cm. 
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24. Ads1z. 1962. Kan§1k teknik. Moskova Pu§kin Muzesi. 

23. Artiklar/1978 . Kan§1k teknik. 28 X 34 X 9 cm. 
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26. <;evre-Panik Tiyatrosu. l 98 7 

25. <;evre - DRANG NACH OSTEN - DRANG NACH WESTEN l 98 7. 

KOrl§lk Teknik. 400 X l ooo X 400cm. 
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27. Kórdugumden <:;1k1§. 1988. Akrilik, yagllboya. 180X180 cm. 
28. Kad1n. 1988. Akrilik, yagl1boya. 180 X 180 cm. 
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29. otoportre-6. 1987. Kolaj. 50X65cm. 
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POLISH FOREIGN TRADE COMPANY 
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT Ltd. 

Chalubinskiego 8, 00-950 WARSZAWA, POLANO 
P.0.8ox: 638 · Phone: 30-10-00, 30-20-00 

Telex: 814 351 pl · Fax: 30-08-41,?.0-08-42 pl 

construction of "turn key"· - power plants, planning, exploitation 
repair and modernization of power plants, planning and supply of 
distribution systems; of electric schemes and telecommunication 
systems, environmental protection, 

supply of power generating electrical and telecommunica
tion equ'ipment, among others: 

boiler plants, turbines, generators, transformers, HV and 
LV switch gears, electric motors, lighting fittings, cables and 
wires, cabie machines, primary and secondary chemical 
power sources as well as machines for their production, 
telephone exchanges and sets, 

relevant services in above-mentioned industries 


