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Uniwersum estetyczne Małgorzaty Szczęśniak, od trzydziestu lat tworzącej scenografie dla 

Krzysztofa Warlikowskiego, jest nierozerwalnie związane z wizjami scenicznymi tego 

reżysera. Po uzyskaniu dyplomu na ASP w Krakowie w 1972 studiowała również filozofię i 

psychologię kliniczną na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1972-1976. W 1984 ukończyła 

wydział scenografii na krakowskiej ASP. Z nami rozmawia o swojej pracy, a zwłaszcza o Don 

Carlosie, piątej produkcji, jaką w Operze Paryskiej zrealizował tandem Warlikowski- 

Szczęśniak. 

Poszukiwanie czystej przestrzeni… 

Opera ma swoją tradycję w dziedzinie dekoracji. Często praca nad przestrzenią polega na 

ilustracji scenicznej – na tworzeniu obrazów, które podkreślają piękno muzyki. Z moimi 

scenografiami jest odwrotnie, są antydekoracyjne. Przez dekoracyjność rozumiem wszelkie 

dodatki, mające za zadanie tworzyć „piękną” przestrzeń: kwiaty, dywany, rzeźby… 

Zawsze poszukuję czystej przestrzeni. 

Przekładając swoje pomysły na przestrzeń, zawsze rozumuję jak architekt. To dlatego moja 

scenografia do Ifigenii w Taurydzie1– nasz pierwszy spektakl w Operze Paryskiej – wzbudziła 

tyle protestów! Zamiast Grecji antycznej i kolumn doryckich publiczność miała przed sobą 

ścianę będącą lustrem, w którym się odbijała! 

Czystość przestrzeni bierze się z drewna, metalu, szkła, ceramiki, betonu… Wszystkie one 

nadają przestrzeni strukturę w sposób organiczny, w swej radykalności dodają jej przejrzystości 

i ją oczyszczają. Takie podejście może się wydawać proste, wręcz naiwne, a jednak każdy 

materiał ma swoje własne cechy o wielkiej wartości estetycznej. 

 

 



Dramaturgia materiałów 

Wybór materiału zawsze uzasadniony jest dramaturgią. W Zamku Sinobrodego2 posępne, 

wilgotne mury zamku oddaje struktura zrobiona ze szklanej kostki. Ten materiał emanuje 

chłodem: gruby, kompletnie nieprzejrzysty, wygląda właściwie okrutnie. 

Często posługuję się drewnem, lubię jego szlachetność. W Don Carlosie to podstawowy 

element scenografii. Zainspirowały mnie wyłożone drewnem wnętrza hiszpańskiego Escurialu. 

Ale dramaturgiczny sens drewna zmienia się w zależności od produkcji i przestrzeni scenicznej. 

W Sprawie Makropoulos3 wykonana w drewnie sala kinowa powstała z inspiracji berlińskim 

modelem z lat 1930. W Pelleasie i Melisandzie4 drewno stanowi odwołanie do willi Hügel 

wzniesionej przez potężną rodzinę Kruppów, znanych „przemysłowców”. Jakkolwiek 

inspirowałam się tą luksusową willą, tło przedstawień odbywających się podczas Rurhtriennale 

– Jahrhunderthalle w Bochum była pierwotnie industrialną halą ekspozycyjną – nie ma nic 

wspólnego z salą Opery Bastille. Tym razem drewno jawiło się jako materiał kontrastujący ze 

stalą, nie tak brutalny, cieplejszy. 

Surowość Escurialu 

Ciężka, surowa atmosfera tego hiszpańskiego pałacu z XV w. jest przejmująca. Zarówno 

ściany, jak i parkiety czy sufity są bardzo ciemne – mamy tu szeroką gamę brązów, pociemniałe 

złocenia, ciemne boazerie. Mroczne wnętrza Escurialu są tym bardziej fascynujące, że 

gwałtownie kontrastują z oślepiającym śródziemnomorskim słońcem i jego białym światłem. 

Oczywiście orientalna zmysłowość bawiła się efektami świetlnymi w arabsko-andaluzyjskich 

pałacach w muszarabijach – np. w wybudowanej przez Nasrydów Alhambrze w Granadzie, 

lecz rekonkwista, która nastąpiła wiek później, narzuciła sztywny  katolicyzm, który objął 

nawet architekturę wnętrz. 

Surowość tego pałacu wiąże się również z wizją monarchii naznaczoną ascetyzmem 

kontrreformacji. Wystarczy przyjrzeć się ciemnym barwom obrazów Zurbarána czy 

powściągliwej surowości dworskich portretów Vélazqueza, by zdać sobie z tego sprawę.  

 

 



Klaustrofobiczna intymność 

Kontekst historyczno-religijny i liczne motywy związane z władzą czynią z Don 

Carlosa bardzo skomplikowaną operę, mimo że w tym wielkim dziele występuje zaledwie pięć 

głównych postaci! Don Carlos, Filip II, Elżbieta de Valois, księżniczka Eboli i markiz  Posa! 

Przestrzeń w Don Carlosie jest naznaczona wyraźną opozycją między oficjalnym życiem 

dworskim a skrywaną intymnością postaci. Pomysł na scenografię podsunął mi właśnie pałac 

w Escurialu – prawdziwy labirynt! A także muzeum Santa Cruz w Toledo. Zobaczyłam tam 

potężną nawę, o rozmiarach tak wielkich, że aż dziwnych, i mnóstwo drzwi prowadzących do 

małych pomieszczeń, które jak sobie wyobraziłam, wypełniały różne sekrety… 

Zaprojektowałam otwartą przestrzeń, dużą salę recepcyjną z parkietem i wysokimi ścianami 

pokrytymi drewnianymi płaszczyznami. Do tego doszły „pudełka”, które pojawiały się na 

scenie stosownie do sytuacji dramatycznej – sale do szermierki, prywatne kino, więzienna cela. 

Te zamknięte, prawie klaustrofobiczne przestrzenie obrazowały psychikę postaci.  

Sunąc do przodu z zakrytą twarzą... 

W Don Carlosie jest mnóstwo sekretów. Tytułowy bohater ukrywa swą nienawiść do ojca, 

który poślubił kochaną przez niego kobietę, Elżbieta ukrywa miłość do Don Carlosa, 

księżniczka Eboli jest metresą króla, ale potajemnie kocha Don Carlosa. Te nieszczęśliwe 

miłości i duszące więzy w imię królewskiej godności odbierają tym nieszczęśnikom wszelką 

swobodę. 

W naszej dramaturgii zasadniczą rolę gra maska. W pierwszym akcie wśród zieleni u furty 

klasztoru św. Justa księżniczka Eboli śpiewa pieśń o welonie. Myśląc o tej pieśni, w której 

pobrzmiewa inspiracja Orientem, a także o jakże aktualnej kwestii zakrywania włosów chustą, 

zaprojektowałam zamknięte wnętrze – salę do fechtunku – w której schowane za maskami 

kobiety z artystyczną swoboda posługują się floretem.  

Postaci chowają się również po muszarabijach. Mnich, samotna postać, która snuje się po 

krypcie Karola V, zawsze ma na twarzy maskę: jego enigmatyczną sylwetkę można dostrzec 

jedynie poprzez orientalne kraty. 



W naszych oczach Inkwizytor, najpotężniejszy człowiek w tej operze, nie jest ślepcem. Ubrany 

w anonimowy strój, ukrywa spojrzenie i emocje za ciemnymi okularami i porusza się 

zamaskowany, prawie niewidoczny, szpiegując wszystkich.  

Don Carlos, melancholijny Hamlet  

W naszym zamyśle dramaturgicznym Don Carlo to postać szekspirowska, ktoś jak 

melancholijny Hamlet, a świat jest postrzegany z jego punktu widzenia. Żeby dać miejsce temu 

subiektywnemu spojrzeniu stworzyłam na proscenium przestrzeń intymną. W mojej scenografii 

do Króla Rogera5 na proscenium rozgrywały się królewskie wizje przeszłości – cała opera 

działa się pod znakiem retrospekcji. Nie poszliśmy równie daleko w Don Carlosie, bo tym 

razem nie chodziło nam o tego rodzaju stosunek do czasu minionego. 

Przestrzeń Don Carlosa wyobraziłam sobie jako ciasne więzienie jego świadomości – wyraźnie 

wytyczony wąski pasek na brzegu kanału dla orkiestry, biegnący przez szarą, zimną jak beton 

podłogę. Don Carlo jest więźniem swego losu, i to na wszystkich poziomach, a dzieje się tak z 

powodu jego miłości do Elżbiety, podporządkowania ojcu i lojalności wobec Markiza. 

Obrazek z lasu Fontainebleau na początku opery nie pojawia się w wersji włoskiej Don Carla. 

Rzecz dzieje się we Francji, infant spotyka się z ukochaną. Oczarowany jej urodą, ujawnia jej, 

kim jest. Miłość potrwa krótko, bowiem jego ojciec zmienił zdanie i ostatecznie sam postanowił 

ożenić się z Elżbietą. Ta usunięta z wersji włoskiej scena istnieje w wersji francuskiej, a my 

musieliśmy powiązać ją dramaturgicznie z następnym aktem: dlaczego nagle Don Carlos staje 

się postacią tragiczną? Trzeba było dodać złożoności jego postaci. 

I tak ten pierwszy obraz stał się najbardziej intymną sceną z udziałem Don Carlosa, który 

znajduje się na proscenium i myśli o swej niemożliwej miłości do Elżbiety. Z rozpaczy przeciął 

sobie żyły. Kiedy stracił przytomność, ponownie przeżył spotkanie z nią w formie flash-backu. 

Już od samego początku Don Carlos jest człowiekiem zagubionym. Nie wiadomo, jak ten 

dramat skończy się dla niego. Na początku dzieła mamy wiele pytań i żadnych odpowiedzi. Nie 

znamy przeznaczenia postaci. 

W sztuce lubię sprzeczności! 

Pomimo religijnego zbytku kontrreformacji sztuka hiszpańska ma w sobie niemal 

„protestancką” surowość. Tę sprzeczność odzwierciedlają kostiumy i ruch sceniczny.  

Chcieliśmy uniknąć jakiejkolwiek spektakularności podczas tłumnych procesji w akcie II. Chór 



złożony z ludu, zakonników i deputowanych znajduje się w monumentalnym zbudowanym z 

drewna amfiteatrze. Odgrywa rolę obserwatora, jak w teatrze protestanckim. W tych sztywnych 

ramach emocje są bardziej widoczne. 

Pomysł wielkiej przestrzeni służącej jako sala recepcyjna był ciekawy, bo pozwalał nam grać z 

samotnością postaci: w tak olbrzymiej, nagiej przestrzeni obecność samotnej istoty, która modli 

się na klęczkach zyskuje ogromną siłę! 

W całym przedstawieniu bierze udział sześciu statystów, służących ubranych w historyczne 

kostiumy, do których należy organizacja rytuałów i ceremonii. Azjatyckie pochodzenie tych 

statystów to aluzja do prekariatu pracowników ze Środkowego Wschodu.  

Moda lat 50. 

Do minimalistycznego ruchu dochodzą skromne kostiumy. Zainspirowałam się, z wyjątkiem 

kilku haftowanych aplikacji na królewskim trenie, modą lat 50., zwłaszcza pełną rygoru 

estetyką domu mody Dior. Tak więc moje kostiumy mają bardzo wyrazistą strukturę i, jak 

sądzę, nie są zbyt wygodne. 

Powojenna moda kojarzy mi się z kostiumami w sztuce hiszpańskiej, np. ze sztywnymi 

sukniami z portretów dworskich Vélazqueza. Zainspirował mnie również obraz Goi – portret 

księżnej Alby w czarnej sukni. Ta suknia była też inspiracja dla kreatora mody Balenciagi! Na 

swój własny sposób przełożyłam szczególny charakter hiszpańskich sukni na bardziej 

współczesną estetykę.  
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