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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę projekt uchwały

w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora.

(-) Janusz Sepioł

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Tadeusza Kantora
6 kwietnia 2015 roku minie 100 lat od urodzin Tadeusza Kantora – malarza, scenografa,
teoretyka sztuki a przede wszystkim – człowieka teatru. Uważany jest powszechnie za
jednego z najwybitniejszych twórców i reformatorów teatru XX wieku, a stworzony przez
niego teatr Cricot 2 osiągnął międzynarodowy sukces, przyczyniając się do wielkiej promocji
kultury polskiej na wszystkich kontynentach.
Historia dramatycznie odcisnęła się na życiu i twórczości Tadeusza Kantora. Jego ojciec
zginął w Oświęcimiu. Studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych przerwała okupacja,
podczas której Tadeusz Kantor organizował podziemny Teatr Niezależny. Odgórne
wprowadzenie realizmu socjalistycznego jako obowiązującej doktryny artystycznej przerwało
na kilka lat jego pracę dydaktyczną i wyłączyło z oficjalnego życia artystycznego. Po
przełomie październikowym sztuka Tadeusza Kantora została dostrzeżona w Europie
Zachodniej. Odtąd Kantor stał się swoistym łącznikiem polskiego środowiska artystycznego
z europejską awangardą. Zaszczepił na polskim gruncie sztukę informel, konceptualizm,
heppening. Prawdziwym przełomem stało się przedstawienie „Umarła klasa” oklaskiwana
w wielu stolicach świata. Dłuższe pobyty artystyczne związały Tadeusza Kantora z Florencją
i Norymbergą. W ostatnich latach życia, obok realizacji nowych przedstawień, skupił się na
tworzeniu specjalnej instytucji dokumentującej jego twórczość – „Cricotece”. Jesienią
br. w Krakowie dokonano otwarcia nowego gmachu „Cricoteki”, który już stał się ikoną
nowoczesnej polskiej architektury. Tadeusz Kantor był jednym z najbardziej aktywnych
uczestników Kongresu Kultury Polskiej przerwanego ogłoszeniem stanu wojennego
w grudniu 1981 roku.
Teatr jest sztuką ulotną – niełatwo jest przekonać współczesnych o wielkości wydarzeń,
z których zachowała się zaledwie szczątkowa dokumentacja. Ale wpływ intelektualny i
artystyczny dziedzictwa Tadeusza Kantora na współczesną kulturę polską jest ogromny.
Stawia go w rzędzie takich artystów jak Matejko czy Wyspiański.

W stulecie jego urodzin Senat RP, pragnąc wyrazić hołd dla jego twórczości, ustanawia
rok 2015 Rokiem Tadeusza Kantora.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
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