
 

 

Jarosław Figura –  ur. 08.09.1968 r. w Ciepielowie  

(OBECNIE WOJ. MAZOWIECKIE ) 
-  polonista, aktor, scenograf  i reżyser 

 
- absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

oraz Podyplomowego  Studia Reżyserii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu , 

 

- od 1991r. aktor i dyrektor techniczny Sceny Plastycznej KUL, z którą 

zrealizował kilka spektakli autorskich Leszka Mądzika. Zagrał w ponad 2000 

przedstawień Sceny Plastycznej, 

- współpracował z Działem Publicystyki Kulturalnej Polskiego Radia Lublin, 

a w 2010 r. założył w Lublinie Teatr Skarpa, 

 

- występował na scenach większości krajów europejskich, a także m.in.  

w Australii, kanadzie, USA, Meksyku, Brazylii, Peru, Indiach, Egipcie, 

Iranie, Libanie i Syrii. Uczestniczył w wielu warsztatach u boku Leszka 

Mądzika i przygotowywał wystawy scenograficzne Teatru Scena Plastyczna 

KUL 

 

 Program : 

godz. 10.00 – 15.00 –„ Spektakl - symbioza środków wyrazu” 

 W programie warsztatów - podstawy tworzenia scenariusza wybranego 

przedstawienia; umiejętny dobór muzyki, światła, scenografii, kostiumów, 

choreografii; wybrane techniki aktorskie; praca z tekstem. Praktyczny udział 

(w tym aktorski) wszystkich uczestników w przygotowywanej etiudzie 

teatralnej  -  ćwiczenia na scenie  

                        /proponujemy zabrać wygodny strój i obuwie na zmianę /   

godz.  12.00-  12.30 – przerwa obiadowa,  

godz. 15.00 – zakończenie i wydanie zaświadczeń o udziale 

                       w  warsztatach 

 

Warsztaty pn. „Spektakl – symbioza środków wyrazu” 

 

Bliższych informacji o warsztatach udziela 

Krystyna Czura  tel. 16 632 96 35 

sekretariat@mdk.lubaczow.pl 
www.mdklubaczow.pl 

 

Koszt za udział w warsztatach wynosi 80zł netto + podatek VAT 23%  

*  = 98,40zł brutto 

* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze 

środków publicznych. 

      Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o pobranie 

      i przesłanie podpisanego oświadczenia. 

Kwotę należy przesłać do dnia 17 lutego  2017 r. na konto: 

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 

83 9101 0003 2001 0011 8747 0001 z dopiskiem:  

Warsztaty „ Spektakl – symbioza środków wyrazu” oraz  imię i nazwisko 

uczestnika.  

Nieobecność na warsztatach po uprzednim zgłoszeniu i dokonaniu wpłaty, 

wiąże się z poniesieniem kosztów.  
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