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Napijmy się pogrzebowej!
Zapolujmy na wolność!
Zróbmy zamach stanu na system,
który twierdzi, że najlepsza dla
nas jest albo pańszczyzna, albo
szubienica!

Recenzja spektaklu W imię Jakuba S. autorstwa Aleksandry
Pyrkosz na s. 2.

Kurwi Szela
i Arystokrata
Szubienicki to ja
Dramat W imię Jakuba S. Pawła
Demirskiego zwraca uwagę na
kondycję emocjonalną, psychiczną, a także ekonomiczną współczesnego Polaka.

Recenzja Natalii Grygiel na s. 4.

Nie czuję się częścią mainstreamu
O kredytach, klasie średniej, frustracjach, mainstreamie i rewolucji z Pawłem Demirskim,
autorem sztuki W imię Jakuba S., rozmawia Anna Petynia na s. 5.
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Napijmy się pogrzebowej!
„Jo wos bede kosił, jak nad wami bede moc
mioł!”. Bunt, rewolucja, agon klasowy i krew –
tego chyba nam brakuje. Włączmy na „dwadzieścia cztery ha” romantyczno-tragifarsowy bunt
tlący się głęboko w naszych trzewiach i wątrobach, dajmy ujść żółci! Zapolujmy na wolność!
Zróbmy zamach stanu na system, który twierdzi,
że najlepsza dla nas jest albo pańszczyzna, albo
szubienica!
W imię Jakuba S., niezależnie od tego, jak dobrym
byłby spektaklem, to zastanawia fakt, dlaczego
wokół niego robi się tyle
zamieszania? Nie od dziś
przecież teatr krytykuje system, rzeczywistość
i mentalność. Z reguły,
gdy dotykał kwestii społecznych, spotykał się z
buntem krytykowanych.
Dlaczego już od września
na hasło „Strzępka” lub
„Demirski” niektórym skacze ciśnienie, innym robią
się zmarszczki na czole,
jeszcze inni pukają się w
głowę. Mam wrażenie, że
(jak to zostało wspomniane podczas dyskusji z twrcami po spektaklu) wiele
zawdzięcza się krytykom,
którzy chyba sobie nawet
nie wyobrażają, w jaką
moc posiadają, będąc panami słowa i, tym samym, opiniotwórcami. Dodajmy jeszcze
protest niezadowolonych-kulturalnych i tlący się gdzieś
resentyment, który żywi się sztuką, jaką jest chociażby niniejsza produkcja.
Było dużo wszystkiego: bałagan, połamany słup wysokiego napięcia, powrzucane na stos zepsute krzesła

obrotowe – jak protezy rąk czy nóg, albo trupy po rewolucji, drzwi – niby do łazienki, ale jednocześnie i do
schronu, śnieg – niby jasny i przyjemny, jednak brudny i
trochę przypominający pył atomowy. Bogato było też w
języku: porównania, zbitki słowne, riposty, pomieszanie
XIX-wiecznej polszczyzny ze współczesnym bezkształtnym postmodernistycznym slangiem. Było muzycznie,
rytmicznie, współcześnie, tradycyjnie, multimedialnie,
straszno, śmieszno – jednocześnie. No dobrze – skoro już
uzgodniliśmy, jak było i dlaczego tak „strasznie fajnie”, to
zapytajmy o przesłanie.
Na początku był kredyt.
Strzępka zauważa, że jak
jesteś bogaty, to stać cię
na pożyczkę, możesz sobie pozwolić na rzucenie
się na głęboką wodę. Dodam, że najlepiej, jak masz
umowę o pracę, bo wtedy
i zarobek pewny, i spłata jak z płatka, i uśmiech
pani z banku jak w banku.
Bohaterów spotykamy w
trzech sytuacjach, w których starają się o kredyt
hipoteczny, aby przybić
swój własny gwóźdź do
własnej podłogi i wytrzeć
buciory w wycieraczkę z
podobiznami tych, którzy
obmyślali różne plany budżetu „aby żyło się łatwiej”.
Realizatorzy pokazują, że
wkraczamy w czasy, kiedy
spłata domu przed śmiercią jest niezłym wyczyRys. Joanna Libuda
nem. Problem polega na
tym, że przed śmiercią już nie ma kto w nim mieszkać. Aby
do tego dopuścić, trzeba najpierw o ten kredyt się starać,
a przypomina to psa goniącego własny ogon, zupełnie
bez sensu. Podobnie jak głoszenie antykapitalistycznych
filipik, zastanawianie się, dlaczego jest, jak jest? Bohaterka
odgrywana przez Klarę Bielawkę doszukiwać się będzie w
tym jakiejś kary za niezdane egzaminy, nieodrobione lekcje z przeszłości, podejmie próby racjonalizacji. Ale może
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Isaiah Berlin, brytyjski historyk idei,
Żyd, rozgraniczył dwa rodzaje wolności.
Pierwsza, pozytywna, jest wolnością do
(chociażby wyborów, zgromadzeń) i
wolność negatywną – od (od przymusu, ingerencji w życie prywatne). Postaciom Demirskiego i Strzępki odebrano
obie. Mogą sobie żyć w wolnym związku, wyjeżdżać na wakacje, nie chrzcić
dziecka, ale nie uciekną od uwikłania w przeżywanie nie
swojego życia. Wszyscy żyjemy wykreowanymi przez system problemami. Przeżywamy nie swoje święta, cieszymy
się nie swoim szczęściem: „wzrost PKB – hurra!, stadiony –
hurra!, koniec kryzysu – hurra!”. Podczas gdy martwimy się
lub cieszymy tym, co krąży w mediach, życie ucieka nam
przez palce. Nie mamy nawet wolności wyboru, co powinno nas cieszyć – zaraz skarci nas kolega, albo pracodawca
zajrzy na naszego „fejsunia” i zastanowi się, kogo, u licha,
zatrudnił. Największą wolność mają grubi bankierzy, otyli
panowie pieniądza z pozlepianymi od płynącej śliny (na
myśl o pieniążkach, oczywiście) kartami prawa bankowego. To im przyszło decydować o szczęściu obywateli państwa, rodziców, a potem dziadków.
Smutna prawda jest taka, że rozwiązania nie ma, rewolucja nie może się zakończyć sukcesem, bo rewolta przeciw
kapitalizmowi nie jest rewolucją przeciwko jednej partii,
jednemu imieniu, jednemu krajowi. To wojna przeciw
bezkształtnej abstrakcji, mającej wiele imion, zmieniającej nazwy, jest współczesnym Legionem. Zresztą, jak wyglądałby ten sukces? Zapewne znowu byłaby to utopia,
która w realizacji doszłaby do jeszcze krwawszych zajść.
Był Hitler realizując swój planem czystej rasy, mordując w
efekcie miliony istnień. Był kapitalizm, który zabija w wyrafinowany sposób – zabija ludzi w Afryce, gdzie żyje się
za mniej niż za 1,5$ dziennie. Nie potrzebujemy kolejnego
poślizgu, ale nie wiemy też, czego potrzebujemy. Jakub
Szela buntuje się przeciw szlachcie, chce znieść pańszczyznę, chce wolności i docenienia jego, jego sąsiadów i ludzi

Fot. Bartłomiej Sowa

właśnie rozwiązania nie ma? Bohaterowie już od samego początku czują,
że coś w tym systemie jest nie tak. Nie
chcą kredytu, ale jakoś ich ciągnie do
pani siedzącej w banku. Na proste jej
pytanie: „Co państwo robią w życiu?”,
odpowiadają: „Błąd”.

mu podobnym, jako istot ludzkich. Rok 1848 to prawie
60 lat po naszej pierwszej konstytucji, która miała złagodzić sytuację chłopów pańszczyźnianych. No i dobrze,
przyznajmy, że jesteśmy tymi chłopami. Chcemy pić w
Starbucksie, żeby wyglądać jak ci z Zachodu, chcemy kupować w Ikei, żeby mieć katalogowe mieszkanie, ale tak
naprawdę… to nie my. To nie nasza wolność. Jak możemy
uważać ten utracony raj za wolność, kiedy zniewala się
nas jeszcze bardziej niż w punkcie wyjścia – kiedy staje się
naszą pańszczyzną?
Moim zdaniem, kredyt niczemu tu nie jest winien. Nie
pieńmy się na Strzępkę i Demirskiego, że porównują
kredyt do chłopskiej pańszczyzny. Skupmy się raczej na
życiu bez niego, na własnym wyborze, na kreowaniu własnej wolności, na radości ze swoich świąt, cieszeniu się
własnym szczęściem. Pewnie nasz syn nie pójdzie już do
fabryki, a kobiety pewnie zwalczą ten patriarchat i będą
pracować. Świat się zmienia, ale żeby odczuwać wstyd
za naszych głośno jedzących ojców? Wstyd za chłopskie
korzenie? Wstyd za ojca? To takie bez sensu. W pertraktacjach z systemem nie pomogą nam rozmowy przy okrągłym stole. To kwestia osobistych negocjacji. Myślę, że W
imię Jakuba S. jest spektaklem-pytaniem. To nie jest zbiór
odpowiedzi, czego nie zrozumieli niektórzy krytycy, stąd
to całe medialne nieporozumienie. Niechybnie włożono
w usta realizatorów stwierdzenia, pod którymi kazano im
się podpisać w ciemno.
Aleksandra Pyrkosz
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Kurwi Szela i Arystokrata Szubienicki to ja*
Dramat W imię Jakuba S. Pawła Demirskiego zwraca
uwagę na kondycję emocjonalną, psychiczną, a także ekonomiczną współczesnego Polaka. Co zatem
można zdziałać, gdy pod ręką jest nóż, a na zmianę rzeczywistości ma się tylko dwadzieścia cztery
godziny? Pokroić w plasterki polski symbol narodu
chłopskiego – schaboszczaka, a także z góry nakreślone przez władze arystokratyczne zasady, które
często są głównymi reprezentacjami narzuconego
stereotypu. Jesteś chłopem, więc twoim marzeniem
jest leniuchować w wiśniowym sadzie. A gdy nie stać
cię na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, to jesteś
uzurpatorem wyżyny, na którą nigdy nie wejdziesz,
bo nie odziedziczyłeś jej w spadku. W imię Jakuba
S. to opowieść o człowieku, który upada dwa razy.
W pierwszej scenie Jakub Szela, nazywany również Panem
Diabłem, odśpiewuje zmieniony tekst Gorana Bregovicza:
„Lud się budzi, rząd truchleje. Nie ma mnie bez ciebie”.
Powoli zapala się światło. Szela Stoi mocno i pewnie, patrzy złowieszczo na publiczność. Przestrzeń przypomina
śmietnisko – miejsce dla tych bez domu. Po prawej stronie sceny: kuchenka, obok niej twarzą do ziemi leży Dziedziczka z widły wbitymi w plecy. Drzwi ukośnie wyłaniają
się spod ziemi. Po środku stoi konstrukcja przypominająca metalowy słup telegraficzny. Podłoga pokryta jest
śniegiem i krwią. Zaczynają pojawiać się inne postacie.
Biff jest współczesnym synem Jakuba S., który chodzi na
psychoterapię by wyleczyć się z kompleksów niskiego
pochodzenia. Przedstawiciele klasy średniej w tym spektaklu żyją przepełnieni fałszywą nadzieją. Jak wychodzi
im wykorzeniania własnego źródła? Snują nie swoją opowieść, nie obchodzą swoich świąt bo – dla finansowego
bezpieczeństwa wolą śnić sen o Warszawie i próbują zasymilować się z tymi, którzy tak naprawdę udają swój pre-

stiż finansowy. Jest to swoisty pogrzeb własnych korzeni.
Język stanowi ważną cechą tożsamości narodowej, więc
Biffa, Sekretarkę, Lindę czy Heinricha Wagnera demaskuje
wiejska gadanina.
Nie wychowaliśmy się w systemie kastowym, więc chcemy
mieć prawo do lepszego życia. Kulturowo jesteśmy wyposażeni w potrzebę dążenia do celu. System ekonomiczny
jednak uniemożliwia nam posiadanie podstawowego dobra materialnego, jakim jest własny dom. W rezultacie kredytobiorcy gnębieni rozpaczą bezsenności wyskakują z
okien, a w najlepszym wypadku człowiek, który spłaca hipotekę wali łbem o ścianę. Zestawienie rabacji galicyjskiej
ze współczesnością wydaje się uzasadnione. Po spektaklu
zadałam sobie pytanie: jak wyglądałaby Polska, gdyby
Jakub Szela zamiast wykorzystać ten ‘jeden dzień’, wyskoczyłby z okna? Nie obchodzimy dnia zniesienia pańszczyzny, bo jest to historia niechlubna, chłopska. Patron z
widłami nie pasuje do białego orzełka na czerwonym tle.
Aktorzy, opowiadając o Jakubie Szeli, często zwracają się
bezpośrednio do widzów, poszukując w nich jego potomków. Chłopi podważali system pańszczyźniany, teraz
podważają system kapitalistyczny. W imieniu Jakuba nikt
się nie modli, bo oznaczałoby to, że jesteśmy tacy jak on.
Spektakl pozostawia nas z pytaniem, co zrobilibyśmy na
jego miejscu.
*Szanowny Czytelniku, proszę wybacz mi wulgarne słowo, ale mam skurwiony mózg. Bardzo przepraszam, z natury swej klasowo-średniowej nie
przeklinam. Słowo na „k” jest mi absolutnie (nie)znane!

Natalia Grygiel

Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy im. Gustawa Holoubka oraz Teatr Łaźna Nowa w Krakowie
Paweł Demirski, W imię Jakuba S.
reżyseria: Monika Strzępka
scenografia, kostiumy: Michał Korchowiec, muzyka: Jan Suświłło, ruch sceniczny: Rafał Urbacki
producent: Tomasz Grzegorek, realizacja dźwięku: Krzysztof Sierociński / Piotr Mastalerski
realizacja świateł: Rafał Rudkowski, realizacja multimediów: Dariusz Kraszewski
występują: Klara Bielawka, Krzysztof Dracz, Dobromir Dymecki, Sławomir Grzymkowski,
Anna Kłos-Kleszczewska, Alona Szostak, Paweł Tomaszewski
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Nie czuję się częścią mainstreamu
O kredytach, klasie średniej, frustracjach, mainstreamie i rewolucji z Pawłem Demirskim, autorem sztuki W imię Jakuba S., rozmawia Anna Petynia.

mnie to nie jest trudne, ale z drugiej strony jestem w sytuacji,
kiedy przez 30 lat muszę zarabiać pieniądze. Pracować, poświęcać temu swój czas itd. To pewien rodzaj rzeczywistości,
chodzimy codziennie do pracy, jesteśmy cholernie niewyspani,
tęsknimy za weekendami – to jest pewna norma, w której świat
funkcjonuje. Natomiast ja chciałbym stanąć z boku i zastanowić
się, dlaczego to tak działa dlaczego jestem niewyspany, i dlaczego dobre śniadanie mam jeść tylko w weekendy. Plus poświęcać
czas dziecku jako rodzic – mam się czuć spełniony, bo pobawię
się z nim kolejką przez pół godziny dziennie?
Narastała w Tobie frustracja dotycząca tego systemu, w który
jesteśmy wchłonięci już w momencie narodzin?

Paweł Demirski, Monika Atrzępka, fot. Agnieszka Misiewicz

Anna Petynia: Dostaliście w końcu kredyt? Jest piękne mieszkanie, meble z Ikei?
Paweł Demirski: Tak, dostaliśmy w jakiś lewy sposób. Mieliśmy
jakiegoś lewego pana, który okazał się bardzo skuteczny. Jesteśmy po roku spłacania kredytu mieszkaniowego. Meble – tak,
mamy w dużej mierze z Ikei.
Szczęśliwi, jak rozumiem?
Owszem, choć zrozumieliśmy, że nie chcemy mieszkać we Wrocławiu. Jednak jest coś takiego, że dom jako podstawowe prawo
człowieka – dla nas trudno dostępne – ma sens, bo człowiek lepiej i pełniej funkcjonuje, gdy ma go w posiadaniu.
Paweł, mam wrażenie, że w spektaklu porównujesz to, że kredyty są w pewnym sensie współczesną formą pańszczyzny.
Myślę, że nie do końca tak jest, najłatwiej właśnie takie przesłanie wyczytać z tego spektaklu, ale to nie jest jego najważniejsza
myśl. Generalnie system zarabiania pieniędzy i spłaty pewnych
zobowiązań jest pewną formą zniewolenia. Nie mogę wycofać
się z niektórych rzeczy, mogę ewentualnie zmienić zawód. Dla

Wiesz, jest taka sytuacja, że zawsze podchodziłem z pewną
wątpliwością i podejrzliwością do ludzi, którzy pochodzą z bogatych domów. Myślę, że to trochę inny gatunek człowieka niż
ludzie, którzy z takich domów nie pochodzą i wszystko muszą
wydrzeć, albo spalają się w walce o to. Większość z nas pochodzi
z niebogatych domów, wynajmuje mieszkania, stancje, nie dojada na studiach. Doświadczają w pewnym sensie uczucia głodu,
przez tydzień jedzą ryż z kostką rosołową czekając na stypendium. To jakiś rodzaj frustracji, ja się z tym w pewnym momencie
pogodziłem, wiedziałem, że kiedyś się z tego wyjdzie. Mogę powiedzieć, że z tego wyszedłem, ale wszedłem w kolejne ciężkie
buty. Ktoś może stwierdzić – spoko, jakoś mi się udało, radzę sobie w zawodzie, co jest swego rodzaju luksusem. Z drugiej strony zobowiązania podjęte, by dalej żyć, też są ciężkie. Oczywiście
mam alternatywę, ale lubię to, co robię.
Mam wrażenie, że jesteśmy na tym etapie waszej twórczości,
na którym zostaliście wchłonięci w nurt główny. Otrzymujecie
nagrody, spływa do Was ładna kasa, a wy nadal walczycie z
systemem. Nie czujecie się wchłonięci? Wcześniej byliście w
pewnej kontrze, teraz jesteście jego częścią, chociaż nadal się
buntujecie.
To jest tak, że zawsze żyliśmy z teatru. Nagrody nie były dla nas
podstawą finansowej egzystencji, podstawą jest kasa za konkretne rzeczy, które robimy w konkretnym teatrze. Mógłbym się
poczuć syty, ale nie jestem, ponieważ jest to niepewny zawód,
cała przyszłość jest niejasna. Pracujemy teraz nad spektaklem o
Courtney Love, w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Staramy się w
nim zrozumieć czym jest tzw. oficjalnie pojęty sukces. Co znaczy
być osobą spełnioną, która postawiła na swoim. Przypomina mi
się, jak 10 lat temu dałem sobie dwa lata, by zaistnieć w teatrze.
Jakoś mi się to udało. Jakby się temu teraz przyjrzeć – czy jesteśmy w mainstreamie, czy nie, czy chcieliśmy w nim być czy nie
co znaczy być w nim spełnionym, a co nie – to pytania na które
jakoś sobie odpowiadamy. ‘Urefleksyjniamy’ to we wrocławskim
spektaklu.
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Czyli nie odpowiesz mi na zadane wcześniej pytanie wprost?
Odpowiem – nie czuję się częścią mainstreamu.
Właśnie o to mi chodzi.
Wiesz, ja wiem, jak jestem postrzegany. Wiem też, że w każdym
momencie może przyjść moment kryzysu twórczego, bezradności. Taki lęk jest gdzieś we mnie. Mainstream postrzegam tak,
że jak weń wchodzisz, to już z niego nie wypadasz. To tak, jak
urzędnik państwowy – pnie się w górę i niżej nie spadnie, bo mu
nie wypada. Jednak w przypadku artystów są fale – wznosząca
i opadająca.
Wrócę do spektaklu W imię Jakuba S. – wydaje mi się, że w tekście dość mocno uderzasz w klasę średnią, w mieszkańców
Warszawy.
To jest strasznie dziwne, ciekawe. Zauważyłem taką zasadę,
że ludzie spoza Warszawy mówią, że my atakujemy mieszkańców stolicy. Zaś sami warszawiacy nie czują się atakowani tym
przedstawieniem. Wychodzą z takim poczuciem: jestem z Kielc,
pojadę tam do babci, mamy. Ci ludzie zrozumieli fałsz swojej tożsamości, znaleźli szansę jej zrozumienia, zanalizowania. Reakcja
jednej z naszych znajomych: „cały czas udaję, że jestem intelektualistką warszawską i nią jestem, nie mogę się tego wyprzeć,
bo żyję w tym mieście. Wyparłam jednak z siebie ważny element
– jestem dziewczyną z Kielc, która wychowała się tam na blokowisku”. I ta osoba stara się tam wrócić. To jest budujące.

zarówno dla nas, jak i dla aktorów, bo przynoszę kolejne sceny w
odstępach czasowych – około 5 scen tygodniowo. Ta, którą napiszę rano próbowana jest na wieczornej próbie. Aktorzy się do
tego przyzwyczajają, Monika daje im też dużą swobodę, mają do
nas zaufanie, potem kolejne sceny łatwiej im zagrać.
To w którym momencie scenariusz jest gotowy?
Szczerze? Po pierwszej próbie generalnej wywaliliśmy jakieś 40
minut materiału…
Świetnie… Inspirujesz się Weselem…
Masz tutaj także poematy Brunona Jasińskiego, Słowo o Jakubie
Szeli – to, co Klara śpiewa.
Miałeś to jakoś szybciej zakodowane?
Po prostu wiedziałem, że ten temat – polska klasa średnia – musi
się zderzyć z tekstem Müllera. Wiedziałem, że to do siebie na
maksa pasuje, a potem, jak pojawił się Szela, wszystko razem doskonale się kompilowało.
Jaka jest klasa średnia? Kto do niej należy?
Klasa średnia to ludzie z korzeniami chłopskimi. Rdzeń jest ten
sam. Teraz mógłbym powiedzieć, że to ludzie, którzy mają kredyt, starają się o kredyt, aspirują do pewnego stylu życia.
To kim nie jest?

Jak jest z odbiorem spektaklu poza granicami kraju?
Graliśmy to w Indiach – kraju, w którym kody językowe i kulturowe totalnie nie pokrywają się z naszymi. To co jest ciekawe, my
w spektaklu korzystamy z figury rodem ze Śmierci komiwojażera
i – co ciekawe – to było dla nich czytelne. Mniej przez wątek Jakuba Szeli. Wiem, że teraz powstało kilka tłumaczeń tego tekstu
i ludzie się nim interesują.
W trakcie dyskusji stwierdziliście, że na pierwszej próbie tekst
rozpoczynającego monologu miał 11 stron, jednak nie wszedł
on do właściwego dramatu. Jak właściwie pracujecie nad
spektaklem?
Cała praca polega na tym, że wymyślamy wspólnie z Moniką temat, później ja coś do tego piszę. Zawsze na początku są postaci
– wiemy, kto to jest, skąd, jakie ma mieć przełamania i funkcje
w spektaklu. Na podstawie zderzeń tych postaci powstają sceny, zawsze też mamy wyobrażenie sceny finałowej. Wiemy też,
o czym mamy powiedzieć. Oczywiście jest to praca stresująca

Nie jest klasą niższą, czyli robotnikami na krótkich umowach,
nie wiem czy nauczyciele są klasą średnią. Dla mnie są, ale klasą
średnią niższego typu – ktoś kiedyś powiedział, że jest to klasa,
która żyje nie swoimi marzeniami za nie swoje pieniądze.
Powiedz mi jeszcze – co jest po rewolucji?
Po rewolucji jest cała masa trupów. Jest problem ze służbami
specjalnymi. Moim zdaniem ciągle się pytamy, czy będzie rewolucja, czy nie będzie. Jestem przekonany, że będzie. Rzeczywistość jest taka, że oficjalne media nie informują nas o wojnach
ulicznych, które się dzieją w czterech krajach europejskich pogrążonych w kryzysie. To jest przemilczane. Ludzie w końcu zareagują i coś z tego wyniknie. Będziemy patrzeć. Myślę, że gdyby u
nas wybuchłąa rewolucja, do władzy doszłyby głosy prawicowe,
bo są silniejsze od lewicy.
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W teatrze potrzebny jest spór
Z Krzysztofem Babickim, dyrektorem artystycznym Teatru Miejskiego, rozmawia Anna Petynia

Anna Petynia: Panie dyrektorze, to już drugi Pana R@port,
zaszły w nim ważne zmiany – proszę o krótkie podsumowanie festiwalu.
Krzysztof Babicki: Zmian nie robi się jedynie po to, by je robić. Zaprosiłem do tworzenia festiwalu Bogdana Cioska,
który ma o wiele bogatsze ode mnie doświadczenie festiwalowe – był dyrektorem Rzeszowskich Spotkań Teatralnych,
festiwalu Rzeczywistość Przedstawiona w Zabrzu. Podzielił
on moje zdanie – że to jest dziwne, że festiwal inscenizacji
wybitnych polskich dramatów współczesnych nie ma w jury
dramatopisarza. Uznaliśmy, że należy zaprosić kogoś, kto
należy do nurtu współczesnego, ale stoi już trochę z boku.
Z tego powodu zaprosiliśmy Sławomira Mrożka czy Janusza
Głowackiego, którzy – z czego bardzo się cieszę – zaproszenie przyjęli. Obok nich jest w jury kilku wybitnych krytyków
i zapewne toczą oni spór, z czego bardzo się cieszę, gdyż w
teatrze spór jest potrzebny. Oglądamy to, co jest najbardziej
istotne, kontrowersyjne w teatrze polskim, w takiej sytuacji
festiwal karmi się tym, co jest w repertuarach teatrów. Rok
temu mieliśmy duży problem organizacyjny. Bardzo żałowałem, że nie było Tęczowej trybuny na naszym festiwalu. W tym
roku po licznych podróżach dyrektora Cioska udało nam się
zaprosić spektakle, które uważaliśmy za najbardziej istotne w
Polsce, a przy okazji zupełnie różne. Festiwal powinien pokazywać różne oblicza teatru. Mnie właśnie to najbardziej w
teatrze fascynuje, a pracuję w nim już bardzo długo. Lubię
oglądać zwłaszcza coś innego od tego co ja robię w teatrze,
a przecież można oglądać rzeczy, z którymi się nie do końca
zgadzamy. Współczuję jurorom, bo obejrzane opowieści są
pisane tak różnym językiem teatralnym, że decyzja jest trudna do podjęcia. Nie chcę tu ferować wyników, bo jesteśmy
ciągle przed werdyktem.
Mimo wszystko spytam się o Pana typy…
Gdybym był jurorem miałbym problem z trzema spektaklami: wczorajszym W imię Jakuba S. – z bardzo wielu powodów

uważam, że jest to ważny spektakl, drugi to – ze względu na
kilka ról aktorskich i scenografię – Nieskończona historia Teatru Powszechnego z Warszawy, a trzeci spektakl, który bardzo lubię to Miki mister DJ Teatru Miejskiego. To trzy totalnie
różne spektakle, które mi szczególnie przypadły do gustu.

Wrócę jeszcze do prologu R@protu – Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Zaszły w niej zmiany regulaminowe.
Podtrzymuje Pan decyzję o wystawianiu jednej z finałowych sztuk na deskach teatru?
Zmiana wpłynęła na liczbę sztuk zgłoszonych do konkursu
– było ich nie 100, a 163, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście
chciałbym, by któraś z nich była wystawiona w naszym teatrze.
Zaprosiłem w tym roku bardzo konkretnego reżysera, który
według mnie podczas tego prologu zrobił jedno z dwóch
najlepszych czytań i cały czas rozmawiamy. Mam nadzieje,
że znajdzie on dla siebie jeden tekst z finałowej piątki, a jeśli
nie – to sztukę, która będzie się mieściła w kręgu R@portu.
Nie wyobrażam sobie, by gospodarz festiwalu nie brał w nim
udziału – może nie co roku, ale co jakiś czas powinien się
pojawiać. Wiadomo – nie jest tajemnicą, że sztuki te nie są
lokomotywami frekwencyjnymi. Udało nam się podnieść frekwencję z 18 do 80%, jedyny problem z nią mamy na sztuce
Miki mister DJ.
Są już plany na przyszły rok?
Uważam, że cykl festiwalowy dyrektora to 3 lata. Później być
może będziemy rozmawiać na temat prowadzenia festiwalu
z kimś innym. Jestem pod wrażeniem uczciwości dyrektora
Bogdana Cioska, który rzeczywiście obejrzał wszystkie spektakle współczesne w Polsce. Pamiętam, jak kilka lat temu nikt
z R@portu nie pofatygował się przyjechać do Lublina, do Teatru Osterwy, by zobaczyć sztukę Biały dmuchawiec. Widać
karty były rozdane wcześniej. My takiej zasady nie stosujemy,
wszyscy mają równe szanse. Dlatego z ogłoszeniem programu festiwalu czekaliśmy do samego końca. Nie wiemy, jaki
będzie budżet na przyszły rok, wszyscy wieszczą cięcia w teatrze. Kryzys kiedyś się kończy, a festiwal będzie trwał. Ciągle
mam nadzieję, że przyszłoroczna edycja po raz ostatni będzie
jesienią, później będzie miał miejsce w maju.
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Rodzinne konflikty
Na ile ważne są dla nas więzy rodzinne? Czym jest dla nas pochodzenie? Co zawdzięczamy rodzicom? Ile jesteśmy w stanie dla nich
zrobić? Czy pieniądze są dla nas
istotne? Jeśli tak, to do jakiego
stopnia? Tych kilka postawionych
pytań-problemów ma swoją odpowiedź w jednoaktówce Janusza Głowackiego Wizyta. Sztukę w
wykonaniu Teatru Telewizji z 1977
roku można było obejrzeć w Muzeum Miasta Gdyni.
Fabuła spektaklu jest banalna. Oto poznajemy młodą kobietę, którą odwiedzają teściowie. Wizyta była umówiona, ale
główny zainteresowany – mąż – nie wrócił
jeszcze z dzieckiem ze szkoły. Atmosfera jest ciężka, wręcz siermiężna – pełna
sztuczności, wyuczonych kulturalnych
gestów, uśmieszków i ukradkowych spojrzeń. Wydawało by się, że zmieni się wraz

z przyjściem mężczyzny. Jednak nic nie
zmienia się wraz z jego pojawieniem, atmosfera coraz bardziej gęstnieje. Nie pomaga nawet alkohol.
Cel wizyty ujawniony pozostaje pod koniec spotkania. Chodzi o spadek, który
zostanie przepisany jednemu z synów.
Ten miastowy kurtuazyjnie zarzeka się,
że nie chce żadnej spłaty – pieniędzy za
majątek. Jednak przekonany przez rodziców zgadza się przyjąć pieniądze. Wszczęta zostaje kłótnia o kwotę, zawierany jest
consensus.
Głowacki w Wizycie nie boi się obnażyć
naszych najgorszych przywar – chytrości,
zawziętości, pamiętliwości, samolubstwa.
Wyolbrzymia i przejaskrawia konflikty
pokoleniowe, rodzinne. Walczy ze stereotypowym myśleniem o mieszkańcach wsi
– syn chwali się rodzicom, że ma telewizor
(czarno-biały), ci zaś, choć mieszkają na
wsi, mówią, że posiadają kolorowy. Kolejne starcia są bezskuteczne, nie klaruje
się w nich zdecydowana pozycja zwy-

cięzcy. Zastanawiające jest to, jak łatwo
poddajemy się żądzy wzbogacenia się. W
bezwzględnej walce o pieniądze nie liczy
się, że rozgrywamy ją z osobami, które powinny być nam najbliższymi na świecie –
rodzicami, rodzeństwem.
Innym problemem poruszonym przez
autora jest fakt, jak dużo potrafi rodzinę
podzielić – podjęcie studiów i decyzji o
wyjeździe z ojcowizny może być przeszkodą nie do przeskoczenia w relacjach
między rodzicami a dzieckiem. Gdy do
tego dojdzie konfliktowy i pazerny współmałżonek – przepaść tylko rośnie. Spytać
się należy tylko o sens tej walki – przecież
wszyscy i tak wylądujemy na cmentarzu.

Anna Petynia
Teatr Telewizji
Janusz Głowacki, Wizyta
reż. Jerzy Domaradzki

„Miałem sen, że serce moje już nie boli”
W noc, podczas której pomiędzy
nieznośnie wyczuwalną ciężkością ołowianych chmur, mroźnym
powiewem bałtyckiej bryzy a szarością późnojesiennego, listopadowego dnia, pojawiają się czyste
dźwięki głosu Oleny Leonenko i
słowa wychodzące spod pióra Rafała Kulczyckiego w słuchowisku
Janusza Głowackiego Noc z Wertyńskim.
Piosenki Wertyńskiego są swego rodzaju
pamiętnikiem. Tak też skonstruowane jest
słuchowisko – jako muzyczna kartoteka
artysty. Wciąga słuchaczy w takim stopniu, że szaruga za oknem nie jest w stanie
wedrzeć się w nasze serca. Wertyńskiego
poznajemy jako dwudziestosiedmiolatka
w stroju Pierrota na scenie, w blasku reflektorów, podczas spektaklu, który jest
kontrapunktem dla krajobrazu rysującego się w ówczesnej Rosji. Pogrom rewo-

lucji październikowej z całym destrukcyjnym bagażem, który ze sobą niesie:
głód, śmierć i zwątpienie w jakąkolwiek
poprawę, stanowi tło historyczne dla życia i twórczości Aleksandra Wertyńskiego.
Rosja, jak widać, jest dziś krajem kontrastów, natomiast kontrast tamtych czasów
wydawał się innego wymiaru. Był bardziej
duchowy, ukierunkowany na tęsknotę.
Mimo całego piekła, które niosła ze sobą
rewolucja, rosyjska dusza znajdowała
ukojenie w sztuce.
W jednym z wywiadów Olena Leonenko
wspomina o uzdrawiającej roli muzyki, nawiązując do Hildegardy z Bingen,
średniowiecznej mniszki, zielarki. Muzyka i natchnienie przychodziły od Boga
i przybliżały do zbawienia. Jakkolwiek
pompatyczne i na swój sposób śmiesznie by to zabrzmiało, w głębi serca każdy
wie, że przy dźwiękach muzyki można
zapomnieć o każdy lęku.. W słuchowisku

słyszymy, że „życie człowieka w Rosji nigdy nie było wiele warte, ale na salonach
kobiety umierają z rozkoszy”. Symbolem
tej tęsknoty jest właśnie osoba Aleksandra Wertyńskiego. W wyobraźni słyszy
się słodkie słówka pachnących piżmem
kobiet szeptane nad karkiem artysty za
kulisami, w przesmykach między sceną a
garderobą, przy tylnym wyjściu z teatru.
Mówią one „Tylko pan potrafi mnie zrozumieć”, a mówią to w rytm strzałów broni
palnej.
Wertyński był artystą, który z jednej strony był sławny jak Rasputin, a z drugiej
przeklęty w politycznym kręgu. Wertyński
najpierw ucieka do Turcji, gdzie zaczyna
długą tułaczkę po świecie. Od tej pory już
wszędzie był obcy. Choćby były to paryskie Pola Elizejskie, gdzie założy restaurację, choćby Town Hall w Nowym Jorku,
gdzie Bing Crosby spoglądał na Wertyńskiego z pierwszego rzędu. Nawet, gdy
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wróci do Rosji, będzie ona jakaś nieswoja,
zmieniona i nieprzyjazna. Och, biedny artysto! Gdzież ty ojczyznę swą znajdziesz,
jeśli nie w muzyce swej i sercu? Jak znaleźć spokój, kiedy wszystko wokół jest tak
nieprzyjazne, niestałe, nieprawdziwe? Jak
uspokoić serce? Jak zażegnać wyczerpanie i przerażenie?
Leonenko w słuchowisku stwierdza, że
przyzwoite kobiety mają pięciu kochanków. Pierwszy płaci za toalety, drugi za
klejnoty, trzeci jest reprezentacyjny w
całym mieście, czwarty – mąż – płaci za
jedzenie i za dzieci, piąty natomiast karmi duszę. Artystka jest narratorką, ale
jawi się w słuchowisku jako kochanka
Wertyńskiego. Mimo świadomości, że nie
mogłaby nią być, chociażby z racji różnicy
generacyjnej, to gdzieś z tyłu głowy mam

Ta głupota działa!
Billboard to polski film sensacyjny
oparty na scenariuszu tegorocznego gościa festiwalu, Janusza
Głowackiego. Premiera odbyła się
20 listopada 1998 roku, a rok później komisja Polskiej Nagrody Filmowej przyznała „Orła” Januszowi
Sosnowskiemu za pracę nad scenografią.
Akcja filmu rozgrywa się w plenerach
Warszawy. Kuba Alchimowicz (Rafał
Maćkowiak) pracuje w firmie reklamowej. Dla kariery jest w stanie podjąć
się najtrudniejszych zadań, dlatego nie
poddaje się, gdy szef każe mu odnaleźć
Rosjankę, której twarz niegdyś umieszczono na reklamowym billboardzie.
Bardzo szybko trafia do środowiska
gangsterów, przez co uwikłany zostaje
w szereg niebezpiecznych wydarzeń.
Pojawia się też wątek miłosny zakończony happy endem. Film epatuje brutalnymi obrazami, które wpisują się w
estetykę snuff movies.
Młody reżyser Łukasz Zadrzyński połączył doświadczenie aktorskie Andrzeja
Seweryna, Piotra Fronczewskiego, Pio-

wrażenie, że jej dusza artystyczna i drżące
serce kobiety znajduje się bardzo blisko
niego. Leonenko rozumie Wertyńskiego,
dobrotliwie i cierpliwie opowiada o jego
tułaczce, ubiera jego marzenia w swoje
słowa, tęsknoty w swój ból serca, nadzieję
w swój uśmiech. Jakby dzielili serce, duszę i rozmawiali ze sobą poprzez muzykę.
Przyznam, że obcowanie z Wertyńskim
przez czysty i przejmujący śpiew Oleny Leonenko jest tak wzruszające, że trudno to
opisać słowami, bo najlepiej nadają się do
tego łzy. Czuję słowiańską duszę, która jest
sponiewierana, doświadczona niespełnionymi nadziejami, setkami rozczarowań i upodleń artysty, ale żyje jeszcze,
oddycha cicho, a serce pika, podtrzymując ją przy życiu. W środku tli się mały
płomień namiętności, który tylko potrzebuje impulsu, żeby wybuchnąć.

Janusz Głowacki pisze wspaniałe scenariusze. Każde jego zdanie, jak stwierdza
Leonenko, ma kompozycję muzyczną –
pozbycie się jednego słowa niszczy całą
konstrukcję. Każde słowo ma swoją wagę,
a każdy scenariusz – równowagę. Słowa
są tak zgrabnie i adekwatnie dobrane, że
razem pozostawiają poczucie sensu.

tra Gąsowskiego, Bogusława Lindy z
gwiazdami polskiej kultury popularnej
końca lat dziewięćdziesiątych, takimi
jak Justyna Steczkowska czy Paweł Kukiz. Sam reżyser w wywiadzie przeprowadzonym przez Małgorzatę Sadowską dla czasopisma Film w 1998 roku
tak wypowiadał się o wyborze obsady:
„Chciałem pracować z ludźmi, których
cenię i lubię, i z którymi już kiedyś dobrze mi się współpracowało. Z Lindą
robiłem reklamę do Burger Kinga, z
Justyną Steczkowską reklamę szamponu, z Heniem Radoszem siedem reklam
Pepsi, a z Gąsowskim – Autotak. Pojawi się też Pani Jadzia z reklamy Statoil.
Cenię osoby, które potrafią przenieść
na ekran swoją osobowość i dla dobra
filmu nikogo nie pytam o skończone
studia aktorskie”. Zestawienie to okazało się bardzo obrazowe i efektowne – gwiazdy polskiej muzyki nadały
charakter konkretnych realiów, dzięki
czemu oglądając film dzisiaj, możemy
łatwiej cofnąć się do tamtych czasów.
Co działo się w polskiej kinematografii
pod koniec XX wieku? W 1998 rozpoczęła się transmisja jednego z najpopularniejszych tasiemców serialowych
z Henrykiem Machalicą w roli głównej
Złotopolscy, a na ekrany kin wszedł
film będący przykładem twórczości

niezależnej od społecznych kreacji, Historia kina w Popielawach Jana Jakuba
Kolskiego. Natomiast Billboard, podobnie jak Farba Michała Rosy, pokazuje,
jak agresywnie miasta przerodziły się w
świat wielkich korporacji. Reżyser mówił o filmie: „[…] jest śmieszny i straszny.
Jest reklama, której wszechobecność
jest tak wielka, że najwyższy czas zacząć się zastanawiać nad jej wpływem
na ludzi. […]. Gdy widzę wyniki badań
na rynku, ogarnia mnie przerażenie – ta
głupota działa! A ja wierzę, że człowiek
głupi jest większym zagrożeniem, niż
człowiek zły. […] W moim filmie reklama jest symbolem stanu ludzkiej świadomości pod koniec wieku”.

Aleksandra Pyrkosz

Teatr Polskiego Radia
Janusz Głowacki
Noc z Weryńskim
reż. Janusz Głowacki

Opracowała Natalia Grygiel
Źródło: „Film” 1998, nr 6

Kinoretrospektywa Janusza
Głowackiego
Janusz Głowacki, Łukasz Zadrzyński,

Billboard
reżyseria: Łukasz Zadrzyński
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„Długowłose prawi o światach...”
Jesienin albo koniec. Sznur na szyi, ale bez pętli – zarzucony jak chusta, jesienny szalik i dłonie oplatające rurę kanalizacyjną jako absurdalne ślady próby
ratunku przed głupią śmiercią. Źle zaaranżowane
samobójstwo, ale, tak jak każdy czyn, poprzedzone
wyobrażoną fabułą oraz rozważeniem jej efektów,
które zakładają kreację przedśmiertnej i pośmiertnej
całości. Ów splot zdarzeń przedstawia cudowna Olena
Leonenko.
Leonenko pełni rolę medium, przesiąkniętego wonią alkoholu, prowadzącym do zatracenia aromatem wspaniałej
poezji oraz zapachem namiętnych romansów, indywidualna, skandalizująca opowieść o tragicznym życiu Sergiusza Jesienina. To także wielka historia krwawej rosyjskiej
rewolucji, rosyjskiego Boga, rosyjskiej duszy, przeklętych

Olena Leonenko, fot. Hanna Prus

rosyjskich
problemów.
W ciele jednej artystki
spotyka się
boski,
poeta,
nasza
(nie)pamięć
o nim oraz
niemalże namacalna miłość
reżysera i aktorki
do czystej poezji,
do sztuki słowa.
Józef Opalski zbudował w swej aktorce palący
portret człowieka, który był
zafascynowany złem, jego
Rys. Joanna Libuda
mocą, wszechobecnością – jego
obecnością w miłości, w pięknie,
w powabach kobiet. Jesienin wszędzie, dokąd docierał,
ciągnął za sobą cień ‘czarnego człowieka’, który coraz bardziej krępował mu ruchy, spowalniał kroki i w końcu zabił.
Musiał tęsknić za dniem, w którym dusza nie będzie już
chciała ani mogła dłużej mieszkać w tym nieszczęsnym i
zarażonym smutkiem ciele szaleńca. Jednak opis wisielca przywołuje głos z zaświatów, wyraz zdumienia, że to
już. Jest to przejmujący zapis tych ułamków sekund, w
których poeta pojął, że już niczego nie da się naprawić,
w których zdążył się zawahać, czy aby na pewno śmieć
wyzwala, czy aby na pewno wyzwala jego. Tymczasem
pozostała po nim tylko mała, czarna walizka, w niej kilka utworów, listów, snów, a pośród nich – krwią pisany
wiersz, którym Jesienin żegnał się ze światem.
Siła spektaklu opiera się na magii każdorazowo pielęgnowanego słowa i mrocznym powabie nerwowej muzyki
oraz, a może przede wszystkim, na reżyserskim umiłowaniu subtelnego piękna i prostoty intymnego wyznania.
Największym sprzymierzeńcem Opalskiego wydaje się
kontrast – to właśnie ze zderzeń przeciwstawnych świateł, kolorów i melodii wyłaniają się najmocniejsze obrazy.
Scena powrotu do pokoju lat księżycowego dzieciństwa,
która przerywa pogrzeb, jest jak nić Ariadny, wywołuje
zamglone wspomnienie unieważnionej, pogwałconej,
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ale wciąż istniejącej niewinności. Przynosi nadzieję na dojście do kresu nocy. Innym, drgającym tkanką obłędu, kontrastem, jest ten, który powstaje na przecięciu majaków
wyobraźni z terrorem rzeczywistości. Powstają światy równoległe – imaginacja ocala przed nihilizmem. Isadora z Paryża widzi Rosję jako piękny, nowy świat, a w Moskwie tymczasem masowo padają konie, wrony wydłubują im oczy.
Naturalizm i silna obrazowość języka Jesienina zderzone z
ascetyczną formą spektaklu składają się na piękną, teatralną metaforę absolutnej rozpaczy i wymykającej się wszelkim formom, naznaczonej śmiercią, miłości lub jej braku.

Opalski wydobywa słowo z grobu książki, w świecie sztuki
zdominowanej przez kryzys reprezentacji i śmierć mimesis, odnawia zerwany kontrakt poezji z rzeczywistością.
Tworzy intymne, muzyczne widowisko, w którym poezja
współistnieje z dźwiękiem, skargi i jęki można zaśpiewać,
a rewolucję zatańczyć. Na scenę powraca z zaświatów
Bóg-Aktor, a za nim piękny, wielki tragizm grecki. Tak teatr
obchodzi swoje święto.
Alicja Muller

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie
Janusz Głowacki , Jesienin
reżyseria: Józef Opalski
muzyka: Olena Leonenko, kierownik muzyczny: Rafał Grząka
scenografia i kostiumy: Dorota Kołodyńska, choreografia: Jacek Badurek
światło: Piotr Pawlik, kierownik produkcji: Agata Kabat
występuje: Olena Leonenko
gra zespół muzyczny: Rafał Grząka, Wojciech Lubertowicz, Andrzej Olewiński
premiera: 27 listopada 2009 r.
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Typowe zakończenie
Konkursowe emocje, mniej lub bardziej zażarte dyskusje, wyważone
acz stanowcze recenzje… Było,
minęło – kolejny R@port dobiegł
końca. Po raz kolejny towarzyszyła
mu nasza gazeta „Fora Nova” – bo
„Teatralia” już nie wyobrażają sobie festiwalowej mapy Polski bez
Gdyni. Dziękujemy Organizatorom
za dostarczenie nam teatralnych
wrażeń, zapewnienie warunków
do pracy, zaufanie i wolną rękę w
działaniu. Tę swobodę chcemy wykorzystać w całości, dlatego tradycyjnie pozwolimy sobie zabawić się
w jurorów, wskazując nasze typy
i antytypy wśród konkursowych
spektakli.

Olga Drygas, 1992, Poznań/Wrocław,
studentka zawieszona w szpagacie
pomiędzy dwoma miastami.
Typ: Aleksandra. Rzecz o Piłsudskim
– za fantastyczną scenografię, za
dopracowany i perfekcyjny chór, za
podjęcie próby ujęcia herstory, za
trzy Aleksandry i za dwa zdania: „najlepsze kasztanki są na Placu Piłsudskiego”; „radio Kasandra – wyłącznie
złe wiadomości”.
Antytyp: Miki mister DJ. Nie chcę radykalnie przekreślać tego spektaklu,
bo to pewnie jeden z odważniejszych
spektakli zrealizowanych w Teatrze
Miejskim w Gdyni, ale to za mało w
skali ogólnopolskiej. Ciekawy i nieoczywisty tekst stał się nieznośnie
płytką przyśpiewką.

Natalia Grygiel, 1987, Poznań, zajmuje się teatrem dokumentu.
Typ: W imię Jakuba S. – to spektakl
poruszający ważny i aktualny temat
społeczny, a przy tym operuje dobrze
skonstruowaną teatralną formą.
Antytyp: Tauryda. Apartado 679 –
brak komunikatywności sceny z
widownią, niejasne sensy.
Anna Kołodziejska, 1983, Teatralia
Trójmiasto. Miłość, góry, teatr, literatura. I wystarczy.
Typ: Ciała obce. Spektakl zwala z nóg.
Rewelacyjny tematycznie, aktorsko,
scenograficznie.
Antytyp: brak (ewentualnie: W imię
Jakuba S. – dobry, mocny, na tle konkurencji ostatni w kolejce).
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Typ: W imię Jakuba S., reż. M.
Strzępka – za wybór tematyki, która dotyczy codzienności każdego z
nas oraz przenikliwe spojrzenie na
rzeczywistość połączone z oryginalną
estetyką.
Wyróżnienie: Ciała obce, reż. K. Kowalski – za dynamiczną formę ukazującą
w splocie zabawę i tragedię, konwencjonalny znak z uniwersalną metaforą
oraz poruszający finał.
Antytyp: Nieskończona historia, reż.
P. Cieplak – (wedle całkowicie subiektywnej oceny!) za najmniej oryginalne
ujęcie tematu.
Agnieszka Misiewicz, 1988, Teatralia
Poznań, studentka politologii i wiedzy
o teatrze.

Joanna Żabnicka, 1989, Teatralia
Poznań, studentka filologii polskiej i
wiedzy o teatrze na UAM, pisze pracę
magisterską o sytuacjach dramatycznych w poezji Andrzeja Niewiadomskiego.

Typ: Nieskończona historia, po prostu –
za pieśń, którą owa historia się stała.
Antytyp: Miki mister DJ – za wszystko,
a najbardziej za zarżnięcie autora w
kakofonicznych katuszach.
Anna Petynia, 1988 (dobry rocznik),
Teatralia Lublin. Nieprzejednana
podróżniczka objeżdżająca Polskę w
poszukiwaniu teatru autorskiego, istotnego, mówiącego w oryginalny sposób
o rzeczach ważnych.
Typ: W imię Jakuba S. Cokolwiek bym
napisała o tym spektaklu – zabrzmi to
jak banał. 150 minut pełnego skupienia i napięcia, bez nawet mikrosekundy nudy. Chapeau bas dla twórców
i – przede wszystkim – genialnych
aktorów.
Antytyp: nie widziałam. Co zapewne
nie znaczy, że nie było. Miałam to
szczęście, że obejrzałam w czasie festiwalu dwa dobre spektakle.
Aleksandra Pyrkosz, 1988 (rocznik
najlepszy), Warszawa, kończy socjologię. Kryterium wyboru: mało słów na
‘k’, chyba, że to kapitalizm.

Typ: Nieskończona historia w reż. Piotra
Cieplaka za umiejętne pochwycenie
cennej ulotności właściwej dla tekstu
Artura Pałygi.
Antytyp: Miki mister DJ w reż. Agnieszki Olsten za nieprzekonującą (nawet,
jeśli uznana zostanie za autotematyczną) wypowiedź dotyczącą zaniku
komunikacyjnej funkcji języka.
Choć Nieskończona historia i W imię
Jakuba S. szły niemal łeb w łeb, redakcja większością głosów wytypowała
jednak spektakl Pawła Demirskiego
i Moniki Strzępki. Jako najsłabszy
najczęściej wskazywano spektakl Miki
mister DJ Mateusza Pakuły w reżyserii
Agnieszki Olsten.

TYP:
W imię Jakuba S.

Typ: W imię Jakuba S. – za gwiazdorską
brawurę w protestowaniu przeciw
nieistniejącym fizycznie siłom.
Antytyp: Brak. Serio.

→

Typ: Nieskończona historia – za przepiękną refleksję nad przemijaniem,
prawdziwość i za zwątpienie Dąbkowej.
Wyróżnienie: W imię Jakuba S. – za
inteligentną bezpretensjonalność i
troskę o to, byśmy byśmy nie wszystko
zapomnieli.
Antytyp: Tauryda. Apartado 679 –
ponieważ ładne obrazki i muzyka nie
pomogą, jeśli tekst jest banalny.

Alicja Muller, 1991, Kraków, studentka.

→

Weronika Łucyk, 1987, teatrolog i kulturoznawca, mieszka w Gdyni, pracuje,
ale nie stać jej na kredyt. Nie widziała
spektaklu Tauryda. Apartado 679.

ANTYTYP:
Miki mister DJ

Gazetę festiwalową redagują:

TEATRALIA (www.teatralia.com.pl) w składzie:
Magdalena Bałajowicz, Olga Drygas, Natalia Grygiel, Anna Kołodziejska, Agnieszka Misiewicz (redakcja),
Alicja Muller, Anna Petynia, Aleksandra Pyrkosz, Joanna Żabnicka (korekta) oraz Weronika Łucyk
skład i łamanie: Monika Ambrozowicz
rysunki: Joanna Libuda

