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Pomyśleć trochę inaczej
Karolina Obszyńska
Przeniesienie powieści Olgi

sylwetki trzech dużych psów.

Tokarczuk na scenę Wrocławskiego Pierwsze kilkanaście minut Kotliny to
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Teatru Współczesnego było

mistyczna zagadka, która tworzy niez-

interesującym pomysłem.

wykle intrygujący klimat, wzbudzający

Powiedziałabym nawet – rewolu-

poczucie niepewności i napięcie.

cyjnym, bo tematyka Kotliny jest

Słychać szepty, pomruki, prymitywne

dla teatru nie tylko trudnym, lecz

pojękiwania, stukanie psich łap o deski.

także niezwykle rzadko podej-

Docierają do nas głosy ludzi, którzy

mowanym wyzwaniem. Agnieszka

próbują porozumieć się ze zwierzętami.

Olsten wyreżyserowała przed-

Kiedy potężne psy podchodzą bliżej

stawienie, którego nietuzinkowość

krawędzi sceny i wchodzą na widownię,

i szczególna atmosfera budowana

słychać pełne niepokoju westchnienia.

jest za pomocą świetnej sceno-

W powietrzu czuć strach. Przestrzeń

grafii, reżyserii świateł i muzyki.

teatru, dotąd zdominowana przez ludzi,
jest teraz opanowana przez zwierzęta, co

Podłoga jest zasypana kośćmi, miejs-

wywołuje u widzów dyskomfort. Światło

cami widać plamy krwi. Na scenie stoją

bardzo powoli rozjaśnia scenę. Na środku

stare fotele, które bardziej pasują do

leży kobieta, która pozwala psom podejść

wystroju chaty pustelnika niż miesz-

niebezpiecznie blisko, wabi je do siebie

kania starszych państwa. Ściany pokryte

i poskramia nieludzkimi dźwiękami.

są drewnem, z omszałej, zniszczonej

Symboliczna scena, otwierająca spektakl,

podłogi wystają gdzieniegdzie połamane

determinuje wymowę całości. Uruchamia

deski. Ta specyficzna scenografia, która

zmysłowe ożywienie, które trudno

kojarzy się ze światem znachorów, sza-

powtórzyć. Tak silne emocje powrócą już

manów, a może nawet dzikusów, ginie

tylko w zakończeniu.

w mroku, z którego wyłaniają się jedynie
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Fabuła książki Olgi Tokarczuk, Prowadź

efekty nie są zadowalające. Niektórzy

swój pług przez kości umarłych, opiera

mieszkańcy próbują przekupić zwierzęta

się na rozważaniach o możliwości

i przeciągnąć je na swoją stronę, inni

zgodnego połączenia dwóch światów

traktują je wyłącznie jak łatwe łupy.

– ludzkiego i zwierzęcego. Spektakl

Renatte Jett, która prywatnie jest

Kotlina jest ponadto apelem o nieprzed-

miłośniczką zwierząt, a hobbystycznie

miotowe traktowanie zwierząt. Twórcy

zajmuje się astrologią, została wybrana

wiele mówią o należnym szacunku do

do roli Janiny długo przed doborem

zwierząt. W niewielkiej miejscowości

całej obsady, co okazało się słusznym

położonej w Kotlinie Kłodzkiej zdarzyły

posunięciem. Jej obcy akcent podkreśla

się tajemnicze zgony mężczyzn. Główna

inność, odrzucenie postaci przez

bohaterka, Janina Duszejko (Renate Jett),

tamtejszą społeczność. Kiedy mieszkańcy

sądzi, że to zwierzęta mszczą się na lud-

Kotliny dzielą się na dwie grupy – ludzi

ziach za złe traktowanie. Dlatego kobieta

i zwierząt – Janina staje po stronie tych

podejmuje walkę z kłusownikami, ale

drugich i mówiąc ich językiem, próbuje

fot. Krzysztof Bieliński

olsten

olsten
porozumieć się z tubylcami. Dzicy, nadzy, i Matoga (Bogusław Kierc) – pochylają
nieoswojeni przez swoje nieszablo-

się nad ciałem zmarłego mężczyzny, aby

nowe myślenie, odkrywają zaskakujące

posłać jego duszę do nieba: wydają z sie-

przesłanki ku temu, że znacznie więcej

bie rytualne dźwięki, które przeradzają

mamy ze zwierzętami wspólnego niż

się w jazzowy koncert. Oboje śmieją

moglibyśmy sądzić. W jednej z pier-

się, że „jego dusza przejechała się na ich

wszych scen główni bohaterowie – Janina

śpiewaniu”. Z podobnych szamańskich

i rozrywkowych momentów zbudowana

Spektakl zdecydowanie zwycięża formą

jest Kotlina. Z jednej strony sceny są

– wiele w nim nowych, fascynujących

pełne powagi i patosu, z drugiej lekkiego

pomysłów. Prostych, ale celnie

żartu i mniej zobowiązującej treści.

obrazujących konfrontację człowieka

fot. Krzysztof Bieliński
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Scenariusz zawiera fragmenty prozy
Tokarczuk i tekstów aktorów, które podczas prób powstawały jako improwizacje
i stworzyły sugestywne, frapujące dialogi.

teatralia 50/2013

i zwierzęcia. W tej przestrzeni odnajdują
się pierwiastki dzikie i oswojone. Oba
światy łączą się ze sobą i wzajemnie
dopełniają.

olsten

W drugim akcie pojawiają się tematy

zwierzętami jest obustronna, polega na

ujarzmienia człowieka przez człowieka,

braniu, ale też dawaniu czegoś od sie-

wizja ludzi na tle kosmosu. Dodatkowo

bie. W rękach ludzi spoczywa ogromna

zarysowane są relacje międzyludzkie,

odpowiedzialność – zadanie stworze-

które okazują się dużo trudniejsze niż te

nia zwierzętom godnego życia. Więcej

ze zwierzętami. Chociaż każda z kole-

nawet – to koegzystencja, która ma swoje

jnych scen jest intrygująca, doskonała

znaczenie wobec całego wszechświata,

w formie i przesłaniu, to w całości tworzą

bo stanowi część jego hierarchicznej kon-

kolaż bardzo niespójny dramaturgic-

strukcji. Agnieszka Olsten przedstawia

znie. Wątki urywają się, rozmowy nie

kilka różnych punktów widzenia, z który-

zostają doprowadzone do końca, a żadna

mi można się utożsamiać lub je odrzucić,

rozpoczęta scena nie ma konkluzji.

a decyzja pozostaje w sumieniu widzów.

Niespójność zdarzeń i dialogów wprow-

Reżyserka umiejscawia nad głowami

adza chaos.

bohaterów przesuwające się obrazy kos-

Kotlina poddaje pod rozwagę ważną
refleksję o miejscu człowieka i zwierzęcia
w świecie. To spektakl o pięknym
przesłaniu, opowiedziany z czułością
i bez przesadnego emocjonalizmu.
Nie stawia człowieka na równi ze
zwierzęciem, ale czyni go odpowiedzialnym za jego życie. Ludzie w świecie
Kotliny dowiadują się, że ich relacja ze

mosu, przypominając o tym, że jest ktoś
większy od człowieka. Zwierzęta mają się
tak do ludzi jak ludzie do gwiazd. Warto
wspomnieć o muzyce Kuby Suchara
i niemal organicznym, plastycznym
świetle wyreżyserowanym przez Bartosza

.

Nalazka. Są to elementy, które budują
spektakl. To właśnie dzięki nim on żyje
i oddycha.

Wrocławski Teatr Współczesny
Kotlina
na podstawie powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych
scenariusz: Agnieszka Olsten, Igor Stokfiszewski, reżyseria: Agnieszka Olsten, dramaturgia: Igor
Stokfiszewski, scenografia: Olaf Brzeski, kostiumy: Joanna Kaczyńska, muzyka: Kuba Suchar,
choreografia: Tomasz Wygoda, reżyseria świateł: Bartosz Nalazek, wideoprojekcja kosmosu:
Krzysztof Mielczarek, trener psów: Krzysztof Tatar, obsada: Renate Jett – gościnnie (Janina
Duszejko), Bogusław Kierc (Matoga), Tomasz Orpiński (Syn Matogi / Prezes) , Marta Malikowska (Popielista / Brunetka / Pisarka), Katarzyna Bednarz (Dobra Nowina), Tadeusz Ratuszniak
(Boros), Maciej Kowalczyk(Dyzio) oraz psy: Kolo, Santos, Wena
teatralia 50/2013
premiera: 9 marca 2013 na Dużej Scenie

7

premiery

Calderón pogrzebany w chaosie
Anna Kołodziejska
Twórczość Calderóna to istna ko-

kazu i niezrozumiałych rozwiązań

palnia inspiracji, dramaturgiczna

scenicznych.

materia niosąca ideologiczny prze-
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kaz, którego uniwersalizm stanowi

Do tego, że duet Kowalski i Holewińska

niekończące się źródło twórczych

to rewelacyjnie dopełniająca się artystyc-

poszukiwań dla kolejnych gener-

zna diada, nikogo, który miał do tej pory

acji. Przykładem tego, jak bardzo

styczność z efektem ich wspólnej pracy,

jego spuścizna literacka oddziałuje

przekonywać nie trzeba. Kooperacja ta

na wyobraźnię artystyczną innych,

pod szyldem de la Barki wypada jednak

jest sztuka Życie jest snem mająca

nieprzekonująco. Mamy tu bowiem do

szereg realizacji scenicznych

czynienia z podręcznikowym przer-

uwiecznionych we współczesnym

ostem formy nad treścią. W kompilacji

diariuszu teatralnym.

poetyk, stylistyk, programowo naddanym eklektyzmie widz po prostu się

Na sopockiej scenie Teatru Wybrzeże

gubi, esencja dramatu rozmywa się,

adaptacji tego dramatu podjął się Kuba

przez co sztuka traci na interpretacyjnej

Kowalski, dobrze znany obserwatorom

głębi. W gąszczu strategii i chwytów

trójmiejskiej sceny teatralnej m.in.

reżyserskich brak jednolitej wykładni,

z ostatniego znakomitego spektaklu

koncepcji spajającej, która stałaby się

Ciała obce, który stał się znakiem roz-

kluczem do odczytania tego, co twórca

poznawczym i wielką chlubą reżysera.

pragnął na scenie wyartykułować.

Echa tego sukcesu próżno jednak

Metaforyka wyabstrahowana ze zder-

szukać w najnowszej premierze twórcy

zenia behawioryzmu z filozoficznym

Zwodnicy. Eksperymentatorstwo,

dyskursem u Kowalskiego zaniedbuje

w którym Kowalski celuje, tym ra-

podszyty psychoanalitycznym konstruk-

zem zaprowadziło przedstawienie

tem oniryzm dramatu autora Księcia

na mieliznę chaotycznego prze-

niezłomnego.

teatralia 50/2013

fot. Dominik Werner
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Teatralna eskapada, jaką proponuje

Na tle tych niedociągnięć niezwykle

nam adaptator Kiedyś szło lepiej,

mocną stroną spektaklu jest aktorstwo

kończy się ślepym zaułkiem. Odejście

i scenografia. Choć centralna postać

od baśniowości i poetyki snu zawartych

Segismunda niefortunnie przypadła

w pierwowzorze na rzecz eksperymentu

w udziale Michałowi Jarosowi (zna-

rodem z psychologii zachowawczej

komity m.in. w Fazie delta czy Sprawie

samo w sobie nie przekreśla koncepcji

operacyjnego rozpoznania, tym razem

scenicznej Kowalskiego. Z powodze-

nie udźwignął ciężaru głównej roli),

niem jednak czyni to niedopracowany

inni aktorzy świetnie odnajdują się

scenariusz i brak wspomnianego czyn-

w powierzonych im postaciach. Duet

nika spajającego, myśli wiążącej spektakl

Kociarz – Tynda (Estrella i Astolfo)

w całość.

czaruje publiczność swą drapieżną

teatralia 50/2013

fot. Dominik Werner
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i wyuzdaną kokieterią, wysoko stawia

zaistnieć na dworze przejętym chwilowo

też poprzeczkę Michał Kowalski,

we władanie przez Segismunda i tym

stwarzając przejmujące i tragiczne

samym odkryć przed innymi całą ułudę

oblicze Clotalda. Bezdyskusyjnie jed-

utkaną przez demiurgiczną wyobraźnię

nak pierwsze skrzypce na scenie gra

Basiliego. U Biedronia wszystko,

Piotr Biedroń jako Clarin. Jego kreacja

począwszy od gestu, mimiki, sposobu

błazna w stylu queer to konterfekt sar-

poruszania się, tworzy perfekcyjnie

kastycznego cynika demaskującego

przemyślany profil charakterologic-

mechanizmy świata-klatki stwor-

zny. Aktor choć gra rolę drugoplanową,

zonego przez eksperymentującego

dosłownie zagarnia spektakl dla siebie.

z rzeczywistością króla Basiliego. Postać
ta jest na wskroś lubieżna, arogancka,

Koncepcja scenograficzna również

wulgarna, pogrążona w aksjologicznej

odegrała znaczącą rolę w Życie jest

degrengoladzie. Odwrócony system

snem. Wielka w tym zasługa Katarzyny

wartości i moralne zepsucie stają się

Stochalskiej. Geometryczna konstruk-

orężem w rękach Clarina, pozwalają mu

cja wypełniająca przestrzeń sceniczną,

teatralia 50/2013
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zdominowana przez kubistyczną

nadała przedstawieniu wyrazistość, dos-

estetykę, daje wyobraźni odbiorcy duże

konale wzmagając napięcie poszczegól-

pole do popisu. Wertykalna wędrówka

nych odsłon dramatycznych.

bohaterów symbolizuje ich ciągłą
szamotaninę między niebem i ziemią,

Poszukiwania teatralnego wyrazu Kuby

to co czyni ich istotami wzniosłymi

Kowalskiego przynoszą różne, nie zawsze

i sprowadza na niziny pierwotnych in-

fortunne efekty. Po kontrowersyjnych

stynktów. Zaplanowana w ten sposób

i zapadających na długo w pamięć

przestrzeń, po której poruszają się

świetnych Ciałach obcych przyszedł

postaci, otwiera wiele możliwości ruchu

czas interpretacyjnej posuchy. I choć

scenicznego, który opracowany został

oś fabularna Życie jest snem została

przez Katarzynę Chmielewską. I tym

w pełni zachowana (przy jednoczesnej

razem współtwórczyni Teatru Dada von

transformacji replik dialogowych –

Bzdülöw pokazała, że jest specjalistką

uwspółcześnionych i zbrutalizowanych),

w swojej dziedzinie. Można się o tym

tak naprawdę to, co w sztuce Calderóna

przekonać, obserwując prolog w wykona-

stanowi istotę, niestety całkowicie

niu Michała Jarosa, który za pomocą sug-

umknęło Kowalskiemu. Genialna kreacja

estywnej gestykulacji odegrał symultan-

Biedronia, poruszająca muzyka i ciekawe

iczny przepływ uczuć i myśli targających

rozwiązania wizualne to mimo wszystko

człowiekiem. Towarzysząca temu epi-

za mało, by móc nazwać jego sztukę

zodowi, jak i całemu spektaklowi, oprawa

w pełni udaną i interesującą.

muzyczna na wiolonczelę i skrzypce

.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku

Życie jest snem
Pedro Calderón de la Barca, imitacja: Jarosław Marek Rymkiewicz, reżyseria: Kuba Kowalski,
dramaturgia: Julia Holewińska, opracowanie tekstu: Kuba Kowalski, Julia Holewińska,scenografia: Katarzyna Sochacka, ruch sceniczny: Katarzyna Chmielewska, muzyka: Piotr Maciejewski,
światło: Damian Pawella, wideo: Michał Jankowski, obsada: Justyna Bartoszewicz, Piotr Biedroń,
Piotr Chys, Edyta Czerniewicz, Krzysztof Gordon, Michał Jaros, Anna Kociarz, Maciej Konopiński, Michał Kowalski, Marek Tynda, Piotr Witkowski
premiera 2 marca 2013
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Sceny dla ludzi, sceny dla mnie
Paweł Zapendowski

fot. archiwum artysty

O Jestem jaka jestem
w paryskim Espace
Beaujon i Lilith za oknem
w Mostowa Art Cafe
w Krakowie.

12

mówi dalej, ale na oczach rozbawionych
widzów dopomina się o kochanka matki
sprzed wojny: „Gdzie jest Ilya? Ilya proŚwiadomie nie użyłem słowa

szony na scenę!” Ilji nie ma. Gdzieś obok

„teatr”. Teatr oznaczyłby zbyt wiele.

pierwszego rzędu rozmawia przez komórkę.

Instytucję, styl, estetykę, idee,

Ktoś go wypycha na scenę. Ilya wbiega po

ideologię. Sceny to akurat tyle, ile

schodkach, kłania się, zdejmuje słomkowy

potrzeba. Są krótkie, jak chwile

kapelusz i otrzymuje brawa.

z życia.
1.

Jestem jaka jestem zaczyna się w latach

Na scenie Espace Beaujon, nieopo-

trzydziestych w Polsce, a kończy dzisiaj,

dal Łuku Triumfalnego, Elisabeth

we Francji. Jeden życiorys. Aktorka „M.”.

Duda (jako „M.”) opowiada przed

Wielość scen. Radosne dzieciństwo w Łodzi

publicznością: „Tato François był

– córki francuskiego fabrykanta i urodziwej

Francuzem, / a mama Lusia – Polką.

Polki. Wojna i ucieczka mercedesem. Sama

/ A kim była ona, gdy przyszła na

z matką w Vichy, bez środków do życia. Na

świat? / Mama już była wcześniej

łące z pierwszą przyjaciółką – pszczołą la

zakochana, / jej mężczyzna nazywał

abeille. W ochronce u sióstr pod Paryżem,

się Ilya, / chodzili na spacery i do

pod okiem surowej matki Dolores.

parku...”

Z licealistką Żydówką Esther na wagarach.
Marzenia o eleganckich ubraniach i perfu-

W tym momencie na scenę ma wejść

mach przed wystawami na Champs-Élysées.

Ilya (Tadeusz Różycki). Lecz Ilji nie

Dojrzewanie. Małżeństwo z komikiem

ma. Elisabeth Duda przytomnie nie

kabaretowym – komunistą. Columbia i żar

teatralia 50/2013
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teatru rewolucyjnego. Zamieszki stu-

się wiele – obserwować kolejne mody,

denckie – maj 1968. Studia na Sorbonie

wydarzenia na scenie politycznej i za-

i trudy samotnego wychowywania dziec-

wirowania, pracować, walczyć o pieniądz

ka. Zamiast kariery na całe lata odesłana

i czekać na swoją kolej. W jej przypadku

na wieś, jako nauczycielka. Powrót do

– na życiową aktorską rolę. Dopiero

Paryża i poszukiwanie straconego czasu.

występ na turystycznym bateau-mouche

Na końcu samotność w paryskim hote-

pływającym po Sekwanie, na którym

liku nad kanałem St. Martin i czekanie

znajduje zatrudnienie (jak dla niej –

na córkę Natalie, wielką gwiazdę kina.

chałturę), może być tą chwilą, gdy po-

A wcześniej – przejmujący monodram

kazuje się jako wielka artystka. Udaje jej

Muszelka (bilety po siedem euro) dla

się wykorzystać moment i opowiedzieć

kilkorga widzów w wynajętej sali:

własne życie.

gdzieś między stacją La Chapelle

W Espace Beaujon została przedstawiona

a metrem Stalingrad

okrojona wersja sztuki. Nie zmieściły

na jeden wieczór

się kabaretowe scenki z Rewolucji

obok sklepików z hinduskim sari

Francuskiej z I aktu, nie ma aktu III.

koło barów gdzie sprzedają kebab i pizzę

W oryginale „M.” wraca do Łodzi, do

a la Grec

krainy szczęśliwego dzieciństwa. Tam, na
końcu tajemniczej podróży w czasie, spo-

„M.” łapie szczęście. Traci je i goni

tyka rosyjskiego Żyda – być może swojego

uparcie, jak motyla. I zwykle nie jest to

prawdziwego ojca – marszanda Ilję, ucie-

szczęście legalne. Ma go tyle, ile potrafi

kiniera ze stalinowskiej Rosji. W epilogu

ukraść.

statek wraca do Paryża, na pokładzie
znów pojawia się radosny Ilja, tańczący

Chciała być wielką artystką sceny,

kazaczoka – jak souvenir z przeszłości.

ale życie i tak zwane okoliczności
sprawiły, że nią nie została. Bo tak to jest

Gdy zastanawiam się, jaki ma związek ta

uczestniczyć w tym, co się wokół dzieje

historia z naszym tu i teraz, przychodzi

– a przez ten czas w Europie wydarzyło

mi na myśl... bieda artystów, aktorów

teatralia 50/2013
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dzisiaj. Jest kryzys. Artyści, ludzie kul-

są krótkotrwałe. Zmiana może wpłynąć

tury mają marne życie. Kosztem ich eg-

konstruktywnie na dalsze życie. Bohater

zystencji rzekomo ratuje się gospodarkę.

Lilith za oknem przychodzi do teatral-

Nikt w to nie wierzy. Znakiem biedy

nego „miejsca”– gabinetu psychotera-

„M.”, jej losu, jest mały wózek na

peutki – po to, aby w jego życiu dokonała

kółkach. Wiezie na nim to, co potrze-

się zmiana. Chce się uratować. Chce żyć.

bne. Informacje (gazety), grzejnik ele-

Tekst jest udramatyzowanym zapisem

ktryczny, trochę ubrań, różne drobiazgi

skomplikowanej terapii. Kolejne sceny to

i poduszkę. A ona sama jest jak życie, jak

jej sesje.

Sekwana, jak Missisipi. Bieda „M.” – to
moja bieda.

W Lilith opisuję długą drogę pacjentaklienta („popieprzeńca, popaprańca”– bo

14

2.

taką nosi ksywę w dramacie) do zdrowia.

Zmazy będą czytane w artystycznej kna-

Od rozpadu jego świata, totalnej dez-

jpie – w Mostowa Art Cafe nad Wisłą,

integracji, przez „odrealizm” (rodzaj

vis-à-vis budującej się Cricoteki. To frag-

autyzmu) i okresy panicznego lęku – do

menty nowego tekstu Lilith za oknem

odzyskania względnej równowagi, a w

w wykonaniu Norberta Burkowskiego

końcu czułego kontaktu z osobą i rzeczą.

– grającego u Edwarda Pasewicza w pobliskiej KraKoTece – i Moniki Frajczyk.

Pisząc i realizując sceny, zadaję sobie py-

Po Zmazach odbędzie się performance

tania, z pozoru nieważne. Czemu życie –

Justyny Jan-Krukowskiej.

właśnie takie? Dlaczego chcemy zobaczyć
je na scenie? Znajduję odpowiedzi: aby je

Przygotowaniom fragmentów Lilith to-

lepiej zrozumieć, aby oglądać siebie, lep-

warzyszy przekonanie, że scena (teatr)

iej się zidentyfikować z treścią, przeżyć

jest zdolna spowodować zmianę. Nie

wzruszenie, szok, uzdrowienie, uznać

tylko poprawę lub pogorszenie nastroju.

swój (czyjś) wizerunek za faktyczny,

Poprawa lub pogorszenie samopoczucia

dyskutować z nim, odrzucić. Być.

Jestem jaka jestem
(spektakl czytany)
Espace Beaujon, Paryż
Premiera:
7 lutego 2013
teatralia
50/2013
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Zmazy
(fragmenty sztuki Lilith za oknem)
Mostowa Art Cafe, Kraków
Premiera: 17 marca 2013

naoko tanaka

Obraz zastępczy
Marta Madej
„Tym, co fascynowało mnie przez

zimy marionetkę (na wzór bohaterki),

całe życie, był sposób, w jaki ludzie mroczną wizję zdecentralizowanego
czynią swój świat zrozumiałym”1,

podmiotu, którego wyjątkowość wyraża

mówił Barthes. Człowiek może

się tylko w doświadczeniu, działaniu. Jak

to uczynić, nadając czemuś sens,

wspominał Žižek: „Podmiot redukuje się

znaczenie, poznając i rozjaśniając

zazwyczaj do tak zwanych ujarzmień,

– obcość i nieprzychylność rodzą

postrzega się go jako efekt działania

bowiem niepokój. Ale nie świat,

procesu absolutnie niepodmiotowego:

tylko my sami możemy stać się

podmiot jest zawsze pochwycony,

tak działającym podmiotem. Co

wypełniony przez proces przedpod-

jednak stanowi o podmiotowości

miotowy (»pisanie«, »pragnienie« i tak

człowieka? Die Scheinwerferin,

dalej). Nacisk kładzie się tu na różne

Reflektorka, rzuca na tę sprawę

rodzaje doświadczeń jednostek, w jaki

światło i cień zarazem.

sposób »przeżywają« one swoje pozycje
»podmiotów«, »aktorów« czy »twórców«

Poszukiwanie tożsamości dotyczy

procesu historycznego”2.

wszystkich i od zawsze, ale już sam
fakt, że trudno dokładnie określić,

Szukanie tożsamości zakłada, że miałby

czym ona jest – albo są to określenia

to być kontakt z jakąś innością, z czymś

bardzo odmienne – dowodzi, że pod-

nieznanym, z własnym wnętrzem. Ale

miot prawdopodobnie nie jest czymś

naszą podmiotowość tworzy również

umiejscowionym wewnątrz, w cen-

świat zewnętrzny (inny człowiek, rodzi-

trum. Naoko Tanaka postanawia więc

na, kultura). Nie bez kozery Tanaka

wybrać się w podróż w głąb swojej głowy.

opiera się na tradycyjnej japońskiej

Zanim jednak do niej wejdzie, wid-

sztuce teatru cieni i marionetek.

teatralia 50/2013
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Zagłębianie się w siebie to forma medy-

niej światło-oko, które rzuca skupioną

tacji bliska japońskiej kulturze.

wiązkę światła na wnętrze głowy, przedstawione za pomocą opakowań po

Spektakl rozpoczyna się zaproszeniem

jedzeniu, patyków, kawałków metali

do przestrzeni, w której przy stole śni

i innych, powiedzielibyśmy, odpadków.

performerka. Na stole czeka „strawa”

Na ścianach ukazują się cienie. Poczucie

w postaci niej samej – marionetki. Kto

nagiętej struktury rzeczywistości

kogo będzie jadł, skoro to „posiłek” trzy-

wzmacniają oświetlone, stare klisze,

ma w dłoni łyżkę?

wspomnienia doświadczanych sytuacji, dzieciństwa w jego zgliszczach. Już

16

Cała sytuacja nasuwa skojarzenia

Freud zauważył, że okres dzieciństwa

z powiedzeniem: „jesteś tym, co jesz”.

jest niezwykle ważny dla kształtowania

Odczytać to można jako metaforę

się osobowości – to wtedy zaczyna

naszej tożsamości, podmiotowości, na

się manifestować libido, energia życia

którą składają się, prócz faktycznego

realizująca wszelkie popędy. Bohaterka

pożywienia, nasze doświadczenia – od

przedziera się przez gąszcz swojej natury,

narodzin do śmierci. Jedno i drugie daje

ale jej wspomnienia i doświadczenia nie

nam możliwość „prawidłowego” funkc-

są zsubiektywizowane – są uniwersalne.

jonowania. Wypełniają nas i konstytuują,

Wnętrze głowy bohaterki to matryca

„mówią przez nas”, jak by powiedział

rzeczywistości przeciętnego człowieka.

Lacan. Bohaterkę budzi szczekanie psa,
niepokojąca i obca Natura, którą chce

Kultury wschodnia i zachodnia są od-

oswoić. Zagłębia się w siebie, w świat

mienne, i mówi się, że mają różne

pozbawiony struktury. Bada siebie

doświadczenia podmiotowości. Autorka

dokładnie w postaci marionetki, lecz

wspomina o tym, nawiązując – za

niczego tam nie ma. Staje się pociągiem:

pomocą dźwięków – do codzienności

pociągiem w podróży i pociągiem do

japońskiej i europejskiej, w której teraz

poznania. Narzędziem poznania jest dla

żyje. W tradycji zachodniej człowiek stoi

teatralia 50/2013
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zwykle w opozycji do rzeczywistości;

Doświadczenie przestrzeni wiąże się

we wschodniej jest odwrotnie – jest

z postrzeganiem jej w specyficzny

z nią bezpośrednio związany. Wnętrze

sposób, gdyż to my – przez swój pryz-

głowy performerki to forma pozwalająca

mat – nadajemy jej znaczenie. To meta-

obserwować, jak zanika dualizm świata

fora naszej psychicznej rzeczywistości,

wewnętrznego i zewnętrznego (tak samo

a wszelkie reprezentacje pozornie obiek-

jak podziały kulturowe), które – paradok-

tywnej realności są tylko subiektywnymi

salnie – przenikają się i nachodzą na sie-

projekcjami, „znanymi” nam kategoriami

bie. Podział ten jest najzwyczajniej iluzo-

wyrażania nieoswojonej psychiki.

ryczny. Ponieważ wobec rzeczywistości,
a więc wobec otaczającej przestrzeni,

Matryca rzeczywistości psychiki i świata

przedmiotów, które warunkują nasze

jest pełna iluzorycznych cieni, które

doświadczenie, stoimy tacy sami.

sprawiają, że widzimy – niczym w jas-

teatralia 50/2013
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kini Platona – tylko niedoskonałe

„Ja Realne”, inne, które jest we mnie,

odbicia rzeczywistości. To odkrycie

i którym właściwie jestem, ale ono zna-

wywołuje trwogę, lęk przed nieznanym

jduje się zawsze gdzieś indziej, tam, gdzie

i niesamowitym. Das Unheimliche,

nie ma myśli. Tak jakby mnie nie ma, ale

powiedzieliby freudyści. Realne, egzys-

jest Się. Dla Heideggera „Się” oznacza

tencjalne odczucie trwogi jest według

„dzianie się”, anonimowe, symbolizujące

Heideggera integralnym elementem

śmierć, rozproszone. Właściwie brak

naszej struktury.

autentycznego życia. Widzimy to w spektaklu dzięki powracającemu motywowi

18

Alegoria jaskini przedstawia ludzi

kościotrupa. Myślę, ale tam, gdzie myślę,

uwięzionych, skrępowanych, którzy

nie ma mnie, jestem poza tym wszyst-

oglądają jedynie cienie prawdziwej

kim. Mamy więc rozdarcie, a właściwie

rzeczywistości. Łańcuchy, które ich

„nieporozumienie”, bo skoro nie mogę

krępują, to rzeczy, sprawy życia doc-

dotrzeć do własnej tożsamości, uchwycić

zesnego. Tanako przedstawia intelek-

jej i zobaczyć jako realnej, jasnej i jawnej,

tualne więzienie konstytuujące nasze

to jak mogę zobaczyć w taki sposób

życie. Tylko odrzucając je, możemy –

świat?

jak u Platona – dotrzeć do świata idei.
Według japońskiego zen, najlepiej widzi

Brak myśli oznacza pustkę, zanik per-

się świat, gdy nic nam tego nie utrudnia,

manentnej natury wszelkich zjawisk.

nic w tym nie przeszkadza – ani rzeczy,

Nieustanna gra pozorów, makiet i mari-

ani uprzedzenia, ani porównania. Zen

onetek, poszukiwanie czegoś autentycz-

i Platon przypominają, że myśli budują

nego pod nimi – przynoszą pustkę. Czy

niedokładny model świata, a więc

to jednak koniec poszukiwań i rozterek,

przeszkadzają w odbiorze rzeczywistości.

początek nieskrępowania? Lacan wspo-

„Myślę, więc mnie nie ma, albowiem je-

mina: „To, co we mnie jest najbardziej

stem tam, gdzie nie myślę”3. Dla Lacana

mną, co znajduje się w samym rdzeniu

człowiek jest rozdarty: jest „ja” i jest

mnie, i poza mną (…), to wnętrze czy

teatralia 50/2013
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pustka, co do której nie wiem, czy należy

kanie ze śmiercią, usiłowanie włączenia

do mnie, czy do nikogo”4 i jest skutkiem

jej w granice „ja”.

inwazji na symboliczno-wyobrażeniowy

Spektakl kończy się ujęciem motywu ma-

ład. Przypominając Sartre’a: „inny

trioszki (tak też właściwie się rozpoczął).

jest dla mnie nieobecnością”5, tak jak

Bohaterka zjada siebie-lalkę, siebie-cień,

nieświadomość jest nie do uchwyce-

światło, które jest okiem. Już nic nie

nia. Podróżując w niej, napotykamy

widzi i my też nic nie widzimy. A może

niewyrażalny chaos. Próba obrazowej

musimy tylko przyzwyczaić oko do

identyfikacji, poznania „innego”, to spot-

ciemności?

.

1 R. Barthes, Imperium znaku, Warszawa 2004,
s. 9.
2 S. Žižek, Wzniosły obiekt ideologii, Wrocław
2001, s. 207
3 J. Lacan, Les quatre concepts fondamentaux de
la psychanalyse, Paris 1973, s. 49.
4 Tenże, The Ethics of Psychoanalysis, Londyn –
Nowy Jork 1997, s. 198.
5 J.P. Sartre, Byt i nicość, Kraków 2007, s. 296.

Prezentacja w ramach projektu OFFenes Berlin w Ośrodku Teatralnym Kana

Scheinwerferin
tekst, koncepcja, przestrzeń i dźwięk, performance: Naoko Tanaka, współpraca dramaturgiczna:
Mariko Harigai, produkcja: Naoko Tanaka i Christine Peterges, współprodukcja: Tanztage Berlin
/ Sophiensaele
premiera: 2011
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Wstań i idź! Z Moskwy do Pietuszek
Maciej Pieczyński
Na scenie ciemność. Czerń.

z taką gorliwością, z jaką tępiono wolną

Nieprzenikniona, zdawałoby

myśl.

się. Ale już po kilku chwilach
z ciemności wyłania się światłość.

Wódka leje się w trakcie całego spektaklu

I Wieniczka oddziela tę światłość

obficie. Trzymając się terminologii quasi-

od mroku, bo wie, że jest ona

teologicznej, można powiedzieć, że nac-

dobra.

zynie, z którego pije alkohol Wieniczka,
jest kieliszkiem modlitewnym,

20

Tak zaczyna się spektakl Moskwa–

pozwalającym przenieść się do świata

Pietuszki. Światłością jest niewielka

„pozatrzeźwego”. I nie jest to bynajm-

żarówka, którą Wieniczka trzyma

niej żart ani obraza czyichkolwiek uczuć

w rękach, nad głową. Patrzy na nią

religijnych. Wódka ma dla Wieniczki

z nadzieją. Z nadzieją, że pozwoli mu

wartość jeśli nie sakralną, to na pewno

przezwyciężyć ciemności życia.

filozoficzną, ściślej – ontologiczną.

Droga z Moskwy do Pietuszek to dla

Sowiecki totalitaryzm to dla świadomego

Rosjanina droga krzyżowa. A dokładniej

inteligenta matrix, a stan upojenia alko-

dla rosyjskiego inteligenta, który w cza-

holowego to wyzwolenie, próba przejścia

sach totalitarnego, myślowego znie-

do prawdziwego świata duchowego.

wolenia w Związku Sowieckim jedyny

A przecież „Rosja to stan umysłu”… I tu

skrawek wolności znajduje na dnie

warto sobie przypomnieć, do czego

kieliszka wódki. To właśnie wódka

nawiązuje Moskwa–Pietuszki.

jest tą żarówką, która rozświetla mrok.
Nadzieją, czymś mistycznym, może

Droga z Moskwy do Petersburga

nawet samym Bogiem, propagandowo

Radiszczewa była panoramą pokazującą

tępionym w świecie sowieckim

społeczeństwo rosyjskie, rozpięte między

teatralia 50/2013
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dwiema stolicami – dawną, słowiańską

walizka, pełna najróżniejszych alkohol-

Moskwą i europejskim Petersburgiem.

owych trunków. Scenografia jest bardzo

U Jerofiejewa nie ma żadnej panoramy.

skąpa, ascetyczna, bo też wszystko dzieje

Jest tylko Rosja zawieszona w duszy

się w głowie bohatera. Sama podróż

inteligenta, rozpięta między stolicą

pociągiem na trasie Moskwa–Pietuszki

totalitarnego państwa a jego odległą

jest tylko pretekstem do opowieści

prowincją. I świetnie pokazuje to mono-

o kondycji człowieka umieszczonego

dram w wykonaniu Jacka Zawadzkiego.

w konkretnym kontekście historycznym

Świat Wieniczki jest bardzo ograniczony

i kulturowym.

pod względem materialnym, wizualnym.

Interpretacja nawiązująca do matrik-

Jedynym skarbem podróżnika jest jego

sa wpisuje się zresztą harmonijnie

teatralia 50/2013
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w filozofię postmodernizmu, którego

rzeczywistości. Otacza go jedynie aura

przedstawicielem w literaturze był

kultury, w której żyje, o której opowiada.

niewątpliwie Wieniedikt Jerofiejew.

Najważniejszy wydaje się jednak świat

Bohater ucieka z realnego świata to-

duchowy, w którym bohater – częściowo

talitaryzmu do świata kultury. A post-

także poprzez wódkę – stara się odnaleźć.

modernizm jest właśnie oderwaniem

Nieprzypadkowo w całym spektaklu

literatury od rzeczywistości i osadzeniem

najmocniej, najpoważniej, najpatety-

jej w kulturze. Literatura nie zbawia już

czniej brzmią słowa talitha kum, czyli

świata, nie walczy na froncie polityc-

„wstań i idź” – formuła, której używał

znym. Nie komentuje też rzeczywistości.

Jezus, uzdrawiając ludzi. I właśnie tego

Jest dla niej alternatywą, istnieje sama

uzdrowienia duszy potrzebuje człowiek,

w sobie, w sieci intertekstualnych

w którego wciela się Jacek Zawadzki

powiązań.

w monodramie na podstawie poematu
Jerofiejewa. Uzdrowienia, którym

22

Dobitnie pokazuje to monodram

w pewnym sensie jest już samo ist-

wyreżyserowany przez Zygmunta

nienie świata duchowego, zakazanego

Duczyńskiego. Poza walizką z wódką

w świecie sowieckim. Świata duchowego,

i symboliczną żarówką nad głową,

który pozwala przetrwać w sowieckim

Wieniczka nie ma wokół siebie

matriksie.

.

Teatr Kana, Szczecin

Moskwa–Pietuszki
Wieniedikt Jerofiejew
tłumaczenie na język polski: Nina Karsov i Szymon Szechter, scenariusz, scenografia i reżyseria:
Zygmunt Duczyński, autor maski: Władysław Klamerus, wykonanie: Jacek Zawadzki
premiera: 14 maja 1989
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W mroku pragnień
Alicja Müller
Potencjalny kochanek dyszy i drży,

Nurkowski podjął próbę wymalowania

trzeszczy mu w kolanach, gdy

wewnętrznego świata bohatera

wyśnione kochanice – subtelne

melodią i gestem. Na oniryczny chara-

damy i gorące zdziry – szepczą

kter scenicznych obrazów wska-

czułe, frywolne słówka. Seks

zuje przezroczysta witryna, w której

obchodzi w jego głowie wiel-

rozbłyskują się i znikają, a czasem

kie, odwieczne święto, ale wszel-

zatrzymują i zwielokrotniają poszc-

kie zdrożne fantazje okazują się

zególne wizje. Zacierają się granice

równie pociągające i przyjemne,

między realnością a jej cieniem czy sz-

co nieznośne. Jawią się więc jako

tucznie skonstruowaną reprezentacją;

coś dwuznacznego – zasadnicza

między przedmiotem a jego odbiciem.

potrzeba, ale i udręka. Na kanwie

Mężczyznę otaczają bosko wyglądające,

tych przeciwieństw Włodzimierz

ostre muzy – boginie nocnego, zadymio-

Nurkowski stworzył Cabaret

nego Berlina, w zalotnie zadartych, nied-

lunaire – erotyczne, a zarazem

bale uszytych, błyszczących sukienkach.

głęboko metafizyczne widowisko.

Jest wśród nich wspaniała, dostojna dama
– mądra królowa (Iwona Socha), która

Pierwsza część spektaklu to opowieść

kpi z burdelowej maskarady swojego

o rozmarzonym królu życia, oparta na

króla, z biedaka zagubionego w nieomal

piosenkach napisanych przez Arnolda

psychodelicznym ferworze wyzwolonej

Schönberga (Adam Zdunikowski) dla

zmysłowości. Z dekadenckim klimatem

berlińskiego kabaretu. Autora nieustan-

miasta grzechu nie współgrają, niestety,

nie przenika dreszcz wielobarwnego

operowe wykonania kabaretowych pio-

podniecenia.

senek – powstaje estetyczny zgrzyt, który
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niejako zakłóca wydźwięk księżycowego

(zachwycająca Agata Zubel), który

widowiska.

snuje opowieść o magii i mistyce słów,
o przeklętych poetach oraz ich płonących

W części drugiej dumanie o seksie

jak krzyże wierszach. Zdradza nam

przeplata się z metafizyczną refleksją

zawiłości egzystencji utożsamionej ze

o sztuce. Bohater (król) przebywa na

sztuką – bolesną płodnością umysłu i ser-

granicy spajającej wielość onirycznych

ca. Opis tego życia można by zamknąć

światów – otacza go ciemność poezji

w metaforze otwartej, ropiejącej rany.

i mrok pożądań. Ponurym przewodni-

Fascynująca interpretacja Zubel wydoby-

kiem tej sennej halucynacji jest Pierrot

wa przejmującą melodyjność mowy

z diabolicznych wersów Alberta Girauda

zonego przez ukochaną Kolumbinę

i z niełatwej, bo odrzucającej trady-

bohatera, ujawniają się także obsesje

cyjnie rozumianą melodię i harmonię,

króla, który błąka się po omacku na dnie

muzyki Schönberga. Sprawia, że pośród

nieświadomości. Fantazja przekracza

brzdęków skrzypiec i mruków fortepianu

przestrzeń rozkosznego śnienia i – jako

na scenie piętrzą się obrazy raczej nie do

jej wroga część – przenika do przestrzeni

ogarnięcia.

rozbabranego życia. Mężczyzna i sek-

fot. Jacek Jarczok
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sowne upiory są niejako przykuci do
W rytmie demonicznej śpiewo-mowy

siebie wzajemną potęgą pożądania.

Pierrota, tragikomicznego, opuszc-

Realizuje się w ten sposób jeden z ar-
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chetypów Junga – spotkanie z własnym

– w rytmie słów Pierrota – zarażają

cieniem (ciemnym bratem). Poniżony

mrokiem przeklętej poezji. Dominika

król w końcu otwiera oczy, orientuje się,

Knapik stworzyła niezwykle sugestywną

że karty są źle rozdane. Wśród zimnych

choreografię, która uczyniłaby widowisko

królowych nocy rozpoznaje swoją smutną wyrazistym nawet bez akompaniamentu
panią – teraz już tylko do niej wyciąga

poetyckich strof.

ręce, w niej szuka ocalenia.

Pierwsza część spektaklu Nurkowskiego
to tylko efektowna, kolorowa rewia, ale

W Cabaret lunaire jak refren powraca

druga – ta piekielna – staje się piękną

trupa tancerzy, którzy przekładają

alegorią tego, co niedopuszczone i wyp-

rozgrywający się na scenie dramat na

arte, jest symbolem ciemnej masy

język tańca i pantomimy. W kolor-

artystycznych, ale przede wszystkim

owym, dynamicznym wirze głęboko

dogłębnie ludzkich doświadczeń. I – dość

przesiąkniętych erotyzmem scen,

niespodziewanie – to właśnie z tej części

spełniają najśmielsze z królewskich

dowiadujemy się, że miłość jednak ist-

snów, ale ucieleśniają także tragizm

nieje. Tak mrok wygrywa z błazenadą.

i demoniczność tego śnienia oraz

.

Opera Krakowska w Krakowie
Arnold Schönberg,
reżyseria: Włodzimierz Nurkowski, kierownictwo muzyczne: Paweł Szczepański, scenografia
i kostiumy: Anna Sekuła, choreografia: Dominika Knapik, obsada: Agata Zubel (Pierrot), Iwona
Socha (Ona), Adam Zdunikowski (On), tancerze: Marta Mietelska, Dorota Wacek, Bernadetta
Zwierowska, Maciej Gośniowski, Aleksander Kopański, Jakub Sokołowski, Michał Woźnica
premiera: 23 lutego 2013
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Romantycznie – i dobrze, i źle
Agnieszka Misiewicz
W Wolnym strzelcu Carla Marii

miejsca na jakikolwiek dialog

von Webera, prekursora opery

z dziełem.

romantycznej, można znaleźć
wszystkie składniki uznane

Poznański Teatr Wielki stara się wyjść

później za wyznaczniki tego ga-

obronną ręką z nie najlepszej sytu-

tunku: nastrojową tajemniczość,

acji finansowej, wykorzystując ją jako

ludowość, silnie uwypukloną

okazję do zaprezentowania umiejętności

narodowość. W poznańskiej real-

zespołu artystycznego i zróżnicowanego

izacji – pod batutą Kaia Bumanna

repertuaru teatru. Na afiszu pojawiają

– wybrzmiewa to jeszcze wyraźniej.
W tym samym klimacie utrzymana

fot. J. Multarzyński
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jest także inscenizacja – niestety,
zbyt obrazowa i niepozostawiająca

teatralia 50/2013

się więc spektakle, które swoje premiery
miały przed kilkoma laty, a których forma
została nieco odświeżona – jak choćby
w przypadku Wolnego strzelca – poprzez

fot. J. Multarzyński
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nowe kierownictwo muzyczne. Do

menty muzyczne, obrazujące świat fan-

współpracy zaproszono Kaia Bumanna,

tastyczny – obie rzeczywistości nieustan-

niemieckiego dyrygenta z ogromnym

nie się ze sobą splatają.

dorobkiem, szczególnie z zakresu opery
romantycznej właśnie. Wybór okazał

Nastrój romantyzmu, tak wyraźnie

się strzałem w dziesiątkę – wykonanie

obecny w muzyce, przeniesiony jest także

utworu przez orkiestrę pod jego batutą

do inscenizacji (reżyserii Marii Sartovej).

to prawdziwa uczta muzyczna. Skoczne

Wspomniane sceny z udziałem chóru

partie w scenach zbiorowych z udziałem

wieśniaków grzeszą nieco chaotycznym

wieśniaków przywołują na myśl piosenki

ruchem, pozostawiając wrażenie niew-

ludowe, pojawiają się przy nich także

ielkiej dynamiki. Ta rozwija się w planie

stylizowane choreografie. Z tymi mo-

fantastycznym, który czasem przenika

mentami kontrastują niepokojące frag-

do planu realnego – od początku przez

teatralia 50/2013
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scenę przewija się Samiel (Tomasz

udziałem psuły jednak czynniki zgoła

Raczkiewicz), mroczna siła sprawcza,

niemuzyczne – niepotrzebne elementy

niezauważalna dla innych postaci. Sceny
w wymiarze fantastycznym zostały
ciekawie zaplanowane przestrzennie dzięki unoszącej się platformie,
umożliwiającej grę na dwóch poziomach. Parady zmarłych-zombie, toczenie
magicznych kul czy inne sceny w wilczej
jaskini, mimo interesujących rozwiązań
przestrzennych, rażą dosłownym odczytaniem. Jednak sama postać tajemniczego Samiela pozytywnie zapada
w pamięć. Znakomita charakteryzacja,

28

scenograficzne, spuszczane wyłącznie na
jedną scenę, jak choćby olbrzymi owad
czy kwiaty imitujące ogród. Świetnym
rozwiązaniem były natomiast wielkie,
„żywe” obrazy – wnęki, w których znajdowali się nieruchomi aktorzy. O ile więc
warstwa muzyczna oddaje wszystko to,
co w romantyzmie najwartościowsze,
o tyle inscenizacja wydaje się siedliskiem
wielu cech, za które José Ortega y Gasset
krytykował sztukę romantyczną. Oprócz

kostium i majestatyczne ruchy czynią go

oddania klimatu epoki i wywołania

niezwykle wyrazistym, mimo niewielk-

wzruszenia historią miłości głównych

iej liczby kwestii, w dodatku wyłącznie

bohaterów, sztuka powinna przecież

mówionych.

sprawiać także przyjemność estetyczną

Z muzyką Webera bardzo sprawnie poradzili sobie soliści, wśród których na
szczególną uwagę zasługują role żeńskie:
Agata (Magdalena Nowacka) oraz Anusia
(Barbara Gutaj-Monowid). Arie z ich

na wszystkich, obok muzyki, poziomach.

.

Trochę tego brakuje, gdy współcześnie
tworzy się zgodnie z kanonami
romantycznymi.

Teatr Wielki w Poznaniu

Wolny strzelec
Carl Maria von Weber
kierownictwo muzyczne: Kai Bumann, reżyseria: Maria Sartova, dekoracje: Waldemar Zawodziński, kostiumy: Maria Balcerek, ruch sceniczny: Sławomir Woźniak, obsada: Magdalena Nowacka (Agata), Barbara Gutaj-Monowid (Anusia), Michał Marzec (Maks), Rafał Korpik (Kasper),
Andrzej Ogórkiewicz (Kuno), Marek Szymański (Kilian), Tomasz Mazur (Otokar), Krzysztof
Bączyk (Pustelnik), Tomasz Raczkiewicz (Samiel), premiera: 22 kwietnia 2006
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Smutny Arlekin
Radames Ruccola Colliusco
Kamil Robert Reichel
Wystawienie na scenie kome-

Płyną nimi w gondolach rozśpiewani

dii dell’arte jest w XXI wieku

wioślarze.

zadaniem niebywale trudnym.
Szczególnie jeśli przedstawie-

Tak skonstruowana scenografia pozwala

nie ma ciekawić, nie nużyć

zrealizować widowisko bardzo dynam-

przewidywalnością. Zabieg nie jest

iczne i interesujące. Z kolei współpraca

jednak niemożliwy, czego dowiódł

reżysera z Martą Hubką zaowocowała

Henryk Adamek, inscenizując

stworzeniem pięknych kostiumów,

Sługę dwóch panów Petera

dzięki którym aktorzy mogli być posta-

Turriniego.

ciami komedii dell’arte, równocześnie
nimi nie będąc. Na szczególwne uznanie

Zasługi reżysera nie sprowadzają się

zasługuje Rafał Smoleń, który znakomi-

jedynie do wyboru znakomitej ko-

cie opracował muzyczną stronę spektak-

medii austriackiego dramatopisarza,

lu. Muzyka i świetnie skoordynowana gra

czerpiącej odważnie i swobodnie ze

światłem stworzyły doskonałe tło.

sztuki Carla Goldoniego pod tym samym tytułem. Wyjątkowo trafny dobór

Spektakl Adamka rozpoczyna się bardzo

współpracowników pozwolił Adamkowi

wymowną sceną. Stary Arlekin (Robert

stworzyć spektakl z dużym rozm-

Dudzik) w samym środku weneckiego

achem, gęsty, znakomicie zrytmizowany,

karnawału zrzuca szaty, czemu przypa-

operujący bogatą formą wyrazu. Za

truje się młody żołnierz (Robert Mania),

pomocą świetnie pomyślanej sceno-

który wrócił z wojny i szuka jakiegoś

grafii Wojciech Jankowiak zbudował

zajęcia. Szaty Starego Arlekina stają się

przestrzeń, w której między wysokimi

jego szatami, a tym samym obietnicą

kamienicami (wykonanymi z metal-

dostatniego życia – a przynajmniej od-

owych prętów) wiją się weneckie kanały.

dalenia od siebie widma głodu. Stary
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fot. archiwum teatru
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Arlekin schodzi ze sceny, aby w kolejnej

Robert Mania znakomicie zbudował

sekwencji powrócić w karnawałowym

postać Młodego Arlekina – od początku

orszaku w masce śmierci.

jest konsekwentny, wyrazisty. Z jed-

30

nej strony to młody człowiek, outsider
Perypetie przydarzające się Młodemu

wykluczony ze społeczeństwa, z drugiej –

Arlekinowi zdają się nie mieć końca.

sprytny i zabawny hultaj. Przewidywalny

Zostaje sługą Federiga Rasponiego

i nieprzewidywalny, mądry i naiwny.

(Anna Ludwicka-Mania), by już po

Prawdziwy.

chwili pojawić się jako sługa Florina
Aretusiego (Jarosław Góral). Poznaje

Na szczególną uwagę zasługuje Tadeusz

bogatego wenecjanina Sansugę Sancchi

Wnuk, który ma bardzo trudne zadanie:

(Jacek Grondowy), staje się świadkiem

wcielający się w rolę fotografa-report-

zaręczyn Clary Sacchi (Agata Moczulska)

era, gra właściwie jedynie ruchem.

i Silvia Vendramina (Andrzej Kępiński).

Znakomicie ograny aparat fotografic-

Sumiennie wykonuje swoją pracę, bo

zny staje się w jego rękach narzędziem

obiecano mu bogaty wikt. Jednak – jak

rozłożenia akcentów. Publiczność

często bywa z obietnicami bogactwa –

podąża wzrokiem za błyskiem flesza,

pozostają one tylko w sferze marzeń.

który uświetnia najważniejsze wydar-
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zenia w domu Sansugi Sacchiego.

Sacchi nie jest tylko przedsiębiorcą trans-

Wnuk, wcielając się również w rolę

portowym, Florino Aretusi to nie tylko

gondoliera, pokazuje znakomite wyc-

współpracownik Rasponiego, a Arlekin

zucie rytmu, z jakim oddaje się prow-

nie jest tylko sługą dwóch panów, ale

adzeniu łodzi. Nie należy zapominać

hołdem dla wszystkich tych, którzy nie

o Smeraldinie (Magdalena Kępińska),

mają swojego miejsca na świecie. Dużo

służącej mądrzejszej od swego pana.

jest w nim z Petera Turriniego, który

Ona pierwsza odkrywa pilnie strzeżony

pisał o sobie: „Mój ojciec był Włochem,

sekret Pantalone – zauważa, że umizgi,

wyrosłem na wsi, w Karyntii. Czułem się

od których nie stroni jej pracodawca,

zawsze odrzucony przez chłopskie otoc-

są jedynie maską, a pan Sacchi to w

zenie, chociaż bardzo chciałem do niego

rzeczywistości starzejący się impotent.

należeć. To uczucie bycia obcym wśród

Z kolei Katarzyna Janekowicz (służąca u

swoich długo mnie nie opuszczało”.

Brighelli) uroczo i zabawnie zagrała rolę
lekko niedowidzącej pomocy kuchennej.

Spektakl Sługa dwóch panów jest za-

Iwonie Lach i Marcie Łąckiej należą się

bawny, obrazoburczy, ciekawy i smutny.

szczególne ukłony za role uczestniczek

Wśród karnawałowego zgiełku, tańców i

karnawału – wybornie oddały atmosferę

pląsów, w otoczeniu pięknych weneckich

weneckich uciech karnawałowych.

domów, malowniczych kanałów, słychać
płacz Młodego Arlekina – Żołnierza,

W spektaklu Adamka nic nie jest takie,

a może po prostu Radamesa Ruccoli

jakim mogłoby się wydawać na pier-

Colliusco. Młodego człowieka, który

wszy rzut oka. Federigo Rasponi wcale

straciwszy wszystko, co miał do stracenia,

nie jest Federigiem Rasponim, Sansuga

został sługą dwóch panów.

.

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze

Sługa dwóch panów (swobodnie za Goldonim)
Peter Turrini
przekład: Jerzy Kazimierz Pabian, reżyseria: Henryk Adamek, scenografia: Wojciech Jankowiak,
kostiumy: Marta Hubka, muzyka: Rafał Smoleń, obsada: Robert Dudzik, Robert Mania, Jacek
Grondowy, Agata Moczulska, Magdalena Kępińska, Piotr Konieczyński, Andrzej Kępiński, Anna
Ludwicka, Jarosław Góral, Bogusław Siwko, Katarzyna Janekowicz, Tadeusz Wnuk, Iwona Lach,
Marta Łącka
premiera: 4 lutego 2012
teatralia 50/2013

31

repertuar

Słowo nie staje się ciałem
Alicja Müller
Poezja nie ocala ani narodów, ani

moralnie roli świadka, o manii wielkości

ludzi. Więcej – nawet słów nie

i lęku przed nicością. Fajfer łączy biblijną

ocala. Priam – czy wiesz, co znaczy

opowieść ze studium o nowej poezji

to imię? Obdartus z tanim winem

i ciemną narracją ulicznego pijaka-

też potrafi deklamować Homera.

filozofa, a wszystko po to, by jeszcze raz

Wczoraj płakał, tak jak ty. Jeśli nie

odczarować świat oraz postawić przed

wierzysz w Boga, to jak możesz

nami człowieka i człowiekiem właśnie,

wierzyć w miłość? Przyszedłeś

a nie posągiem, zainteresować i poruszyć.

popatrzeć na zwłoki człowieka czy
świni? Po prostu przyznaj się do

32

Pierwszy akt Piety to karykaturalny obraz

lubieżnego zaciekawienia obrazem życia poświęconego sztuce, a zarazem
umęczenia. Mówisz, że cię boli?

błyskotliwa wariacja na temat ogłoszonej

Nie przestanie. Ani za godzinę,

przez Barthesa śmierci autora. Mimo

ani za trzy dni. Uklęknij przed

wyraźnie parodystycznej stylizacji mamy

wódką – gorzką pocieszycielką. Na

tu do czynienia z niezwykle trafną

trzeźwo przecież nie da się żyć.

analizą kryzysu narracji i dramatycznej
utraty zaufania do słowa jako narzędzia

Zenon Fajfer utaplał mit zbawienia

zakotwiczenia w świecie. Autor (Tomasz

w brudzie i prozie życia na nie-obiecanej

Schimscheiner) ociera się o śmierć na

ziemi. Jego Pieta to podzielona na trzy

symbolicznym łożu twórczej boleści, bo

akty opowieść o przeklętych wybrańcach

słowo zawsze pozostaje tylko słowem

historii – małych, prawdziwych ludziach,

i nawet nie zbliża się do cudownego

skazanych na obcowanie z odległą i pustą

ucieleśnienia. Nie pomaga uporczywe

wielkością, okrutnie piękną mistyfikacją.

unicestwianie własnego ciała, gdyż

To także traktat o winie, o dwuznacznej

przeświadczenie o nieuchronności samo-
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zniszczenia i złożenia siebie na ołtarzu

ukochane dziecko, a nie narodowego

sztuki prowadzi ciągle do tej samej

wieszcza.

maślanej słowo-słomy. Próby poezji konceptualnej i skupienia się na alchemii

Autor wychodzi na spacer, by w kolejnej

języka również nie czynią autora de-

scenie stać się osiedlowym kloszardem,

miurgiem bytów wyższych niż słowa.

którego monolog będzie brutalnym pro-

Transcendencja nie istnieje i już. Matka

logiem do ostatniej części Piety. Tomasz

bohatera (Beata Schimscheiner) nie dba

Schimscheiner pijackim bełkotem

o możliwe cuda autorskiej kreacji, prag-

opowiada o pocałunkach matki, której

nie tylko zatrzymać syna przy życiu, tulić

nie pamięta, o złych panach, którzy

fot. Tomasz Wiech
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przepędzili z jego głowy wszystkie

bohaterstwie Hektora, dramacie starego

kolorowe sny. Pragnie kobiety, dzieli się

Priama, przypomina tragedię Edypa,

z publicznością ukojeniem znalezionym

a przy tym nadziwić się nie może światu,

we flaszce wina i opowiada o gniewie oraz który w widoku cierpienia znajduje
wyrafinowanym okrucieństwie Achillesa,

perwersyjną, zwierzęcą przyjemność.
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Ludzie nie tylko zdychają, lecz także

dramat kobiety odpowiedzialnej za

żyją jak psy. Pragną cudzego bólu, jak

rzeź niewiniątek, zmuszonej do prow-

ochłapów krwistego mięsa. Podobno

adzenia syna kamienistą drogą śmierci.

zostaną zbawieni. Kloszard wznosi toast.

Burzy wieżę z kości słoniowej, dom
złoty. Nie pomodli się za nami Święta

34

Ostatni akt spektaklu Fajfera to

Boża Rodzicielka, bo wizja przyszłego

bluźnierstwo wymierzone w Dobrą

szczęścia całego stada bożych owieczek

Nowinę – Maryja, MATKA BOGA,

to za mało, by ze spokojem Stabat Mater

pragnie, by Pismo kłamało. Co prawda

przyjąć cierpienie pierworodnego.

chciałaby trupów zmartwychwstania,

Na scenie Łaźni Nowej nie było kami-

ale obchodzi ją tylko jedno ciało – to

eni, krwi ani biczowania. Maria nie

z językiem sparzonym octem, przekłute

wyła pod krzyżem, nie wiła się na scenie

włócznią, naznaczone dziurami w sto-

w spazmatycznym, obłędnym tańcu utra-

pach i dłoniach. Ciało syna. Święta

pienia, ale cicho pojękiwała w ramionach

Panienka w wykonaniu skupionej

jeszcze cichszego świętego Jana. A jednak

i powściągliwej Beaty Schimscheiner

ludzie płakali. I to wcale nie dlatego, że

jest wątpiącą buntowniczką, którą

Bóg tak chciał.

pozbawił głosu boski plan zbawienia.

.

Fajfer odsłania przemilczany w Ewangelii

Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie

Pieta
scenariusz i reżyseria: Zenon Fajfer, obsada: Beata Schimscheiner, Tomasz Schimscheiner
premiera: 6 grudnia 2012
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Pan Tadeusz...

historia szlachecka z roku 2012 i 2013
w 96 bitach, wierszem
Kinga Cieśluk

fot. Bartek Sowa
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Uwspółcześniony Pan Tadeusz, przykład sprzedaży szkolnej lektury
młodzieży przyzwyczajonej do wódki i hip-hopu, powrócił na deski
Teatru Współczesnego w Szczecinie. Irena Jun (reżyseria) i Aleksandra
Semenowicz (scenografia) zadbały o nowatorską interpretację poematu
Mickiewicza. Mamy więc młodego Soplicę jeżdżącego na deskorolce,
Zosię w indiańskim pióropuszu i ogromne zielone piłki symbolizujące
trawę. O ile akt pierwszy jest barwny, huczny i zabawny, o tyle druga
połowa może już lekko nużyć.
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Spektakl otwiera wspólna recytacja

koncert Wojskiego na rogu ze wspom-

Inwokacji. Jest jak w szkole. Ze strony

nieniem o Henryku Rzewuskim (twórcy

publiczności – nieśmiało, nierówno

Pamiątek Soplicy), który zainspirował

i z lekkim zawstydzeniem, gdy ktoś nie

Mickiewicza do napisania epopei. Zadął,

pamięta tekstu. Porozstawiani wokół

zadął Rzewuski – skandują Michał

aktorzy – ubrani niczym profesorowie,

Lewandowski (Domeyko) i Adam

w czarne, zapięte pod szyję kostiumy

Kuzycz – Berezowski (Doweyko), a ich

– cierpliwie deklamują utęsknienie za

popisy sytuują się gdzieś na pogranic-

pagórkami leśnymi, łąkami zielonymi...

zu freestyle’u i stand-upu. Jest to bez
wątpienia najlepsza scena pierwszego

36

Dwór szlachecki, z drzewa, lecz podmu-

aktu, podająca fabułę w sposób łatwy

rowany, ustawiony już na scenie, składa

do zinterpretowania, zarówno dla wid-

się z surowej, drewnianej platformy,

owni obytej z twórczością Mickiewicza

a wszystkie sprzęty i obicia są jedynie

i teatrem, jak i tej, dla której spektakl

umowne, podobnie jak dwukonna bryka

stanowi przykry szkolny obowiązek.

młodego Soplicy. Tadeusz jest produk-

W pamięć zapada również kreacja

tem popkultury, przeniesionym z roku

Gerwazego – Arkadiusz Buszko ze swoją

1811 do czasów współczesnych, w których

aparycją wydaje się stworzony do od-

gawęda szlachecka musi być przełożona

grywania mrocznych, demonicznych,

na rap. Stąd historia Doweyki i Domeyki,

mściwych postaci.

wzbogacona hip-hopowym bitem, splata

Teatr Współczesny w Szczecinie

Pan Tadeusz
reżyseria, opracowanie tekstu: Irena Jun , scenografia: Aleksandra Semenowicz , muzyka:
Bartosz Blachura , ruch sceniczny: Zbigniew Szymczyk , reżyseria światła: Krzysztof Sendke,
asystent reżysera: Przemysław Walich , obsada: Wojciech Sandach, Konrad Pawicki, Robert
Gondek, Grzegorz Młudzik, Paweł Niczewski, Wiesław Orłowski, Arkadiusz Buszko, Jacek
Piątkowski, Barbara Biel, Joanna Matuszak, Ewa Sobiech, Iwona Kowalska, Ewa Sobczak / Maria Dąbrowska, Michał Lewandowski, Adam Kuzycz-Berezowski, Przemysław Walich, Maciej
Litkowski, Marian Dworakowski, Grażyna Madej, Krystyna Maksymowicz, Magdalena Myszkiewicz, Beata Zygarlicka, Daniel Uźniak
premiera:
20 maja 2012
teatralia
50/2013
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Kolejnym atutem spektaklu jest
doskonałe wykorzystanie światła i kostiumów do zbudowania atmosfery kraju
lat dziecinnych. Kraju, który zawsze
zostanie / Święty i czysty jak pierwsze

Stąpamy we dwoje
po niepewnym
gruncie
Kinga Binkowska

kochanie, za czym tęskni autor, czego

Poniedziałek. W sterylnie czystym,

pragną bohaterowie. Niebieskie cienie

poukładanym domu, gdzie wszyst-

i dymy w akcie drugim zastąpione zostają

ko ma swoje miejsce, a seks up-

ciężkim, krwawym brązem, co podkreśla

rawia się regularnie, czas płynie

groźny i podniosły nastrój. Przesadny

jednostajnie, dzień za dniem,

kontrast między dwiema częściami – hu-

poganiając rzeczywistość złożoną

laszczym rozpoczęciem i romantycznym

z pozorów, złudzeń i iluzji.

zakończeniem – spłyca wymowę epopei,
czyniąc z Tadeusza bardziej Casanovę niż

Wtorek. W sterylnie czystym,

tego, który nosi imię na cześć Kościuszki.

poukładanym domu, gdzie wszystko ma

Innymi słowy wątek niepodległościowy

swoje miejsce, a seks czasami uprawia się

zostaje przesłonięty przez wątek miłości

regularnie, pojawia się coś, co wywraca

młodego Soplicy. Odbiór spektaklu

całą rzeczywistość i pozbawia ją sztuc-

w dużej mierze zależy od wrażliwości na

znej, przypudrowanej maski. Środa.

język. Kto nie da się bez reszty ponieść

W sterylnie czystym, poukładanym

flow Doweyki i Domeyki, ma szansę

domu, gdzie... pojawia się coś, co burzy

uchwycić Mickiewiczowskiego

porządek rzeczy. Czwartek. W tym domu

ducha, ukrytego pod warstwą

pojawia się ona, demaskatorka ludzkich

współczesności.

relacji, demistyfikatorka poukładanego

.

życia, strażniczka prawdy, pogromczyni
fałszu. Słodka Fibi.

Spektakl powstał na bazie tekstu pod
tym samym tytułem: Febe, wróć Michaela

teatralia 50/2013
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Gowa, australijskiego dramaturga

lni i egzaltowani, mówią o swoich plan-

i scenarzysty. Nieskomplikowana fabuła

ach, marzeniach i emocjach z przesadną

przedstawia wycinek z życia młodej, pr-

emfazą. Wszystko razi sztucznością: ich

zebojowej pary, która zostaje obarczona

sposób mówienia i bycia, perfekcyjnie

opieką nad psem sąsiadów. Pewnego

uporządkowany pokój, stylizowane stro-

dnia Fibi znika… Na tym konstrukcyjnym

je. Wszystko nadmuchane do najdalszych

szkielecie reżyser Iwo Vedral zbudował

granic pozerstwa. Pozerstwa przeznac-

opowieść o trudnych i niejednoznac-

zonego dla oczu innych ludzi, a co gorsza

znych relacjach dwojga ludzi, gubiących

– dla ich własnych. Nienaganny porządek

się w idealnym świecie, który sami stwor-

z upływem czasu przeistacza się

zyli. Tylko czas, niczym niewzruszony

w bezład, a następnie w nieopanowany

służbista, systematycznie i skrupulatnie

chaos, uwalniający skrywane myśli, mar-

odmierza kolejne dni tygodnia (rzucone

zenia, postawy dwójki bohaterów. A ci

z projektora na ścianę).

tak naprawdę bezwiednie dryfują między
tworami swoich wydumanych wyobrażeń

W pierwszych scenach świat przedstawi-

o idealnym życiu.

ony jest sztucznie harmonijny, wciśnięty
w ramy wyobraźni młodej pary, która nie

Dramaturgię świetnie obrazuje

tylko kreuje rzeczywistość, lecz także

wszędobylska dezintegracja, wdzierająca

samą siebie. Bohaterowie są pretensjona-

się w każdą przestrzeń życia bohaterów.

teatralia 50/2013
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Pięknie dopieszczony pokój przeistacza

sama nie tworzy dodatkowych kontek-

się w pobojowisko, gdzie Helen i Frazer

stów, odniesień. Zwraca jednak uwagę

coraz bardziej zakopują się w rozc-

projekcja, będąca ciekawym zabiegiem,

zarowaniu i frustracji. Im dalej w las, tym

za pomocą którego z jednej strony ak-

gorzej, sztuczne piękno ulatuje, ukazując

torzy przedstawiają relację, swój świat

prawdziwe oblicze związku, obraz

wewnętrzny, a z drugiej – wyświetlane

zionący pustką i rozgoryczeniem. Gorzka

są obrazy świata zewnętrznego,

prawda o związku zmienia bohaterów,

w którym wydarza się tragedia. Można

jawią się jako jednostki zagubione, zro-

dostrzec analogię między „płonącym

zpaczone, szamoczące się bezsensownie

domem” bohaterów a obrazem pożaru

i bezradnie.

wieżowca, który pojawia się w tle.
Z całością współgrają również stroje.

W spektaklu możemy podziwiać popis

W początkowych scenach, w świecie po-

aktorstwa Małgorzaty Klary i Adama

zorów, ubrania aktorów są stylizowane na

Kuzycza-Berezowskiego. Oboje

lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte – para

przechodzą zręcznie od kreacji aktor-

wygląda jak „perfekcyjna pani domu i jej

skich świadomie naznaczonych sztuczną

perfekcyjny mąż”. W kolejnych scenach,

formą i pretensjonalnością do ról

rozkładających relację pary na czynniki

przedstawiających żywe, trudne do ode-

pierwsze, najważniejsza jest bielizna.

grania stany emocjonalne, które w obu

Można powiedzieć: naga prawda.

przypadkach odczytuję jako autentyczne.
Ich gra stanowi najważniejszy i zarazem

Od pozorów do prawdy. Od porządku do

najmocniejszy element spektaklu.

chaosu. Spektakl ukazuje proces pozby-

Skromna, umowna scenografia, wzbo-

wania się wykreowanej rzeczywistości

gacona projekcją multimedialną, jest

na rzecz dotarcia do prawdy o sobie.

raczej tłem, ramą dla dziejącej się akcji,

Proces ten, choć bolesny i trudny, poz-

niż istotnym elementem świata przed-

wala spojrzeć sobie w oczy – głęboko

stawionego. Współgra z historią, ale

i szczerze.

Stowarzyszenie Teatr Niekonsekwentny w Szczecinie

.

Febe, wróć
w ramach projektu Słodka Fibi, przekład: Małgorzata Semil, reżyseria: Iwo Vedral, obsada: Małgorzata Klara, Adam Kuzycz-Berezowski, projekcje: REMOTE CONTROL, projekt plakatu: Królowa
teatralia 50/2013
Szczecińska, muzyka: resmover, kostiumy: Agnieszka Miluniec
premiera: 2 września 2011
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Ofiara własnych manipulacji
Anna Petynia

40

Płatonow, debiutancki dramat

i szaleństw, po czym opuszczony przez

Antoniego Czechowa, stanowi nie

najbliższych kończy życie w samotności.

lada wyzwanie dla osób, które chcą

Reżyserka postanowiła opowiedzieć

go przenieść na scenę. Problemem

historię z perspektywy Płatonowa, jako

jest znalezienie w morzu różnych

tego, kto tworzy rzeczywistość. To on

historii i epizodów tych ważnych,

stanowi punkt centralny. Kolejne postaci

determinujących głównego bo-

dramatu pokazywane są najczęściej pod-

hatera. W Teatrze im. J. Osterwy

czas spotkań z Płatonowem, są przez

w Lublinie podjęła się tego

niego kreowane. Obrazuje to scenografia,

Agnieszka Korytkowska-Mazur.

czyli ogromny metalowy trójkąt, którego

Ze starcia z materią dramatu

tylne wierzchołki są uniesione, a jeden

nie do końca jednak wychodzi

z nich wypuszczony jest w publiczność,

obronną ręką.

raz po raz wysuwa się z niego stół, a pod
sufitem wiszą na hakach krzesła, na

Płatonow to historia manipulatora, ba-

przemian opuszczane i podnoszone. Przy

widamka i uwodziciela, jakich na świecie

jednym z wierzchołków figury znajduje

wielu. Odpowiednik tytułowego bohatera się Płatonow. To jego przestrzeń, miejsce,
można znaleźć w każdym środowisku,

w którym – jak się później przekonamy –

otoczeniu – zarówno w zakładach pracy,

gra pierwsze skrzypce.

jak i w rodzinie, sąsiedztwie. Taki osobnik stanowi zagrożenie, jest osobą,

W rolę Płatonowa wciela się Krzysztof

wobec której mało kto jest obojętny.

Olchawa. Aktor w umiejętny sposób

Wywołuje zazwyczaj skrajne emocje:

ukazuje uczucia targające głównym

od nienawiści, obrzydzenia, po uwiel-

bohaterem. Raz jest powściągliwy

bienie, miłość czy namiętność. Czasem

i wyniosły, skupiony, zamyślony, innym

pada ofiarą własnych niecnych intryg

razem przybiera maskę namiętnego ko-
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chanka. Scena, w której pozostając na

manipulować ludźmi. Zarówno mężem,

podwyższeniu w głębi sceny, dyryguje

jak i – dzięki swym kobiecym wdziękom

pozostałymi postaciami niczym mae-

– tytułowym bohaterem. Mężczyźni,

stro orkiestrą, symbolicznie wskazuje,

którzy pojawiają się koło niej, są skazani

że właśnie on stwarza ich osobowości.

na przegraną.

Każdy z bohaterów zostaje dookreślony

Zależności pomiędzy Płatonowem

dopiero w zderzeniu z tytułową postacią.

a jego otoczeniem świetnie podkreślono

Olchawa jako Płatonow jest intrygujący,

za pomocą ruchu scenicznego, który

trzyma w napięciu. Niestety niezwykle

przygotował Maciej Zakliczyński.

blado i nieprzekonująco wypada przy

Wszystkie postaci na początku

nim młoda część zespołu aktorskiego.

poruszają się bezładnie, ruchy aktorów

Godną partnerką jest dla niego jedynie

przypominają raczej rozluźnianie mięśni

Marta Ledwoń, grająca Annę Wojnicew

czy rozgrzewkę. Dopiero gdy zbliżają

– kobietę silną, dominującą, podob-

się do głównego bohatera (wchodząc na

nie jak Płatonow potrafiącą doskonale

metalową posadzkę), gra konkretyzuje

teatralia 50/2013
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się, ruchy stają się przemyślane, wyraźnie

udała się twórcom scena obiadu – ujmu-

określają osoby dramatu.

je konwencjonalnością, zamierzoną

.

sztucznością aktorów i sposobem ukaTu niestety kończą się atuty spektaklu.

zania, w jaki sposób postaci dramatu

Szwankuje przede wszystkim dramaturg-

przybierają maski.

ia – z trudem budowane przez aktorów
napięcie raz po raz opada. Najbardziej
Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Płatonow
według Antoniego Czechowa, w przekładzie Anny Lubomiry Piotrkowskiej
reżyseria: Agnieszka Korytkowska-Mazur, dramaturgia: Diana Łukasińska
scenografia: Jacek Malinowski, choreografia: Maciej Zakliczyński, kostiumy: Magdalena Dąbrowska, muzyka: Michał Jacaszek, reżyseria światła: Marek Oleniacz, występują: Marta Ledwoń, Paweł Kos, Lidia Olszak, Roman Kruczkowski, Jerzy Kurczuk, Piotr Wysocki, Przemysław
Gąsiorowicz, Marta Sroka, Jerzy Rogalski, Daniel Dobosz, Artur Kocięcki, Daniel Salman,
Tomasz Bielawiec, Krzysztof Olchawa, Magdalena Sztejman-Lipowska, Wojciech Rusin
premiera: 15 grudnia 2012
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Przepraszam, którędy do wyjścia?
Katarzyna Mikołajewska

W ramach „Monosytuacji”, cyklu

nie tylko utrudnienia biurokratyczne czy

małych form teatralnych w Sali

problemy komunikacyjne na poziomie

Teatru Laboratorium, odbył się

językowym, z którymi styka się już za

pokaz pracy Aleksandry Kugacz –

granicą, ale przede wszystkim jej osobiste

Wyjścia. Bohaterka monodramu

wątpliwości.

próbuje wydostać się z Rumunii,
znajdującej się pod reżimem

Aleksandra Kugacz swoją opowieść

Nicolae Ceauşescu. Inspiracją

przedstawia zarówno w monologach

dla spektaklu była proza Herty

– raz przejmujących, dramatycznych,

Müller, w której autorka opisuje

innym razem ironicznych i gorzko-

czasy panowania komunisty

zabawnych – jak i w sekwencjach

i swoje dzieciństwo spędzone na

ruchowych oraz w końcowych scenach

wsi. Tytułowe „wyjścia” oznaczają

muzycznych, dla których inspiracją

więc nie tylko próby opuszczenia

była podróż do Rumunii i poznanie

kraju, lecz także uwolnienia się od

tamtejszych tradycyjnych gatunków

przeszłości, która sprawia, że bo-

muzycznych. Wykorzystuje wszystkie

haterka ciągle stoi w miejscu i nie

talenty, z grą na akordeonie włącznie.

potrafi zbudować przyszłości.

Sprawia to, że spektakl dostarcza bardzo
zróżnicowanych bodźców, wśród których

Młoda Rumunka walczy z duchami

najważniejsza jest świetna gra aktorska.

przeszłości, z wymaganiami, jakie

Aktorka, będąc sama na scenie, po-

stawia przed nią rodzina, z absurdami

trafi bez reszty skupić uwagę na swoich

komunistycznego państwa, a wresz-

słowach, gestach, a nawet na swoim wy-

cie z samą sobą. Wśród powodów, dla

mownym milczeniu. Wielokrotne pow-

których nie potrafi wyjechać z kraju, są

tarzanie tych samych zdań i ruchów nie
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powoduje znużenia, ponieważ Kugacz
przedstawia tak szeroki wachlarz
emocji, że z każdym kolejnym powtórzeniem zmienia się jej wizerunek.

Twórcy słusznie określili Wyjścia
mianem „pokazu pracy”. Jest to bowiem z jednej strony przedstawienie efektów podróży do Rumunii
i dogłębna analiza tekstów Müller,
a z drugiej – wydaje się, że monodram stanowi kontynuację tej pracy,
fot. archiwum teatru

a nie jej zwieńczenie. Można odnieść
wrażenie, że projekt nie jest jeszcze

44

ukończony, choć nie dlatego, że
czegoś w nim brakuje – technicznie
i aktorsko spektakl jest bardzo bogaty, a to w przypadku monodramu

że aż prosi się o kontynuację w jakiejś

nie jest wcale łatwe. To raczej sposób

formie. To nie tylko przeczucie, jakie

konstruowania postaci i bardzo in-

towarzyszyło mi po obejrzeniu Wyjść,

tensywnego wczuwania się w sytuację

lecz także mój postulat, bo jeżeli

Rumunki pozwala sądzić, że Kugacz
nie zamknie tej historii wyłącznie w

twórcy zechcą sięgnąć po ten temat

.

ponownie, to z pewnością mogą
nieco ponad półgodzinnym spektaklu.

powstać kolejne, równie dobre scenic-

Temat dostarcza tak wielu inspiracji,

zne opowieści.

Cykl Małych fFrm Teatralnych „Monosytuacje”

Wyjścia
pokaz pracy Aleksandry Kugacz
reżyseria: Jerzy Welter
wykonanie: Aleksandra Kugacz
premiera:
22 lutego 2013
teatralia
50/2013
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Sytuacje intymne
Joanna Żabnicka
Drugiego dnia poznańskiego

ane tak cieleśnie, dosłownie, jak i meta-

Festiwalu Atelier Polskiego Teatru

forycznie. Ten znamienny wstęp, który

Tańca pokazano dwie premiery:

powraca zresztą na końcu występu, jest

Public space Karola Miękiny

elementem tylko pozornie oderwanym

i Maathai Nielsa Claesa. Łączy je

od całości.

wspólny trop tematyczny. Obaj
choreografowie podjęli temat

Centralną część wypełniają „starcia”

zachowań grupowych – niekiedy

zmieniających się liczbowo i person-

rozumianych jako społeczne, a cza- alnie grup tancerzy, których spójne
sem ukazanych jako konsekwencje

ruchy stanowią kontrast dla występów

podporządkowania się reżimowi.

solowych. Prawidłowością, jaką można

Okazuje się, że nawet jeśli mają

zaobserwować, jest pewna rozpaczliwość

charakter kulturowy, a nie polity-

(nie mówię o technice, ale o ogól-

czny, to stanowią zagrożenie dla

nym odczuciu) manifestacji siebie

odmiennej jednostki.

przez jednostkę, łapczywe zagarnianie
przestrzeni, podejmowane za każdym ra-

Choreografia Karola Miękiny niezwykle

zem w inny sposób.

efektownie wykorzystuje grę świateł.
Pierwszy obraz (bo chyba trudno mówić

Oprócz ważnej roli światła – pól

o scenie), na którym z cienia wynurzają

jasności, które jednocześnie wydobywają

się rozłożone nogi – balansujące niepo-

z mroku, ale też niejako zatrzymują

radnie tylko po to, by za chwilę zniknąć

w swoim wnętrzu, izolują – na uwagę

w czerni – wywołuje dziwne uczucie.

zasługują niezwykłe linie ciała tancerzy.

Miękina ukazuje własną wizję tytułowej

Postaci wydają się często chrome, kale-

przestrzeni publicznej: to zakryte przed

kie, cierpiące na niedowład kończyn

okiem ogółu miejsce intymne, rozumi-

i tiki. Choreograf wlał w ich ruchy
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Maathai , fot. Magdalena Garstka
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coś przerażającego – tym bardziej, że

klarowny, nawet jeśli pojawiały się figury

podobne niedoskonałości przejawiają się

wykonywane niesynchronicznie.

właśnie w grupowych marszach-pląsach

Drugie przedstawienie tego wieczoru,

na jednostkę. Przestrzeń publiczna staje

Maathai Nielsa Claesa, zbudowane

się miejscem powszechnego zwyrod-

jest już nieco bardziej konwencjonal-

nienia, przeciw któremu wystąpić może

nie. Podobnie jak u Miękiny, mamy tu

w zasadzie tylko słabsza prywatność,

do czynienia z zespołowością, jednak

intymność, polegająca na umiejętności

wewnętrznie bardziej ustrukturyzowaną,

jasnego ustalenia własnych granic.

złożoną z par. W tym wypadku płciowość
jest elementem istotnym: kobiety są

Miękina stworzył ciekawy spektakl,

ubrane w kolorowe sukienki, mężczyźni

pełen dynamizmu i zwrotów choreo-

w spodnie. Postaci w trakcie tańca

graficznych, co sprawiło, że łatwo było

wymieniają się partnerami. Nie byłoby

utrzymać na nim uwagę. Przekaz był

w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt,

teatralia 50/2013
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że w środkowej części występu na scenę

zdołało go odpowiednio zilustrować.

wchodzi nienaturalnie poruszająca

W konsekwencji przechodzenie z rąk

się dziewczyna. Mówi po angielsku,

do rąk stało się – zapewne wbrew in-

jakby cytowała posklejane urywki ro-

tencji autora – najprostszym, najbardziej

zmów, które na kartkach z polskim

dosłownym przełożeniem problemu

tłumaczeniem – wręczonych wcześniej

prostytucji i powiązanych z nią kon-

widzom – określane są jako wywiad

sekwencji. Na impecie traci zupełnie

z afrykańską prostytutką zarażoną HIV.

powtarzalność gestów i sekwencji
ruchowych, które powinny uwydatniać

Wangari Maathai, kenijska działaczka

niemożność wyjścia kobiety z tego

na rzecz środowiska, aktywna femi-

zaklętego kręgu. W zamian widzowie

nistka i laureatka Nagrody Nobla z 2004

otrzymują porcję przewidywalnych

roku, której nazwisko posłużyło za tytuł

rozwiązań tanecznych ze szczyptą pa-

całej inscenizacji, wikła ten spektakl

tetycznego tekstu, która najpierw nudzi,

w poważny kontekst nie tylko emancy-

a pod koniec zaczyna drażnić, bo nie jest

pacyjny, lecz także historyczny i polity-

w stanie wywołać żadnego innego uczu-

czny. Można odnieść wrażenie, że temat

cia – wielka szkoda.

ten przyćmił przedstawienie, które nie

.

Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, 22–24 lutego 2013

Public space
idea i choreografia: Karol Miękina
tańczą i współtworzą: Urszula Bernat, Artur Bieńkowski, Kornelia Lech, Jacek Niepsujewicz,
Tomasz Pomersbach, Katarzyna Rzetelska
udźwiękowienie: Joanna Waluszko
muzyka: Various Production, Emika, Orbital, Massive Attack, Efterklang, Burial
premiera: 23 lutego 2013
Maathai
choreografia: Niels Claes
kostiumy: Africa Fashion (www.africafashion.nl) oraz Barbara Niedrich
muzyka: Moby, Edit, Plaster
tańczą: Agnieszka Fertała, Paulina Jaksim, Zbigniew Kocięba, Katarzyna Kulmińska, Lukas
Lepold, Josefine Patzelt
premiera: 23 lutego 2013
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Szczypta namiętności i łyk historii
Magdalena Kostuś
Ostatniego dnia Festiwalu Atelier Polskiego Teatru Tańca odbyła się
kolejna premiera – odsłona choreograficznej twórczości artystów
zespołu. Ukradkiem wspólnie wyreżyserowali i odtańczyli Katarzyna
Rzetelska i Tomasz Pomersbach. Druga część wieczoru była podróżą
w czasie. Z okazji jubileuszu publiczność mogła wysłuchać wspomnień
oraz obejrzeć archiwalne materiały – a wszystko w ramach kolejnego
odcinka cyklu „XL. Polski Teatr Tańca wczoraj i dziś”, poświęconego spektaklom z lat 1977–80.

teatralia 50/2013

Ukradkiem, fot. Adam Ciereszko, Agencja MinusMedia
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Premierowa choreografia w skondenso-

myka się na małym obszarze. Zapada

wanej formie ucieleśniła różne odcienie

w pamięć moment, w którym mężczyzna

pożądania. Historia erotycznej relacji

tańczy wyłącznie z nogami kobiety. Leżąc

– wypełniona pragnieniem drugiej

na plecach, tancerka partneruje jedynie

osoby – jest zwarta, bezpretensjonalna

dolną połową ciała. Wyraziste ruchy

i emocjonalnie wyrazista. Pożądanie id-

stóp, łydek, ud i bliski, erotyczny kontakt

zie w parze z lękiem przed utratą władzy

z partnerem przywodzą na myśl jakieś

nad sobą i partnerem. W przyciągających

odwrócone tango, pełne pasji i energii.

się magnetycznie ciałach drga niepokój,
skrywany próbą ogrania sytuacji, sz-

Powtarzalność gestów i sekwencyjność

tucznym wachlarzem zachowań, tak

ruchu łączą dwie postaci w całość,

jakby żywioł namiętności można było

stale narażoną na bolesne rozdarcie

ujarzmić, porządkując ruch. To kobieta

i gwałtowne zbliżenie. Każdy z partnerów

jest źródłem, to ona kusi, to ona wybiera.

opuszcza kwadrat światła symbolizujący

Uwodzi publiczność, zanim na scenie po-

uczuciową pułapkę, wyrywa się na

jawi się mężczyzna. Zatraca się ostatec-

zewnątrz, by zaraz wrócić, wiedziony za-

znie w seksualnej roli i mierzy z bólem

pachem i ciepłem, by ułożyć swoje ciało

niepewności, tęsknoty.

w zastygłych dłoniach partnera, dłoniach
pamiętających jeszcze jego kształt.

Pomersbach i Rzetelska unikają prostych

Tancerze rysują pożądanie jako ciemną

i wulgarnych skojarzeń, mimo że ich

siłę, z którą radzą sobie na różne sposoby,

sceniczny związek jest bardzo cielesny,

chcąc uniknąć cierpienia; jako czystą

oparty na bliskim kontakcie, dotyku

pasję, której energia i konsekwencje

dłoni. Ruch jest ostry, dynamiczny,

pozostawiają bezbronnym ciało ukryte

chociaż w poszczególnych scenach za-

pod wszystkimi maskami.
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Spektakl dopełniła część, podczas której

kko, dawne „przeboje” teatru zreinterpre-

publiczność mogła zetknąć się z history-

towano. Niezaprzeczalnie najciekawsze

cznymi dokonaniami teatru. Już w trak-

były autentyczne fragmenty spektakli

cie przerwy, w kawiarnianej atmosferze,

oraz wybór zdjęć; nowa oprawa nie

Ewa Wycichowska wróciła wspomnie-

przeszkadzała w ich odbiorze. Dostęp do

niami do czasów dyrektury Conrada

tych materiałów nie zawsze jest łatwy.

Drzewieckiego (rozmawiała z Ryszardem

Wycieczka w przeszłość – na deser wiec-

Baranowskim, jednym z jego tancerzy).

zoru – była zatem miłym i pouczającym

Kilka anegdot przeniosło widzów do cza-

dopełnieniem całkiem współczesnej

sów Krzesanego. Z kolei na sali teatralnej

odsłony Polskiego Teatru Tańca.

obejrzeliśmy archiwalne filmy i zdjęcia

.

w oprawie tancerzy, którzy tworzą zespół
obecnie. Temat został potraktowany le-
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Festiwal Atelier Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu, 22–24 lutego 2012
Ukradkiem
reżyseria, choreografia, wykonanie: Tomasz Pomersbach, Katarzyna Rzetelska
muzyka: Nouvelle Vague
kostiumy: Roksana Rzetelska
premiera: 24 lutego 2013
XL. Polski Teatr Tańca wczoraj i dziś.
Odcinek II, lata 1977–80: Krzesany i inne tańce
scenariusz i reżyseria: Ewa Wycichowska
premiera: 24 lutego 2013
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Na miłość nie ma gwarancji…
Magdalena Czerny
Cudowny świat baśni przenosi nas

wersja Małej Syrenki, która przyczyniła

w niezwykłe krainy. To dzięki nim,

się do spopularyzowania baśni, kończy

niczym za dotknięciem magic-

się ślubem księcia i córki władcy mórz.

znej różdżki, możemy znaleźć

Wersja Andersena i Banialuki jest od-

się w odległych i egzotycznych

mienna – książę zakochuje się w innej.

Chinach, w mroźnym pałacu

Sprawdzają się zatem słowa Wiedźmy

Królowej Śniegu lub w niesamow-

z Głębin: na miłość nie ma gwarancji

itym świecie oceanu. To właśnie

i nikogo nie można zmusić do tego, by

podwodna kraina władcy mórz

nas pokochał.

– zrodzona w wyobraźni Hansa
Christiana Andersena – stała

Na scenie oglądamy opowieść

się kanwą dla spektaklu Teatru

niepozbawioną ważnego elementu dy-

Lalek Banialuka w Bielsku-Białej,

daktyzmu. W niedługim czasie główna

opowiadającego o przygodach

bohaterka odbiera bowiem niezwykle

Małej Syrenki.

ważną lekcję miłości i poświęcenia.
Zabijając wybrankę księcia, mogłaby

Młodą, nieco naiwną i kapryśną Syrenkę

uratować własne życie i zająć jej miejsce.

poznajemy w dniu jej urodzin. Marzy

A jednak Syrenka świadomie z tego

o poznaniu świata, znajdującego się nad

rezygnuje – wie, że jej wybranek trak-

taflą dobrze jej znanej wody. Łamiąc

tuje ją tylko jako przyjaciółkę, kocha

zakaz ojca, w towarzystwie konika mor-

inną. Szczęście ukochanego jest dla niej

skiego, wypływa na powierzchnię. Tam

najważniejsze. W finale adaptacji au-

poznaje księcia, dla którego gotowa

torstwa Marty Guśniowskiej pogodzona

jest poświęcić piękny głos i bliskość

ze swym losem Mała Syrenka zamienia

rodziny. Uczy się chodzić, tańczyć, ale

się w morską pianę. Spektakl kończy się

i bezwarunkowo kochać. Disnejowska

piosenką, której tekst stanowi optymisty-
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czne zwieńczenie historii – każdy może

pomagają jej zachować równowagę lub

znaleźć drugą połowę, chociaż czasem

przenoszą ją na rękach (Konik Morski).

trzeba na to poczekać.

Momentami odnosi się zatem wrażenie,

Twórcy przedstawienia przenoszą nas

że Syrenka czuje się jak… ryba wyjęta

w zielono-niebieski, morski świat,

z wody. I chociaż to ona znajduje się

w którym jednym z jaśniejszych wizual-

w centrum akcji, to nie sposób nie

nie akcentów jest złoty ogon tytułowej

zwrócić uwagi na Magdalenę Obidowską,

bohaterki. Ograniczając ruchy kreującej

grającą m.in. piranię, niezwykle barwną

główną rolę Marcie Marzęckiej, ogon nie-

i wyrazistą postać. Dzieje się tak również

jako wymusił na aktorce działania z po-

za sprawą zakrywającej jej twarz maski,

granicza akrobatyki: syrenka m.in. siedzi

która zarazem przeraża i bawi. To właśnie

na obręczy przypominającej koło steru,

takie elementy, jak lalki, maski czy kos-

przemieszcza się w znacznej mierze

tiumy, w niezwykły sposób budują świat

dzięki wyposażonym w kółka elementom

znany nam jedynie z kart baśni.

dekoracji (np. fotelowi). Czasem korzysta

W przedstawieniu wykorzystano też

również z pomocy innych postaci, które

zabiegi, które wprowadzają elementy
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znane z naszego świata, np. wskaza-

W spektaklu Banialuki nie brakuje za-

nie, by przed zażyciem leku (tu elik-

bawnych scen. Całość prezentowana

siru Wiedźmy) „zapoznać się z ulotką

jest jednak w nostalgiczno-refleksyjnym

albo skonsultować się z lekarzem lub

tonie, sprawiającym, że piękną sceniczną

farmaceutą”. W rozpoczynającej spektakl

opowieść oglądamy ze wzruszeniem. To

scenie książę – Ziemowit Ptaszkowski

przedstawienie niezwykle mądre i piękne

w XIX-wiecznym stroju – wycina z folii

– zwłaszcza pod względem plastycznym

elementy podwodnego świata i umieszc-

– prezentujące jedną ze wspanialszych

za je w akwarium. Ta tajemnicza postać

opowieści o miłości. Miłości mieniącej

przypomina Andersena, który stwarza

się różnymi odcieniami.

świat w swojej wyobraźni.

.

Teatr Lalek im. Jerzego Zitzmana w Bielsko-Białej

Mała Syrenka
reżyseria: Petr Nosálek
tekst: Marta Guśniowska, scenografia: Pavel Hubička, muzyka: Krzysztof Dzierma, obsada:
Małgorzata Bulska, Marta Marzęcka, Magdalena Obidowska, Barbara Rau, Lucyna Sypniewska,
Konrad Ignatowski, Włodzimierz Pohl, Ziemowit Ptaszkowski, Tomasz Sylwestrzak
premiera 24 lutego 2013

teatralia 50/2013

53

fotorelacja

fotorelacja z Zemsty w reżyserii
Krzysztofa Jasińskiego
Anna Wrotek

W 220. rocznicę urodzin Aleksandra Fredry w Teatrze Polskim w
Warszawie powraca Zemsta. To już szósta inscenizacja dramatu Fredry
w stuletniej historii Teatru Polskiego. Po raz pierwszy wystawiono ją
w 1919 roku w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza.
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Warszawa, 05.03.2013. Duża Scena Teatru Polskiego, Joanna Trzepiecińska
i Jarosław Gajewski, podczas próby dla mediów spektaklu Zemsta w reżyserii
Krzysztofa Jasińskiego.

teatralia 50/2013

fotorelacja

55

Warszawa, 05.03.2013. Duża Scena Teatru Polskiego, Jarosław Gajewski,
podczas próby dla mediów spektaklu Zemsta w reżyserii Krzysztofa
Jasińskiego.
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Warszawa, 05.03.2013. Duża Scena Teatru Polskiego, Joanna
Trzepiecińska, podczas próby dla mediów spektaklu Zemsta w reżyserii
Krzysztofa Jasińskiego.
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Warszawa, 05.03.2013. Duża Scena Teatru Polskiego, Daniel Olbrychski,
podczas próby dla mediów spektaklu Zemsta w reżyserii Krzysztofa
Jasińskiego.
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Warszawa, 05.03.2013. Duża Scena Teatru Polskiego, Joanna
Trzepiecińska i Jarosław Gajewski, podczas próby dla mediów
spektaklu Zemsta w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.
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Warszawa, 05.03.2013. Duża Scena Teatru Polskiego, Andrzej Seweryn,
podczas próby dla mediów spektaklu Zemsta w reżyserii Krzysztofa
Jasińskiego.
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Warszawa, 05.03.2013. Duża Scena Teatru Polskiego, Joanna Trzepiecińska
i Jarosław Gajewski, podczas próby dla mediów spektaklu Zemsta
w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego.

Teatr Polski w Warszawie

Zemsta
Aleksander Fredro
reżyseria: Krzysztof Jasiński, scenografia: Maciej Maria Putowski, kostiumy:
Dorota Ogonowska, muzyka: Piotr Rubik, Cześnik Raptusiewicz: Daniel
Olbrychski, Rejent Milczek: Andrzej Seweryn, Klara: Lidia Sadowa, Wacław:
Paweł Krucz, Podstolina: Joanna Trzepiecińska, Papkin: Jarosław Gajewski,
Dyndalski: Stefan Szmidt, Śmigalski: Adam Biedrzycki, Perełka: Antoni Ostrouch,
Mularz I: Henryk Łapiński, Mularz II: Bogdan Potocki
premiera: 9 marca 2013

teatralia 50/2013

w następnych numerach
Festiwal Tańca Współczesnego KRoki
w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie
TW – repertuar teatrów warszawskich
opera | teatr rozrywki | taniec

tu jest miejsce
na Twoją
reklamę

