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OOPS NA FESTIWALU TAŃCA
WSPÓŁCZESNEGO W KRAKOWIE
Kaja Poleszańska
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Ile rzeczywiście wiemy o tańcu
współczesnym, możemy najlepiej
oceniać przez pryzmat naszej niewiedzy. Programy telewizyjne typu
You can dance, Taniec z gwiazdami i inne fundują nam całkowite
przeciwieństwo tego, co prawdziwie
rozwija się w samym sercu artystycznego świata artystów-tancerzy.
Taniec nie dość, że kiedyś z klasycznym baletem zerwał, to teraz korzysta z niego świadomie. Taniec nie
jest już samym sobą, a jest krokiem,
dźwiękiem, oddechem, pocałunkiem,
gestem, manifestem. Przedstawienie,
a jeszcze lepiej – totalny performans, bo to określenie najlepiej
odpowiada produkcji Anity Wach
zrealizowanej we współpracy z Via
Negativa (Słowenia), jest najpełniejszą
realizacją połączonych sztuk. Nie bez
powodu większość grup i niezależnych artystów zaproszonych na festiwal KRoki to ludzie, którym teatr tańca nie jest obcy.
Ciemność ma wyciszać, zrelaksować czy

przystając i patrząc na widownię. Tekst

zaniepokoić i wybijać z rytmu? Przez

jest prosty, informujący, czasem do bólu

pierwsze piętnaście minut siedzimy

ironiczny. Towarzyszy całemu spektak-

w ciemności, a przed dezorientacją,

lowi równocześnie jako opozycja i alter

ratuje nas tylko wyświetlany tekst, bo

ego artystki, która po wyjściu z cienia,

chodząca po scenie artystka nieustan-

nie dość, że tańczy, to gra z widownią

nie milczy. Widzimy zarys jej szczupłej

i rozmawia ze swoim komputerowo

sylwetki, która, na chwiejnych obcasach,

wyświetlanym na ścianie towarzyszem.

przemierza scenę powolnym krokiem,
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To, co robi sama artystka, jest tutaj kluc-

ścianie. Kolejno ona i napisy, próbują

zowe, ponieważ układa ona choreografię

dominować nad sobą i wprowadzać

poszczególnymi częściomami ciała

swoje zasady do przebiegu przed-

w precyzyjnej grze między trady-

stawienia. Artystka jest tą silniejszą,

cyjnym rozumieniem tańca, a kwestią

dyktującą reguły stroną, nie pozwalając

ruchu i własnej kobiecości. Pierwsza

skończyć spektaklu za wcześnie. Wciąż

sekwencja to taniec włosów, porusza-

próbuje jeszcze zagrać, dać od siebie

nych rękami tancerki, do muzyki

coś więcej. Formalnie, jest to jednak

Jeana Baptiste’a -Lully’ego. Kolejne,

kolaż różnych pomysłów, niekoniec-

przerywane jej wyjściami i gasnącym

znie zgrabnie ze sobą powiązanych, ale

światłem, to rytmiczne dotknięcia

odwołujących się do pewnych konkret-

językiem różnych części ciała, cza-

nych idei. Pojawia się myśl oświeceniowa

sem w swojej niemożliwości (próba

Kanta, światło Edisona i Orwellowski

dotknięcia językiem łopatki) ocierające

Rok 1984. Wszystko łączy wielok-

się o parodię. Parodystyczne konotacje

rotne użycie słowa Enlightement, co

ma również taniec dworski, w którym

w połączeniu z wcześniejszą ciemnością

artystka pociąga się za sutki podczas

sceniczną i ponawianymi wyciemnie-

zwrotów i ukłonów. Ciało jest elas-

niami i rozjaśnieniami dyktuje sensy

tycznym i posłusznym narzędziem

spektaklu.

5

do zabawy, ale i kontestacji, mówienia o swojej, wyzwolonej w ruchu,

Taniec ciężko opisać, chcąc oddać

kobiecości. Wach świadomie angażuje

złożoną strukturę jego przebiegu. Należy

tu widownię, nie epatując ciałem, a rac-

być blisko ciała, które się porusza, by

zej nim zachęcając. Maluje na swoim

odczuć złożoność przekazu, szcze-

ciele uśmiechnięte buzie i o to samo

gólnie jeśli w grę wchodzą prywatne

prosi widzów; przy czym przyzwycza-

doświadczenia i obserwacje artystki,

jona publiczność nie wzbrania się przed

obcującej ze sceną od wielu lat. Oops

symappatyczną artystką wypinającą

jest spektaklem o niej samej, a przede

w ich stronę nagie udo.

wszystkim o jej ciele, wdzięcznym

.

Wszystkie elementy performansu

dopuścił udział kobiety w balecie

mają coś znaczyć oraz skłaniać do

francuskim.

refleksji, szczególnie podczas rozmowy autorki z białym tekstem na

Festiwal Tańca Współczesnego KRoki w Krakowie
OOPS
reżyseria: Anita Wach, Bojan Jablanovec, oświetlenie: Janko Oven, producent: Spela Trost
premiera: 11 marca 2013 roku

teatralia 51/2013

fot. Krzysztof Bieliński

Jeanowi Baptistowi -Lully’emu, który
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STACJA CIAŁO
Marta Goławska
Stacja to przestrzeń spotkania,
spektakl jest tym samym – miejscem wspólnym dla artysty i widza.
Tomasz Bazan zadaje pytanie: czy
ciało można potraktować jak pojemnik? Gdzie leży granica, której
nie można przekroczyć, gdy artysta chce zaciekawić obserwatora.
Co zrobi tancerz, abyś uwierzył, że
tańczy właśnie dla ciebie.

Krok staje się coraz szybszy, przemienia się w bieg. Tancerz bada granicę
przyspieszenia, wytrzymałości. Nie
kryjące zmęczenia ciało, pokrywa się potem, mięśnie drżą ze zmęczenia. Artysta
studiuje poszczególny ruch pogłębiając
go, powtarzając wielokrotnie aż do momentu, gdy ciało odmówi posłuszeństwa
i upadnie na podłogę. W ostatniej części
spektaklu z pomocą przyjdzie kolejny
tancerz, który pomoże, podtrzyma, gdy
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Scenografia jest bardzo ascetyczna. Biała

ruch będzie na tyle skomplikowany,

podłoga oświetlona jasnym światłem

aby nie mogła wykonać go jedna osoba.

przedstawia przestrzeń uniwersalną.

Dłonie Tomasza Bazana błądzą po jego

Podobnie kostium, prosty, niekrępujący

własnym ciele, odszukując zakończeń

ruchu, również biały, niezasłaniający

żeber, poszukują miejsc, które wydają

głównego medium, którym posługuje

ciekawe odgłosy. Tancerz bije ręką w

się artysta – własnego ciała. Muzyka

czoło, mostek, odgłos uderzeń rezonuje

z początku spokojna, instrumen-

w klatce piersiowej, imitując bicie ludz-

talna, odprężająca, potem organiczne

kiego serca. Wszystkie te działania pod-

odgłosy ptaków, które z czasem coraz

sumowuje zabawną narracją. Tłumaczy

bardziej przetworzone, zwielokrotnione,

swoje ruchy z przymrużeniem oka,

zastąpione zostają trudnymi do ziden-

dzięki czemu rozładowuje atmosferę

tyfikowania odgłosami i niepokojącymi

napięcia, wręcz zmuszając widzów do

piskami. Większość spektaklu przebiega

śmiechu.

jednak w ciszy, aby nie zagłuszyć naturalnych odgłosów wydawanych przez

Konstrukcja spektaklu jest bogata w

ciało tancerza.

kumulacje i spadki napięcia akcji. Pełno
w niej zarówno powagi, jak i dobrze

Spektakl Tomasza Bazana to studium

wyszukanego humoru. Przykładem

ludzkiego ciała. Ruch z początku

może być nie tylko wcześniej wspom-

jest spokojny i powolny. Artysta

niana narracja, lecz sielankowa scena

przechadza się po scenie, demonstrując

dwojga kochanków, których usta fi-

najzwyklejszą codzienną czynność.

nalnie nie połączą się, gdyż pocałunek

teatralia 51/2013

fot. taniecpolska.pl

taniec

zastąpiono wzajemnymi uderzeniami

którym posługuje się tancerz jest daleki

brody.

od takiej klasyfikacji. Chwilami przypomina butoh, którym artysta zajmował

Tomasz Bazan zabiera widza w podróż

się przez wiele lat, gdyż duchowość jego

do własnego ciała. Gra słów użyta w

tańca i jakość gestu wciąż jest bliska

tytule przedstawienia wydaje się więc

tej estetyce, lecz w tym przypadku już

nie być przypadkowa. „Station” – czyli

nie tak oczywista. Tomasz Bazan por-

miejsce, stacja, dworzec i „corps” – ciało,

zuca mroczną scenografię, ogolone i

które może być rozumiane dwojako,

pomalowane na biało ciało, zewnętrzną

zarówno jako żywy organizm, jak i

otoczkę, która buduje atmosferę grozy.

zwłoki. Powoli otwiera się skojarze-

Zostawia za to prawdę ludzkiego ciała i

nie z corps de ballet, lecz silniejsze są

niewypowiedzianą wewnętrzną energię

powiązania z butoh. Niektóre wyrwane

i duchowość butoh. Artysta nie porzuca

z kontekstu kroki, których używa

korzeni swojego tańca i nie zaprzestaje

Tomasz Bazan, można byłoby uznać

badań nad nowymi formami wyrazu,

za indywidualnie potraktowane figury

tworząc swój własny, indywidualny

baletowe użyte w innym kontekście.

styl. Być może dlatego jest jednym z na-

Siłowe przysiady potraktowane jak plié,

jciekawszych polskich tancerzy młodego

delikatne, rozciągające ruchy stopą

pokolenia.

w bok jak tendu. Jednak język ruchu,

.

Festiwal Tańca Współczesnego Kroki, Kraków, 9-16 marca 2013 r.
STATION DE CORPS
reżyseria, choreografia, taniec: Tomasz Bazan, z udziałem: Patrycja Płanik, Paweł Korbus, video:
Paweł Korbus, kostiumy: Patrycja Płanik, muzyka: Joanna Duda, realizacja spektaklu:
Maciej
teatralia
51/2013
Połynko, konsultacje choreograficzne: Tania Androwska, współpraca: Karolina Wesołowska
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O CZYM NIE DA SIĘ MÓWIĆ...
Alicja Müller
...o tym trzeba milczeć? Trudno
powiedzieć cokolwiek o spektaklu A3, gdy pięć minut później
zobaczyło się Powyżej nieba
i sześciu zawadiackich przystojniaków w różowych gatkach,
którzy uroczo, lecz bezwzględnie
zakpili z rozmaitych prób opisania
tańca. Właśnie sobie wyobrażam,
jak chłopcy małpują to zdanie.
Mają rację – taniec przerasta metafory, porównania, hiperbole i inne
figury językowo-stylistyczne, ale
bez nas – opowiadaczy – ciężko
byłoby im przetrwać kolejną zimę.

8

teatralia 51/2013
fot. Marcin Polak

Jacek Owczarek, wrzucając swoich
tancerzy w przestrzeń kwadratów
i kwadracików, wpisując ich w ramy
sześcianu, wyraźnie zaznaczył
reguły gry – odwołał się wszak do
niepodważalnych, niemal beznadziejnie
obiektywnych praw. Sześcian jest szczelny – z jego matematycznej doskonałości
nie da się uciec, a będąc w jego środku,
próżno wypatrywać szczelin, przez
które mogłoby przedostać się życie. Jego
tragiczna, chłodna doskonałość policzkuje. Tancerz zamknięty w nim zasmuca
– piękno uwięzione w formie zastyga,
martwieje.

taniec
Na szczęście to nie o śmierć tancerza

oddechy, zmęczone westchnienia. Tak

Owczarkowi chodziło. artyści, tańczący

Jacek Owczarek i jego świetna grupa

z początku według tych „zasad”, coraz

z Pracowni Fizycznej ocalają honor

wyraźniej przekraczają granice swoich

zmysłowości, a co za tym idzie – honor

kwadratowych światków, wychodzą

człowieka.

poza pozornie, nieprzenikalne ramy.
Mimo że choreograf przywrócił wolność

W A3 tancerze zwyciężają matematykę,

ruchom i uczcił nieprzewidywalność, nie

a w Powyżej nieba próbują wygrać

zrezygnował z piękna brył – dokonał ty-

z historią. Nie jest to równa walka, bo

lko przesunięcia, postawił na naturalną

jakie szanse ma Irena Turska ze swoimi

geometrię ludzkiego ciała.

błyskotliwymi opisami rozwoju i pochodzenia tańca z popisami chłopaków

Spektakl A3 został pozbawiony narracji

o rozkosznie roześmianych twarzach

i oparty na grze czystej cielesności, nie

i wspaniale wyrzeźbionych klatach?

rości sobie pretensji do bycia czymkol-

Marne, a właściwie żadne. Ciężko

wiek innym, niż tylko tańcem. Mimo to

uchronić przed kompromitacją powagę

trudno nie dostrzec snującej się między

jej barwnych metafor, gdy przysysają

spojrzeniami, zapisanej w mistyce

się do nich utalentowani żartownisie,

gestów opowieści o walce naturalnego

którzy z każdej próby definicji czynią

ciepła z wystudiowanym chłodem.

scenariusz do kabaretowo-rewiowego

Tancerze w nawiązujących do estetyki

numeru.

neoplastycyzmu kostiumach mają być
ruchomymi, autonomicznymi dziełami

Pyszałkowatość dowcipnisiów może

sztuki, ale – jak to w życiu bywa – żaden

drażnić. Ich działania mogą wydawać

z nich nie jest osobą wyspą (sześcianem),

się kiczowatą farsą, manią maluczkich,

dlatego łączą się w pary, dziwią się ist-

którym zachciało się efektownych figli,

nieniem tych drugich, rywalizują lub

ale – nawet jeśli ich pobudki były niskie

współpracują. O ich starannie mas-

– warto przymknąć oko i zastanowić się

kowanym człowieczeństwie świadczą

nad płochością tańca oraz szerzej, nad

także momenty, w których muzyka

zgubną siłą abstrakcji.

cichnie i da się słyszeć przyspieszone

.

Festiwal Tańca Współczesnego Kroki, Kraków, 9-16 marca 2013 r.
Pracownia Fizyczna Jacka Owczarka A3
choreografia: Jacek Owczarek, taniec: Aneta Jankowska, Joanna Jaworska/ Katarzyna Sikora,
Aleksandra Klimiuk, Urszula Parol , Katarzyna Wolińska, Paweł Grala, Wojciech Łaba, Paweł
Skalski

POWYŻEJ NIEBA
choreografia : Witold Jurewicz, realizacja : Jacek Owczarek, Krzysztof Skolimowski, taniec:
Paweł Grala, Wojciech Łaba, Paweł Skalski, Adrian Bartczak, Krzysztof Skolimowski, Hubert
Żórawski
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COOL VS. FIRE
Agnieszka Sosnowska

Co decyduje o wartości artystycznej tańca? Określona forma
czy twórcza nieskrępowana sztywnymi regułami improwizacja?
W spektaklu Izadory Weiss klasyka tradycyjnego baletu mierzy
się z innowacyjnością i buntem
wobec sformalizowanych ruchów.
Cool vs. Fire. Kto został zwycięzcą
tanecznego pojedynku?

Dramatyzm sytuacji przerywa Amelia
Forrest. Tancerka z pasją zrzuca z siebie
krępujący uniform, a za nią podążają
pozostali. Ubrani teraz w jednakowe
stroje – zwykłe, białe koszulki, wracają
niejako do źródeł ludzkości i korzeni
samego tańca, który miał jednoczyć,
a nie dzielić. Sceniczny minimalizm
kontrastuje z jasnymi strojami tancerzy
i eksponuje dynamizm ich ruchów.
Różnice między tańczącymi zacierają
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Czarna otchłań sceny intryguje i domaga

się, a w miejsce rywalizacji przychodzi

się wypełnienia. Jedynymi rekwizy-

poczucie wspólnoty i jedności. Zdarcie

tami są oddalone od siebie panele, na

ubrań to symboliczne odrzucenie

których po chwili zasiadają aktorzy. Już

formalnych ograniczeń i podziałów.

w chwili ich pojawienia się możemy z

Aktorzy poddają się rytmowi muzyki i

łatwością dostrzec, że dzielą się oni na

językowi ciała, który pozwala wyrazić

dwie przeciwstawne grupy. Za odmien-

to, co niewyrażalne za pomocą mowy –

nymi strojami i sposobem bycia kryją się

namiętność, pasję, najgłębsze pokłady

różne style tanecznej ekspresji. Wkrótce

ludzkiej duszy. Odwołując się do pier-

dochodzi do ich bezpośredniego starcia.

wotnego środka ekspresji, zwracają

W centrum, występują kolejni tancerze i

także uwagę na potrzebę autentyczności

próbują przekonać do siebie publiczność.

w codziennych relacjach z innymi.

Szala zwycięstwa przechyla się raz na

Ruchów i gestów nie da się bowiem tak

jedną, raz na drugą stronę. Język ruchów

zafałszować jak słów – pozostają one szc-

jest tu nierozerwalnie związany z

zere, nawet wbrew naszej woli.

muzyką Nigela Kennedy’ego i Jimmy’ego
Hendrixa. Subtelny dźwięk skrzypiec

Bałtycki Teatr Tańca zachwyca

co rusz ustępuje rockowemu brzmieniu,

choreografią, w której udało się pogodzić

by po chwili wrócić ze zdwojoną mocą.

różne style – od wysublimowanego i kla-

Taneczno-muzyczny dialog przybiera na

sycznego Cool po niemal dyskotekowy

sile, napięcie rośnie.

Fire – a nawet dokonać w finale ich twór-

teatralia 51/2013

taniec
czej syntezy. Niemniej ważna od tech-

vs. Fire, zostaje zatem unieważniony.

nicznych walorów jest zawartość tema-

Technika i styl, bardziej sformalizowane

tyczna spektaklu. Twórcy przekazują

lub mniej, to środki do wyrażenia

uniwersalną prawdę – w tańcu, podobnie

żywych uczuć i emocji. W tanecznym

jak w życiu, siła i piękno tkwią nie w

widowisku Izadory Weiss na pewno ich

walce i podziałach, ale w budowaniu

nie zabrakło.

wspólnoty. Początkowy spór: Cool

.
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Festiwal Tańca Współczesnego KRoki w Krakowie, 9-16 marca 2013 r.
Bałtycki Teatr Tańca w Gdańsku
COOL FIRE
muzyka: Nigel Kennedy / Jimi Hendrix, libretto i choreografia: Izadora Weiss, scenografia:
Hanna Szymczak, światła: Piotr Miszkiewicz, asystent choreografa: Sylwia Kowalska-Borowy,
Ireneusz Stencel, obsada: Amelia Forrest (Sayaka Haruna), Julia Ławrenowa (Daniel Flores
Pardo), Filip Michalak, Franciszka Kierc, Natalia Madejczyk, Bartosz Kondracki, Michał Łabuś,
Michał Ośka
premiera: 23 lutego 2013
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Witkacy

NIECH ŻYJE JEDNA, JEDNOLITA MASA
Iza Lewkowicz

Początek trochę jak
z Mickiewiczowskich Dziadów.
Ale noc nie całkiem ciemna,
nie całkiem głucha. Gęstą mgłę
eksponuje blask księżyca, a ciszę
przerywa wycie wilków. Na tle
tego przeklętego nudnego krajobrazu dwóch grabarzy kopie dół,
gdyż pułkownik lubi czasem nad
nim postać i pomyśleć. Szalone?
A to dopiero początek…

12
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Stworzone w 1926 roku Bezimienne
dzieło Stanisława Ignacego Witkiewicza
na deski Teatru Narodowego przeniósł
Jan Englert. Jego inscenizacja nie pozwala widzowi pozostać biernym obserwatorem. Aktorzy, zwracając się do widowni, traktują ją na równi z innymi bohaterami. W zależności od sceny, raz są
obserwatorami spotkania na cmentarzu,
raz uczestniczą w przygotowaniu tajnego
spisku. Do tego postaci biegają między

Witkacy
rzędami czy kartki, które spadają z sufi-

się w symboliczne odarcie z szat.

tu. Rezygnując z bariery, reżyser sprawił,

Znaczących postaw jest więcej – na

że widz, osadzony w samym środku ak-

przykład grabarz, który, dowiadując

cji, poczuł się jak uczestnik rewolucji. To

się o swoim nieślubnym synu, Księciu,

doprowadziło do zredukowania dystansu

natychmiast doświadcza awansu

i zwiększenia kameralności, co nie jest

społecznego. Dotyczy to również relacji

łatwe w tak dużym pomieszczeniu, ja-

Plazmonika i Róży – ich wątek opiera się

kim jest sala Bogusławskiego.

na filozofii sztuki, jej rozumieniu jako
podziale na malarstwo i muzykę oraz

Wybór obsady należy do wyjątkowo

roli tego artyzmu wobec czystej formy.

udanych. Na wyróżnienia zasługuje

Po rewolucji do władzy dochodzi masa –

Marcin Hycnar, który jako Plazmonik

a raczej idee stworzenia nowego rodzaju

bawi do łez. Partneruje mu doskonała

państwa, pseudodemokratycznego us-

Parycja Soliman, czyli Róża van der

troju. Bohaterów cechuje brutalność,

Blaast. Scenografia przygotowana jest

napędzana chęcią zmian. Tworzą oni

szczegółowo i z pomysłem – drzwi nie

tytułowe bezimienne dzieło. Ale czy na

kończą zagospodarowania przestrzeni

pewno bezimienne? Czy nie należy do

– otwierając je przenosimy się na kole-

nikogo? Może wręcz przeciwnie, należy

jny plan. Precyzja zaskakuje również na

do nas wszystkich? Aktualność tematu

poziomie dźwięku. Będąc następstwem

jest przerażająca. Nie dość, że przewroty

ruchów na scenie, jest z nimi idealnie

polityczne towarzyszyły ludziom przez

zgrany, co w połączeniu z przeszywającą

cały dwudziesty wiek i towarzyszą nadal,

muzyką daje piorunujący efekt. Nie

to dzieje się to niemal na każdym krańcu

mniejszą rolę odgrywa w spektaklu

świata. Co więcej, od czasu napisania sz-

światło–jego kolor jest wyznacznikiem

tuki nie zmieniło się nic ze sposobów ich

pory dnia.

przeprowadzania – pełnych szpiegostwa,
konspiracji, mordów.

Akcja spektaklu dzieje się na przestrzeni zaledwie kilku dni. Dynamiczny

Mówią, że Witkacy to świr i nar-

bieg wydarzeń pokazuje ewolucję

koman. Ja mówię – artysta. Dziś każdy

społecznego przewrotu od pomysłu do

wariat może nazwać się mistrzem,

realizacji. Wyraźnie ukazuje przyczyny

ale czy potrafiłby w tak uderzający

rewolucji, jej przebieg i skutki, a wśród

sposób przedstawić te proste sche-

nich najważniejszy – upadek wartości,

maty, hierarchie, w jakie uwikłane

tak głośny, że zatrząsł całym scenic-

jest społeczeństwo? Irracjonalna wizja

znym światem. Szczególnie wśsród

Witkacego to coś więcej niż dramat na

elit, których obojętność przerodziła

temat sztuki i rewolucji. To filozoficzny

teatralia 51/2013
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manifest wszystkich indywidualistów,

– więzienie i szpital wariatów – nie tylko

jednostek zniszczonych przez masę. To

napawa pesymizmem, lecz także zmusza

próba obserwacji świata z perspektywy

do refleksji nad rolą prawdziwej sztuki

artystów, zwrócenia uwagi na cenę ich

w świecie współczesnym.

wartości, wreszcie – pogodzenia się
z złym losem człowieka zdominowanego. Wniosek, iż są dwa miejsca dla sztuki

Teatr Narodowy w Warszawie
Stanisław Ignacy Witkiewicz
BEZIMIENNE DZIEŁO
reżyseria: Jan Englert, scenografia: Andrzej Witkowski, opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk, konsultacja muzyczna i opracowanie ścieżki dźwiękowej: Mirosław Jastrzębski, reżyseria światła: Jacqueline
Sobiszewski, układ scen pojedynków i walk: Wiesław Chmieliński, obsada: Włodzimierz Press (gościnnie), Marcin Hycnar, Patrycja Soliman, Dominika Kluźniak, Grzegorz Małecki, Jerzy Radziwiłowicz,
Tomasz Sapryk, Mateusz Rusin, Robert Jarociński, Przemysław Stippa, Beata Ścibakówna, Anna Ułas,
Milena Suszyńska, Joanna Kwiatkowska-Zduń oraz (gościnnie), Marzena Gorska, Grażyna Kopeć,
Klaudiusz Kaufmann, Kamil Kulda, Robert Kuraś, Wojciech Michalak, Adam Molak, Szymon Nowak,
Ksawery Szlenkier, Adrian Wiśniewski, Grzegorz Woś, Przemysław Wyszyński
premiera: 2 marca 2013

teatralia 51/2013

premiera

TERAZ CHCĘ BYĆ TWOJĄ ŚWINIĄ
Alicja Müller
Klatka schodowa śmierdzi
kotami. Zlew zapchało jakieś
złośliwe paskudztwo. Szklaneczki
ze złotymi brzegami pękają od
wrzątku. Trzeba pamiętać o tym,
że światło można zgasić tylko do
połowy – ciemność zabiłaby rybki
z aluminiowej miski. Nie łatwo się
tu kochać, ale jeść byłoby jeszcze
trudniej. Poza tym zdrada też
cuchnie, szkoda byłoby jedwabnej
pościeli.

tycznych grach, o miłości i jej fiasku,
a przede wszystkim o przekleństwach
niedojrzałości. To jedna z najprostszych
historii świata, ale mimo oscylowania
na granicy banału, broni się formą
– językową, a co ważniejsze – także
teatralną.
Wszyscy bohaterowie mają świadomość
bylejakości własnych istnień, ale nie
znają zaklęcia odwracającego. Szukają
„lepszego”, lecz ciągle błądzą w pogoni za majaczącym gdzieś cieniem

Pokój na godziny jest doprowadzonym

możliwego szczęścia. To, co zostało

do granic absurdu, karykaturalnym

im dane, to wiedza o konieczności

romansem, którego akcja zmierza do

opowiedzenia i nazwania pragnień

dekonstrukcji, bezradnego wobec wyz-

i rozczarowań. Zawieszenie histo-

wania samookreślenia, człowieka. Pavel

rii jest równoznaczne z akceptacją

Landovský brutalnie, choć dowcipnie

niedookreśloności, własnego

i błyskotliwie, obnaża, maskowaną sz-

niedokończenia i przygnębiającej

eroko pojętą kulturą, zwierzęcość

niedojrzałości – przeciwko temu, mniej

(i tylko pozornie poskromioną dzikość)

lub bardziej świadomie, zgodnie się

oraz udawaną pewność swoich bohat-

buntują. Dlatego wciąż o czymś mówią,

erów. Komediowa trupa Bagateli tym

chociaż, w gruncie rzeczy, niewiele mają

razem nie zawodzi i nie przesłania au-

do powiedzenia. Rozgrywający się na

tora – wręcz przeciwnie – miejscami

scenie egzystencjalny dramat łagodzi ab-

przejaskrawiona błazenada aktorów

strakcja i groteska. Aktorzy-komedianci

współgra z zapisanymi na kartach

to wykoślawione, przepuszczone przez

dramatu niemożliwościami i potęguje

filtr komizmu ucieleśniania tragicznych

tragizm beznadziejnie zagubionych

nieudaczników.

postaci. Smakowite zdania układają
się w rubaszną, ale daleką od ordy-

Ryszard (Wojciech Leonowicz) jest

narnego chamstwa opowieść o ero-

pożółkłym nauczycielem, który między
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stronice mądrych ksiąg powtykał

kawalerów. Jeden – Fano (genialny

zdjęcia porno-gwiazd, a w teczce

Paweł Sanakiewicz) za młodu wykończył

obok podręczników nosi wódkę, wino

cztery żony, teraz zajmuje się drob-

i amerykański tytoń. Ma żonę, dziecko

nymi płazami i podglądactwem. Drugi

i kochankę – Zofię (Urszula Grabowska-

– Hanzl (uroczo-nieporadny Marek

Ochalik). Zosia to młodziutka, urocza

Bogucki) kocha kobiety i jedzenie. Nie

artystka. Nie bardzo wie, czego prag-

bardzo wie, jak żyć, ale może pochwalić

nie, ale zawsze chce tego bardzo

się imponującą znajomością tajników

mocno. Grabowska-Ochalik zwiewną

produkcji sera, prawie był w Japonii.

kreacją doskonale oddała sprzeczności

Relacje między bohaterami zmieniają

miotające bohaterką – jej wyrafinowaną,

się w zależności od sytuacji. Człowiek

przeplataną pijackim szaleństwem,

zostaje uprzedmiotowiony – każdy może

przewrotność; dziecięcą naiwność

być sojusznikiem każdego, ponieważ

i okrucieństwo godne femme fa-

niewymienne oraz prawdziwie cenne jest

tale. Kochankowie wynajmują pokój

tylko „ja”. To nie tylko pokój na godziny

w starej ruderze, zamieszkałej przez

– miłość, pożądanie, wsparcie i empatia

parę zdziadziałych, skapcaniałych

również zdają się być limitowane.
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Absurd osiąga apogeum w scenie

usprawiedliwia wielogatunkowe harce

świńskiego porno Zosi. Kobieta manifes-

i łapczywe pożeranie własnych młodych.

tuje swój sprzeciw wobec filmowej love

Powyższe podobieństwo każe spojrzeć

story, w której przypadła jej rola ślicznej,

na oblubieńców jako na odrębny gatunek

słodkiej dziewczynki do kochania.

ssaków z płynnej rzeczywistości – homo

Nie chce dłużej być trzęsącą się szarą

eroticus.

myszką w perłach mamy. Czołga się na
klęczkach, jest przy tym bliska rozbawie-

W Pokoju na godziny nic się nie składa.

nia. Czy może być gorzej? Poniekąd

Nie wiadomo jakich użyć słów, bo te

bawi ją koryto, w którym żyje, paskudny

zostały wyczerpane i skompromitowane

brud przestrzeni, ale tak naprawdę

już dawno. Niektórych zdań nie można

wulgarny chrumko-kwik to doprowad-

wypowiedzieć, nie rozpadając się przy

zony do granic absurdu płacz zranionej

tym na kawałki. Postaci są bezradne.

cudzołożnicy. Tutaj kończy się metafora

Nie mają co zrobić z rękami. Ich życia

i zaczyna rzeczywistość. Człowiek-

rozlatują się na serię sprzecznych, samo-

świnia nie musi być łysym prostakiem

wykluczających się wyborów i fantazji.

– w eleganckim stoiku również czai się

Koniec opowieści – wbrew komediowej

cham i śpi perwersyjny łajdak.

konwencji całości – nie przynosi ukojenia – kochankowie odchodzą, a dwie zdzi-

W spektaklu Śmigasiewicza można

wione pary kawalerskich oczu patrzą

znaleźć groteskową paralelę nie tylko

z niedowierzaniem w dna pustych

między człowiekiem a świnią, ale także

szklanek i dalej nie wiedzą nic. Może

między seksualnymi uciechami ko-

poza tym, że krowie mleko niezmiennie

chanków a zachowaniem ogłupionych

„płynie, płynie, płynie”.

ciasnotą metalowej miski i światłem re-

.

flektora rybek, których „trudna” sytuacja

Teatr Bagatela w Krakowie
POKÓJ NA GODZINY
Pavel Landovský
tłumaczenie: Jan Paweł Gawlik, reżyseria: Waldemar Śmigasiewicz, scenografia: Maciej Preyer,
opracowanie muzyczne: Piotr Kubic, obsada: Urszula Grabowska-Ochalik, Wojciech Leonowicz,
Paweł Sanakiewicz, Marek Bogucki
premiera: 9 marca 2013 roku
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PAKERZY I FILOZOFOWIE
Alicja Müller
Sebastian Krysiak dostrzega
strachy dnia codziennego, wyczuwa lęki umykające filozofom
i matematykom. Na scenie Teatru
Nowego niepokój można zobaczyć.
Ani gołe lale na ścianie, ani
beznadziejnie powtarzalny rytm
podnoszonych sztang nie są w stanie go zgnieść. To niepokój tych,
przed którymi świat stanął ruchomym piaskiem i rozplenionym
sensem.

haterem jest Basini (Kosma Szyman), na
którego inności został zawiązany jeden
z głównych wątków dramatycznych spektaklu Krysiaka.
Niepokoje są teatralną egzemplifikacją
działania mechanizmu kozła ofiarnego.
Basini został przyłapany na kradzieży
i za to skazany na słowno-cielesne
tortury. Jednakże, ogłoszona przez
przywódcę grupy – Reitinga (w tej roli
oszałamiająco prostacki i szorstki Maciej
Charyton), wina chłopca, mimo nieo-

18

Spektakl Niepokoje został oparty na

mal doskonałej próby zamaskowania

motywach Niepokojów wychowanka

niepewności, wciąż nie jest jednoznac-

Törlessa Roberta Musila. Bohaterowie

zna. Zakłopotani i na wskroś przerażeni

austriackiego powieściopisarza

rozgrywającym się wokół nich spektak-

uczęszczali do szkoły z internatem dla

lem okrucieństwa ziomkowie, w końcu

kadetów – był to swoisty mikrokosmos,

zgodnie powtórzą pytanie: „ A co jeśli to

w którym „produkowano” prawdzi-

nie on kradł?”. Winowajca został wybra-

wych (twardych) mężczyzn. Krysiak

ny jako przypadkowy członek wspólnoty

problem polityki płci traktuje jeszcze

– tzw. „nikt”. Siła przypadku nie była

bardziej dosłownie – akcję przenosi, po

jednak zupełnie autonomicznym wa-

prostu, do siłowni, czyli w przestrzeń

runkiem sądu – otóż: Basini odznaczał

istnienia supersamców. Jego chłopcy

się innością, jego wyraźnie zaryso-

są naprawdę super, ponieważ nie ty-

wany homoseksualizm jawił się jako

lko potrafią całkiem sporo wycisnąć,

świadectwo dotknięcia pewną – w tym

ale wiedzą, co nieco o filozofii i dos-

wypadku społeczną – ułomnością,

konale rozumieją hasło „nadzorować

a to wystarczyło, by okrzyknąć go

i karać”. Przeciwieństwo idealnego

zdrajcą. Tak znaleziono żywy obiekt do

– twardego faceta to soft male albo,

rozładowywania młodzieńczych napięć

według określenia jungistów, „fruwający

i ustanowiono brutalną solidarność

chłopiec”. Charakteryzuje go szeroko

samozwańczych panów.

rozumiana „dziewczęcość”. Takim bo-
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W zarysowanym powyżej konflik-

strakcyjne, jak dumanie nad fenomenem

cie najbardziej wątpliwa wydaje się

liczb urojonych.

moralność Törlessa (świetny Bartłomiej

Niestety, mimo niemalże namacalnej

Kwiatkowski), który – mimo że nie uc-

obecności niepokoju, wiele scen spe-

zestniczy bezpośrednio w kaźni kolegi

ktaklu rozpływa się gdzieś między czter-

– okazuje się głównym antybohaterem

dziestym brzuszkiem a osiemdziesiątym

spektaklu. Na miano to zapracowuje

wypchnięciem sztangi. Niepotrzebnie

nieugiętą pasywnością wobec zła.

reżyser łagodzi, studzi komizmem

Gra bezradność wobec okrucieństwa

druzgoczące napięcia – licho dygoczą

– ależ to wygodne! – wrzeszczeć z wy-

(nawet nie takie głupie) żarciki

trzeszczonymi oczami i pozostawać

między wersami porażającego studium

niesłyszalnym. A może rzeczywiście,

okrucieństwa. To aktorzy przywracają

chce zapobiec cierpieniu, chociaż wie, że

konkretną dotkliwość spektaklu – warto

nie da mu się zapobiec i dlatego podnosi

przypomnieć ich nazwiska: Maciej

swój heroiczny krzyk, ale poza niego nie

Charyton, Sebastian Grygo, Karol

wychodzi. I patrzy. I dalej nic nie robi.

Kubasiewicz, Bartłomiej Kwiatkowski,

Zapaćkał tylko szarość codzienności

Kosma Szyman. Ciężko będzie

obsesyjnym jazgotem niepokoju. Łoskot

zapomnieć ich niepokojące, mroczne,

wyrzutów sumienia (nawet najszcz-

wypalające spojrzenia.

erszych) nie uczyni go wolnym od winy.
Nie, ten bohater nie jest bez skazy.

Nierówny spektakl stworzył debiutant
Szymon Krysiak, ale niejednokrotnie

Przy okazji niepokojów Törlessa Krysiak

zdołał strapić – chociażby uwypuklonym

porusza problem niewystarczalności

bezsensem cierpienia, bo dlaczego niby

języka. Bohater wrzeszczy: „POMOCY!”,

zapomniano o męczarniach „złodzieja”,

ale nikt nie pojmuje jego wołania. Tak

a w historii okolicznej społeczności

słowa mijają świat. Czy język może

zapisał się ćpun-myśliciel, co to w ma-

ocalić sens? Ale jak ocalić sens, skoro

lignie pociągiem do Koszalina pojechał?

nie da się go zobaczyć i wszystko jest

Może stało się tak, ponieważ na

„do dupy”? Rozważania na temat istoty

Basiniego słów po prostu zabrakło,

cierpienia, tożsamości czy seksualności

a o narkomanach przecież nawet pio-

okazują się równie nierozstrzygalne i ab-

senki powstają.

.

Teatr Nowy w Krakowie
NIEPOKOJE
na motywach Niepokojów wychowanka Törlessa Roberta Musila
tłumaczenie: Wanda Kragen, reżyseria, scenografia, adaptacja: Sebastian Krysiak, dramaturgia,
adaptacja: Martyna Lechman, kostiumy: Piotr Popiołek, produkcja, reżyseria światła: Marek
Kutnik, choreografia: Mikołaj Mikołajczyk, obsada: Maciej Charyton, Sebastian Grygo, Karol
Kubasiewicz, Bartłomiej Kwiatkowski, Kosma Szyman
premiera: 9 marca 2013
teatralia 51/2013
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Teatr w Oknie

SYMULOWANE I NIEUDAWANE
DEFICYTY
Weronika Łucyk
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Na początku lutego w Teatrze w
Oknie w Gdańsku trójmiejska
widownia miała okazję zobaczyć
dwa monodramy pokazywane w
ramach projektu facet KONTRA
facet. Pierwszego dnia przewidziano spektakl Jeppe w wykonaniu Marcina Zarzecznego, drugiego zaś Patryka K. Krzysztofa
Grabowskiego. Pokazy należą do
cyklu małoobsadowych wydarzeń
teatralnych, który zakłada raz w
miesiącu dwudniowe prezentacje
autorskich monodramów oraz spektakli małoobsadowych.

kierowanej przez Stoffera. To nie on gra
pierwsze skrzypce w tym zespole, nie ma
tak silnej osobowości ani zdolności przywódczych jak

budzący jego podziw

Stoffer. W proponowanej adaptacji bohater próbuje przekonać siebie i widza,
że to on jest pomysłodawcą, by w ten
sposób się dowartościować. Ewa Kaleta,
autorka tekstu oraz reżyserka, przedstawia ciekawy obraz osoby niepewnej
siebie, zagubionej w rzeczywistości,
która robi dobrą minę do złej gry. Jeppe
to człowiek wrażliwy i wewnętrznie
zblokowany, przez co bardzo samotny i
nieszczęśliwy. Symulowanie choroby jest
dla niego ucieczką od życia jako takiego,

Wszyscy ci, którym udało się dotrzeć

nie zaś wyrazem kontestacji czy buntu,

do Teatru w Oknie jedynie w pierwszy

uczestnictwo w tworzonej wspólnocie z

wieczór, zobaczyli monodram oparty

kolei staje się okazją, by zaznać bliskości

na scenariuszu niemal kultowego

i poczucia

bezpieczeństwa.

filmu Idioci Larsa von Triera. Utwór
ten opowiada historię młodych ludzi,

Udawanie idioty jest dla niego schronie-

którzy tworzą wspólnotę udającą osoby

niem, gdyż tworzy ramy kontrolowanej

niepełnosprawne umysłowo. Z jednej

gry, kaprysu. To daje bohaterowi poczu-

strony jest to wyraz buntu wobec norm

cie przewagi nad ludźmi, którzy wierząc

społecznych, a z drugiej sprzeciw wobec

w upośledzenie litują się nad nim i resztą

mieszczańskiej rzeczywistości i wizji

jego grupy.

dorosłego życia, w które wkraczają bohaterowie. Znajomość fabuły filmu nie

Jeppe nie wydaje się widzowi autenty-

jest jednak potrzebna, gdyż bohater spe-

czny, a to dlatego, że w rzeczywistości

ktaklu nawiązuje do niej w ekspozycji.

zachowuje się odwrotnie niż w snutej
przez bohatera opowieści. Marcin

Jeppe to jeden z członków wspólnoty

teatralia 51/2013

Zarzeczny przez rozedrganą motorykę

Teatr w Oknie
ciała, tiki i nerwowy śmiech bywa

grupa się rozpada. Opuszczony i osa-

irytujący, co podkreśla pęknięcie postaci

motniony Jeppe zostaje ze swoim

i fałsz autoprezentacji.

strachem i nieprzystosowaniem do życia
w społeczeństwie. Będzie się musiał

.

Jeppe udaje normalnego. Usiłuje grać

zmierzyć z samym sobą i tym pot-

kpiarza, podczas gdy pod maską

wornym lękiem przed ludzkim spojrze-

żartownisia kryje się człowiek, który

niem. Dokona konfrontacji czy wybierze

faktycznie jest upośledzony, skrywa

kolejną ucieczkę? Tego nie wiadomo.   

wewnętrzne braki. Kalectwo
Jeppego tkwi w jego kompleksach i blokadach psychicznych,
nieśmiałości czy niedojrzałości.
Bohater ma problemy w tworzeniu relacji interpersonalnych.
Nie wie, jak się zachować w sytuacji intymnej z kobietą, choć
bardzo potrzebuje czułości.
Scena zbliżenia została rozegrana
bardzosubtelnie i wymownie

21

jednocześnie. Jeppe stoi tyłem
do widowni, przy ścianie, a jego
sylwetkę spowija niebieskawy
półmrok. Ręce aktora przesuwają
się powoli po ciele, sugerując
dotyk kobiety. Ta bliskość działa
na bohatera kojąco i uspokajająco,
ale wewnętrzny

strach i opór

nakazuje mu się wycofać – Jeppe
rozładowuje napięcie śmiechem.
Ostatecznie bohater staje w obliczu końca bezpiecznego świata, jaki sobie
stworzył. Ukochana Josephine wyjeżdża,

Teatr w Oknie, projekt facet KONTRA facet, Gdańsk 1-2 luty 2013
Teatr Druga Strefa
JEPPE
tekst i reżyseria: Ewa Kaleta, obsada: Marcin Zarzeczny   
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MARZENIE NATASZY. FOTORELACJA
Spektakl w reżyserii Nikołaja Kolady. Zdjęcia autorstwa Sandry
Kmieciak
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
MARZENIE NATASZY
Jarosława Pulinowicz
Przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska
Reżyseria: Nikołaj Kolada
Scenografia: Justyna Łagowska
Opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk
Asystent reżysera: Filip Gieldoń
Inspicjent, sufler: Ewa Bojanowska
Tłumaczenie na próbach: Barbara Twardosz-Droździńska
Obsada:
Agnieszka Skrzypczak, Karol Puciaty
Premiera: 17 marca 2013 roku na Małej Scenie
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JAK BĘDĘ DUŻY, ZOSTANĘ
REWOLUCJONISTĄ!
Katarzyna Mikołajewska

30

Teatr Na Wagę funkcjonuje we
Wrocławiu dopiero od kilku
miesięcy i właśnie zaproponował
swój drugi spektakl – Śmierć
starcom. Jakub Skrzywanek,
będąc jednocześnie reżyserem
i autorem dramatu, porusza
temat młodego pokolenia, które
określane jest mianem generacji
straceńców. Brak perspektyw oraz
miejsca dla tych ludzi w aktualnej
rzeczywistości sprawiają, że bohaterowie spektaklu postanawiają
się zbuntować i wywołać
rewolucję. Nie do końca jednak
wiadomo, na czym ta rewolucja
miałaby właściwie polegać…

Motyw rewolucji ginie jednak w toku dalszych wydarzeń, które chwilami sprawiają
wrażenie dość chaotycznych. Ciężarna
dziewczyna przywódcy rewolucji, jej
zanadto gadatliwa koleżanka z problemami
ze znalezieniem własnej życiowej drogi,
irytujący dziennikarz realizujący materiał
o rewolucjonistach - to tylko niektóre z nich.
Wszystkie te postaci silnie dynamizują
akcję, dzięki czemu można przymknąć
oko na zbyt skomplikowaną fabułę. Jednak
trudniej wybaczyć to, że wiodący problem
zostaje w pewnym momencie przerwany
i w zasadzie niedokończony. W efekcie nie
wiemy, w jaki sposób rewolucjoniści chcieli
poprawiać swoją sytuację, czego żądali,
prócz oczywistego obalenia starych rządów
ani też jakie są ich postulaty.

O tym, że jest źle, dowiadujemy się już na
samym początku, podczas wiecu, w którym

Znamienne są nagrania odtwarzane

widzowie mimowolnie uczestniczą, za-

w końcowej części spektaklu, na których

miast zająć wygodne miejsca siedzące.

już nie bohaterowie Śmierci starców, ale

Wybranym osobom wręczone zostają

młodzi aktorzy, zwierzają się ze swoich

transparenty, z bardzo uniwersalnymi, jak

planów zawodowych, obranej ścieżki edu-

na taką rewolucyjną okazję, hasłami z ga-

kacji czy marzeń o występowaniu na scenie.

tunku „teraz my!”. Chociaż chłopakowi

Ten ostatni element, pragnienie bycia ak-

wygłaszającemu przemówienie nie brak

torem, jest właściwie jedynym klarownym

charyzmy, to jednak publiczność nie

punktem, do którego wszyscy się przyznają

chce czynnie włączyć się w wydarzenia

– pozostałe odpowiedzi raczej tworzą ob-

– z pewnością jednak taki początek jest

raz ludzi zagubionych, nieposiadających

intrygujący.

konkretnego planu na przyszłość ani też
wyznaczonego celu, do którego chcą
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dążyć. Tacy też są bohaterowie spektaklu,

w tym musztarda i ketchup. Zabiegi takie,

którzy nie boją się głośno mówić, że jest

jak ten sprawiają, że przedstawienie staje

źle, potrafią wytknąć szereg błędów swoim

się bardzo aktualne, jednak martwi nieco

wrogom, ale sami gubią się we własnych

fakt, że wątki stanowiące niejako dygresję

postulatach.

dla głównego problemu przykuwają uwagę
z większą siłą, niż zasadnicza kwestia

Nie gubią się za to twórcy spektaklu,

pokoleniowa.

którzy dobrze wiedzą, w jaki sposób
przyciągnąć uwagę widzów i dotrzeć do ich

Mimo tego, że młodzi rewolucjoniści

wyobraźni. Sprytnie wykorzystują i łączą

niekoniecznie sprawdzają się w swojej

ze sobą elementy muzyczne, nagrania

buntowniczej roli, nie można przecież

wideo, a nawet motyw gry komputerowej,

wymagać od twórców spektaklu, aby pro-

które uwiarygodniają przedstawiony świat

ponowali rozwiązania palących problemów

z uwagi na to, że są to środki zaczerpnięte

współczesnej młodzieży. Może nawet

wprost z rzeczywistości młodego pokolenia.

trafniejsze jest w tym wypadku wypunk-

Dla przykładu bardzo trafne jest ironiczne

towanie tychże problemów, a następnie

skomentowanie trendu obowiązującego

ukazanie nieumiejętności przezwyciężenia

w Internecie, wedle którego niektórzy

ich wszystkich jako kolejnej bolączki poko-

ludzie uzurpują sobie prawo do recenzo-

lenia straceńców. Twórcy Teatru Na Wagę

wania przeróżnych produktów przed kamerą

nie tylko czerpią inspirację ze współczesnej

– kosmetyków, ubrań, słodyczy – i tym spo-

rzeczywistości, ale także potrafią w taki

sobem kreują się na swoiste guru w danej

sposób wykorzystać jej elementy, aby

dziedzinie. Aby obśmiać tego rodzaju sy-

mogły posłużyć jako środki teatralnego

tuacje w spektaklu Skrzywanka krytyce

wyrazu.

zostają poddane produkty spożywcze,

.

Teatr Na Wagę we Wrocławiu
ŚMIERĆ STARCOM
dramaturgia: Sara Siomkajło, tekst i reżyseria: Jakub Skrzywanek, ruch sceniczny: Natalia Gabrielczyk, scenografia: Karolina Cykowska, wideo: Aleksandra Popińska, obsada: Marta Achtelik,
Katarzyna Pergoł, Martyna Witowska, Mariusz Bąkowski, Jan Michna, Jakub Węgrzyn, akustyka
i oświetlenie: Maciej Kupczak, Jakub Tarka
premiera: 21 lutego 2013
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fot. Marta Ankirsztejn
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WSPÓŁCZESNOŚĆ POD RENESANSOWĄ
MASKĄ
Marta Kaszuba
Teatr Polski znany jest z wystawień spektakli klasycznych, wręcz
kultowych, często w uwspółcześnionej i odświeżonej inscenizacji.
Jednak sięgnięcie do tak, wydawałoby się archaicznego gatunku teatru
jak commedia dell’arte, może wydawać się współczesnemu widzowi
zaskakującym wyborem. Czy w XXI wieku potrafimy docenić kreację
aktorską opartą na przerysowanych gestach i groteskowej mimice
teatralnej maski? Odpowiedź na to pytanie daje spektakl Parady.
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Składający się z sześciu żartów scenic-

onywane przez aktorów pomiędzy

znych spektakl odwołuje się nie tylko do

kolejnymi scenami. Niezwykle ważną

tradycji włoskiej komedii, lecz także do

rolę odgrywają także kostiumy projektu

staropolskiej tradycji literackiej. Teksty

Weroniki Karwowskiej. Zaskakujące, jak

Jana Potockiego w tłumaczeniu Józefa

różowe Conversy na obcasie współgrają

Modrzejewskiego i Anny Wasilewskiej

z wielką, barokową peruką! Lubieżny

opowiadają lekkie, humorystyczne his-

charakter podstarzałego amanta

torie, które – mimo że osadzone w XVIII

Kasandra w niedwuznaczny sposób

wieku – nadal bawią błyskotliwością

akcentował wielki penis wyraźnie

żartu i grą słów.

odznaczający się na spodniach oraz
puchate kapcie w kształcie nagich

Nie lada zadanie stoi przed aktorami,

piersi. Dla niektórych mogą to być zbyt

którzy muszą operować zdecydowanie

dosłowne (a przez to wulgarne) akcenty,

bardziej wyrazistymi środkami niż

jednak wpasowują się w koncepcję prz-

w przypadku klasycznych bądź

erysowanego gatunku, jakim jest ten typ

współczesnych spektakli. Teatralne gesty

komedii.

i ekspresywna mimika w połączeniu
z charakteryzacją utrzymaną w trady-

Parady Teatru Polskiego są doskonałym

cji commedia dell’arte oraz wielkimi,

sposobem na spędzenie miło i rozry-

kolorowymi maskami – wszystko to

wkowo wieczoru w teatrze. Spektakl nie

doskonale oddawało charakter epoki i

jest jednak widowiskiem dla wszystkich

pozwalało współczesnemu widzowi choć

– nieprzygotowany odbiorca mógłby

przez chwilę znaleźć się w świecie rene-

być rozczarowany tak przestylizowaną

sansowego teatru.

formą teatralną. Jednak świadomy
widz niewątpliwie doceni, że twórcy

.

Ożywczym elementem spektaklu jest

sięgnęli po tak ciekawy materiał liter-

muzyka grana na żywo oraz kuplety

acki i podjęli próbę wskrzeszenia ga-

autorstwa reżysera Edwarda Wojtaszka

tunku, który przyczynił się do rozwoju

(z muzyką Tomasza Bajerskiego) wyk-

współczesnej komedii.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
PARADY
Jan Potocki
reżyseria: Edward Wojtaszek, przekład: Józef Modrzejewski, Anna Wasilewska, scenografia:
Weronika Karwowska, kostiumy: Weronika Karwowska, muzyka: Tomasz Bajerski, muzyka na
żywo: Marta Maślanka, Robert Siwak, Adrian Janda, Piotr Zawadzki, Michał Żagan, Artur Kasperek, ruch sceniczny: Leszek Bzdyl, maski: Tadeusz Znosko, inspicjent: Katarzyna Zbrojewicz,
obsada: Joanna Halinowska, Piotr Bajtlik, Paweł Krucz, Szymon Kuśmider, Paweł Ciołkosz
premiera: 29 września 2012 roku
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IRYDIONIE, IDŹ I BĄDŹ WIELKI
Izabela Lewkowicz
Pokaż ludziom, czym jest patriotyzm. Pokaż, że wbrew nienawiści
i buntowi noszonemu w sercu,
Bóg wymazuje grzechy. Pokaż, że
wrogość wobec obcych narodów
niegodna jest stawiania na jednej szali z miłością do ojczyzny,
w imię której wezwanie do broni
staje się sakralne. Udowodnij,
że Bóg potępia zbrodnię jako
narzędzie zemsty.

Polskiego nie jest przypadkowy. To
właśnie równo sto lat temu, 29 stycznia
1913 roku, jego twórca, Arnold Szyfman,
inscenizacją romantycznego dramatu
zapoczątkował działalność sceny przy
ulicy Karasia. Tytułową rolę powierzył
Józefowi Węgrzynowi. Dziś Irydionem
jest Krzysztof Kwiatkowski, młody absolwent krakowskiej PWST. Reżyser
i dyrektor Teatru Polskiego, Andrzej
Seweryn, zaufał tej świeżej scenicznej
krwi. I zdaje się, że nie pożałował swojej

34

Wybór Irydiona Zygmunta Krasińskiego

decyzji. Główny bohater nie daje się

jako sztuki rozpoczynającej cykl

przyćmić przez pozostałych członków

urodzinowych obchodów Teatru

obsady.

fot. Bartek Warzecha
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fot. Bartek Warzecha

Sztandarowy przedstawiciel myśli ro-

stego pierwszego wieku, który z pokutną

mantycznej przeżywa konflikt tragiczny.

miną dźwiga na plecach krzyż. W tym

Jego powołanie do walki z wrogiem kłóci

ujęciu nie jest to obiekt budzący kon-

się z chrześcijańskimi zasadami miłości

trowersje, jakie wokół niego ostatnimi

nieprzyjaciół. Kwiatkowski podkreślał,

laty wzbudzano, lecz wyraźne zaryso-

jak ważne będzie dla niego ukazanie

wanie koncepcji reżysera. Seweryn

rysów na nieskazitelnym obrazie post-

postanowił zbombardować publikę

aci buntowniczej, bezkompromisowej,

pytaniami o granice chrześcijaństwa.

zmierzającej do celu nawet – a raczej

Czy wiara kończy się wraz z opętaniem

głównie i dosłownie – po trupach. Talent

przez ducha zemsty? Czy działanie

i charyzma pozwoliły mu stworzyć

w imię boskie wciąż jest kierowane

olśniewającą kreację, która może zapisać

przez Najwyższego, czy napędzane

się jako kolejny ważny rozdział historii

pobudkami diabelskich mocy? Wojna

Teatru Polskiego.

Grecji i Rzymu jest oczywistą aluzją
do sytuacji miedzy Polską a Rosją tuż

Plakat Irydiona Szyfmana przedstawia

po upadku powstania styczniowego.

głównego bohatera odzianego w zbroję.

Krasiński starał się zaznaczyć trwałą

Gotowy do walki i głodny zemsty wydaje

rolę chrześcijaństwa w polskiej kulturze

się przeciwieństwem tego z dwudzie-

i pozycji Boga jako patrona wszystkich

teatralia 51/2013
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walczących o niepodległą ojczyznę.

Zderzenie dramatu romantycznego

Aktualność adaptacji opiera się w dużej

z antycznym pozwala odnaleźć w sztuce

mierze na problemie nie tylko wolności

popularne motywy. Fatum połączone

społeczeństwa, ale i jednostki, sensie

z przymusem dokonania wyboru daje

zemsty nie na organizacji, ale na drugim

początek konfliktowi duszy, co wiąże

człowieku.

się z kolei z rozdarciem i przemianą

Trudny, a zarazem wytworny język tej

bohatera romantycznego. Irydion

sztuki uzyskuje klarowny przekaz, który

wydaje się wciąż pozostawać w cieniu

gwarantują plastyczne i statyczne sceny.

postaci Konrada, Hrabiego Henryka

O dostojności przedstawienia stanowi

czy Kordiana. Mam nadzieję, że dzięki

także odpowiednia oprawa: scenografia

najnowszej adaptacji wcielenie pro-

odtwarzająca antyczny świat, światła

tagonisty dramatu Krasińskiego zyska

i cienie nadające scenom odpowiedni

nowe grono wielbicieli, którzy będą

charakter, dymy, płatki róż. Muzyka gra-

pielęgnować tradycje Teatru Polskiego

na na żywo spełnia ważną funkcję w st-

przez kolejne sto lat.

warzaniu klimatu klasycznego dramatu.
Wszystkie dopracowane szczegóły in-

.

scenizacji budują potrzebną Irydionowi

36

aurę tajemniczości.

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
IRYDION
Zygmunt Krasiński
adaptacja: Andrzej Seweryn, reżyseria: Andrzej Seweryn, scenografia: Magdalena Maciejewska,
kostiumy: Dorota Kołodyńska, muzyka: Olo Walicki, reżyseria światła: Jacqueline Sobiszewski,
ruch sceniczny: Leszek Bzdyl, obsada: Krzysztof Kwiatkowski, Anna Cieślak, Jerzy Schejbal,
Krystian Modzelewski, Maksymilian Rogacki, Olgierd Łukaszewicz, Marta Kurzak, Szymon
Kuśmider, Paweł Krucz, Piotr Bajtlik, Paweł Ciołkosz, Leszek Teleszyński, Piotr Cyrwus,
Wojciech Czerwiński, muzycy: Olo Walicki, Macio Moretti, Wacław Zimpel
premiera: 29 stycznia 2013 roku
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ODDAJMY GŁOS MŁODYM!
Marta Kaszuba

fot. Katarzyna Marcinkiewicz
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Zewsząd docierały do mnie informacje na temat nowego spektaklu studentów Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie. Jak na przedstawienie studenckie, MP4 jest dość dobrze
promowane – słyszałam o nim w radiu, czytałam gdzieś w Internecie,
ktoś ze znajomych mówił, że podobno dobre, ktoś inny – że był i warto zobaczyć. Miał to być przyjemnie spędzony wieczór z piosenką,
odrobiną rozrywki na niezłym poziomie. Przy mojej sympatii dla spektakli AT oraz sentymencie do przedstawień muzycznych – nie mogłam
się oprzeć i wybrałam się do Teatru Powszechnego, gdzie od listopada
wystawiane jest MP4.
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Co zastaliśmy, jako publiczność, na

usłyszałam głos maleńkiej, niepozornej

scenie Teatru Powszechnego podczas

szatynki wykonującej tę piosenkę (Maria

pokazu MP4? W stu procentach pro-

Pawłowska), było nie do opisania…

fesjonalny koncert piosenki aktorskiej

Na szczególne wyróżnienie zasłużył

z bardzo oryginalnym repertuarem

także duet Piotr Piksa i Krzysztof

(piosenki m.in. Jacquesa Brela, Édith

Szczepaniak wykonujący m.in. piosenkę

Piaf, Wojciecha Młynarskiego, Marka

Kabaretu Starszych Panów, oraz Paulina

Grechuty i Kabaretu Starszych Panów),

Korthals, która absolutnie uwiodła

muzyką na żywo, fantastycznymi

publiczność wykonaniem Murzyna

wykonawcami i, ku memu zdumieniu,

w Głownie, wiersza Jana Brzechwy

widownią wypełnioną po brzegi.

z muzyką Africa Simone.

MP4 nie pretenduje do miana musi-

38

calu, nie dorabia sztucznie fabuły, która

Cały zespół wykazał się ogromną

miałaby połączyć ze sobą wybrane pio-

wrażliwością i poczuciem humoru, ge-

senki. Jest to po prostu koncert. Świetny

nialnym wyważeniem repertuaru i nie

koncert. Młodzi wykonawcy prezentują

lada umiejętnościami wokalnymi i –

piosenki popularne i te mniej znane,

oczywiście – aktorskimi. Jeżeli więc ktoś

wybrany przez nich repertuar momenta-

ma już dosyć słuchania radiowych prze-

mi może wydawać się zbyt trudny – gdy

bojów, niech czym prędzej kupuje bilety

usłyszałam pierwsze dźwięki piosenki

na MP4 i przypomni sobie piosenki,

Milord, byłam przerażona. Do tej pory

które niesłusznie odeszły w zapomnie-

żyłam w przekonaniu, że nikt poza

nie, ale dzięki studentom warszawskiej

Édith Piaf nie powinien wykonywać

AT – przeżywają drugą młodość.

tego utworu. Moje zdziwienie, gdy

.

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera w Warszawie
MP4
reżyseria: Mariusz Benoit, scenografia i kostiumy: Karolina Benoit, choreografia: Emil Wesołowski
przygotowanie muzyczne: Miłosława Brzezińska, światło i projekcje: Michał Jankowski, muzycy: Miłosława Brzezińska, Dawid Lubowicz, Mateusz Wachowiak, obsada: Katarzyna Hołtra,
Monika Janeczek, Paulina Komenda, Paulina Korthals, Maria Pawłowska, Ola Radwan, Adam
Fidusiewicz, Piotr Piksa, Krzysztof Szczepaniak, Mateusz Weber
Koprodukcja Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera i Akademii Teatralnej w Warszawie
premiera: 23 listopada 2012
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ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB!
Katarzyna Misiuk
Gdyby sporządzić ranking motywów pojawiających się najczęściej
w tekstach (pop)kultury, uroczystość zawarcia związku małżeńskiego
zajęłaby w nim z pewnością jedno z czołowych miejsc. Wystarczy rzut
oka na ramówkę programu telewizyjnego dowolnie wybranej komercyjnej stacji w szczególnie atrakcyjnym czasie antenowym. Perypetie
Hugha Granta i Andie MacDowell, którzy muszą odwiedzić cztery wesela i jeden pogrzeb, by w końcu odkryć, że sami powinni stanąć przed
ołtarzem, w świąteczny wieczór nie tylko bawią, ale też skłaniają do
refleksji. A co z naszymi rodzimymi produkcjami? W przypadku Wesela
Wojtka Smarzowskiego czy Weselnej polki Larsa Jessena (film zrealizowany w koprodukcji polsko-niemieckiej) aż ciśnie się na usta słynne
Gogolowskie: „Z czego się śmiejecie? Sami z siebie się śmiejecie!”.
Niestety, oglądając Wieczór kawalerski Pawła Pitery na scenie krakowskiego Teatru Bagatela, trudno o refleksje natury egzystencjalnej,
psychologicznej czy socjologicznej. Można tylko cichutko westchnąć
nad (marną) kondycją polskiej rozrywki.
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Przestrzeń ukształtowana została na

nego kłamstwa, pociągającego za sobą

podobieństwo wielkiego domku dla

lawinę następnych, zmuszając post-

lalek. Scenę wyobrażającą hotelowy

aci do rozpaczliwego szukania wyjść

apartament, przedzielono na dwa po-

awaryjnych i spontanicznego wchodze-

mieszczenia za pomocą cienkiej ścianki.

nia w rozmaite role. Tomasz bierze

Przez wycięte w niej drzwi co chwilę

Halę za dziewczynę do towarzystwa,

przechodzą (a raczej przebiegają) ak-

z którą spędził noc Maurycy. Zmusza ją

torzy, żywo gestykulując i wypowiadając

następnie do odegrania roli jego part-

każde słowo groteskowym, nien-

nerki przybyłej na wesele w charakterze

aturalnym tonem. Wszystko po to, by

osoby towarzyszącej, by zamydlić oczy

zmienić bieg wydarzeń, nieuchronnie

nieprzeczuwającej niczego Sandrze.

prowadzący do wielkiego skandalu...

Zamknięta w łazience Ala okazuje się

Intryga komedii jest prosta: po upo-

być tak naprawdę... nową przyjaciółką

jnym wieczorze kawalerskim Maurycy

drużby, z którą pokłócił się bezpośrednio

(Maurycy Popiel) budzi się w aparta-

przed wyjściem na imprezę. Gdy sprawa

mencie dla nowożeńców, niczego nie

wychodzi na jaw, zaczyna robić się

pamiętając. Towarzyszy mu nieznajoma

nieciekawie, a czas nagli. Biała suk-

kobieta (Justyna Schneider), w dodatku

nia po ostatnich poprawkach jest już

nieubrana, co sugeruje prawdopodob-

gotowa do założenia, winietki na stołach

ny przebieg wydarzeń z zeszłej nocy.

porozkładane, a kościelne dzwony

Aby zatrzeć ślady swojej jednorazowej

zaczynają bić dwunastą... Jedynie pan

niewierności, spowodowanej notabene

młody ociąga się z włożeniem ślubnego

nadmierną konsumpcją napojów wys-

garnituru. Rozwój sytuacji skłania

kokowych, ukrywa ją w łazience i prosi,

Maurycego do refleksji nad trafnością

by odgrywała rolę pokojówki. Po chwili

swojej decyzji o wejściu na nową drogę

w apartamencie zjawiają się kolejno

życia.

drużba Tomasz (Marek Kałużyński),
Hala (Anna Rokita) – pracownica hotelu

Podczas tych osobliwych przegotowań

i, co najgorsze, Sandra (Ewelina Starejki)

do ceremonii zaślubin na scenie obser-

– narzeczona Maurycego.

wujemy całą galerię ludzkich postaw
i zachowań. Choć kilka minut po

Komizm sytuacji polega na ciągłych

godzinie dwunastej zatriumfować ma

pomyłkach i stałym komplikowaniu

miłość, jakoś nie widać jej w spektaklu

intrygi, którą, logicznie rzecz biorąc,

Pitery. Zamiast tego mamy material-

można by było rozwiązać w ciągu

istyczne podejście do ślubu i wesela,

kilku minut. Doskonale widoczny

sprowadzające wszystko do idealnie

jest tu mechanizm pozornie niewin-

leżącej sukni, wizytówek na stołach,
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tortu, spektakularnej podróży poślubnej

rozsądny pośród całego towarzystwaNi-

i kilku przaśnych hitów z kategorii

estety, żadna z wymienionych ról nie

Złotego krążka i Cudownych rodziców

zachwyca. Aktorzy sprawiają wrażenie,

mam, wyśpiewywanych przez Sandrę

jakby grali w szkolnym kabarecie niez-

głosem o nienaturalnym rejestrze.

byt wysokich lotów. Biegają, tupią,

Maurycy gorączkowo próbuje ukryć

krzyczą, piszczą, nadają swoim głosom

swoją niewierność przed narzeczoną,

drażniący, nienaturalny ton, śmieją

dzielnie sekunduje mu w tym Tomasz.

się sztucznie i równie denerwująco.

Hala, mało atrakcyjna i nierozgarnięta

Mityczny talent komediowy nie ujaw-

pokojówka o nieco chrapliwym śmiechu

nia się tak naprawdę u żadnego z nich.

i kanciastych ruchach, wykazuje nato-

A szkoda, bo Wieczór kawalerski mógłby

miast dużą dozę kobiecej solidarności –

być sztuką przyciągającą do teatru wid-

robi wszystko, by uknuty przez chłopców

zów chodzących właśnie „na aktorów”.

plan spalił na panewce, a Sandra

Wbrew temu publiczność sprawiała

dowiedziała się prawdy. Schematyczną

wrażenie bawiącej się znakomicie. Sala

i przerysowaną postacią jest także

wybuchała gromkim śmiechem przy

Ala, skromna i nieśmiała dziewczyna,

pojawiających się aż nazbyt często

odkrywająca, czym jest miłość, dopiero

seksualnych aluzjach i innych dość

po przeżyciu „ważnej chwili” z zamroc-

niewyszukanych żartach, zupełnie jak

zonym wódką nieznajomym. Całości

w telewizyjnym sitcomie. No cóż, takie

dopełniają nadopiekuńcza matka panny

są chyba wyznaczniki sukcesu w teat-

młodej (Alina Kamińska), odziana

rze komercyjnym. Ma być głośno, jask-

w landrynkowy kostiumik i kapelusz

rawo, z przytupem i z pieprzem. Żeby

z szerokim rondem, odpowiednim rac-

zasiąść w fotelu po ośmiu godzinach

zej na garden party u Elżbiety II i pan

spędzonych za biurkiem i po prostu nie

Konik (Krzysztof Bochenek), właściciel

myśleć.

hotelu – wydawać by się mogło, jedyny

.

Teatr Bagatela im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Krakowie
WIECZÓR KAWALERSKI
Robin Hawdon
tłumaczenie: Elżbieta Woźniak, reżyseria: Paweł Pitera, scenografia: Joanna Schoen, obsada:
Ewelina Starejki, Maurycy Popiel, Marek Kałużyński, Justyna Schneider, Anna Rokita, Alina
Kamińska, Krzysztof Bochenek
premiera: 23 czerwca 2012
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fotorelacja

BABA CHANEL. FOTORELACJA
Spektakl w reżyserii Nikołaja Kolady. Zdjęcia Sandry Kmieciak
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
Nikołaj Kolada
BABA CHANEL
Przekład: Agnieszka Lubomira- Piotrowska
Reżyseria: Nikołaj Kolada
Scenografia: Justyna Łagowska
Opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk
Asystent reżysera: Marta Baraszkiewicz
Tłumaczenie na próbach: Barbara Twardosz- Droździńska
Konsultacja muzyczna: Leszek Kołodziejski

Obsada:
Kapitolina Pietrowna - Barbara Marszałek
Sara Abramowna - Milena Lisiecka
Iraida Siemionowna - Zofia Uzelac
Nina Andriejewna - Bogusława Pawelec
Tamara Iwanowna - Dorota Kiełkowicz
Roza Nikołajewna - Ewa Audykowska- Wiśniewska
Siergiej - Mariusz Ostrowski
Premiera: 16 marca 2013 r. na Dużej Scenie
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fot. Stanisław Vigdorchik

HENRYK W KRAINIE CZARÓW
Diana Tomaszewska
Cały spektakl rozgrywa się na niewielkim podwyższeniu –
przestrzeni ograniczonej – skupiającej uwagę widza w jednym
punkcie. Rzeczywiście można odnieść takie wrażenie i zapewne
Gombrowiczowi, jak też białoruskiemu reżyserowi właśnie o to
chodziło… O ważny element ludzkiej świadomości, a może raczej
nieświadomości, od której zależy albo wydaje się nam, że zależy, nasze
postępowanie.
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Główna postać Ślubu Gombrowicza,

sugeruje przyjacielowi popełnienie

Henryk, jest niepewny ludzi, a także

samobójstwa, podając mu nóż. Narzuca

miejsc i sytuacji, w których się znajduje.

zatem Władziowi określone zachowanie.

Nie poznaje ani swoich rodziców, ani

Bardzo podobnie (choć nieszczerze)

narzeczonej Mańki, co po części można

zachował się względem narzeczonej,

usprawiedliwić, bo dziewczyna

którą nie tyle kochał, ale wokół której

w oczekiwaniu na ukochanego wstępuje

wytworzył aurę miłości.

na drogę nierządu. Da się jednak,
zdaniem rodziców Henryka, odwrócić

Zaistniała (za sprawą Henryka) sytuacja

bieg rzeczy, przywracając Mańce dobre

czyni go odpowiedzialnym za śmierć

imię.

przyjaciela, choć sam do tego się nie
poczuwa. Jednak z drugiej strony zaist-

Henryk w rozmowie z Pijakiem ulega

nienie określonego stanu rzeczy ma

jego podszeptom przejęcia władzy,

swoje następstwa, a jednocześnie musi

a raczej odebrania jej swojemu ojcu.

przecież z czegoś wynikać. Henryk musi

Początkowo pomysł wydaje się ab-

zatem dostosować się do sytuacji – przez

surdalny, ale jakby samoistnie, prawie

dotknięcie wyznacza sobie rolę morder-

niezależnie od następcy tronu staje się

cy i zostaje aresztowany.

królem, pozbawiając zaszczytów ojca.
Wytworzone przez Henryka (w jego

Białoruska grupa aktorów posługuje się

świadomości) pozostałe postaci dra-

wieloma rekwizytami. Z jednej strony

matu determinują jego zachowanie, choć

ich zastosowanie pomaga w interpretacji

jednocześnie są od niego zależne. Co

bieżących, coraz bardziej groteskowych

sam Henryk wyznaje: Ja w każdej chwili

sytuacji, z drugiej – wyraźnie wzbogaciły

mógłbym zbudzić się i unicestwić was…

one odbiór receptorów wzroku. Na

Pijak, stając się ambasadorem, zostaje

szczególną uwagę zasługuje na pewno

skazany na śmierć przez nowego władcę,

palec wykonany w wielu rozmiarach,

ale przed wyrokiem chce mieć życzenie,

który jest sposobem (nieco dziwnym?)

za sprawą którego Henryk staje się

przejęcia władzy. Dokonała się zdrada

przegranym. Stojący obok siebie Mania

względem ojca, ale chyba sam Henryk

i przyjaciel Henryka, Władzio, zostają

nie wie dlaczego i w jaki sposób to, do

skojarzeni w parę, niejako za sprawą

czego namawiał go Pijak, a czemu on się

życzenia Pijaka, a sam Henryk udziela

sprzeciwiał zrealizowało się.

im ślubu. W celu odwrócenia sytuacji
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Nieustanne transformacja elementów

Na pewno rodzajem magii białoruskiego

scenografii i kostiumów świadczy

spektaklu jest fenomen jednego miejsca.

albo o skomplikowanym stanie (nie)

W zwyczajny sposób w niewielkiej

świadomości głównego bohatera, albo

przestrzeni zaprezentowały się postaci

o ciągłych zmianach, jakim poddawany

skomplikowane w swej formie, budowie

jest człowiek. Ponadto sami aktorzy

czy kreacji. I to nie tylko ze względu na

przeobrażają się nie tylko za sprawą

wykorzystane w przedstawieniu lalki

zmiany garderoby, lecz przede wszyst-

czy gigantyczne maski... Potęgowały one

kim dzięki umiejętnościom „wchodze-

wrażenie pewnego rodzaju sztuczności,

nia w rolę”. Pewien rodzaj dziwactwa

nierzeczywistości, niczym postaci z ba-

wynika z samego podejścia do określonej

jek. Stanowiły swoisty łącznik między

postaci. Odtwarzani przez nich bohat-

tym, co wiemy o świecie, a tym, co nam

erowie zadziwiają bliżej nieokreśloną

się tylko wydaje. Granice zostały zatarte

autentycznością, która jednocześnie

– co bowiem o nas stanowi, jeśli nie to,

wywołuje zrozumienie i lęk. Lęk przed

co nam się wydaje?

tym, co nastąpi za chwilę…
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Białoruski Teatr Lalek w Mińsku
ŚLUB
Witold Gombrowicz
reżyseria: Aleksandr Januszkiewicz
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FERDYDURKE– KTO NIE WIDZIAŁ, TEN
TRĄBA
Diana Tomaszewska
Grupa studentów PWST z Krakowa
dała wyraz nie tylko swoim
umiejętnościom aktorskim, ale
głównie relacjom przyjacielskim. Na scenie stworzyli przede
wszystkim wrażenie wyjątkowego
zrozumienia, współpracy,
uzupełniania. Sztuką okazało się
przedstawienie tej samej postaci
przez kilku aktorów, przy czym
nie dane było odczuć, że któryś
z nich jest lepszy. Wprost przeciwnie – przeobrażanie postaci
pomogło w zrozumieniu pojęcia
„gęby”.

matka Zuty zachęca ją do posiadania
nieślubnego dziecka, bo na początku
spektaklu jest wyzwoloną hipiską, a raczej kimś, kto nie chce być dziewczęciem.
Jedna ze studentek tworzy na żywo
oprawę muzyczną przedstawienia:
śpiewa, gra, „robi chórki”, finalizując
swój występ monologiem w roli porwanej przez Józia Zosi, by ostatecznie
zająć centralne miejsce przy wspomnianym już stole Hurleckich.
Panowie stanowią równie barwny
wachlarz postaci. Począwszy od wysokiego, a raczej wyrośniętego Józia (co
może wskazywać na jego dojrzałość,
przynajmniej na pierwszy rzut oka)

Nareszcie pojawiła się wersja spektaklu

na profesorze Pimce skończywszy.

Ferdydurke, w której obok chłopiąt

Jego monolog – bogaty w mimikę

pojawiły się też dziewczęta. Chociaż

i gestykulację – dotyczy rozważań nad

stwierdzenie „pojawiły się” to stanow-

byciem człowiekiem czy chłystkiem

czo zbyt mało. Dziewczyny, choć

i osiąga swój szczyt w momencie

w liczbie oddały pola chłopakom, to

projekcji „stawania się” koniarzem.

pod względem wartości artystycznych

Pierwsze wejście profesora Pimki

zrealizowały zasadę parytetu w szero-

może zastanawiać (bo dlaczego jest

kim tego słowa znaczeniu. Upupiana

on ubrany jak uczeń?), po czym widz

w szkole uczennica ma najlepsze

pozbywa się złudzeń jakiejkolwiek

wejście jako wysportowana pensjona-

trwałości i jednostajności spektaklu.

rka Młodziakówna, potem gości przy

Nauczyciel przechodzi w rolę zbuntow-

pańskim stole Hurleckich. Ciotka Józia

anego Miętusa, aby odbyć pojedynek

karmi podczas obiadu wypchanego lisa,

na miny i… zrobić to (co ważne!) w ko-

wcześniej jako nad wyraz tolerancyjna

szulce z wizerunkiem Jokera z Batmana.
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fot. Michalina Kostecka
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Na uwagę zasługuje też monolog

rzucanie przedmiotami w stronę wid-

wewnętrzny Józia, ale już nie tego pier-

owni. Rodzajem „stwarzania” formy

wszego, też nie drugiego… Onieśmielony

odmiennej jest wystąpienie Hiroaki

przez Zutę mówi (a raczej myśli)

Murakami wprowadzającego chociażby

w ten sam sposób, jakby wywołany do

zabawny wątek rasistowski, ponieważ

odpowiedzi.

koledzy nie chcą, aby uczestniczył on
w „uświadamianiu” Syfona.

Przez cały czas trwania spektaklu daje

Sztuka jest niejako na bieżąco

się odczuć bezpośredni kontakt aktorów

reżyserowana. Aktorzy po odegraniu roli

z widzem. Albo za sprawą zwrotów, albo

niby schodzą ze sceny, ale nadal (choć

w nieustannym wspominaniu o jego

nie bezpośrednio) uczestniczą w przed-

obecności. Zabieg ten może stanowić

stawieniu, jakby nadzorując jego ciąg

o zamierzonym sposobie przyprawiania

dalszy. Przejścia do kolejnych epizodów

„gęby”, bo chyba nie chodzi o sprawdze-

mają miejsce na scenie w sposób niemal

nie sprawności fizycznej poprzez

niezauważalny, choć oparte są na prostej
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koncepcji dźwięku szkolnego dzwonka

ki. Mimo dokładnego „przełożenia”

czy telefonu komórkowego.

widz koncentruje się nie tylko na akcji właściwej, lecz także na sposobie

.

Adaptacja tekstu Witolda Gombrowicza

kreowania rzeczywistości w danym

wydaje się udana w stu procentach.

momencie. Jest przecież zarówno

Więcej nawet, bo skonstruowane do-

oglądającym, jak i uczestniczącym

datkowo fragmenty monologów oraz

w formie Gombrowicza.

komentarzy podkreślają smak grotes-

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie
FERDYDURKE
Witold Gombrowicz
reżyseria i muzyka: Magda Miklasz, adaptacja tekstu: Maciej Podstawny, scenografia i kostiumy:
Michalina Kostecka, opracowanie muzyczne: Maja Łukowska, Ryszard Starosta, opieka
artystyczna: Krzysztof Globisz, obsada: Anna Kaszuba, Izabela Warykiewicz, Maja Łukowska,
Łukasz Wójcik, Maurycy Popiel, Antoni Paradowski, Maciej Raniszewski, Hiroaki Murakami
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MALAJKAT GOMBROWICZOWI
Diana Tomaszewska
Śledztwo z opowiadania
Gombrowicza stało się pretekstem do poprowadzenia go przez
Wojciecha Malajkata (pod czujnym, reżyserskim okiem Izabelli
Cywińskiej). Aktor nadał roli
sędziego śledczego osobliwego
charakteru, stwarzając nieomal
odrębny typ postaci dziwacznej, intrygującej, ale przede
wszystkim nad wyraz skutecznej
w działaniu…

W zasadzie poza denatem śladów
zbrodni nie ma, ale poszlak (przynajmniej z punktu widzenia śledczego)
nie brakuje. Próbując iść tokiem jego
rozumowania, należy przyjąć, że
skoro jest trup, musi być też morderca.
Tylko kto nim jest…? Sędzia wszczyna
śledztwo – Malajkat „drąży dziurę
w całym”… I to jak drąży! Członkowie
rodziny zmarłego pogrążeni w żałobie
zaczynają podejrzewać, że są podejrzewani, a podejrzewający pewny
swojego działania ma tylko jeden prob-
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lem, jeżeli chodzi o ciało: „szyja jest

wiach do sypialni. Dalej „jest już z górki”

biała, nietknięta”. Zatem jak zaradzić

– śledczy musi wskazać winnego zbrod-

mylącym śladom, a raczej ich braku?

ni. Liczy się tylko jego punkt widzenia

Wystarczy jeden impuls, aby zmienić

– zbrodniarzem będzie ten, na kogo

bieg wydarzeń, co więcej – może nawet

wskaże. Zatem syn zmarłego, Antoni,

cofnąć ich kierunek. Co z tego, że nikt

staje się jednocześnie ofiarą i mordercą,

nie zamordował mężczyzny, można

który zostawia na nietkniętej szyi

przecież kogoś sprowokować… Tylko do

ślad swoich dłoni. I nie ma większego

czego…?

znaczenia, że to już po śmierci ojca…
Najważniejsze, że winny został wska-

Akcja z pozoru zaczyna się groźnie,

zany. A może po prostu wykreowany?

bo okoliczności są jak najbardziej

Wojciech Malajkat w roli sędziego

sprzyjające zbrodni: noc, ujadanie

„wychodzi z siebie”, aby w atmosferze

psów, tajemnicza cisza w domu

zbrodni przyprawić widzowi komiczną

zmarłego, podkreślona przenikającym

maskę. Maskę, dlatego że trochę oszuku-

scenę i widownię zapachem kadzidła.

je, a komiczną – ze względu na zabójczy

Wyraźnym impulsem staje się infor-

sposób w jaki to robi…

macja służącego o zamkniętych drz-

.

Teatr Polonia w Warszawie
ZBRODNIA Z PREMEDYTACJĄ
Witold Gombrowicz
reżyseria: Izabella Cywińska, scenografia: Maciej Preyer, obsada: Wojciech Malajkat, Elżbieta
Kępińska, Rafał Mohr, Magdalena Warzecha, Bartłomiej Firlet
premiera: 15 czerwca 2012
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DWA OBLICZA TWÓRCZOŚCI
SCHÖNBERGA
Katarzyna Dreszer
Spektakl Włodzimierza
Nurkowskiego Cabaret lunaire
złożony jest z dzieł Arnolda
Schönberga. Twórca ten swoją
sławę zyskał jako prekursor
dodekafonii, fascynowała go
także atonalność. Jego muzyka
nie jest dla powszechnego grona
publiczności zbyt łatwa w odfot. Jacek Jarczok
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biorze, dlatego instytucje operowe
nie sięgają często po tego rodzaju
repertuar. A szkoda, bo słuchanie
utworów Schönberga to specyficzne, a zarazem poszerzające horyzonty, doświadczenie.

Reżyser spektaklu wybrał spośród utworów kompozytora dzieła należące
do dwóch, zupełnie różnych rodzajów.
Z jednej strony stanowi to intrygujące
posunięcie, ale z drugiej łączenie tak
odmiennych gatunków muzycznych jest
ryzykowne, ponieważ trudno jest wówczas tak zainscenizować spektakl, aby
obie jego części były na równie wysokim poziomie. W tym przypadku nie do
końca to się udało.
Na pierwszą część przedstawienia składają się utwory Brettl-Lieder,
kabaretowe piosenki, które Arnold
Schönberg tworzył, aby móc utrzymać
się w Berlinie. To kompozycje o dość frywolnym, erotycznym zabarwieniu
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i w podobnym klimacie są inscenizowane. Żeńska część siedmioosobowego baletu odgrywa roześmiane,
kuszące swoimi wdziękami damy lekkich obyczajów, oferujące spełnienie
różnych męskich fantazji. Wśród
tancerzy przechadzają się dwie postacie,
wykonujące piosenki. Ona – burdelmama – oferuje swojemu klientowi –
mężczyźnie w średnim wieku oderwanie
się od szarej rzeczywistości, zabawę
i oddanie się sidłom miłości. Niestety,
pomimo prób ubrania opisywanej
części przedstawienia w kabaretowomusicalową konwencję, zabrakło
lekkości i urokliwej zadziorności, które
często charakteryzują te formy sztuki
scenicznej. Jedną z przyczyn porażki,

być może był sposób śpiewu – w konwencjach takich, jak kabaret, operowe
głosy z reguły po prostu nie pasują.
A z pewnością nie współgrają z resztą
tego, co działo się na scenie, powodując
mocny zgrzyt. Również erotyzm sekwencji ukazany jest bez większego
polotu.
Druga część złożona jest z utworów
Pierrot lunaire z 1912 roku. Muzyka
została skomponowana do poezji
Alberta Girauda. Zdecydowanie warto
przeczekać pierwszą część spektaklu,
aby później wgłębić się w odmienną
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rzeczywistość, w którą przenoszą

wyróżniały się czerwone, marginalne

widzów te utwory. Przedstawiają one

akcenty, na przykład kostiumów, mogące

świat niebezpieczny, nieharmonijny,

przywodzić na myśl ślady krwi.

pełen pułapek i pytań o sens istnienia
i miłości. Ten fragment nie tylko fasc-

W Cabaret lunaire na pierwszym planie

ynuje genialną interpretacją i głosem

wyeksponowana jest muzyka, która nie

Agaty Zubel, ale również baletem.

wybrzmiałaby tak znakomicie, gdyby

Tancerze poruszali się w niepokojącej

nie kierownictwo muzyczne Pawła

i pięknej choreografii Dominiki Knapik,

Szczepańskiego i wykonanie Orkiestry

niczym upiory wyobraźni głównego

Kameralnej Opery Krakowskiej. To

bohatera lub zagubione postaci, które

przede wszystkim dla nich oraz dla

we wcześniejszym życiu dzieliły jego

interpretacji intrygujących utworów

los. Wrażenie to nasilało się w momen-

Arnolda Schönberga dokonanych Agatę

tach, gdy zakładali oni białe maski.

Zubel warto zobaczyć ten spektakl.

Intrygująca była także kolorystyka

.

– czarno-biała, albo raczej: czarna
z domieszką białego, jako przeciw-
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wagi i wyrazu nadziei. W tej tonacji

Opera Krakowska w Krakowie
CABARET LUNAIRE
reżyseria: Włodzimierz Nurkowski, scenografia: Anna Sekuła, choreografia: Dorota Knapik,
kierownik muzyczny: Paweł Szczepański, obsada: Agata Zubel, Karolina Wieczorek, Krzysztof
Kozarek
premiera: 23 lutego 2013 roku
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LITERATURY POLSKIEJ DEJMKA
INTERPRETACJE
Magdalena Czerny

Kazimierz Dejmek był jednym z najwybitniejszych reżyserów
polskiego teatru. Pracując na deskach m.in. Teatru Nowego w Łodzi
i Teatru Narodowego w Warszawie, wielokrotnie realizował spektakle
nawiązujące do rodzimej tradycji, prezentując swoje interpretacje
polskiej literatury szerokiemu gronu odbiorców. To właśnie
wydawnictwo drugiego ze wspomnianych teatrów postanowiło
przybliżyć czytelnikom dorobek jednego z dyrektorów swojej sceny.
Po książce Dziady Dejmka autorstwa Magdaleny Raszewskiej,
Teatr Narodowy wydał Staropolskie teatra Kazimierza Dejmka
w opracowaniu Michała Smolisa.
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W niewielkich rozmiarów pub-

mogą zapoznać się z realizacją koncep-

likacji znajdują się teksty Smolisa

cji Dejmka i współpracujących z nim

dotyczące trzech staropolskich tekstów,

na teatralnych deskach scenografów.

których trudu inscenizacji na Scenie

Należy bowiem pamiętać, że Kazimierz

Narodowej podjął się Dejmek. Mowa

Dejmek wielokrotnie powracał do raz

tu o Żywocie Józefa, Historyi o chwaleb-

już zrealizowanych przedstawień, aby po

nym Zmartwychwstaniu Pańskim oraz

modyfikacjach ponownie zaprezentować

Dialogus de Passione. Ważną częścią

je publiczności. Przykładem ta-

książki jest również omówienie Doroty

kich działań może być Żywot Jozefa,

Kozińskiej, która w rozdziale Kazimierza

który reżyser zrealizował najpierw

Dejmka gry z przeszłością przybliża

w Teatrze Nowym w Łodzi w scenografii

twórczość reżysera, wpisując ją zarazem

Zenobiusza Strzeleckiego, a następnie

w szerszy kontekst związany z interpre-

w Teatrze Narodowym w Warszawie

towaniem dawnych tekstów na teatralnej

w aranżacji scenograficznej Andrzeja

scenie. Ponadto w publikacji znajdziemy

Stopki. O powyższym fakcie wspom-

biogram reżysera oraz współpracującego

nieli również wydawcy publikacji. We

z nim przy realizacji dwóch z trzech

wstępie do książki wymieniają inne real-

z omawianych spektakli scenografa –

izacje omawianych tekstów, które przez

Andrzeja Stopki. Niewątpliwym atutem

Dejmka zostały wyreżyserowane poza

książki są czarno-białe oraz kolorowe

Sceną Narodową.

zdjęcia Franciszka Myszkowskiego
i Wojciecha Plewińskiego, które

Wracając to zamieszczonych w książce

stanowią niebanalną dokumentację

tekstów, warto zaznaczyć, iż ich dużym

przedstawień. W publikacji zamieszc-

walorem jest próba przybliżenia

zono również projekty dekoracji oraz

czytelnikom nie tylko zabiegów reżysera

kostiumów, które uzupełniają warstwę

czy scenografów, ale również od-

ikonograficzną książki.

bioru przedstawień przez publiczność
czy władze kościelne i państwowe.

To właśnie dzięki zdjęciom i projektom

Prezentując inscenizacje ze Sceny

czytelnicy niejako w namacalny sposób

Narodowej, autorzy książki osadzają
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je w szerszym kontekście, który

Narodowym. Staropolskie teatra…

dotyka zarówno problemu wierności

stanowią zarazem zachętę do dalszego

stylistycznej w stosunku do tekstów

zgłębiania wiedzy na temat twórczości

z przeszłości, jak również estetycznego

tego reżysera i współpracujących z nim

dostosowania dawnych utworów lit-

scenografów.

erackich do wymogów współczesnej

.

sceny. Publikacja ta to małe kompendium wiedzy, vademecum, przybliżające
czytelnikom staropolskie inscenizacje Dejmka zrealizowane w Teatrze
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STAROPOLSKIE TEATRA KAZIMIERZA DEJMKA
oprac. Michał Smolis, Wydawnictwo Teatru Narodowego,
Warszawa 2012.
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SIODŁO PEGAZA. FOTORELACJA
Anna Wrotek
Spektakl w reżyserii Ewy Konstancji Bułhak i Jana Kozikowskiego.
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Warszawa, 12.03.2013. Scena Studio Teatru N

Konstancja Bułhak i Paweł Paprocki, podcza

Pegaza – utwory Jerzego Wasowskiego w reż
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Narodowego, Marcin Przybylski, Ewa

as próby dla mediów spektaklu Siodło

żyserii Ewy Konstancji Bułhak
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Warszawa, 12.03.2013. Scena Studio Teatru Narodowego, Marcin Przybylski
i Paweł Paprocki, podczas próby dla mediów spektaklu Siodło Pegaza –
utwory Jerzego Wasowskiego w reżyserii Ewy Konstancji Bułhak
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Warszawa, 12.03.2013. Scena Studio Teatru Narodowego, Ewa Konstancja
Bułhak i Paweł Paprocki, podczas próby dla mediów spektaklu Siodło
Pegaza – utwory Jerzego Wasowskiego w reżyserii Ewy Konstancji Bułhak
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Teatr Narodowy w Warszawie
SIODŁO PEGAZA
utwory Jerzego Wasowskiego
scenariusz i reżyseria Ewa Konstancja Bułhak
scenografia i reżyseria Jan Kozikowski
aranżacja muzyczna Jakub Lubowicz
przygotowanie wokalne Aldona Krasucka
ruch sceniczny Weronika Pelczyńska
Obsada
Ewa Konstancja Bułhak, Paweł Paprocki, Marcin Przybylski
zespół muzyczny Dawid Lubowicz, Jakub Lubowicz, Franciszek Młynarski, Marcin
Murawski
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Jerzy Wasowski znany jest przede wszystkim z Kabaretu Starszych Panów, gdzie
tworzył muzykę i występował. Był jednak artystą wszechstronnym, a z jego bogatej
twórczości korzystali też między innymi Hanna Banaszak, Danuta Rinn, Irena
Santor, czy Wojciech Młynarski.
Ewa Konstancja Bułhak sięgnęła po mniej znane, często niepublikowane utwory
mistrza, urzekające humorem i subtelnym liryzmem. W maju 2013 roku przypada
100. rocznica urodzin kompozytora.
premiera 16 marca 2013
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Warszawa, 12.03.2013. Scena Studio Teatru Narodowego, Marcin
Przybylski, Ewa Konstancja Bułhak i Paweł Paprocki, podczas próby dla
mediów spektaklu Siodło Pegaza – utwory Jerzego Wasowskiego w reżyserii
Ewy Konstancji Bułhak
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W NASTĘPNYM NUMERZE:
IWAN WYRYPAJEW
BRIAN FRIEL
FESTIWAL TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO KROKI
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