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IDEAŁ SIĘGNĄŁ BRUKU
Daria Kubisiak

„C i e s z s i ę p ó ź n y w n u k u!…
Jękły głuche
Ideał

kamienie

s i ę g n ą ł b r u k u– –”

C. K. Norwid Fortepian Szopena

fot. Natalia Kabanow
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23 marca na scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
usłyszeć można było koncerty fortepianowe Fryderyka Chopina
na recytatora i orkiestrę. Twórcami tego bezprecedensowego
wydarzenia byli: światowej sławy dyrygent Jacek Kasprzyk, który
dyrygował orkiestrą Sinfonietta Cracovia oraz znany teatralny
duet Barbara Wysocka - Michał Zadara.
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Chopin bez fortepianu to artystyczny

go mitu fortepianowego wieszcza,

projekt łączący strukturę koncertu

o tyle działania twórców projektu

i widowiska teatralnego. Twórcy

mają zgoła odwrotny cel. Chopin bez

wpadli na szalony pomysł zorgani-

fortepianu to próba przełamania ste-

zowania koncertów fortepianowych

reotypów i mitów, które wytworzyły

bez wykorzystania fortepianu. Miała

się wokół tej postaci. To także próba

to być sytuacja paralelna do losów

urealnienia ideału.

serca Chopina, które po jego śmierci
zostało wycięte i przewiezione do

Na scenie znajduje się fortepian, ale

Polski. Czy więc po raz kolejny „ideał

tego wieczoru przemówił do nas

sięgnął bruku”?

ustami Barbary Wysockiej – to ona
stała się sercem Chopina. Muzyczna

O ile bowiem działania podjęte

partytura została przepisana na

w 1849 (rok śmierci Chopina) były el-

tekst, zamiast dźwięków wybrzmiały

ementem konstruowania narodowe-

słowa. Cały scenariusz to precyzyjnie
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skonstruowane zdania, stworzone

oryginalnej partytury koncertów.

na podstawie wypowiedzi samego

Aktorka niejednokrotnie synchro-

Chopina oraz w oparciu o rozmowy

nizuje z dźwiękami, choć i czasem

i wywiady z muzykologami i pia-

świadomie i na przekór wpada

nistami. W trakcie przedstawienia

w dysharmonie.

niejednokrotnie cytowane były
fragmenty z dzieł Iwaszkiewicza,

Tak więc po raz kolejny „ideał

Nietzschego, Słowackiego, Norwida,

sięgnął bruku”, a dzięki temu oczom

Szymanowskiego oraz wielu innych

widza ukazała się realna postać,

twórców kultury.

a nie mityczny wieszcz. Z racji tego,
że ten artystyczny projekt nie został
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W tym koncercie muzyka stała się

zrealizowany w teatrze repertua-

obiektem, skrupulatnie badanym

rowym, następnym razem będzie

przez Barbarę Wysocką. Jednak

można go zobaczyć i usłyszeć dop-

nie był to zwykły monodram na

iero latem. 21 sierpnia 2013 roku

tle muzyki – aktorka sama stała się

Chopin ustami Barbary Wysockiej

instrumentem, głosem Chopina.

przemówi po raz kolejny w ramach

Muzyczne wykształcenie aktorki

IX Międzynarodowego Festiwalu

uprawniło ją do tego, aby ze swojego

Muzycznego Chopin i jego Europa

głosu mogła uczynić należyty użytek

w Warszawie.

i nie tylko opowiedzieć o Chopinie

.

i jego muzyce, ale wypowiedzieć,
wydobyć z siebie jego losy. Tekst
staje się tu odzwierciedleniem

CHOPIN BEZ FORTEPIANU
dyrygent: Jacek Kaspszyk, reżyseria: Michał Zadara, występują: Barbara Wysocka i Sinfo				
nietta Cracovia, światła i projekcje: Artur Sienicki, asystenci reżysera: Martyna Lechman,
Krzysztof Popiołek, producent: Agencja Artystyczna GAP
prapremiera: 23 marca 2013 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
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Katarzyna Mikołajewska

KIEDY AKTORZY DAJĄ SIĘ
POGŁASKAĆ?

Do najnowszego spektaklu Wrocławskiego Teatru
Współczesnego zostali zaangażowani bardzo nietypowi aktorzy,
bowiem pracują oni w zamian za smakołyki i domagają się nie
oklasków, lecz drapania za uchem. Są bardzo zdyscyplinowani,
a trema jest im niestraszna. Kotlina na podstawie powieści Olgi
Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych jeszcze przed
premierą wywołała ożywioną dyskusję przede wszystkim z tego
powodu, że w spektaklu występują psy.
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Agnieszka Olsten zabiera głos

bez czego Kotlina ich zdaniem nie

w sprawie uprzedmiotawiania

mogłaby powstać. Tym bardziej

zwierząt przez ludzi, a więc kwestii

niepokojące jest to, że tak duża ilość

bardzo doniosłej i aktualnie żywo

czasu poświęconego na podkreślanie

dyskutowanej. W związku z tym

zaangażowania do spektaklu cz-

pojawiają się wątpliwości, czy

woronogów prowadzi do sytuacji,

obecność psów na scenie jako swois-

w której jego treść schodzi na dalszy

ta ciekawostka, nie przysłoni tema-

plan, a najdłużej skupiają uwagę

tyki poruszanej przez Tokarczuk

widzów psie zabawy i merdanie

i przywołanej przez Olsten, a więc

ogonem. Bardziej niepokojące od

tego, co powinno być najistotniejsze.

monologów wygłaszanych przez
bohaterów w obronie zwierząt są

Takie obawy można mieć już po

momenty, gdy psy podchodzą do

obejrzeniu pierwszej sceny przed-

publiczności i kiedy nie wiadomo

stawienia, w której pojawia się

jeszcze, jakie mają zamiary wobec

Janina Duszejko (Renate Jett) w to-

widowni.

warzystwie trzech czworonogów.
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Ta otwierająca spektakl sekwencja,

W spektaklu nie brakuje

w której główna bohaterka nawołuje,

interesujących i twórczych

a może nawet rozmawia ze swoimi

pomysłów – położenie geografic-

pupilami w sobie tylko znanym

zne Kotliny Kłodzkiej, w której

języku, jest tak długa, że właściwie

rozgrywają się wydarzenia, zos-

nie pozostawia wątpliwości co dla

taje przez aktorkę przedstawione

twórców było priorytetowe. Autor

głosem przypominającym samo-

scenariusza, Igor Stokfiszewski,

chodowy GPS. Miejsce człowieka

uważa, że aby móc w pełni oddać

we wszechświecie zostaje zilus-

sens powieści Tokarczuk, trzeba

trowane na ogromnym obrazie

doprowadzić do współistnienia

kosmosu, a strzelba wisząca na

człowieka i zwierzęcia także

ścianie zrobiona jest z kości – takie

w teatrze. Obecność psów na

pomysłowe akcenty pojawiają się

scenie jest więc nie tylko zabi-

w całym spektaklu i budzą podziw

egiem czysto estetycznym, pewną

dla kreatywności twórców. Nie ratują

ciekawostką sceniczną, ani nawet

one jednak Kotliny przed głównym

próbą wyróżnienia się wśród teat-

niedociągnięciem – poszczególne

ralnych propozycji tego sezonu, lecz

wątki, a nawet wypowiedzi bohat-

jest czymś zupełnie naturalnym,

erów, zbyt często nie są doprowad-
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zone do końca, w rezultacie spektakl

Marta Malikowska z obnażonymi

kończy się niemal bez konkluzji.

piersiami wykonuje serię dziwnych

Sporne może być to, czy opowi-

ćwiczeń fizycznych przekonując

adanie w teatrze o zagadnieniu

przy tym, że jest „bio”. Jedynie dwa

relacji ludzi i zwierząt może być po-

momenty – późniejszy monolog tej

kazane z taką lekkością, chwilami

samej aktorki oraz finałowa scena –

wręcz komicznie, jak zdecydowała

są głosem w dyskusji o zwierzętach

się pokazać to Olsten. Nawet

w sposób dosłowny i poważny.

jeżeli pojawiają się momenty pa-

Z kolei to poważne zakończenie, po

tetyczne, refleksyjne czy nawet

którym nie następuje już żadne ka-

pseudofilozoficzne, twórcy naty-

tharsis – a przy każdej wcześniejszej

chmiast sięgają po środki, które to

scenie miejsce dla takiego oczyszc-

napięcie rozładowują. Tak dzieje

zenia emocji się znalazło – i które

się chociażby w scenie, w której

z kolei zupełnie nie przystaje do
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wcześniej prezentowanej luźnej formy spektaklu, jest nie tyle refleksyjne, co
szokujące.
Tak jak nie zostają rozstrzygnięte poszczególne wątki, tak i cały spektakl
nie przynosi żadnych odpowiedzi. Co więcej, sam temat, który twórcy
podejmują, nie zostaje w żaden sposób wyczerpany – nie jest to więc głos
w dyskusji, a jedynie zwrócenie uwagi na to, że taka dyskusja się toczy.
Kotlinę ogląda się z przyjemnością, bo spójne są jej poszczególne elementy – scenografia, muzyka, światła – wszystko to ze sobą doskonale
współgra i tworzy specyficzny klimat. Takie zaplecze daje więc szerokie
pole do ważnej artystycznej wypowiedzi. Z drugiej jednak strony ciągle
zastanawiam się, czy tego rodzaju spektakl powinno się w ogóle oglądać

.

z przyjemnością. Czy jeżeli widzowie otrzymają ładne obrazki, ciekawe,
lecz niepoprowadzone do końca spostrzeżenia i innowacyjne dla teatru towarzystwo psów, to czy zapamiętają ze spektaklu coś więcej niż tylko Kolo,
Santosa i Wenę?
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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, asystenci reżyserki: Marta Malikowska, Jakub
Skrzywanek, tłumaczka na próbach: Agnieszka Fizia, inspicjentka, suflerka:
Katarzyna Krajewit
Obsada: Janina Duszejko – Renate Jett (gościnnie) , Matoga – Bogusław Kierc,
Syn Matogi / Prezes – Tomasz Orpiński, Popielista / Brunetka / Pisarka – Marta Malikowska, Dobra Nowina – Katarzyna Bednarz, Boros – Tadeusz Ratuszniak, Dyzio – Maciej Kowalczyk oraz Kolo, Santos, Wena
Premiera: 9 marca 2013
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CZŁOWIEKU, DOKĄD IDZIESZ?
Joanna Samołyk
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„Człowieczeństwo oznacza zupełną obcość pośród galaktyk.
Dostateczny powód, żeby wspólnie z innymi wznosić świątynie
niewyobrażalnego miłosierdzia” – tak przedstawił ideę
człowieczeństwa Czesław Miłosz w Traktacie teologicznym.
Zawsze wydawało mi się, że o sprawach ważnych – religii, filozofii, wierze, teologii, Bogu i człowieku – trzeba mówić w wysokich rejestrach, nie do końca zrozumiale, wręcz tajemniczym.
Czymś na kształt szyfru, który rozumieją jedynie wytrawni
teologowie i filozofowie. Jednak Traktat teologiczny Miłosza
i Tryptyk rzymski Jana Pawła II są świetnymi przykładami
na to, że można do tak istotnych spraw podejść po ludzku,
językiem prostym, czytelnym, ale i pięknym, pełnym poetyckich metafor. Jest to zderzenie na pierwszy rzut oka, dwu
zupełnie różnych tekstów – poety i filozofa, mistyka i teologa.
Pierwszy z tekstów stanowi coś na

rozprawą o kształcie świata i zadumą

kształt rozrachunku poety z życiem,

nad kondycją i kruchością ludzkiej

jest dostrzeżeniem kryzysu wiary

istoty, nad istotą grzechu.

i cywilizacji, refleksją nad kształtem
człowieka i jego psychiki. Tryptyk

Andrzej Seweryn i Włodzimierz

Jana Pawła II zaś jest poetyckim

Nahorny w spektaklu Dwugłos

rozważaniem nad Księgą Genezis,

w sprawach istotnych w dwóch

teatralia 53/2013
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częściach podjęli się bardzo trud-

mentów, tworzone na bieżąco,

nego zadania, ale jednocześnie

jak gdyby w odpowiedzi na słowa

posunięcia odważnego i istotnego.

czytane przez Andrzeja Seweryna.

Ciepły, głęboki głos Seweryna

Dwugłos stanowią tu więc nie tylko

sprawia, że czytany przezeń tekst

dwa teksty, dwie różne osobowości,

zmusza nas do zatrzymania się

dwa spojrzenia na jeden, jakże

na chwilę i zadumy nad własnym

trudny temat. Ten dwugłos to także

życiem i jego kierunkiem. Do tego

mowa i dźwięk, słowo i muzyka.

wariacje muzyczne skomponowane

Jazzowa muzyka – fragmenty

przez Włodzimierza Nahornego,

Chopina, Szymanowskiego i własne

pełne improwizowanych frag-

kompozycje Nahornego sprawiły,
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że odbiera się ten spektakl bardzo

w który jesteśmy wciągnięci – jego

emocjonalnie, indywidualnie. Sextet

pęd, degradację emocji, wartości

Nahornego staje się współtwórcą

– zastanowić się czy chcemy,

całego spektaklu, komentatorem

żeby tak właśnie wyglądała nasza

i owym drugim głosem w sprawie.

rzeczywistość. Mam poczucie, że
Dwugłos… jest przedstawieniem

Wyśmienita interpretacja Andrzeja

szalenie ważnym. Powrót do klasyki,

Seweryna współbrzmi z aranżacjami

do źródeł, pozwoli nam na poprawę

bandu, tworząc bardzo spójną

i zmianę świata na lepsze, właśnie

całość, zmuszającą widza do

teraz, u progu cywilizacyjnego kry-

podjęcia refleksji. Nie można

zysu wartości.

obok tego przedsięwzięcia przejść
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.

obojętnie. Trzeba przemyśleć swoje
życie, postępowanie – i to jest
właśnie piękne. W dalszym ciągu
teatr potrafi nas skłonić do tego, by
przystanąć i nie patrząc na świat,

DWUGŁOS W SPRAWACH ISTOTNYCH DWÓCH CZĘŚCIACH
Występuje: Andrzej Seweryn, Muzyka i opracowanie muzyczne: Włodzimierz Nahorny,
Gra: Nahorny Sextet, Włodzimierz Nahorny – fortepian, Anna Gadt – śpiew, Henryk Gembalski – skrzypce, Wojciech Staroniewicz – saksofony, Mariusz Bogdanowicz – kontrabasv,
Piotr Biskupski – perkusja
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HOMO SUM
Katarzyna Pytlos

Transseksualizm to nadal
temat tabu czy może temat top?
Nie znajdziemy odpowiedzi na
to pytanie w nowym spektaklu
Wrocławskiego Teatru Lalek,
gdyż z powodu orientalizmu
i oniryczności traci on na uniwersalizmie. Często myślimy:
„ten temat nas nie dotyczy”
i niestety po przedstawieniu
również wychodzimy z taką
konkluzją. Nawet genialna
muzyka czy tekst, na którym
jest ono oparte, nie są w stane
uratować nieudolnej narracji, która wprowadza widza
w zakłopotanie, choć pozwala
także samemu zdecydować
komu i w co uwierzyć.

tiumach rodem z Islamu) postanawia
zachować w tajemnicy pierwotną
płeć dziecka i wychowuje go jak
męskiego, długo wyczekiwanego potomka. W dzieciństwie różnice łatwo
zamaskować, lecz w okresie definiowania własnej tożsamości, zwanym
dojrzewaniem, trzeba odpowiedzieć
sobie na najtrudniejsze pytanie: kim
jestem? Ahmad (sensualny Sławomir
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Przepiórka) nie wie kim jest, kim
pragnie być, buntuje się rysując
graffiti na własnym ciele, ściągając
opaskę krępującą jego piersi, ale
nadal nie ma pewności siebie. Tego
dowiadujemy się bezpośrednio z jego
bolesnych monologów. Historie
życia i śmierci poznajemy jednak od
pozostałych postaci, więc podobnie
jak w Zabawach na podwórku Edny

Ahmad urodził się jako ósma córka,

Mazyi sami musimy zdecydować,

bo niefortunnie skonstruowany

komu uwierzymy. Salem (Radosław

świat już przy narodzinach decy-

Kasiukiewicz) zupełnie nie pasuje do

duje o tym, jaką płcią będziemy

otoczenia i klimatu panującego na

obciążeni. Ojciec, wyznawca Koranu

scenie. Jego przepełnioną przemocą

(widz wnioskuje to po scenerii, kos-

i erotyzmem wersję poznajemy
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dzięki przerysowanej gestykulacji,

jest samotny. Kiedy nie wiesz, kim

miotaniu się po scenie oraz podnie-

naprawdę jesteś, nie masz odpow-

sionemu głosowi, co tak naprawdę

iedniej determinacji, by walczyć

bardziej irytuje niż pozwala w sku-

o akceptację otoczenia, bo sam

pieniu analizować problem, który

nie akcpetujesz siebie, cytując za

niewątpliwie spektakl sygnalizuje.

Amarem: „my go widzimy, ale on nas

Czegokolwiek nie dowiadujemy

nie dostrzega”. Nie mógł on, a może

się o Ahmadzie, jedno jest pewne:

nie trafniej nie mogła ona dążyć do

fot. materiały teatralne
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szczęścia, podjąć decyzji, która byłaby właściwa (czy jakakolwiek by była?)
przez fakt niezaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, o których już
wiedział Maslow, takich jak przynależność, w tym przypadku płciowa. Tak
jak chrzest przy narodzinach narzuca nam sposób wychowania w duchu religijnym, tak płeć determinuje całe nasze życie. Możemy zdecydować o kol-
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orze włosów czy sposobie ubioru,

i wewnętrznego krzyku, które są

ale kiedy na drodze do szczęścia

niezbywalnymi towarzyszami osób

postawiono nam mur w postaci –

transseksualnych, czy jak trafniej

na przykład piersi – wszystko inne

w przypadku Ahmada – trans-

przestaje nas dostatecznie cieszyć.

genderowych. Nie jest to postać

Rola stworzona dla Sławomira

jednoznaczna, bo momentami

Przepiórki, nawet mimo jego starań,

agresywna, zamknięta w sobie, niby

nie sygnalizowała strachu, bólu

mówiąca wiele, a jednak milcząca,

fot. materiały teatralne
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pełna niepewności i smutku. Jak każdy zagubiony w świecie człowiek,
którego pozornie otaczają koledzy, bohater rzeczywiście przyjaźni się tylko
z własną samotnością.
Scenografia jest znów pełna multimedializacji: wizualizacje z męskiej
i żeńskiej sauny, graffiti jako demonstracja buntu oraz skrzypek, wprawdzie
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nie na dachu, a na murku, lecz dodający uroku kunsztowną muzyką graną
na żywo. Pośród co rusz snującego się dymu, pojawia się narrator, w którego
udanie wciela się Krzysztof Grębski, by nawiązać interakcję z widzami. Na
ekranie wyświetlają się informacje, przez którą bramę przechodzimy oraz
czego możemy się spodziewać. Jako jedyny z głównych postaci nie pasuje do
orientalnej atmosfery, przez co staje się dla widza najbardziej obiektywnym
obserwatorem wydarzeń, w dodatku jest w posiadaniu czegoś na wzór
pamiętnika Ahmada.
Spektakl zachęca do refleksji, jednak nie stawia jasnej tezy, czym jest
tożsamość i nie ukazuje bólu, jaki towarzyszy tej niewiedzy. Wiele wątków
poruszonych niewystarczająco dogłębnie oraz chwilami zbyt dydaktyczne
monologi, nie pozwalają mi uznać go za dzieło skończone. Usprawiedliwię
to faktem, iż jest to część Małych form teatralnych skierowanych do
młodzieży uczącej się, bo faktycznie momentami przypominało moralizatorskie przedstawienie z gimnazjalnego apelu. Nie odradzam wybrania się

.

do Wrocławskiego Teatru Lalek, (w którym ponownie lalek niestety nie
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ujrzymy), jednak jako osoba wyjątkowo wrażliwa na tematykę genderową
uważam, że spektakl można było (patrząc na książkę) skonstruować nieco
sprawniej i przyjemniej.

						

Wrocławski Teatr LAlek
Z PIASKU
Na podstawie „Dziecka z piasku” Tahara Ben Jellouna.
tłumaczenie: Małgorzata Cebo-Foniok, reżyseria/ scenografia/ kostiumy: Pia Partum,
muzyka: Tomasz Mreńca (live) i Bartosz Dziadosz, dramaturg: Maria Wojtyszko, wizualizacje: Tomasz Mreńca, graffiti: Fat Cap Studio, światło: Alicja Pietrucka, realizacja dźwięku: Paweł Dobosz, występują:, Aneta Głuch-Klucznik (Fatuma), Józef Frymet (Amar),
Krzysztof Grębski (Si Abdel Malek), Radosław Kasiukiewicz (Salem), Sławomir Przepiórka
(Ahmad),Tomasz Mreńca (gościnnie), Kuba Bartnicki (chłopak z deskorolką, gościnnie)
Data premiery: 1 marca 2013
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PRZEDSZKOLAKU, DO ATENEUM
MARSZ!
Maria Marchewicz

Najmniejszy bal świata w interpretacji Jacka Popławskiego
nosi wszelkie znamiona
udanego teatru małego widza. Dowcipne i normalne
(współczesne, ale nie przesadnie) dialogi, bohaterowie
tworzący swoistą galerię
osobliwości – to reżyser
„dostał” od Maliny Prześlugi,
autorki tekstu dramatycznego.
Popławski umiejętnie te atuty
wykorzystał, dodał utalentowany zespół aktorów oraz uczynił
spektakl miłym dla oka i ucha.
Dlatego rodzice, dzieciaki nie
zwlekajcie, tylko do Ateneum
wpadajcie.

mama z tatą próbują zachęcić nieuprzejmego leniuszka do pomocy,
ale ich wysiłki spełzają na niczym.
Na dodatek Migawka (Krystyna
Nowińska) na fali złości z powodu
przerwanej zabawy postanawia
stworzyć „ekliksir”, dzięki którego
magicznym mocom rodzice znikną
i nikt już jej w zabawie nie przeszkodzi. Tak też się dzieje, ku jej
chwilowej uciesze. Bowiem nie trzeba długo czekać, żeby zobaczyć,
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jak bohaterce coraz bardziej zaczyna doskwierać samotność. No bo
kto pocałuje, utuli do snu? Jednak
to dopiero początek drogi dziewczynki do krytycznej autorefleksji nad
własnym egoizmem. Migawka będzie
musiała przerobić kilka gorzkich lek-

Maleńkie królestwo, a w nim

cji i nauczyć się nieużywanych dotąd

urzędują Królowa Malusia (Danuta

słów: „przepraszam”, „dziękuję”

Baska) i Król Maciupek (Piotr

i „proszę”. Początkowo będą one

Gabriel), rodzice Królewny Migawki.

jej więznąć w gardle, ale z czasem

Pragną urządzić w domu radosny

zorientuje się, że życzliwe zachow-

bal, ale ich zbuntowana córka nie ma

anie jest przyjemne i wywołuje...

ochoty pomagać w przygotowaniach,

wzajemność.

bo uważa, że bale są głupie i...

Bohaterka przebywa podróż, ale nie

śmierdzą. Cóż odpowiedzieć córuch-

jest to droga przez dalekie krainy,

nie na takie słowa? Początkowo

jak to zwykle w takich historiach

teatralia 53/2013

teatr dla dzieci
bywa, ale... od nogi, poprzez rękę aż

mowane przez Aleksandrę Zawalską

do maminej głowy, a w konsekwencji

najbardziej przypadło mi do gustu,

i jej serca. Rzecz dzieje się przecież

chociaż muszę przyznać, że również

w maciupkim królestwie, a Migawka

pojawienie się Ciarek (Aleksandra

nieroztropnie wysłała rodziców

Zawalska, Piotr Gabriel, Marek

na Planetę Dużych. Podczas tej

Dindorf) i Gęsiej Skórki (Danuta

niecodziennej wędrówki dziewczyn-

Baska) sprawiło, że uśmiech nie

ka spotyka osobliwe postaci. Zacne

znikał z mojej twarzy. Bardzo mnie

i wielgachne Oczko w Rajstopie ani-

ujęło tak abstrakcyjne podejście

fot. Tomasz Zakrzewski

fot. Tomasz Zakrzewski
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teatr dla dzieci
do tego, kto może być bohaterem

mimochodem, w toku opowieści,

sztuki dla dzieci. Zamiast ludzi

bez zbytniego moralizatorstwa, czy

i zwierzątek, oprócz wspomnianych

nadętej dydaktyki. Dzieciaki same

bohaterów, pojawia się Zagarek,

zrozumieją, co jest właściwe. Ten

Lis, Komar oraz niejaki Pokurcz –

spektakl można określić mianem

którego imię zdradza co nieco o nim,

pouczającego, ale na szczęście to

choć nie ukazuje całej prawdy.

nie jedyny przymiotnik którym

Rzeczywiście Pokurcz (w tej roli

można go obdarować. Bo to teatr

Marta Popławska) jest ładny inaczej,

edukacyjny, ale fajny i zabawny,

do tego jego sposób wypowiada-

a to – wydaje mi się – bardzo cenna

nia się jest dość pokręcony, ale za

kombinacja. Wizyta przedszkolaka

to pod zewnętrzną otoczką, która

z rodzicami w Ateneum wydaje się

notabene początkowo dla głównej

zatem być obowiązkowa. Aż mi żal

bohaterki jest świetnym powodem

troszeczkę było, że na widowni cała

do naśmiewania, kryje się oddany

masa rodzin, a ja sama, samiuteńka,

przyjaciel o wielkim sercu. Migawka

a roczny synek jeszcze za maleńki,

doprowadzi do jego rozpadu na

żeby zawitać w katowickim teatrze.

kawałki (dosłownego), zanim zorien-

Ale jeśli Najmniejszy bal świata nie

tuje się, ile dla niej znaczy ten

zniknie z afisza w ciągu najbliższych

pokraczny stworek.

lat, czego mu serdecznie życzę, to

.
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z ochotą będę znów jego gościem,
Każda z postaci pozwala dziew-

ale wtedy już w najmilszym

czynce zrozumieć inną życiową

towarzystwie.

prawdę. Migawka odrobi lekcję
z prawdomówności, szczodrości
oraz empatii. A mali obecni na widowni goście razem z nią. Ale tak

Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach
NAJMNIEJSZY BAL ŚWIATA
Malina Prześluga
reżyseria: Jacek Popławski, scenografia: Urszula Kubicz-Fik, muzyka: Michał Kowalczyk,
ruch sceniczny: Marta Bury, występują: Krystyna Nowińska, Marta Popławska, Marek
Dindorf, Danuta Baska, Piotr Gabriel, Aleksandra Zawalska
premiera: 15 marca 2013
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BABA CHANEL - PRÓBA DLA
MEDIÓW. FOTORELACJA.
Próba dla mediów odbyła się 2 kwietnia 2013 roku w Teatrze
Polonia w Warszawie. Zdjęcia autorstwa Anny Wrotek.
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Warszawa, 2.04.2013. Teatr Polonia, Dorota Pomykała, M

Maria Mamona, Elżbieta Jarosik i Sławomira Łozińska, p
w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
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Teatr Polonia w Warszawie
BABA CHANEL
Nikołaj Kolada
przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska, reżyseria: Izabella Cywińska,
scenografia i kostiumy: Katarzyna Adamczyk, kierownictwo muzyczne: Jacek
Kita, światło: Adam Czaplicki, Adam Kłosiński, ruch sceniczny: Jan Pęczek,
asystent scenografa i kostiumologa: Małgorzata Domańska, asystent reżysera
i producent wykonawczy: Marta Więcławska
obsada:
Barbara Horawianka, Elżbieta Jarosik, Sławomira Łozińska, Maria Maj, Maria
Mamona, Dorota Pomykała, Przemysław Bluszcz
premiera w Teatrze Polonia: 5 kwietnia 2013 roku
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Maria Maj, Barbara Horawianka, Przemysław Bluszcz,

podczas próby dla mediów spektaklu „BABA CHANEL”
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Warszawa, 2.04.2013. Teatr Polonia, Dorota Pomykała, podczas próby dla
mediów spektaklu „BABA CHANEL” w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
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Warszawa, 2.04.2013. Teatr Polonia, Dorota Pomykała, Barbara Horawianka,
Maria Maj, Sławomira Łozińska i Elżbieta Jarosik, podczas próby dla mediów
spektaklu „BABA CHANEL” w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
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Warszawa, 2.04.2013. Teatr Polonia, Maria Maj, Przemysław Bluszcz
i Sławomira Łozińska, podczas próby dla mediów spektaklu „BABA
CHANEL” w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
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Warszawa, 2.04.2013. Teatr Polonia, Barbara Horawianka, Maria Maj, Przemysław
Bluszcz, Sławomira Łozińska i Elżbieta Jarosik, podczas próby dla mediów spektaklu
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„BABA CHANEL” w reżyserii Izabeli Cywińskiej.

Warszawa, 2.04.2013. Teatr Polonia, Barbara Horawianka, Maria Maj, Sławomira
Łozińska, Elżbieta Jarosik i Maria Mamona, podczas próby dla mediów spektaklu
„BABA CHANEL” w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
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Warszawa, 2.04.2013. Teatr Polonia, Elżbieta Jarosik, podczas próby dla
mediów spektaklu „BABA CHANEL” w reżyserii Izabeli Cywińskiej.
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PUSTE KOBIETY
Kinga Binkowska
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Spektakl operujący
czystym, wręcz przezroczystym językiem teatralnym
dającym niesamowite poczucie przestrzeni i głębi.
Utkany z silnej symboliki
i wykorzystujący na wskroś
możliwości, jakie daje
przestrzeń sceniczna do produkowania teatralnej magii.
Skonstruowany do bólu precyzyjnie, buduje sensy subtelnie – na przykład na zmianie
koloru ubrania. Oderwany,
oniryczny, surrealny.

oscylują wokół prostego schematu:
dobra-zła, cnotliwa-rozwiązła,
poukładana-chaotyczna. Dzięki
temu zabiegowi na scenie widzimy
dwie kobiety: Helenę (Anna Moskal)
i Fanny (Małgorzata Klara), które
są swoim przeciwieństwem, ale
równocześnie każda uosabia braki
tej drugiej. Gdyby Fanny miała coś
z Heleny, pewnie dziecko by nie
umarło. Gdyby Helena miała coś
z Fanny być może mąż by od niej nie
odszedł. To nie są postaci powołane
do życia tylko po to, żeby je poddać
analizie i ocenić. To byłoby zbyt
proste, zbyt banalne, bez sensu.

Na tekście Antoniny Grzegorzewskiej

O czym chcą nam tak naprawdę

(powstał on na bazie opowiadania

powiedzieć? Każda z nich przeżywa

Macierzyństwo Sigrid Undset) Anna

dramat bycia sobą. Nieszczęśliwa

Augustynowicz stworzyła przed-

jest Helena, która będąc kobietą,

stawienie mroczne i przytłaczające.

swą kobiecość sprowadza jedynie

Migrena opowiada o kobietach

do spełniana się jako matka.

wybrakowanych,. Macierzyństwo

Nieszczęśliwa jest Fanny, która jest

jest pretekstem, punktem wyjścia

sługą i więźniem swojej kobiecości.

do rozmowy o tych kobietach – w

Pustka zionie z dusz tych kobiet,

tym przypadku dwóch, tak skrajnie

które tę lukę próbują wypełnić by-

różnych. Postaci u Augustynowicz

ciem matką, żoną, kurwą.

są jednowymiarowe do bólu,
urzeczywistniają pewne cechy, które
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fot. Krzysztof Bieliński

to z pewnością bardzo ekspansy-

gry. Wyłączając w tym wypadku

wnie na pierwszy plan wybija się

Wiesława Orłowskiego, który

Małgorzata Klara, kreująca postać

poprzez – zdawać by się mogło

Fanny w sposób nachalny, wręcz

– niedbalstwo (tekst wypowiadany

ordynarny, lecz przyciągający

niechlujnie, wręcz niewyraźnie),

uwagę. Anna Moskal bazuje na

kilkoma wypowiadanymi zdaniami

subtelnościach i wewnętrznym

unicestwia całkowicie urok prezen-

dialogu, oddając tym samym

towanej sceny.

znakomicie skryty charakter
Heleny. Pozostała część aktorów

Wydarzenia rozgrywające się

także w zupełności zasługuje

w świecie przedstawionym komen-

na pochwałę i uznanie, jeżeli

tuje chór złożony z trzech kobiet

chodzi o zaangażowanie i sposób

mających na twarzach maski świń.
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Ubrane w czarne purytańskie stroje

Wierzchowski oraz świetlnej, za

z minionych epok, komentują świat

którą odpowiada Krzysztof Sendke.

przedstawiony wyśpiewując opinie

Stroje zaprojektowane przez Wandę

na modlitewną nutę. Nad sceną

Kowalską podkreślają specyfikę

zawieszone są trzy ogromne haki.

postaci występujących na scenie,

Motyw rzeźni w spektaklu jest silnie

jednocześnie odwołują się do cza-

akcentowany (część akcji toczy się

sów minionych, dawnych, sprzed

w rzeźni, gdzie pracuje Fanny). Efekt

wieku. W jednej ze scen Fanny

przerażający, upiorny. Przed oczami

i Helena mają na sobie identyc-

widza toczy się senny koszmar, wz-

zne ubranie – przeźroczyste bluzki

macniany jeszcze odpowiednio do-

odsłaniające piersi podkreślają

branym akcentowaniem w warstwie

motyw kobiecości, poruszany w tym

muzycznej, której twórcą jest Jacek

spektaklu. Podobne stroje zbliżają
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dwa odległe bieguny, uwydatniając

która znaczy każdą kobietę. I każda

ich podobieństwo, jakby chciały

wypełnia ją na swój sposób.

powiedzieć: „jesteście tym sa-

Jeżeli będziecie mieli możliwość obe-

mym”. Jakby chciano je obedrzeć

jrzenia tego spektaklu, nie przegap-

ze skóry, w której przyszło im żyć,

cie. Pozostawia on posmak niepo-

ukazując jeszcze większy dramat

koju wymieszanego ze smutkiem,

kryjący się pod powierzchowną

jednocześnie daje poczucie, że teatr

formą osobowości. Jest coś, co łączy

jest jednak miejscem próbującym

obie bohaterki, coś, co sprawia,

dotknąć i uchwycić nieosiągalne.

że tak różne w istocie stają się

.

ucieleśnieniem tego samego.
Migrena drąży zarówno Fanny,
jak i Helenę. Jedna i druga próbują
zapełnić tę pustkę, tę czarną dziurę,
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Teatr Współczesny w Szczecinie
MIGRENA
Antonina Grzegorzewska
reżyseria : Anna Augustynowicz, muzyka: Jacek Wierzchowski, scenografia:
Marek Braun, kostiumy: Wanda Kowalska, reżyseria światła: Krzysztof Sendke, obsada aktorska: Helena: Anna Moskal (gościnnie),Fanny: Małgorzata
Klara, Johansen: Michał Lewandowski, Pani Erdahl: Ewa Sobiech, Żona Rzeźnika: Maria Dąbrowska, Rzeźnik: Grzegorz Młudzik, Świnia 1: Magdalena
Myszkiewicz, Świnia 2: Anna Januszewska, Świnia 3: Joanna Matuszak, Berg:
Adam Kuzycz-Berezowski, Klientka: Barbara Biel, Doktor: Wiesław Orłowski
prapremiera: 13 lutego 2010 roku
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DO TRZECH RAZY: SZTUKA! –
SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW
Agnieszka Domańska
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„Słowa, słowa, słowa…” – mówił
Hamlet w najsłynniejszym
dramacie Williama Szekspira.
Scenariusz dla trzech aktorów autorstwa Bogusława
Schaeffera, o którym będzie
zaraz mowa, słowem stoi,
o słowo się opiera, słowem
żongluje. Warto dodać, że
sztukę wystawiono w Teatrze
w Oknie, który można
nazwać „dzieckiem” mozolnie wzrastającego w Gdańsku
Teatru Szekspirowskiego. I tu
krąg się zamyka.

Bohaterowie sztuki to skrajne charaktery. Jest tu reżyser o filozoficznej
naturze, wesołek, jak również pesymista o zapędach cholerycznych.
Zostało to uwydatnione za pomocą
kostiumów – czarny golf zwiastujący
problemy egzystencjalne reżysera
oraz stroje pozostałej dwójki oparte
na opozycji białe-czarne. To dosyć
prosty zabieg, jednak od komedii
na ogół nie oczekuje się niczego
bardziej wymyślnego.
Ważną rolę w spektaklu gra muzyka.
Raz stanowi przerywnik między scenami, innym razem, poprzez swoje
natężenie, buduje dramaturgię,

Fabuła spektaklu jest dość prosta:

wprowadza odpowiedni nastrój.

poznajemy trzech artystów, którzy
mają wspólnie przygotować przed-

Kolejnym aktorem (to już piąty!)

stawienie. Nie byłoby w tym nic

można by nazwać oświetlenie. Jego

wielkiego, gdyby nie fakt, że każdy

rola uwidacznia się zwłaszcza w sce-

z nich ma inne spojrzenie na sztukę

nie pracy nad charakterologią dwóch

i na samego siebie. Powstaje z tego

bohaterów, kiedy to naprzemienne

ciąg, mniej lub bardziej, zabawnych

przyciemnianie i ponowne włączanie

sytuacji, sprzeczek i utarczek,

światła przywołuje na myśl szybkie

głównie opartych o improwizacyjne

zmiany scen w filmie.

rymowanki słowne.

Scenariusz dla trzech aktorów
został pomyślany jako komedia.
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Niestety, naprawdę śmiesznych

o miejscu, w którym została wys-

momentów znalazłabym niew-

tawiona omawiana sztuka, bow-

iele (z zabawniejszych sytuacji

iem Teatr w Oknie jest jednym

wymieniłabym przede wszystkim

z tych miejsc w Gdańsku, gdzie

głośne i gwałtowne zaskoczenie

czuć przyjazną, nieformalną

pani na widowni na widok aktora

atmosferę. Może to dla tego, że jego

nagle wychodzącego zza kulis).

powierzchnia stanowi zaledwie

Mistrzowskie za to okazało się

kilkanaście metrów kwadratowych,

ukoronowanie spektaklu w postaci

może dlatego, że widzowie mogą

prostej i dosadnej puenty, której

dostawiać i przesuwać swoje krzesła

tutaj oczywiście nie zdradzę.

w zależności od upodobania. Jedno

W tym miejscu powinno znaleźć

wiem na pewno – jeszcze nie raz

się sensowne podsumowanie spe-

tam wrócę!

ktaklu, lecz raczej go nie będzie.

.
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Chciałabym za to wspomnieć

Teatr w Oknie w Gdańsku
SCENARIUSZ DLA TRZECH AKTORÓW
Bogusław Schaeffer
reżyseria: Paweł Paszta
obsada: Marcin Chochlew, Cezary Jankowski, Sebastian Świerszcz
premiera: czerwiec 2012
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„VIENS CHÉRI C’EST 50 EUROS?”
Paweł Zapendowski

Jeśli ktoś chce zobaczyć z bliska dwie inteligentne laski –
Francuzkę i Polkę – czekające
na rolę w filmie porno, może
wybrać się na Le Casting des
anges w paryskim teatrze
Pandora nieopodal Bastille.

jedno zdanie. Ma ono zmienić jej
życie i pchnąć w objęcia świata
filmu. Po polsku brzmi ono: „Idziesz
kochanie za 50 euros?”. Prawda, że
nieskomplikowane?
Oto, co mówi o Castingu aniołów
autor i reżyser, André Castillo:

34

Spektakl jest o spotkaniu dwóch

„Chciałem pokazać, że przyjaźń jest

młodych aktorek, które przywiódł

zawsze niespodzianką. Zasadniczo

w to miejsce jeden cel, a do tego

zaprzyjaźniamy się tak, jak się za-

są one podobne jak... i tu pojawia

kochujemy. Bez powodu. I nawet

się mały problem. Martini z wódką

wtedy, gdy wszytko nas różni.

i świeża maślanka-bio? Samochód

Chciałem również przedstawić ob-

sportowy po stłuczce i wygodny

raz „dziewczyn ze Wschodu” - tak

transportowiec dla marines? Hm,

jak my tu mówimy, we Francji -

zacznijmy... Pierwsza to Francesca:

w szczególności Polek. Pokazać ob-

zgrabna, żywa, niesforna, pyskata.

raz zupełnie inny od obowiązujących

Taka, na którą można wydać wiele

clichés. Dlatego też Ada, jedna

pieniędzy i później tego nie żałować.

z dwóch aktorek w komedii, jest

Druga to Ada: poważna, nieco prob-

dziewczyną zarówno pełną zasad,

lemowa, obfita, szczera i swojska.

poważną, ale też otwartą na świat,

Jeszcze nie jest, ale trzeba szybko się

dowcipną i nowoczesną.”

na nią zdecydować. To ona zaczyna
spektakl. Gdy widzowie na małej

Komedia odczarowuje obraz młodej

salce teatru Pandora szukają miejsc,

kobiety z Polski, lecz przecież nie

ona siedzi już na scenie i wkuwa

do końca, bo za wiele w tym tema-
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cie nie da się zrobić. Jaki ktoś się

sownym kociakiem i skarbonką bez

urodził i wychował, taki pozostanie,

dna. Gdy Ada chwali się rolą, jaką

z niewielkimi zmianami. Młoda

zagrała kiedyś w polskim przed-

Polka we francuskiej współczesnej

stawieniu Hamleta (wymawia go jak

komedii jest zdecydowaną, aby

„omlet”), Franceska złośliwie dopy-

zostać prostytutką (takie są potrzeby

tuje: „To jaki on był? Z szynką czy

rynku i myślowe schematy francus-

z grzybkami?”.

kich filmowców), ale to zaledwie

W roli Ady występuje Adriana

początek jej planu – później znajdzie

Gzyl, tworząc prawdziwie zabawną

ciekawą pracę i męża – Francuza.

i zaskakującą postać. Nieokiełznaną

Nie jest głupia. Grała w Polsce w sz-

Franceskę kreuje Cecilia Merida.

tukach Szekspira i Czechowa. To

Młody talent skrzący się dowcipem.

oczytana, wykształcona, kultur-

Uwaga panowie! Warto wiedzieć,

alna kobieta. Lecz nie to dla André

że przed końcem komedii panienki

Castillo zdaje się być najważniejsze

urządzają casting na męża. Można

– z osobą taką jak ona po prostu da

się wtedy zaprezentować.

się żyć. Odwrotnie niż z Franceską.
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Tą, jakżeż bardziej ucywilizowaną
i nowoczesną, tym drapieżnym, sek-
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Teatr Pandora prowadzony jest przez aktora Frédéric
Basilio, który ma własną grupę teatralną BASILIO.
W repertuarze można zobaczyć komedie i sztuki dla
jednego aktora. Na małej scenie (tylko 25 miejsc) goszczą niekiedy inne grupy teatralne, szukające dogodnego miejsca na rozpoczęcie kariery.
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Adriana Gzyl – we Francji od 2007 roku. Ukończyła Actors studio w Paryżu i wydział teatralny na Sorbonie. Role w krótkim
metrażu i teatrze - m.in. grała w spektaklach: Portret Doriana
Grey’a i Salome Oscara Wilde’a, Cercle des cougars, Casting des
anges.
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