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W PIWNICY U FRITZLA
Maria Górecka

Rzadko kiedy zdarza się, że
widz wychodzi z teatru z tak
skrajnymi uczuciami. Bo jak
to możliwe, że spektakl może
być jednocześnie bulwersujący
i harmonijny, oburzający
i piękny zarazem? Odpowiedź
zawarta jest w dwóch słowach:
Jelinek i Kleczewska.
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bardziej, że chwilę później zostaje
oskarżana o niepotrzebne robienie
z siebie ofiary. Nie bez przyczyny
w trakcie spektaklu kilka razy pojawia się pojęcie piwnicy jako metafory tego, czego nie widać, co jest
pozornie ukryte, co zamiata się pod
dywan.
To obraz austriackiego
społeczeństwa, sprytnie podejrzane-

23 marca na zakończenie

go przez Jelinek, która w dosadny

Międzynarodowego Festiwalu Sz-

sposób pokazała jego nieodłączny el-

tuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

ement – patriarchalność. W Podróży

w Łodzi odbyła się prapremiera Podróży

zimowej są zatem kobiety obciążane,

zimowej Elfriede Jelinek w reżyserii

jeżeli nie znęcającym się nad nimi

Mai Kleczewskiej. To koprodukcja

ojcem, to zupełnie pozbawione sek-

Teatru Powszechnego w Łodzi oraz

sualnej autonomii. Stąd też sporo tu

Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Bo-

kontrowersyjnych scen dotyczących

haterami Podróży zimowej są osoby

różnorodnych dewiacji seksualnych.

borykające się z różnymi prob-

Prócz tego Jelinek dotyka także

lemami, chorobami, dewiacjami

starości oraz choroby fizycznej,

i ...przeszłością. Na pierwszy plan

z którymi człowiek - jej zdaniem -

wysuwa się historia Elisabeth Fritzl,

walczy na marne.

którą ojciec gwałcił przez ponad

Kleczewska potraktowała tekst

dwadzieścia lat w piwnicy własnego

Jelinek bardzo dosadnie. Nie brak

domu. Wspomnienia dziewczyny są

tu skandalizujących scen, z jedze-

tak poruszające, że niejeden widz

niem prochów prosto z urny, czy

chciałby, żeby przestała mówić. Tym

udawanym stosunkiem z matką

teatralia 54/2013

5
włącznie. Pokazała świat takim, ja-

obfituje w obrazy niezapomniane

kim widzi go austriacka noblistka,

- poruszające i kontrowersyjne

cierpiąca na agorafobię. Dlatego też

zarazem. Czasami może jednak

widz to wzrusza się, to się śmieje,

zbyt dobitne, bo można by je było

a jeszcze innym razem ma ochotę

zastąpić metaforą, tak niebywałą jak

opuścić widownię. Istotny jest jed-

chociażby ostatnia scena, w której

nak koniec spektaklu. Piękna scena,

reżyserka udzieliła głosu... samej Elf-

w której widzimy wszystkich bo-

riede Jelinek.

haterów zamkniętych w zakładzie
psychiatrycznym.
Postaci poddają się swojej

Kręgosłupem tego spektaklu są
niewątpliwie aktorzy. Ukłony należą
się każdemu z osobna, bo na scenie

chorobie przy dźwiękach Podróży

dokonują rzeczy niemożliwych. Jed-

zimowej Schuberta, po czym

nak kilkoro z nich wysuwa się na

następuje kulminacja ich cierpienia

pierwszy plan. Przejmującą kreację

w dzikim szale nagości. I trzeba

stworzyła Julia Wyszyńska (Teatr

przyznać Kleczewskiej, że jej sztuka

Polski Bydgoszcz) jako Elisabeth
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kleczewska

kleczewska

NIEZNOŚNIE ŁABĘDZI
ŚPIEW
Katarzyna Smyczek
Fritzl. Z rolą jej ojca znakomicie
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W Łodzi zakończył się

poradził sobie Mateusz Łasowski

właśnie XIX Międzynarodowy

(Teatr Polski Bydgoszcz), którego

Festiwal Sztuk Przyjemnych

publiczność chyba po raz pierwszy

i Nieprzyjemnych. Publiczność

mogła zobaczyć w tak dojrzałej

wydała werdykt – najlepszym

roli. Świetnie zaprezentowała się

spektaklem była Podróż zimowa

także Beata Ziejka (Teatr Pow-

w reżyserii Mai Kleczewskiej.

szechny Łódź) jako austriacka

Decyzja zaskakująca, bowiem

perfekcyjna pani domu, która

sztuka należy raczej do tych

spokojnym tonem, ze sztucznym

nieprzyjemnych.

uśmiechem na twarzy opowiada o austriackim ukontentowa-

Widzowie dojrzewają do trudnych

niu. Całości dopełnia genialna

tematów i do nietypowej estetyki. Za

scenografia Wojciecha Pusia.

piękne uznajemy już nie tylko to, co

Dzięki przejrzystości i prostocie

sprawia przyjemność. Nie odwrac-

z łatwością wprowadza widza

amy się od brzydoty, od tego, co

w centrum scenicznych wariacji.

budzi wstręt, co jest smutne i bole-

Momentami jest się nawet w sta-

sne. Podróż zimowa nie kończy się

nie zobaczyć siebie w tym chorym

dobrze, nie wywołuje salw śmiechu

społeczeństwie.

ani łez wzruszenia. Wzbudza w wid-

.
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zach raczej trwogę. Ostatni dramat

Elfride Jelinek to próba rozlicze-

trzydziestu lat, w kółko i w kółko

nia. Już tytuł utworu odsyła nas do

powtarza te same słowa i nikt ich

niezwykle istotnego dla niemieckiej

nie słucha”. To, co mówi jest nie-

kultury, a także dla samej Jelinek,

dorzeczne. To, że w ogóle wciąż

cyklu pieśni Franciszka Schuberta,

- mimo wszystko - mówi także jest

skomponowanych do wierszy Wil-

niedorzeczne. Takie jest nasze życie.

helma Müllera. Inspiracje muzyką są

W ostatecznym rozrachunku nie po-

niezwykle wyraźne. Cel obu Podróży

trafimy odpowiedzieć na pytanie po

jest nieznany. To pieśni o umiera-

co żyjemy i co jest motorem naszych

niu – przygotowanie się do odejścia

działań.

w niebyt.

fot. Magdalena Hueckel

repertuar

Nie jesteśmy w stanie pojąć

Spektakl rozpoczyna się

otaczającej nas rzeczywistości. Aby

od groteskowego rytuału we-

to udowodnić Kleczewska posługuje

sela. Panna młoda tańczy

się dość skrajnymi przykładami. Jak

w sukni przypominającej kaftan

choćby sprawą Fritzla, którą niedaw-

bezpieczeństwa. Mamy wrażenie, że

no żyła cała Europa. Przerażający

weselnicy są w transie. Ich działania

jest fakt, że tak łatwo wpisała się

nie mają żadnej logicznej przyczyny.

ona w naszą rzeczywistość – stała

W ostatniej scenie spektaklu jedna

się kolejną ciekawostką z telewizji,

z postaci – mężczyzna, przebrany

o której rozmawiamy ze znajomymi

za kobietę – mówi o tym, że „od

np. jadąc do pracy tramwajem.
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kleczewska
Mówimy o tym tak, jakby to był
kolejny odcinek brazylijskiej tele-

coś w rodzaju hospicjum, być

noweli. Porównać to można z Med-

może to szpital psychiatryczny. To

alionami Zofii Nałkowskiej i dziećmi

miejsce, w którym się umiera, po-

które, „bawiły się w palenie Żydów”.

woli przestaje się być ważnym dla

Podobnie jak u Schuberta, nagle

bliskich. Miejsce, w którym przestaje

przechodzimy z tonacji molowej

się należeć do tego świata, zrywa się

w durową. Po tym jak Elisabeth Frit-

łączące nas z nim więzy. Wszyscy

zl opowiada o tym, jak własny ojciec

znajdujemy się w tym miejscu (wid-

zamknął ją na ponad dwadzieścia

zowie dzięki lustrzanej ścianie

lat w piwnicy, gwałcił i zabijał ich

mogą zobaczyć siebie na scenie) bez

wspólne dzieci, na scenę wkracza

względu na to, w którym momen-

Freddie Mercury ze złotym kró-

cie życia jesteśmy - już zaczęliśmy

likiem na głowie. Śpiewa: „I want

umierać.

to break free from your lies pełna
1”
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Ostatnim etapem podróży jest

Jaki sens ma podróż, której

rozpaczy twarz Elisabeth, którą

celem jest śmierć? To doprawdy

przed chwilą widzieliśmy na ekranie

nieprzyjemna perspektywa. Nie

odchodzi w niebyt. Freddie-królik

ma ona w sobie nic urzekającego.

wyśpiewawszy swoją pieśń wolności,

Całkowicie pozbawiona jest wdzięku,

mówi o wiecznej rui, w której (jako

a mimo to „w kółko i w kółko” się

królik) się znajduje. Mówi o „sieci”,

o niej myśli, nie można przestać.

która ułatwia nawiązywanie kontaktów, ale spłyca także relacje między

1

.

pol. „Chcę się uwolnić od twoich

ludźmi – miłość to tylko seks, nic

kłamstw” fragment piosenki I want

więcej.

to break free zespołu Queen

Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy
PODRÓŻ ZIMOWA
Elfriede Jelinek
tłumaczenie: Karolina Bikont
reżyseria: Maja Kleczewska
scenariusz sceniczny: Maja Kleczewska, Łukasz Chotkowski
dramaturgia: Łukasz Chotkowski
scenografia, światła, video: Wojciech Puś
muzyka: Joanna Halszka Sokołowska
kostiumy: Konrad Parol
ruch sceniczny: Beata Eckert
obsada: Jakub Firewicz, Beata Ziejka, Karolina Adamczyk, Małgorzata Witkowska, Julia
Wyszyńska, Michał Czachor, Michał Jarmicki, Mateusz Łasowski, Piotr Stramowski prateatraliapremiera
54/2013
łódzka 23 marca 2013 roku, bydgoska 23 kwietnia 2013 roku

premiery

A JAKIE MY MAMY MARZENIE?
Katarzyna Skręt

Marzenie Nataszy to kolejny po Babie Chanel spektakl wyreżyserowany przez
Nikołaja Koladę. Tym razem
zaproponował teksty wychowanki swojej szkoły dramaturgicznej – Jarosławy Pulinowicz.
Połączenie Marzenia Nataszy
oraz To ja zwyciężyłam okazało
się trafnym posunięciem.
Tym bardziej, że monodram
w wykonaniu Agnieszki
Skrzypczak (zeszłorocznej
absolwentki łódzkiej PWSFTViT) nie pozwala o sobie
zapomnieć.

różne dziewczyny, które łączy jedno
- marzenie. Tyle tylko, że zostaje im
ono brutalnie odebrane.
Natalia Banina, szesnastolatka
mieszkająca w domu dziecka,
w ramach zakładu skacze z okna.
W szpitalu pojawia się Walera - dziennikarz chcący napisać o Nataszy
artykuł. Dziewczyna pierwszy raz
spotyka człowieka, któremu na
niej zależy. Z dnia na dzień myśli
o nim coraz częściej, pojawia się
w jego redakcji, a w końcu zakochuje się. Jednak kiedy okazuje się,
że zależy mu tylko na artykule, a w
dodatku Natasza zauważa go z inną
dziewczyną – , dochodzi do trage-

Scenografia została ograniczona

dii. Postanawia zawalczyć o mar-

do minimum. Czarna scena. Na

zenie, doprowadzając do śpiączki

kwadratowym podeście ustawio-

dziewczynę dziennikarza.

no metalowy stelaż w kształcie

Natalia Wiernikowa, szesnas-

sześcianu. Pośrodku stoi tylko białe

tolatka pochodząca z bogatego

krzesło. W tle słychać muzykę

domu, dostaje propozycję zostania

przypominającą nagranie z po-

prezenterką dziecięcego talk-show.

zytywki. Pierwsza Natasza ubrana

Jej życie ustawione jest według

jest w ortalionowy dres, włosy ma

ścisłego grafiku, tak aby doskonaliła

rozpuszczone, spięte po bokach

się w każdym kierunku. Na planie

dziewczęcymi spinkami. Druga ma

zdjęciowym poznaje Saszę -

na sobie różową suknię, lakierowane

wschodzącą gwiazdę telewizji. Zako-

szpilki, a na głowie koronę. Dwie

chuje się w nim, ale jej wyobrażenie
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9

fot. Sandra Kmieciak

repertuar

o miłości znika tak szybko jak się

nodze, a dłonie złożone na kolanie.

pojawiło – wraz z odkryciem, że

Mówi spokojnie, wręcz przeciąga

chłopak mieszka ze znienawidzoną

wypowiadane frazy. Łączą je plasty-

przez nią dziewczyną.

czna mimika twarzy oraz wyraziste

Każda z części kończy się

10

spojrzenie. Marzenie Nataszy to

krzykiem: „Wygrałam ja!”. Ale czy

przede wszystkim opowieść o dwóch

można mówić tu o jakimkolwiek

młodych dziewczynach, które pozor-

zwycięstwie? Skrzypczak buduje

nie wygrały. Jednak odebrano im to,

obie postaci na zasadzie kontrastu.

czego pragnęły najbardziej - miłość.

Pierwsza Natasza mówi szybko

Przejmujący krzyk spajający obie

i agresywnie, używa wielu inwek-

części monodramu pokazuje, jaki

tyw, wyraziście gestykuluje, siedzi

dramat przeżywały obie Natasze,

rozluźniona na krześle. Natomi-

choć każda na inny sposób.

ast druga jest zawsze nienagannie
wyprostowana, trzyma nogę na

Kolada zespolił oba teksty
tak, że przejście pomiędzy nimi

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
MARZENIE NATASZY
Jarosława Pulinowicz
na podstawie Marzenia Nataszy i To ja zwyciężyłam w przekładzie Agnieszki Lubomiry
Piotrowskiej
monodram w wykonaniu Agnieszki Skrzypczak z udziałem Karola Puciatego
reżyseria: Nikołaj Kolada
dekoracje, kostiumy, reżyseria światła: Justyna Łagowska
opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk
licencja na wystawienie utworu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
premiera: 16 marca 2013 roku
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zak, pojawia się w momentach

UCIEKAJĄC
PRZED ŚMIERCIĄ

kulminacyjnych. Po monologu

Magdalena Czerny

następuje naturalnie. Karol
Puciaty, partnerujący Skrzypc-

Baniny wychodzi na scenę z tortem urodzinowym, powtarzając
upragnione przez dziewczynę
słowa: „Natasza, ty jesteś normalnie najfajniejszą dziewczyną
na Ziemi, weź wyjdź za mnie
za mąż”. Wtedy Skrzypczak
wychodzi na scenę w różowej
sukience i wiadomo, że słowa
chłopaka nie są kierowane do
niej. Ona jest już kimś zupełnie
innym. Puciaty pojawia się
również na końcu, kiedy Wiernikowa próbuje zejść ze sceny,
wykrzykując słowa zwycięstwa,
nie mogąc utrzymać się na
nogach.
Agnieszka Skrzypczak
wykonała niezwykle wymagającą
pracę/dokonała niezwykle trudnej/niełatwej sztuki – przez
prawie dwie godziny skupiała
uwagę widza na wypowiadanym
tekście. Pokazała pełen wachlarz
umiejętności, wykonując jedną
z najtrudniejszych form teatral-

.

nych na profesjonalnym poziomie. Właśnie takich wyrazistych
artystów potrzeba łódzkiej
scenie.

Dramaty Hanocha Levina
na stałe zagościły w repertuarach polskich teatrów. Nie
dziwi zatem fakt, że po teksty
izraelskiego dramatopisarza sięgnęły również zespoły
z terenu województwa śląskiego
- do Jakobi i Leidental Teatru
Śląskiego w Katowicach dołączył
właśnie Bobiczek w reżyserii
Łukasza Kosa z Teatru Zagłębia
w Sosnowcu.

11

Zimowy pogrzeb albo - jak
zatytułowano spektakl w sosnowieckim teatrze - Bobiczek to dość
niecodzienna i absurdalna opowieść
o weselnikach uciekających przed
wiadomością o śmierci krewnej z rodziny panny młodej. Bohaterowie unikają
syna zmarłej, bo jakże mają przyjąć
informację o pogrzebie odbywającym
się w tym samym dniu, w którym
czeka ich radosne wydarzenie? Ale
czy można uciec przed wiadomością
o cudzym nieszczęściu? I do czego zdolni są ludzie, aby uniknąć

teatralia 54/2013

fot. Maciej Stobierski

repertuar

„niepotrzebnych” perturbacji?
Z jednej strony bohaterowie stają
przed koniecznością przyjęcia in-

12

formacji o pogrzebie, który stanowi

ślubu i wesela, nie dostrzegli bowiem tego, co znajduje się poza tą
sytuacją.
Nie wyznaczyli sobie nowych

zamknięcie ziemskiej drogi ich

planów na przyszłość. Absurdalna

krewnej. Z drugiej - oczekują na

ucieczka, w trakcie której bohat-

ślub, czyli radosne wydarzenie

erowie docierają aż na szczyt Hi-

stanowiące punkt zwrotny w życiu

malajów, kryje za sobą również

młodych ludzi. Mamy tu zatem

ogólnoludzki lęk przed śmiercią

do czynienia z dwiema ważnymi,

i wiążącą się z nią żałobą. Ostatnie

granicznymi sytuacjami, nacechow-

pożegnanie bezapelacyjnie przy-

anymi skrajnymi emocjami. Dla bo-

pomina o ludzkiej przemijalności

haterów Levina, zwłaszcza rodziców

i rzeczach ostatecznych. Zamiast

młodej pary, wesele to coś więcej

tego bohaterowie Levina, w tym

– to wymagające sporych nakładów

również syn zmarłej – Laczek Bobic-

finansowych wydarzenie, stanowiące

zek, wolą wybrać weselną zabawę,

priorytet w ich życiu. Kiedy jednak

która swą żywiołowością przypo-

akt zaślubin staje się faktem, bohat-

mina o witalności i daje nadzieję

erowie zadają sobie pytanie

na długie oraz szczęśliwe życie. Ni-

o to, czy to właśnie na tę chwilę
tak bardzo czekali. Zaślepieni ideą

teatralia 54/2013

estety śmierć jest nieunikniona…
Zarówno tekst Hanocha

premiery
Levina, jak i spektakl Łukasza

zabiegi całkowicie przełamują

Kosa, sprawnie operują absurdem

teatralną iluzję, sprawiając, że wid-

i tragikomicznymi sytuacjami. Jed-

zowie zyskują dodatkowy dystans

nak pod nieraz niezbyt wybrednymi

do prezentowanej na scenie histo-

żartami i scenami sprowadzającymi

rii. I chociaż nie wszystkie kwestie

metafizykę do spraw przyziemnych,

wygłaszane podczas sztuki są do-

lub wprost - fizycznych, kryją się

brze słyszalne, a akcja momentami

treści o filozoficzno-egzystencjal-

wydaje się mało skondensowana, to

nym zabarwieniu. Poruszone zostają

jednak widzowie z ogromnym zain-

bowiem kwestie takie jak śmierć czy

teresowaniem śledzą prezentowaną

sens życia.

historię, w której śmiech miesza się

Warto zwrócić również uwagę

z płaczem, a trywialność z powagą.

na zabiegi inscenizacyjne, które

zieje się tak również dzięki grze

ukazują zaplecze teatru. Widzowie

występujących w spektaklu osób.

dostrzegają zatem to, co zwykle

Na szczególną uwagę zasługują

skrupulatnie jest skrywane za

zwłaszcza Dorota Ignatjew i Marek

dekoracjami. Ponadto odczarowa-

Kossakowski, którzy kreują niez-

niu ulega magia teatru: pracown-

wykle charakterystyczne, chociaż

icy techniczni chodzą z dymiarką

skrajnie odmienne postaci. To

wytwarzającą mgłę, dokonują ot-

właśnie na osi łączącej tę parę bohat-

wartych zmian dekoracji oraz na oc-

erów, zarysowany zostaje konflikt,

zach publiczności montują elementy

który dzięki ich grze zyskuje wielo-

scenografii. Te niezwykle ciekawe

aspektowy, bliski widzom wymiar.

.
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Teatr Zagłębia w Sosnowcu
BOBICZEK
Hanoch Levin
(tytuł oryginalny: Halwaja chorpit; tytuł polski: Zimowy pogrzeb)
tłumaczenie: Agnieszka Olek
reżyseria: Łukasz Kos
scenografia: Paweł Walicki
kostiumy: Joanna Niemirska
ruch sceniczny: Jarosław Staniek
muzyka: Daniel Bloom
projekcje video: Aleksandra Fudala, Kamil Niesłony
efekty riggerskie: Izabela Włosek, Kajetan Sławiński
obsada: Laczek Bobiczek – Marek Kossakowski (gościnnie), Alte Bobiczkowa – Elżbieta Laskiewicz, Szracja – Dorota Ignatjew, Raszes – Wojciech Leśniak, Welwecja – Edyta
Ostojak (PWST), Cickewa – Maria Bieńkowska, Baraguncele – Zbigniew Leraczyk, Popoczenko – Aleksander Blitek, Profesor Kipernaj – Grzegorz Kwas, Angel Samuelow – Michał Bałaga, Szachmandrina – Kamil Bochniak, Pszoszicja – Agnieszka Bałaga-Okońska,
Rozenzweig – Henryk Pajda/Jan Pinkosz,, Lichtenstein – Jan Pinkosz/Henryk
Jankowski
teatralia
54/2013
premiera: 22 marca 2013

repertuar
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DŻUMA! O TYM CO NAPRAWDĘ
INTERESUJE DZIENNIKARZY
Kamil Reichel

Premiera Dżumy Alberta Camusa w reżyserii Pawła Świątka
w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu to bez wątpienia
bardzo ważne i ciekawe wydarzenie na polskiej scenie teatralnej. Młody reżyser (debiut w 2011) ma za sobą spory dorobek artystyczny. Wśród realizowanych przez Świątka spektakli znaleźć
można m.in. takie utwory jak: Komedia. Szczęśliwe dni. Ostatnia
taśma Krappa Samuela Becketta (debiut), Healter Skelter (dyplom aktorski w krakowskiej PWST), na podstawie 44 listów ze
świata płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, Paw królowej
Doroty Masłowskiej, Mitologie według Rolanda Barthesa.
Oprócz prac samodzielnych reżyser asystował: Jerzemu Stuhrowi
(Giganci z gór), Mai Kleczewskiej (Babel 2), René Polleschowi
(Jackson Pollesch), Wojtkowi Klemmowi (Amfitrion) oraz Adamowi Nawojczykowi (Nadobnisie i koczkodany).

teatralia 54/2013

fot. Bartosz Maz

premiery
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Opolska realizacja Dżumy Pawła

rozpoznawalny choćby dzięki bardzo

Świątka z dramaturgią Mateusza

istotnemu wydarzeniu: Operacji

Pakuły to spektakl opowiadający

Reservist (nieudanego desantu mor-

o anonimowym mieście i ludziach

skiego sił amerykańsko-brytyjskich

takich jak wszędzie – zafrasowanych

z 8 listopada 1942, przeprowadzo-

swoimi sprawami, nieciekawych

nego w ramach Operacji Torch).

i nudnych, szarych, maksymalnie

Operacja zakończyła się całkowitą

zwyczajnych. Świątek postanowił

porażką aliantów, straty w ludziach

przenieść miejsce akcji z Oranu

sięgnęły 90 procent, a dwa główne

(Algieria) do Pjongjang położonego

okręty („Walney” i „Hartland”)

w Korei Północnej. Myślę, że nie

biorące udział w operacji zostały

chodzi tutaj o anonimowość,

zatopione.

bowiem w chwili, kiedy Albert
Camus pisał Dżumę, Oran był

Decyzja Świątka o zmianie
miejsca akcji nie jest przypadkowa:

teatralia 54/2013

premiery
Pjongjang – stolica Koreańskiej Re-
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Mając taki background Paweł

publiki Ludowo-Demokratycznej

Świątek sięga po powieść Alberta

– to główny ośrodek gospodarczy

Camusa. Dżuma, zarówno w mo-

oraz naukowo-kulturowy Korei

mencie powstawania, jak i w chwili

Północnej. W ciągu ostatnich lat

przeniesienia jej na scenę, nie jest

nastąpiła eskalacja konfliktu między

tylko historią pewnej epidemii, która

Koreą Północną i Południową,

miała miejsce w najbardziej zwyc-

a jego rozwiązaniu nie sprzyja

zajnym mieście. Jest to raczej rodzaj

włączenie się Stanów Zjednoc-

symbolu, bardzo celnie wymierzone-

zonych do pertraktacji pokojowych.

go w bieżące wydarzenia społeczno-

Napięta sytuacja na Półwyspie

polityczne. Dżuma Świątka to

Koreańskim trwa od lat 50., kiedy

aluzja do mechanizmów rządzących

25 czerwca 1950 roku wojska Ko-

współczesnym społeczeństwem.

rei Północnej przekroczyły granicę

Epidemia czy obecnie niestabilna

Korei Południowej, tym samym

sytuacja polityczna czyni z mia-

rozpoczynając wojnę koreańską.

sta położonego w północnej części

27 lipca 1953 roku podpisa-

Półwyspu Koreańskiego obiekt sen-

no pokój między KRLD i ChRL

sacyjny, niezwykły. Metafora epi-

a Republiką Korei. Nie był on jednak

demii to klucz zarówno do tekstu

punktem zwrotnym w historii obu

Camusa jak i spektaklu Świątka.

Korei. Wojna utrwaliła sztuczny

Dżuma realizowana na opolskiej

podział między Koreą Północną

scenie to spektakl na sześć głosów:

i Południową, zaś straty poniesione

sześciu aktorów podających tekst

przez obie strony są trudne do osza-

z sześciu rowerków treningowych

cowania ze względu na ogranic-

ustawionych w przedniej części

zony dostęp do danych statystyc-

sceny można traktować jak sześć

znych. W końcowym okresie wojny

głównych postaci powieści Ca-

koreańskiej zdecydowano o przyzna-

musa. Odtwórcy: Aleksandra Cwen,

niu Pjongjang Korei Północnej – mi-

Arleta Los-Pławszewska, Judyta

asto urasta zatem do rangi symbolu.

Paradzińska, Grażyna Rogowska,

Po zakończeniu wojny, w wyniku

Mirosław Bednarek oraz Maciej

znacznych zniszczeń, decyzją Kim

Namysło ubrani są prawie jedna-

Ir Sena oraz wskutek sprzyjających

kowo. Niewielką różnicę dostrzec

czynników politycznych Pjongjang

można w czarnych t-shirtach –

zostało odbudowane, tym samym

aktorki pozwoliły sobie na nieco

stając się modelowym miastem

większe dekolty. Poza tym wszyscy

socjalistycznym.

artyści ubrani są identycznie: szare

teatralia 54/2013

fot. Bartosz Maz
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marynarki i spodnie, czarne kalo-

trawionego epidemią. Bardzo istotne

sze. Uniformizacja to nie tylko

jest to, że głosy postaci powieści

kolejny element odsyłający do Korei

zmieniają tembr i barwę zależnie od

Północnej, to również sposób przed-

tego, który z aktorów podaje tekst.

stawienia masy. Aktorzy/dzienni-

Częstokroć opowieść jednego bohat-

karze podają przede wszystkim tekst

era staje się polifoniczna dzięki za-

sześciu głównych postaci powieści

prezentowaniu jej fragmentów przez

Alberta Camusa. Akcji scenicznej

kilku aktorów.

prawie nie ma, jednak spektakl ce-
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Na uwagę zasługują scenogra-

chuje znakomite tempo, które dyktu-

fia i reżyseria światła Marcina

je szybkość podawania tekstu. Post-

Chlandy. Mówiąc o Chlandzie nie

aci, które pojawiają się w powieści

sposób zapomnieć o znakomitej

Camusa nie sposób utożsamić

scenografii do Pawia królowej Dor-

z którymkolwiek z aktorów. Dok-

oty Masłowskiej, zrealizowanego

tor Bernard Rieux, Jean Tarrou,

w Teatrze Starym w Krakowie.

Joseph Grand, Raymond Rambert,

W krakowskiej realizacji prozy

Ojciec Paneloux, Cottard to jedynie

Masłowskiej Chlanda zbudował na

głosy opowiadające historię miasta

Nowej Scenie przy ul. Jagiellońskiej

teatralia 54/2013
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na wskroś nowoczesną przestrzeń.

realizowanych z Pawłem Świątkiem.

Operując zieloną tapetą i ciepłym

Jest jeszcze jedna rzecz, o której

światłem, umieszczając ekrany

warto powiedzieć, rzecz na poły ty-

telewizyjne w głębi sceny, pokazał

lko związana z wizualnym aspektem

obraz sterylny, ale przyjazny. Inac-

spektaklu – kalosze. Aktorzy/dzien-

zej jest w Opolu - nie ma ekranów

nikarze podając tekst z trenażerów,

telewizyjnych, a z sufitu Chlanda

będących odpowiednikiem stanow-

nie spuszcza srebrnej kuli, którą

isk komentatorskich, nie mają kon-

można interpretować w bardzo różny

taktu z zakażoną ziemią. Opisując

sposób. W Dżumie przestrzeń jest

przebieg epidemii unoszą się na

znacznie większa, ale równie pusta.

rowerkach, by potem na nie opaść,

Z trzech stron scena zabudowana

a później pedałują jak finiszujący

jest metalową, postindustrialną

kolarze, by po chwili zastygnąć

konstrukcją. Do rusztowań przytwi-

w bezruchu. Przez cały czas trwają

erdzone są jarzeniówki, dające

jednak na trenażerach/piedestałach,

zimne,, szpitalne światło. Podłoga

namaszczeni do głoszenia dobrej

wyłożona jest niebieską folią W cen-

lub złej nowiny – to bez znaczenia.

tralnym punkcie sceny zainstalowano

Chodzi przecież tylko o to, żeby

aparaturę wyrzucającą zielono-

nowina była sensacyjna. Dzien-

żółtą posokę. Urządzenie pracuje

nikarze – chirurdzy popkultury,

od pierwszego do ostatniego słowa,

hieny o obojętnych twarzach - nie

ciecz przypomina ropę sączącą się

mają lateksowych rękawiczek, os-

z zakażonej rany. Tak mógł wyglądać

trego skalpela, komunikują się za

płyn wypływający z pęcherzy, które

pomocą słuchawek, atakują, używając

powstawały na skórze osób zain-

mikrofonu. Zaangażowani? Tak.

fekowanych dżumą. Na przodzie

W sensację. Kiedy ta się kończy,

sceny znajdują się wspomniane

wychodzą, kłaniają się, wdeptują

wcześniej trenażery, na których

w „wypaloną ziemię” stopą obutą

siedzą aktorzy. Chlanda w swojej sce-

w „czarne kalosze”.

nografii operuje minimalizmem, co

.

znakomicie sprawdza się w sztukach

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
DŻUMA
Albert Camus
reżyseria: Paweł Świątek
scenariusz i dramaturgia: Mateusz Pakuła
scenografia i światła: Marcin Chlanda
obsada: Aleksandra Cwen, Arleta Los-Pławszewska, Judyta Paradzińska, Grażyna Rogowska, Mirosław Bednarek, Maciej Namysło
teatraliapremiera:
54/2013
24 marca 2013

kolada

SMUTEK ZAMKNIĘTY
W LUSTRZANEJ SALI

Nikołaj Kolada często odwiedza
Polskę, a spektakl Baba Chanel
wystawiony w Teatrze im. Stefana
Jaracza w Łodzi to druga realizacja
(po gdańskim Teatrze Wybrzeże)
tego dramatu w ostatnim roku.
Teksty Kolady są gorzką metaforą
rzeczywistości, w których ludzie
odbijają się jak w lustrze.

fot. Sandra Kmieciak

Katarzyna Skręt

Zespół„Olśnienie” wykonujący
pieśni rosyjskie świętuje swój jubileusz przy suto zastawionym stole.
Starsze panie należące do stowarzyszenia niepełnosprawnych paradują
w przepięknych, błękitnych sukniach do
kostek oraz w błyszczących kokosznikach na głowach. W pierwszej części
śpiewają radosne pieśni, wspominają
odbyte koncerty, zwłaszcza ten ostatni,
podczas którego wystąpiły w nowych
strojach. Czekają na przybycie Siergieja
Kiedy mężczyzna nadchodzi, starsze
panie przekrzykują się nawzajem, aby
tylko zwrócić jego uwagę. Nie zauważają
jednak kobiety siedzącej z boku sceny.
Wyraźnie młodsza od nich, ubrana

fot. Sandra Kmieciak

- założyciela zespołu oraz akordeonisty.

teatralia 54/2013
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w kusy strój ochroniarza, ostenta-

na chwilę stawały się gwiazdami.

cyjnie przeżuwa gumę. To ona ma

Kolada jednak nie daje nadziei na

zostać główną i zarazem jedyną

prawdziwie dobre zakończenie. Ko-

solistką, odświeżając w ten sposób

biety zgadzają się stanąć w cieniu

zespół. Pozostałe panie miałyby

Baby Chanel, aby mogły nadal

stać w najodleglejszej części sceny,

występować na scenie.

w cieniu Rozy Nikołajewnej (Ewa
Audykowska-Wiśniewska).
Wśród niesamowicie zabawnych
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Scenografia autorstwa
Justyny Łagowskiej przytłacza
małomiasteczkowym przepychem.

dialogów Kolada przemycił treści

Marmurowe kolumny, lustra po obu

przejmująco smutne. Ochroniarka,

stronach sceny, bogato zastawiony

nosząca pod uniformem różowy

stół oraz popiersie Lenina w tle,

top z napisem „Chanel”, zaczęła

podkreślają kiczowatą estetykę

zagrażać kobietom, dla których

pierwszej części spektaklu. Nato-

jedyną aktywnością był udział

miast w drugiej - bardziej gorz-

w zespole. To właśnie w trakcie

kiej i skłaniającej do refleksji,

koncertów zapominały o swoich

bogate kostiumy oraz dekoracja

dolegliwościach i samotności. Choć

podkreślają uczucie osamotnienia.

teatralia 54/2013
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Monumentalna scenografia sprawia

Kiełkowicz i Barbara Marszałek)

wrażenie jednocześnie klatki, jak

oraz z jakim wrażeniem pozostawić

i okna na wolność. Ich marzenia

widzów.

zaczynają się i kończą wraz ze

Kolada nie pozwala na

sceniczną rampą. Poza sceną są je-

obojętność, a w tym przypadku uc-

dynie starszymi inwalidkami. Muszą

zucia mają wymiar ambiwalentny.

jednak dokonać wyboru: odejść

Baba Chanel nie pozwala o so-

czy stanąć w cieniu Rozy? Ostatec-

bie zapomnieć jeszcze długo po

znie zostają i śpiewają w chórze

zakończeniu.

Nikołajewnej.

.

Baba Chanel to opowieść
zarówno radosna jak i smutna. Kolada balansuje wna granicy uczuć,
Reżyserując własny tekst dokładnie
wiedział, gdzie położyć najdelikatniejsze akcenty, jak poprowadzić
aktorów (zachwycające Milena
Lisiecka, Bogusława Pawelec, Dorota
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi
BABA CHANEL
przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska
reżyser: Nikołaj Kolada
dekoracje, kostiumy, reżyseria światła: Justyna Łagowska
opracowanie muzyczne: Rafał Kowalczyk
asystent reżysera, inspicjent, sufler: Marta Baraszkiewicz
tłumacz: Barbara Twardosz-Drożdzińska
obsada: Barbara Marszałek (Kapitolina Pietrowna), Milena Lisiecka (Sara Abramowna),
Zofia Uzelac (Iraida Siemionowna), Bogusława Pawelec (Nina Andriejewna), Dorota Kiełkowicz (Tamara Iwanowna), Ewa Audykowska-Wiśniewska (Roza Nikołajewna), Mariusz
Ostrowski (Siergiej)
premiera: 16 marca 2013

teatralia 54/2013
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TEATR TO KINO 3D
Kinga Cieśluk
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Spektakl Wojtka Klemma to
sztuka dla miłośników dobrej
gry aktorskiej i świetnej inscenizacji. Na deskach Teatru
Współczesnego w Szczecinie
Życie to sen Pedro Calderóna
de la Barcy serwowane jest
w doskonałym przekładzie
Marty Eloy Cichockiej. Gdyby
był to film, kupiłabym dvd,
postawiła na półce obok Truman Show, Party Monster,
Hydrozagadki i oglądała
codziennie.
Idealnie dobrana stylizacja

płynie i miesza mityczną Polskę
z codziennością toczącą się wokół
wypowiedzianego przez jedną
z postaci hasła „heil coca cola”.
Zaciera się więc nie tylko granica
między jawą a tytułowym snem, ale
i tym, co teatralne, a co powszednie.
Uwagę przykuwa intrygujące
zestawienie wizerunku Rosaury
i Clarin. Pierwsza (Barbara Biel),
ukrywająca sie w męskim przebraniu, przestaje być zaskakująco
transpłciowa, kiedy na scenę
wchodzi druga/drugi (Wojciech
Sandach), co pozwala skupić się na

sprawia, że postaci - w pierwszej

wątku rebelii. Sama postać Rewoluc-

scenie nieruchome, przypominające

jonisty (Michał Lewandowski) jest

manekiny - budzą strach, a kostium

świetnie zagrana w swej prostocie

niedźwiedzia, w jaki przyodziewa

i właśnie to, że mimo estetyki snu,

się Astolfo (Arkadiusz Buszko)

czasem koszmarnego, cały spektakl

uwodzący Estrellę (Małgorzata

wydaje się być tak naturalny i lekki,

Klara) wyostrza poczucie wyob-

jest jego największym atutem. Basilo

cowania i rozwścieczenia, które

(Jacek Piątkowski) i Clotaldo (Robert

widz współodczuwa patrząc na

Gondek) w dobrze skrojonych gar-

uwięzionego w tym samym czasie

niturach, rozwijając wątek polityc-

Segismunda (Adam Kuzycz-

zny, sprawiają, że robi się poważnie,

Berezowski). Całość współgra,

aby po chwili znów dać wkroczyć

teatralia 54/2013
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miejsce ucieczki z heteronorma-

pończochy Clarin. Właśnie Sandach

tywnego matriksa, załamania kul-

urzeka w drugim akcie najbardziej.

turowych stereotypów płci, wejście

W lśniącej, niebieskiej sukni, niczym

do lepszego świata, w którym wciąż

wyjęty z remake’u teledysku Pass

jednak dzieją się rzeczy złe, co na

this one The Knife, jest jednocześnie

jawie mogłoby zdawać się poz-

uwodzicielski i męski, silny i kobiecy. bawione logiki,, za to w śnie jest
Polska Klemma to kraj orientalny,

zrozumiałe. Zmiana oświetlenia

fot. Bartłomiej Sowa
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w drugim akcie, niczym pstryknięcie
palca w trakcie hipnozy, sprawia,

- w tym spektaklu jest wszystko.
„Nie budź mnie, jeśli śpię, a jeśli

że ockniesz się z całym teatrem,

to jawa, nie pozwól mi zasnąć.

nieświadom tego, czy wciąż śnisz.

Ale niezależnie czy to sen, czy

Nierozpraszające obrazu słowa

nie, nic się nie traci będąc do-

i nieprzysłaniające tekstu obrazy

brym człowiekiem.” Tak kończy
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Segismundo, który był wewnątrz
tej sztuki, poczuł ją, doświadczył
i oddał ustami aktora, wokół
którego mogłoby nie być niczego, a wszystkie obrazy, które
stały się na scenie, zadziałyby
się w umysłach widzów i tak.
Szczeciński Teatr poddaje nas
przemyśleniom, co w życiu
możemy zmienić, a przed czym
lepiej zamknąć oczy, jeśli tylko
mamy taką możliwość. Silny tekst,

.

mocne wizualizacje, wiarygodnie dobrane postaci. Jedyną wadą
spektaklu jest to, że się z niego
budzimy.

24
Teatr Współczesny w Szczecinie
ŻYCIE TO SEN
Pedro Calderón de la Barca
przekład i adaptacja: Marta Eloy Cichocka
reżyseria: Wojtek Klemm
dramaturgia: Johanna Hoehmann
scenografia: Magdalena Gut
muzyka: Marcin & Bartłomiej Brat Oleś
kostiumy: Julia Kornacka
choreografia: Magdalena Jędra
reżyseria światła: Torsten Konig
obsada aktorska: Barbara Biel (Rosaura), Adam
Kuzycz-Berezowski (Segismundo), Robert
Gondek (Clotaldo), Małgorzata Klara (Estrella),
Wojciech Sandach (Clarin), Jacek Piątkowski
(Basilio), Arkadiusz Buszko (Astolfo), Michał
Lewandowski (Rewolucjonista)
premiera: 2 marca 2013 roku
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MAŁŻEŃSKIE CACYKI –

Kinga Binkowska

Seks dla opornych to
dziewięćdziesiąt minut
wyśmienitego, rozluźniającego
masażu. Jest to masaż
wewnętrzny, zbiorowy, który powodowany silnymi skurczami
brzucha powstałymi na skutek
niekontrolowanych, szczerych
wybuchów czasem histerycznego
śmiechu sprawia, że czujemy się
lepiej po spektaklu niż przed nim.

fot. Bartłomiej Sowa

repertuar
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ZBIOROWA ŚMIECHOTERAPIA
Efektem tego masażu jest

później okazuje - posiada funk-

całkowite rozluźnienie ciała, silna

cje dla osób niedomagających lub

produkcja endorfin, dotlenienie

zramolałych. Jest ono symbolem

mózgu oraz poprawa krążenia

wspólnego życia, pożycia – więzi

krwi. Jeśli byłeś na spektaklu i nie

łączących dwoje ludzi. Łóżko zna-

doświadczyłeś powyższych objawów,

jduje się w wynajętym pokoju

niezwłocznie zgłoś się do lekarza,

hotelowym, który będąc synon-

prawdopodobnie cierpisz na ciężką

imem niecodzienności, staje się

chorobę nazywaną „Kołek W…”

przestrzenią eksperymentów pew-

W centrum stoi wielkie
małżeńskie łoże, które - jak się

nego małżeństwa z dość długim
stażem. Brzmi tajemniczo, prawda?
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Niecodzienność, eksperymenty,

fantastyczny - publiczność ryczy ze

pokój hotelowy, mmm… I oni:

śmiechu.

dojrzała i doświadczona żona Al-

Komedia kanadyjskiej dram-

ice oraz nieokiełznany mąż Henry

atopisarki Michele Riml to także

- ubrani w ponętne bawełniane

błyskotliwe dialogi, dowcipne, re-

piżamy, z poradnikiem w dłoni

welacyjnie humorystyczne strzały

dzielnie stają do walki z rutyną oraz

rozchmurzające nawet największego

powszedniością. W rolach głównych

ponuraka, które między chichotami

(i jedynych) występują: spontanic-

przemycają refleksję nad prob-

zna i entuzjastyczna Beata Zygar-

lemami dotykającymi wiele osób.

licka oraz elastyczny i łobuzerski

Należy dodać, że dobrane utwory

Konrad Pawicki. Trzeba przyznać,

muzyczne efektownie podkreślają

że dotrzymują sobie kroku i choć

poszczególne sceny, nierzadko

myślałam, że Pawicki (znany z natu-

zamieniając spektakl w żartobliwy

ralnego komizmu) w komediowym

pastisz musicalu. Klimatu dodają

spektaklu przyćmi Zygarlicką,

także projekcje wmontowane

myliłam się niepomiernie. W Seksie

w ściany hotelowego pokoju.Jeżeli

dla opornych nie ma osoby, która

przeżywacie jakikolwiek kryzys, np.

wiedzie prym, oboje dają popis

wieku średniego, bez zastanowienia

swoich umiejętności. Czasami ma

i z moim błogosławieństwem: marsz

się wrażenie, że aktorzy współgrają

do teatru!

solidarnie, podkręcając odpowied-

.

nio piłeczkę podawaną publiczności,
a czasami wydaje się, że jedno chce
prześcignąć drugie w byciu jeszcze
zabawniejszym. Tak czy inaczej efekt

Teatr Współczesny w Szczecinie
SEKS DLA OPORNYCH
Michele Riml
przekład: Hanna Szczerkowska
reżyseria, opracowanie muzyczne: Justyna Celeda
scenografia: Grzegorz Małecki
ruch sceniczny: Zbigniew Szymczyk
projekcje wideo: Tomasz Bergmann
obsada: Beata Zygarlicka (Alice Lane), Konrad Pawick (Henry Lane)
premiera: 17 listopada 2012 roku
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INDYWIDUALIZM JAKO
CHOROBA PSYCHICZNA
Agnieszka Dziedzic

Pacjent EGBDF w reżyserii
Jarosława Kiliana, znanego
widowni Teatru im. Juliusza
Słowackiego z udanej realizacji
Czarnoksiężnika z krainy Oz
udowadnia, że spory o granice gatunków są co najmniej
zabawne. Kilian nie boi się
eksperymentów ze spektaklem
jako koncertem i na odwrót.
Muzycy są tu kimś więcej niż
„operatorami” instrumentów
muzycznych, ukrytymi przed
wzrokiem widza. Aktorzy
natomiast nie mogą swobodnie „gwiazdorzyć”, tym razem
muszą podporządkować swoją
grę muzyce, co z jednej strony
jest ograniczeniem, ale z drugiej wyzwaniem i rodzajem
twórczej przygody.

się dysydentów, ukaranych w ten
sposób za opór stawiany władzy”.
Jednak sam spektakl zdaje się
naprowadzać na trochę inną
interpretację. Kolejne sceny ukazują,
jak umowną i przydatną do sprawowania władzy kategorią jest
choroba psychiczna. Chory to ten
niewygodny dla rządzących, ten
który kładzie cień na jaśniejącej

27

utopii systemu. Nie bez powodu
w jednej sali szpitalnej (czy trafniej
- celi) umieszczono mężczyzn o tym
samym imieniu i nazwisku, co w finale doprowadzi do sytuacji trochę
komicznej, ale bardziej jeszcze gorzkiej, gdy odnieść ją do pokrętnego
sposobu funkcjonowania państwa.
Szczególnie funkcjonuje także
orkiestra.
W spektaklach, w których pojawia
się muzyka na żywo, z reguły orkies-

Akcja toczy się w rosyjskim sz-

tra jest ukryta, a nawet jeśli widz ma

pitalu psychiatrycznym, gdzie –

możliwość obserwowania poszcze-

cytując za opisem spektaklu – „obok

gólnych jej członków podczas gry, to

autentycznie chorych przetrzymuje

nie ma ona wpływu na konstrukcję

teatralia 54/2013

foto Mateusz Skwarczek

repertuar

28

dramaturgiczną całości. Tu – przeci-

samym czasie przepisuje milion

wnie. Od pierwszych sekwencji po-

razy: „jestem członkiem orkiestry

jawia się jako na wpół realny, a na

i mam grać jak wszyscy”. \

wpół imaginacyjny twór i trudno

O tym, że system rozkłada się

rozstrzygnąć, czy rzeczywiście ist-

od środka, świadczą przede wszyst-

nieje i gra gdzieś w drugim planie

kim przedstawiciele szeroko pojętej

scenicznego świata, czy może ty-

władzy: doktor, nauczycielka,

lko w niezbadanych zakamarkach

pułkownik. Ten pierwszy nie ma

głowy Aleksandra Iwanowa (Tomasz

pojęcia o medycynie, ale zgadza się

Wysocki), obłąkanego przez muzykę.

z niemal świętym przykazaniem, że

Orkiestra urasta do metafory

wszelkie przejawy krytycznej post-

jedynej słusznej formy organizacji

awy wobec systemu muszą zostać

społeczeństwa. I kiedy nieposłuszny,

zduszone w zarodku. Nauczycielka

mały Sasza musi wielokrotnie

(w tej roli przekonująca Lidia Bogac-

przepisywać twierdzenia matematy-

zówna) wychwalając przed małym

czne, jego ojciec - więzień polityczny

Saszą konstytucję Rosji jako na-

Aleksander Iwanow (Błażej Wójcik),

jbardziej liberalną na świecie, szybko

według nauczycielki chłopca w tym

wpada w konsternację pod naciskiem
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pytań chłopca o powody uwięzienia

uniwersalnych tematów takich jak

jego ojca. Z kolei pułkownik mógłby

wolność. Minimalistyczna sceno-

być raczej dyrygentem jakieś słynnej

grafia, na którą składają się zaled-

orkiestry niż surowym wojskowym.

wie dwa szpitalne łóżka, zostaje

Ten dziwny świat stanął na głowie,

dopełniona przez potężne zaplecze

nie na krótki okres karnawału, ale

muzyczne tak, aby widzowie mo-

już na trwałe. Aż do swego upadku.

gli do woli obserwować każdy

Spektakl stanowi ciekawą

.

interesujący ich instrument. Ponadto

propozycję dla widzów oczekujących

pojawiają się także wizualizacje,

od teatru połączenia zarówno nie-

choć te akurat zbyt wiele nie wnoszą

banalnego dramatu (Tom Stoppard

do spektaklu.

ze swoją sztuką nadaje się idealnie),
precyzji warsztatu aktorskiego,
poczucia humoru, ale i poruszania

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
PACJENT EGBDEF
Tom Stoppard
reżyseria: Jarosław Kilian
muzyka: André Previn
kierownictwo muzyczne: Tomasz Chmiel
scenografia: Julia Skrzynecka
projekcje: VISUALSUPPORT STUDIO s.c.
obsada: Błażej Wójcik (Aleksander), Tomasz Wysocki (Iwanow), Krzysztof Jędrysek
(Doktor), Lidia Bogaczówna (Nauczycielka),Wojciech Skibiński (Pułkownik), Adam Gilarski/ Jan Piwowarczyk (Sasza: )
orkiestra: Renata Guzik – flet, Marcin Starowicz – obój, Andrzej Ruciński/Barbara Borowicz – klarnet, Jakub Sztencel/Michał Poniżnik – klarnet, Michał Pelc/Dominik Tekielak
– fagot, Bartłomiej Rusek – waltornia
Adrian Szlęk – waltornia,Wojciech Szela – trąbka, Konrad Pisera – trąbka
Dastin Łożyński/Jakub Curzydło – puzon, Krystian Klimczyk – puzon
Szymon Madej/Wojciech Zdebski – perkusja, Michał Pamuła – perkusja
Karolina Zielińska – kotły, Honorata Górnisiewicz – harfa, Katarzyna Jawor/Nikola Gajownik – skrzypce, Teresa Grynia/Natalia Stęposz – skrzypce, Weronika Biela/Kinga Wszołek
– skrzypce, Elżbieta Pogoda – skrzypce, Izabela Pelc/Magdalena Chmielowiec – altówka,
Natalia Miszczyk – altówka
Joanna Gutowska/Magdalena Cymer – wiolonczela, Dominik Frankiewicz/Adam Woźniak
– wiolonczela, Szymon Wirtel – wiolonczela
Ewa Wojsław-Bober – wiolonczela, Paweł Wszołek/Mateusz Kluza – kontrabas
premiera: 21 września 2012 roku
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ŚMIECH I ŁZY. NIC WIĘCEJ NAM
NIE POTRZEBA.
Maciej Pieczyński

30

To był pierwszy spektakl,
po którego zakończeniu nie
miałem sił bić braw. Nie,
nie dlatego, że brakowało
ochoty. Gdybym był w stanie, spektakl ten żegnałbym
owacjami na stojąco. Ale
choć bardzo chciałem, nie
nie byłem do tego zdolny.
Tak potężne wrażenie na
widzu wywrzeć może Oskar
i pani Róża w reżyserii Anny
Augustynowicz.

chłopcu, że jego dni są policzone,
okazuje się być ciocia Róża, wolontariuszka w podeszłym wieku. To
ona staje się jedyną przyjaciółką
umierającego chłopca.
W rolę Róży w spektaklu Anny Augustynowicz wcieliła się Anna Januszewska. Aktorka zagrała w ten
sam sposób co zazwyczaj – jednostajnie, z patosem i wyniosłością dystyngowanej damy. Nie była wiarygodna jako energiczna starsza kobieta, opowiadająca dziesięciolatkowi
o swojej przeszłości słynnej

„Podpaliłem psa, kota, miesz-

zapaśniczki. A taką właśnie postacią

kanie, zdaje się, że nawet usmażyłem

jest niewątpliwie Róża w tekście

złote rybki” – tymi słowami rozpoc-

Erica-Emmanuela Schmitta.

zyna się spektakl. Wypowiada je

Oczywiście, kariera zapaśnicza

kilkuletni Oskar, chory na białaczkę,

była jedynie fantazją, metaforą walki

hospitalizowany w ostatnich ty-

z przeciwnościami losu, wymyśloną

godniach swojego życia. Pisze list

przez Różę dla potrzeb wzbudzenia

do Boga. Prosi go na piśmie tylko

w chłopcu pasji do walki o życie.

o konkretną odpowiedź na proste

Sceniczna „pani Róża”, opowiadając

pytanie: „wyzdrowieję? Tak czy

swoje przygody z ringu, pow-

nie?!”. Ale odpowiedzi nie otrzymuje

inna sprawiać wrażenie autentyc-

ani od Boga, ani od lekarza, ani od

znej w swoich opowieściach. Tak

rodziców. Jedyną osobą, która ma

autentycznej, żeby dziesięcioletni

odwagę choćby potwierdzić małemu

chłopiec, inteligentny, przenikliwy
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i wymagający jednocześnie, potrafił

Natomiast zupełnie inne wrażenie

w to wszystko uwierzyć i tym się

wywarł Wojciech Brzeziński, odt-

zarazić.

wórca roli Oskara. W jego wypadku

Oczywiście, umierający Os-

od początku do końca widocznym

kar w cioci Róży pokochał przede

było, że aktor wciela się psychologic-

wszystkim empatię. To, że go

znie w postać małego, umierającego

rozumiała, słuchała i starała się

chłopca. Nie wypowiadał tylko tek-

odpowiadać na każde jego najtrud-

stu, ale i grał z zaangażowaniem.

niejsze nawet pytanie. A jednak

Grał tak, że nie można było obok

wydaje się, że cała empatyczna,

tej kreacji przejść obojętnie.

ciepła atmosfera, którą w kontak-

Wzruszał, rozbawiał, zasmucał.

tach z kilkulatkiem wytwarzała

Po scenie chodził niedbałym

starsza kobieta, nie miałaby takiej

krokiem, z lekko przechyloną głową

siły oddziaływania, gdyby nie jej

i dziecinnym wyrazem twarzy.

młodzieżowe podejście i barwne

Mówił z intonacją i barwą żywo

opowieści o walkach zapaśniczych,

przypominającymi głos małego

które rozbudzały wyobraźnię

chłopca. Trzydziestoośmioletni ak-

chłopca. Trzeba pamiętać, że

tor w roli dziesięciolatka wypadł

przecież ciocia Róża potrafiła

bardzo przekonująco. A przecież

przeklinać, krzyczeć na per-

nie był w żaden sposób na wiek Os-

sonel medyczny i mówić z werwą

kara ucharakteryzowany. Wprost

o łamaniu przepisów gwoli wyższych

przeciwnie, ubrany w garnitur mógł

wartości. Musiała więc małemu

wyglądać poważnie i dorośle. A jed-

Oskarowi zastępować zarówno

nak sposób w jaki grał ani na chwilę

ciepło matki, jak i męstwo ojca.

nie pozwolił widzowi przestać

Tymczasem Januszewska w tej roli

wierzyć w moc teatralnej iluzji.

przypominała raczej aktora teat-

Tak, to był Oskar – umierający na

ru verbatim czy spektakli Iwana

białaczkę dziesięciolatek.

Wyrypajewa – aktora, którego

31

Garnitur, zamiast postarzeć fi-

jedyną rolą jest wypowiadanie tek-

zycznie odtwórcę roli, sprawiał,

stu, bez odtwarzania w grze psycho-

że widzieliśmy małego chłopca

logicznego portretu postaci. Nawet

dokładnie takiego, jakim nakreślony

jeśli przyjąć taką koncepcję, Janusze-

został przez Schmitta. Poważny

wskiej można zarzucić pomyłki

jak na swój wiek, odpowiedzialny,

w tekście, które w „teatrze słowa”

zdający sobie sprawę z powagi swojej

nie powinny mieć miejsca.

sytuacji. Dziesięciolatek, który
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wiedział, że jego operacja się nie

Oczywiście, częściowo epistolarna

udała i zamiast rozpaczać, i odliczać

forma tekstu nie zmusza reżysera

dni do śmierci, obrażał się na swoich

wersji teatralnej dzieła do psycho-

rodziców, bo – jak to określił – st-

logicznej interpretacji. Równie do-

chórzyli, nie potrafiąc powiedzieć

brze listy Oskara do Boga, z jakich

mu prosto w twarz, że umrze.

składa się powieść Schmitta, mogły

Jeszcze bardziej dojrzałym jawi się

być z odpowiednią intonacją przec-

Oskar, gdy mówi: „- Jeszcze bardziej

zytane, jak w teatrze verbatim. Jed-

nienawidzę ich za to, że mnie mają

nak interpretacja zaproponowana

za tchórza, myślą, że tej wiadomości

przez Augustynowicz była bardzo

nie zniosę!”

sugestywna i pomysłowa. Trzy

kanapy, imitujące szpitalne łóżka,

bardzo boi się śmierci – stawał lub

oddzielone od siebie szybami.

siadał na kanapie, najbliższej wid-

Ustawione w rzędzie prostopadłym

owni. Tak, jakby chciał się podzielić

do widowni. Oskar w chwilach

swoimi emocjami, zbliżyć do ludzi

największego uniesienia – gdy mówił

i pokazać, jak bardzo chce żyć, być

o swojej ukochanej Peggy Blue,

z ludźmi, przeżywać nie te emocje,

opowiadał o tym jak kocha Różę,

które towarzyszą umieraniu, ale te,

jak nienawidzi rodziców czy jak

które wypełniają nas życiem.

fot. Marek Biczyk
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Natomiast za każdym razem, gdy

Tę choreografię można interpretować

był już zmęczony i nie targały nim

jako metaforę syzyfowej nieraz pra-

żadne – pozytywne czy negatywne

cy, jaką jest droga człowieka przez

– namiętności, gdy miał dość walki,

życie. Trudna, wyboista, pełna „za-

wycofywał się w głąb sceny i kładł

kazów wjazdu” i niebezpiecznych

na kanapie najbardziej oddalonej od

zakrętów. Nie można się na niej

widowni. Tam też zresztą zasnął po

rozpędzić, nie można też wszędzie

raz ostatni.

dojechać. Niemal na każdym kroku

Odniesieniem do epistolar-

– progi zwalniające, albo i ślepe

nego charakteru tekstu był mały

uliczki, w których można zostać na

pamiętniczek, który trzymała

zawsze. Tak też wyglądały ostatnie

w rękach pani Róża. Tak, jakby to

dni życia Oskara. Kochał Peggy Blue,

ona była narratorką, opowiadającą

uwielbiał spędzać czas z ciocią Różą,

historię Oskara. Do niej zresztą

cieszył się życiem. Był chłopcem

należą zarówno pierwsze, jak i os-

o bogatym i złożonym świecie duch-

tatnie słowa całej opowieści. Jest to

owym, emocjonalnym. Takim go

element, który może usprawiedliwić

widzieliśmy w poszczególnych scen-

psychologiczną nieokreśloność

ach spektaklu, odzwierciedlających

postaci, granej przez Januszewską.

kolejne dni życia Oskara. Jednak

Być może więc Róża w interpretacji

pomiędzy nimi zawsze następowała

Augustynowicz miała być tylko nar-

noc, samotność, ukazująca

ratorem. Na korzyść takiego punktu

beznadziejność i brak wyjścia z jego

widzenia przemawia fakt, że między

sytuacji.

Oskarem i Różą w spektaklu nie
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Oskar i pani Róża w interpretacji

było żadnej bezpośredniej, fizycznej

Anny Augustynowicz to zdecy-

interakcji. Nawet pocałunek w czoło

dowanie udany spektakl. „Jeśli

odbył się – nomen omen – korespon-

komuś to się nie podoba, to znaczy,

dencyjnie. Oskar i Róża wyglądali

że nigdy nie kochał swojej matki” –

jak postacie z zupełnie innych bajek.

ten cytat z kultowego filmu „Rejs”

Ciekawym zabiegiem była choreo-

można śmiało odnieść do tego,

grafia aktorów pomiędzy poszcze-

co z tekstem Erica-Emmanuela

gólnymi scenami. Imitacja ruchu,

Schmitta na scenie zrobili Wojciech

kroków cichych, niedokończonych

Brzeziński i Anna Januszewska. I to

– jakby człowiek próbował gdzieś

dosłownie. Oczywiście, tekst broni

dojść, ale nie był w stanie, zatrzymy-

się sam, bo ciężko, żeby widza nie

wany przez jakąś niewidzialną siłę.

poruszyła opowieść o umierającym

teatralia 54/2013

repertuar
chłopcu. Ale przecież mógł wkraść

wyboru – śmiać się lub płakać. Po-

się przesadny patos, mógł też smutek

cieszne, zabawne monologi Oskara,

być niewspółmiernie dobitniej po-

w których w uroczy sposób próbował

kazany niż humor, a wtedy prz-

kreować swoją dorosłość, przeplatały

esadny ciężar spektaklu zgniótłby

się z lakonicznymi, pozbawionymi

jego artystyczne i emocjonalne

patosu i przez to jeszcze bardziej

piękno. A jednak gra aktorów (tak,

miażdżącymi mentalnie replikami

aktorów, bo niezależnie od zar-

dotyczącymi zbliżającej się śmierci.

zutów, które postawiłem Janusze-

Łzy i śmiech to jedyne normalne

wskiej, znakomicie uzupełniała się

reakcje, jakie u widza ten spektakl

z Brzezińskim) była tak sugesty-

mógł wywołać. A jeśli rzeczywiście

wna, mocna i jednocześnie sub-

głównym zadaniem sztuki jest wz-

telna, że nie było w tym spektaklu

budzanie emocji, to Oskar i pani

minuty pozbawionej emocji. Nie

Róża w scenicznej interpretacji Anny

było chwili, w której widz miałby

Augustynowicz jest arcydziełem.

przed oczami suchy tekst. Człowiek
o minimalnej wrażliwości emoc-
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jonalnej i artystycznej oglądając
spektakl Augustynowicz, miał do

Teatr Współczesny w Szczecinie
OSKAR I PANI RÓŻA
Eric-Emmanuel Schmitt
przekład: Barbara Grzegorzewska
reżyseria: Anna Augustynowicz
scenografia: Marek Braun
muzyka: Jacek Wierzchowski
kostiumy: Wanda Kowalska
obsada: Wojciech Brzeziński, Anna Januszewska
prapremiera: 29 października 2004 roku
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TAŃCZĄCA MASKARADA
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Adina jako traktorzystka
przewodnicząca wiejskim
ruchom feministycznym,
parasolki spadające z nieba
(czyżby Deszczowa piosenka?)
czy żołnierze jako spadochroniarze z II wojny światowej
oraz wszechobecny taniec...
Wszyscy tańczą – dlaczego?
Czyżby Donizetti był XIX-wiecznym choreografem bądź kompozytorem musicali? Napój
miłosny to w końcu opera buffa
– jedna z najlepszych w dorobku Włocha – jednakże nie
stanowi ona rozprawy na temat

sztuki tańca, socjalizmu ani
emancypacji. Mikstura Gaetano i Romaniego domaga się
raczej opowieści o absurdzie,
jakim jest miłość – ta ludzka,
naiwna, w której wszyscy okazujemy się głupcami liczącymi
na cud. Świetne libretto i genialna muzyka. Czego chcieć
więcej?
Sielankowy krajobraz, jak w poematach Tassa, zdecydowanie sprzyja
miłosnym historiom, zwłaszcza tym
romantycznym, w których uczuciowe zawikłania wieńczy huczny

teatralia 54/2013

fot. Ryszard Kornecki

Magda Bałajewicz

opera
happy end. Nie inaczej dzieje się

Rambo z oddziałem uzbrojonych

u Donizettiego. Czy wyzwolona Adi-

spadochroniarzy i wreszcie Dulca-

na, alla wiejska Scarlett O’Hara, jest

mara (bardzo dobrze grany przez

zwykłym, próżnym dziewczęciem,

Dariusza Macheja) – doktora styl-

czy może marzycielką śniącą o swo-

izowanego na gwiazdę rock’n’rolla

im Tristanie? Gdzie przebiega cienka

(akt I) i Parnassusa wjeżdżającego

granica pomiędzy własnym ego,

na scenę harleyem bądź magicznym,

a szczerą potrzebą bycia kochanym?

cyrkowym kredensem z dwoma

Jak daleko jest w stanie posunąć się

Aniołkami Charliego.

mężczyzna, by zdobyć kobietę? Czy
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Wszystko aż krzyczy ze sceny

naprawdę potrzebny jest tytułowy

i domaga się aplauzu. Zachwytu

napój miłosny?

jednak brak! Za dużo karnawału,

Próżno doszukiwać się w in-

za mało Donizettiego w Donizet-

scenizacji Henryka Baranowskiego

tim. Odpalenie wszystkich dział

odpowiedzi bądź głębszych reflek-

za jednym zamachem, łączenie

sji na wyżej postawione pytania.

wszystkiego z wszystkim nie zawsze

Reżyser stawia na formę oraz efekty

przynosi oczekiwane rezultaty. Ob-

wizualne, tworząc coś na pograniczu

fita scenografia i bajkowe, pyszne

performance’u i uwspółcześnionego,

kostiumy (świetnie zaprojektowane

barokowo-popowego, bardzo ekle-

przez Dorotę Morawetz) szybko

ktycznego widowiska. Nawiązując

wywołują przesyt i zmęczenie.

do utartych wzorów i kodów pop-

Zbytnia dekoracyjność i przepych

kulturowych sprowadza on całość

(słabo umotywowane) irytują.

spektaklu

Całość rozpraszana jest również

do groteskowego, kiczowatego

przez nadmiar niekontrolowanego

kolażu, osadzonego w realiach

i chaotycznego ruchu – tancerze

komunistycznego środowiska

(żołnierze i wieśniaczki) mylący

włoskiego PGR-u. Mamy więc:

się w układzie choreograficznym

emancypowaną Adinę - kobietę

(opartym na konstrukcjach syn-

pracy, przewodniczkę ludu, która

chronicznych!), tańczący nierówno,

w czerwonych ogrodniczkach

dolewają ostatnią kroplę do czary

wsiada na ogromny traktor; Nemo-

goryczy. Cały ten nieład z minuty

rino – tradycyjnego wieśniaka,

na minutę przeradza się we własną

biedaka nierozstającego się z kozą,

parodię, odrywając uwagę widza od

a następnie z butelką eliksiru; Bel-

muzyki i libretta. Zaciera ponadto

core - który w skórzanej kurtce

właściwy sens opery, sprowadzając

i chustce na głowie przypomina

ją do pozycji przedstawienia rodem

teatralia 54/2013

opera
z bulwarowego teatrzyku.
Napój miłosny to wyjątkowa opera.

znów doskonałego warsztatu wokalnego, który pozwoliłby stworzyć

Portrety postaci to pełnowymiarowe,

ponadczasowe, pełnokrwiste

niezwykle zindywidualizowane

osobowości sceniczne.

sylwetki ludzi, których działania

Tej prawdy i blasku zabrakło

i reakcje podlegają arystotelesowskiej

na deskach Opery Krakowskiej.

zasadzie prawdopodobieństwa (co

Soliści, dobrani niestosownie do

jest rzadkością w przypadku oper

swoich warunków wokalnych i fi-

komicznych). Dynamizm postaci,

zycznych, nie oddali żywiołowości

świadomie prowadzone dialogi, arie

i barwności swoich postaci. Zach-

solowe pełniące funkcje monologów

owawcza interpretacja oraz nie-

wewnętrznych, duety, ansamble z to-

dostateczne, w moim odczuciu,

warzyszeniem chóru zbliżają niekiedy

opanowanie materiału uniemożliwiło

Napój miłosny do kompozycji tragic-

im współpracę z orkiestrą i chórem.

znej, opery seria, stawiając wykonaw-

Niepunktualność rytmiczna,

com dodatkowe trudności w zakresie

niekiedy zbyt szybkie tempo, liczne

aktorstwa. Gwałtowne przejścia od

fałsze i niedociągnięcia wykonaw-

szybkich, dynamicznych partii kol-

cze pozostawiają wiele do życzenia.

oraturowych, lekkich i zabawnych

A przecież, tak „sceniczny” Doni-

(Benedette queste carte! Adiny) do

zetti powinien zachwycać, a nie

melancholijnych i poruszających, liry-

rozczarowywać. Jak mówi jednak

cznych wyznań (słynna Una furtiva

znane polskie przysłowie: Co za dużo,

lagrima Niemorina), tak bliskich Ros-

to niezdrowo. W przypadku takiego

siniemu czy Verdiemu, różnorodność

spektaklu to podsumowanie wydaje

środków stylistycznych, zabiegów

się właściwe.

melodyczno - rytmicznych wymaga
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Opera Krakowska
NAPÓJ MIŁOSNY. OPERA KOMICZNA W DWÓCH AKTACH
muzyka: Gaetano Donizetti
libretto: Felice Romani
reżyseria: Henryk Baranowski
kierownictwo muzyczne: Evgeny Volynskiy
scenografia: Henryk Baranowski, Paweł Dobrzycki
kostiumy: Dorota Morawetz
choreografia i ruch sceniczny: Emil Wesołowski
przygotowanie Chóru: Zygmunt Magiera
reżyseria światła: Paweł Dobrzycki
reżyseria obrazu cyfrowego: Alicja i Grzegorz Bilińscy
obsada: Katarzyna Oleś-Blacha (Adina), Adam Sobierajski (Nemorino), Stanisław Kufluk (Belcore), Dariusz Machej (Dulcamara), Monika Korybalska (Gianetta), Dagmara Bilińska (Notariusz)
Orkiestra, Chór i Balet Opery Krakowskiej
teatralia 54/2013
premiera: 2 grudnia 2012
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