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O NIE-WSTYDZIE BYCIA

oraz ruchy ciał stale obecnych na scenie w bliższym
i dalszym planie, z których zwracają uwagę zwłaszcza
te kojarzone z aktem kopulacji. Temat seksualności jest zresztą głównym motywem ogniskującym
aktywności sceniczne w tym spektaklu: oprócz niedwuznacznych ruchów oraz nagości i prawie-nagości
(ojciec głównego bohatera pozostaje bez spodni,
w samej bieliźnie), poświęcone zostają jej także liczne monologi, jak choćby ten wygłaszany przez Helę
o zaszczycie bycia matką-Polką i równoczesnym marzeniu o zostaniu wdową (koniecznie z dzieckiem) po
polskim żołnierzu.
Spektakl porusza kwestię kondycji pojedynczego człowieka wobec trybów Historii: z jednej strony
niewiele może on wobec jej żaren zrobić, z drugiej
natomiast nie jest w stanie się jej wyrzec, odciąć od
niej – jest na to za słaby. Do tej i tak niezbyt optymistycznej sytuacji twórcy spektaklu dokładają ponadto
mnogość oczekiwań, które wobec młodego człowieka
mają rodzice, naród, państwo, inni przynależący do
tej samej klasy. Marciniak pokazuje, w jakim stopniu
jesteśmy skonstruowani, jak szczelnie ubrani zostaliśmy w zaciskający się gorset ludzkich zależności
– i nic nie możemy, a nawet nie do końca chcemy coś
na to poradzić; byle tylko zaaplikować sobie morfinę
i mieć święty spokój.
Spektakl otwiera fenomenalna scena, w której
bohaterowie, patrząc tępo w publiczność, zaczynają

Morfina – spektakl w reżyserii Eweliny
Marciniak z dramaturgią Jarosława
Murawskiego na podstawie powieści
Szczepana Twardocha otworzył tegoroczną
edycję Festiwalu Polskich Sztuk
Współczesnych R@Port. Z jednej strony
stawia on pytanie o zasadność i wagę
determinant określających (współczesną)
podmiotowość, z drugiej natomiast
wskazuje na niezbędność rewidowania
przeszłości, która każdego z nas dotyka
jako odziedziczone po przodkach
konstrukty społeczne – „bo tak nam
powiedziano i tak jest”.

fot. na okładce, s. 2-3 z Morfiny, fot. Aleksandra Śnieżek

Scenografia jest prosta: podest, który od strony tła zakończony jest pochylnią zdobną w dwa rzędy wąskich
prostokątów przypominających widziane z lotu ptaka
pola. Zabieg ten sprawił, że horyzont sceny został
podniesiony, co w nietypowy sposób sklepiło pole gry
– dało też możliwość „wypadnięcia” z kadru. Po obu
stronach sceny stoją garderoby, do których aktorzy
niekiedy schodzą po odegranej scenie, by się przebrać.
W przedstawieniu tym silnie obecna jest reżyserska
świadomość konwencji, w jakiej poruszają się kreowane przez nich postaci. Rekwizyty oraz kostiumy stylizowane są na charakterystyczne dla dwudziestolecia
międzywojennego. Przede wszystkim należy jednak
zauważyć, że tym, co w znaczący sposób „ubiera” ten
spektakl są wokal i wykonywana na żywo muzyka,
podkreślające dancingowy (a niekiedy też awanturniczy) klimat oglądanych scen.
Przedstawiona historia opowiada o Konstantym
Willemannie, synu polskiego arystokraty i Ślązaczki.
Młodzieńca interesuje jedynie łatwe życie, kobiety,
które zatrzymuje przy sobie na jedną noc i bez chwili
zastanowienia sięga po kolejne. Poznajemy go także
jako małego chłopca, na którym swoje piętno odcisnęła domowa tyrania matki, niewiernego męża oraz
działacza podziemnej organizacji patriotycznej, do
której dostał się nie do końca z własnej woli i na potrzeby której musi nauczyć się ot tak zmieniać swoją
narodowość i przynależność kulturową.
Akcja nie jest prowadzona chronologicznie: pełno tu retrospektyw z życia Kostii, a nawet obrazów
sprzed jego narodzenia. Wszystkie sceny jednak podporządkowane są szczególnego rodzaju rytmowi, na
który składają się gra zespołu Chłopcy Kontra Basia

2

Recenzja

POMIĘDZY
DELIRYCZNĄ FIKCJĄ
A ŻYCIEM

się cofać począwszy od skraju sceny najbliższego widowni. Przypominają oni zjawy, postaci z minionych
czasów, które można ot tak odwołać z tego świata, po
prostu wyciąć z kadru. To ich przeniesienie jednak,
jak pokazują wydarzenia z życia Konstantego, jest
jedynie pobożnym życzeniem.
Warto jednak zaznaczyć, że bez lektury tekstu
Twardocha trudno niekiedy nadążyć za gonitwą wątków. Czasami wydaje się nawet, że autor adaptacji
w pewnym momencie traci panowanie nad tekstem,
dorzuca dodatkowe tematy i motywy, uaktywnia
kolejne postaci, które wyłaniają się z niebytu i gasną
w nim równie niespodziewanie. Niemniej wrażenie
końcowego zamieszania sprzyja spektaklowi jako
całości: oto bowiem zostajemy, jako publiczność teatralna, poddani obezwładniającemu działaniu morfiny. Paradoksalne uśmierzenie, jakie spływa na odbiorcę w konsekwencji chaosu jest jednak w pewnym
sensie totalne i płaci się za nie jedną z najwyższych
cen: wytraca jednostkowość, udaremniony zostaje też
dar wnikliwej obserwacji. Zostajemy wytrąceni zupełnie poza opozycję czucia oraz szkiełka i oka jako obowiązującego modelu postrzegania świata, jako punktu wyjścia. Ewelinie Marciniak i Jarosławowi Murawskiemu udało się opowiedzieć za pośrednictwem
teatralnego medium o potrzebie nie-wstydu bycia
zagubionym, autentycznym wobec siebie i chcącym
się rozpaczliwie wyrwać z kontekstu historycznego.

Świat Konstantego Willemanna stanowi
perfekcyjne wymieszanie rzeczywistości
z majakami narkomana. Seks, narkotyki,
alkohol i wojenne rozterki tożsamościowe
to główne osie tematyczne spektaklu
Morfina Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego.
Świat, który w Morfinie kreuje Szczepan Twardoch –
autor tytułowej powieści – stanowi niejednoznaczną
przestrzeń, w której funkcjonują zagubieni w ziemskich uciechach bohaterowie. Przez nieco ponad
dwie godziny obserwujemy majaki Konstantego
Willemanna – warszawiaka (bo tak definiuje swoją
tożsamość), który mieszka na Mokotowie, będącego
szczęśliwym posiadaczem żółtego fiata i nie stroniącego od różnych uciech, jakie proponuje mu świat.
Pomimo szalejącej wokół wojny, nie należy on do
grupy osób wyznających wiarę w hasła typu „Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Skłonny jest raczej do uwielbienia
dla życia pełnego hedonistycznych uciech – alkoholu,
narkotyków – morfiny (heroiną również nie wzgardzi) i orgiastycznego, brutalnego seksu. W zasadzie

Joanna Żabnicka
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fot. Aleksandra Śnieżek

nić wydarzenia, które miały miejsce od tych,
które powstały jedynie w chorej wyobraźni
morfinisty. Aktorzy są cały czas na scenie – tu
nie można skryć się w kulisę, każde zejście
i zmiana kostiumu musi również wpisywać się
w sceniczną akcję. Główny ciężar spektaklu
spoczywa na Pawle Smagale, który otrzymał
od Eweliny Marciniak dość karkołomne zadanie. Buduje napięcie kolejnych scen, raz po
raz zmieniając oblicza głównego bohatera.
Jest w tym niezwykle autentyczny i elastyczny.
Jedynym zarzutem, jaki kieruję do realizatorów, jest zbyt rozbudowana w warstwie
tekstowej końcówka – ostatnie minuty spektaklu stają się dłużyzną nie wnoszącą wiele do
całości. Ot, kilka zdań podanych jako monologi, by aktorzy mogli dać popis swoich umiejętności.
Szkoda, bo gdyby nie tych kilkanaście ostatnich minut, spektakl byłby niemalże idealny.
Realizacja Morfiny nafaszerowana jest erotyzmem.
Jednak nie opowiada jedynie o brutalnej fizyczności, ale – za sprawą barwnej i oryginalnej formy oraz
ruchu scenicznego – kusi widza: barwami rodem
z klubów go-go, delikatnymi, zdobnymi, seksownymi
kobiecymi szatami, gęstym od dymu klimatem. Dzięki zespołowi Chłopcy Kontra Basia grającemu na żywo
i jego charyzmatycznej wokalistce, ma on swój niepowtarzalny klimat i rytm.

jego codzienność to wizyty u kochanek i poszukiwanie środków na kolejną działkę. Konstanty szamocze
się sam ze sobą, nie do końca rozróżniając to, co dzieje
się podczas narkotycznego haju od realnego świata,
w którym przyszło mu funkcjonować. Kręci go intensywne życie, pełne bodźców i mocnych doznań.
Postać Konstantego Willemanna poznajemy dzięki
możliwości obserwacji kolejnych zderzeń z postaciami, które dookreślają postawę głównego bohatera wobec świata. Jego portret budowany jest po przepuszczeniu jego osoby przez kolejne filtry: analizę relacji
z despotyczną i sadystyczną matką, uległym ojcem
czy kolejnymi kochankami. Wyłania się z nich trudna
do jednoznacznej oceny postać – z jednej strony to
wieczne dziecko, które nie potrafi wziąć odpowiedzialności za własne czyny, z drugiej zaś – mężczyzna
w szponach nałogu.
Reżyserka spektaklu, Ewelina Marciniak, kreuje
niezwykle spójny, oryginalny świat uciech i fantazji
towarzyszących narkotycznym upojeniom głównego bohatera. Intensywne kolory, jaskrawe, ostre
światła, rodem z muzycznych klubów, dają w efekcie
możliwość wejścia w umysł chorej osoby, opanowanej przez nałóg. Tym sposobem mamy możliwość
poznania głównych bohaterów z różnych stron. Scena za sceną odczytujemy historię osoby uwikłanej
w nałogi, romanse i wszelkie inne „dobrodziejstwa”
II wojny światowej.
Pomimo podejmowania z pozoru trudnej i poważnej tematyki – spektakl jest niezwykle lekki, ogląda
się go z zapartym tchem i jest pełen humorystycznych wstawek. Co ważne, realizatorzy uciekają od
dosłowności zarówno w kwestii gry aktorskiej, jak
i operowania rekwizytem. Dzięki temu prostemu zabiegowi udaje się uzyskać ciekawy efekt odrealnienia
świata przedstawionego na scenie – trudno tu odróż-

Anna Petynia

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego (Katowice)
Szczepan Twardoch
Morfina
reżyseria: Ewelina Marciniak
adaptacja i dramaturgia: Jarosław Murawski
scenografia i reżyseria światła: Katarzyna Borkowska
kostiumy: Katarzyna Borkowska, Paula Grocholska
choreografia: Dominika Knapik
muzyka: Chłopcy Kontra Basia w składzie: Barbara Derlak,
Marcin Nenko, Tomasz Waldowski/Michał Heller
realizacja światła: Maria Machowska, Szymon Adamczyk
realizacja dźwięku: Mikołaj Lichtański/Mirosław Witek
występują: Paweł Smagała, Aleksandra Fielek, Agata
Woźnicka, Anna Kadulska, Natalia Jesionowska,
Violetta Smolińska, Artur Święs, Mateusz Znaniecki,
Bartłomiej Błaszczyński, Ambroży Żychiewicz
premiera: 8 listopada 2014
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SŁOWO JEST PUNKTEM WYJŚCIA
Na temat nowych sekcji Festiwalu, funkcjonowania literatury w teatrze i czytania
dramatów nominowanych do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej z Jackiem
Sieradzkim, dyrektorem 11. edycji Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port,
rozmawia Zuzanna Berendt.

fot .Archiwum Festiwalu

moglibyśmy nazwać badaniem
tożsamości. Morfina w reżyserii Eweliny Marciniak i Skazany
na bluesa w reżyserii Arkadiusza Jakubika to przedstawienia
rozbuchane, bardzo ciekawe
estetycznie, zastanawianie się
nad tożsamością Ślązaków leży
jedynie w ich punkcie wyjścia.
Będziemy o tym rozmawiać
w niedzielę przed spektaklem
finałowym, na spotkaniu
z Robertem Talarczykiem
i osobami zaangażowanymi
w ten projekt, żeby zadać im
pytania o to, czy rzeczywiście
czegoś dowiedzieli się o Śląskiej tożsamości, czy ją zbadali, wreszcie – czy dla
publiczności było to pobudzenie do odkrywania, że
„śląskość” może prowadzić w zupełnie zaskakujące
rejony artystyczne. Ta rozmowa i przykłady dwóch
prezentowanych na R@Porcie spektakli staną się
kontekstem dla siedmiu inscenizacji, które będą się
na tym tle ustawiać. Takie jest założenie – czy uda się
to osiągnąć – zobaczymy.
Jeśli chodzi o przedstawienia stand up-owe, czyli
Wielcy inni z Teatru Dramatycznego im. Jerzego
Szaniawskiego w Wałbrzychu, to są one pewnym
lekkim ubarwieniem Festiwalu. Stanowią właściwie
jedno przedstawienie, obejmujące sześć monologów
prezentowanych przez dwa wieczory. To połączenie
formy kabaretowego monologu, nastawionego na
dowcipy, ale także niegrzecznego, prowokacyjnego,
czasami z założenia wulgarnego, „dźgającego” widza,
z postaciami z wielkiej kultury. Mam nadzieję, że te
nocne seanse, rozpoczynające się o 22, będą satysfakcjonować widzów jako coś w rodzaju odrodzenia,
choć w zupełnie innej, nie tak eleganckiej jak kiedyś
postaci kabaretu literackiego.

Zuzanna Berendt: W tym roku Festiwal został
wzbogacony o kolejne sekcje: R@Port STAND
UP i rozbudowany program R@Port ŚLĄSKI
BLUES. Czy wynika to z różnorodności propozycji związanych z inscenizacjami współczesnej
literatury na polskich scenach, czy raczej z prowadzonych przez Pana poszukiwań ciekawych
propozycji teatralnych w różnych ośrodkach?
Jacek Sieradzki: W zeszłym roku to, co w tej edycji
nazywa się R@Port ŚLĄSKI BLUES, nazywało się
R@Port KONTEKST i w gruncie rzeczy te dwie sekcje
pełnią tę samą funkcję. Mamy sekcję konkursową,
w której skład wchodzi siedem przedstawień reprezentujących różne kierunki poszukiwań współczesnej polskiej dramaturgii: poszukiwania swojego
miejsca, estetyki, sposobu przemawiania do widowni.
Punktem wyjścia może być, chciałbym żeby tak było,
ŚLĄSKI BLUES, który dla mnie przede wszystkim jest
dużym, zamkniętym projektem. Robert Talarczyk,
kiedy objął dyrekcję Teatru Śląskiego w Katowicach
postanowił, że będzie na tej scenie badał kwestię
odrębności tożsamości Ślązaków – jak ona się układa
w ich własnych głowach, jak sytuuje się wobec reszty
kraju, co w ogóle oznacza, czy ta tożsamość jest ciężarem czy uskrzydleniem. W tej serii powstało sześć czy
siedem spektakli, spośród których zaprosiliśmy dwa,
dosyć skrajne i dość daleko odchodzące od tego, co

Wśród spektakli festiwalowych znalazły się
między innymi Morfina, oparta na nagrodzonej Nike powieści Szczepana Twardocha
i Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli spektakl
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Remigiusza Brzyka na podstawie zbioru reportaży Ziemowita Szczerka. Czy współczesna polska literatura inspiruje twórców teatralnych na
równi z dramatem, a może bardziej odpowiada
tematom, na które chcą się wypowiadać?

wane teksty. Trwające trzy lub cztery godziny czytania
były bardzo trudne i męczące dla publiczności. O prezentowaniu czytań przed spektaklami konkursowymi
decydowaliśmy z lękiem, zastanawiając się, czy widzowie będą chcieli przychodzić do teatru wcześniej.
W zeszłym roku jednak się to udało i mam nadzieję,
że tak będzie i w tej edycji. Zależy mi na tym, żeby
publiczność miała wrażenie, że czytania stanowią
jedność z Festiwalem. Będą się po nich odbywać, tak
jak po spektaklach konkursowych, spotkania z autorami oraz reżyserami czytań i mam nadzieję, że
również będą one atrakcyjne dla publiczności. Rzeczywiście dużo rozmawiałem z autorami nominowanych w zeszłym roku dramatów na temat czytań i ich
reakcje były bardzo różne. Z jednej strony takie, że
fantastycznie było usłyszeć to słowo, nawet usłyszeć
i krytycznie przyjrzeć się tym momentom, kiedy ono
„brzęczy głucho” i ewentualnie coś poprawić. Były też
wypowiedzi, powiedziałbym, „dyplomatyczne”, z których wynikało, że autor, choć nie mówi tego wprost,
jest zły na reżysera, który trochę mu w tym tekście
narozrabiał. My w tej chwili bardzo pilnujemy tego,
żeby mówić reżyserom czytań, że ich zadaniem jest
przede wszystkim pokazać dzieło, nie kłócić się z nim
i nie przeładowywać go swoimi pomysłami. To ma być
przede wszystkim praca użytkowa, pokazująca to, co
jest w dziele najlepsze. Zdarzają się jednak rozbieżności między tym, co jest najlepsze w opinii reżysera
i autora, co wprowadza jakieś napięcia, czasami konflikty. Nad procesem przygotowywania czytań opiekę
artystyczną w zeszłym roku sprawowała Anna Augustynowicz, a w tej edycji – Piotr Kruszczyński.

Powiedziałbym, że pół na pół, o czym świadczy zresztą układ spektakli konkursowych. Są wśród nich
adaptacje, teksty napisane na zamówienie teatru
i dramaty, jak na przykład Ony Marty Guśniowskiej.
Odnosząc się do historii Festiwalu powiedziałbym, że
od zeszłego roku próbujemy lekko przestawić reflektor w stosunku do tego, co było dawniej, kiedy dość
ortodoksyjnie prezentowano na Festiwalu jedynie
inscenizacje dramatu. Ja proponuję formułę szerszą,
czyli wystawienie literatury zarówno dramatycznej
jak i niedramatycznej. To w dalszym stopniu stanowi
wyróżnik, jest przecież mnóstwo spektakli, które powstają z pominięciem albo marginalizacją literatury,
czyli na przykład z improwizacji aktorskich czy przepisywania oryginalnych tekstów. Na R@Porcie
staramy się obserwować jak teatr „obchodzi się”
z literaturą, co z niej wyciąga, jak przetwarza, co
dodaje i czego ujmuje. Dlatego wszystkie spotkania
odbywające się po spektaklach konkursowych będą
spotkaniami prowadzonymi przez Łukasza Drewniaka
z autorem tekstu i reżyserem. Na pewno padną pytania o proces przenoszenia tekstu na scenę i o to, czy
literatura jest potrzebna teatrowi. Mnie się wydaje,
że tak, ale chciałbym żeby te poszczególne przypadki
to potwierdziły. W tym, że festiwalowe spektakle reprezentują różne gatunki, jak na przykład reportaż,
pojawiający się zresztą kolejny raz, po zeszłorocznym
spektaklu z Teatru Nowego w Poznaniu, nie widzę
niczego złego. Ważne jest jednak zaufanie i szacunek
do słowa pisanego. Nawet jeśli ten szacunek polega na
tym, że się to słowo obraca na nice, to jednak stanowi
ono punkt wyjścia.

Czy chciałby Pan pokazać publiczności R@Portu jakiś spójny obraz współczesnej polskiej dramaturgii i inscenizacji, czy może namawia Pan
do wielokierunkowych poszukiwań?
W tym pytaniu nie ma sprzeczności. Ja rzeczywiście
próbuję namówić publiczność trójmiejskich spektakli,
żeby spróbowała przyjąć ode mnie taki rodzaj „piguły”, zauważyła, jak wiele bardzo odmiennych rzeczy
jest ciekawych. Zakładam, że opinie będą różne. Ci,
którzy cenią sobie wyłącznie teatr przekraczający
granice, eksperymentalny, mogą być zawiedzeni,
że jest tutaj dużo starego typu opowiadania historii
przez teatr. Zaś ci, którzy uwielbiają klasyczne historie – mogą mieć pretensje o to, że przyjeżdżają eksperymenty. Ja namawiam widzów, żeby z dobrą wolą
przyszli zobaczyć spektakle: niezależnie od tego, czy
im się spodobają, czy też nie, to zawsze doświadczą
czegoś nowego.

Czy wypracowana w zeszłym roku formuła
włączenia czytań dramatów nominowanych
do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej do
głównego nurtu wydarzeń festiwalowych się
sprawdziła? W jaki sposób odnosili się do niej
autorzy tekstów, które miały okazję zaistnieć
na małej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni jako
żywe słowo?
Czytania dramatów nominowanych do GND odbywały się przy Festiwalu zawsze, ale były tylko swojego
rodzaju „dolepką” do głównych wydarzeń festiwalowych. Przez dwa dni przed rozpoczęciem Festiwalu
czytano jednego dnia dwa, a drugiego trzy nomino-

6

Felieton

HISTORIE Z TYŁU
GŁOWY

d

Inna „koziołkowa” historia z ostatnich dni pokazuje bezsprzecznie, że w ludziach istnieje kapryśna
potrzeba posiadania symbolu na własność. W zeszłym tygodniu wszystkie niemal poznańskie media
rozwodziły się nad sprawą Tadzika – niedawno urodzonego koziołka z Nowego Zoo. Zwierzę, które jest
atrakcją zwłaszcza dla najmłodszych odwiedzających,
pewnego dnia po prostu zniknęło z wybiegu. Po wielu apelach i komentarzach maluch wrócił do domu,
gdyż okazało się (a i goatnaperom chyba nieco ten
fakt pokrzyżował plany – o ile takowe istniały), że
Tadzio nie przeżyje bez mleka swojej matki. Wygląda
na to, że sami, karmiąc się symbolami, nie potrafimy
zapewnić im bytu wyrwawszy je z kontekstu.
Te anegdoty nie roszczą sobie prawa do bycia
(zbyt) uniwersalnymi przypowieściami o człowieku
we władzy symbolu. One po prostu są. Są jedynie potencjalnie teatralne i przypuszczalnie dramatyczne –
zarówno w wymiarze komediowym, jak i tragicznym.
Mój sąsiad trzyma kozę w ogródku na postronku,
tuż obok budy lubiącego szczekać psa. Zwierzaki
żyją w zgodzie. Codziennie wracając z przystanku
do domu widzę, jak ten ostatni śpi w budzie, a jego
towarzyszka wspina się na dach schronienia i przejmująco meczy, dając całodobowy koncert rogatej,
choć nie do końca spuszczonej przecież z łańcucha,
melancholii. Czasem nie potrafię pozbyć się wrażenia, że za tą nietypową konstelacją musi kryć się coś
więcej, choć odrobinę
więcej. Po prostu
mam na to nadzieję.
Może ona śpiewa
jemu do snu, a może
to wariacja Muzykantów z Bremy? Pewnie
wcale nie. Bardziej
prawdopodobne, że
pies zupełnie ogłuchł
od własnego ujadania
i właśnie to kalectwo
sprawia, że panuje
między nimi harmonia. Rozkład sił nie
musi być wcale równy, a na grzybobranie
może jest jeszcze za
wcześnie.

Siedząc na widowni czasem ma się
wrażenie, że wszystko rzeczywiście już
było, że wydarzyły się wszystkie rzeczy
(nawet te z najbardziej niewydarzonych,
niezaistniałych); że sztuka zajęła się
wszystkim i jak grzyb rozkłada wszelkie
pozostałe szczątki. Iluzja teatralna
zniknęła przecież już dawno z wciąż
skracającej się listy rzeczy, w jakie się
wierzy. Ale może wcale nie, może to
czasem tylko kwestia źle dobranych
środków, nieciekawie poprowadzonej
narracji? Strzępiących się na brzegach
znaków mających wyznaczać granice?
Poznań, w którym mieszkam, kojarzy się z koziołkami za sprawą mechanizmu, w jaki wyposażony jest
tamtejszy ratuszowy zegar. Codziennie, gdy wybije
południe, małe drzwiczki poniżej tarczy uchylają się,
a z wnętrza wychodzi para koziołków, które stają naprzeciw siebie i zaczynają trykać do rytmu uderzeń
zegara. Obecność tych zwierząt – czy raczej ich symbolicznego wymiaru – w moich stronach ujawnia się
nie tylko w naprędce (sądząc
po niewielkim stopniu zawiłości historii) skleconej legendzie miejskiej, ale także
na przykład w używanej tu
nazwie ostatniego dnia karnawału („podkoziołek”).
W kwietniu wizytówka
poznańskiego Rynku została
jednak zdjęta z widoku publicznego i poddana renowacji. Jeden z pary mieszkającej w wieży odmówił
posłuszeństwa i w ogóle nie
reagował na zaczepki kolegi w samo południe. Stał
nieruchomo, ze zwieszoną
głową wobec jawnej agresji
tego drugiego, a dla wszystkich stało się jasne, że należy ten stan rzeczy (sic!)
naprawić: żeby oba skakały
sobie wreszcie do oczu ku
uciesze turystów.

Joanna Żabnicka
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WIELA GŁOW, TELA MYŚLI, CZYLI JAK GODAĆ
O SPEKTAKLU
Pierwszy numer gazety festiwalowej jest znakomitą okazją, by sporządzić miniporadnik
widza, przygotowujący go do przeżycia nadchodzących wydarzeń. W kolejce do szatni po
spektaklu, w kolejce do toalety, na spotkaniach z twórcami, na przystanku, w samochodzie,
w pracy, przy obiedzie, kolacji, śniadaniu, kawie, herbacie, soczku, piwie, winie… Zawsze
i wszędzie może zdarzyć się sposobność/konieczność rozmowy o obejrzanym właśnie
spektaklu lub czytaniu. Nurt ŚLĄSKI BLUES zobowiązuje, by chociaż spróbować wpleść w swą
wypowiedź odpowiednie słownictwo. Oto mała podpowiedź.
Fulosz jak mulosz.
Już sie zawrzij!
Mosz ty anong o tym?
Tyś chyba blank łogup!

Co mówić, kiedy spektakl się podobał:
akuratny, fajniście, gryfny, gut, szumny
Co mówić, kiedy spektakl nie przypadł nam do gustu
i nie boimy się tego powiedzieć:
ańfachowy
bele jaki
cuda krowskie
do luftu
farmazony

		

Agnieszka Misiewicz

Co mówić, kiedy spektakl nie przypadł nam do gustu, ale rozmawiamy z jego twórcami (lub w wersji
lżejszej: ze znajomymi, którym się podobał, a na
pewno znają się lepiej na teatrze):
Ale zech sie nażar!
Alech sie dzisio nabakom!
Bez mała Bercik je chory?
Co bede tera beblać...
Gryfny mo ta dziołszka hutek!
Co mówić, kiedy opinia o spektaklu nie jest wcale najważniejsza, bo po prostu lubimy się spierać z rozmówcą:
Co sie ciepiesz smarkoczu?
Coś ci pizło na dekel!
Czamuś taki ofuczały?

Od Redakcji
Odnosząc się do sekcji ŚLĄSKI BLUES, na prezentowanych w numerze plakatach proponujemy fantazję na temat
zaproszonych na R@Port spektakli. Macie pomysły na śląskie brzmienie innych festiwalowych pozycji? Prześlijcie je
na adres poznan@teatralia.com.pl – najciekawsze z nich opublikujemy!
Gazetę Festiwalową redagują TEATRALIA (teatralia.com.pl) w składzie:
Zuzanna Berendt, Ula Bogdanów, Anna Kołodziejska, Agnieszka Misiewicz (redakcja), Natalia Osińska,
Anna Petynia, Joanna Żabnicka (korekta)
opracowanie graficzne: Monika Ambrozowicz; łamanie: Katarzyna Lemańska
kontakt: poznan@teatralia.com.pl
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