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NAJCENNIEJSZY
Z KRUSZCÓW

wszystko nabiera baśniowego wymiaru: wuj jest
magiem, bo w jego piwniczce wyposażonej w różne szklane naczynia wraz z innymi czarnoksiężnikami pracuje nad miksturą zmieniającą zupełnie
percepcję świata. Po ucieczce ze szkoły, w której
osadzony został przez wiedźmę-dyrektorkę, a następnie z domu dziecka (z piernika, oczywiście)
wyrusza na poszukiwanie ojca. Po drodze znajduje księżniczkę, poznaje cienie i blaski bycia na
branych bardzo dosłownie szczycie (wieży) i dnie
(morskim). Ony chce odnaleźć ojca, który z pirata
stał się gospodarzem, jednak stawiając czoła licznym przeciwnościom, przeżywa na własnej skórze upływ czasu oraz to, że jako rodzic ma coraz
mniejszą rolę w jego życiu. Przedstawiona w ten
sposób kondycja taty doskonale ilustruje sposób,
w jaki tekst Guśniowskiej się samonapędza.
Scenografia spektaklu jest w zasadzie szczątkowa: krzesło na kółkach, trzy ławki, wyjątkowo
wysoka kula do podpierania się, niewielka wnęka
zamykająca scenę, nieco gry światłem – cały dynamizm, a nawet swojskość odwiedzanych przez nas
światów wypływa z połączenia plastycznej wizji
reżysera z godnym podziwu zaangażowaniu aktorów (Anna Dudziak, Krystyna Jabczyńska,
Justyna Kazek, Jarosław Tomica). Wszystko to
razem sprawia, że jako odbiorca jest się we wszystkich tych rzeczywistościach naprawdę – czy się
tego chce, czy nie.

Prezentowany wczorajszego wieczoru
spektakl Ony na podstawie utworu
Marty Guśniowskiej w reżyserii Daniela
Adamczyka z lubelskiego Teatru
Czytelni Dramatu sprawił R@Portowej
publiczności sporą niespodziankę. Ta
z pozoru niewinna historia baśniowej
peregrynacji tytułowego bohatera
skonstruowana jest i przedstawiona
została w prosty i wdzięczny sposób. Wiele
w tej opowieści znajdziemy z baśni, sporo
z życia, ale najbardziej fascynuje chyba
niezwykle staranne osadzenie sytuacji
dramatycznych w języku.
Ony (Kacper Kubiec), ośmioletni główny bohater
swej własnej (jak bardzo własnej, pokazuje dopiero
koniec spektaklu) historii w konsekwencji choroby
matki zostaje przeniesiony do domu swego wuja.
Wyobraża sobie, że jego ojciec jest piratem, który
zdobywa dalekie morza i właśnie dlatego odszedł
od swojej rodziny ze swoją papugą – bo z naturą
się nie dyskutuje. Z perspektywy małego chłopca

fot. Marcin Dudziak
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DOROŚLI PŁACZĄ

W zasadzie należałoby powiedzieć, że zarówno dramat, jak i inscenizacja posiadają dwóch
głównych bohaterów, którzy są nierozłączni: to
wspomniany już wcześniej Ony oraz eufemizm
jako kategoria opisu świata. Spektakl jest przeznaczony (i w ten sposób też w dużej mierze zainscenizowany) niby dla dzieci, natomiast frazeologiczne niuanse i temat, jaki się wyłania w toku
scenicznego życia tych słów – czyli upływającego
czasu – przemawiają za tym, by całość przyswajana była przez znacznie starszą publiczność.
Tekst budują w zasadzie zapisy procesu rozkruszania języka, niezwykle trzeźwe wykorzystywanie zmiany jego konsystencji, czy dokładniej:
stanu skupienia. Autorka bardzo uważnie przygląda się każdemu używanemu przez nią słowu,
a grupa aktorów w swoich scenicznych aktywnościach zdaje się podążać za jej metodą. Podobnie
jak naturalnym środowiskiem słowa jest tutaj polisemia, tak samo głównym żywiołem scenicznym
dla występujących staje się ogrywanie przedmiotu, który po odpowiednim użyciu przeistacza się
w dokładnie wszystko.
Cała historia wydaje się zwiewną powiastką
alegoryczną, jeszcze jedną bajką z Królestwa
Lailonii, która jedynie na pierwszy rzut oka jest
czystą rozrywką. Tymczasem przed oczy publiczności dostarczona zostaje lustrzana historia nas
samych, wszystkich poddających się nieuniknionemu, czyli starzeniu rozsnutym delikatną nicią
po cyklu życia. Na „stany rzeczy” nałożone zostają
przez twórców konstrukty znane z baśni i bajek,
motywy czy wręcz archetypy – no właśnie – stare
jak świat. Ostatnia, przejmująca scena śmierci
głównego bohatera opowiadana przez niego samego przy użyciu wciąż jeszcze iście dziecięcej
retoryki – o zmęczeniu, którego nie udźwignie
zwykłe łóżko, o snach-bańkach, które po kolei pękają, aż sam narrator zgaśnie zupełnie – jest niezbitym dowodem na to, że nie wszystko jeszcze
zostało w teatrze powiedziane (sic!).
Na zakończenie warto też podkreślić, że
umieszczenie tak nieoczywistej – zarówno pod
względem proponowanego obrazu, jak i wyznaczonego odbiorcy, do którego jest kierowany –
produkcji w puli spektakli konkursowych
jest faktem niezwykle budującym i stanowi dowód na to, że teatr formy nie jest li tylko
domeną dzieci.

Umieszczenie spektaklu Ony na
podstawie dramatu Marty Guśniowskiej
w Konkursie, a nie w R@Porcie
Familijnym (gdzie na pewno też by
się odnalazł), okazało się świetnym
posunięciem. Jest także czytelnym
znakiem tego, że „szufladkowanie”
teatru ze względu na docelową grupę
odbiorców, formę spektaklu czy stopień
zinstytucjonalizowania twórców
w dzisiejszym teatrze traci sens.
To przedstawienie interesujące
formalnie, poruszające i wartościowe,
z wdziękiem unikające równocześnie
nieznośnego, a tak niestety częstego,
dydaktyzmu.

Zdjęcie na okładce i na s. 3 ze spektaklu Ony: fot. M. Rukasz

Wciąż jeszcze (choć coraz więcej ośrodków teatralnych w Polsce skutecznie burzy to wyobrażenie) pokutuje myślenie, że teatr lalek (czy nawet
szerzej: teatr formy, animacji) jest wyłącznie teatrem dla dzieci. Podobnie sprawa ma się z dramatem – jeśli pojawiają się w nim elementy baśniowe,
tacy bohaterowie jak Jabłka, Książka, Dachówki,
Korespondencja, Świeczka, Kogut czy Bezludn,

Joanna Żabnicka
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Autorka proponuje w didaskaliach lalkową formę dla Onego, jednak z tej podpowiedzi reżyser
Daniel Adamczyk nie korzysta. Wszystkie postaci
ludzkie grane są w planie żywym, a dziesiątki pozostałych postaci – animowane są przez aktorów
na rozmaite sposoby: za pomocą fragmentu kostiumu, prostego przedmiotu, ciała czy ruchomych
elementów scenografii.
Ony, mimo fabularnego zaznaczenia upływu
jego życia, nie zmienia się przez cały czas
trwania spektaklu. Kostium pozostaje ten sam –
krótkie spodenki i sweterek w romby, odtwarzający tę rolę Kacper Kubiec nie zmienia też sposobu
gry, poruszania się czy mówienia. Zmienia się
wszystko dookoła niego, fantazyjne wytłumaczenia życiowych spraw z czasem są weryfikowane,
jednak nigdy nie tracą urzekającego metaforycznego charakteru. Guśniowska kieruje się kilkoma
zasadami, które umiejętnie wprowadził
w życie także reżyser: każda baśń musi mieć swoją
mądrość, a dobra literatura dla dzieci musi być
równocześnie literaturą dla dorosłych. Jak mówiła autorka w czasie spotkania po spektaklu, nie
chce ani zaglądać w dziecko i tworzyć pod nie, ani
też uczyć go na siłę – udaje jej się znaleźć trzecią

a w dodatku opowiada o dojrzewaniu – na pewno
przeznaczony jest dla „młodego widza” (cokolwiek
to znaczy).
Daleka jestem od tworzenia tego typu sztucznych podziałów i etykietowania spektakli, które
mogą przecież działać na różnych, niewykluczających się, poziomach. Dokładnie takim przedstawieniem – wymykającym się wszelkim kategoriom
– jest Ony lubelskiego Teatru Czytelni Dramatu.
Guśniowska mistrzowsko operuje słowem, bawiąc
się skojarzeniami, dwuznacznościami, garściami
czerpiąc z fantastycznej metaforyki, zgrabnie
przerobionej i oryginalnej. Tytułowy bohater jej
dramatu tłumaczy sobie skomplikowaną rzeczywistość poprzez pryzmat baśniowych kategorii,
„dorosłe” metafory odczytując bardzo dosłownie.
Na zarzut, że jego ojciec się stoczył reaguje z bojaźnią, żeby tylko za bardzo się przy tym nie poobijał; Wuj – pijaczek, pędzący w piwnicy alkohol
staje się w jego oczach Czarnoksiężnikiem. W interakcjach z nim ożywają przedmioty czy pojęcia
abstrakcyjne, tworząc bohaterów zaskakujących,
a jedna nadzwyczaj bliskich, dziwnie dobrze nam
znanych. Wszyscy oni towarzyszą mu w dorastaniu, to od nich zdobywa życiową wiedzę.
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W TEATRZE SZUKAM
PRAWDY

drogę, która sprawia, że tekst jest rzeczywiście
uniwersalny.
Adamczyk ani przez moment nie zinfantylizował tego świetnego dramatu, proponując oryginalną i dynamiczną formę, opartą w dużej mierze
na rytmiczności, wielości metod wykorzystania
kilku prostych przedmiotów. Aktorzy w ekspresowym tempie zmieniają się w dziesiątki kolejnych
postaci, nie nadgrywając, nie wprowadzając wrażenia nadmiaru, chaosu czy przekombinowania.
Świetnie działają zespołowo, przez cały czas podtrzymując wartką akcję. Choć na konkursowym
pokazie zabrakło na widowni dzieci, intuicja podpowiada, że nie miałyby okazji, by stracić uwagę.
Lubelski Ony nie jest spektaklem dla dzieci,
który może spodobać się też dorosłym, ani też
spektaklem dla dorosłych, na który mogą „załapać się” co bystrzejsze maluchy. To po prostu
dobry spektakl, który uruchamia wyobraźnię
i wrażliwość każdego widza. Nawet tego, który już
zapomniał, że naprawdę warto mówić o prostych
sprawach – jeśli robi się to w tak wysublimowany,
inteligentny, zabawny i poruszający sposób. Na
pytanie Łukasza Drewniaka, czy Marcie Guśniowskiej zależy, by dzieci na spektaklu płakały (ze
wzruszenia, naturalnie), autorka odpowiedziała,
że woli, żeby to dorośli płakali. I tak to właśnie
działa.

Z Martą Guśniowską, autorką dramatu
Ony, rozmawia Anna Petynia.
Pani twórczość znam głownie z teatrów lalkowych. Dziś, po obejrzeniu spektaklu Ony
Czytelni Dramatu stwierdziłam, że Pani
tekst również świetnie brzmi w kontekście
dorosłym. Nie czuje się Pani za bardzo zaszufladkowana w teatrze dziecięcym?
Nie, nie czuję się tak dlatego, że ja zawsze chciałam pisać dla teatru lalek, bo zawsze wydawał mi
się ciekawszy. Z tego powodu, że można w nim
ugryźć dzieło zarówno dramatycznie, jak i lalkowo. Forma – lalka – często jest prawdziwsza,
można sobie dzięki niej pozwolić na bardziej wybujałą wyobraźnię. Miło mi, że dorosła, poważna
publiczność tak dobrze odbiera ten tekst.
Po kilkunastu latach tworzenia dla dzieci,
nie chciałaby Pani wejść do teatrów dramatycznych? Czy może to kwestia poczucia, że
jeszcze wszystkiego nie powiedziała w teatrach lalkowych?

Agnieszka Misiewicz

Przez swoją miłość do lalek, nigdy nie miałam
parcia na dramat. Trzeba jednak zaznaczyć, że
miłość do teatru lalkowego to nie jest miłość
do teatru dla dzieci i młodzieży, bo na Zachodzie
jest to bardzo mocno rozróżniane. Ja wywodzę
się z tego nurtu, który gra zarówno dla dzieci, jak
i dla dorosłych – to było dla mnie zawsze najciekawsze. Nie mówię „nie” teatrowi dramatycznemu – byłoby to dla mnie nowe wyzwanie. Trzeba
zaznaczyć, że rozwijamy się do momentu, kiedy
takie wyzwania podejmujemy i robimy coraz to
inne rzeczy. Nie mam zamiaru porzucić teatru
dla dzieci i młodzieży czy lalkowego. Wiem jednak, że czasem dobrze jest wejść w coś innego,
odbić się, napisać coś dla dorosłych, zwyczajnie
po to, by się sprawdzić.

Centrum Kultury w Lublinie, Czytelnia
Dramatu
Marta Guśniowska
Ony
REŻYSERIA I ELEMENTY SCENOGRAFII:
Daniel Adamczyk
SCENOGRAFIA I KOSTIUMY: Magdalena
Franczak
MUZYKA: Szczepan Pospieszalski
DŹWIĘK: Tomasz Kraśkiewicz
ŚWIATŁO: Michał Mirgos
WYSTĘPUJĄ: Anna Dudziak, Krystyna
Jabczyńska/Justyna Kalbarczyk, Kacper
Kubiec, Justyna Kazek, Jarosław Tomica
PREMIERA: 28 lutego 2015

To mnie zachwyciło – pisze Pani ciekawy,
totalnie współczesny tekst piękną polszczyzną. Czy myśli Pani, że jest miejsce na
takim festiwalu dla tej formy języka? Brakło
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mi tego w dwóch poprzednich festiwalowych
prezentacjach współczesnych
dramatów.

łam pewną niszę – brak dobrych sztuk dla
gimnazjalistów. Teatry nie podejmują się
tworzenia spektakli dla takiego widza.

Zawsze musi być miejsce dla ładnej polszczyzny. Jestem fanką języka polskiego, który jest
niezwykle bogaty, dużo w nim synonimów, wieloznaczności. Wydaje mi się, albo tak jest, że
publiczność jest cały czas głodna tego pięknego
języka. Jakaś część twórców współczesnych teatrów twierdzi, że współczesny tekst musi być taki
brutalny, bo tego wymaga widz – w ten sposób się
porozumiewamy na ulicy, między sobą. Wydaje
mi się, że wcale tak nie jest – to, że na co dzień porozumiewamy się mniej eleganckim językiem nie
znaczy wcale, że chcemy tego w teatrze. Sama używam czasami przekleństw, bo pięknie podbijają
emocje, użyte w odpowiednim momencie. Dodają
także językowi swoistego prawdopodobieństwa.
Ludzie dużo przeklinają, więc jeśli chcemy napisać
tekst, który brzmi naturalnie, musimy ich używać.
Trzeba od czasu do czasu wracać do piękna języka.
Sama byłam wychowywana na Kabarecie Starszych Panów i to we mnie już będzie.

Widzę ten problem, bardzo trudno się dla takiego
widza pisze. Dramat Ony powstał trochę obok
tego tematu, nie myślałam, dla jakiej publiczności
piszę. Nagle okazało się, że właśnie ta najtrudniejsza młodzież jest nim najbardziej zachwycona.
Nie specjalizuję się w pisaniu dla młodzieży, bo
mam wrażenie, że o niej właśnie najmniej wiem.
Ony jest całkowicie uniwersalny, może trafić zarówno do takiej młodzieży, a pisanie „pod gimnazjalistów”, którzy są trudną i niefajnie traktowaną
publicznością, jest ciężkim zadaniem. Osobiście
w teatrze szukam prawdy, a nie do końca znając tę
młodzież, nie mając z nią styczności, bałabym się
dla niej pisać. Obawiam się także pisania „pod publikę”, czyli: tak teraz wygląda język młodzieży, to
nim piszemy. Dlaczego? Ponieważ zawsze będzie
to nieprawda.

Często zdarza się Pani pracować nad spektaklami dla młodzieży licealnej? Zauważyfot. Paweł Miecznik
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Przeżył, bo upadł. Udał martwego zanim dosięgła
go kula. Inni... przykryli go swoimi ciałami, swoją
krwią. Całe życie zastanawiał się dlaczego żyje,
gdy wszyscy inni zginęli? Myślał dlaczego? Dlaczego ja? Pomogłeś mu? Szepnąłeś mu do ucha
słówko. Padnij! Nie ruszaj się. Bądź jak martwy.
Myślę o nim i o tych, którzy zginęli? Myślę o sobie...”. To ma być to zwycięstwo, ta victoria? Życie
na granicy śmierci, wegetowanie, jest dla kobiety
najgorszym wyrokiem, modli się, by mogła udławić się podczas karmienia przez rurkę, ale i tu
w ostatniej chwili zostaje odratowana.
Paradoksalnie, ta sytuacja niemożności komunikacji otwiera bohaterów dramatu, zmuszając
ich do wypowiedzenia – czasem w bólach – rzeczy
od zawsze skrywanych lub trywializowanych,
ale tkwiących niczym zadra, by nie daj Bóg nie
zburzyły budowanego latami „ładu” dającego
poczucie słuszności relacji i bezpieczeństwa. Ich
uświadomienie i wypowiedzenie przynosi dość
iluzoryczną ulgę, okupioną inną raną, zadaną być
może nieświadomie, ale z wykorzystaniem okazji
– słabości „przeciwnika”.
Pruchniewski wprowadza całą gamę postaci, które z jednej strony są dość przewidywalne
(Mąż, z którym już dawno utraciła bliskość cielesną i emocjonalną; Matka domagająca się uznania swojej starości, oburzona odwróceniem ról
opiekującego i chorego; Ojciec, nieobecny w jej
życiu; Córka złorzecząca jej za wszechogarniającą
kontrolę), z drugiej jednak strony – ich monologi
budzą skrajne emocje, czyniąc tekst intymnym
i poruszającym. Delikatność materii, z którą
mamy do czynienia w Ciele moim i sprawny język
pozbawiony metafor, uderzający jak obuchem,
stanowią całkiem udane połączenie.

Dramat Ciało moje Marka
Pruchniewskiego, kolejnego finalisty
tegorocznej Gdyńskiej Nagrody
Dramaturgicznej, to ciężki obraz
beznadziejnego uwięzienia nie tylko
w bezwładnej powłoce ciała, ale i w raz
ustalonych, a nigdy nie rewidowanych
relacjach.
W didaskaliach opisujących postaci dramatu czytamy: „Wiktoria jest sparaliżowana, ale w pełni
świadoma. Jej nieruchome, sparaliżowane ciało
nie pozwala się komunikować ze światem ani bliskimi”. Jej głos, który pojawia się w dramacie, jest
słyszalny wyłącznie dla niej, nie dla pozostałych
postaci. Poszczególne sceny są więc w gruncie
rzeczy zapisem monologów tych ostatnich – znajdujących co prawda pewną wspólną płaszczyznę,
niemogących jednak w żaden sposób wpłynąć na
siebie i na wypowiadające je osoby. Czytelnik ma
jasność tej sytuacji od samego początku (zdradzają
to wspomniane na początku didaskalia), dla widza
wczorajszego czytania brak wydźwięku słów Wiktorii (w tej roli świetna Sara Celler-Jezierska) staje
się oczywisty dopiero po chwili. Pozory dialogu
zachowane są w tekście Pruchniewskiego bardzo
dobrze, przy niemalże symultanicznym odczytywaniu przez aktorów ich kwestie faktycznie zdają
się rozmową.
Ta sama zasada, która obowiązuje w relacji
między ludźmi, dotyczy także komunikacji na linii
człowiek-absolut. Choć boskiego działania czy też
przeznaczenia Wiktoria usilnie stara się doszukać
w znanych sobie sytuacjach z własnego życia czy
badanych przez siebie historiach Zagłady. Fakt,
że pewnego dnia nagle postanowiła zmienić stałą
drogę, ratując przypadkiem życie obcego mężczyzny sprawia, że oboje uznają to za zrządzenie losu,
przeznaczenie. Tym bardziej, że potem telefon
od niego ratuje jej życie – ktoś na jego dźwięk
zauważa ją leżącą w parkowej alejce. Czy jednak
na pewno ratuje? W desperacji Wiktoria zwraca się do Boga, czego nie robiła przez całe życie.
Pruchniewski przywołuje jej słowami wstrząsającą
opowieść, w której bohaterka odnajduje się: „Ten
chłopak, o którym pisałam, przeżył egzekucję.

Agnieszka Misiewicz

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
Marek Pruchniewski
Ciało moje
REŻYSERIA: Aneta Groszyńska
MUZYKA: Marcin Liweń
WYSTĘPUJĄ: Olga B. Długońska, Sara Celler-Jezierska, Irena Sierakowska, Małgorzata Talarczyk,
Rafał Fudalej, Piotr Mokrzycki, Bogdan Smagacki,
Grzegorz Wolf
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FINAŁ PROGRAMU DRAMAT W SZKOLE
24 maja na dużej scenie Teatru Miejskiego w Gdyni odbył się uroczysty finał 6. edycji
akcji DRAMAT W SZKOLE, czyli projektu artystyczno-edukacyjnego, w którym mieli
szansę wziąć udział uczniowie pięciu gdyńskich liceów. Pod opieką nauczycieli i aktorów
przygotowywali półgodzinne spektakle oparte na tekstach, które znalazły się w finale
tegorocznej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Galę poprowadził Szymon Sędrowski.
pomocy subtelnych i oszczędnych środków przez
grupę uczniów z Gdyńskiego Liceum Autorskiego
im. Edwarda Stachury. Uczniowie z tej grupy stanęli wobec szczególnie trudnego zdania opowiedzenia przy pomocy narzędzi teatralnych o izolacji
osób w śpiączce i ich rodzin. Ostatnia z prezentacji, Supernova Live Sandry Szwarc w wykonaniu
uczniów I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza, była bardzo
atrakcyjna dla publiczności przez swoją swobodę
i energię wykonawców, którzy inscenizację budowali również za pomocą muzyki i choreografii.
Młodych artystów oceniało jury w składzie:
Dorota Sajewska – członkini kapituły GND, Artur
Pałyga – dramatopisarz i laureat GND, oraz Marek
Stępa, wiceprezydent Gdyni. Ponad godzinne obrady jury zakończyły się przyznaniem Grand Prix
konkursu DRAMAT W SZKOLE i nagrody pieniężnej w wysokości tysiąca złotych I Akademickiemu
Liceum oraz wyróżnienia dla odgrywającego główną rolę w Ogrodach chwały ucznia z X LO. W oczekiwaniu na werdykt młodzież zgromadzona
w Teatrze Miejskim miała okazję zobaczyć dwie
krótkie sceny przygotowane przez studentów Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty
Baduszkowej działającego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pierwsza z nich oparta była na
fragmencie Oskara i pani Róży Erica Emmanuela
Schmidta, a druga Kubusia Puchatka Alana Aleksandra Milne.

Po powitaniu uczestników projektu i młodych
widzów przez dyrektora artystycznego teatru,
Krzysztofa Babickiego, na dużej scenie zaprezentowano pięć pokazów inscenizacji. IX LO
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otworzyło galę
finałową konkursu własną interpretacją Sprawy
Gorgonowej Jolanty Janiczak. Z wymagającym
tekstem, z którym w wykonaniu premierowym
zmagali się aktorzy Starego Teatru w Krakowie,
uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Szczególnie interesująca była aranżacja przestrzeni, nad
którą górowała postać prokuratorki w todze, oddzielającej dom Henryka Zaręby od celi, czy ławy
oskarżonej Małgorzaty Gorgon. Adaptacją Ogrodów chwały Jacka L. Zawady zajęła się grupa
z X LO im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów
II Wojny Światowej. Wykorzystanie medium wideo pozwoliło uczniom wydobyć temat kreowania
przez telewizję sztucznego świata i manipulacji
widzami. Komediowy charakter inscenizacji był
przełamywany niepokojącymi momentami, kiedy
to publiczność nie miała możliwości stwierdzenia,
co jest prawdą, a co tylko powabnym pozorem.
III LO im. Marynarki Wojennej wzięło na warsztat dramat Iwony Korszańskiej Pawi tren, który
na scenie został zaprezentowany pod tytułem
Za samicą. Tylko dla dorosłych?. Przedstawienie
zwracało uwagę przede wszystkim dopracowaną
formą, która pozwoliła na opowiedzenie historii
wszystkich zwierząt – bohaterów dramatu w spójny i klarowny sposób. Ciało moje Marka Pruchniewskiego zostało zaadaptowane na scenę przy
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