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Pięknie Bogu
śpiewają – szkoda, że
Bóg nie słyszy
Agata Duda-Gracz to reżyserka
o wyjątkowej wyobraźni, której styl
jest rozpoznawalny i wyjątkowy na
polskiej scenie teatralnej. W swoich
inscenizacjach, zajmując się nie tylko
reżyserią, ale także oprawą plastyczną,
scenografią i kostiumami, tworzy swój
własny, wyrazisty styl. Jej praca w Teatrze
Muzycznym w Gdyni, którego zespół
błyszczy między innymi w świetnych
musicalach w reżyserii Wojciecha
Kościelniaka, zaowocowała spektaklem
Kumernis, czyli o tym jak świętej panience
broda rosła.

przemocy ze strony swojego ojca, który nienawidzi jej,
bo kiedy przy porodzie miał do wyboru ocalić ukochaną żonę albo dziecko, wybrał ocalenie dziecka, jednak
ze swoją stratą nie poradził sobie do końca życia, próbując topić żal w alkoholu. Z rąk ojca trafia wprost do
łóżka rozpustnego męża, hodowcy świń, zarażonego
chorobą weneryczną.
Kim w tym świecie jest Kumernis? Historia młodej
dziewczyny, dla której religia stanowi jednocześnie
przeszkodę i drogę w dążeniu do świętości jest ciekawą eksplikacją modelu religijności, jaki rozważa
w swoim spektaklu Agata Duda-Gracz. Jawi się jako
coś pomiędzy pierwszą komunią (w której koniec
końców i tak najważniejsze są falbanki na sukience),
ślubami czystości składanymi przed Bogiem z absolutną wiarą, że się ich dochowa i okrutnego systemu
wartości, w imię którego można nawet doprowadzić
do czyjejś śmierci. Trudno określić, czy reżyserka
stworzyła w Kumernis... świat, który Bóg dawno opuścił, a nikt tego nie zauważył. Wiele na to wskazuje,
powstaje więc pytanie, czy istnienie Boga ma znaczenie, skoro zaszczepiany przez wpajany od dzieciństwa
system religijny może się obyć bez najwyższej instancji, jeśli tylko jest cenny dla społeczności jako zespół
regulacji wspólnego życia czy system rytuałów i wierzeń dających poczucie bezpieczeństwa.
Spektakl w sposób charakterystyczny dla tej reżyserki kończy się powtórzeniem obrazu otwierającego:
ukrzyżowaną Kumernis, którą otaczają mieszkańcy
wsi zawodząc żałobną pieśń. W ten sposób poznajemy
ciąg przyczyn, które doprowadziły w finale do śmierci
głównej bohaterki. Biorąc jednak pod uwagę misteryjną oprawę, możemy przypuścić ewentualność,
że dzieje panienki świętej Kumernis są powtarzaną
wciąż, jak coroczne widowisko pasyjne, historią, stanowiącą dla mikrospołeczności najważniejszy mit,
spisany w apokryfach, których autorstwa nie sposób
już ustalić.

Aranżacja przestrzeni w spektaklu nawiązuje do średniowiecznego modelu scen mansjonowych, w których prezentowane były widowiska misteryjne, pasyjne lub opowieści o żywotach świętych. Rzeczywiście
wydaje się, że jest to najlepsza oprawa dla opowiedzenia historii wioski, w której wszystkich określa się (w
zależności od stanu cywilnego) „mateczką świętą”,
„mężem świętym”, „panienką” lub „młodziankiem
świętym”. Święte są również zwierzęta: wołek, kogutek
i kura. Święte są drzwi, ściana lewa i prawa. Nieświęte
jedynie modrzew przydrożny, kibel i remiza. Dlaczego? Wydaje się, że sami dawno już zapomnieli. Ich
życie nie różni się zbytnio od tego wiedzionego przez
zwykłych mieszkańców małych wsi, którzy żenią się
ze sobą, przyjaźnią, kłócą, obchodzą radosne święta
i grzebią swoich zmarłych. W ich wzajemnych relacjach jest wiele tragizmu i pamięci wzajemnie wyrządzanych krzywd. Tym, co zawsze zachwyca mnie
w spektaklach Dudy-Gracz, jest budowanie dopracowanych w najdrobniejszych detalach relacji międzyludzkich, które nawet w dużych, muzycznych scenach
zbiorowych, można obserwować na każdym planie.
Aktorzy Teatru Muzycznego wraz z występującą gościnnie Magdaleną Kumorek w roli tytułowej stworzyli niezwykle poruszające role członków małej społeczności. Niezwykła Renia Gosławska w roli Panienki
Świętej Benwenuty tworzy bardzo wzruszającą postać,
która jak soczewka skupia wszystkie nieszczęścia
życia w tej przedziwnej wsi. Nieustannie pada ofiarą

Zuzanna Berendt
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Widz przyparty do
muru
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tej Wilgefortis, której wyrosła broda, bo nie chciała
wyjść za mąż za poganina. Zwykła legenda. Próbowałam jednak ułożyć sobie kolejne wiersze tekstu,
tak jak robię zazwyczaj. Wnioski są bezlitosne.
Agata Duda-Gracz poprzez swój spektakl sprawiła,
że każde napisane zdanie jest fragmentem bardzo
osobistym, bo obok tego przedstawienia nie da się
przejść obojętnie. Bez znaczenia, czy ktoś uzna je
za arcydzieło czy nie − po prostu trafia dokładnie
w sedno problemów ludzkiej egzystencji, które można wyprzeć lub się z nimi zmierzyć.
Wchodząc na salę można odnieść wrażenie, że
znajdujemy się w kościele. Na środku stoi ogromny
metalowy krzyż, a na nim konająca postać kobiety.
W półmroku spacerują dość ekscentrycznie ubrane
postaci, a w sali drażni intensywny zapach kadzideł. Za sprawą chóralnych śpiewów jest doniośle,
a jednocześnie nieswojo. Zostajemy wrzuceni w rozgrywające się misterium. Od razu zwraca uwagę
wertykalna metalowa konstrukcja, która okazuje
się ikonostasem, zamieszkiwanym przez całkiem
reprezentatywną grupę świętych. Znajdą się w niej
także święty Wołek i święty Kamień, co wprowadza
do spektaklu posthumanistyczny poziom rozważań
na temat położenia człowieka w relacji sieci zależności. A jaki jest człowiek święty? Na pewno całkowicie
odarty ze świętości i okrutnie bezradny wobec swojego położenia.
Kumernis, w której rolę wciela się gościnnie brawurowa Magda Kumorek, wychowuje się we wsi,
w której fundament stanowią silnie kultywowane
religijne tradycje, a prawdy wiary często wciela się
w życie przy użyciu przemocy. Dziewczynka dorasta otoczona rodziną i przyjaciółmi. Każda z tych
postaci zmaga się z licznymi trudnościami, które
z jednej strony uniemożliwiają bycie świętym, a z
drugiej natomiast tłumaczą ich motywacje. Wśród
plątaniny losów ludzkich dorastająca Kumernis próbuje dowiedzieć się, czym jest miłość. Odnalezienie

Trudno przestać myśleć o spektaklu
Kumernis, czyli o tym, jak świętej
panience broda rosła, a jeszcze trudniej
o nim pisać. Niełatwo stworzyć tekst,
który można nazwać recenzją, bo
spektakl w reżyserii Agaty DudyGracz nie jest chyba takim, jaki należy
dogłębnie rozkładać na części pierwsze.
To przedstawienie należy przeżyć, poczuć
i przepuścić przez siebie. To, co wydarzyło
się podczas wczorajszego wieczoru,
dalece wychodzi poza budynek teatru.
Trudno znaleźć mi w pamięci drugi
spektakl, o którym tak wiele mam do
powiedzenia, a jednocześnie nie jestem
w stanie, bo nie panuję nad tym, co dzieje
się w mojej głowie.
Wychodząc z teatru było mi duszno. Jak najszybciej
chciałam znaleźć się w domu. Na szczęście samochód zaparkowałam niedaleko. Odruchowo włączyłam radio. Z odbiornika usłyszałam fragment piosenki Polska Szkoła Dokumentu zespołu No! No! No!:
żaden grzech i żadna strata
pogubić się
i cóż
to ludzka rzecz
to moja rzecz
Poniesiona falą skumulowanych emocji poczułam, że bardzo chce mi się płakać. Zaczęłam więc
nerwowo szukać kolejnej stacji, by nie pogrążać się
w tym stanie. Tym razem trafiłam na zespół Hurt
i piosenkę Tak jak Bolek i Lolek:
Bywa że nie jestem szczery
Czasem zwyczajnie kłamię
Jestem próżny pazerny
Dbam tylko o swoje cztery litery
„No co jest?”, pomyślałam. Wszystkie kolejne
piosenki także dotyczyły losu człowieka, stanowiąc
idealną paralelę dzisiejszego wieczoru. Przypadek?
Zaczęłam zastanawiać się więc, co sprawia, że tak
trudno jest dojść do siebie po obejrzeniu historii
o świętej panience Kumernis. Przecież to właściwie
historia zmyślona, oparta jedynie na żywocie świę-
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bo elementów humorystycznych nie brakuje. Panuje
miła atmosfera, a na widowni rozbrzmiewają gremialne śmiechy. Z przyjemnością wchodzi się w atmosferę ludycznych przyśpiewek, przytupując nóżką
razem z aktorami. Mrozi jednak krew w żyłach, gdy
za chwilę uświadamiamy sobie, że zaraz obok tego
barwnego pijackiego korowodu w remizie ktoś brutalnie gwałci młodą dziewczynę. Nie reagujemy,
bo przecież to spektakl, fikcja wykreowana na
czas trwania przedstawienia. A jednak coś boli,
coś dogłębnie porusza, bo ile razy nie reagujemy
na wszędobylskie zło. Czyż nie lubimy być
przedstawiani w roli „świętego”? Na scenie rozbebeszone zostają wszystkie brudy, które tkwią w człowieku, na co dzień chowane gdzieś głęboko do wewnątrz. Ukrywane od dawna wybuchają właściwie po
wyjściu z teatru i nie dają przestać o nim myśleć.

miłosierdzia wydaje się tym trudniejsze, że czuje się
rozczarowana otaczającą ją rzeczywistością. Poczucie
wewnętrznej pustki i osamotnienia dotyczy wszystkich bohaterów mających zazwyczaj problem, by samemu przed sobą przyznać się do swoich ułomności.
Ich codzienność wypełnia zmaganie się z ukrytymi
słabościami. Człowiek w spektaklu Dudy-Gracz to
istota słaba i krucha. Tylko stoczenie się na samo dno
pozwala odnaleźć w sobie człowieczeństwo. Ze sceny
ani razu nie pada ocena czy kazanie i to czyni przedstawienie wyjątkowym. Widz zostaje przyparty do
muru i bombardowany sytuacjami, które sam może
z łatwością odnieść do swojego życia. Część odbiorców nie dała rady przejść tej formy terapii i wychodzi
przed czasem.
Na tych jednak, którzy zdecydują się pozostać na
sali, czeka dość trudne zakończenie spektaklu. Kumernis, dorosła już kobieta, postanawia zostać świętą w imię miłości i poddaje się próbie prawdy, wskazanej przez ukochanego (w tej roli, także gościnnie,
Cezary Łukaszewicz). Ten desperacki gest rozpaczy
także trudno rozpatrywać w kategoriach białe-czarne
lub dobre-złe.
Reżyserka odziera człowieka ze wszystkiego,
docierając tym samym do skrajnych emocji. Stawia
przed nami nagą postać, którą odruchowo oceniamy
za złe postępowanie. Czyniąc taki gest, przyłapując
siebie samych na tym, że wcale nic nas od tego bohatera nie różni, sami popełniamy tysiące życiowych
błędów. Z łatwością oceniamy innych, stawiając się
w pozycji lepszego.
Można powiedzieć, że spektakl jest jak huśtawka.
Na początku naszpikowany dowcipami tekst bawi,

Natalia Osińska

fot. Greg Noo-Wak

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej
w Gdyni
Agata Duda-Gracz
Kumernis, czyli o tym, jak świętej panience
broda rosła
REŻYSERIA, SCENOGRAFIA, KOSTIUMY:
Agata Duda-Gracz
MUZYKA: Łukasz Wójcik
RUCH SCENICZNY: Tomasz Wesołowski
REŻYSERIA ŚWIATŁA:
Katarzyna Łuszczyk
KONSULTACJA LITERACKA:
Michał Pabian
WYSTĘPUJĄ:
Dorota Kowalewska, Aleksy
Perski, Katarzyna Wojasińska, Renia Gosławska, Magda
Kumorek (gościnnie), Rafał
Ostrowski, Cezary Łukaszewicz (gościnnie), Jerzy Michalski, Marcin Słabowski, Mateusz
Deskiewicz, Marta Kwiatkowska/ad/, Jan Napieralski/ad/,
Wojciech Daniel/ad/,
Krzysztof Suszek/ad/
premiera: 30 października 2015

4

Recenzja

Miasto nówka

m

Supernova Live to montaż autentycznych postaci
wyjętych jakby wprost z kronik policyjnych i miejsc,
do których można by zapewne dotrzeć podróżując
nowohuckimi tramwajami, z dużą dozą językowej
i fabularnej wyobraźni. Rozwija szerokie pole skojarzeń z innymi tekstami kultury, nie tylko utworami
literackimi. Główny bohater, Twardowski, pochodzi
z ballady Adama Mickiewicza. Autorka podczas
spotkania, które odbyło się tradycyjnie po czytaniu
wspominała nie tylko o inspiracjach Beniowskim
Juliusza Słowackiego, ale także twórczością rapera
O.S.T.R. i Taco Hemingwaya, tworzącego utwory
głęboko zakorzenione w topografii Warszawy. Skojarzeniem, jakie nasuwa się właściwie natychmiast
jest pokrewieństwo sztuki Szwarc z „piosenką” Paw
królowej Doroty Masłowskiej, która również opowiada nadzwyczajnych perypetiach bohaterów o podejrzanym pochodzeniu. W warstwie fabularnej tekst
bardzo silnie kojarzył mi się z filmem Delicatessen
(1991) w reżyserii Jeana Pierre’a Jeuneta, w którym
tajemnicza szajka lokatorów starej kamienicy zwabia wciąż nowe ofiary, które później przetwarzane
są na wyroby masarskie i służą zaspakajaniu głodu
sąsiadów.
W rozmowie z Łukaszem Drewniakiem Szwarc
przyznała, że eksperymenty językowe i formalne
wiążą się z planem dramatopisarskim, jaki przyjęła
na najbliższy czas, a mianowicie podjęciem próby
tworzenia tekstów, które będą od siebie radykalnie
różne zarówno pod względem tematycznym, jak i w
warstwie słownej. Po prezentowanej w zeszłym roku
Von Bingen. Historia prawdziwa, której ascetyczna
forma odpowiadała podejmowanemu tematowi,
Szwarc przywiozła do Gdyni rozbuchany koncert
teatralny. Realizacja planu, jak na razie, przebiega
więc pomyślnie.

Piątkowe czytanie Supernova Live
Sandry Szwarc zakończyło cykl
prezentacji finalistów Gdyńskiej
Nagrody Dramaturgicznej. Dramat
autorki nominowanej już po raz drugi
do GDN to forma, którą Szwarc nazywa
koncertem teatralnym. Za muzycznym
potencjałem tekstu podążyła reżyserka
czytania, Małgorzata Warsicka, angażując
do pracy muzyka, który znalazł się na
scenie razem z aktorami. Przy pomocy
środków muzycznych dynamizował akcję,
wprowadzał akcenty wyróżniające postaci
i widzów w klimat współczesnej kultury
miejskiej wykorzystującej takie gatunki
jak rap.
Supernova Live to napisana silnie zrytmizowanym
językiem opowieść o budzącej grozę kryminalnej aferze z kanibalizmem w tle, rozgrywająca się na terenie
Nowej Huty sprzed lat, miasta dedykowanego „nowemu człowiekowi”, owianego mroczną sławą, radykalnie nieprzystającego do przesiąkniętego historią
i tradycją Krakowa. Właśnie wewnętrzne sprzeczności i wielość konwencji literackich, z jakich czerpie
autorka budują atrakcyjność tekstu, który wymaga
wypracowania przez widzów-słuchaczy (obie kondycje wydają się być w tym przypadku jednakowo
ważne) specyficznej koncentracji. Zrytmizowany,
nasycony współczesną, czasem wulgarną polszczyzną tekst jednocześnie wciąga i momentalnie kreuje
w wyobraźni obrazy miejsc i bohaterów i „pędzi”,
bezlitośnie rozprawiając się z nieuwagą słuchacza.
Tekst powstał w ramach warsztatów dramaturgicznych, które odbywały się w nowohuckim teatrze
Łaźnia Nowa w ubiegłym roku, co pozwoliło autorce
na prowadzenie „badań terenowych” i eksploracji
terenów, które stały się miejscem potyczek młodego
milicjanta Twardowskiego z różnej maści zbrodniarzami, drobnymi przestępcami i „zjawiskami paranormalnymi”, które zostały zresztą wymienione jako
równorzędne postaci dramatu.
Dramat Sandry Szwarc jest ciekawy, gdy się go
słucha, warto jednak zajrzeć również do jego wersji pisanej, która odsłania ciekawy warsztat pracy
autorki, wplatającej do tekstu wycinki tytułów artykułów prasowych zdradzających przerażającą treść.

Zuzanna Berendt

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna
Sandra Szwarc
Supernova Live
REŻYSERIA: Małgorzata Warsicka
WYSTĘPUJĄ: Agnieszka Bała, Marta Smuk, Maciej
Sykała, Maciej Wizner, Marcin Kalisz oraz Karol
Nepelski (muzyka)
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Przygodsłówka

nych nieprawidłowości u bohaterów nie stwierdza,
zatem potrzeb zmian również. Ja to ktoś inny – powiedział Rimbaud – wiedza o sobie samym przychodzi z zewnątrz. Podobnie w tekście Prześlugi. Lekarz
nazywa postaci tak, jak je postrzega, a widzi piłkę
i futrzaka. Kula i Toperz dopiero wtedy akceptują, że
są w pełni sobą w obecnym kształcie i nie potrzebują
już się dookreślać czy zmieniać.
Historię o drodze do akceptacji samego siebie
reżyser Jerzy Moszkowicz wyraża bardzo prostymi
środkami teatralnymi. Za scenografię służy niewielki
drewniany podest i dwa parawany z nadrukowaną
na materiał mozaiką kolorowych słów. Nieco bogatsze są kostiumy. Kula (Anna Mierzwa) ma na sobie
kremowo-beżową obcisłą bluzkę i sterczącą spódnice z dwoma kokonami – kieszeniami oraz perukę
rudych, nastroszonych włosów. Toperz (Radosław
Elis) oprócz luźnych spodni charakteryzuje się długim futrzanym płaszczem eksponującym fragmenty
różnych skór. W pozostałe postaci wciela się Michał
Kocurek, zmieniając w wyglądzie oprócz detali kostiumu symboliczną maskę. Jako Język Polski ma plastikowe okulary łączone z dużym nosem, Brzydkie
Słowo skrywa oblicze za białą, wenecką maską, zaś
Logoped wyposażony jest we współczesny onkos –
nakładkę z tworzywa podwyższającą czoło układającą się we fryzurę a la kreskówkowy Johnny Bravo. Gdy
wszystkie słowa już padły, na finał spektaklu przygotowano piosenkę, która niekoniecznie ma uzasad-

Czy język może być ciekawym materiałem
na spektakl dla dzieci? Na ile interesujące
dla młodego widza mogą być postaci takie
jak Logoped czy bardziej abstrakcyjne
Brzydkie Słowo? A jeśli całość zostanie
wystawiona tylko przez trzech aktorów,
w minimalnej scenografii, bez dymów
i kolorowych świateł?
Chodź na słówko Maliny Prześlugi to opowieść
o Kuli i Toperzu, którzy czują się niedopowiedziani
– dosłownie – a przez to i nieprzystosowani. Obie
postaci stworzyła mała dziewczynka z charakterystyczną dla wieku dziecięcego wadą wymowy. Z tej
przyczyny Kula jest przekonana, że w wyniku błędu
w jej tożsamość wpisano „l” zamiast „r”, zatem uparcie podejmuje kolejne próby dostania się do kurnika.
Toperz zaś ma trudności w dookreśleniu swojego ja,
gdyż poczucie własnej tożsamości ustawia w opozycji
do nietoperza. Czuje się oryginalny i jedyny w swoim
rodzaju, zatem wpada na pomysł, by nadać sobie
imię Taktoperz. Bohaterowie w wyniku poczucia tego
braku ruszają w podróż szukać pomocy i spotykają
kolejno Język Polski, Brzydkie Słowo i Logopeda
(sic!). Dopiero ten ostatni oświadcza z pełnym przekonaniem (godnym lekarskiego majestatu), że żad-
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Co lubią dzieci
w teatrze?

nienie dramaturgiczne, ale sprawdza się z uwagi na
wykonanie. Cała trójka śpiewa z podziałem na głosy
przy samodzielnie wykonywanym akompaniamencie
gitary, trąbki i fletu. Czynią to czysto, lekko i bezpretensjonalnie.
Aktorzy grają postaci wyraziście, szerokim gestem, ale nie infantylnie. Najbardziej interesująco
z całej trójki wypada Kocurek, choć oczywiście z racji
ilości postaci ma znacznie ciekawsze zadanie do wykonania. Zmienia barwę głosu, motorykę ciała, bawi
się każdą ze stosowanych konwencji, dlatego sceny
z jego udziałem należą do najciekawszych w spektaklu. Jako Język Polski jest typem wrażliwego egzystencjalisty, profesora w stylu francuskim (w berecie
i obowiązkowo nonszalancko zarzuconym szaliku),
który nie dość, że jest traktowany (nie tylko w szkole)
przedmiotowo, to cierpi z powodu licznych zapożyczeń językowych i skrótów. Obdarowuje jednak
bohaterów słowem – tym niepotrzebnym i brzydkim,
które okazuje się dojrzałym mężczyzną, doświadczonym przez życie, zdystansowanym, ale otwartym
i sprytnym. Ku uciesze publiczności próbuje nauczyć
bohaterów odróżniać brzydkie słowa od wyrazów
oznaczających coś brzydkiego czy niechcianego.
W swoim własnym świecie ćwiczeń dykcyjnych żyje
Logoped, który odczuwa największy spokój i radość
przy wspólnym rozgrzewaniu aparatu mowy, do
czego zaprosił także widzów. Publiczność mniejsza
i większa z radością włączyła się w wykonywanie logopedycznych zadań.
Chodź na słówko to przykład teatru dla dzieci,
który wykorzystuje słowa oraz pojęcia abstrakcyjne
i bawi się nimi. Nawet małe dzieci reagowały pozytywnie na większość żartów językowych. Minimalizm środków i prostota przekazu pozwoliła na uważne śledzenie tekstu, a zatem i całej historii. Sądząc
po kolejce przy kasie po spektaklu, widzowie wrócą
na drugą część przygód z tej serii.

Dzieci są ponoć wszędzie i od zawsze takie same –
chcą bezpieczeństwa, miłości rodziców, warunków
do zabawy i rozwoju. Z drugiej strony dorośli notorycznie narzekają na zmiany pokoleniowe, wynikające ponoć z rozwoju techniki. A że umarła kultura
podwórkowa, bo tyle niebezpieczeństw na ulicach!
To znów tablety i smartfony winne są domniemanej
niechęci do bardziej tradycyjnych form spędzania
czasu. Tyle kolorowych zabawek w sklepach, że
nawet przy średnich możliwościach finansowych
rodziców pokoje dzieci mogą być lepiej wyposażone
niż szkolne świetlice. Filmy animowane komputerowo, 3D czy efekty specjalne dają zaś gotowe obrazy
niekiedy przerastające te tworzone w wyobraźni. Co
przy tak bogatej ofercie może dzieciom zaoferować
teatr? Owszem, niektóre superprodukcje starają się
konkurować z filmami, stosują nowe techniki, ale
nie każdą scenę stać na takie finansowe wyzwanie.
Nie od dziś też wiadomo, że teatr szuka innych dróg
komunikacji z widzem. Co w takim razie ma do zaproponowania współczesnym dzieciom? Co im się
podoba w teatrze?
Przeprowadziłam badanie w postaci wieloletnich
obserwacji uczestniczących w trakcie spektakli dziecięcych i familijnych. Moje wnioski mogą brzmieć
banalnie, ale pamiętać o rzeczach prostych jest zwykle najtrudniej. W wypadku opowiadania historii
sprawdza się zasada złotego środka – zarówno pod
względem inscenizacji, jak i dramaturgii. Wierszyki,
piosenki czy inne przerywniki, które mają urozmaicić akcję często zatrzymują ją i widzowie gubią
wątki. Dzieci są bezkompromisowe w swoich reakcjach i wyczuwają niedostatki literackiego materiału. Wydawać by się mogło, że w świecie opartym
na dominacji obrazów młodych widzów pociągać
będzie oprawa sceniczna – nie tyle dekoracje i kostiumy, co kolorowe światła, dymy, śnieg czy bańki
mydlane. Oczywiście te ostatnie są hitem, ale tylko
i wyłącznie wtedy, gdy publiczność może doświadczyć wspomnianych organoleptycznie. Takiej frajdy
nie ma w domu ani nawet na seansie 3D! Badanie
konsystencji jest przecież całkiem poważnym eksperymentem koniecznym do poznawania świata.
Realizatorom spektakli polecam jednak umiar w stosowaniu lub uwzględnienie w dramaturgii całości
odpowiednich pauz. Nawet najbardziej sprawny
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aktor nie będzie w stanie skupić na sobie uwagi, gdy
pierwsze rzędy publiczności pochłonięte będą łapaniem dymu i baniek.
W niektórych spektaklach, w wyniku rozwiązań
fabularnych, na scenie pojawia się jedzenie – prawdziwe lub umowne. W wypadku opcji realistycznej
warto zaopatrzyć się w dodatkowy prowiant, gdyż
apetyt dzieci rośnie w miarę rozwoju akcji. Zupełnie
niepostrzeżenie pozornie nieciekawe produkty żywnościowe nabierają nowego znaczenia, ich sceniczne
istnienie nadaje im status szczególny. Te same warzywa w domu smętnie czekające dziecięcych ust stają
się teraz rozchwytywane i radośnie pochłaniane – ku
ogromnemu zdziwieniu rodziców. To się nazywa magia teatru.
Jako sztuka performatywna, teatr działa na zasadzie sprzężenia zwrotnego między wykonawcami
a oglądającymi. Dorosła publiczność woli bezpieczeństwo nieuczestniczenia i wymianę energii z pozycji zajmowanego fotela. Młodsza – wręcz przeciwnie. Dzieci chętnie odpowiadają na pytania aktorów
lub komentują akcję zupełnie niepytane. Im bliżej
sceny się znajdują, tym większy ich entuzjazm. Bo
co, jeśli trzeba będzie wkroczyć i pomóc uratować
bohatera z opresji? Albo pokolorować dekorację? Zaproszenie do działania jest tym, co tygryski lubią najbardziej. Oczywiście nie wszystkie dzieci czują taką
potrzebę – bywa i odwrotnie. Pojawienie się bohatera
w namacalnym aktorskim ciele tuż przed nosem
młodego widza może zadziałać paraliżująco, co wiem
z rodzinnego doświadczenia. Uratowałam siostrzeńca od traumy, choć teatr był na cenzurowanym przez
jakieś dwa lata.
Z racji szczerych i niczym nieskrępowanych odruchów, dzieci są znacznie bardziej krytyczną widownią niż dorośli. Bez pardonu zareagują na artystyczne
potknięcia. Może nie wyrażają tego explicite, ale od
razu można wyczuć znudzenie czy brak skupienia
w słabszych momentach spektaklu. Ich reakcje są
niczym barometr, dlatego reżyserom polecam zamiast czytania recenzji wsłuchiwać się w te reakcje
i wyciągać wnioski.

BARAN

Do końca festiwalu czeka Cię jeszcze kilka zaskoczeń –
szczególnie, jeśli masz na imię Mirosław.

BYK

Uważaj – ktoś może Cię obserwować. W najbliższym
czasie lepiej nie chodź do rzeźnika, nie wybieraj się też
na wycieczkę do Nowej Huty.

  BLIŹNIĘTA

Zabierz swoją drugą połówkę na mniej lub bardziej
romantyczny wypad nad morze albo teatru. Masz
jeszcze niejedną okazję!

  RAK

Nie przejmuj się drobnymi niepowodzeniami, będzie lepiej.

LEW

Powinieneś wziąć się do roboty, a nie iść znów do teatru.
Ale jeśli już się jednak do niego wybierzesz – nie pożałujesz.
Czyli robota niech poczeka.

PANNA
Jeśli nie chcesz, by coś Ci uschło lub wyrosło, w relacjach
z mężczyznami trzymaj należyty dystans. Dotyczy także
panien w ascendencie.

WAGA

Mierz wysoko, postaw sobie ambitny plan uczestnictwa
we wszystkich wydarzeniach festiwalowych.

SKORPION

Jeśli marzysz o odprężeniu, czeka Cię ono najwcześniej
w przyszłym tygodniu. Do końca festiwalu kumulacja
wydarzeń – nie odpoczywaj, korzystaj.

   STRZELEC

Gwiazdy ci sprzyjają, generalnie lepiej być nie może!

KOZIOROŻEC

Miej oczy i uszy szeroko otwarte, przygotuj się na
nadchodzącą, pozytywną zmianę w życiu.

WODNIK

Otrzymasz ciekawą propozycję, jeśli tylko wyjdziesz
wreszcie z domu.

RYBY

Niedziela będzie dla Ciebie najlepszym dniem na imprezę
– tego dnia nie musisz obawiać się wysokoprocentowych
napojów.
Wróżka Agnes
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