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A weźcie sobie te lwy!
Michał Pawłowski 

fot.  Maciej  Mikulski

Czyje są tytułowe lwy? Czy symbo-
lizowane przez nie kresowe mia-
sto powinno należeć do tych, któ-
rzy mieszkali tam pięćset lat temu, 
tych co sto, a  może do współcze-
śnie zamieszkujących je osób? Kto 
był gorszy – UPA czy represjonu-
jący ukraińskie ruchy narodowe 
w  dwudziestoleciu międzywojen-
nym Polacy? A gdyby jednak uznać 

te wszystkie pytania za pozbawione 
sensu i zastanowić się, jak wspól-
nie sprawić, by to przeszłość służy-
ła przyszłości, a nie odwrotnie? To 
ostatnie pytanie stawiają widzom 
twórcy spektaklu Lwów nie oddamy 
Teatru im. Wandy Siemaszkowej.

Słońce, rzeka, drzewa i piknik: nowopol-
ska sielanka, w wydaniu współcześnie 

kresowym. Cichy spokój rozważań, czy 
pszczoły latające nad głowami odpoczy-
wających są ukraińskie, bo przyleciały 
z drugiej strony wodnej granicy, czy też 
raczej polskie, bo po prostu są dobre, prze-
rywa niepokojące wkroczenie przybyszki 
z zagranicy. A jest nią Oksana, aktorka 
zatrudniona w teatrze, by wreszcie po-
kazać polskiej publiczności „prawdziwą 
Ukrainkę”. Wyczuwalny przy chłodnym 
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przywitaniu dystans tylko na krótką chwilę 
udaje się przełamać, bo niedługo później 
z obu stron tak polskiej, jak i ukraińskiej, 
wychodzą demony wzajemnej niechę-
ci. Szkodliwe stereotypy wyrażane przez 
aktorów są tylko wstępem, bo następnie 
można obejrzeć reportaż z ankiety prze-
prowadzonej przez Katarzynę Szyngierę 
i Mirosława Wlekłego na ulicach Reszowa 
oraz Lwowa. Choć wyrażone przez niektó-
rych respondentów pozytywne opinie dają 
nadzieję na poprawę sąsiedzkich stosun-
ków, skala obustronnej niechęci zdumie-
wa. Konstrukcję spektaklu domyka trzecia 
część, skupiająca się na epizodzie wizyty 
polskiego ministra spraw zagranicznych 
we Lwowie, próbującego uwolnić „za-
klatkowane” lwy strzegące Cmentarza 
Łyczakowskiego.

Budowana we Lwach… narracja nie 
jest ani tragiczna, ani komiczna, lecz 
tragikomiczna. Szyngiera i Wlekły wraz 
z Marcinem Napiórkowskim stworzyli 
spektakl łączący żarliwe zaangażowanie 
tragicznego spojrzenia ze zdystansowaną 
wizją komedii. W przypadku tego tekstu 
owo zestawienie zdaje się o tyle warto-
ściowym posunięciem, że mowa w nim 
przecież o przepracowaniu wywołujących 
wielkie uczucia mitologii, który to z kolei 
proces wymaga umiejętności przynajmniej 
chwilowego odsunięcia się na bok. Takimi 
mitami są narodowe martyrologie, pamięć 
wzajemnych ran czy nawet przywiązanie 
do bardzo dosłownej lokalności, sym-
bolizowanej przez swojską lipę (będącą 
zarazem znakiem pamięci). W sferze bez-
pośrednio obserwowanych obrazów ele-
gancję tego połączenia wskazują subtelne 

przejścia między tym, co zabawne, a tym, 
co skłania widza do chwili zadumy.

Trudno wskazać w tym świetnie 
przygotowanym spektaklu najmocniej-
szy element, jednak bez wątpienia nie 
może pozostać niezauważona gra Oksany 
Czerkaszyny. Jej sceniczna odwaga połą-
czona z niezwykłym wdziękiem stwarza 
warunki pozwalające dojrzeć jałowość 
obu nacjonalizmów: i polskiego, i ukra-
ińskiego. Natomiast w wykrzyczanym 
„Ukrobluesie” formułuje wstrząsający 
akt oskarżenia w kierunku dzisiejszej 
Polski. Oddaje głos dobrze widocznym, 
lecz pozbawionym możliwości wypo-
wiedzenia się Ukraińcom i Ukrainkom 
– tym źle opłacanym, nieposiadającym 
jakiegokolwiek zabezpieczenia socjalne-
go, pracującym po kilkanaście godzin na 
dobę, nieszanowanym, wykorzystywanym 
seksualnie. Choć z drugiej strony, mówi 
matce przez telefon, „dopóki są w Polsce 
muzułmanie i pedały, możemy żyć w niej 
bezpiecznie”.

Ten i wiele innych elementów spekta-
klu zmuszają do gorzkiej narodowej re-
fleksji, jednak co musi wybrzmieć szcze-
gólnie głośno, to symetrystyczny (w jak 
najbardziej pozytywnym znaczeniu) cha-
rakter utworu. Tak samo jak Polacy zo-
stają zaproszeni do namysłu nad swoim 
kolonialnym stosunkiem względem są-
siadów ze wschodu (dobrych, o ile akurat 
przywiozą ze sobą papierosy za siedem 
złotych), tak i Ukraińców wzywa Oksana 
do jednoznacznego rozliczenia się z dzie-
dzictwem ruchów, które miały wpływ na 
ukształtowanie się dzisiejszej Ukrainy. 
Efektem ma być, jak mówią w swoich 
końcowych monologach Mateusz Mikoś 
i Robert Żurek (ten jednocześnie komicz-
nie i wzruszająco zawieszony w kosmicz-
nej przestrzeni – jakby obrazując świa-
domość prawie-nierealności postulatów 
wyrażonych przez artystów), by po prostu 
oba narody mogły wspólnie obok siebie 
żyć i skupić się na budowaniu lepszego 
świata. Bo tylko wyrwanie się z logiki 
krzywd i zemsty pozwoli znaleźć to, cze-
go w gruncie rzeczy wszyscy szukamy.

Autorzy Lwów nie oddamy rzucili wi-
dzom niezwykle ważne wyzwanie intelek-
tualne, domagające się praktycznej reali-
zacji, czyli właśnie… teatr. W kontekście 
formułowanych w zakończeniu spektaklu 
nadziei na lepsze jutro szczególnie cie-
szy (dwuznaczny w innym kontekście), 
że, jak przyznali twórcy w trakcie pane-
lu dyskusyjnego, wszystkie wypowie-
dzi umieszczone w tekście rzeczywiście 
miały miejsce.

Dobry sąsiad to ktoś, z  kim dzie-
lisz smutki i  radości, kto pociesza 
Cię po stracie i świętuje Twój suk-
ces. Wspólna historia Polski i Ukra-
iny ma wiele trudnych momentów, 
które ciągle nie zostały przepraco-
wane. Spektakl Lwów nie oddamy 
z Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w  Rzeszowie próbuje mierzyć się 
z tą tematyką w niezwykle orygi-
nalny sposób.

Przedstawienie rozpoczyna się historią 
Beniowej – wsi, która w wyniku histo-
rycznych zawirowań została podzielona na 
część polską i ukraińską. Na scenie rozło-
żono wijący się podest w kształcie rzeki, 
nad którą wypoczywają Polacy. W tle, 
na wielkim projektorze widzimy prawie 
dwustuletnią lipę, stanowiącą tamtejszy 
pomnik przyrody, niedostępny dla miesz-
kańców zza wschodniej granicy naszego 
kraju. Sielankę zakłóca pojawienie się 
Oksany – kobiety z Ukrainy, która roz-
bija ustalony porządek rzeczy nie tylko 
w wyraźnie podzielonej na dwie części 
przestrzeni, lecz też w samej strukturze 
spektaklu. Bohaterka zwraca się do wi-
dzów wprost z informacją, że jest aktorką 
zatrudnioną specjalnie na potrzeby tego 
projektu po to, by zagrać „prawdziwą 
Ukrainkę”. Ten rodzaj teatralnej autode-
maskacji pojawia się w trakcie przedsta-
wienia niejednokrotnie. Taki zabieg należy 
rozumieć następująco: tematyzacja figury 
teatralnej w spektaklu ma pomóc nam 
spojrzeć na relacje obu narodów jak na 
pewne kulturowo utrwalone reprezentacje, 
z których korzystamy w komunikacji i we 
wzajemnym rozpoznawaniu się jako ste-
reotypowych „Polaków” i „Ukraińców”. 
Z drugiej strony autotematyzm spektaklu 
Lwów nie oddamy wprowadza element 
humorystyczny i rozluźnia napięcie, co 
pozwala nieco oddalić się emocjonalnie 
od omawianego problemu, przyjrzeć mu 
się z dystansu. 

Groteskowość przedstawienia Kata-
rzyny Szyngiery uwidacznia się na kilku 
poziomach. Pierwszy dotyczy interdyscy-
plinarnej formy komunikacji z widownią 
wykorzystanej przez twórców. Równo-
prawną częścią akcji stają się puszcza-
ne na projektorze fragmenty reportażu 

Teatr, który  
włącza

Piotr Gaszczyński

fot.  Grzegorz Kempinsky
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tworzonego we Lwowie i Rzeszowie, 
gdzie przypadkowi przechodnie opowia-
dają o stosunkach polsko-ukraińskich, 
a także statusie tytułowego miasta jako 
miejsca, do którego roszczą sobie prawa 
oba kraje. W wypowiedziach przechod-
niów uwidaczniają się znane każdemu 
obiegowe opinie. Kolejnym głosem „z ze-
wnątrz” są analizowane przez aktorów 
ankiety kierowane do uczniów liceów obu 
państw na temat ich stosunku do Polski/
Ukrainy. Dominują w nich sądy zapośred-
niczone, jak gdyby zasłyszane w różnego 
rodzaju debatach czy programach publi-
cystycznych. Pokazuje to niestety, że mło-
de pokolenie nie wytworzyło własnego 
języka mogącego opisywać przeszłość 
i przyszłość obu narodów. 

Mieszanie konwencji teatralnej, te-
lewizyjnej i filmowej, domaganie się od 
reżyserki wyjścia na scenę i rozstrzygnię-
cia, co grać, a czego nie, naprzemienne 
wchodzenie i wychodzenie z roli jest bar-
dzo szczególnym sygnałem dającym do 
zrozumienia, że podobnie jak w realnym 
życiu, teatr również ciągle poszukuje języ-
ka i środków, którymi mógłby opowiadać 
o polsko-ukraińskiej historii.

Drugim poziomem, w którym przeja-
wia się groteskowość przedstawienia, jest 
zabawa stylami aktorstwa i związanych 
z nim komponentów – ruchu, języka, 
rekwizytów. W zależności od tego, na 
jakie tory schodzi rozmowa bohaterów, 
taka sytuacja zostaje naprędce stworzona. 
Wytykamy Oksanie, że jest banderów-
ką? Proszę bardzo! Po chwili stajemy się 
świadkami zabawnego w gruncie rzeczy 
monologu, którego finałem staje się „od-
danie” Polakom tej kontrowersyjnej po-
staci historycznej, o której wciąż mówią 
(wedle słów Oksany – więcej niż sami 
Ukraińcy). Marzymy o tym, by w końcu 
uciec od dzielących nas kwestii? Jak na 
zawołanie na scenie pojawia się rakieta, 

dzięki której można wysłać wszystkie 
problemy w kosmos. Zdecydowanie naj-
zabawniejszą sceną spektaklu jest swo-
ista rekonstrukcja historyczna, w której 
to król Bolesław Chrobry podbija wro-
gie tereny podczas wyprawy kijowskiej 
w 1018 roku. Uświadamia nam to bardzo 
istotną rzecz, która wydaje się jednym 
z głównych założeń spektaklu: skoro nie 
budujemy napięć na podstawie tego, kto 
kogo zabił 1000 lat temu, dlaczego te-
raz ciągle tkwimy w okowach wydarzeń 
sprzed wieku, zamiast szukać wspólnego 
tu i teraz? Oczywiście nie chodzi o to, by 
nie pamiętać, by zostawić niezaleczone 
rany. Pamiętanie to jednak zadanie dla 
historyków. My żyjemy tu i teraz, obok 
siebie i przeszłość nie może być opaską 
na oczach, uniemożliwiającą dostrzeże-
nie tego, kto jest tuż przy nas: za płotem, 
w mieszkaniu obok, po drugiej stronie 
granicznego słupka.

Ironiczny charakter przedstawienia 
Lwów nie oddamy ma jeszcze jedną waż-
ną cechę: korzystając z bogatego repertu-
aru środków wyrazu, jaki daje konwen-
cja groteski, możemy pozwolić sobie na 
oczyszczający uśmiech. Spojrzenie na 
ważne sprawy w swego rodzaju krzywym 
zwierciadle nie umniejsza ich, wręcz prze-
ciwnie, pozwala zmierzyć się z nimi bez 
zbędnego balastu i naleciałości.

Kluczowe, z punktu widzenia koncep-
cji przedstawienia, było zaproszenie do 
współpracy ukraińskiej aktorki Oksany 
Czerkaszyny. Spektakl, który ma mówić 
o trudnych stosunkach przygranicznych 
nie byłby autentyczny w swoich poszuki-
waniach, gdyby do scenicznego dialogu 
nie włączył osoby patrzącej na wszystko 
tylko z jednej perspektywy. Pojawienie 
się w obsadzie artystki z sąsiedniego kraju 
jest niewątpliwie największą zaletą tego 
projektu. To jest przykład dialogu, który 
warto rozwijać.

W artykule Post-teatr. Ucieczka z te-
atru. Ucieczka do teatru1 Tomasz 
Plata scharakteryzował tendencje 
współczesnego („nowego”) polskie-
go teatru jako inspirowane estetyką 
Jacques’a Ranciére’a próby prze-
kroczenia dychotomii widz – aktor 
poprzez autotematyczne zajęcie się 
samym sobą i własnymi mechani-
zmami tworzenia obrazów. Artyści 
z Teatru nieUGiętych, mimo amator-
skiej formy, w spektaklu Coś w ro-
dzaju gniewu zdają się świadomie 
wpisywać w ten nurt.

W minimalistycznym, tak pod wzglę-
dem scenografii (kilka krzeseł, rzutnik/
tablica do pisania), jak i rekwizytów czy 
kostiumów w przedstawieniu, studenci 
Uniwersytetu Gdańskiego zdecydowanie 
przekroczyli tytułową tematykę gniewu, 
mającego, zgodnie z informacją w pro-
gramie, stanowić oczyszczający punkt 
wyjścia w bezideowym społeczeństwie. 
Odpowiedzią na przesycone agresją rela-
cje międzyludzkie może być tylko twórcza 
frustracja, o tyle zbawienna, że zarazem 
pozwalająca przełamać opresyjne stosun-
ki władzy, ukryte w wielu (wszystkich?) 
instytucjach społecznych.

Osadzenie narracji w konwencji prze-
słuchania do grupy teatralnej pozwala ak-
torom pracującym pod opieką śp. Joanny 
Puzyny-Chojki wypowiedzieć ich własne 
(?) doświadczenia. Zabiegiem tym więc 

1 T. Plata, Post-teatr. Ucieczka z teatru. Ucieczka 
do teatru, „Polish Theatre Journal” 1(5)/2018.
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przynajmniej częściowo przełamują tra-
dycyjną iluzję teatru jako konstruowanych 
postaci i wpisują się w strategię opisaną 
przez Platę. Bohaterowie przedstawiają 
swoje intymne marzenia, plany, poraż-
ki, zwierzają się z konfliktów z bliskimi 
i dzielą uczuciami wstydu oraz upoko-
rzenia. Despotyczna kierowniczka pro-
jektu, odgrywana przez jedną z aktorek, 
stara się wykorzystać to przeciwko nim, 
jednak to wtłoczenie w formę (sugestyw-
nie wyrażone w pierwszej scenie, gdzie 
postaci obrysowują swoje ciała kredą) 
ostatecznie się nie udaje, właśnie dla-
tego, że to ujawnienie swoich słabości 
pozwala przekształcić je w atuty. Przez 
pozostałą część spektaklu aktorzy kon-
tynuują taktykę przełamywania podziału 
na oglądających i oglądanych, domagając 
się reakcji ze strony widzów (choć z róż-
nym skutkiem). Czym zwłaszcza spek-
takl ten odróżnia się od innych, równie 
chętnie wykorzystujących na scenie po-
dobne środki, jest to, że akcja zawiązuje 
się w znacznej mierze wokół początku 
procesu twórczego.

Zarazem jednak jest to próba prze-
pracowania politycznej niemocy kobiet. 
Tylko dwie osoby (w tym jedna w ramach 
akompaniamentu) spośród kilkuosobo-
wego składu aktorskiego to mężczyźni. 
W pewnym momencie to właśnie męska 
postać pojawiająca się na scenie przejmuje 
od złośliwej kierowniczki rolę dominują-
cej, negatywnej siły, wobec której pozo-
stałe bohaterki muszą się określić. Z rzut-
nika wyświetlane są nagrania z Czarnego 
Protestu, jedna z kobiet próbuje poderwać 
pozostałe do feministycznego zaangażo-
wania, ale bez skutku. Znudzony mężczy-
zna wyłącza film.

Ale właśnie w zestawieniu z pierw-
szym problemem zarysowanym przez 
twórców Czegoś w rodzaju gniewu zro-
zumiała staje się ta niejasność. Ranciére, 
o którym pisze Plata, silnie podkreśla po-
lityczny wymiar widzialności. Być może 
bez skutecznego przełamania dychotomii 
oglądający – oglądany, ukryty – wysta-
wiony, bierny – aktywny nie da się prze-
kroczyć analogicznych podziałów defi-
niujących postrzeganie sfery społecznej. 
Potwierdzić tę tezę może fakt, że aktorzy 
Teatru nieUGiętych, mimo obiecujących 
starań, nie zdołali zaktywizować widzów 
do nawiązania interakcji – stosunki na 
scenie i połowiczny sukces działań eman-
cypacyjnych byłyby więc tylko odbiciem 
tego stanu rzeczy. Bez przemiany pola wi-
dzenia pozostaje zatem tylko coś trudno 
opisywalnego, tak jakby gniew.

Festiwal Nowego Teatru to nie tylko 
spektakle konkursowe, koncerty 
czy wystawy. Od samego początku 
jest on także okazją do głębsze-
go przyjrzenia się kondycji teatru 
w  Polsce, porozmawiania o  tym, 
w jakiej sytuacji się znajduje i do-
kąd właściwie zmierza ta instytu-
cja. Również w tym roku nie mogło 
zabraknąć okazji do poruszenia 
podobnych tematów. 

Tegorocznemu panelowi dyskusyjnemu 
nadano tytuł Nowy Teatr – kondycja, idee, 
perspektywy. Wśród zaproszonych go-
ści znaleźli się przedstawiciele różnych 
środowisk teatralnych – krytycy, bada-
cze teatru, wykładowcy akademiccy. Ze-
spół panelistów składał się z profesora dr. 
hab. Zbigniewa Majchrowskiego, profesor 
dr hab. Joanny Ostrowskiej, dr. Patryka 
Kenckiego, Kaliny Zalewskiej, Jacka Sie-
radzkiego, Katarzyny Waligóry i Tomasza 
Domagały. Dyskusję poprowadziła dr Ka-
tarzyna Kręglewska. 

Spotkanie rozpoczęło się od wspo-
mnienia wieloletniej kuratorki i pomy-
słodawczyni festiwalu, niezwykle zaan-
gażowanej w tworzenie i rozpoznawanie 
„nowego teatru” w teatrze polskim, śp. 
Joanny Puzyny-Chojki. To ona, zdaniem 
profesor Joanny Ostrowskiej, była osobą 
utrzymującą festiwal na wysokim mery-
torycznie poziomie, poszukującą partne-
rów do dyskusji, pragnącą teatru, który 
dotrzymuje kroku rzeczywistości, ku-
ratorką niezwykle wrażliwą i czujną na 
nowe, adekwatne narzędzia opisu formy 
teatralnej. Do współpracy najchętniej za-
praszała twórców, którzy nie uciekają od 
diagnozowania problemów tego świata.

Podczas dyskusji podniesiono temat 
zasady wyróżniania niektórych spektakli 
terminem „nowy teatr”: czy kryterium 

włączenia przedstawienia w omawiany 
nurt byłoby wykorzystanie przez twórców 
nowinek technicznych, czy, jak sugero-
wano, sedno sprawy tkwi gdzieś znacz-
nie głębiej? Czy taki teatr powinien być 
zaangażowany społecznie i politycznie 
i czym różniłby się od teatru agitacyjnego 
lub ideologicznego? Czy omijając pewne 
tematy, odmawiając zajęcia stanowiska 
wobec pewnych kwestii także staje się 
teatrem politycznym? Nad powyższymi 
pytaniami obradowano dość burzliwie. 

Poglądy zaproszonych gości znacząco 
się od siebie różniły i rozkładały się na 
wielu poziomach. Profesor Majchrowski 
zwrócił uwagę na awans teatru tańca, 
wyodrębnieniu się sztuki choreograficz-
nej, a także na spektakle, których ce-
lem nie jest premiera, a proces twórczy 
i poprzedzające go badania społeczne 
i socjologiczne. Mówił także o dużym 
potencjale tkwiącym w nowych techno-
logiach. Katarzyna Waligóra zaznaczyła, 
że świadomość polityczna i społeczna ar-
tystów i badaczy powinna zacząć się już 
na poziomie własnego podwórka, opierać 
się na analizie stosunków teatralnych, 
walce z radykalną hierarchicznością in-
stytucji oraz wiązać się z upodmioto-
wieniem aktora. Ubolewała, że nie ma 
w Polsce reżysera, który w swojej pracy 
uwzględniłby cały aspekt społeczny, że 
nie ma spektakli powstających w obrębie 
środowisk wykluczonych, np. sceny qu-
eerowej. Również Kalina Zalewska była 
zdania, że nowy teatr jest miejscem eman-
cypacji aktora. Jacek Sieradzki zwrócił 
uwagę na wciąż silną skłonność dawania 
wielkiej wiary wszelkim nowościom, co 
może nieść ze sobą wiele pułapek. Jedną 
z nich jest próba podzielenia teatru na 
„artystyczny” i „nie-artystyczny”, przy 
czym ten, kto dzieli, zawsze deklaruje 
przynależność do tej pierwszej grupy. Dr 

Scena mnogości, moda na nowości
Joanna Adamiec
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Kencki z kolei podjął temat popularnej 
ostatnimi laty tendencji do wykorzysty-
wania w spektaklach prywatnej tożsamo-
ści aktorów, której użycie zaświadczać 
ma o „autentyczności” przekazu, lecz 
niestety, wywołuje skutek dokładnie od-
wrotny, czyli wprowadza widza w błąd. 
Teatr nierozłącznie związany jest z sy-
mulacją, a próba obalenia ramy teatralnej 
w ramach praktykowania sztuki teatral-
nej jest w zasadzie paradoksem. Kenc-
ki zwrócił również uwagę konieczność 
brania pod uwagę komercyjnego aspektu 
teatru, mianowicie całej strategii sprze-
daży spektaklu, która wynika z zasad 
ustroju gospodarczego, w którym żyjemy. 
W owym „skrajaniu sztuki pod widza” 
z kolei profesor Majchrowski dostrzegł 
kolejną pułapkę związaną z tym, że najle-
piej sprzedaje się poprawność polityczna, 
dlatego dba się o jej obecność w spekta-
klach w pierwszej kolejności. Stąd wnio-
sek, że współczesny teatr nie jest już 
teatrem transgresyjnym. Znajduje się za 
to w regresie w porównaniu do przekro-
czeń, które zostały dokonane w teatrze 
chociażby w latach 70. XX wieku.

Podczas żywo toczącej się dyskusji 
prawo do wypowiedzenia się otrzymała 
także widownia. Słuchacze pytali między 
innymi o to, jakim „-izmem” określić 
współczesne mody panujące w sztuce 
oraz w jakich warunkach (nie)fortunno-
ści teatr byłby w stanie obrazić czyjeś 
uczucia religijne.

Bardzo wyraźnie widać było, że za-
gadnienia poddawane wspólnemu namy-
słowi wiążą się z niezliczonymi kontek-
stami i światopoglądami, tak, że trudno 
było w ciągu godziny wypracować na 
nie wspólne odpowiedzi. Zaproszeni go-
ście wypowiadali się z różnych punktów 
widzenia, odwoływali się do swojej wie-
dzy i własnych doświadczeń teatralnych 
sprzed lat, z rozmaitych miejsc świata. 
Dzięki tak zróżnicowanemu gronu roz-
mówców – zarówno specjalistów, jak 
i uczestników – zarysowało się wiele 
linii napięcia, ale także miejsc poten-
cjalnej zgody. 

Na zakończenie profesor Joanna 
Ostrowska i Tomasz Domagała przyto-
czyli rozluźniające atmosferę anegdo-
ty, a dyrektor Jan Nowara zapewnił, że 
dołoży wszelkich starań, aby Festiwal 
Nowego Teatru nie zniknął z teatralnej 
mapy Polski i aby idea Joanny Puzyny-
-Chojki była kontynuowana.

Wszędzie i nigdzie
Anna Olszak

„Superbohaterka”, „punkowa femi-
nistka”, „ekscentryczna performer-
ka”, która „kocha i cierpi za miliony” 
zabiera głos w imieniu kobiet, aby 
zwrócić uwagę na nierówności spo-
łeczne. Mówi o  swoich własnych, 
prywatnych doświadczeniach, któ-
re stały się impulsem twórczego 
procesu. 

Duet SIKSA, stworzony przez wokalist-
kę Alex Freiheit (Aleksandrę Dudczak) 
i jej chłopaka, basistę Buriego (Piotra 
Buratyńskiego) jest nowym głosem na 
polskiej punkowej scenie. SIKSA to rów-
nież postać, w którą wciela się artyst-
ka. Poruszając się na granicy różnych 
sztuk scenicznych znosi bariery wy-
znaczane przez społeczne konwenanse. 
Szum medialny wokół zespołu rozpo-
czął się po jego występie na OFF Festi-
valu w Katowicach w 2017 roku. Od-
biorców zszokowała forma widowiska, 
a także treść wypowiadanych przez ar-
tystkę słów. Warstwa muzyczna, za którą 
odpowiedzialny jest Buri, opiera się na 
dynamicznym rytmie i brudnych dźwię-
kach basu. Punkowe, surowe brzmienie 
cechuje minimalizm, kontrastujący z po-
stacią wytwarzaną przez Alex. Ona z ko-
lei wymyka się prostym klasyfikacjom. 
Jej wygląd i charakteryzacja oraz forma 
przedstawienia i treść utworów rozsadzają 
kolejne ramy, w które próbują wtłoczyć 
artystkę media, badacze, fani. Kluczowy-
mi cechami „siksowatości” są szczupła, 
androgyniczna wręcz sylwetka i drobne 
rysy twarzy Alex, które składają się obraz 
nastoletniej dziewczyny. Istotną rolę pełni 
również charakteryzacja i kostium. Bun-
tując się przeciwko stereotypowemu po-
strzeganiu kobiety jako istoty delikatnej, 
artystka nakłada mocny makijaż (składa-
jący się z dużej ilości brokatu) i kolorowe 
peruki, doczepia włosy lub pozbawia się 
ich całkowicie, ostatnio goląc głowę na 
łyso. Kostium stanowi połączenie wy-
zywających, odkrywających ciało ubrań 
i kiczowatej, często za luźnej odzieży, 
która wygląda na wygrzebaną z kosza na 
śmieci. Ostatnio za ekstrawagancki look 
SIKSY odpowiada projektant Tomasz Ar-
mada, dyrektor kreatywny Domu Mody 
Limanka. Wyżej wymienione atrybuty 
tworzą sceniczną postać SIKSY. Freiheit 
nazywa to „wizerunkiem zniekształconej 

seksowności”1. Przyglądaniu się wokalist-
ce w zamierzeniu towarzyszyć ma uczu-
cie dysonansu – coś powinno zgrzytać, 
nie pasować.

W jednym z wywiadów Alex powie-
działa: „uważam, że Siksa pasuje wszędzie 
i nigdzie”2. Z rozwinięcia jej wypowie-
dzi wynika, że chce zostać zrozumiana 
przez każdego widza. Freiheit wciela się 
w postać dziewczyny z osiedla, która uży-
wa przekleństw i uproszczeń, lubuje się 
w ostrym i wulgarnym słownictwie. Mówi 
wieloma językami: nastolatka z wielkiej 
płyty, patrioty ubranego w koszulkę z Pol-
ską Walczącą, celebrytki czy wystrojonej 
małolaty. Tworzy różne sylwetki, przez 
które przepuszcza własne doświadczenia. 
Gra z wizerunkami tych postaci, komen-
tując ich zachowanie ze swojej perspekty-
wy. Wykorzystuje do tego różne techniki: 
monologuje, krzyczy, śpiewa. Artystka 
porusza się na pograniczu sztuk perfor-
matywnych i koncertu. Mówi o swoich 
przykrych przeżyciach, frustracjach, roz-
czarowaniach. Dla wzmocnienia przekazu 
demonstruje zadawanie bólu ciału, które 
często jest tematem jej twórczości – zdzie-
ra sobie kolana i nabija siniaki miotając 
się na scenie i wśród widowni. 

Podczas występu na Demonstracji An-
tyfaszystowskiej w Poznaniu artystka spa-
rafrazowała słowa wypowiedziane przez 
Gustawa-Konrada z Mickiewiczowskich 
Dziadów: „Nazywam się Siksa, bo za mi-
liony siks kocham i cierpię katusze, nie 

1 A. Pajęcka, Siksa: To jest zemsta na wrogu. Taki 
Kill Bill, http://www.entertheroom.pl/life/22-
wywiady/7420-siksa-to-jest-zemsta-na-wroga-
taki-kill-bill, (dostęp: 10.11.2018).
2 Tamże.
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wiem, czy wiesz, ale jest nas milion”3. Jej 
głos jest szczególnie głosem kobiet spy-
chanych na margines widzialności spo-
łecznej. Twórczość zespołu jest mocną 
krytyką szowinizmu, rasizmu i homofo-
bii. Niezgoda duetu na nierówne trakto-
wanie kobiet wzbudziła w wielu osobach 
(wdzięcznych na zwrócenie uwagi na ten 
temat) odwagę, by również publicznie za-
brać głos. Alex mówi ze sceny o swoich 
intymnych doświadczeniach związanych 
z gwałtem w związku i bolesnym seksem. 
W wywiadzie przyznaje, że taka publiczna 
spowiedź dla niej formą terapii4. Dziew-
czyna przekracza swoje osobiste granice, 
przepracowując dotkliwe przeżycia, a tak-
że przełamując społeczne tabu. Swoją 
twórczość dzieli na sety, ponieważ, jak 
twierdzi, SIKSA stopniowo dojrzewa do 
pewnych tematów poruszanych na forum. 
Początkowo mówiła głównie o swoim 
ciele, anoreksji i bulimii. Późniejszy set, 
nazwany Zemstą na wrogu, opowiadał 
o przemocy wobec kobiet. Zapytana, czy 
zna swoje granice, odpowiada że „chyba 
ich nie ma”5.3Dla Alex SIKSA może mó-
wić o wszystkim, a więc również o spra-
wach prywatnych i intymnych.

Treść wypowiadanych przez artystkę 
słów podczas poszczególnych setów bu-
dzi kontrowersje. Na Facebooku powsta-
ła strona „Ogólnopolski bojkot koncertu 
zespołu SIKSA na OFF Festivalu”. Nie-
zadowoleni odbiorcy zwracali uwagę na 
wulgarny i brutalny język, feministyczne, 
lewicowe, niezrozumiałe slogany oraz ko-
mentarze dotyczące patriotycznej Polski. 
To, co mówi SIKSA, bywa niewygodne 
dla słuchaczy. Co istotne, artystka dąży 
do kontaktu (wzrokowego i cielesnego) ze 
swoją widownią. Dodając do tego wspo-
mnianą już tematykę, język i formułę wy-
stępu, widać wyraźnie, że SIKSA nosi 
większość barier komunikacjnych wy-
stępujących w relacji performer – widz. 
Pomimo różnych opinii na temat swojej 
twórczości, zespół planuje kolejne prze-
miany, które będą igrać z granicami wy-
twarzanymi przez społeczeństwo.

3 Występ SIKSY na Demonstracji Antyfa-
szystowskiej w Poznaniu, https://www.youtu-
be.com/watch?v=vHUA4W6pIio, (dostęp: 
10.11.2018).
4 J. Smoleń, Siksa mówi wszystko, http://kul-
turadogorynogami.pl/2017/11/04/siksa-mowi-
-wszystko-rozmowa-z-alex-freiheit/, (dostęp: 
10.11.2018).
5 Tamże.

To nie pierwszy raz, gdy współpracuje 
pani z Mirosławem Wlekłym – kore-
spondentem „Dużego Formatu”. Skąd 
pomysł robienia spektakli na podstawie 
reportażu?
Lwów nie oddamy to już trzeci spektakl na 
bazie reportażu, który robimy wspólnie. 
Zaczęłam używać tej formy intuicyjnie 
jeszcze podczas studiów. Wszystko roz-
poczęło się od przygotowań pracy zalicze-
niowej na zajęcia z dramaturgii u profeso-
ra Grzegorza Niziołka na temat różnych 
sposobów prowadzenia narracji. Wtedy 
interesowałam się już wątkiem polsko-
-ukraińskim. Zdecydowałam się wówczas 
zrobić wywiady z ludźmi, którzy przeżyli 
rzeź wołyńską, aby przyjrzeć się, w jaki 
sposób budują oni swoją narrację i dzięki 
temu stworzyć własną. Później profesor 
Niziołek zaprosił mnie do projektu POP 
UP w Bydgoszczy, którego był kurato-
rem. Owocem tej współpracy była Сварка 
(swarka) – spektakl na kanwie reportażu. 
Wtedy poczułam, że jest to zdecydowanie 
moja forma. Później razem z profesorem 
Niziołkiem i Mirosławem Wlekłym zrobi-
liśmy Bóg w dom – przedstawienie o życiu 
muzułmanów w Europie i polskiej kseno-
fobii. Pojechaliśmy do Paryża i Brukseli, 
aby porozmawiać z wyznawcami islamu 

i na podstawie zebranych rozmów poka-
zać, że religia ta ma wiele twarzy.

Jak wyglądało konstruowanie archi-
wum do spektaklu Lwów nie oddamy?
Od samego początku staraliśmy się ja-
sno określić temat, pod kątem którego 
będziemy zbierać materiały. Chcieliśmy 
znaleźć jak największą liczbę osób, któ-
re mogły przekazać nam różne opinie 
na temat relacji polsko-ukraińskich na 
terenach przygranicznych. Według tego 
klucza zgromadziliśmy bazę rozmówców, 
z którymi postanowiliśmy się umówić 
i spotkać. Oczywiście w trakcie robie-
nia reportażu pojawiają się nowe wątki 
i bohaterowie, którzy z jakiegoś powo-
du stają się istotni. Na początku pracy 
materiały wybiera się intuicyjnie, ale 
w dalszych etapach trzeba dokonać selek-
cji – niektóre fragmenty należy odłożyć 
i wrócić do nich dopiero za jakiś czas. 
Praca przy wyborze źródeł, które znajdą 
się w ostatecznej wersji spektaklu, jest 
zawsze najtrudniejszym etapem Pod-
czas przygotowań do Lwów nie oddamy 
mieliśmy oczywiście tonę nagrań, które 
trzeba było przesłuchać, przetworzyć 
i uporządkować. W tym pomógł nam 
Marcin Napiórkowski – semiotyk kultury.

Staram się robić teatr  
zaangażowany
Z Katarzyną Szyngierą, reżyserką spektaklu Lwów nie 
oddamy, rozmawia Katarzyna Bolec
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Lwów nie oddamy miał swoja premierę 
podczas 1. Międzynarodowego Festi-
walu Sztuk TRANS/ MISJE w sierp-
niu tego roku. Jaka jest recepcja tego 
przedstawienia wśród polskiej publicz-
ności? Czy jest ona w ogóle mierzalna?
Myślę, że recepcja tego przedstawienia 
jest raczej pozytywna. Naszym zamiarem 
jako twórców spektaklu było, aby ludzie 
o różnych poglądach i stopniu znajomości 
tematu polsko-ukraińskiej postpamięci, 
mogli znaleźć coś dla siebie. W naszym 
przedstawieniu staraliśmy się pokazać 
jak najwięcej przeciwstawnych opinii 
i poglądów. Zależało nam na tym, aby 
prezentowane treści były jak najbardziej 
obiektywne, ale nie traciły na sile swojego 
przekazu. Nie baliśmy się pokazać rzeczy, 
które są kontrowersyjne, bolesne i trudne. 

Napięcie na linii aktorzy – reżyser od-
czuwalne w spektaklu było tylko kon-
wencją czy miało miejsce naprawdę?
Ten rodzaj napięcia zawsze występuje 
w spektaklu. W przypadku Lwów nie od-
damy miało ono podłoże światopoglądo-
we – aktorzy reprezentowali odmienne 
punkty widzenia na kwestie poruszane 
w przedstawieniu. Jako twórcy starali-
śmy się przełożyć to napięcie na scenę 
w niezmienionej formie. Zespół Teatru im. 
Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie z go-
ścinnym udziałem Oksany Czerkaszyny 
wykazał się ogromnym profesjonalizmem 
i mądrością w podejściu do tematu relacji 
polsko-ukraińskich. Wspólnie przepraco-
waliśmy konflikty, które wyniknęły pod-
czas prób i nauczyliśmy się o nich opo-
wiadać. To, co się między nami dzieje na 
scenie, jest w pewnym sensie opowieścią 
w pigułce o polsko-ukraińskich relacjach 
i problemach.

Lwów nie oddamy to spektakl konkur-
sowy na Festiwalu Nowego Teatru. Co 
to znaczy dla Katarzyny Szyngiery – re-
żyserki, czy identyfikuje się pani z tym 
nurtem?
W moim odczuciu teatr jest przede wszyst-
kim przestrzenią do dialogu, miejscem, 
w którym można poruszać trudne tematy: 
wykluczenia, obcości i inności. Staram 
się robić spektakle, które są zaangażo-
wane, krytyczne i polityczne. Dla mnie 
tak zwany „nowy teatr” porusza przede 
wszystkim gorące tematy i istnieje w de-
bacie publicznej.
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Agata M. Skrzypek – redaktorka-wizjo-
nerka, przez ostatnie 6 dni spała w sumie 
14 godzin, wypiła 30 kaw i poprawiła 
50 tekstów. Posiada umiejętność biloka-
cji, w rozmaitych teatralnych zawodach 
rozgościła się już na dobre. W ramach 
typów i anty-typów przyznaje Jednoroż-
ki i Osiołki.
BROKATOWY JEDNOROŻEK dla 
Lwów nie oddamy w reżyserii Katarzy-
ny Szyngiery za błyskotliwe ujęcie (po)
ważnego tematu, świetną dramaturgię 
i autorski styl wypowiedzi.
SMUTNY OSIOŁEK dla Hańby za sza-
lenie okrutne potraktowanie spadających 
z dużej wysokości książek. I nie tylko 
książek. Cyt, cyt!

Agata Kwiatkowska – mieszka w Kra-
kowie, chociaż ostatnio to bardziej na 
festiwalach. Hobbystycznie bije teatralne 
rekordy czasowe, ale odkąd Michał Za-
dara zrobił przeszło czternastogodzinne 
Dziady nie widzi możliwości rozwoju. 
W teatrze lubi nie wiedzieć i wiercić się 
na siedzeniu.
ZŁOTE SERCE: dla wszystkich prze-
cudownych osób pracujących w Teatrze 
im. Wandy Siemaszkowej za uśmiech 
i serdeczność, bez których festiwalowe 
doświadczenie nie byłoby takie samo.
NAJLEPSZY SPEKTAKL: Lwów nie od-
damy! BO TAK.
WYRÓŻNIENIE: dla zespołu Ku Klux 
Klan. W krainie miłości za uczciwe 
i uważne stąpanie po grząskim gruncie 
oraz świadomość zagrożeń wiążących 
się ze sposobem prowadzenia narracji, 
na jaki się zdecydowali.

Mateusz Kaliński – urodził się w 1993 
roku w Warszawie. Urwał mu się film 
pięć lat temu i obudził się w Rzeszowie na 

festiwalu teatralnym. Stwier-
dził, że całkiem tu fajnie i na-
pisał kilka tekstów oraz naryso-
wał kilka ośmiorniczek. Raczej 
spokojny, ponury, śmieszek. 
W antykwariacie przy PKP 
Rzeszów Główny kupił za 8 
złotych ładne wydanie Lalki 
z 1968 roku w dobrym stanie 
i chciałby się tym pochwalić. 
„Plus i minus to jedyne, co wi-
dzę”, więc:
(+) Orestes, reż. Michał Zadara 

Za pokazanie, że wiekowy Eurypides po-
trafi jeszcze oddychać pełną piersią bez 
umowności i przymykania oczu (czyli 
udawania, że coś nie jest teatrem, podczas 
gdy teatrem jest wszystko). Dodatkowo 
za elektryzujące odegranie Elektry przez 
Barbarę Wysocką.
(-) Sprawiedliwi. Historia rodziny Ulmów, 
reż. Benjamin M. Bukowski
Za mieszankę uproszczeń, stereotypów 
i pomnikowości tam, gdzie historia nie 
może być opowiedziana, ale też nie może 
zostać przemilczana. Najbardziej smucą 
spektakle, którym nie udaje się sprostać 
podejmowanej tematyce.

Joanna Adamiec – studentka I roku 
Wiedzy o Teatrze na Akademii Teatral-
nej w Warszawie. Jest zachwycona te-
atrem, a w szczególności spektaklami, 
których do końca nie rozumie. Uwielbia 
poznawać nowych ludzi. Nie wie, co chce 
robić w przyszłości, ale pewnie będzie 
to związane z dużą ilością wypijanych 
dziennie kaw.
WYRÓŻNIENIE 1: Dla Orestesa w reży-
serii Michała Zadary za uczynienie sztuki 
Eurypidesa współczesną i za wpadającą 
w ucho muzykę.
WYRÓŻNIENIE 2: Dla Lwów nie od-
damy Katarzyny Szyngiery za cudowny 
pomysł monologu aktora zawieszonego 
w przestrzeni kosmicznej na tle gwiazd 
oraz za mądry, a jednocześnie niekonwen-
cjonalny spektakl.
NAGRODA SPECJALNA: Dla Pań szat-
niarek z Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie za życzliwość i cierpliwe 
czekanie na odbiór kurtki po nawet naj-
dłużej ciągnących się wywiadach z reży-
serami spektakli.

Wiktoria Tabak – trochę mniej „zLupo-
wana” niż przed rokiem, choć skutki tej 

Lwów nie  oddamy w reż yseri i  Katarz yny Sz yngier y,  
fot.  Maciej  Mikulski

Orestes  w reż yseri i  Michała Zadar y,  
fot.  Krz ysztof  Biel iński

Ku Klux Klan.  W krainie  miłośc i  w reż yseri i  Macieja 
Podstawnego,  fot.  Paweł  JaNic  Janicki

Redakcja typuje (i się przedstawia) dzikiej fascynacji wciąż da się zauwa-
żyć. Na Festiwalu widziała tylko dwa 
spektakle, co uniemożliwia jej przyznanie 
Kolorowych Lup tudzież innych wyróż-
nień, ale jest pod ogromnym wrażeniem 
zabrzańskiego zespołu teatralnego (Ku 
Klux Klan. W krainie miłości) i na pewno 
w najbliższej przyszłości dopisze to miej-
sce do swojej listy MUST SEE.

Katarzyna Bolec – oprócz swojego zapa-
rzacza do herbaty najbardziej lubi spacery 
nad Wisłokiem i wypady na miasto. Czyta, 
pisze, nie rysuje. Miłośniczka książeczek 
Erica Carle’a i muzyki Neila Younga. 
Znajomość z teatrem – w fazie rozwoju.
TYP: Orestes w reżyserii Michała Zada-
ry za tragedię bez patosu i chór grający 
indie rock w tle.
ANTY-TYP: Maurycy Beniowski (Be-
niowski. Ballada bez bohatera) za to, że 
ani raz nie pojawił się na scenie, mimo 

fot.  Rafał  Rałowski
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tego że śpiewano o nim fantastyczne pie-
śni w nowoczesnych aranżacjach.

Piotr Gaszczyński – absolwent filologii 
polskiej i teatrologii na UJ; miłośnik gro-
teski pod każdą postacią, fan Mancheste-
ru United; w świecie przerażają go dwie 
rzeczy: ćmy i niewyciszone telefony pod-
czas spektaklu; obecnie dyrektor Teatru 
Życia Dziecięcego, czyli jednej ze szkół 
podstawowych w Krakowie.
NAJLEPSZY SPEKTAKL: Ku Klux Klan. 
W krainie miłości w reż. Macieja Podstaw-
nego za pomysłowe przedstawienie rze-
czywistości jako bardziej groteskowej, niż 
spektakl o niej. Za charyzmatyczne i prze-
rażająco przekonywujące kazanie pastora 
o tym, że Jezus kocha tylko białych.
WYRÓŻNIENIE: Lwów nie oddamy 
w reż. Katarzyny Szyngiery za groteskę, 
która wyzwala z okowów stereotypu. Za 
śmiech, który łączy.

Tegoroczne festiwalowe pożegna-
nie będzie taneczne i  muzyczne. 
Rafał Dziwisz wraz z sześciorgiem 
studentów wydziału wokalno-aktor-
skiego krakowskiej AST postanowił 
przenieść do teatru nowojorską fan-
tazję Doroty Masłowskiej. Powieść 
Kochanie, zabiłam nasze koty jest, 
podobnie jak inne utwory pisarki, 
bardzo wdzięcznym i dźwięcznym 
materiałem na sceniczną adaptację. 
Za muzykę w spektaklu odpowiada 
Dawid Sulej Rudnicki, którego rze-
szowska publiczność może kojarzyć 
z prezentowanego w zeszłym roku 
i znakomicie przyjętego spektaklu 
Do dna – tym bardziej obiecująca 
wydaje się tegoroczna propozycja.

Akcja powieści rozgrywa się w mieście 
będącym polskim wyobrażeniem Nowego 

Jorku. Język, jakim posługuje się autor-
ka, momentami wydaje się przeklejonym 
z translatora Google tłumaczeniem z an-
gielskiego. Nie znaczy to, że jest pozba-
wiony charakteryzujących styl laureatki 
Nagrody Literackiej „Nike” cynicznego 
humoru, ironii i lingwistycznej woltyżerki. 

Główne bohaterki, Farah i Joanne, 
aspirują do innego życia niż to, które 
wiodą w świecie powierzchownych, in-
stagramowych relacji. Masłowska kreśli 
obraz pokolenia marzącego o konsump-
cyjnym spełnieniu, a doświadczającego 
jedynie egzystencjalnej pustki. Jednak, 
jak to u Masłowskiej – temat serio, forma 
buffo. Na scenie zobaczymy utalentowa-
nych młodych aktorów i aktorki, którzy 
w towarzystwie grającego na żywo pro-
fesjonalnego bandu opowiedzą, wyśpie-
wają i wytańczą swoją interpretację tej 
pokoleniowej diagnozy.

Zabójczy wodewil
Agata Kwiatkowska

Hańba  w reż yseri i  Marcina Wierzchowskiego,  
fot.  K laudyna Schuber t

fo
t. 

Ew
el

in
a 

Ko
ni

or
-S

ło
w

iń
sk

a

B eniowski .  B al lada bez  boha tera w reż yseri i  Małgorzat y 
Warsickiej,  fot.  Natal ia  Kabanow 

Kochanie,  zabi łam na sze kot y  w reż yseri i  Rafała Dziwisza, 
fot.  Ewelina Konior-Słowińska
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Psychotest
Rozwiąż psychotest i przekonaj się, jakie pieskie życie jest ci teatralnie przeznaczone!

W każdym pytaniu zakreśl odpowiedź a, b lub c. Bądź spontaniczny i zaufaj swoim pierwszym skojarzeniom.

Co zabierasz ze sobą na bezludną wyspę?
A) kurę
B) kubek
C) katalizator

Musisz zdecydować jakie zboże zasiać na swoim polu. 
Wybierasz...
A) owies
B) pszenicę
C) kukurydzę

Jaki kolor najbardziej lubisz?
A) różowy
B) zielony
C) khaki

Twoja ulubiona przestrzeń, to...
A) ulica
B) dom
C) galeria handlowa

Podlicz teraz swoje odpowiedzi.

Najwięcej odpowiedzi A: Jesteś teatralnym LABRADOREM. 
Jesteś entuzjastycznie nastawiony do każdego spektaklu. Uważasz, że każde przedstawienie to nowe doświadczenie. Najprawdo-
podobniej wybierzesz się do teatru także na rzeczy odradzane ci przez twoje otoczenie, aby przekonać się, czy rzeczywiście jest 
tak źle, jak twierdzą wszyscy.

Najwięcej odpowiedzi B: Jesteś teatralnym PUDLEM.
Wybierasz raczej konwencjonalne, cieszące się dużym uznaniem społecznym spektakle i zaufanych reżyserów. Lubisz wyjść do 
teatru w eleganckim wieczorowym stroju, a później długo dyskutować o tym, co działo się na scenie.

Najwięcej odpowiedzi C: Jesteś teatralnym HUSKY.
Nie lubisz tradycyjnego teatru, ciągle szukasz nowych form wyrazu. Nie potrafisz być wierny jednemu reżyserowi czy jednej es-
tetyce. Spektakl albo powala cię na kolana, albo z niego wychodzisz.

Uwaga! Psychotest ma jedynie rozrywkowy charakter. Autorka quizu nie ma psychologicznego wykształcenia, a odpowiedzi były 
konstruowane w nocy, więc proszę nie doszukiwać się w nich głębszego sensu.


