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CHRISTOPH SCHLINGENSIEF – 
PATRON „NOWEGO TEATRU”

Anna Petynia/Teatralia: 
Startujemy z drugą edycją zupeł-
nie nowej odsłony Rzeszowskich 
Spotkań Teatralnych. Jakie zmiany 
wprowadziła Pani do festiwalowej 
formuły po pierwszej, dość ryzykow-
nej edycji?
Joanna Puzyna-Chojka:
Nie da się ukryć, że wciąż „uczę się” 
Rzeszowa. Moją główną przestrzenią,  
w której żyję i pracuję na co dzień, 
jest Gdańsk, ulokowany na przeciw-
ległym biegunie Polski, i to nie tyl-
ko w geograficznym sensie. Trud-
no porównywać te ośrodki także  
z innej perspektywy, na przykład pod 

kątem potencjału artystycznego, ska-
li i różnorodności oferty kulturalnej,  
od której zależy z kolei otwarcie publicz-
ności na rozmaite „niekonwencjonal-
ne” formy uczestnictwa w zdarzeniach 
teatralnych. Rzeszów jest miastem  
z jednym teatrem dramatycznym 
sprofilowanym na dorosłego widza;  
z widownią, która ma – mówiąc 
ostrożnie – ograniczoną gotowość  
do obcowania ze sztuką wchodzącą  
w kolizję z jej wyobrażeniami i nawy-
kami. Zeszłoroczna edycja – pierwsza 
organizowana pod hasłem Festiwal  
Nowego Teatru – była dość dotkliwą 
konfrontacją z tą rzeczywistością…

Z drugiej strony nie widzę sensu orga-
nizowania festiwalu, na którym poka-
zuje się tylko to, co już zostało uznane 
za wartość, zapraszając spektakle arty-
stów namaszczonych na gwiazdy. Jeśli 
już ulegać festiwalomanii, albo wręcz 
festiwalozie jako osobliwej chorobie, 
na którą cierpi dziś polski teatr, to po 
to, żeby tworzyć jakąś nową jakość – 
inspirować nowe zjawiska przez zama-
wianie spektakli w trybie koprodukcji 
czy choćby aranżowanie wspólnego 
spotkania artystów; przez rozmaite for-
my pracy warsztatowej, z której w ko-
lejnych odsłonach festiwalu ma szansę 
zrodzić się nowy spektakl; wreszcie – 
to najważniejsza rola – przez oswajanie 
publiczności z innym teatrem niż ten, 
z którym styka się ona poza tym świą-
tecznym czasem. Dlatego nie wycofuję 
się z obranej drogi, z założonego profi-
lu festiwalu. Może tylko inaczej forma-
tuję program, lokując obszar „ekscesu  
i skandalu” na jego obrzeżach, w zesta-
wie imprez towarzyszących.

Znam wiele osób, które uważają 
że teatr może być albo zły, albo do-
bry. Nie wyróżniają tworu, zwanego 
przez nas teatrem nowym. Proszę mi 
powiedzieć, jakimi wyróżnikami dla 
Pani, jako selekcjonerki, charaktery-
zuje się teatr nowy.
Zgodnie z moją intencją nazwa festi-
walu wskazywać ma na poszukiwanie 
nowej koncepcji dramatyczności i – co 
się z tym wiąże – na przesuwanie gra-
nic teatru w kierunku innych dziedzin  
i gatunków sztuki: performansu, kon-
certu, wideoinstalacji. Ten ruch wywo-
łany jest w znacznej mierze przez eks-
pansję technologii cyfrowych i nowych 
mediów, która wymusza redefinicję sta-
rych mediów, w tym teatru. Stąd też od 

Z Joanną Puzyną-Chojką, dyrektorem RST – Festiwalu Teatru 
Nowego rozmawia Anna Petynia
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początku deklarowaliśmy zainteresowa-
nie spektaklami tworzonymi ze świado-
mością tych zmian, choć niekoniecznie 
musi to uwidaczniać się przez nadobec-
ność projekcji filmowych czy kamer  
na scenie. Częstokroć ten wpływ no-
wych mediów przenika do teatru 
w bardziej dyskretnej formie, tym 
groźniejszej, że otwierającej pole  
do manipulacji percepcją widza.
Inny aspekt nowości wynika z potrze-
by „wąchania czasu” – nasłuchiwania 
głosów, wyłuskiwania tematów i form, 
które w danym sezonie wydają się do-
minujące, wyznaczając rozmaite pola 
styku między artystami. Chcę bowiem 
widzieć teatr w sieci powiązań, jako 
istotny element życia publicznego:  
odbicie toczących się w nim spo-
rów, projekcję możliwych scenariu-
szy, wreszcie – to najbardziej utopij-
ny koncept – narzędzie formowania 
świadomości widzów, uwalniania jej  
od zbiorowych lęków i fantazmatów, 
które dziś osłabiają naszą gotowość  
do gestów solidarności z rzeszą uchodź-
ców napływających do Europy z krajów 
objętych wojną.

W tym roku „nowość” teatru zama-
nifestuje się w jeszcze innym wymia-
rze. Festiwal zamyka bowiem pokaz 
spektaklu dyplomowego studentów 
Wydziału Aktorskiego wrocławskiej  
filii PWST w Krakowie – Lew na uli-
cy Judith Thompson w reżyserii Ceza-
rego Ibera. Chciałabym, żeby stało się  
to pewną tradycją rzeszowskiego fe-
stiwalu, który powinien stwarzać moż-
liwość konfrontowania się z tutejszą 
widownią także tym najmłodszym 
adeptom sztuki scenicznej, którzy do-
piero rozpoczynają swoją przygodę z 
teatrem. Nie tylko aktorom, ale też re-
żyserom czy dramatopisarzom.

Co było największym problemem or-
ganizacyjnym przy drugiej edycji?
Problemy, z jakimi borykamy się jako 
organizatorzy festiwalu, można po-
dzielić na dwie grupy: stałe czy wręcz 
nieusuwalne oraz te, które wynikają  
z koncepcji programowej danej edycji.  
Do tej pierwszej grupy należą ograni-
czenia związane z przestrzenią prezen-
tacji spektakli, zawężoną praktycznie 
do Dużej Sceny Teatru im. Siemaszko-
wej, która wbrew swej dumnej nazwie 
ma raczej skromne gabaryty i wiele 
spektakli zwyczajnie się na niej nie 

spektakli teatralnych niemieckiego arty-
sty, a także przygotowany specjalnie na 
festiwal performance A Tobie drzazgę!, 
inspirowany jego doświadczeniem bio-
graficznym. Kłopotliwe było zwłaszcza 
zdobycie praw autorskich, uzależnione 
od zaakceptowania koncepcji naszego 
projektu przez wdowę, Aino Laberenz.

Dlaczego pojawił się Schlingen-
sief jako patron tegorocznej edycji  
rzeszowskiego festiwalu?
Kiedy rok temu wymyślałam koncepcję 
drugiej edycji rzeszowskiego festiwa-
lu, Christoph Schlingensief intrygował 
mnie przede wszystkim jako patron „no-
wego teatru” – tak zdefiniowanego, jak 
to uczyniłam przed chwilą. Jego twór-
czość jest bowiem przykładem sztuki 
totalnej, manifestacyjnie naruszającej 
wszelkie granice, podejmującej zaka-
zane, tabuizowane tematy, sięgającej po 
niedozwolone środki „perswazji”. Ale 
rzeczywistość dopisała scenariusz, któ-
ry o wiele głębiej wchodzi w dialog z 
tym artystą, każąc zastanowić się, na ile 
stosowana przez niego strategia może 
stać się wskazówką dla twórców dekla-
rujących swoją społeczną wrażliwość. 
To pytanie stało się dziś, w sytuacji na-
silających się konfliktów społecznych  
i politycznych, szczególnie ważne.

Kontekst twórczości Schlingensiefa 
wyznaczy nadrzędny temat tegorocz-
nej edycji festiwalu, zawarty w pytaniu  
o rolę artysty w nowoczesnym, postde-
mokratycznym społeczeństwie, w cza-
sach społecznego wrzenia wywołanego 
falą imigrantów z Afryki i dźwiękami 
wojennych werbli dochodzących zza 
naszej wschodniej granicy. Stąd w pro-
gramie festiwalu znalazły się spektakle 
wchodzące w bezkompromisowy dia-
log z rzeczywistością, zaangażowane  
w budzenie uśpionych sumień współ-
czesnych konsumentów kultury, ale  
i portretujące samych artystów – ich po-
stawy, fobie, traumy.

Na które punkty programu festiwa-
lu publiczność powinna szczególnie 
zwrócić uwagę?
Jestem przekonana, że każdy festi-
wal powinien mieć swoją dramatur-
gię, ujawnioną przez zestawienie ze 
sobą spektakli, tekstów, obrazów, idei, 
wreszcie – ludzi. Ta sieć powiązań ma 
szansę przekształcić go w miejsce,  
w którym wykluwają się, a czasem 

mieści (choćby Wycinka wg Thomasa 
Bernharda w reżyserii Krystiana Lupy, 
którą bardzo chcieliśmy rzeszowianom 
pokazać). Na dodatek wśród polskich 
reżyserów nastała swoista moda na gra-
nie w intymnym kontakcie z publicz-
nością, stąd większość spektakli musi 
zmieścić się na tej niedużej scenie ra-
zem z widzami. Bardzo nad tym boleję, 
bo to mocno ogranicza liczbę miejsc, 
jakie możemy zaoferować rzeszowia-
nom. Widownia niektórych spektakli 
obliczona jest jedynie na kilkadziesiąt 
osób! Tego ograniczenia jednak nie 
przeskoczymy.

Drugim problemem z kategorii „sta-
łych” jest oczywiście niski budżet. 
Mimo że w tym roku dostaliśmy ponad 
dwukrotnie wyższą dotację ministe-
rialną (co traktujemy jako nagrodę za 
odważną decyzję o zmianie formuły fe-
stiwalu), to wciąż dysponujemy mniej 
więcej połową kwoty, jaką mają zagwa-
rantowaną inne ogólnopolskie festiwa-
le o zbliżonym formacie – w Gdyni, 
Bydgoszczy, Lublinie czy Katowicach. 
Nasz budżet wynosi około 500 tysięcy  
i musimy na wielu rzeczach oszczędzać. 
Nie możemy na przykład zaoferować 
widzom biletów w tak niskich cenach, 
jak byśmy chcieli. Ani współfinanso-
wać produkcji spektakli, które powsta-
wałyby na nasze zamówienie, wpisując 
się w nadrzędny temat festiwalu. W pro-
gramie mamy nurt zatytułowany DRA-
MA LAB, który jest pomyślany jako 
praca warsztatowa nad najnowszymi 
polskimi tekstami pisanymi dla teatru 
– moim marzeniem jest doprowadze-
nie do sytuacji, w której sztuki prezen-
towane w tym trybie doczekałyby się 
pełnowymiarowej realizacji scenicznej, 
z premierą na kolejnej edycji festiwalu. 
Większy budżet jest potrzebny również 
z tego względu, że festiwal z roku na 
rok rozrasta się, oferując niezwykle  
bogaty program zdarzeń towarzyszą-
cych głównemu konkursowi. W tym 
roku reaktywowaliśmy na przykład po 
pięciu latach przerwy Multimedia Szaj-
na Festiwal, odświeżając nieco jego 
formułę.

W kategorii problemów wynikają-
cych z założeń programowych tego-
rocznej edycji na pewno największym 
wyzwaniem, zwłaszcza dla mnie, była 
realizacja PROJEKTU: SCHLINGEN-
SIEF, który obejmuje wystawę, dysku-
sję panelową, pokaz filmów i rejestracji 
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tylko dojrzewają, nowe idee teatralne  
i alternatywne scenariusze społeczne, 
kulturowe, egzystencjalne. Dlatego nie 
chcę wskazywać jakichś konkretnych 
zdarzeń, które uważam za szczególnie 
ważne. Dla mnie wszystkie elementy 
festiwalu są potrzebne, bo „rozmawia-
ją” ze sobą, wzajemnie się dopełniają, 
budują konteksty. Jako dyrektor pro-
gramowy przykładam jednak ogromną 
wagę do wydarzeń towarzyszących, 
bo to one decydują – według mnie –  
o jakości naszej oferty i są tym elemen-
tem wyróżniającym rzeszowski festi-
wal na tle kilkuset innych podobnych 
mu imprez. Zestaw spektakli, które 

WY WIAD/WSTĘPNIAK

Spokojny rytm wydarzeń – jeden 
spektakl dziennie, dosyć jak na 
festiwal kameralne warunki obcowania 
z teatrem oraz towarzystwo moich 
redakcyjnych koleżanek i kolegów 

sprawiły, że rzeszowski Festiwal 
Nowego Teatru jest jednym z milej 
przeze mnie wspominanych teatralnych 
wydarzeń zeszłego roku. Nie bez 
znaczenia był też niezwykle ciekawy 

TAC Y BYLIŚMY, CZYLI WSTĘPNIAK  
NIET YPOWY, BO WSPOMINKOWY 
Minął już rok od czasu, kiedy spotkaliśmy się na pierwszym 
Festiwalu Nowego Teatru. Niby to wciąż początek, dziecko 
w powijakach, ale niekoniecznie tak jest w istocie – w końcu 
festiwal ma w założeniu stanowić kontynuację Rzeszowskich 
Spotkań Teatralnych. Interesujących nieciągłości czy może ra-
czej twórczych reinterpretacji klasyki było w Rzeszowie wię-
cej, co uczyniło Festiwal Nowego Teatru punktem „must go”  
w kalendarzu teatromana/teatromanki.

biorą udział w konkursie, nie jest spe-
cjalnie oryginalny, bo my, kuratorzy 
festiwali, wybieramy tak naprawdę 
spośród kilkunastu, może dwudziestu 
tytułów gwarantujących wysoki po-
ziom artystyczny. Dlatego zachęcam 
szczególnie do penetracji wspomnia-
nych „obrzeży” festiwalu, na których 
znajdują się: PROJEKT: SCHLIGEN-
-SIEF, warsztaty multimedialne dla 
młodzieży Ciało jako ekran, wystawa-
-instalacja Ustawa zasadnicza firmo-
waną przez Pracownię Transmediów  
z ASP w Krakowie, DRAMA LAB  
(w ramach którego pokazujemy mię-
dzy innymi najnowszą sztukę laureatki  

tegorocznej Gdyńskiej Nagrody Dra-
maturgicznej, Weroniki Murek, pod ty-
tułem W naszym piecu pokojowym), czy 
seanse KINOTEATRU, gromadzącego 
filmowe ekranizacje najnowszej pol-
skiej dramaturgii i telewizyjne przenie-
sienia jej realizacji teatralnych (w tym 
roku pokażemy między innymi filmową 
wersję spektaklu TR Warszawa Między 
nami dobrze jest Doroty Masłowskiej 
w reżyserii Grzegorza Jarzyny). Na 
wszystkie te wydarzenia wstęp jest bez-
płatny.
  

Gorąco zapraszam!

program. Podczas pierwszej edycji 
mogliśmy zobaczyć dziesięć spektakli: 
Paradise Now? RE//MIX Living 
Theatre Komuny// Warszawa, Stara 
kobieta wysiaduje z Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie w reżyserii 
Jakuba Falkowskiego, głośny ostatnio  
(i zdjęty z afisza) Teren Badań: 
Jeżycjada Weroniki Szczawińskiej, 
wielkiego przegranego, a może 
raczej pominiętego zeszłorocznej 
Boskiej Komedii, czyli Dziady 
Radka Rychcika, Bohaterów 
przyszłości Markusa Öhrna, W samo 
południe z Teatru Dramatycznego  
w Wałbrzychu w reżyserii Wojciecha 
Ziemilskiego, wspaniałego, wywro-
towego Chopina bez fortepianu 
Michała Zadary, kontrowersyjną 
Umwukę wg Dzisiaj narysujemy 
śmierć Wojciecha Tochmana z Teatru 
Muzycznego Capitol we Wrocławiu, 
Utwór o Matce i Ojczyźnie Bożeny 
Keff w reżyserii Marcina Libera 
i na finisz wyreżyserowane przez 
Łukasza Twarkowskiego Akropolis 
wg Stanisława Wyspiańskiego  
z Narodowego Starego Teatru  
w Krakowie.

Wszystkie przedstawienia były na swój 
sposób ciekawe, a często, jak zapowiada 
nazwa imprezy – nowe, wpuszczające 
na polskie sceny oddech świeżości 
i pozwalające na niestandardowe 
spojrzenie na klasykę różnorakiego 
formatu. Jedne były lepsze, inne 
gorsze (czym jest w końcu festiwal 
bez programowej wtopy!), ale zawsze 
intrygujące i zmuszające do myślenia, 
a czasem nawet prowokujące do kłótni. 
Często przed lub po spektaklach 

Aleksandra Splikowska
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podchodzili do nas widzowie, żeby 
porozmawiać o najświeższych artyku-
łach lub wymienić poglądy na temat 
przedstawienia granego danego 
wieczoru. Tego rodzaju interakcje 
są zawsze bardzo cenne, a często 
sprawiają także niemałą przyjemność. 
Z kolei kiedy nie zgadzaliśmy się  
z opinią większości widzów, otwierała 
się przestrzeń do dialogu i polemiki.
Odstępstwem od pewnej festiwalowej 
normy jest fakt, że po ogłoszeniu 
wyniku konkursu nie miałam ochoty 
udusić jury (w składzie: Sandra 
Szwarc, Anna Kolak, Alicja Müller, 
Ewa Uniejewska, Jakub Papuczys), 
które postanowiło nagrodzić moich 
prywatnych faworytów, czyli Dziady, 
Chopina bez fortepianu oraz Akropolis. 
Ciekawe, kto wygra w tym roku?
 

Marcin Miętus

SCHLINGENSIEF JAKIEGO NIE ZNACIE
Wywołuje skrajne emocje. Od odrzucenia po niepohamowa-
ną fascynację. Kontrowersje wzbudzał już jako nieustannie 
domagający się uwagi mały chłopiec, kręcąc pierwsze ama-
torskie filmy w wieku zaledwie ośmiu lat. W ciągu niedługiej, 
przerwanej chorobą nowotworową kariery nie miał ani zamia-
ru, ani chęci dostosowywania się do reguł panujących wśród 
dorosłych. Panie i Panowie, enfant terrible europejskiego  
teatru, Christoph Schlingensief.

Już pierwsze filmy nas-toletniego 
Schlingensiefa – nagrywane na 
taśmie Super 8, potem taśmie 
szesnastomilimetrowej – z wyjątkową 
przenikliwością przyglądały się 
rzeczywistości dorosłych, pełnej 
dziwnej pustki, jałowości, pozorów. 
Gombrowiczowkie oko młodego 
artysty wyłapywało takie groteskowe 
sytuacje jak musztrowanie całej 
klasy przez srogiego nauczyciela czy 
pochody protestacyjne zmierzające 
donikąd. Rówieśnicy oraz rodzina 
początkującego reżysera, biorąca 
udział w jego pierwszych projektach, 
nie naśladowała otaczającego świata 
jeden do jeden. Ich aktorstwo pełne 
było teatralności, ekspresji i tautologii, 
a jednym z ulubionych gestów 
pojawiających się na taśmie filmowej 
stanowiło konwulsyjne tarzanie 
się po ziemi. Przesadzone środki 
wyrazu to domena pierwszych dzieł 
Schlingensiefa, miejscami tak jawnie 
sztuczna, że trudna do zniesienia.

Jako nastolatek eksperymentował  
z formą filmową, mając świadomość 
jak doskonałym narzędziem może być 
zmiana optyki narracji, kadrowania, 
koloru. Jego filmy z tego okresu mają 
już wykształconą fabułę, bardzo często 
inspirowane są popkulturą. Schilgnesief 
pełni przy nich funkcję zarówno 
reżysera, jak i scenarzysty, operatora,  
a nawet montażysty. Do szkoły  ź
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filmowej, pomimo usilnych prób, nie 
udało mu się jednak dostać. I w tym 
tkwi cały paradoks Schilgnesiefa – jego 
twórczość jest tak osobna, że trudno 
go przyporządkować do jednoznacznej 
kategorii, włożyć w sztywne ramy 
systemu, z którego zawsze się 
wyłamywał, tworząc sztukę totalnie 
autorską.
Jak sam wielokrotnie podkreślał,  
w teatrze znalazł się przez przypadek. 
Czuł się przede wszystkim filmowcem. 
Do współpracy zaprosił go Frank Castorf, 
obejmujący w 1992 roku dyrekcję  
w berlińskiej Volksbühne. Jego pierwsze 
spektakle to niepoprawne politycznie 
happeningi, często pozbawione fabuły, 
domagające się interwencji ze strony 
publiczności. Schliengensief często 
rezygnował z zawodowych aktorów na 
rzecz naturszczyków.

Odmowa bycia dorosłym 
zaowocowała twórczością nieszablo-
nową, bez-kompromisową, odważną, 
niekiedy wręcz kabotyńską. Nie można 
jednak odmówić Schlingensiefowi  

Jeśli w wielu przypadkach scenę 
teatralną uznać można za obraz-ekran, 
czyli metaforyczną świadomość,  
w jakiej kluczowymi hasłami są 
iluzja, maska, konwenanse, to powrót 
Realnego stanowi traumatyczne 
spotkanie z obnażoną grozą 
rzeczywistości. Jednak czasem udaje 
się zgrabnie lawirować pomiędzy 
tymi dwoma porządkami i przez 
krytycznie potraktowaną sceniczną 
soczewkę, w doskonale oddaną 
iluzyjność wepchnąć to, co Realne. 
Gra z reprezentacją świetnie wychodzi 
chociażby enfant terrible polskiego 

W tym kontekście nie sposób pominąć 
niezawodnego Slovoja Žižka, który 
twierdzi, że w dwuznaczności obrazu 
chroniącego się poprzez dystans 
przed wtargnięciem Realnego, 
jest jednocześnie obecny natrętny 
„hiperrealizm” powodujący tytułowe 
mdłości. A od mdłości już bardzo 
blisko do abjektu, czyli jednego z oręży 
Realnego. 

Ale jak relacja kategorii reprezentacji, 
która poprzedzona „hasztagiem” 
zyskuje nieco na ironiczności, nieco 
na nieporadności, i powracających 
mdłości Realnego ma się do tego, 
co zobaczymy podczas 2. Festiwalu 
Nowego Teatru? Wielkie nadzieje 
w Lwie na ulicy, w którym być 
może będzie nam dane doświadczyć 
obrzydliwości tego, co głęboko ukryte. 
Realne, traktowane jako rewolucja, 
przyjdzie wraz z Witkacowską Kurką 
wodną – katastrofa jest coraz bliżej czy 
wreszcie jako znamienne wpychanie 
się Realnego w Podróży zimowej. Nie 
ma gwarancji, że nam się polepszy, 
nie sposób przewidzieć, czy dokona 
się powrót Realnego czy pozostanie 
jedynie niesmak po mdłościach – 
niesmak niespełnienia. Ponoć powroty 
są najtrudniejsze.

niezwykłej wrażliwości, zwłaszcza 
skierowanej na otaczającą go 
rzeczywistość. Artysta bezpardonowo 
atakował społeczeństwo, jego fałsz, 
zakłamanie i obłudę. Instytucja rodziny 
była dla niego często synonimem 
wynaturzenia, podobnie zresztą 
jak historia narodu niemieckiego. 
Turpistyczne obrazy odsłaniać miały 
prawdziwą twarz pozbawionej 
jakichkolwiek wyrzutów sumienia 
cywilizacji. Interesowały go też seks i 
religia, często w parze. Kontrowersje to 
w końcu jego domena. W dużym stopniu 
projekty artysty stanowiły wręcz jawną 
autoprowokację, czerpały bowiem 
z jego życia prywatnego. Tematem 
kilku projektów niemieckiego reżysera 
była własna choroba nowotworowa. 
Ta przyszła niespodziewanie, stała 
się jednak pretekstem do powstania 
„dziennika akustycznego” – 
rozmyślań o sensie życia i śmierci 
nagrywanych przez Schlingensiefa 
na dyktafon. Zmarł na raka płuc  
w wieku 49 lat. Był osobą niepalącą.

Schliengensief to jednak nie teatralny 
i filmowy hochsztapler, zasłaniający 
się barokowym przepychem  
z powodu braku sensownych argu-
mentów. Jego twórczość, mimo 
dominującej ekscentryczności, jest 
zaskakująco wyrafinowana. Artysta 
wielokrotnie odwoływał się do 
klasyki filmowej, arcydzieł awangardy 
oraz filozofii czy malarstwa.  
Za sztubackimi prowokacjami 
kryje się chęć prawdziwej zmiany, 
wywołania krytycznego myślenia  
u publiczności. To również ciągle ważne 
refleksje na temat potrzeby dominacji 
człowieka nad drugim człowiekiem 
oraz odradzającej się co jakiś czas idei 
faszyzmu i terroru. Zdaniem reżysera 
sztuka okrucieństwa i absurdu wydaje 
się jedyną możliwą drogą w czasach 
bezmyślnego konsumpcjonizmu. Nie 
bez powodu krytyk C. Bernd Sucher 
obwołał Schliengensiefa „jednym  
z ostatnich moralistów w niemieckim 
teatrze”. To nic, że był moralistą nieco 
cynicznym.

Katarzyna Oczkowska

#REPREZENTAC JA I POWRAC A JĄCE 
MDŁOŚCI REALNEGO
„Jak najkrótszą z dróg – wróć do mnie” – śpiewał Krzysztof 
Krawczyk. Jednak w przypadku Lacanowskiego Realnego, 
jako jednego z trzech rejestrów w teorii podmiotowości, dro-
ga nie jest ani krótka, ani przyjemna. Jeśli powrót realności 
traktować jako ozdrowienie, to towarzyszące temu traumy  
i mdłości można widzieć w kategorii polepszenia następują-
cego po gwałtownym pogorszeniu. Czy możliwe są w dobie 
„hasztagów” oczyszczające wymioty, czy jednak skazani je-
steśmy na ciągłe mdłości?

teatru, czyli Mai Kleczewskiej.  
W ramach takiego działania dochodzi do 
zmanipulowania perspektywy obrazu-
ekranu (poprzez wpychanie Realnego) 
w wyniku czego reprezentacja staje się 
obsceną i tą charakterystyczną rozkoszą 
(jouissance) odnajdującą się w bólu, 
traumie czy masochizmie. I chociaż 
Lacanowskie rozważania nazbyt często 
kojarzą się nam z internetowymi 
memami, to aby zrozumieć napięcie 
wytwarzane przez penetrowaną przez 
Realne reprezentacją, wystarczy 
przypomnieć sobie Piękność dnia Luisa 
Buñuela.
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W pierwszej edycji Konkursu na 
Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury 
Polskiej „Klasyka Żywa” bierze udział 
86 inscenizacji – w tym 10 różnych 
interpretacji dramatów Juliusza 
Słowackiego (Balladyna, Fantazy, 
Kordian, Lilla Weneda, Samuel 
Zborowski, Sen srebrny Salomei)  
i 7 Adama Mickiewicza (Dziady, 
Grażyna). Podczas pierwszej 
edycji Festiwalu Nowego Teatru 
w 2014 roku można było obejrzeć 
Dziady Radosława Rychcika,  
w drugiej edycji konkursu bierze udział 
Grażyna tego samego reżysera oraz nie-
boska komedia. WSZYSTKO POWIEM 
BOGU! w reżyserii Moniki Strzępki.  
W tekście Pawła Demirskiego pozostała 
jedna scena z oryginału Zygmunta 
Krasińskiego. Spektakl nie mógłby 
wziąć udziału w Konkursie „Klasyka 
Żywa”, bo jest to autonomiczne dzieło, 
jedynie inspirowane Nie-Boską komedią.  
Na Festiwalu Nowego Teatru nie 
oglądamy Dziadów bez skreśleń 
Michała Zadary, bo nie wpisują się 
w ideę imprezy – oglądamy za to 
inscenizację Rychcika, która wybrane 
fragmenty ze wszystkich części 

NOWY TEATR – NOWY ROMANT YZM?
Anna Bajek

kumuluje w trzygodzinnym spektaklu. 
Rychcik wykorzystuje tekst do 
przedstawienia pomysłu – efekt jest 
zaskakujący, pomysłowy, odważny. 
Otwiera na nowe konteksty, jak pisało 
jury w zeszłym roku w uzasadnieniu. 
Nie ma tutaj jednak zysku dla samego 
oryginalnego tekstu Mickiewicza, 
podobnie jak w przypadku spektaklu 
Strzępki. Ci twórcy korzystają z ro-
mantycznego tekstu, by powiedzieć 
coś nowego (o Polsce, podziałach 
społecznych, wpływie kultury masowej 
na zbiorową wyobraźnię), „ożywić 
klasykę” rezygnując ze ścisłego 
bazowania na dramacie. 

W zamian proponują rozpoznawalne 
rozwiązania sceniczne, które 
współtworzą przedstawianą wizję 
świata może w większym stopniu niż 
tekst Mickiewicza czy Krasińskiego. 
Autor jest oczywiście potrzebny do 
stworzenia własnej wypowiedzi, ale 
w efekcie końcowym nie wydaje 
się on najważniejszy. Można się 
zastanawiać, czy powyższe zdanie 
będzie się powtarzało w kontekście 
kolejnych przedstawień zapraszanych 
na Festiwal Nowego Teatru i w jakim 

stopniu dramaty romantyczne będą 
obecne na scenach w kolejnych latach. 
Jak korespondują ze sobą, a może 
wzajemnie się znoszą hasła „Klasyka 
Żywa” i „Nowy Teatr”? Przecież dla 
większości tegorocznych propozycji 
repertuarowych podstawą nie jest tekst 
dramatu, ale efekt pracy dramaturga. 
Scenariusz powstaje czasami w opar-
ciu o powieść, jak w przypadku 
Portretu Damy Eweliny Marciniak; 
jest inspirowany innym tekstem, jak 
w wypadku Klęsk w dziejach miasta 
Weroniki Szczawińskiej albo powstaje 
w wyniku prób i opowieści aktorów, 
jak w wypadku Aktorów Żydowskich 
Anny Smolar. Wypowiedź reżysera 
nawiązuje, ale często odbiega od 
oryginału albo w ogóle realizuje nowy 
temat. Jak w takim otoczeniu odnajdują 
się romantyczne interpretacje? I co 
dla romantycznego dramatu oznacza 
oddalanie się od jego początkowej 
struktury, pomimo że jedną z cech tych 
tekstów jest „otwarta kompozycja”?  
Jak bardzo młodzi twórcy mogą 
otworzyć, odczytać dramat 
romantyczny przez nowe media, środki 
wizualne, ingerencję w tekst, formy 
wypowiedzi inne niż słowo werbalne – 
żeby efekt ich pracy mógł być jeszcze 
nazywany „Klasyką Żywą”, „wystawia-
niem dzieła romantycznego”?  
I czy w ogóle chcą się utożsamiać 
z „romantyzmem”, jeśli kojarzony 
jest z tradycją i zamkniętym kluczem 
czytania dramatów romantycznych? 
Jak rozumieć w ogóle słowo „ożywiać” 
i czy nie trzeba „zabić”, żeby urodziło 
się coś świeżego ?Jest to kwestia, która 
pobudza do żywej dyskusji, właśnie ze 
względu na mnożące się wątpliwości, 
kontrowersje. Gdzieś jednak można 
zauważyć punkt wspólny, nawet jeśli 
tylko na potrzeby zakończenia tego 
tekstu. Dziady Rychcika otrzymały  
w zeszłym roku na Festiwalu Nowego 
Teatru nagrodę za najlepszy spektakl, 
są też wśród kandydatów do nagrody 
w „Konkursie inscenizacji” Klasyki 
Żywej. 28 listopada 2015 poznamy 
wyniki tej rywalizacji, już rozpoczął 
się nabór zgłoszeń do drugiej edycji. 
Między innymi dzięki tej inicjatywie 
obserwujemy w teatrze znaczny wzrost 
realizacji na podstawie starszych, często 
zapomnianych polskich dramatów,  
a także masowy powrót romantyzmu –  
jeszcze zobaczymy pod jaką postacią.
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Ostatnio w sieci pojawiły się modowe 
wskazówki dotyczące wyboru outfitu na 
spektakl Krzysztofa Warlikowskiego1. 
Odpowiedź na pytanie zagubionej czy-
telniczki magazynu przeczytało już chy-
ba całe teatralne środowisko i nie tylko 
(oswajając się chociażby z nowatorskim 
sformułowaniem: „widz konceptual-
ny”). Pomyślałam więc, że (na krótką 
chwilkę!) warto się trochę przebranżo-
wić i zrezygnować z pisania recenzji te-
atralnych na rzecz podobnych porad, ko-
rzystając z szerokiego grona odbiorców. 
Poniżej przedstawiam parę propozycji 
dla rzeszowskich festiwalowiczów:

Radosław Rychcik

Najlepiej sprawdzą się inspiracje po-
pkulturą i filmem. Dobrym tropem są 
horrory, stylistyka Quentina Tarantino, 
ale też ikony: Marylin Monroe, Fran-
kenstein. Można też na sportowo, jak-
by przed chwilą zeszło się z boiska, na 
przykład do koszykówki. Adidasy, blu-
za, luźna koszulka (koniecznie z moty-
wem bohatera kultury masowej). Nie 
musimy bać się odważnych zestawień 
kolorystycznych. Dopuszczalne cekiny, 
krótkie spodenki, szelki, satyna. W sty-
lizacji można jakoś przemycić „motyw 
czerwonej kurtyny”. Czerwień to słowo 
klucz.

Monika Strzępka

Już wiemy, że dla ludzi teatru cha-
rakterystyczna jest nonszalancja  
w ubiorze oraz pozorna niedbałość.  
W tym wypadku radziłabym jed-
nak zrezygnować z postrzępionego 
t-shirtu. Sprawdzi się monochro-
matyzm (tak, czerń to ulubiony ko-
lor artystów), ale w tym wypadku 
masz dużą dowolność. Równie do-
bra będzie koszula w kratę, bluzka 
w poziome paski, jak wyciągnięty 
sweter, skóra, futro, długi płaszcz, gar-
nitur albo dres. Można dobrać czapkę,  
a na szyję założyć szeroki komin.  
Bałaganiarsko, ale z urokiem. Szaleje-
my!

ŚRODOWISKOWE 
PORADY MODOWE

Anna Bajek

Weronika Szczawińska

Warto postawić na stylizację jedno-
barwną (jednak kolor powinien być 
żywy i rzucający się w oczy – na przy-
kład cytrynowo żółty, intensywnie czer-
wony, głęboki niebieski). Jeśli wybie-
rasz się do teatru z osobą towarzyszącą, 
możecie zdecydować się na identyczny 
dodatek (przykładowo – krawat) albo 
charakterystyczny detal takiego same-
go koloru (ona – czerwona apaszka, on 
– czerwone skarpetki). Najbezpieczniej 
będzie skomponować strój z dwóch, 
maksymalnie trzech barw (może być 
czerń i biel, jeśli nie lubisz eksperymen-
tować – kratka, pepitka). Szczególnie 
polecam golfy. Na zakończenie dobra 
wiadomość – przedstawienia Szczawiń-
skiej są raczej krótkie.

Ewelina Marciniak

W tym wypadku kreacja powinna być 
wysmakowana, inspirowana na przy-

kład obrazem. Warto wybrać: koronkę 
(ale nie tandetną!), lekko prześwitujące 
materiały, bogatą biżuterię, złoty detal, 
metaliczny połysk, barokowy wzór. 
Dobrze widziana będzie prowokacja 
w dobrym tonie – chociażby dekolt na 
plecach. Przed dobraniem dodatków 
zachęcam do przejrzenia zdjęć z okresu 
historycznego, w którym rozgrywa się fa-
buła wystawianego tekstu (opcja dla am-
bitnych i dociekliwych). Pamiętaj – Twój 
strój nie powinien być „przebraniem”, ale 
stylizacją z przymrużeniem oka!

Drodzy czytelnicy!

Najwyższy czas „wpisać się w styl wi-
dzów niepokornych, konceptualnych”. 
Do dzieła. 
 

1http://vumag.pl/moda/randka-w-
teatrze- jak-s ie-ubrac-na-sztuke-
krzysztofa-warlikowskiego/0q4l82
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Paronat medialny

Anna Petynia

MŁODZI GNIEWNI, 
CZ YLI FESTIWALOWE JURY
Festiwal Teatru Nowego jako jeden z niewielu w Polsce stawia 
na młodość także w kwestii festiwalowego jury. Dzięki temu 
konkursowe spektakle oceniają studenci, absolwenci oraz 
doktoranci uczelni artystycznych i kierunków uniwersytec-
kich związanych z teatrem i szeroko pojętą sztuką. 

Michał Centkowski jest jednym z 
młodych gniewnych krytyków teatral-
nych. Rocznik 1988, absolwent kultu-
roznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, 
recenzent Nowej Siły Krytycznej i fe-
lietonista wortalu teatralnego e-teatr.

pl. Współpracuje m.in. z „Dwutygodni-
kiem”, „artPapierem”, kwartalnikiem 
„Po-mysł”.

Kolejnym młodym krytykiem, który 
będzie obradował w jury jest nasz re-

dakcyjny kolega Stanisław Godlewski.  
Na co dzień pisze w poznańskim od-
dziale internetowego magazynu „Te-
atralia”. Studiuje wiedzę o teatrze na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza  
w Poznaniu. 

Beniamin Bukowski (rocznik 1991) 
ma na swoim koncie pierwsze suk-
cesy jako dramatopisarz. Jego sztuka 
Niesamowici bracia Limbourg była 
nominowana w tym roku do Gdyń-
skiej Nagrody Dramaturgicznej.  
Regularnie publikuje m.in. w „Tygo-
dniku Powszechnym”, „Nowej Okolicy 
Poetów”, „Fragile’ach”. Ma na swoim 
koncie kilka wyreżyserowanych spek-
takli, m.in. w Teatrze Powszechnym  
w Warszawie (Zofia Anny Wakulik). 
Studiuje MISH na Uniwersytecie Ja-
giellońskim. 

Artystyczne zainteresowania Patrycji 
Maksylewicz (rocznik 1985), przed-
ostatniej członkini jury oscylują wo-
kół sztuki związanej z kontekstem 
człowiek-robot. Ponadto zajmuje ją 
tematyka związaną z przestrzenią i jej 
atrybutami. Na co dzień pracuje na ASP  
w Krakowie. 

Weronika Murek (rocznik 1989) jest 
absolwentką Wydziału Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Śląskiego. Jej 
debiutancki zbiór opowiadań wydany 
nakładem Wydawnictwa Czarne zebrał 
rewelacyjne opinie krytyków i został 
uznany za jeden z najważniejszych lite-
rackich debiutów 2015 roku. Laureatka 
tegorocznej Gdyńskiej Nagrody Dra-
maturgicznej za sztukę Feinweinblein. 


