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AKTORZ Y (?) Ż YDOWSC Y (?) MÓWIĄ

Niby jest jakieś święto: aktorzy Teatru 
Żydowskiego ubrani są elegancko. 
Odprawiają rytuał, zapalają świece, 
omywają dłonie, nalewają wino sobie 
i widzom, siedzącym najbliżej stołu. 
Częstują chałką. Jerzy Walczak ubie-
ra jarmułkę, ale za chwilę ją ściąga. 
Jednak nie będą celebrować żydow-
skiej kultury. Przedstawią się pry-
watnie z imienia i nazwiska, pokłócą 
o używanie języka jidysz w spekta-
klach – co może nieraz miało miejsce 
podczas prób w teatrze. Albo właśnie 
dzieje się to po raz pierwszy, w trak-
cie tej inscenizowanej próby, przy 
dziwnym stole wysypanym piaskiem, 
który krępuje ruchy, ale staje się też 
miejscem szczerych wyznań. To je-
dyny punkt ograniczonej, kameralnej 
przestrzeni, w której się poruszają. 
Reżyserem na potrzebę chwili staje 
się Walczak – to on przerywa sceny, 
szepce komentarze, aktorzy zwracają 
się do niego, komentują uwagi. Nikt 
jednak nie ukrywa odniesień do po-
przedniej dyrekcji Szymona Szurmie-
ja ani nazwiska Gołdy Tencer. W za-
woalowany sposób pojawia się też 
Maja Kleczewska, kiedy Izabella Rze-
szowska mówi: „Rok 2015. Rezygnu-
ję z współpracy z pewną reżyserką”.

Anna Smolar i Michał Buszewicz 
zdają się podzielać opinię jednej z ak-
torek. To jeszcze nie moment, żeby ro-
bić przedstawienie, wcielać się w role. 
Bo nie ma narzędzi, trzeba rozpraco-

wać własną historię w oparciu o in-
dywidualne, autorefleksyjne głosy 
i emocje. Powstaje próba konfrontacji 
dotychczasowej drogi artystycznej 
z perspektywami zmian, jeśli te 
w ogóle są możliwe. To już kolejny 
krok, po Dybuku Mai Kleczewskieji 
Rodzinach, których nie ma, czyli Ano-

nimowych Żydach Polskich Wojcie-
cha Klemma na drodze poszukiwania 
tożsamości. Każdy aktor w pierwszej 
scenie cofa się w czasie, skupiając 
nieregularną i niechronologiczną opo-

wieść wokół ważnych dat. Pozostali 
przypominają mu wydarzenia, o któ-
rych może wspomnieć, wszyscy znają 
swoje historie. W pewnym momencie 
jedna z aktorek przemawia w imie-
niu Ryszarda Kluge, który w zasa-
dzie nie ma głosu, bo specjalizuje się 
w pantomimie. Drzewa, horyzonty, 

Mówią. Nie tańczą. Małgorzata Trybalska, jedna z aktorek Teatru Żydowskiego, przywołuje 
znaczące daty ze swojego życia: „Moje postaci w 2009 roku zaczynają mówić, wcześniej tyl-
ko tańczyły”. Anna Smolar i Michał Buszewicz nie odtwarzają po raz kolejny repertuarowych 
szlagierów sceny żydowskiej. Ich bohaterowie jeśli już tańczą, to tylko po to, żeby krytycznie 
przyjrzeć się skostniałym strukturom, w których tkwią od lat.

Anna Bajek
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duchy. Może tylko odtwarzać powta-
rzalne gesty, które ograniczają jego 
role w każdym przedstawieniu. Ale 
i on w końcu odważy się wygłosić 
spod stołu (ponad wystaje mu tylko 
głowa) pełny wściekłości monolog 
o żydowskim kostiumie i skrępowaniu 
żydowskim stereotypem. Niektórzy 
aktorzy przeczą jednak samym sobie. 
Joanna Rzączyńska wspomina o uro-
dzeniu córki, by potem mówić o braku 
zobowiązań, dzieci. Walczak ilustru-
je sytuacje aktorów z Teatru Żydow-
skiego w Warszawie, posługując się 
fantasmagoryczną opowieścią. Całość 
szybko przemienia się w zapętlający 
absurd o mniejszości kraju w kon-
tekście większości. Nie wiadomo jak 
spojrzeć na ten teatr, jak mierzyć się 
z tradycją czy kultywować ją bez po-
padania w hermetyczność, archaizmy. 
Nie wiadomo jak zachować godność 
na scenie, co zrobić żeby nie podno-
sić rąk w poddańczym geście. Aktorzy 
wymierzają raz za razem policzki swo-
jej rodzimej instytucji, a chwilę potem 
przedstawiają siebie jak rodzinę. Są 
wkurzeni, zirytowani, zrezygnowani, 
ale jak sami mówią „próbujemy cały 
czas, ważne, że próbujemy” – przebija 
przez to szczery ton, choć do końca nie 
wiadomo, które fragmenty narracji są 
autentyczne, a które zmyślone.

Tożsamość żydowska chyba od za-
wsze wzbudza kontrowersje. Żydzi 
tworzą bowiem grupę niejako po-
dwójnie naznaczoną: z jednej strony 
siecią stereotypów, z drugiej – do-
świadczeniem wygnania i rozprosze-
nia. Nieustannie zmuszani do uwie-
rzytelniania swojego narodowego 
„ja” stworzyli kulturę, która staje się, 
niejako na przekór historii, strażniczką 
mocnej podmiotowości. Jednym z naj-
ważniejszych elementów kulturowego 
skarbca Żydów jest teatr. Początkowo 
li tylko wędrowny, później repertu-
arowy, jeszcze później cenzurowany 
lub całkowicie zakazany. „Ratowało 
mnie malarstwo” – powiedział o swo-
im pobycie w jednym z niemieckich 
obozów, żydowski artysta wizualny, 
Pinkus Szwarc. „Ratował mnie teatr” 
– mogłoby powiedzieć wielu innych. 
Dla nie-żydowskiej sztuki i litera-
tury bohater żydowski często był 
typem o bardzo konkretnych właści-
wościach. Zresztą – do dzisiaj pozo-
staje wdzięczną figurą, kumulującą 
to wszystko, co negatywne, inne, 
budzące zarazem strach i pożądanie. 
Wystarczy w tym kontekście przy-
pomnieć książkę Żydówek nie obsłu-
gujemy albo dramat Książę Niezłom. 
Żyd jest bowiem symbolem obcości. 
O obcości i jej konotacjach rozważa-
ją twórcy spektaklu Aktorzy Żydow-
scy Teatru Żydowskiego im. Estery  

Twórcy spektaklu znaleźli silnie 
przemawiającą formę, która odda-
je paradoksalne sytuacje aktorów 
żydowskich: Trybalska zestawiając 
obiegowe określenia dotyczące tej 
grupy, konstruuje nienaturalnie długie 
zdanie połączone karykaturalnie pod-
kreślanymi spójnikami, Rzeszowska 
na zakończenie zaśpiewa piosenkę 
po angielsku, a nie mogła wykonać 
jej nigdy w teatrze (przynajmniej tak 
twierdzi). Jeden aktor staje nawet na 
rękach, do góry nogami, dosłownie 
prezentując swoje niewygodne poło-
żenie, dziwny status.

Do tylko pozornie niezmiennego 
DNA aktorów żydowskich dochodzą 
nowe doświadczenia. Burzą przyzwy-
czajenia, dobijają się jak uderzające 
w perkusję pałeczki. Na wyciemnionej 
scenie śpiew w jidysz i instrumental-
na, hałaśliwa muzyka brzmią równole-
gle. Teatr Żydowski mierzy się z sobą 
samym, co jest zupełną nowością 
i stanowi ważny krok w uzyskiwaniu 
zmodyfikowanego brzmienia.

Teatr Żydowski w Warszawie
Aktorzy żydowscy
reżyseria: Anna Smolar

TRADYC JA
CZ Y
SZCZĘŚCIE?
Spektakl Aktorzy żydow-
scy przybiera formę dialogu 
o  przytłaczającym ciężarze 
historii, o  etykietkach, ste-
reotypach, które narzucają 
jednostkom sposoby bycia 
w świecie, a także – w samym 
teatrze. Jak pogodzić prze-
szłość z przyszłością? To pyta-
nie, od którego wychodzą Mi-
chał Buszewicz i Anna Smolar.

Sabina Lewicka
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ART YSTA  
POWINIEN MIEĆ 
PRAWO DO 
WSZ YSTKIEGO

Praca nad tekstem Aktorów żydow-
skich wydała mi się niesamowicie 
specyficzna. Zaczęliście od rozmów 
ze wszystkim aktorami, później za-
jęliście się szerokim researchem, by 
na koniec wybrać tylko kilka scen 
i opowieści. Co było kryterium wy-
boru postaci pokazanych w spekta-
klu? 
Nie myśleliśmy o tym w kategoriach 
postaci. Usiłowaliśmy z Michałem 
[Buszewiczem] wybrać te wątki, które 
wydawały nam się najbardziej specy-
ficzne dla Teatru Żydowskiego. Cho-
dziło o pokazanie,  jaka jest kondycja 
aktora tej instytucji w Polsce, w War-
szawie. Pierwszy paradoks, który nas 
uderzył to fakt, że aktor Teatru Ży-
dowskiego najczęściej  jest Polakiem, 
wychowanym daleko od kultury ży-
dowskiej, jej tradycji, historii  czy re-
ligii. To ludzie, którzy poprzez swoje 
zainteresowanie sztuką teatralną tra-
fiają do Teatru Żydowskiego, dosta-
ją w nim etat i wiążą swoje życie ze 
sceną, na której grają Żydów. Chcie-
liśmy zaprosić widza do spotkania 
przy szabasowym stole, przy którym 
aktorzy pragną rozmawiać, dzielić się 
swoim szczęściem i nieszczęściem. 
Wyszliśmy od formy czysto doku-
mentalnej, faktycznie rozmawialiśmy 
z aktorami bardzo długo, nagrywa-
liśmy rozmowy, spisywaliśmy ich 
fragmenty. Powoli zaczęła się rodzić 
w naszej głowie fantazja o ludziach, 
którzy borykają się z pracą nad spek-
taklem, który nie może powstać. Od 
dziesiątek lat pracują nad tym samym 
materiałem. Aktorzy odchodzą, przy-
chodzą, umierają i rodzą się, ale przed-

Anna Petynia
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Z  Anną Smolar, reżyserką 
spektaklu  Aktorzy żydowscy, 
rozmawia Anna Petynia.

Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie. 
Mała scena przypomina ogromny 

stół, na którym zamiast obrusa leży 
gruba warstwa piasku. Po obu stro-
nach znajdują się krzesła piętrzące 
się jak trybuny. Obserwujemy pro-
ces rytualnego obmywania rąk przed 
posiłkiem. Zaczyna się, by tak rzec, 
tradycyjnie. Bez niespodzianek. Na-
wyk prędko zostanie jednak podda-
ny wielowymiarowej dekonstrukcji. 
Abraham Goldfaden, ojciec teatru ży-
dowskiego, musiałby pomyśleć, że mu 
się to wszystko śni. 

W kolejnych częściach spektaklu 
aktorzy ćwiczą w nieskończoność 
początkową scenę przedstawienia 
o Tewji Mlecarzu, który ma córki na 
wydaniu. Dziewczyny nie zgadza-
ją się z propozycjami swatki i marzą 
o związku z miłości. Tytułowy bohater 
musi wybrać, czy życie zgodnie z tra-
dycją jest ważniejsze od szczęście 

córek. Podobne dylematy dotykają 
grupy aktorów z Teatru Żydowskiego. 
Pojawia się pytanie o to, czy możliwy 
jest rozwój równoległy względem kul-
tu tradycji, czy współczesność może 
przemówić własnym głosem, w któ-
rym nadal pobrzmiewać będą echa, 
swoją drogą pięknej i malowniczej, 
choć, jak wiemy, jednocześnie po-
twornej, historii?

Twórcy spektaklu zwracają uwa-
gę na problemy tożsamościowe wy-
nikających ze sprzecznych interesów 
przeszłości i przyszłości. Jak pogodzić 
ciężar historyczności z pragnieniami 
tego, co jeszcze nie nastało, w teraź-
niejszości? To wydaje się podstawo-
wym problem nie tylko spektaklu Ak-
torzy żydowscy, ale i tych wszystkich, 
których obchodzą jeszcze światy na-
szych (pra)dziadków. 
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i kompletnie nie na miejscu, a z dru-
giej  – nie znalazłam konkretnych 
powodów do odbierania im takich 
tanich, zaczerpniętych z popkultury  
środków. W końcu zdecydowałam 
się wprowadzić na scenę aktorkę, 
która zawsze pragnęła śpiewać po 
angielsku. W spektaklu wygląda to 
tak, że jedna z postaci próbuje skom-
promitować naszą popkulturową pio-
senkarkę. W końcu problematyczna 
piosenka zostaje zaśpiewana, a finał 
jest formą ironicznego kompromisu. 

stawienie nie może powstać. Chcie-
liśmy pokazać ludzi uwikłanych w tę 
materię i niemogących wyjść z bycia 
reprezentantem życia, obarczonym 
wielką odpowiedzialnością. Nie tylko 
jak zwykli aktorzy, którzy opowiadają 
historie, przedstawiają jakieś tematy 
i myśli, emocje itd. Tutaj są obarczeni 
odpowiedzialnością pokazywania 
świata, którego nie ma, pokazywania 
historii zamordowanego narodu. 
Jest to olbrzymia odpowiedzialność, 
rodzaj ciężaru, coś, co jest zarazem 
piękne, jak i uciążliwe. W czasie 
pracy cały czas opieraliśmy się na 
improwizacjach, wymyślaliśmy 
sytuację ludzi, którzy bardzo chcą za-
prosić innych do swojego świata, swo-
jej bajki i enklawy, ale, jak się okazuje, 
zamiast pokazywać sztukę pokazują 
swoje problemy i napięcia. Coraz wy-
raźniej zdzierają maski. Dość szybko 
ujawnił się wymiar autoironiczny tego 
gatunku mokumentalnego, w którym 
aktorzy bawią się prawdą i fałszem, 
swoją biografią i przekręcają ją na 
lewą stronę, dystansują się i zwierza-
ją z rzeczy bardzo intymnych i bole-
snych jednocześnie. 

Miała pani zarazem utrudnione 
i uproszczone zadanie. Jako oso-
ba z zewnątrz, nie znała Pani tego 
teatru, jego sytuacji, ludzi, którzy 
w nim pracują…
To był bardzo pozytywny element. 
Byłam totalnie wolna od napięć, któ-
re ich tak poruszają, dzięki czemu 
mogłam identyfikować się z widzem 
przychodzącym z zewnątrz. Widzem, 
który ma w swojej głowie wszystkie 
stereotypy dotyczące narodu żydow-
skiego. W związku z tym mogłam ge-
nerować opowieść o żalu, który jest 
w nich, niezrozumieniu i niedocenie-
niu w środowisku. 

Skąd pomysł na ostatnią piosenkę?
Gdy poszłam po raz pierwszy na 
śpiewograj do Teatru Żydowskiego 
i usłyszałam, jak aktorzy wykonują 
piosenki tradycyjne, związane z kul-
turą żydowską pomyślałam: co by 
było, gdyby któreś z nich wykonało 
hit amerykański? Z jednej strony wy-
dało mi się to pomysłem dziwnym 
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„Dobrze, zaśpiewajmy kultową pio-
senkę Davida Bowiego, ale w jidysz 
– to będzie zgodne z tradycją” – mówi 
jedna z artystek. W ten sposób pokazu-
jemy trud, z  jakim mierzą się twórcy 
związani z Teatrem Żydowskim. Trud-
ność polega na pogodzeniu powinno-
ści wobec tradycji ze świadomością, 
że artysta powinien mieć prawo do 
wszystkiego, sztuka powinna być wol-
na od jakkolwiek pojętych zależności. 
Czy w Teatrze Żydowskim można je 
wyegzekwować? 

GAME ON
„Niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha” – ta syntetyzująca Mic-
kiewiczowska fraza mogłaby służyć jako streszczenie poematu. 
Przydługa, pełna dygresji, rozwlekłych opisów i  odautorskich 
przypisów Grażyna nie zachęca do adaptacji scenicznej. Radek 
Rychcik postanowił jednak wypróbować na dramacie formułę wy-
korzystaną już wcześniej w Dziadach i Balladynie. Efekt jest lepszy 
niż można by się początkowo spodziewać.

Aleksandra Spilkowska

Spektakl otwiera cytat z Kobiet i du-
cha inności Marii Janion dotyczący 
Mickiewiczowskiej Grażyny. Od-
czytywany przez Narratora fragment 
przypomina, że autor uważał polskie 
kobiety  za najbardziej wyzwolone 

w Europie, ponieważ ponosiły one 
ofiary na rzecz niepodległości. Re-
żyser ze swojej strony przytacza też 
inne przykłady wywrotowej działal-
ności kobiet. Początkowa scena usta-
wia więc Grażynę w perspektywie 
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feministycznej. Na wstępie się jednak 
kończy, bo dalej otrzymujemy raczej 
nieco ironiczny popis patriotyzmu, na 
tyle zintensyfikowanego, że będącego 
własną karykaturą.

Podobnie jak we wcześniejszych 
inscenizacjach z „trylogii romantycz-
nej” Rychcika, scenografia przypomi-
na boisko do koszykówki. Tym razem 
spełnia ono jednak o wiele istotniejszą 
funkcję niż tylko odesłania do grupy 

wizualnych skojarzeń spod znaku 
„made in USA”. Już pierwsza (po 
wstępie Narratora) scena zapowiada, 
że na szali stoją uczucia patriotycz-
ne, więc nawet bezkrwawa walka jest 
tu grą na śmierć i życie. Krwawiąca 
cheerleaderka w biało-czerwonym ko-
stiumie podchodzi pod rampę, a w tle 
słyszymy przeplatające się komuni-
katy radiowe. Obok „Westerplatte się 
broni” pada „Lewandowski gol, Pol-
ska – Niemcy 2:0”. To właśnie na bo-
isku ma miejsce ostateczna rozgrywka 
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między „naszymi” (Litwinami) i „ob-
cymi” – reprezentowanymi tutaj przez 
Niemców. 

Scena bitwy jest niewątpliwie kul-
minacją całego spektaklu (podobnie 
dzieje się zresztą w pierwowzorze). 
Dynamiczna, prosto, ale ciekawie po-
myślana, poprzez odwołanie do emocji 
związanych zwykle ze sportem i grą 
symbolizuje bitwę, mimo że aktorom 
nie zawsze udaje się trafić do kosza. 

Sens wydarzeń został zachowany, choć 
poezja Mickiewicza, wyśpiewywana 
przez – świetny swoją drogą – chór 
Gos.pl jest kompletnie niezrozumiała. 
Słowa zlewają się ze sobą, tworząc raz 
wznoszącą się, a raz opadającą ścianę 
dźwięku. Język przegrywa z obrazem.

W porównaniu z dynamiką i świe-
żością na poziomie formy, rozcza-
rowująca okazuje się kreacja dwóch 
głównych postaci. Grażyna (Dominika 
Markuszewska) została wystylizowa-
na na współczesnego wampa, żonę lo-

kalnego bossa w za mocnym makijażu 
i źle dopasowanym białym kostiumie. 
Rola bohaterki przed bitwą ogranicza 
się w gruncie rzeczy do statusu tro-
feum, bycia całowaną po nogach oraz 
robieniu przerysowanych min. Choć 
oczywiście padają słowa o jej władzy 
nad mężem, to nie widać tego spe-
cjalnie na scenie. Litawor jest z kolei 
dosyć antypatycznym, brzydko ubra-
nym typem, chodzącym dowodem na 
to, że dres nawet w garniturze wygląda 
wciąż jak w dresie. Niestety brakuje 
mu też przywódczej charyzmy. Naj-
ważniejszy jest tu właściwie Narrator 
– to on prowadzi fabułę i na bieżąco 
komentuje wydarzenia. Jego działanie 
jest właściwie tautologiczne, przez co 
staje się bardzo ironiczne i obnaża pro-
wokacyjny kicz inscenizacji. 

Bardziej interesujący niż tytuło-
wa bohaterka okazuje się jej giermek. 
Idąc tropem damsko-męskich przebie-
ranek, reżyser również powierzył tę 
rolę kobiecie (Karolina Gibki). Przy-
pada jej część obowiązków Narratora 
(takich jak śpiewanie dosyć śmiesz-
nie dzisiaj brzmiących przypisów 
Mickiewicza), razem z nim animuje 
spektakl. Giermek jest też postacią do-
syć ambiwalentną. Najpierw, wbrew 
przykładowi Wandy flirtuje z Niem-
cami, a później wedle rozkazu księż-
nej wyrzuca ich za bramę. Postać słu-
gi pojawia się ponownie pod koniec 
przedstawienia jako starsza kobieta na 
wózku inwalidzkim (Bogusława Pod-
stolska-Kras), po to, aby jeszcze raz 
opowiedzieć historię swojej pani, co 
dodatkowo potęguje wrażenie tauto-
logii. Pod koniec opowieści powstaje 
(o, cudowne ozdrowienie!) z wózka, 
aby dołączyć do Poloneza, tańczonego 
przez wszystkich aktorów. Siła naro-
dowego mitu kondensuje się w final-
nym, arcypolskim performansie, od-
tańczonym z tak wielką powagą, że aż 
śmiesznym.

Teatr im. Ludwika Solskiego  
w Tarnowie
Grażyna
reżyseria: Radek Rychcik
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ROMANT YCZNY BOHATER W T-SHIRCIE. 
ŚMIERĆ PARADYGMATU?
Kiedy Maria Janion ogłosiła koniec paradygmatu romantycznego, 
za jego symboliczny koniec uznała Lawę Tadeusz Konwickiego, 
ekranizację Dziadów Adama Mickiewicza. 

Aleksandra Spilkowska

W sezonie 2013/14 pochodząca z tego 
filmu legendarna Wielka Improwizacja 
Gustawa Holoubka powróciła w Dzia-
dach Radka Rychcika – tym razem 
w formie nagrania puszczanego z offu, 
w całkowitej ciemności, w całości, bez 
skrótów (skądinąd charakteryzujących 
podejście reżysera do mickiewiczow-
skiego pierwowzoru). Wygląda to na 
hołd złożony nie tylko kunsztowi Ho-
loubka, ale i całemu romantyzmowi, 
którego aktor, jako odtwórca głównej 
roli w słynnych Dziadach Kazimierza 
Dejmka, był poniekąd uosobieniem. 
Warto jednak zauważyć, że nie jest to 
jedyna możliwa interpretacja. Pojawi-

ło się też wiele głosów ostro krytyku-
jących to rozwiązanie jako asekuranc-
kie i pozbawione wiary w możliwości 
współczesnego teatru. Czyżbyśmy 
więc patrzyli na klęskę współczesne-
go twórcy wobec Mickiewicza, czy 
też odwrotnie – obserwowali wielki 
powrót romantyzmu na sceny polskie?

Być może spojrzenie na spektakle 
Rychcika jako na apoteozę romanty-
zmu byłoby uzasadnione, gdyby nie 
kulturowe zestawienie na które re-
żyser decyduje się w swojej trylogii 
romantycznej (Dziady, Balladyna, 
Grażyna). W recenzjach doczekało 
się ono takich określeń jak „prowo-
kacyjne” i „bezczelne”. Z jednej stro-
ny – amerykańska kultura, uosabiana 
przez Hollywood, z drugiej – XIX-
-wieczne zabory. Martin Luther King 
i walka o równouprawnienie okazuje 
się (przynajmniej pozornie) tożsama 
z represjami rosyjskimi. Grażyna za-
miast walczyć, gra w koszykówkę. 

Można dyskutować, czy wszystkie te 
projekty były udane, ale „język” po-
pkultury w zadziwiająco giętki sposób 
pozwala adaptować się do romantycz-
nych dramatów i na odwrót. Wizual-
ny kontekst często nadawał słowom 
nowy wydźwięk i oczywiście ani dzie-
ła romantyków, ani wytwory kultury 

popularnej nie pozostały bez zmian. 
Jednak zaobserwować można intere-
sującą zależność między tymi dwoma 
porządkami: mianowicie amerykańska 
kultura w dużym stopniu służyła do 
„aktualizowania” czy też nawet wyja-
śniania młodym odbiorcom tematyki 
zawartej w niedzisiejszych tekstach 
kultury. Wydaje mi się, że właśnie 
to założenie reżysera jest najbardziej 
skandaliczne i bezczelne: że wielcy 
twórcy romantyczni bez protezy kultu-
rowej nie są w stanie zafunkcjonować 
na scenie.

Czy w takim razie należałoby więc 
w przypadku „trylogii romantycznej” 
mówić nie tyle o powrocie paradyg-
matu romantycznego, ile o narodzi-
nach czy też ustabilizowaniu się no-
wego – paradygmatu popkulturowego, 
najnowszego lingua franca Europy 
(i świata)? Trzeba jednak zauważyć, 
że uniwersalność popkulturowych 
odniesień przywoływanych przez re-
żysera bywa często traktowana dosyć 
bezrefleksyjnie. Trudno nie odnieść 
wrażenia, że w dużej mierze odwo-
łują się one do języka pokoleniowe-
go, czytelnego głównie dla generacji 
reżysera, ewentualnie dla młodszych 
od niego reprezentantów publiczno-
ści. Jakkolwiek większość widzów te-
atralnych prawdopodobnie rozpozna 
postaci z Twin Peaks lub Lśnienia, to 
trudno je uznać za powszechnie rozu-
miane w Polsce punkty odniesienia. 
Chociażby w wyniku edukacji szkol-
nej Dziady są chyba jednak lepiej zna-
ne niż np. Joker z Batmana Christo-
phera Nolana.

Radek Rychcik w swojej twórczo-
ści zderza pozornie nieprzystające do 
siebie języki, które w tym spotkaniu 
nabierają nowego wydźwięku, a zna-
czenia i akcenty przesuwają się w nie-
oczekiwany sposób. Jaki jednak napis 
odsłania nam to przesunięcie? Czy 
jest nim rzeczywiście: „Paradygmat 
romantyczny umarł. Tu narodziła się 
popkultura”?
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DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND  
ÜBER ALLES
Od Luisa Buñuela zaraził się niechęcią do obrzydliwie zakła-
manego mieszczaństwa. Herbert Achternbusch zainspirował 
go w kwestii prześwietlających analiz patologii rodzinnych re-
lacji. Rainer Werner Fassbinder był zaś dla niego ważny w jego 
twórczości ze względu na wątek historii uwikłanej w nazizm, 
który pęcznieje jak bąbel pod naporem manipulacji i braku 
przepracowania. Idea sztuki totalnej Christopha Schlingensie-
fa  nie zrodziła się z czystej abstrakcji. 

Nie ma nic bardziej żenującego niż 
wymuszone, nieumiejętnie przeprowa-
dzone prowokacje. Ale w odniesieniu 
do reżyserskich decyzji Schlingensie-
fa nie było miejsca na jakiekolwiek 
potknięcia – zawsze trafiał w punkt, 
wystawiając na widok publiczny to, 
co pominięte, zmarginalizowane i co 
wcale nie chce zostać zobaczone. Pro-
wokując niczym Akcjoniści Wiedeń-
scy czy Joseph Beuys, przeprowadzał 
widza przez wynaturzone, patolo-
giczne imaginarium świata, w którym 
przyszło nam żyć. 

Skondensowany obraz takiej rze-
czywistości oddają filmy zaprezento-

Katarzyna Oczkowska

FESTIWAL NOWE J
SZTUKI
Przed nami trzecia edycja Mul-
timedia Szajna Festiwal sta-
nowiąca prezentację dokonań 
współczesnej sztuki multime-
dialnej. Estetyka prac młodych 
artystów znakomicie współbrz-
mi z profilem Festiwalu Nowego 
Teatru.

Marcin Miętus

Poprzednia edycja odbyła się pięć 
lat temu. Te kilka lat w przestrzeni 
sztuki cyfrowej to bardzo dużo, prace 
zaprezentowane w Rzeszowie mogą 
więc nas mocno zaskoczyć. Głównym 
punktem tegorocznej wystawy jest in-
stalacja Ustawa zasadnicza przygoto-
wana przez Pracownię Transmediów 
ASP w Krakowie. Wernisaż odbył się 
w Sali Industrialnej Hotelu Rzeszów 
dzisiaj o godzinie 14.00. 
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wane podczas wczorajszego maratonu, 
który słowem wstępnym opatrzyła Jo-
lanta Woszczenko z gdańskiego Cen-
trum Sztuki Współczesnej Łaźnia. 
W nocnym repertuarze znalazło się 
między innymi pierwsze dzieło z tak 
zwanej „trylogii niemieckiej”, czyli 
100 lat Adolfa Hitlera – ostatnie go-
dziny w bunkrze führera. Za pomocą 
nawiązań do kina ekspresjonistyczne-
go oraz charakterystycznego montażu 
czy wreszcie wykorzystania ziarnistej, 
szesnastomilimetrowej taśmy, reżyser 
stworzył film o lęku i odrazie. Roz-
montowując swoisty myślowy inkuba-
tor chroniący przed chorobotwórczym 

zewnętrzem Schligensief wskazuje na 
problem odcięcia albo niepogodzenia 
się z przeszłością . 

Drugie dzieło wspomnianej trylogii 
to Niemiecka masakra piłą mechanicz-
ną, czyli mistrzowsko poprowadzona, 
zamierzenie kiczowata satyra na spo-
łeczeństwo czasu upadku muru berliń-
skiego. W konwencji rodem z filmów 
gore rozgrywa się pogoń mieszkańców 
RFN za napływającymi enerdowcami 
z zamiarem przerobienia ich na kieł-
basę. Zwieńczeniem pokazu był obraz 
należący do trylogii afrykańskiej – 
United Trash, czyli eklektyczna kom-
pilacja wątków kulturowych i popkul-
turowych najniższej rangi. 

Żonglując wątkami, reżyser kon-
frontuje nas z obrazami-kolażami, 
obrazami-wymiotami, które mają nas 
wytrącić z myślowego schematyzmu. 
Czyni to w odniesieniu do historii 
i społeczeństwa niemieckiego, a sztu-
ka staje się papierkiem lakmusowym 
oddającym wszelkie nieprawidłowości 
w jego obszarze. W końcu: „Niemcy, 
Niemcy ponad wszystko”.
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Paronat medialny

1.       
2.       

3.              
4.      

5.         
6.          

7.         
8.      

9.       
10.         

11.       

SZAJNA
DZIADY

SCHLINGENSIEF
JAMES

JAKIMIAK
KRASIŃSKI

WYBRZEŻE
MUREK

NOWARA
ŻYDOWSCY

KARSKI

KRZ YŻÓWKA RZESZOWSKA

1. Wybitny scenograf i reżyser. Bohater Festiwalu Multimedialnego.
2. Spektakl Radka Rychcika, który brał udział w konkursie podczas pierwszej edycji Festiwalu Nowego Teatru.
3. To jemu została zadedykowana tegoroczna edycja festiwalu.
4. Na podstawie jego powieści powstał spektakl Eweliny Marciniak prezentowany w Rzeszowie.
5. Nazwisko osoby odpowiedzialnej za dramaturgię do spektaklu Afryka.
6. To jego dzieło stało się główną inspiracją do powstania spektaklu duetu Strzępka&Demirski, biorącego udział         
w tegorocznym konkursie.
7. Z tego teatru przyjechał do Rzeszowa spektakl Portret damy.
8. Nazwisko laureatki tegorocznej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. To również jedna z autorek w tegorocznej 
sekcji Drama Lab.
9. Dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszkowie.
10. Aktorzy…
11. Jeden z tytułowych bohaterów Kinoteatru prezentowanego podczas festiwalu.

W ramach Multimedia Szajna Fe-
stiwal przygotowane zostały warsztaty 
multimedialne Ciało jako ekran skie-
rowane do młodzieży. Ich pomysło-
dawcą jest Jakub Falkowski – aktor 
i performer, absolwent krakowskiej 
PWST, znany rzeszowskiej publicz-
ności z reżyserii dramatu Różewicza 
Stara kobieta wysiaduje. Ponadto 
w ramach projektu, ostatniego dnia 
festiwalu, zaprezentowany zostanie 

pozakonkursowy spektakl Lew na uli-
cy, przygotowany przez tegorocznych 
absolwentów Wydziału Aktorskiego 
PWST im. Ludwika Solskiego (filia 
we Wrocławiu). Reżyser Cezary Iber 
wraz z zespołem młodych aktorów 
wspólnie stawiają pytania o status 
oprawcy i ofiary w dzisiejszej, zme-
diatyzowanej rzeczywistości.

„Chcielibyśmy, aby obecność naj-
młodszego pokolenia artystów – do-

piero rozpoczynających swoją przy-
godę z zawodowym teatrem – była 
stałym elementem programu naszego 
festiwalu, dedykowanego nowemu te-
atrowi” – mówi Joanna Puzyna-Choj-
ka, dyrektor programowy Festiwalu 
Nowego Teatru. To przede wszystkim 
na młodych artystów stawiają szefo-
wie rzeszowskiej imprezy, co dosko-
nale widać po programie trzeciej edy-
cji Multimedia Szajna Festiwal. 


