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SALONOWE SMALL TALKS  UPRAWIAMY

Otóż nie – nie wybawi. A my będzie-
my patrzeć na postępujące szaleństwo 
i destrukcję tego co bliskie niejed-
nemu sercu, serwowane w nie-bo-
skiej komedii. WSZYSTKO POWIEM 
BOGU! Moniki Strzępki i Pawła De-
mirskiego. Owe serduszka poruszone 
zostały na tyle, że ich właściciele po-
czuli przymus opuszczenia widowni. 
Inni może by chcieli, ale doczekali 
przerwy albo kurtuazyjnie zostali do 
końca, ot mieszczańskie przyzwycza-
jenia. Nie każdemu podoba się to, co 
wyprawia radykalny duet, bo z wła-
ściwym mu wdziękiem obnaża ogrom 
hipokryzji zagnieżdżony w polskim 
społeczeństwie. A niektórzy nie lu-
bią jak się wytyka im słabości. „Do-
brze, że to tylko złe sny, bo ze snów 
można się obudzić”, powiada w spek-

taklu Barbara Niechcic vel Prozac 
(w tej roli znakomita Dorota Segda).

W spektaklu dochodzi do zderzenia 
mitów, rytuałów, konwencji – słowem: 
opakowań – z tym, co znajduje się 
wewnątrz nich, co skrzętnie zamasko-
wane. To coś na kształt częstej sceny 
z filmów – ktoś dostaje przepięknie 
zapakowany podarek, a w środku 
– ups! – zdechły gołąb (krakowski 
akcent ukłonem w stronę Starego 
Teatru). Taką właśnie funkcję pełnią 
Auschwitz Tour/Leki Hrabiego Hen-
ryka, Przechrzta/Cepelia Winy czy 
Orcio/Lęki Poranne Codzienne – po-
dwójne oblicza bohaterów, bo każdy 
z nich jest hybrydą zduplikowanych 
tożsamości. Strzępka i Demirski roz-
prawiają się z tym, co jak się okazuje, 
wcale nie zostało jeszcze przepraco-

wane, ale paradoksalnie – już zmedia-
lizowane. Holocaust jako temat wy-
cieczek i refleksja Jeana Baudrillarda, 
że Żydzi nie przepuszczani są już ma-
sowo przez piece krematoryjne, tylko 
taśmę filmową, staja się celem krytyki 
twórców. Parafraza Biednych Polaków 
patrzących na getto Jana Błońskiego 
zyskuje nowy oddźwięk – „Biedni 
Polacy patrzący na kibitki”. Tak, te 
kibitki od Mickiewicza i Dziadów, bo 
paradygmat romantyczny i prześnione 
rewolucje są także obszarem demaska-
torskiej kontestacji.

Nie-Boska komedia Zygmunta 
Krasickiego stała się bazą, punktem 
odbicia dla nie-boskiej Strzępki i De-
mirskiego. To z niej twórcy czerpali 
wszystkie wyeksponowane sympto-
my stające się siecią biegnącą wprost 
w kierunku katastrofy. Symptoma-
tyczna jest scena histerii. Staje się ona 
jedynym lekiem na wszechogarniającą 
niemoc – „Wszystkim nam prozacu 
nie dacie!”. Histeria jako jedyna, para-
doksalnie, ostoja normalności. Skowyt 
niezgody na zastany porządek i mani-
fest oporu, jaki pozostał.

„Mam z tęsknoty doktorat” śpiew-
nie informuje Barbara Niechcic/Pro-
zac, kręcąc się na czarnej karuzeli 
rodem z psychodelicznego lunaparku 
(chapeau bas dla Michała Korchowca 
za scenografię). To tęsknota za ciszą. 
Ale zaznać jej nie sposób: albo przery-
wana jest salonowymi small talkami, 
popisem mistrzostwa krótkiej formy 
dobrze urodzonych, albo tyradami 
ludzi pracy czy echami wiecznie 
żywych widm przeszłości, by wreszcie 
przejść we wrzask, po którym nie ma 
już nic. „No i tak zjeżdżam sobie po 
równi, kurwa mać, pochyłej”.

Burżujstwo bez krzty dyskretnego uroku, będące atrapą swo-
jej dawnej świetności. Rodzina jako obraz wynaturzeń. Histo-
ria i narodowe mity skalane i podeptane. Nie godzi się. Toż to 
wstyd i hańba. Ale poskarżcie się, powiedzcie wszystko Bogu. 
Przecież od wszelkiego złego wybawi nas Pan.

Katarzyna Oczkowska
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WSZ YSTKIM PROZ ACU NIE DACIE

Widzom pokazuje się przedpiekle: 
świat u progu katastrofy. Bohaterów 
możemy zidentyfikować jako duchy 
przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości: emanacje napięć społecznych, 
podskórnie obecnych w historii. Akcja 
toczy się dosłownie pod powierzchnią 
ziemi, nad sceną zwisają ogromne ko-
rzenie drzew. Napięcie między tym, 
co wypowiedziane i zasygnalizowane, 
obecne „pod ziemią” i „na powierzch-
ni” stanowi jedną z najważniejszych 
osi dramaturgicznych spektaklu. 

Strzępka i Demirski zabrali się do 
realizacji nie-boskiej komedii po od-
wołaniu premiery Oliviera Frljića, ma-
jącej podobno odsłaniać antysemicki 
wydźwięk dramatu. W wywiadach 
poprzedzających premierę duet od-
żegnywał się od podejmowania „tej” 
tematyki. W praktyce jest ona silnie 
obecna w przedstawieniu. Najbardziej 
istotne wydaje się właśnie to, co po-
minięte – przynajmniej w oficjalnym 
języku. Antysemityzm pojawia się 
więc w serii freudowskich przejęzy-
czeń hrabiego Henryka. Najbardziej 
dobitnie przejawia się jednak w sferze 
wizualnej, czego przykładem jest ka-
ruzela, odsyłająca do wiersza Campo 
di Fiori Czesława Miłosza. Bohatero-
wie-Żydzi w przeciwieństwie do in-
nych pojawiają się, wychodząc spod 
sceny. Ich obecność w podziemnym 
krajobrazie kulturowym współczesnej 
Polski jest więc podwójnie ukryta.

Strzępka i Demirski nie byliby 
jednak sobą, gdyby refleksji na temat 
antysemityzmu nie ustawili w istot-
nym dla całej ich twórczości kontek-
ście klasowym. Niechęć Hrabiego 
wobec żydowskich kupców ma pod-

łoże finansowe. Arystokratyczne lęki 
to w dramacie Demirskiego nie tyle 
strach o zachowanie „porządku świa-

Niepokój, gniew, histeria - są wszędzie dookoła, na razie ukry-
wane, ale gotowe do erupcji, której rezultaty trudno przewi-
dzieć. „Wszystkim nam Prozacu nie dacie!” – wykrzykuje niemal 
triumfalnie jedna z bohaterek. Rzeczywiście, już na to za póź-
no. Nieuchronna zmiana nadchodzi (nie wiadomo jednak czy 
będzie to rewolucja jak u Zygmunta Krasińskiego, wojna czy 
inna katastrofa) – niestrudzenie napominają, a nawet proro-
kują Strzępka i Demirski.

Aleksandra Spilkowska
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ta” czy też nawet eleganckich form, 
ile właśnie kapitału. W tym kontek-
ście zmienia się wymowa jedynej po-
zostawionej z oryginału sceny, czyli 
rozmowy Hrabiego z Pankracym; 
dyskusja o ideałach przyświecających 
każdemu z nich staje się walką o pie-
niądze i wpływy. „Wolę umrzeć niż 
być biedny” zdaje się mówić Hrabia 
Demirskiego.

Postać Hrabiego jest zresztą o tyle 
interesująca, że się multiplikuje. 
Mamy dwójkę aktorów grających tę 
samą rolę, czyli Małgorzatę Hajewską-
-Krzysztofik i Marcina Czarnika. Na 
zwykłym podwojeniu postaci się jed-
nak nie kończy. W jednej z pierwszych 
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Ć WICZENIA  
PAMIĘCI.  
POSTPAMIĘĆ  
W TEATRZE

Katarzyna Oczkowska

Gdy scena zmienia się w rezer-
wuar pamięci, stajemy przed 
pytaniem o  to, jak ta pamięć 
funkcjonuje i  jaką przybiera 
formę. Skonfrontowani zosta-
jemy z rytualnymi ćwiczeniami 
pamięciowymi utkanymi z nie-
dookreśloności i  ułomności 
naszych wspomnień lub wspo-
mnień innych, ale również wpa-
damy w symulacyjny spektakl 
z pamięcią w roli głównej.

W takim ujęciu teatr można traktować 
jako lieux de memoire. Sformułowanie 
ukute przez Pierre’a Norę odnosi się 
do miejsca przechowującego społecz-
ną pamięć, w którym może ona funk-
cjonować, nawet jeśli jest szczątkowa, 
fragmentaryczna, wyparta. Dokładnie 
tak, jak dzieje się to w Aktorach ży-
dowskich Michała Buszewicza, bazu-
jących na spotkaniu pokawałkowanej 
przeszłości z niepewną teraźniejszo-
ścią. Teatr Żydowski nie tylko w sym-
bolicznym, ale i w dosłownym sensie 
jest obrazem takiego miejsca pamięci.

Postpamięć z kolei dotyczy pamię-
ci nabytej, odziedziczonej, zmediali-
zowanej lub ukształtowanej przez 
opowieści świadków, ale wynikającej 
z pośredniego doświadczenia. Autor-
ką pojęcia jest Marianne Hirsh, która 
traktuje postpamięć jako szczególną 
formę zespołu wspomnień pozwala-
jącą na pracę wyobraźni oraz kreację 
pewnych odniesień, przedmiotów 
czy źródeł niewynikających z zapo-
średniczenia poprzez przypominanie. 
Dlatego nazwać ją można pamięcią 
odziedziczoną. Autorka zapropono-
wała ten termin z pewnym wahaniem, 
mając świadomość, że przedrostek 
„post” może sugerować coś znajdują-
cego się poza wspomnieniem. Postpa-
mięć chętnie wykorzystywana przez 
teatr, pozwala na przeformułowanie 
dotychczasowej wypowiedzi arty-
stycznej i skłania się ku analizie, (re)
interpretacji oraz dekonstrukcji podej-
mowanych wątków przeszłości. Ta gra 

widoczna jest w nie-boskiej komedii. 
WSZYSTKO POWIEM BOGU! Mo-
niki Strzępki i Pawła Demirskiego, bo 
dekonstruowanie, a raczej burzenie 
bez pewności co do powstania nowego 
tworu jest podstawową strategią tych 
twórców. Wyrzutem procesu mediali-
zacji staje się u nich postać Auschwitz 
Tour/Lęków Hrabiego Henryka. Cy-
niczna krytyka skierowana wobec 
praktyk (od)pamiętania zbrodni nie-
odległej przeszłości.

Teatr zainteresowany jest pamięcią 
zmediatyzowaną i wynikającą z tego 
symulacją historii oraz łączącą się 
z tym fabularyzacją, narratywizacją 
czy fikcjonalnością. W tym przypad-
ku uwaga skierowana jest na relacje 
między obrazem rzeczywistym a fik-
cyjnym. Granica pomiędzy tymi zja-
wiskami, czyli linia pomiędzy historią 
i kulturą oraz problem zawłaszczenia 
jednego przez drugie stają się coraz 
bardziej niewyraźne. Twórcy poru-
szający się na tej płaszczyźnie próbują 
badać to, jak teraźniejszość kształtu-
je nasze wyobrażenie o przeszłości. 
Ten typ pracy z pamięcią zobaczymy 
w Karskiego historii nieprawdziwej, 
czyli spektaklu political fiction, gdzie 
przedstawiony zostaje alternatywny 
scenariusz historii. Według tego tro-
pu narracja prowadzona jest ścieżką 
przypuszczeń, zakotwiczona w scene-
rii popkultury i banału. Ale owo „co 
by było gdyby” może równie dobrze 
z biegiem czasu zamienić się w „tak 
było”.

scen używają swoich „prywatnych” 
nazwisk. Przedstawiając się nawza-
jem dają sygnał publiczności, że to, 
co oglądamy, jest zwielokrotnionym 
odgrywaniem roli. Obaj Henrykowie 
występują jednocześnie jako aktorzy 
i grana przez nich postać – czy raczej 
należałoby powiedzieć: postaci, bo 
między jednym a drugim Henrykiem 
nie można postawić znaku równości.

Nie byłoby nie-boskiej komedii, 
gdyby nie apokaliptyczna przepo-
wiednia rewolucji. Ta jednak usuwa 
się na dalszy plan, twórcy ewident-
nie nie wiążą z nią żadnych nadziei 
w kwestii poprawy sytuacji. Monolog 
„w obronie histerii” wygłaszany przez 
Annę Radwan to nie krzyk uciśnio-
nych, ale głos przedstawicielki miesz-
czaństwa wyżywającej się na Bogu 
ducha winnej kelnerce. To wrzask 
przeciwko Stwórcy, wyraz dzikich 
i nieokiełznanych, niepoddających się 
logice artykulacji uczuć, wydostają-
cych się na zewnątrz w gwałtownym 
spazmie. Czy nie tego właśnie obawiał 
się Krasiński, kiedy mówił o rewolu-
cji? Świata poza dotychczasowymi 
zasadami? Strzępka i Demirski znaj-
dowaliby się w tym punkcie dziwnie 
blisko romantycznego poety.
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USTAWA ROZCZ AROWUJĄC A
Dedykowane wybitnemu artyście, reżyserowi i  scenografowi  
Józefowi Szajnie, Multimedia Szajna Festiwal to spotkanie twór-
ców interdyscyplinarnych, którzy – podobnie jak patron całego 
święta – pretendują do tytułu artystów przekraczających granice.

Aleksandra Spilkowska

Podczas tegorocznej edycji Multime-
dia Szajna Festiwal mogliśmy oglą-
dać prace studentów i wykładowców 
z Wydziału Intermediów ASP w Kra-
kowie. Wystawa Ustawa zasadnicza 
poświęcona była szeroko pojętej idei 
konstytucji, czyli według twórców 
„tekstu, który nas konstytuuje jako ar-
tystów i obywateli”. Nie bez powodu 
wernisaż zbiegł się z datą wyborów 
parlamentarnych. Trudno w końcu 
mówić o dokumencie stanowiącym 
podstawę państwa bez jakichkolwiek 
odwołań politycznych. Na wystawie 
pojawiły się prace Patrycji Maksy-
lewicz, Mariusza Fronta, Mateusza 
Sołtysika, Macieja Gniady, Marcela 
Urbana i Bogdana Achimescu. Każda 
z nich w inny sposób podchodziła do 
tematyki przewodniej.

Żywe słowo Macieja Gniadego 
problematyzowało poziom dyskusji 

w polityce. Mikrofon zainstalowany 
na sali zmieniał głos mówiącego w za-
leżności od jego natężenia. Chętnych 
do wykrzyczenia „ja panu nie przery-
wałem” nie znalazło się jednak zbyt 
wielu. Z kolei Ślubowanie Patrycji 
Maksymowicz wykorzystywało tekst 
przysięgi składanej przez parlamenta-
rzystów, jednak praca ograniczała się 
do wyświetlenia jej treści za pomocą 
kilku projektorów i jednoczesnego 
czytania każdego słowa z osobna przez 
artystkę. Każdy, kto chciał zanalizo-
wać składnię przysięgi miał ku temu 
idealną okazję. Podobnie odtwórczo 
zadziałał w Artykułach różnych Bog-
dana Achimescu, z tym że ten artysta 
w odróżnieniu od koleżanki zamiast 
rzutników użył czarnej taśmy z wy-
pisanymi na nich zdaniami wygląda-
jącymi nieco jak ściągi do egzaminu 
z konstytucji dla studentów prawa. 

Intrygujące wydawało się z początku 
Głosowanie jawne Mariusza Fronta, 
które wykorzystywało czujnik kine-
tyczny. Zwiedzający mieli w zamyśle 
wchodzić w interakcję z instalacją, 
jednak wykonywane przez nas ruchy 
aktywowały jedynie strumień nud-
nych i mniej lub bardziej ze sobą po-
wiązanych słów: wolność, równość, 
konstytucja. Z kolei Mariusz Sołtysik 
zaprezentował nam Dumę galaktyki 
lub też Głębię ostrości albo (jak kto 
woli) Uratowanych przez ślepego. Jest 
to w pewnym sensie przerost tytułów 
nad treścią, instalacja polegała bo-
wiem na odwzorowaniu tablicy okuli-
stycznej, na której każda literka zmie-
niała się niezwykle szybko, tworząc 
słowo „konstytucja”. Ale, jak wiemy, 
każdy widzi to, co chce zobaczyć. 

Ustawa zasadnicza miała w zało-
żeniu poruszać ważkie zagadnienia 
związane z ustrojem politycznym 
i konstrukcją państwowości oraz za-
chęcać widzów do interakcji z po-
szczególnymi dziełami. Otrzymaliśmy 
jednak bezładny zbiór mało oryginal-
nych prac pozbawionych głębszego 
sensu i rozczarowujących przy próbie 
nawiązania interakcji.
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MEDIA A CIAŁO
Jakub Falkowski, prowadzący warsztaty dla młodzieży Ciało jako 
ekran, skupia się na relacji między tym, co cielesne (realne, afek-
tywne), a tym, co zmediatyzowane i zapośredniczone. Nie godzi 
się jednak na jednoznaczne podziały. Sprawdza czy to, co zwykło 
się przedstawiać lub reprezentować (ciało), może jednocześnie być 
tym, na czym się przedstawia. 

Sabina Lewicka

Falkowski, aktor-performer, artysta in-
terdyscyplinarny przeglądając kanały 
w telewizji zorientował się, że żadne 
z naszych wyborów nie są niewinne.  
Niezależnie od tego, czy mowa o ka-
nale telewizyjnym, czy o partii, która 
oferuje nam mniejsze zło. Decyzji nie 
da się bowiem odseparować od konse-
kwencji. Tak samo jak ciała nie sposób 
oddzielić od naszej lub cudzej projek-
cji na jego temat. 

Warsztaty rozpoczęły się od opo-
wieści o jednym z performensów 
Falkowskiego. Odbył się on w galerii 
handlowej. Artysta siedział w niewiel-
kiej kanciapie. Był nagi, a co więcej 
– zraniony. Osoby, które zdecydowa-
ły się go odwiedzić, składały napis na 
jego, naznaczonym cięciem ciele. Na 
drzwiach wejściowych wisiała kar-
teczka informująca o tym, co dzieje 
się wewnątrz pokoiku. Wchodzący nie 
mogli udawać ani zniesmaczenia, ani 
zdziwienia. „Byłem tak naiwny, że są-
dziłem, że nikt nie wejdzie do miejsca, 

w którym zwiedzający podpisują się 
pod dokonującym samookaleczenia 
performerem”, mówi.

Odkąd wypędzono nas z raju, na-
gość jest nienaturalna, wstydliwa, ru-
baszna lub po prostu erotyczna. Fal-
kowski zastanawia się nad tym, czy 
na rozebrane ciało można spojrzeć 
wzrokiem czystym, a zatem – wolnym 

od miłosnego czy polityczno-kulturo-
wego dyskursu.  Ciało widowiskowe 
– wystawione na pokaz, a zatem – wy-
eksponowane, staje się ciałem przed-
miotowym. Wzrok często stoi bowiem 
po stronie generalizacji, nie jednost-
kowości. Niemniej, wszyscy zarazem 
obserwujemy i jesteśmy obserwowa-
ni. W procesie tym szczególnie istotną 
rolę odgrywa Inny. Falkowski poka-
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zuje, że status odmieńca w zasadzie 
jest dość płynny – zależy od tego kto 
i w jaki sposób patrzy. Ilustrację tej 
prawidłowości stanowi ćwiczenie, 
które polega na operowaniu płynno-
ścią ról: patrzący stają się postrzega-
nymi (i na odwrót). Czystość widzenia 
zdaje się w tym kontekście pobożną 
utopią.
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O UWIKŁANIACH CIELESNOŚCI
Ciało, w szczególności kobiece – zakryte czy odkryte – zostaje za-
wsze mocno uwypuklone w realizacjach Eweliny Marciniak. Czasa-
mi krępuje je narzucona rola, którą odgrywają kobiety w insceni-
zowanym tekście. Wizerunek postaci jest często zbudowany wokół 
schematów i przepuszczony przez pryzmat postrzegania społe-
czeństwa. Ciało z zewnątrz blokuje kostium albo ściśle ograniczo-
na forma ruchowa – przekłada się to na uwikłanie wewnętrzne.

Anna Bajek

Temat uprzedmiotowienia kobiece-
go ciała pojawia się już w Amator-
kach z gdańskiego Teatru Wybrzeże, 
pierwszym głośnym przedstawieniu 
reżyserki. Ciało jak mięso tarza się po 
scenie, postrzegane jedynie przedmio-
towo – wygina się we wszystkie strony 

w układach gimnastycznych, półna-
gie, wyuzdane. Z tyłu tkwi bez ruchu 
aktorka przebrana za sobowtór Audrey 
Hepburn ze Śniadania u Tiffany’ego 
– synonim elegancji, szyku, klasy 
– to wyobrażenie nijak ma się ma 
(a może to tylko zasługa kostiumu?) 

do degrengolady na pierwszym pla-
nie. W Skąpcu z Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy wszystko jest utytłane 
w barłogu, w klatkach kopulują żywe 
króliki. Perwersyjne, zwierzęce ciała 
w wymiętolonej, podartej bieliźnie 
są zatracone w fizycznej rozkoszy, 

ale z drugiej strony pozostają nieza-
spokojone. Ciągną się za nimi długie 
bandaże, kawałki pościeli, przez co 
tracą równowagę, upadają, walczą 
z dyskomfortem. Pozostają pseu-
dobarokowe resztki strojów, reszt-
ki moralności walają się po scenie.

W Morfinie z Teatru Śląskiego 
w Katowicach aktorzy często zmie-
niają kostiumy przy prowizorycznych 
garderobach po obu stronach pola gry. 
Tam przeistaczają się w różne postaci. 
Stałe są natomiast stroje poszczegól-
nych kobiet – femme fatale Dzidzia 
(Aleksandra Fielek) przez jakiś czas 
chodzi bez jednego buta, zmysłowa 
fizyczność Salome (Katarzyna Błasz-
czyńska) przyjmuje dość formalny 
wymiar, skręcając się w gimnastycz-
nych figurach. Jej ciało na stałe zwią-
zane jest z podłożem, po którym się 
wije, rozciąga jak guma do ćwiczeń. 
W ciało wpojona została cała postać, 
to w zasadzie jej jedyny środek wy-
razu pomimo ekspresji werbalnej. To 
ono sprawuje nad wszystkim pozorną 
kontrolę – bo to jednak jakaś forma 
ograniczenia, uwięzienia w zastanej 
roli, której głównym znaczeniem dla 
fabuły jest aspekt seksualny. Nie-
wygodny kostium opina też Matkę 
(Violetta Smolińska) oraz Helę (Anna 
Kadulska), żonę głównego bohatera, 
Konstantego (Paweł Smagała).

Zamknięte w obowiązującej kon-
wencji, ubrane w ciasne konwenanse 
i dokładnie pozapinane, jest na po-
czątku spektaklu ciało Isabeli Archer 
(Katarzyna Dałek) w Portrecie Damy. 
Kobieta odbywa jednak podróż w głąb 
swojej kobiecości, chce odkryć nie-
dostępne szlaki, nowe prądy. Zrywa 
etykietę, ściąga buty i chodzi na boso 
po piasku – rozpuszcza włosy, zaczy-
na oddychać w rozchełstanej koszuli, 
międli w dłoniach podciągniętą spód-
nicę, wytupuje sensualny, zmysłowy 
rytm na tafli wody. Zewnętrznie nie 
zostaje jej narzucony system znaków, 
struktura, w której poruszają się po-
zostałe postaci. Ciało próbuje się 
oswobodzić, nie udaje mu się jednak 
wyrwać z ram. Żeńska grupa R&B – 
En Vouge w popularnym hicie śpie-
wała „Free your mind and the rest will 
follow” („Uwolnij swój umysł, a resz-
ta za nim podąży”) – pomimo, że na 
teksty tego typu piosenek może nie po-
winniśmy się powoływać – to zdanie 
wiele mówi o sytuacji bohaterki. Bez 
odrzucenia wpajanych struktur, ogra-
niczających samostanowienie, na nic 
zdadzą się próby „wyjścia z ciała”.



MAGAZINEREC[ G A Z E T A

F E S T I W A L O W A[7FELIETON/TEST

TEST!
Rozwiąż test i przekonaj się, który 
spektakl mógłbyś wyreżyserować.

Katarzyna Oczkowska

DRYFUJĄC Y
W MORZU
Podobno funkcjonujący w obie-
gu ciekawostek „amerykańscy 
naukowcy” odkryli, że codzien-
ne korzystanie z Internetu zmie-
nia sposób, w jaki funkcjonują 
nasze mózgi. (Odkrycie stule-
cia – tak jak gdyby wszystko, 
czego doświadczamy, nie mia-
ło na nas mniejszego lub więk-
szego wpływu!). Myśląc i ucząc 
się, jesteśmy mniej skłonni do 
podążania za logiczną, ustalo-
ną strukturą, od punktu a  do 
punktu z, zamiast tego wolimy 
przeskakiwać od jednej infor-
macji do drugiej, tak jak w sieci 
podążamy za linkami. Kto go-
oglował datę premiery jakie-
goś filmu i nie skończył czyta-
jąc Baudrillarda w  wersji dla 
idiotów , niech pierwszy rzuci 
smartfonem.

Aleksandra Spilkowska

Rozwiązanie:
Większość odpowiedzi a: Brawo! Mógłbyś 
stworzyć Witkiewiczowską wizję Czystej 
Formy w Kurce wodnej – katastrofa jest co-
raz bliżej. Pamiętaj: w odmiennych stanach 
świadomości, zagadki same się zgadują.
Większość odpowiedzi b: Najszczersze 
gratulacje za postawę bliską Radosławowi 
Rychcikowi! Byłbyś idealnym reżyserem 
Grażyny, czyniąc kurtuazyjny ukłon w stro-
nę romantyzmu i popkultury. Ku pokrzepie-
niu serc!
Większość odpowiedzi c: Karskiego histo-
ria nieprawdziwa jest zdecydowanie spek-
taklem dla Ciebie. Trochę śmiesznie, trochę 
smutno, a wszystko podszyte muzyką i nut-
ką prowokacji.

1. Co inspirowałoby Cię do tworze-
nia?
a) nocne harce, brak snu i twórcze 
zmęczenie
b) raz seriale, raz filmy; czasem może 
jakaś książka
c) przeszłość i historia, ale w zupełnie 
nowym wydaniu
2. Jakie elementy wykorzystywałbyś 
w spektaklu?
a) multimedia
b) krew, pot i łzy
c) trochę kontrowersji
3. Jakie tematy są ci najbliższe?
a) filozoficzne poszukiwania
b) kobiety
c) wątki wojenne
4. Dokończ zdanie: „Jam jest tym,  
który…”
a) zagłębia się w tym, co nieuchwytne
b) wieszczy i wrzeszczy
c) trochę szydzi, a trochę popłakuje

Oczywiście Internet pełen jest pro-
jektów młodych „artystów”, pokazu-
jących jak bardzo jesteśmy ogłupieni 
i zależni od technologii. O ironio, za-
wsze natykam się na te chałupniczo 
sfabrykowane w Photoshopie cuda 
na Facebooku. Niemniej, fakt pozo-
staje faktem: dostęp do miliardów 
różnych informacji nie pozostaje bez 
wpływu na proces naszego myślenia 
i postrzegania rzeczywistości. Jed-
nak o ile upadek sztywnych struktur 
może być piekłem konserwatysty, 
o tyle współczesny flâneur czy też 
spadkobierczyni/spadkobierca tra-
dycji sytuacjonistycznej może od-
bierać tę sytuację zupełnie inaczej. 
     Zdawanie się na rolę przypadku 
i pozwalanie zdarzeniom – czy raczej 
miastu – prowadzić nas i zaskakiwać 
na pierwszy rzut oka przypomina 
praktykę (koniecznie bezcelowego!) 
błądzenia po drogach i bezdrożach 
serwerów. Flâneurie zakłada jednak 
coś, czego nie da się wygooglać – 

pewną przynależność do grupy wy-
brańców, crème de la crème wśród 
pospólstwa tego świata. Flâneur to nie 
tylko odkrywca i podróżnik niesiony 
wewnętrznym, jemu tylko wiadomym 
prądem miasta, ale też dandys. A era 
Internetu dobitnie pokazuje nam, że 
wcale nie jesteśmy tak wyjątkowi, jak 
sądziliśmy. Jak twierdzi anonimowa 
maksyma filozofa online, „cokolwiek 
robisz dobrze, pięcioletnie dziec-
ko gdzieś w Chinach robi to lepiej”. 
      Zdanie się na przypadek to przecież 
nie tylko domena dandysa i flâneura, 
ale też dadaistów i surrealistów oraz 
ich artystycznego potomstwa – sytu-
acjonistów. Guy Debord wraz z ko-
legami z Międzynarodówki urządzali 
całe grupowe seanse łażenia (głównie 
po Paryżu), których efektem jest teo-
ria dryfu (dérive). Jeśli pominiemy 
w niej aspekt „psychogeograficzny”, 
siłą rzeczy nieobecny w Internecie, 
teoria ta – choć dziś już nieco przyku-
rzona – okazuje się możliwa do opisy-
wania naszego codziennego skakania 
z linku na link, jak i innych praktyk 
Internetowych. „Dryfowanie – pisze 
Debord – to jedna z metod sytuacjo-
nistycznych, można ją określić jako 
technikę pospiesznego przechodzenia 
przez zmienne scenerie i nastroje. Po-
jęcie dryfowania łączy się ściśle (…) 
z afirmacją zachowań ludyczno-twór-
czych, w tym sensie jest całkowitym 
przeciwieństwem klasycznej podróży 
lub spaceru”. Czyż ludyczno-twórcze 
nie jest wyrywanie (lub po sytuacjo-
nistycznemu: przechwytywanie) foto-
grafii z oryginalnego kontekstu i dopi-
sywanie na niej tekstu zmieniającego 
jej odbiór (ludyczne jak dorysowywa-
nie ludziom wąsów w gazecie, znane 
i lubiane jeszcze w epoce preinter-
netowej)? Według Deborda praktyka 
przechwytywania jest w swej istocie 
rewolucyjna i świadczy „o zużyciu 
się tych [przechwyconych] obszarów 
i utracie przez nich znaczenia” . To co, 
dérivez, enfants de l’Internet? Lub po 
naszemu: przekłuwamy balon?

1. Dla ciekawych: S. Carney, “The 
Precession of Simulacra” by Jean Bau-
drillard, Translated from English into 

American, online: http://www.conti-
nentcontinent.cc/index.php/continent/
article/view/91
2. G. Debord, Teoria dryfu, w: Prze-
wodnik dla dryfujących. Antologia sy-
tuacjonistycznych tekstów o mieście, 
wybór i przekład Mateusz Kwaterko, 
Paweł Krzaczkowski, Fundacja Bęc 
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Paronat medialny

WYKREŚLANKA ROMANT YCZNA
10 podpunktów, 14 haseł  
do odgadnięcia i  znalezie-
nia. Odpowiedzi umieszczone  
są też po skosie i  na wspak. 
Jeśli w  poleceniu nie zazna-
czono inaczej, odpowiedzi 
dotyczą sezonu artystycznego 
2014 / 2015.

4. Nazwisko aktora i aktorki wyróż-
nionych na 40. Opolskich Konfron-
tacjach Teatralnych „Klasyka Polska 
2015” (zagrali w przedstawieniu Mi-
chała Zadary).
5. Trzy miasta, w których wystawiono 
Dziady (od września 2014). 
6. Nazwisko aktora, który otrzymał 
Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowi-
cza w 2014 roku. 
7. Liczba (słownie) inscenizacji dra-
matów romantycznych (nie tylko 
polskich) Michała Zadary zrealizo-
wanych od 2014 roku. Części Dzia-
dów proszę policzyć jako dwa osobne 
przedstawienia.

8. Pierwsza trzecia część trylogii ro-
mantycznej Radosława Rychcika (ty-
tuły przedstawień). 
9. Nazwisko reżysera, z którym prze-
grał Radosław Rychcik (Dziadami) na 
Festiwalu Sztuki Reżyserskiej w Kato-
wicach „Interpretacje”. Nagranie jego 
spektaklu będzie pokazywane ramach 
tej edycji rzeszowskiego festiwalu. 
10. Nazwisko reżyserki, której spek-
takl otrzymał Grand Prix 40. Opol-
skich Konfrontacji Teatralnych oraz 
główną nagrodę Festiwalu Polskich 
Sztuk Współczesnych R@port. 

1. Balladyna
2. Wodziński
3. Poznań
4. Kiljan, Skibińska
5. Białystok, Wrocław, Opole
6. Porczyk
7. pięć. Dziady x2, Zbójcy, Fantazy, Lilla Weneda
8. Dziady, Grażyna
9. Brzyk
10. Strzępka

1. Dramat, którego inscenizacje przy-
gotowali Wojciech Faruga i Radosław 
Rychcik.
2. Nazwisko reżysera, który sięgnął po 
Samuela Zborowskiego. 
3. Miasto, w którym wystawiono Sen 
srebrny Salomei. 

Odpowiedzi:


