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ROZBIERANIE 
DAMY

Przestrzeń w spektaklu Eweliny Marci-
niak wypełniają zawieszone w nicości, 
historyczne meble zanurzone w piasku, 
ale czarno-szarym jak popiół. To nie pró-
ba rekonstrukcji, lecz przerysowana, nie-
zwykle wysmakowana stylizacja. W głębi 
sceny otwierają się drzwi, których ozdob-
na framuga unosi się w pustce. Elemen-
tem spajającym całość w wyrafinowany 
obraz, rozpychający się poza ramy sceny, 
są światła, a dokładniej – gra dymów, 
odbić, pyłów, oparów, rozwibrowanych, 
zwartych, rozproszonych strużek, refle-
ksów, rozbłysków. Te przenikają się 
tak, że rozmywają się ich granice albo 
wyraźnie krzyżują snopy. Tworzą plamy 
świetlne, które odmalowują klimat właści-
wy obrazom Gustava Moreau. Odniesień 
do historii sztuki jest w spektaklu Ewe-
liny Marciniak więcej – w projekcjach 
wyświetlanych ponad sceną widać kostiu-

mową inscenizację Śniadania na trawie 
Édouarda Maneta. Nagrania stanowią 
zresztą integralną część plastycznej kom-
pozycji przedstawienia. Często obraz sce-
niczny ogląda się w swoim odbiciu ponad 
sceną, aktorzy przyjmują zaś analogicz-
ne pozy. Sekwencje nakręcone w parku 
współgrają z tymi zamkniętymi we wnę-
trzu teatru. W podobny sposób przenika 
się sekwencja tańca – na wpół senna fa-
tamorgana Isabeli, na wpół rzeczywistość 
„odtańczona” na łóżku z adoratorami. 
Choreografia pełna spowolnień, nagłych 
zastygnięć w bezruchu, łączy się z niena-
turalnymi tikami nerwowymi, skurczami 
twarzy i powtórzeniami przerysowanych 
gestów. Grupa wykoślawionych figur staje 
przed publicznością jak w muzeum. 

Fragmenty ilustrujące podróż i we-
wnętrzne zmiany bohaterki przerywane 
są przejaskrawionymi opisami stereoty-

powych, angielskich zwyczajów: rytuał 
parzenia herbaty, zagięcia biletów wizy-
towych. Zestawienie „zachowawczej An-
glii” z „postępową Ameryką” najpełniej 
przejawia się w komentarzach Henrietty 
Stackpole (Katarzyna Michalska). Poja-
wiają się też instrukcje: co powinna, a cze-
go nie powinna kobieta w Anglii (mowa 
tutaj, między innymi, o niedopuszczal-
nych ruchach). Większość z nich, podob-
nie jak kwestie postaci, jest wypowiadana 
bezpośrednio do publiczności, co wytwa-
rza prześmiewczy dystans. 

Wykonywana na żywo muzyka stwa-
rza napięcie, klimat, akcentuje slapstic-
kowe wstawki. Jane Bowles (Barbara 
Derlak) imituje dźwięki, świdruje ase-
mantyczne wokalizy, śpiewa też proste, 
zapętlające się piosenki, które nie tyle 
komentują sytuację, ile zapowiadają 
przyszłość, werbalizują wewnętrzne lęki.  

Isabela Archer (Katarzyna Da-
łek) przypływa z  Ameryki do 
XIX-wiecznej Anglii. Na scenie 
oglądamy świat wbity w kostium 
z  epoki, w  którym czas mija na 
kultywowaniu codziennych ry-
tuałów, dopasowywaniu się do 
obowiązujących kanonów. Głów-
na bohaterka odbywa podróż 
w  głąb swojego ciała, nie chce 
podporządkować się panującym 
porządkom ani, tym bardziej, 
mężczyznom, ale zawodzi wszyst-
kich, łącznie z samą sobą.

Anna Bajek
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Razem z siostrą wchodzą w przestrzeń 
gry, ale są dziwnie przezroczyste, działają 
jak lustro dla Isabeli i Sereny Merle (Syl-
wia Góra-Weber). Infantylizm kontrastuje 
się tutaj ze zdolnością wieszczenia – dzia-
łają trochę jak fatum, tajemnicze cienie. 
Przed konaniem w tanecznych drgawkach, 
Daniel Tauchett (Krzysztof Matuszewski) 
podchodzi do kontrabasu i daje muzykowi 
znak, że jest gotowy odejść.

Ciało Isabeli przechodzi przez róż-
ne fazy: od początkowego wyzwolenia, 
którym zaskakuje środowisko, poprzez 
wdzianie krępującego kostiumu i zsuwa-
jącej się z głowy peruki, aż do zniewolenia 

Oglądanie i podglądanie zyskują tu do-
datkowy wymiar – egzotykę. Mieszkańcy 
Europy patrzą na Isabel jak na dzikuskę, 
dziwaczną, ale nieodparcie pociągającą. 
Z kolei jej przyjaciółka Henrietta opisuje 
zwyczaje Anglików tak, jak przedstawia 
się nieznane wcześniej zwierzęta na dale-
kiej wycieczce. Pierwsza część spektaklu 
opiera się głównie na przeciwstawianiu 
sobie warstw społecznych: arystokracji 
i mieszczaństwa, poddanych królowej 
i wnuków rebeliantów, wyzwolonych 
kobiet i tych, które przyjmują na siebie 
zasady i obowiązki narzucane przez pa-
triarchalne społeczeństwo. 

I jedna, i druga strona przedstawio-
ne są bardzo ironicznie. Ewidentnie nie 
mają stanowić wiernego historycznym 
realiom odwzorowania warunków życia 
w dziewiętnastowiecznym społeczeń-
stwie, ale raczej rodzaj fantazji na temat 
naszych wyobrażeń o przeszłości. W koń-
cu podglądaczami są tu także widzowie, 
do których kierowane jest bezpośrednio 
wiele monologów. Scenografia Katarzy-
ny Borkowskiej oraz piękne kostiumy 
aktorów odsyłają nas w patchworkowy, 
nostalgiczny świat przeszłości. Elementy 

w modnym stroju, „kolorystycznie pasują-
cym do krajobrazu”. Isabela marzy o na-
gości, doświadczaniu całą powierzchnią 
skóry, ale od momentu otrzymania pienię-
dzy, półświadomie spada po równi pochy-
łej. W końcu zostanie ubrana w pokraczną 
suknię ślubną, którą szybko zedrze z niej 
mąż, a potem zniknie pod żałobnym stro-
jem i siwą peruką. Marciniak poza zaanga-
żowaniem wysokiej klasy współpracow-
ników (Borkowska, Dominika Knapik, 
zespół Chłopcy Kontra Basia) i reżyserią 
całościowych, plastycznych obrazów, 
tworzy też zagadkowy system znaków. 
Ralph Touchett (Michał Jaros) mówi Isa-

NIE HA JTA J SIĘ
„Nigdy nie jesteśmy sami, zawsze oglądają nas inni” – mówi w pew-
nym momencie bohaterka Portretu damy. W przedstawieniu to pod-
glądanie ma wymiar symboliczny, a zarazem dosłowny. W każdej 
scenie, nawet najbardziej intymnej, na deskach obecni są obser-
watorzy, osoby trzecie niezwiązane bezpośrednio z sytuacją. Życie 
Isabel Archer staje się jednym wielkim przedstawieniem, aranżowa-
nym przez bliskich jej ludzi oraz rządzące nimi konwenanse. Społe-
czeństwo spektaklu nigdy nie śpi, zawsze gotowe stłumić w zalążku 
każdą rewolucję.

Aleksandra Spilkowska

beli, że „ma na nią oko”. Ona śmiejąc się 
odpowiada, że nie chce wpadać mu w oko, 
bo podrażniony nerw może wywołać łza-
wienie. Kiedy Isabela pierwszy raz widzi 
Gilberta, ze strachem zasłania dłonią pra-
we oko. Gest powtarza się parokrotnie, nie 
tylko w wykonaniu bohaterki, ale również 
jej odbić. W ostatniej piosence-wyznaniu 
kobiety śpiewają między innymi o oku, 
z którego toczy się krew.

Teatr Wybrzeże w Gdańsku
Portret damy
reżyseria: Ewelina Marciniak

ubrań pochodzą z różnych epok. Wikto-
riańskim sukniom towarzyszą siedemna-
stowieczne peruki, ale i staniki „na wierz-
chu” – w myśl współczesnej mody. Mimo 
pozornego chaosu stylistycznego kreacje 
dobrze odzwierciedlają rządzące światem 
bohaterów mody, podziały oraz wewnętrz-
ną ewolucję postaci.

Najważniejsza jest tu zarówno ducho-
wa, jak i fizyczna droga, którą przemierza 
tytułowa dama, Isabel Archer. Bohaterka 
rozpoczyna swoją wędrówkę jako młoda, 
pełna nadziei i radości życia osoba, aby 
skończyć ją w toksycznym związku i bez 
perspektyw. Przywiązana do własnej nie-
zależności, żądna przygód i budowania 
sobie życia na własnych warunkach od-
rzuca oświadczyny bogatego lorda. Nie-
stety, w tym momencie staje się aktorką 
monodramu pod tytułem „co zrobi ze 
swoim życiem panna, która odrzuciła lor-
da Warburtona?”. Wszystkie oczy starego 
świata zwrócone są na nią, przez co tworzy 
się sytuacja niezdrowej fascynacji. W do-
datku Isabel dziedziczy ogromną fortunę, 
co wbrew pozorom wcale nie pomaga jej 
w osiągnięciu upragnionej niezależności.
W wyniku tych wszystkich procesów bo-

haterka, zamiast odrzucić konwencje i ry-
tuały, na co jako kobieta bogata może so-
bie mniej lub bardziej pozwolić, stara się 
dostosować do reguł warunkujących życie 
arystokracji. Ten wybór – performowanie 
przynależności do klasy wyższej – jest 
jednak przynajmniej w pewnym stopniu 
decyzją podjętą świadomie, na gruncie in-
telektualnym. Zupełnie inaczej rzecz ma 
się z ciałem i jego odruchami, które stano-
wią jeden z istotnych wątków spektaklu. 
Tym nie sposób się oprzeć, dlatego Isabel 
wpada prosto w sidła Gilberta Osmon-
da, utracjusza i dekadenta, kolekcjonera 
i znawcy sztuki, któremu zależy głównie 
na jej pieniądzach. Gilbert znudzony jest 
swoją kolekcją przedmiotów, zabawia się 
więc hodowaniem własnej córki Pansy na 
idealną, zawsze posłuszną kobietę-lalkę. 
„Będziemy zabawiać się projektowaniem 
jej życia” mówi świeżo poślubionej żonie. 
Jednak to Isabel jest prawdziwym celem 
jego kolekcjonerskich zakusów i to jej 
umysł stanie się jego poletkiem, aż zwięd-
nie i straci kontakt z rzeczywistością.

Pansy stara się być zawsze posłuszna 
ojcu, jednak mimo to zdana jest na jego 
łaskę i niełaskę. Zostaje odesłana do klasz-
toru, a Gilbert wprost informuje ją, że nie 
ma przed nią żadnych perspektyw. Jest za-
bawką w rękach ojca. Pansy już jako mała 
dziewczynka dowiaduje się, że jej życie 
jest z góry przegrane. Dramat Isabel pole-
ga na tym, że nie zdaje sobie ona sprawy 
z tego, że osiągnięcie pełnej niezależności, 
zarówno finansowej, jak i emocjonalnej, 
jest niemożliwe. Ślub z Gilbertem, bacz-
nie obserwowany przez arystokratyczne 
środowisko, jest dla niej ostatnim gwoź-
dziem do trumny. Nowy wspaniały świat 
okazuje się ułudą i nieosiągalnym mira-
żem dla jednostki wplątanej w społeczne, 
ekonomiczne, kulturowe i biologiczne 
sieci zależności.
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Powieść Henry’ego Jamesa nie jest 
oczywistym wyborem, jeśli chodzi o te-
atr. Skąd wzięła się u Pani chęć zainsce-
nizowania Portretu damy?
Przyznaję, że ten autor był wyborem 
osobistym, bardzo go lubię. Podróżując 
po Azji wpadłam na pomysł opowieści 
o Europie z dystansu. Postanowiłam opo-
wiedzieć o Starym Kontynencie pełnym 
blichtru, kostiumu, konwencji. Portret 
damy idealnie się do tego nadawał.

Co zainteresowało Panią w głównej bo-
haterce powieści, Isabel Archer?
Isabel jest dla mnie kobietą-dzieckiem. To 
model osoby, który wydaje mi się w dzi-
siejszych czasach bardzo aktualny. Mam 

na myśli kobietę, która nie chce dorosnąć 
i – co więcej – lubi siebie w roli dziec-
ka, a mimo to dąży do zgłębienia własnej 
wielowymiarowości. Chce poznać swoje 
ciało, rozpoznać przestrzeń, w jakiej 
się znajduje. To dążenie za pośrednic-
twem ciała oraz próba wyjścia z pozycji 
dziecka są moim zdaniem powiązane ze 
współczesnością.

Przy spektaklu pracowała Pani z dra-
maturżką Magdą Kupryjanowicz. 
Portret damy był dla niej jednym 
z pierwszych ważnych doświadczeń te-
atralnych. Na czym polegała ta współ-
praca?

Marcin Miętus

Z Eweliną Marciniak, reżyserską 
spektaklu Portret damy, rozma-
wia Marcin Miętus.

Ew
el

in
a 

M
ar

ci
ni

ak
, f

ot
. M

ac
ie

j M
ik

ul
sk

i

Pracowałam dotychczas z różnymi drama-
turgami, wybór na Magdę padł głównie ze 
względu na zainteresowanie Henrym Ja-
mes i Portretem damy – to również jedna 
z jej ulubionych powieści. Chciałam, żeby 
adaptacja naszpikowana była intrygujący-
mi elementami z tamtej epoki, o których 

wiedziałam, że zostaną odnalezione przez 
Magdę. Cenię w niej to, że zawsze jest 
dobrze przygotowana. Obecnie pracuje-
my razem nad Księgami Jakubowymi Olgi 
Tokarczuk.

Mówi Pani o wspólnej pracy z różnymi 
dramaturgami, przez wiele lat tworzy-
ła Pani z Michałem Buszewiczem. Czy 
w dzisiejszym, demokratyzującym się 
teatrze rola dramaturga jest potrzeb-
na?
Jak najbardziej. Dramaturg jest, moim 
zdaniem, tak samo potrzebny jak cho-
reograf czy scenograf. Prawo bytu mają 
w dzisiejszym teatrze kolektywy, nie tylko 

duety czy pojedynczy inscenizatorzy.

Jednym z głównych emblematów Pani 
teatru jest jego muzyczność. Zespół 
Chłopcy kontra Basia pojawia się nie 
pierwszy raz, wcześniej mieliśmy okazję 
słuchać ich (i oglądać) w Morfinie. Czy 
o danej muzyce myśli Pani już przed 
rozpoczęciem prób?
Pomysł na warstwę dźwiękową pojawia 
się wcześnie. Pod wizję spektaklu, nad 
którym w danym momencie pracuję, i któ-
ra mi towarzyszy od samego początku, do-
bieram odpowiednią muzykę oraz osoby, 
które chciałabym, żeby ze mną współpra-
cowały. Obecnie pracuję z profesjonalny-
mi pianistami z akademii muzycznej oraz 
twórcami muzyki filmowej. Muzyka ma 
dla mnie w teatrze duże znaczenie. Sama 
pochodzę z muzycznej rodziny, jestem 
wyczulona na dźwięk w spektaklach.

Po Amatorkach, przygotowywanych 
również dla Teatru Wybrzeże, wraca 
Pani do prozy Jelinek, tym razem w Te-
atrze Polskim we Wrocławiu. Może Pani 
powiedzieć coś więcej o tym projekcie?
Bardzo chciałam zderzyć się w teatrze 
z najbardziej biograficzną książką Jelinek, 
czyli z Pianistką, idąc tropem opowieści 
o szkole muzycznej. To był kierunek wyj-
ściowy. Pisarka nie udzieliła nam jednak 
praw do powieści, która w zasadzie nigdy 
nie była wystawiana. Zdecydowałam się 
więc sięgnąć po Dramaty księżniczek, 
skupiając się na postaciach mówiących 
wprost o torturach panujących w szkole 
muzycznej. Mam na myśli tortury, które 
można zadać sobie samemu lub drugiej 
osobie w momencie, kiedy nasze pra-
gnienia i pożądanie nie mogą dojść do 
głosu, bowiem uwikłane zostają w pewien 
system.
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Telewizyjna wersja spektaklu Adama 
Orzechowskiego to rejestrowana na żywo 
adaptacja dramatu Radosława Paczochy 
wystawionego w Teatrze Wybrzeże. Fa-
scynująca biografia Władysława Bro-
niewskiego została wpisana w sceniczny 
wielogłos, w którym dominuje osoba ty-
tułowego bohatera, granego przez dwóch 
aktorów – Michała Jarosa i Roberta Ni-
nikiewicza. Reprezentują oni przede 
wszystkim dwa etapy życia słynnego 
komunistycznego poety. Jaros wciela się 
w młodego Broniewskiego, buntownika 
wierzącego w ideały socjalizmu, pełnego 
energii i buty. Ninikiewicz gra człowieka 
złamanego, rozczarowanego życiem. Ta 
dychotomia buduje całą dramaturgię spek-
taklu, a świetne kreacje dwóch gdańskich 
aktorów potwierdzają słuszność reżyser-
skiego zabiegu.

Narratorami opowieści prowadzonej 
przez Orzechowskiego są kolejne histo-
ryczne postaci, mające bezpośredni zwią-
zek z Broniewskim. Dużo miejsca poświę-
cono kobietom wrażliwego na ich wdzięki 
poety – żonom, kochankom, córkom. Nie 
brakuje tragicznych momentów z drama-
tycznego życia pisarza ani opisów jego 
spotkań z czołowymi polskimi artystami, 
np. z Julianem Tuwimem czy Markiem 
Hłaską. Role aktorów zmieniają się wraz 

BRONIEWSKI. POETA PRZEKLĘT Y
Rozciągnięty na ziemi olbrzymi krzyż Virtutti Militari zajmuje niemal 
całą scenę. Pordzewiały, w pewnym miejscu ułamany, tworzy rodzaj 
obrotowej sceny, po której poruszać się będą bohaterowie spekta-
klu. W  jego centrum w  pewnym momencie stanie butelka wódki, 
wokół krążyć będą kobiety. To dla nich, przez całe swoje życie, Bro-
niewski tracił głowę.

Marcin Miętus

z rozwojem narracji. Umiejętnie prowa-
dzony przez Orzechowskiego zespół Wy-
brzeża liczy na scenie czternaście osób. 
Wszyscy wypadają znakomicie, doskona-
le odnajdując się w przestrzeni spektaklu. 
Najlepsze są – prócz dwójki aktorów gra-
jących tytułowych bohaterów – kobiety: 
Katarzyna Dałek, Sylwia Góra-Weber 
oraz Agata Bykowska. Kamera rejestru-

jąca spektakl z powodzeniem nadąża za 
wykonawcami, którzy często zwracają się 
wprost do publiczności (rzadziej w stro-
nę obiektywu). Montaż buduje dodatko-
we napięcie, zbliżenia zwracają uwagę 
na istotne szczegóły. Rytm gdańskiemu 
przedstawienia wyznacza muzyka Marci-
na Mirowskiego.

Historia Broniewskiego, wyklętego 
poety, zaślepionego komunizmem alko-
holika, odsłania życiowy dramat czło-
wieka całkowicie pogubionego. Twórcy 
na szczęście powstrzymują się od jedno-
znacznych osądów, prezentując kilka per-
spektyw. Ważnym odniesieniem są tutaj 
przede wszystkim życiowe partnerki pisa-
rza oraz jego relacja ze zmarłą w tragicz-
nych okolicznościach córką. Ale nie tylko. 
Orzechowskiemu udaje się wykreować na 
scenie wielowymiarowy portret Broniew-
skiego bez tworzenia hagiografii.

RENTGEN, KLATKA I BRUD
Tytuł Koń, kobieta i kanarek kojarzy się z niemieckim hasłem „Kinder, 
Küche, Kirche” stereotypowo określającym rolę kobiety w społeczeń-
stwie. Mieści w  sobie jednak znacznie więcej znaczeń – nie tylko 
nawiązuje do zasad obowiązujących w lokalnych kopalniach w la-
tach 50. XX wieku, na mocy których z pracy pod ziemią wykluczono 
kobiety, konie i kanarki (żywe mierniki poziomu metanu) – ale staje 
się również emblematem rodziny. Tomasz Śpiewak i Remigiusz Brzyk 
korzystając z tej i innych metafor, tworzą coś na wzór przypowieści, 
dla której punktem wyjścia jest tabu łamane przez Córkę Sztygara, 
która nie chce być matką.

Anna Bajek Żona Górnika Praworęcznego, Żona 
Lekarza, Córka Sztygara. W dramacie 
Śpiewaka postaci nie mają imion, 
a kobiety definiowane są poprzez 
mężczyzn. Wszyscy zwracają się do siebie 
bezosobowo. Powtarzają formuły zaczerp-
nięte z modlitw i Biblii, ale w nieprzysta-
jących sytuacjach, bez zrozumienia czy 
profanując ich wydźwięk. Męska część 
społeczności „miasteczka na K. albo na 
S.”, w którą widzów wprowadza narrator, 
bezdomny Głupek (Michał Bałaga), z po-
szanowaniem traktuje tylko jedną kobietę. 
Figurkę świętej Barbary stojącą przy dro-
dze – męczennicy, patronki dobrej śmierci 
i górników. Bo kobieta, żona w patriar-
chalnym schemacie rodziny powinna się 
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umartwiać i poświęcać. Nie mówi ludz-
kim głosem, porównywana jest za to do 
psiej suki, której pozostaje nieme skomle-
nie o pomoc. Córka Sztygara (Edyta Osto-
jak) prawie cały czas obecna na scenie, 
najczęściej milczy, ale paroma zdaniami 
sprzeciwu wstrząsa miasteczkiem jak 
gombrowiczowska Iwona. Ona i matka, 
Żona Sztygara (Maria Bieńkowska) wy-
tresowana i zastraszona przez Sztygara 
(Zbigniew Leraczyk) w domu chodzą 
boso, tak jakby w czterech ścianach koń-
czył się ich świat i buty były niepotrzebne. 
Początkowo dziewczyna nie mówi wprost 
o swojej ciąży, posługuje się przenośnią 
ciężarnej suczki – inną metaforą jej stanu 
jest kwitnąca wiśnia, której drylowane 
owoce służą za peryfrazę aborcji. Nie 
chce o niej słyszeć Zięć Sztygara (Piotr 
Żurawski), który o ciąży żony dowiaduje 
się podczas spowiedzi, gdy Ksiądz (Piotr 
Bułka) dzieli się z nim informacją zdra-
dzoną przez Żonę Sztygara. O planach 
związanych z aborcją dowiaduje się szyb-
ko reszta kolejki do konfesjonału, a co za 
tym idzie – całe miasteczko, które próbuje 
wywrzeć na Córce presję i sztucznie przy-
stosować ją do roli tradycyjnie pełnionej 
przez kobiety w społeczeństwie. W tle, 
równolegle rozgrywa się absurdalna hi-
storia figurki Świętej Barbary, która w nie-
zbadanych okolicznościach traci rękę. 
Mała podobizna ze względu na tą stratę 
(którą według Księdza bez wątpienia 
spowodował jakiś niewyrugowany grzech 
mieszkańców) zostaje od razu zastąpiona 
planem budowy pięćdziesięciometrowego 
pomnika, którego wielkość licytuje 
duszpasterz z narastającym, niezdrowym 
entuzjazmem. Przypomina raczej pro-
wadzącego komercyjny program w te-
lewizji, który z sekundy na sekundę 
podwyższa stawkę gry. Niekoniecznie du-
chowy przewodnik prowadzi za sobą całą 
społeczność w interesowny krąg materia-
lizmu, wpajając, że im podobizna świętej 
większa, tym lepsza, bo wtedy wszyscy 
poczują się bezpiecznie. No bo jak figurka 
bez ręki może kogoś ochronić?

Od seksizmu, najróżniejszych form 
obniżania wartości i kompetencji kobiet, 
pogwałcania ich praw, poprzez przemoc 
domową i ciche przyzwolenie społeczno-
ści, brak tolerancji wobec „inności”, po 
ingerencje kościoła w życie prywatne. 
Ilość spiętrzonych absurdów, uwłaczeń, 
nienawistnych zdań, wykrzykiwanych na 
każdym kroku, powielanych, krzywdzą-
cych stereotypów, oblepia ten metalowy 
światek, a zarazem prześwietla i wyjaskra-
wia. Lokalny, górniczy kostium, w który 
ubrane są relacje panujące w rodzinach to 

forma przemawiająca do widza ze Śląska. 
Jednak przede wszystkim zabieg zamknię-
cia tylu patologii w tak małej zbiorowości 
odrealnia sytuacje, w których mieszają 
się karykaturalne postawy i wynaturze-
nia. Dzięki temu uzyskano skumulowany 
efekt, miejscami groteskowy, ale odbija-
jący schematy, w których przeglądać się 
może każda publiczność. Ojciec z władzą 
absolutną, każdym zdaniem wymierzający 
żonie policzek prosto w poczucie własnej 
wartości. Ojciec nienarodzonego dziecka, 
któremu na myśl o aborcji nie pozwa-
la niedoszłe ojcowskie ego, może nawet 
bardziej niż uczucie, którym darzy żonę / 
zarodek w jej brzuchu. Ojciec niedoszły, 
bo „jego samcze ciało zawsze mówi « tak 
»”, ale żona nie może mieć dziecka i jest 
po prostu niekompletna. I tak dalej, i tak 
dalej.

W głębi sceny widać podświetlaną 
mozaikę skomponowaną ze zdjęć rentge-
nowskich, w założeniu nawiązujących do 
chorób górników – z podobnym rentge-
nem mamy do czynienia w żywym pla-
nie, każda sekwencja to wyostrzony obraz 
„z życia” ustawiony pod światło. Na sce-
nografię składają się kolejne przestrzenie 
na podwyższonych platformach, oddzie-
lone od siebie metalowymi siatkami. Ca-
łość od widowni izoluje jeszcze metalowy 
drucik poprowadzony wzdłuż brzegu pro-
scenium. Warstwa plastyczna nawiązuje 
do wnętrza kopalni, uderza chłodnym 
światłem jarzeniówek i surowym mate-
riałem, skontrastowanym przez chwilę 
z filmem przyrodniczym puszczonym 
w telewizorze. I choć to opowieść snuta 
przez miejscowego Głupka, zawieszona 
w czasoprzestrzeni i może zintensyfiko-
wana jedynie w jego pamięci (postać do-
powiada jednak „może w tych bohaterach 
rozpoznacie siebie samych” wprowadza-
jąc nieco naiwną poetykę moralitetu), ak-
torzy wchodzą do pozornie odgrodzonego 
świata przez widownię. Mężczyzna prosi 
też publiczność o „wyobrażenie sobie, że 
wszyscy są brudni” – o to akurat nietrud-
no, bo choć brak tu dosłownej, węgielnej 
sadzy – mieszkańcy są wręcz zanurzeni 
w zbiorowo pranych brudach. Atmosfery 
nie oczyszczają brzmiące w tle, uwznio-
ślone pieśni modlitewne, pochodzące jak-
by z zupełnie innej bajki, albo proszące 
o ingerencje jakiejś wyższej siły, jeśli ta 
w ogóle istnieje.

Tylko Córka Sztygara ubrana jest 
w kolorową, żółtą bluzkę – bardziej niż na-
dzieję, oznaczającą nowe życie, dziecko, 
porównywane w ten sposób również do 
kanarka. Z symbolicznej warstwy tekstu 
czerpie Zięć Sztygara (pracujący w kopal-

ni, siebie nazywający „jurnym koniem”), 
podarowując żonie klatkę z umownie wy-
obrażonym ptaszkiem – w efekcie jakby 
puste więzienie. Klatką nazywane jest cia-
ło kobiety, skrywające kanarka, ale ten no-
śny obraz szerzej ilustruje stan psychiczny 
ciężarnej, uwięzionej w miasteczku. Wie, 
że nie wyrwałoby się z niego również 
dziecko. Aborcja staje się pojemniejszym 
znakiem, odosobnionym manifestem, je-
dynym aktem niezgodny, na jaki kobieta 
zdobywa się w tym świecie, w którym 
nie chce wychowywać kolejnego miesz-
kańca. Obrazowe metafory ewoluują tu 
i odsłaniają kolejne warstwy zupełnie 
jak w przypowieści. Dramat Śpiewaka 
jest bardzo poetycki – miejscami bolesną 
treść obejmuje kojąca forma słów, które ją 
przedstawiają. To taka piękna klatka, któ-
ra dodatkowo kontrapunktuje zamknięty 
w środku brud.

1. Tekst Anny Bajek Rentgen, klatka i brud został 
opublikowany w internetowym magazynie „Teatra-
lia” (numer 140/2015) 4 czerwca 2015.  Autorka re-
cenzuje spektakl grany na żywo, nie jego rejestrację.

JAKI TEATR 
PO KATASTROFIE?

I nie tylko o polityczności teatru była mowa, 
ale także o polityce dosłownie pojętej, wraz 
ze wskazywaniem na konkretne partie. Po-
czątkowo odwoływano się do prezentowa-
nego tuż przed debatą Broniewskiego – tele-
wizyjnej wersji spektaklu Orzechowskiego 
– i problemu idei, które narażone są na ide-
ologizację. W tym kontekście reżyser zasta-
nawiał się, czy artysta zawsze powinien być 
zaangażowany – czy istnieje przymus opo-
wiadania się po konkretnej stronie. Konklu-
zją jego rozważań stało się pytanie o to, co 
czyni dany spektakl politycznym – postawa 
jego twórcy czy raczej charakter podejmo-
wanego tematu. Stąd blisko już było do re-
fleksji nad nową rzeczywistością, w jakiej 

Katarzyna Oczkowska

Debata z  udziałem Łukasza 
Drewniaka, Jana Nowary, Ada-
ma Orzechowskiego i  Joanny 
Ostrowskiej Artysta w  „czasie 
oburzenia” bardzo szybko, co 
było do przewidzenia, zeszła na 
tematy polityczne oraz niepo-
koje związane z recepcją sztuki 
w nowej rzeczywistości.
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CIEMNA STRONA 
ZAKAMARKÓW 
LUDZKIE J 
PSYCHIKI

Cezary Iber, który zrealizował wraz ze 
studentami PWST Lwa na ulicy, wzboga-
ca tekst dramatopisarki o doświadczenia 
młodych ludzi, którzy w nim grają. Tym 
samym spektakl staje się bardzo osobistą 
opowieścią dla każdego z aktorów. Wszy-
scy bohaterowie zdehumanizowanego 
świata Judith Thompson noszą w sobie 
dwa oblicza – kata i ofiary. 

Spektakl opowiada o codziennych dra-
matach zwykłych ludzi. Wszystkie wątki 
splata duch dziewczynki, która została za-
mordowana przez psychopatę. Podróż, w 
jaką zabierają nas twórcy przedstawienia, 
to wyprawa do umysłu psychicznie chorej 
osoby. Tylko my decydujemy, czy pozwo-
limy się porwać tej opowieści. 

Anna Petynia 

Judith Thompson to kanadyjska 
dramatopisarka młodego poko-
lenia. Jej sztuki z powodzeniem 
wstawiane są w rodzinnym kraju, 
USA i w teatrach europejskich. 
Wciąż jednak jest ona mało zna-
na w Polsce. Autorka bohatera-
mi swoich opowieści najczęściej 
czyni dzieci. Nie zapomina jed-
nak o świecie dorosłych – o ich 
pragnieniach i sennych marach, 
które czasem stają się rzeczywi-
stością. 

Anna Bajek – szczecinianka z War-
szawy, za dobrym teatrem jeździ po 
wszystkich miastach, więc festiwale wiele 
jej ułatwiają. Czasami ma wrażenie, że 
więcej ogląda niż śpi. Woli eksperyment 
od poprawności.
NAJLEPSZY SPEKTAKL: Portret da-
-my za widowisko, w którym wszyst-
kie elementy zagrały perfekcyjnie 
w całościowym, rozbudowanym obrazie.
NAGRODY SPECJALNE: dla (prawie) 
każdego coś dobrego, czyli – dla całego 
zespołu aktorskiego z nie-boskiej komedii. 
WSZYSTKO POWIEM BOGU!, dla Pawła 
Miśkiewicza za opracowanie tekstu Po-
dróży zimowej, za muzykę i wizualizacje 
w Afryce oraz dla wszystkich twórców 
Aktorów żydowskich za ważny głos.
Marcin Miętus – świeżo upieczony absol-
went teatrologii na Uniwersytecie Jagiel-

RECENZENCKIE T YPY
Wieczór wielkich emocji dopiero przed nami. Kto dziś wyciągnie 
kartę zwycięzcy, kto błazna, a kto wisielca? Kto wykrzyknie trium-
falne „hurrraaa!”, a kto zaryczy z bólu niczym ranny łoś? Komu wiatr 
w oczy, a komu manna z nieba? Tego dowiemy się dopiero w późnych 
godzinach nocnych. Tymczasem prezentujemy nasze typy. Założyli-
śmy się o dzbanek malin i złotą strzelbę Czechowa. 

lońskim. Nie lubi mówić o sobie, woli pi-
sać o teatrze. Mieszka i żyje w Krakowie.
NAJLEPSZY SPEKTAKL:  Aktorzy ży-
dowscy w reżyserii Anny Smolar ze 
świetnym tekstem Michała Buszewicza, 
tyle realistycznym, co metaforycznym.
WYRÓŻNIENIENIA : Dla rewelacyjnego 
zespołu aktorskiego  nie-boskiej komedii. 
WSZYSTKO POWIEM BOGU! w reżyserii 
Moniki Strzępki (ze szczególnym uz-
naniem dla Doroty Segdy) oraz dla Portre-
tu damy Eweliny Marciniak za wizualną 
koncepcję oraz świetną reżyserię.
Alicja Mȕller – redaktor naczelna ma-
gazynu  „Teatralia”,  współpracowniczka 
portalu „taniecPOLSKA”.  Doktorantka 
na Wydziale Polonistyki UJ.  Miłośniczka 
absurdu i dadaistów.  Zajmuje się kaleku-
jącą (po)nowoczesnością,  a dokładniej – 
jak mógłby powiedzieć Rymkiewicz – tań-

cem bez rąk i bez nóg. W tym roku z dumą 
czuwała nad „[REC] Magazine”. 
NAJLEPSZY SPEKTAKL: Podróż zi-
mowa w reżyserii Pawła Miśkiewicza. Za 
odnalezienie  poezji w zainfekowanym 
samotnością i totalnym niejako rozczaro-
waniem świecie Elfriede Jelinek.
NAGRODY SPECJALNE: Dla zespołu 
aktorskiego Starego Teatru (nie-boska 
komedia. WSZYSTKO POWIEM BOGU! 
w reżyserii Moniki Strzępki) za przejmu-
jący, wibrujący, polifoniczny krzyk prze-
ciwko instytucjom, telewizji, życiu wiecz-
nemu,  przeciwko  złym i głupim ludziom, 
który symbolizuje życie pojmowane jako 
żywe piekło oraz dla  Mai Kleszcz (Po-
dróż zimowa) za przypomnienie o zmy-
słowości muzyki Schuberta. 
Katarzyna Oczkowska – redaktor naczel-
na „Teatraliów” i doktorantka w Instytucie 
Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje 
się polską sztuką współczesną. Ma słabość 
do wywrotowców i skandalistów.
NAJLEPSZY SPEKTAKL: W związ-
ku z powyższym nie pozostaje mi nic 
innego jak postawić na nie-boską ko-
medię. WSZYSTKO POWIEM BOGU!   
To teatr mocny i bezkompromisowy – tak 
jak jego twórcy. Teatr wzbudzający nie-
pokój. Wstrząsa widzami i krytykami na 
tyle, że pierwsi wychodzą, drudzy zaś, 
będąc jeszcze pod wpływem szoku, po-
pełniają iście przedszkolne lapsusy. Moni-

niebawem przyjdzie nam żyć. Czy skazani 
zostaniemy na cenzurę i powrót do aluzyj-
ności? A może twórcy zaczną uprawiać 
mniej lub bardziej wysublimowaną party-
zantkę lub wręcz przeciwnie – pracę u pod-
staw? Taką katastrofalną wizję przyszłości 
kreślił słuchaczom Łukasz Drewniak. Nato-
miast Joanna Ostrowska podkreśliła jeszcze 
inną możliwość – manifestacyjne niepodej-
mowanie pewnych zapalnych tematów, bo 
przecież brak komentarza jest również ko-
mentarzem.

Uczestnicy debaty zgodnie przyznali, 
że teatr – jako ważny głos w debacie pu-
blicznej – nie musi być jednak tak doraźny 
w kwestii reagowania na zmieniającą się 
rzeczywistość. Twórcy powinni bowiem 
uniwersalizować problemy współczesności, 
poszerzać je o kolejne konteksty. Niezwy-
kle istotną uwagą była wypowiedź Joanny 
Ostrowskiej, powołującej się na słowa fran-
cuskiej minister kultury, że rolą sztuki jest 
wzbudzanie niepokoju: czyli coś, z czym 
przyjdzie nam się zapewne z całą mocą 
zmierzyć w niedługim czasie. A może spo-
tkamy się na barykadach, jak wieszczy Łu-
kasz Drewniak? fo
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ka Strzępka i Paweł Demirski potrafią to, 
co tak naprawdę udaje się niewielu – i nie 
chodzi tutaj o prowokowanie. Są w stanie 
inspirować.
NAGRODY SPECJALNE: Małgorzata 
Gorol za rolę w Podróży zimowej oraz 
Anna Maria Kaczmarska za efekty wizu-
alne i scenografię do Afryki. 
Anna Petynia – wolny duch, freelan-
cer. Dziennikarka, recenzentka teatralna, 
animatorka kultury, współpracowniczka  
festiwali teatralnych i filmowych z całej 
Polski, prowadząca warsztaty, PR-owiec 
i pasjonatka marketingu internetowego. 
Absolwentka informacji naukowej i bi-
bliotekoznawstwa ze specjalizacjami: 
kultura czytelnicza i medialna oraz teatro-
logia na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie. Od stycznia 2008 
współtworzy redakcję internetowego ma-
gazynu „Teatralia”.
NAJLEPSZY SPEKTAKL: Moja nagroda 
wędruje do realizatorów spektaklu Podróż 
zimowa (reż. Paweł Miśkiewicz). Przed-
stawienie stanowi intrygujące ujęcie trud-
nego tematu kobiecości i życia, a przy tym 

LET ’S DANCE, CZ YLI LISTA 
FESTIWALOWYCH HITÓW

DJ Alicja Muller i DJ Aleksandra Spilkowska

Dzisiaj nastał dzień zwycięstwa, 
dzisiaj noc szaleństwa. Z  utęsk-
nieniem oczekiwany przez zmę-
czonych życiem (ale nigdy nie te-
atrem!) festiwalowiczów ostatni 
przystanek. Nie oszukujmy się – 
kogokolwiek wybierze jury, i tak 
będziemy świętować. W  związku 
z  tym proponujemy Państwu su-
biektywną listę  festiwalowych hi-
tów wszechczasów. Dzisiaj chcemy 
nie Polskę, lecz gorączkę piątkowej 
nocy zobaczyć, dlatego zrzucamy 
z ramion konradowe płaszcze i za-
pominamy o tańcach narodowych. 
Załóżmy czerwone buciki!

10. Michael Jackson – A Place with no 
Name.  How to moon walk like Michael 
Jackson? Zapytajcie twórców Karskiego 
Historii Nieprawdziwej. 

9. T. Rex – Children of The Revolution. 
Na takiej liście nie mogłoby oczywiście za-

braknąć DJ-a (obecnie łączącego muzycz-
ną karierę z obowiązkami dyrektora) Jana 
Klaty. Tu w wersji old but gold, ze Sprawy 
Dantona.

8. Led Zeppelin – Stairway to Heaven. 
Do odsłuchania (w całości!) w Kurce wod-
nej Jana Nowary.  „In a tree by the brook, 
there’s a songbird who sings...”. O jakim 
ptaku mowa? Oczywiście, że o Witkacow-
skim!

7. Sinéad O’Connor – Nothing Com-
pares 2 U. W spektaklu Piotra Cieplaka 
Niedokończona historia do tej piosenki, 
w wyciemnieniu,  tańczyła para staruszków. 
Wszyscy płakali.

6. David Bowie – Space Oddity. Ab-
solutny klasyk, od czasu swojej premiery 
w 1969 roku Major Tom wzywał ground 
control z teatralnych desek już tyle razy, że 
trudno je wszystkie zliczyć. Na tegorocznej 
edycji festiwalu mogliśmy usłyszeć wersję 
nietypową, bo śpiewaną w jidysz (Aktorzy 
żydowscy). W sztuce, jak zauważyła Kata-
rzyna Kozyra, spełniają się najdziksze ma-
rzenia.

5. Radiohead – Creep. Kolejny evergreen 
polskich scen (wykorzystywany na przykład 
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jest niezwykle delikatne w swej wymowie. 
NAGRODY SPECJALNE: Pozakonkur-
sowo chciałabym wyróżnić oba czytania 
performatywne (teksty Beniamina Bu-
kowskiego i Weroniki Murek) z cyklu 
Drama Lab. Brakuje mi tego typu spotkań 
z teatrem w Rzeszowie – rozmów, dysku-
sji i analiz współczesnych dramatów. 
Aleksandra Spilkowska – studentka kry-
tyki literackiej i (chyba jeszcze?) teatro-
logii na UJ. Niestrudzona propagatorka 
teatralnego „programu 45 minut”.
NAJLEPSZY SPEKTAKL: Afryka – bły-
skotliwe, ironiczne, zabawne, ale i głębokie 
spojrzenie na wciąż żywe i bardzo aktualne 
problemy związane z kolonializmem.

W imieniu całej redakcji Internetowego 
Magazynu „Teatralia” dziękujemy 
Organizatorom za propozycję popro-
wadzenia gazety festiwalowej. Cieszymy 
się, że mogliśmy uczestniczyć we 
wszystkich wydarzeniach festiwalu i na 
żywo komentować zjawiska nowego teatru. 
Do zobaczenia, mamy nadzieję, za rok!

przez DJ-a Klatę). Jednak utwór ten chyba 
nigdy nie był tak rozczulający i śmieszny 
zarazem, jak w wykonaniu Juliusza Chrzą-
stowskiego, z tańczącym za jego plecami 
(z siekierą, z zerowym poszanowaniem dla 
przepisów BHP) Michałem Majniczem.  

Aż wstyd byłoby nie zacytować w tym 
miejscu Pafnucka z Drżących trąb: „przy-
szedłeś do mnie z siekierą, więc nie jestem 
ci obojętny”.

4.  Frank Sinatra – My Funny Valentine. 
Wszyscy płaczą, gdy Andrzej Chyra wyko-
nuje (na kolanach, niejako w myśl zasady, 
że zawsze się śpiewa w beznadziei) nasz 
numer piąty w Kabarecie warszawskim. Do 
niego piechotą byśmy szły!

3. David Bowie & Tina Turner – Toni-
ght. Czym jest jakakolwiek lista przebo-
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Paronat medialny

jów bez przynajmniej dwóch Davidów? 
„Prochem i niczem”, jak zawyrokowałby 
wieszcz, a z wieszczem się nie dyskutuje. 
Poza tym utwór  Tonight ma też właściwo-
ści lecznicze i używany jest do muzykote-
rapii w ekstremalnych przypadkach histerii 
(patrz: nie-boska komedia. WSZYSTKO 
POWIEM BOGU!).

2. Chinawoman – Party girl. Kolejna 
pozycja z repertuaru Teatru im. Siemaszko-
wej (Balladyna Radka Rychcika). W pio-
sence zawarte jest poruszające wyznanie: 
„it doesn’t matter what you create, if you 
have no fun” („nieważne, co tworzysz, jeśli 
się nie bawisz”).  Radek, nie darujemy Ci 
tej nocy!

1. Umberto Tozzi – Ti amo. Absolutny 
majstersztyk przewrotnego wprowadzania 
kiczowatych – nie ukrywajmy – ale skry-
cie uwielbianych kawałków do spektaklu. 
Siłę italo disco poznali twórcy Nietoperza. 
Nadszedł czas byśmy i my „ubrali złość 
w spokój i w świetlaną suknię” i przetań-
czyli z Umberto całą noc. Salute!

KIM ONI SĄ? 
Pisali dla Was codziennie – wbrew 
przymykającym się powiekom 
i  pokusom typu: tańce, hulańce, 
swawole. Rozmawiali z artystami, 
układali krzyżówki. Młodzi, pięk-
ni, błyskotliwi. Błyszczą w  towa-
rzystwie, onieśmielają przechod-
niów. Mogłoby się wydawać, że są 
trochę nazbyt chłodni, niedostęp-
ni. Nic bardziej mylnego! Chociaż 
sami siebie przedstawiają nad 
wyraz zachowawczo (zob. Recen-
zenckie typy), w  rzeczywistości 
są raczej pocieszni niż straszni. 
Jako królowa pszczół (wybaczcie 
to wyjątkowo niezgrabne sformu-
łowanie!), postanowiłam opowie-
dzieć o miodzie polskiej krytyki. 
Poznajcie recenzentów „[REC] Ma-
gazine”:

Alicja Müller Łukaszu, wiedzieliśmy, jak podgląda Pan 
odpowiedzi!).  Doskonale wie, co na siebie 
włożyć, by poczuć się jak Krzysztof War-
likowski. Można ją poznać po charaktery-
stycznym chodzie alternatywnej modelki.

Lwica na ulicy, czyli Sabina Lewicka.  Ró-
żowe dżinsy i ruda grzywa – to odpowiedź 
Sabiny na lęki i bolączki nowego teatru. 
Doskonale radzi sobie  w świecie symula-
krów i symulacji. Potrafi zamienić swoje 
ciało w ekran.

Marcina Miętusa historia prawdziwa. Mar-
cin skwapliwie korzysta z uroków demo-
kracji („piszę, bo mogę”). Zamiast gwiaz-
dek przyznaje spektaklom gumy miętowe. 
Nazywamy go Miętusem-Wiercipiętusem 
– niemożliwie mięt-oli się i wierci, szukając 
w swojej brokatowo-cekinowej torbie (nie-
zmiennie z logo konkurencyjnego festiwalu, 
bo taki z niego wywrotowiec) paczki Orbit.

Kurtka modna – hipsterstwo jest coraz bli-
żej, czyli Katarzyna Oczkowska. Zgodnie 
z zaleceniem mistrza Krasickiego szanu-
je mądrych, przykładnych, chwalebnych, 
śmieje się z głupich, choć i przewielebnych. 
Jeśli kiedyś w (nie)boskich zaświatach spo-
tka Krasińskiego, ten z pewnością rzeknie: 
„wszystko, com marzył i kochał zeszło się 
w Tobie”.

Klęski w dziejach kwiatków doniczkowych, 
czyli Anna Petynia. Ania jest super-boha-
terką. Chociaż żyje w permanentnym lęku 
przed zwiędnięciem, codziennie wsiada na 
rower, by potrząsając bujnym lokiem, odga-
niać z Rzeszmaru epidemie, plagi, wichury 
i pożary. W swoich recenzjach odkrywa to, 
co niewidzialne. 

nie-boska Aleksandra. WSZYSTKO PO-
WIEM NACZELNEJ! Aleksandra Spil-
kowska (znana również jako Aleksandra 
Soplicka) czarną polewkę podała robotom. 
Od instalacji elektronicznych, woli bowiem 
twory wydziergane (zob. zdjęcie owcy). 
Grę o tron ogląda tylko dlatego, że John 
Snow przypomina jej o Dziadach Rychci-
ka. W swoich tekstach często nawiązuje do 
praktyk narracyjnych Jane i Tarzana (ja-Jane, 
ty-Tarzan, ja-Ola).

Podróż bajkowa, czyli Anna Bajek. Ania to 
mistrzyni generatora wykreślanek – potrafi 
zagiąć nawet Łukasza Drewniaka (Panie Ow
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