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Maria Sławińska

Wiele prób podczas jednego wieczoru
Historia Hioba jest znanym motywem
w świecie kultury, nauki i sztuki, ale
przede wszystkim postawa cierpiącego bohatera stanowi od wieków
wzór dla osób religijnych. Czy jednak cierpienie Hioba jest etyczne?
Czy gry o dominację jednej siły –
Boga – nad drugą – Szatanem, dają
prawo do zniszczenia życia ludzkiego? Tego typu pytania pojawiają się

po obejrzeniu spektaklu Biblia: Próba
z Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu. Chociaż pokaz nie należy do łatwych czy przyjemnych w odbiorze,
a twórcy nie oferują jednej drogi interpretacji, to może właśnie to jest
największą jego siłą, którą mieliśmy
okazję odczuć przedostatniego dnia
Festiwalu.
Przedstawienie Biblia: Próba intryguje,
chociażby dlatego, że zostało zainscenizowane w innej estetyce teatralnej niż dotychczasowe propozycje konkursowe. Twórcy
zaskakują odmienną formą aranżacji przestrzeni – scena znajduje się w sercu otoczonej widownią areny. Aktorzy usadzeni
są w kręgu przy czarnych pulpitach, niczym muzycy klasyczni w trakcie koncertu.

Słowo „próba” nie bez powodu zostało
dodane do tytułu. Zaprojektowana przestrzeń przypomina właśnie bardziej jakiś
etap pracy nad spektaklem, niż jego efekt
końcowy. Ale także na scenie odbywa się
biblijna próba Hioba. Jernej Lorenci poddaje pod rozwagę znaczenie i sens cierpienia
mężczyzny – jest to więc również test dla
widzów, zaproszenie do spróbowania zmierzenia się z etycznym wymiarem tej historii.
Obszerne fragmenty Księgi Hioba przeplatane ustępami z Pieśni nad pieśniami,
Księgi Koheleta i Apokalipsy Św. Jana składają się na interesującą partyturę teatralną.
Przedstawienie ma trzy płaszczyzny – muzyczną, tekstową i aktorską. Artyści grają
na pianinie, ale też lirze korbowej, śpiewają
i wokalizują. Intonowane dźwięki inscenizują również cierpienie Hioba – Julia
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Sobiesiak-Borucka naśladuje głosem bicie
obciążonego serca bohatera. Płaszczyznę
muzyczną z teatralną łączy przede wszystkim Michał Marek Ubysz. Odgrywa on rolę
dyrygenta – podaje nuty oraz prowadzi
śpiew pozostałych aktorów. Jednocześnie
to on jest dominującym narratorem – czyta tekst Księgi Hioba, a także daje asumpt
do uruchomienia pierwszych działań aktorskie. Ponadto ma on władzę udzielania głosu pozostałym aktorom-muzykom.
Wszystkie te zadania ukierunkowane są na
postać Hioba – współwystępujący zadają
mu cierpienie.
Najbardziej przejmujące sceny to te,
w których widz spotyka się z cielesnością
Hioba. Grający go Paweł Tchórzelski doświadcza bólu fizycznie, co podkreślone
zostaje wizualnie –na przykład spadające na
bohatera plagi są elementem spektaklowej
rekwizytorni. Kolejno zostaje pozbawiony
ubrania, pomalowany sztuczną krwią, obwiązany czarną taśmą, do jego piersi gnębiący go aktorzy przyklejają bochen chleba, w którym umieszczają mikrofon oraz
nóż, zostaje obsypany popiołem i pyłem.
Następnie sam zadaje sobie cierpienia –
prosi o kolejne strzały, które wtyka w bochenek. W scenie przełamującej uległość
Hioba wobec obciążających go kolejnymi
plagami aktorów i jeszcze nim dojdzie do
sceny kulminacyjnej, w której Hiob zdecyduje się odzyskać głos, aktorka grająca
Boga (Małgorzata Abramowicz) przykleja
mu do twarzy złotko. Poświęcenie swojego
ciała dla roli, rodem z teatralnych idei Jerzego Grotowskiego, wymaga docenienia.
Tchórzelski prezentuje niezwykły warsztat
aktorski – imponujące rzemiosło. Utrzymuje swoje ciało w ciągłym napięciu i wysiłku, grając niełatwą przecież, wyjątkowo
fizyczną rolę.
W kulminacyjnej scenie, kiedy Hiob nie
jest w stanie znieść już więcej cierpienia,
odbiera głos Bogu. Przechwytuje narrację
nad światem przedstawionym oraz nad
swoim cierpieniem. To przejęcie władzy
pozwala Hiobowi na wejrzenie w apokaliptyczny boski plan. Czy wobec końca świata
ból ma sens? Czy może jednak rozpływa
się w marności, jak czytamy Księdze Koheleta? Epifania staje się źródłem Hiobowej
traumy. Gdy Bóg wygrywa swój zakład
z Szatanem o prawość jedynego prawego człowieka, cierpiętnik może wrócić do
domu. Zasiada przy stole z żoną, tak jak
w otwierającej spektakl scenie. Zwrócone
mu zostają bogactwa, dom i rodzina. Jednak
jest już innym człowiekiem – człowiekiem,
który nie dość, że zniósł cierpienie, to musi
je nieść dalej przez wyjątkowo długie życie.

Pewnie w jego umyśle już na zawsze utkwi
pytanie o sens tego, co przeżył. Artyści nie
dają odpowiedzi na żadne z postawionych
przeze mnie pytań. Jak Hiob, który w samotności musiał się zmagać ze swoimi
postanowieniami i konsekwencjami z nich
płynących, tak reżyser zachęca każdego
z widzów do indywidualnego przeżycia
spektaklu, do próby zmierzenia się z tym
etycznym problemem.

Paulina Orth

Nie wierzcie
Słowu
Gdyby przedstawienie Jerneja Lorenciego chcieć streścić w jednym
zdaniu, to należałoby powiedzieć, że
na początku nie było ani słowo, ani
chaos. Była za to cisza przed burzliwą
próbą opowiedzenia w nowy sposób
kanonicznych dla kultury zachodnioeuropejskiej fragmentów Starego
i Nowego Testamentu.
Próba ta jest de facto zainscenizowaną
próbą teatralną. Niby nic szczególnego,
pozycje obserwujących i obserwowanych
wydają się z góry jasne i wiadome. Gdy
już zasiądziemy po jednej z czterech stron
zbudowanej amfiteatralnie widowni, nadal
z góry będziemy patrzeć na to, co dzieje
się w środku, wśród krzeseł postawionych
niejako przypadkiem, kilku przygotowanych rekwizytów w towarzystwie pulpitów
na tekst i podręcznych lampek. Opowieść
o Hiobie, czyli głównym bohaterze Biblii:
Próby zaczyna się od Pieśni nad Pieśniami. Przy małym stoliku, naprzeciwko siebie, siedzą Ona i On. Patrzą na siebie tak,
jakby nie istniał świat wokół, jakby była to
ich ostatnia szansa na chwilę prywatności,
kwadrans tylko dla nich. A wcale intymnie
nie jest, bo siedzimy im prawie na karkach,
patrzymy jak sępy, zmieszani ingerencją
naszych ciał w ich spotkanie, czekając, co
się wydarzy. Światło zaś pełne, ogólne,
białe, jasne jak diabli. On chce Jej powiedzieć wszystko, wszystko to, czego wcześniej nie zdołał, a może nie być już okazji.
Ona… zapatrzona w niego jak w obrazek,
ale jeszcze nie święty. Spożywają jeden
chleb i piją z jednego „kielicha” – mineralną
wodę ze szklanki. Jeszcze nie dotarły do
nich pierwsze bolesne wieści, trwają w miłości do siebie, niewystawieni na próbę.
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Dramaturgia przedstawienia (Matic Satina)
od pierwszych minut nastawiona jest na
sytuacyjne trwanie w bezpiecznych warunkach, choć z delikatnym przełamaniem
„czwartej ściany”. Aktorzy i aktorki, zajmujący siedzące stanowiska na brzegach sceny, figurują od początku do końca pod własnymi imionami (Małgorzata Abramowicz,
Anna Magalska, Julia Sobiesiak-Borucka,
Agnieszka Wawrzkiewicz, Paweł Kowalski, Tomasz Mycan, Michał Marek Ubysz,
Arkadiusz Walesiak). Każdy w skupieniu
podąża za wydrukowanym egzemplarzem
wycinków z Biblii, bez zawahań odczytując
wyznaczone przez Ubysza-dyrygenta partie. Pierwszy zgrzyt następuje jednak, gdy
Słowa mają stać się Ciałem, czyli zostać
zainscenizowane. Każda strata poniesiona
przez biblijnego bohatera przybiera formę
wizualnego naruszenia ciała Hioba (Paweł
Tchórzelski). Każdy uszczerbek przechodzi
z rąk do rąk, jest przejmowany, składany,
odkładany poza opowieść.
Lecz biblijna historia jest już napisana do końca, wypełnić i tu się mają słowa
Pisma. Dyrygent przekazuje dalsze polecenia. Aktorzy i aktorki z toruńskiego
zespołu swojemu koledze, Hiobowi, zabierają jego majątek, rodzinę, tożsamość,
zdrowie, godność. Nie ustają w trudach
i znoju w realizacji boskich planów: zadają
bohaterowi ciosy i rany, torturują jego ciało
niemal do ostatniego tchu, wiążą, obsypują
popiołem. Owszem, mają krew na rękach,
ale krew można wytrzeć, są przecież mokre
chusteczki, wszystko gra, dojdą do siebie.
Niby linearnie skomponowany i wcale
nie nowy tragizm głównego bohatera reżyser Jernej Lorenci zdecydował się sumiennie rozdzielić na kilka etapów, nadając tym
samym całej opowieści strukturę aktów,
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nie może zaoferować swojemu słudze ponad tanią namiastkę godności, udawaną
litość, minutę empatii. Nie ma tu miejsca
na proklamowany w kartach starej księgi
humanitaryzm. Hiob pozostaje niemal nagi,
sam pośrodku ciemności i, jak wyczytuje
z Apokalipsy, „nie przychodzi do niego
śmierć, choć bardzo by jej chciał”.
Ilu jeszcze takich Hiobów, wierzących
gorliwie w gołębie serca bliźnich, pogrąży
się w mroku okrucieństwa, zderzając się
boleśnie z granicami miłosierdzia?

źródło: Teatr im. Horzycy w Toruniu

podkreślających beznadzieję sytuacji Hioba, który zawierzył wszystko Temu, a Ten –
Stwórca, Ojciec, Wszechmocny okazał się
Wielkim Nieobecnym. We wszystkie najczulsze punkty odbiorców uderza mozolny
proces sprawiania mieszkańcowi ziemi Us
bólu i cierpienia. Głęboki fizyczny dyskomfort i niepokój wywołuje niepewność, skąd
padnie kolejne uderzenie, co jeszcze wymyślą obecni na scenie członkowie obsady.
Co ważne, reżyserska decyzja o uczynieniu
z dyrygenta narratora jeszcze silniej daje
znać, że przyczyna beznadziejnej sytuacji
płynie z tego samego źródła, co umiłowane
przez Hioba słowa Boże.
W przedstawieniu toruńskiego teatru
wybawienie z ciężaru cierpienia przychodzi
z iście hiobowych ust i hiobowych wieści,
czyli z Księgi Apokalipsy. Wizja końca
świata spełnia zadanie zemsty, odwetu,
przejęcia władzy. Bynajmniej nie jest to akt
pozytywny. To coś, co musiało się zdarzyć,
a skoro tak się stało, jedynym, co ocala,
jest głoszenie nie słowa Bożego, a dawanie świadectwa cierpienia. Przejęcie przez
Hioba muszki dyrygenta zwiastuje widowni
chwilę oddechu, a nawet komfortu po dantejskich scenach tortur, lecz dla głównego
bohatera jest z jednej strony momentem
wyczekiwanego spotkania z Panem, a z drugiej, ponownie, rozpoczęciem salwy agresji
przez oddanie władzy nad Słowami innej,
a równie przykrej części Pisma Świętego.
Hiob knebluje nawet Oblubienicę, aby nie
przeszkadzała, nie próbowała z miłości nie
zmieniać jego zamiarów, by dała mu się zemścić. Mężczyzna nie znajduje innej drogi
przetrwania niż przez przemoc. Przemoc,
która najpierw spadła na niego z woli tego,
którego również kochał.
Hiob w przedstawieniu Jerneja Lorenciego wydaje się bardziej okrzepły wobec
swojego cierpienia, niż jego Bóg w udzielaniu wielkodusznych uczynków. Małgorzata
na bolesne doświadczenia Hioba nie jest
w stanie odpowiedzieć z sensem. Usiłuje
przedstawić się w dobrym świetle – jako
twórca nieodgadnionego dzieła stworzenia – jakby to miało zwrócić bohaterowi
Starego Testamentu wszystko to, co stracił
nie ze swojej winy. Jej słowa brzmią głucho, wręcz bezwartościowo, a w końcu,
widząc kuriozalność swojej paramotywacyjnej przemowy, pozwala milczącemu
Hiobowi usiąść. Zapada cisza. Aktorka
powoli, po kawałeczku, nieporadnie pokrywa go charakteryzatorskim złotkiem.
Ale tylko twarz, na więcej przecież nie
wystarczy. Złotko jak tania, ratunkowa
folia NRC, nie ogrzewa, nie przylega, nie
chroni i nie daje nadziei. Bóg nic więcej

Uspávanka
Z aktorką Julią Sobiesiak rozmawia
Monika Weis
MW: W dziś prezentowanym spektaklu
miałaś dosyć nietypowe zadanie odgrywania serca Hioba. Byłaś także zaangażowana w proces tworzenia muzyki. Jak
ta praca przebiegała?
JS: Wydaje mi się, że reżyser od początku
miał lekko zarysowane kto i jakie zadania
będzie pełnił w tym spektaklu, natomiast
nie do końca wiedzieliśmy, na czym będzie
się opierała warstwa muzyczna i tekstowa.
Na jedną z pierwszych prób musieliśmy
przygotować te fragmenty tekstów z Księgi Hioba, które nas najbardziej dotykają.
Mnie spotkało zaskoczenie – Jernej poprosił, żebym zaśpiewała kołysankę i pod
nią podłożyła tekst żony Hioba: „Złorzecz
Bogu i umieraj”. Zaśpiewałam kołysankę,
którą nuciła mi moja mama i przerobiłam
słowa w taki sposób, by pasowały do melodii. Od tego się wszystko się zaczęło.
Właśnie ten motyw przewija się przez cały
spektakl. Cudowną robotę wykonał Branko Rožman, który zbierał z nas wszystkie
motywy muzyczne – później inni aktorzy
także śpiewali i wybierał z tego fragmenty,
które składają się w tę dźwiękową pajęczynę obecną w spektaklu.
A czy to, że masz wykształcenie muzyczne jest często eksploatowane przez
twórców?
Tak, zwłaszcza przy rozmowach z dyrekcją,
która nas zna i wie, jakie mamy możliwości. W teatrze wiedzą, że jestem po szkole
muzycznej. Próbowaliśmy w próbach do
tego spektaklu śpiewu, gry na fortepianie,
a przez pewien czas nawet skrzypiec, ale
te do ostatecznej koncepcji nie pasowały.
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Cieszę się, że to wykorzystuję i nie marnuję
dwunastu lat nauki gry na instrumentach.
Mimo że nie jestem po Akademii Muzycznej, dzięki pracy w teatrze mogę tę muzykę
dalej tworzyć. Dwie rzeczy, które kocham
najbardziej, w ten sposób się łączą.
Ciekawią mnie twoje teatralne początki – pierwsze kroki na scenie stawiałaś
w Teatrze Panopticum w Lublinie pod
okiem „Szefa” Mieczysława Wojtasa.
Jaka to była droga? Jak to wspominasz?
To był cudowny czas, trafiłam tam w trzeciej klasie gimnazjum. Do szkoły muzycznej chodziłam od pierwszej klasy podstawówki, a kiedy miałam jakieś czternaście
lat zaczęłam się interesować musicalami
i stwierdziłam, że to piękne połączenie –
opowieść i muzyka. Dowiedziałam się, że
działa taki młodzieżowy teatr i tak do niego
trafiłam. Wspaniałe jest to, że przez pierwszy rok w Teatrze Panopticum nie pracuje
się nad produkcją spektaklu – najpierw
jest warsztat, tak jak na pierwszym roku
szkoły teatralnej, robimy etiudy, ćwiczymy
dykcję, ruch, głos. Później zaczynamy tworzyć spektakle, które „Szef” – tak przez nas
nazywany – bardzo plastycznie reżyseruje.
Mieczysław też maluje i jego spektakle są
często obrazowe, to ma swój urok. Równocześnie nie zamykał on ludzi w żadnej
formie – kiedy już dostałam się do szkoły
teatralnej nie czułam, że byłam nauczona
jednej, konkretnej rzeczy. Ta praca była
rozwijająca, z czego dziś bardzo się cieszę.
A czy to właśnie Szef popchnął cię do
szkoły teatralnej, czy czułaś już wcześniej, że chcesz tam trafić?
Myślę, że w tej decyzji pomógł mi właśnie
on. Zajęcia w Teatrze Panopticum pokazały
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Czyli przebyłaś drogę z Lublina przez
Kraków do Torunia…
Po drodze jeszcze się zdarzyła Warszawa.
Robiliśmy dyplom w Teatrze Studio z Iwanem Wyrypajewem, który podczas pracy
zaproponował mi kolejny spektakl w tym
teatrze i właśnie tam ówczesny dyrektor Teatru Horzycy, Bartosz Zaczykiewicz, mnie
zobaczył i zaproponował pracę, mimo że
miałam tam bardzo małą rolę Duniaszki.
Mówiłam jakieś trzy zdania, ale kręciłam
się po scenie cały czas. I tak właśnie trafiłam do Torunia.
I jak Ci jest w Toruniu?
Bardzo dobrze! Myślę, że wielka jest radość, gdy ma się zgrany zespół, który rzeczywiście jest jak rodzina. Oczywiście,
zawsze są jakieś problemy czy starcia, jak
to wśród bliskich, ale jak przychodzi co do
czego, to możemy na siebie liczyć. Uważam, że to idealna atmosfera do tworzenia
takiego spektaklu jak Próba: Biblia. Gdybyśmy nie mieli do siebie zaufania, to by
to nie powstało. Mamy szczęście, że nasz
zespół w ten sposób działa.

Joanna Adamiec

Dziedzictwo narodowe w kobiecych
rękach
Koncepty Teatralnego Speed-Datingu oraz Letnich Rezydencji Literackich to nowatorskie przedsięwzięcia
zainicjowane i kuratorowane przez
Martynę Łyko oraz Witolda Mrozka,
realizowane w ramach Sceny Nowej
Dramaturgii. Ich założeniem jest oddanie przestrzeni młodym twórcom
teatralnym – dramatopisarkom/dramatopisarzom i reżyser(k)om. Na tegorocznej edycji Festiwalu Nowego
Teatru prezentowane są czytania performatywne trzech rezydencyjnych
sztuk. Jedną z nich, owocem szybkiej
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mi, że chcę występować na scenie i że bardzo to lubię. Szef zachęcał nas, żebyśmy
zdawali. Oczywiście, istniała w nas ta obawa, że skoro dostaje się tylko dwadzieścia
osób, a nas zdaje tak wielu… ale wierzyliśmy, że trzeba próbować. Zawsze miałam
w nim wsparcie.

randki teatralnej autorki Magdaleny
Mrozińskiej oraz reżyserki Agnieszki
Nasierowskiej, jest dramat La Sirena.
Dramatopisarka tworzy wariację na temat
prawdziwej historii warszawskiej syrenki, namalowanej przez Pabla Picassa przy
okazji jego wizyty w Polsce w 1948 roku.
Mural o wymiarach 1,7 m na 1,8 m został naszkicowany kawałkiem węgla na
ścianie jednego z mieszkań na Kole na
warszawskiej Woli. Przydział na to mieszkanie otrzymało młode małżeństwo, które
poinformowane o wartości dzieła, przyjmowało do swojego domu turystów, wycieczki szkolne czy ważnych delegatów
(na przykład Bolesława Bieruta). Czasem
nawet czterysta osób dziennie! Wizyty te
były dość uciążliwe dla mieszkańców bloku, którzy domagali się usunięcia grafiki.
Syrenka została zamalowana w 1953 roku
przez wynajętego w tym celu malarza pokojowego, który podobno uznał ją za coś
okropnego.
Mrozińska w swoim dramacie zastępuje
małżeństwo Marią Burzyńską, pracownicą
Osiedlowego Domu Kultury. Obywatelka
szybko staje się obiektem pomówień i donosów zazdrosnych sąsiadów: oskarża się ją
o słuchanie Radia Wolna Europa, sprzyjanie
zachodniej propagandzie, wytyka jej ojca
w partii. Jej przestrzeń życiowa jest coraz
bardziej ograbiana z prywatności, a życie
cenzurowane. Choć kobieta ma w swoim
domu dzieło nazywane hucznie „dziedzictwem narodowym” czy „fundamentem polskiej kultury”, Syrena wcale nie jest błogosławieństwem i chlubą, ale ciężarem.
Maria zostaje zobowiązana do udostępniania swojego mieszkania zwiedzającym
we wszystkie dni w tygodniu w godzinach
8-17. Co więcej, każda prośba o uchylenie
tego nakazu kierowana w stronę Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kończy
się odpowiedzią, że mieszkanie nie jest
własnością Marii, a wszystkich obywateli.

Złość w bohaterce narasta. W punkcie kulminacyjnym dramatu w odwiedziny przyjeżdża sam Bolesław Bierut, na którego
cześć urządzana jest wielka feta. Na osiedlu
maluje się krawężniki, zasadza kwiaty, kupuje kilogramy kiełbasy. Wizyta partyjnych
dygnitarzy ma być okazją do pokazania
wielkiego kulturowego bogactwa Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej. Podczas części
artystycznej chór kobiet zaśpiewa pieśń
ku chwale tytułowej Syreny: „La Sireną
być, po królewsku żyć, z porcelany jeść
i z kryształów pić”.
Dramat Mrozińskiej prawie w całości
rozegrać można w mieszkaniu Marii. Choć
występuje w nim wiele postaci, wszystkie
krążą jedynie wokół namalowanej na scenie
Syreny. Przestrzenne rozmieszczenie scen
może być ambitnym zadaniem scenograficznym i reżyserskim. W końcu dobrze, by
akcja była poprowadzona czytelnie, a liczne postaci na tyle zróżnicowane, by widz
nie pogubił się w rozwoju wypadków. Zastanawiać się też można nad tym, jak grać
obrazem na ścianie. W dodatku takim, który
się w pewnym momencie emancypuje się
ze swojej dwuwymiarowości. Czy pójść
w totalną abstrakcję i szukać teatralnej
formy na wypuszczenie Syreny z obrazu?
A może ująć finałowe wydarzenia w nawias i uznać, że epilog jest jedynie snem
czy wyobrażeniem?
Warto także zwrócić uwagę na to, jak La
Sirena wypada na papierze – w lekturze i w
oglądzie. Niektóre kwestie bowiem zapisane zostały w foncie innym, niż podstawowy.
Na przykład pisemne odpowiedzi wystosowywane przez spółdzielnię mieszkaniową
wyglądają, jakby wyszły wprost z maszyny do pisania. Tutaj zabieg jest oczywisty – aż nazbyt. Ciekawsze natomiast są
pojawiające się kilkukrotnie kompozycje
graficzne tekstu. Wypowiedzi dwóch lub
trzech postaci zapisywane są obok siebie,
w szpaltach, choć niekoniecznie idealnie
równolegle. To sugeruje, że wypowiadane

zdania się zazębiać. Dzięki temu chwytowi
dostrzegamy i zaczynamy porównywać różne sposoby postrzegania. Z drugiej strony,
wypowiadane razem różnie brzmiące i co
innego znaczące słowa przestają być słyszalne, tracą swoją moc. W miejsce przekazu wchodzi hałas i rozgardiasz. Autorka
narzuca w ten sposób pewne rozwiązania
sceniczne. Czy mają one coś wspólnego
z fabularnym stopieniem się w jedno towarzysza Bieruta ze Spółdzielnią, a Marii z Syreną? Czy Mrozińska chciała tym
samym podkreślić symboliczny wymiar
postaci? A może chodziło jedynie o zaznaczenie ich wzajemnych zależności i wspólnego wpływu?
Pomysł na tekst i mocne osadzenie go
w ramach historycznych (niektóre miejsca
zdradzają skrupulatnie przeprowadzoną
kwerendę!) sprawiają, że La Sirena jest
warta poznania. Niewątpliwe dużą wartością tej sztuki jest jej ironiczny język
i lekkość stylu. Choć dramat porusza wiele
istotnych tematów (łącznie z krytyką systemu edukacji czy statusem sztuki), należy
raczej do tych łatwych i przyjemnych. O ile
jednak przeczytanie dramatu wzbogaca nas
o nową historię jednej z warszawskich syrenek (bo przecież nie każdy wie o obrazie
Picassa), o tyle możemy odnieść wrażenie,
że do umotywowania postępowania swoich
bohaterów oraz przedstawienia tła wydarzeń Mrozińska posługuje się jedynie kulturowymi kliszami, które czasy budowania
„nowej Polski” pokazują przez pryzmat
nostalgicznej sympatii.

„To był trochę
taki blitzkrieg
teatralny”
Agata Kwiatkowska rozmawia
z Agnieszką Nasierowską, reżyserką
czytania perfomatywnego La Sirena
Magdaleny Mrozińskiej
AK: Chciałabym zapytać cię o wrocławski Układ Formalny. Poza tym, że Układ
jest grupą twórczą, to ma też swoją osobowość prawną, startuje w konkursach
grantowych – jednym słowem musi mierzyć się z polskim systemem kulturalnym. Jak zrodziła się myśl, żeby jeszcze
będąc na studiach zakładać teatr?

AN: Impulsów do stworzenia Układu Formalnego było wiele. We Wrocławiu jest
reżyseria teatru lalek, a mnie i moich kolegów zawsze interesowały te lalki w inny
sposób, chodziło nam o poszukiwanie formy. Wygraliśmy z Grześkiem Grecasem –
ja pisałam tekst, on reżyserował – konkurs
na sztukę dla dzieci i młodzieży w Instytucie Teatralnym. Potem nam obojgu udało się też zakwalifikować i uzyskać grant
na robienie spektaklu w ramach Offu na
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej. Poczuliśmy wiatr w żaglach. W kolejnym sezonie
również się nam poszczęściło, bo dostaliśmy dofinansowanie na projekt z okazji
Europejskiej Stolicy Kultury. Wtedy zrodził się plan, żeby celować właśnie w teatr dla młodzieży, który wydawał się nam
deficytowy, ale też żeby stworzyć miejsce
dla twórców debiutujących, poszukujących
swojego języka, którzy chcą działać poza
sceną instytucjonalną.
Czy myśl Jana Dormana, jego postrzeganie teatru było wam bliskie?
Jako że konkurs w Instytucie był pod dormanowskim hasłem, to zależało nam na
stworzeniu teatru dla młodzieży, który
wchodziłby z nią w dialog, a nie przemawiał z pozycji ex cathedra. Zauważyliśmy,
że ta grupa jest pominięta i może warto
z nią porozmawiać, dlatego też naszemu
spektaklowi towarzyszyły warsztaty. Ten
nurt pedagogiki teatralnej czy teatru zaangażowanego od początku były nam bliskie.
Mam wrażenie, że rozmowę z widzem
ułatwiało też miejsce, w którym prezentowaliście spektakle – unikaliście sytuacji przymusowego wyjścia do teatru,
przyjeżdżając do swoich odbiorców. To
były spotkania w ich codziennej przestrzeni, czyli szkole. Wychodziliście do
nich z tym dialogiem.
To był trochę taki blitzkrieg teatralny. Koledzy aktorzy musieli się również wcielić
w technicznych i warsztatowiczów, zmieścić się w dwóch blokach lekcyjnych, żeby
nie zajmować za dużo czasu, trzeba było
dopasować się do specyfiki szkoły. Jednak
ważne było dla nas, żeby przyjechać z teatrem do ludzi, którzy może normalnie by
do niego nie poszli albo nie mieliby okazji.
Podczas objazdów nie był już potrzebny
dramaturg, więc z nimi nie jeździłam, ale
chłopaki wybierali nie tylko duże miasta,
lecz także mniejsze miejscowości. Mieliśmy też zaprzyjaźnione liceum i zapraszaliśmy jego uczniów na próby, żeby mogli
zapoznać się z naszą pracą, zależało nam na
sprawdzeniu, czy nasze pomysły są dobrze
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recenzja / wywiad

wykoncypowane, czy trafiają do młodego
odbiorcy.
Jaki był feedback? Młodzież chętnie
wchodziła w proponowany jej dialog?
Z tego, co wiem tak, ale koledzy też mówili,
że współcześnie młodzi ludzie mają zupełnie inną percepcję – mogą siedzieć w telefonie, co nie znaczy, że nie są zainteresowani
spektaklem, wciąż wszystko rejestrują. Po
warsztatach niektórzy uczniowie kontaktowali się z nami, na przykład mailowo. Ten
model myślenia o widzu – robienia teatru
dla niego, ale jednak także we współpracy
z nim – się sprawdził.
Ty przy okazji Teatralnego Speed-Datingu też miałaś okazję na taki rodzaj współpracy, jakiego wcześniej nie doświadczyłaś. Dotychczas sama pisałaś teksty do
reżyserowanych przez siebie spektakli
lub byłaś autorką tekstów dla kogoś. Jak
to było wyjść z roli dramaturżki i zająć
pozycję wyłącznie reżyserską?
W szkole we Wrocławiu nie ma specjalności dramaturgicznej, nie mamy jak się pożenić z dramaturgami, więc to było dla mnie
bardzo ciekawe i uwalniające. Nie byłam
skazana na swoją głowę i nie musiałam tak
pilnować tekstu, tylko mogłyśmy rozmawiać i się nawzajem inspirować.
Razem pracowałyście nad tym, o czym
finalnie ten tekst ma być?
Poszłyśmy za intuicją, którą Magda [Magdalena Mrozińska – przyp. red.] miała na
początku, czyli rzeczywiste wydarzenie
jako punkt wyjścia – Picasso przyjeżdża do Warszawy. Zależało nam na tym,
żeby to jednak była taka fantazja i krzywe
zwierciadło tamtych czasów i społeczeństwa. Chciałyśmy się zastanowić, co to
jest wielkie dzieło czy dobro wspólne, co
to w ogóle znaczy? Albo co jest prywatne,
a co wspólne, kto ma do tego prawo? Te
tematy nas interesowały i starałyśmy się je
konsekwentnie rozwijać.

zapowiedź / felieton

Agata Kwiatkowska

Monika Weis

„Co powie ryba?”

Na straży miraży

Stało się już rzeszowską tradycją, że
na zakończenie festiwalu możemy
zobaczyć tych, którzy dopiero zaczynają swoją zawodową przygodę
z teatrem. Nie inaczej będzie i w tym
roku – w ostatnim dniu FNT zobaczymy spektakl dyplomowy Flying
fish studentek i studentów IV roku
bytomskiego Wydziału Teatru Tańca
Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie
w choreografii Ferenca Fehéra.

Często słyszę: „inspicjent to trochę taki
sufler, prawda?” Powiedziałabym, że półprawda… Za każdym razem, kiedy ktoś
zadaje mi pytanie, czym się zajmuję jako
inspicjentka, odpowiadam, że to trochę
jak praca strażaka – w dużej mierze gaszę pożary.
Wchodzę do teatru kilka minut przed
dziesiątą i od progu jestem bombardowana:
tu ktoś zgubił scenariusz, tu komuś rozerwały się spodnie w kroku, tam wysypały
się pliki wideo, nikt nie ma naniesionych
świeżych zmian w scenariuszach. Na scenie
jest zimno, ekipa techniczna podobno jest
w teatrze ale nie można ich znaleźć i zginęła część scenografii. Jeżeli to dopiero
drugi dzień prób – jeszcze bawi. Jeśli dwie
godziny przed premierą... nawet nie mam
czasu pomyśleć, od czego zacząć, tylko
zabieram się za wszystko na raz.
Jedną ręką odpalam konsolę (nauczyłam się operować podstawowymi zmianami
świateł, dźwięku i wideo, czasem jest dużo
prościej, kiedy robię to sama, ponieważ
najlepiej znam scenariusz), drugą wybieram numer do garderobianej. Tłumacząc,
który kostium trzeba zszyć, biegam po teatrze z laptopem w rękach (puszczając na
zakręcie plik nowej wersji scenariusza),
w poszukiwaniu pracowników ekipy technicznej. Zazwyczaj znajduję ich na trapie

Węgierski artysta prezentował swoje prace w różnych zakątkach świata, nieobcy jest mu także światek filmowy. Fehér
znany jest z oryginalnego stylu, będącego połączeniem freestyle’u, tak zwanego
psychical dance, wykorzystującego naturalną ekspresję ruchową, oraz animal
movements. Wszystkie te elementy odnajdziemy w przedstawieniu stworzonym
z młodymi aktorami-tancerzami.
Choreografa od zawsze interesowała
praca z tłumem, która pozwalałaby na
badanie i eksplorowanie ruchu oraz zachowań zwierząt stadnych, ławic ryb czy
bytów abstrakcyjnych. Praca z tak liczną
grupą studentów – bo w przedstawieniu
bierze udział aż 27 osób – umożliwiła realizację tego pomysłu. Jednocześnie jest
to bardzo trudne zadanie – tak dla twórców, jak i wykonawców, którzy bardziej
niż na prezentowaniu indywidualnych
umiejętności muszą skupić się na pracy
zespołowej.
W zeszłym tygodniu na Festiwalu
Szkół Teatralnych Flying Fish zdobył
Honorową Nagrodę Specjalną za pracę
zespołową oraz Nagrodę im. Jana Machulskiego „Bądź orłem, nie zniżaj lotów”.
Dziś widownia Festiwalu obejrzy pierwszy po tym wielkim sukcesie pokaz spektaklu – i ostatni pokaz w ramach 7. edycji
Festiwalu Nowego Teatru w Rzeszowie.

załadunkowym, sączących jeszcze ciepłą
kawę. Spoglądam porozumiewawczo i kiedy oni zbierają się mozolnie na scenę, ja
w tym czasie biegnę do pokoju działu promocji, gdzie myślę, że czeka na mnie wydrukowany scenariusz... jednak nie dziś, bo
dziś drukarka odmawia posłuszeństwa. To
nie pierwszy raz i ja już też wiem, że to nie
koniec świata. Szybko wysyłam plik komuś
z innego pokoju, aby wydrukował go u siebie. W magicznie wyczarowanym międzyczasie rozmawiam z koordynacją o planach
repertuarowych w najbliższej przyszłości,
a z ekipą działu promocji o sprzedaży biletów. Biegnę też do pań sprzątających
podpytać, czy przypadkiem nie zaopiekowały się naszą scenografią i właśnie tam
szczęśliwie odzyskuję uznane za śmieci
zguby. Przechwytuję jeszcze w drodze na
scenę wydrukowany scenariusz i przystępuję do bindowania (kto nigdy tego nie
robił, nie wie, czym jest życie!). Czasami
zajmuje to minutę, czasami trzy, ważne są
precyzja, równe ułożenie kartek i pewne
ruchy. Z sukcesem wracam na scenę. Tam
okazuje się, że scenariusz się znalazł, elementy scenografii nie są już potrzebne, bo
zmieniamy koncepcję i tym samym ekipa
techniczna nie będzie nam dziś potrzebna.
Jest 10:15, biorę łyk kawy od akustyka,
śmieję się pod nosem, odsyłam chłopaków do pokoju (broń Boże do domu, to,
że nie są potrzebni teraz, nie znaczy, że nie
będą potrzebni za 15 minut!) i siadam na
scenie ze swoim scenariuszem. To będzie
długi dzień...

rys. Mateusz Kaliński.
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typy i antytypy

Redakcja typuje, przedstawia się i dziękuje!
Agata M. Skrzypek – inicjał „M.” wskazuje na obecność dwóch osobowości w jednym ciele, co pozwala na uczestniczenie
w festiwalu w ciągu dnia i pracę nad tekstami do gazetki w nocy. Krytyczka teatralna
i dramatopisarka, której ostatni tekst, Na
zaliczenie. Rewia udramatyzowana („Dialog” 5/2021) odsłania przemocowe relacje
władzy na uniwersytecie. Tak się spodobał,
że niebawem ukaże się w antologii dramatu polskiego w tłumaczeniu na rumuński.
brylantowe rumaki galopują ex aequo

do zespołów aktorskich Nowego Teatru
im. Witkacego w Słupsku oraz Teatru im.
Siemaszkowej w Rzeszowie – za mądrą
i piękną zespołowość.
paskudny bebok trafia do Misterium
buffo – za brak wyobraźni i stawianie pomnika (trwalszego niż ze spiżu).
Mateusz Kaliński – somnambulik jak z obrazu Johna Everetta Millais’a.
honorowe podrapanie pod brodą: ex
aequo dla zespołu Teatru o.de.la za zjawiskowy pokaz Uwagi, będący przypomnieniem, że jednak nie wszystko rozumiem;
dla trio Targanescu za świetny koncert; dla
Rafała Dziemidoka za iskrzące się między
każdym słowem przestrzenie najbanalniejszych rozmów; dla Pawła Tchórzelskiego
za pochwalenie mojej marynarki i złote
rady w kwestii doboru podłóg.
karne pac-pac-pac po głowie i wytarganie nosków: prawie każdy za coś zasłużył.
Oj, będę miał co robić. Szczególnie niech
straszliwej i na pewno bolesnej kary boją
ziomki odpowiedzialne za Misterium buffo (jeśli jednak bóg istnieje, to pewnie też
będzie chciał coś dorzucić). Strzeżcie się…

antytyp:

zowanie.

Uwaga – przeintelektuali-

Paulina Orth – teatrolożka, performatyczka, researcherka teatralna, aktualnie także
mieszkanka podkarpackiej ziemi. Tej ziemi.
typ: Statuetkę Donośnego Głosu z Offu
otrzymują ex aequo aktorzy-performerzy:
Piotr Stanek jako Mr Uber Eats ze spektaklu
Dada von Bzdülöw Koniec Wielkiej Wojny oraz Maciej Ratajczyk, czyli Pierwszy
z przedstawienia Positivo Teatru Brama –
za ponadprzeciętne zdolności warsztatowe
oraz umiejętność misternego budowania
postaci i to bez sposobności posiłkowania
się warstwą dialogową.
antytyp: Gromkie „buuuu” kieruję
w stronę Jerzego Grotowskiego, Tadeusza
Kantora tudzież Zdzisława Kozienia. Stoją panowie, demiurdzy, przez cały festiwal w holu teatru i ani razu nie widziałam
masek na ich twarzach. Wstydziliby się,
doprawdy…
wyróżnienie: Dla zespołu Teatru im.
Wilama Horzycy w Toruniu ze spektaklem
Biblia: Próba. Za naukę stawiania granic
tam, gdzie są rzeczywiście potrzebne.

Joanna Adamiec – po trzech latach studiowania wiedzy o teatrze zaczyna teatru
unikać; zamienia go najczęściej na wypady
do kina albo po prostu długie spacery; fascynują ją emocje, więc licencjat napisała
o wstydzie.

Michał Pawłowski – filozof, ekonomista,
autor książki O granicy poznania. metafizycznie i einzcyzifatem (Warszawa, 2021).
Fan 12 prac Asterixa i Obelixa, Roberta
Makłowicza (jak wszyscy) oraz słów tak
skomplikowanych, jak to użyte w tytule
książki.

jej nagroda – różowa kokarda – wędruje do Dagny Mikoś za uśmiech, ciepło
i rolę w Powrocie Saturna Marty Fortowskiej w reżyserii Aleksandry Jakubczak.
czarną kokardą obdarowuje Jerneja
Lorenciego, reżysera Biblii: Próby za krew,
popiół i przemoc na scenie, czyli za bardzo
brutalny, nienowy teatr.
Przyznaje też zieloną chryzantemę dla
wszystkich tych, który nie trudzą się już
nawet na wytrzymywanie przynajmniej
połowy spektaklu z poprawnie założoną
maseczką.

typ: Kupiec wenecki – za wykorzystanie tarantinowskiej estetyki w celu symbolicznego przeniesienia widzów na scenę
i zmuszenia do postawienia sobie niewygodnych pytań.

Maria Sławińska – studentka teatrologii,
fanka teatralnych (i nie tylko) wojaży, jej życie toczy się od festiwalu do festiwalu. Spędza czas albo w teatrze, albo nad morzem!

typy: Zespół Teatru Zagłębia z Sosnowca i Nowego Teatru im. Witkacego ze Słupska za to, że przyjechali aż do Rzeszowa
z miast na „S” i zagrali świetnie, fundując
widzom intrygującą rozrywkę. Swoimi występami odczarowali niepozorne miejsca na
mapie teatralnej!
antytyp: Czas oczekiwania na kolejny
Festiwal Nowego Teatru – cały rok.

Monika Weis, dla przyjaciół Wytrawny
Lumpeksowy Szperacz. To nie żarty – po
godzinach, w czasie wolnym od teatru, upycham ubrania po szafach współlokatorów.
Zapominam też o podlewaniu kwiatów, ale
zawsze pamiętam imiona technicznych.
złote róże dla Obsługi Widza, chociaż
nie wręczę ich tak pięknie, jak Wy!
urlop na chmurze dla reszty pracowników teatru, należy się po takim pięknym
przedsięwzięciu!
wielkie burze dla Rzeszowa, bo jak
to tak, żeby było tak piękne słońce cały
festiwal!
balony małe i duże dla ekipy Teatru
Brama, żeby wszelkie stresy na nich malować i się w sobie nie chować!
jaja kurze dla ekipy Wujaszka Wani,
ale tylko z wolnego wybiegu!
ołowiane muszle dla ekipy Kupca weneckiego, prosto z Adriatyku, chyba że
wolicie z Bałtyku!

Agata Kwiatkowska – teatrolożka z przyzwyczajenia, nawet covid jej nie odzwyczaił. Kocha konie. Teatr w sumie też, chociaż
to love-hate relationship. Ale już umówiła
się do Andrei Corvo na terapię (przy okazji
będzie można pogadać o koniach. Albo chociaż o głowie konia). Wciąż szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest jej ulubiony owoc.
złota błyskawica – dla ekipy Białego
małżeństwa za samoświadomość, uczciwość i znalezienie wspólnego głosu, który
jest też moim głosem.
srebrne jajo – dla Wujaszka Wani za to,
że się nie śmiałam, kiedy się śmiałam, ale
też śmiałam się, kiedy się śmiałam.
bijące serce – na scenach bywa różnie,
kwadratowo i podłużnie, ale w Teatrze Siemaszkowej zawsze można znaleźć ukojenie, dzięki wszystkim cudownym osobom,
które tu pracują!

7

8

gry i zabawy

Paulina Orth

Horoskop dla teatralnej śmietanki
Przygotowała, leżąc w cieniu gwiazd, Wróżbitka Sława
Wodnik (20.01 – 18.02)
Na horyzoncie wkrótce ujrzysz grubą rybę.
Zadbaj o dobrą prezencję. Już jedna rozmowa może zbliżyć Cię do upragnionej
fortuny, którą to ochoczo wydasz na nowy
repertuar ulubionego teatru.
Ryby (19.02 – 20.03)
Unikaj gorących kąpieli. Zbyt długie leżenie w wannie osłabia wewnętrznego
mentora oraz prawdopodobnie jest główną przyczyną Twoich wysokich rachunków za wodę. W kryzysowych momentach
znajdź Wodnika… To znaczy wodospad.
O tej porze roku morsowanie załatwisz za
jednym zamachem!
Baran (21.03 – 19.04)
Twoja aktywna, asertywna natura będzie
mieć się dobrze podczas tego sezonu. Dyrektor w końcu zaproponuje Ci reżyserię
spektaklu. Co prawda w zastępstwie, ale
kto by się tam przejmował.
Byk (20.04 – 20.05)
Nie daj się wziąć za rogi. Wpływaj na osoby, z którymi pracujesz. Masz szansę samodzielnie przekształcić swój los na bardziej

obiecujący scenariusz niż adaptacja w Teatrze Telewizji.
Bliźnięta (21.05 – 20.06)
Nie lekceważ drobnych spadków nastroju. Dyniowe latte czy domowe, korzenne wypieki poprawią Ci humor, a wrzucone na Instagram pozwolą Ci dotrzeć
do nowych, równie przybitych jak ty
obserwatorów.
Rak (21.06 – 22.07)
Większość osób docenia Twoją ambicję,
lecz przyszłe sytuacje będą wymagać od
Ciebie elastyczności. Może wybierzesz
się na ćwiczenia z akrobatyki? Pamiętaj,
że szpagat również możesz wpisać w CV,
co na pewno otworzy Ci drzwi do nowych
angaży w teatrze.
Lew (23.07 – 22.08)
Opadające powieki? Nie martw się! Liście
z drzew opadają co roku i jakoś nikt z tego
powodu nie płacze. Postaraj się o dużą parę
okularów przeciwsłonecznych. Możesz je
nosić na wszystkich bankietach, wystawach
i koncertach. Ty nie podążasz za trendami,
ty wyznaczasz trendy.

Panna (23.08 – 22.09)
Życiowa równowaga pojawia się wtedy,
gdy masz na kim się oprzeć. Nie rób wszystkiego w pojedynkę. Ileż razy można grać
ten sam monodram.
Waga (23.09 – 22.10)
W nadchodzących tygodniach Słońce łaskawie spojrzy na Twoje otoczenie. Zdziwisz się, z jaką łatwością poznasz kogoś,
kto umili ci jesienne wieczory. Możecie
wybrać się do kina Helios, w Rzeszowie
są nawet dwa.
Skorpion (23.10 – 21.11)
Ktoś będzie chciał wyprowadzić Cię na
manowce. Jeśli nie wycofasz się w odpowiednim momencie, możesz zostać na lodzie. A przecież nie masz łyżew, widziałam.
Strzelec (22.11 – 21.12)
Zbadaj rolę, jaką odgrywasz w swoim
związku. Jesteś Hamletem czy bardziej
Ofelią? Romeem czy Julią? Jeśli poczujesz, że to konieczne, wypożycz kostiumy
i zbuduj scenografię dla wywołania pełni
katharsis lub znajdź kryptę w zaduszki.
Klimatyczne oświetlenie gwarantowane.
Koziorożec (22.12 – 19.01)
Twoja paleta barw niczym jesienny liść
błyskawicznie zmieni się z zieleni w ognisty pomarańcz. Co to oznacza? Nie wiem,
zapytaj mamy.
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