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Lawendowe pastylki na uspokojenie.
Recenzja czytania performatywnego
Widownię w niedużej przestrzeni
Szajna Galerii podzielono na pół,
w środku organizując miejsce na grę
aktorów. Górne, jarzeniowe, białe
światło pozostaje niezmienne prawie
przez cały czas trwania czytania performatywnego. W nim szóstka aktorów, niezmienna również do końca.
Scenografia jednoraka – krzesła, dwa
lustra, dwa mikrofony ze statywami.
Rekwizyty: woda w butelce, okulary,
żółte chodaki na wysokim obcasie,
peruka białych jak śnieg włosów.

W dłoniach występujących grube,
zbindowane, zadrukowane strony.
Przed nami trzy aktorki (Barbara Napieraj,
Paulina Sobiś, Aneta Jankowska) i trzech
aktorów (Piotr Mieczysław Napieraj, Michał Chołka, Kacper Pilch). Widownia
jeszcze nie zajęła swoich miejsc, a między nimi już toczą się przyciszone rozmowy. Przez cały wieczór nikt nie naruszy
„czwartej ściany”. Usadowieni w roli obserwatorów kontemplujemy akcję w ciszy,
w przeciwieństwie do wykonawców. To

bowiem obszerne partie dialogowe dramatu Skopując kołderkę Rafała Dziemidoka
stanowią dominantę pierwszego czytania
performatywnego w ramach Sceny Nowej Dramaturgii. Akcję właściwą zaczyna
Napieraj: „To jest czas, który potrzebuję
mieć dla siebie”. Powoli przybliża się nam,
choć jedynie między słowami, bezimienne pary hetero- i nieheteronormatywne,
mono- i poliamoryczne, na różnych etapach związku i różnych stopniach zażyłości. Jest i pierwsza randka, kochankowie,
zdrada, przygodny seks, partnerstwo, stare
małżeństwo, wypalenie. Co istotne, śledzimy postaci jedynie za pośrednictwem
tego, co powiedzą – nikt tu realistycznie
nie robi nam scen z prozy życia, żadnych
prań, gotowań czy sprzątań. Jedynym sygnałem przejścia między etiudami jest
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zmiana aktualnie rozmawiającej pary, choć
i to nie do końca ma rację bytu.
Bon moty, frazesy i slogany wędrują
z ust do ust między parami, jakby wraz z tajemnym dotykiem, uściskiem dłoni, rzuconym spojrzeniem, muśnięciem włosów. Raz
co kilka, czasem co kilkanaście wersów rozproszone jednostki fizycznie zbliżają się do
siebie, formując miłosny trójkąt lub czworokąt, jedno zbiorowisko ciał. Napięcie wzrasta, by za chwilę opaść i znów powrócić.
Punktów kulminacyjnych w zasadzie brak.
Atmosfera nasuwa na myśl operę mydlaną:
duety przechodzą kryzysy, wzloty i upadki,
niekiedy brutalnie mieszają się z błotem, by
za chwilę, zupełnie nie siłując się na przekaz,
dojść jakimś tajemnym sumptem do pojednania, całkiem jakby miały pamięć świnki
morskiej czy gżegżółki w tokach.
Ma się rozumieć, autorzy czytania performatywnego, rezygnując z budowania
silnych i wielowymiarowych bohaterów,
oferują duże pole do popisu widzom, prawdopodobnie pozwalając im przejrzeć się
jak w lustrze w padających kwestiach; dać
szansę na przyłożenie tego zwierciadła
do siebie, czy nawet do rozliczenia siebie samych ze słów kierowanych czasami
w stronę bliskich. Dlaczego jednak nie
zdecydowano się na pominięcie tych powtarzających się po trzy, cztery, pięć razy
fragmentów, które przy braku napięcia stają
się zwyczajnie męczące, groteskowe i grafomańskie? Czy naprawdę koniecznym
było pozostawienie wszystkich słownych
potyczek i przepychanek postaci A i B,
które w słowie drukowanym być może są
właśnie takimi kuriozami dla kuriozów –
mimo że uscenicznione, odbierają inscenizacji tę delikatną pozłótkę niedomówień?
Reżyserka Katarzyna Minkowska wydaje się sumiennie podążać za literą tekstu,
realizując zapisane w dramacie sugestie
Rafała Dziemidoka. Obsada może sama
wytwarzać warstwę dźwiękową pokazu?
Żaden problem, Michał Chołka zagra na
gitarze. Zapisane w didaskaliach piosenki? Również wykorzystane, odtworzone
z offu. Sześć lub więcej osób na scenie?
Proszę bardzo. Ma to swoje zasadnicze
plusy, w końcu gdzie, jak nie w sytuacji
spotkania z publicznością powiedzieć
gromkie: „sprawdzam!” i w laboratoryjnych warunkach pozwolić na weryfikację
założeń autora. Problem zaczyna narastać,
gdy wizja dramatopisarza czy dramatopisarki staje się domyślnym punktem wyjścia,
zasłaniając punkt, z którego Scena Nowej
Dramaturgii zdawała się wychodzić – czyli
stworzenia miejsca nie tyle dla nowości, ale
nowych środków wyrazu, widocznych bez

konieczności lektury dramatu, gdyż tego
widownia nie ma obowiązku robić.
Pierwsze z trzech czytań performatywnych pozostawiło mnie z poczuciem
niedosytu i przesytu jednocześnie. Moje
zdumienie jest tym większe, że najbardziej
decyzyjna dla tego spotkania osoba, Katarzyna Minkowska, ma na swoim koncie
kilka udanych, a przede wszystkim wyrazistych realizacji. Dość wspomnieć o etiudzie
Dla mamy (2017) , wyróżnionej nagrodą
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS czy zrealizowanym dzięki programowi Debiut TR
Warszawa spektaklu Stream (2020). W tym
roku również została laureatką ministerialnego stypendium Młoda Polska. W świetle
tych osiągnięć zwyczajnie dziwi mnie fakt
wadliwej intuicji u tej zdolnej i błyskotliwej
jak dotąd twórczyni.
Całkowicie rozumiem nader krótki, lecz
wymuszony innymi względami czas pracy.
Rozumiem też chęć uszanowania tekstu
i pracy rezydencyjnej autora, Rafała Dziemidoka, bo gdyby nie ta, dramatu pewnie
nie byłoby na festiwalu. Niemniej jednak
półtoragodzinna realizacja nie zatrzyma
uwagi widowni, aby i ta skorzystała ze
spotkania z dramatem, jeżeli zastosowane
środki inscenizacyjne ograniczają się do
minimum, a głoszony tekst rozciąga się
do maksimum. Nie wystarczy Skopując
kołderkę przeczytać, wypada ją jeszcze
odczytać. Nie mam nic przeciwko prostocie – często w niej tkwi siła – jednakże połączenie długiego tekstu, złożonego z wielu
niekończących się, schematycznych (by
nie powiedzieć, naskórkowych) dialogów
z postaciami o zbliżonych temperamentach
oraz podanie go bez przerw, bez cięć, bez
wielu emocji, owszem, oddaje miejsce na
tej scenie dramaturgii, ale bez informacji,
co w niej widzą ci, którzy czytanie przygotowali. Być może nie widzą nic, do czego
naturalnie też mają prawo. Szkoda, że zachowali to dla siebie.

Maria Sławińska

Rozmowa na każdy tydzień roku.
Recenzja dramatu
Jednym z laureatów Letniej Rezydencji Literackiej w ramach Sceny Nowej
Dramaturgii jest Rafał Dziemidok, artysta – jak się okazuje – wszechstronny. Autor dramatu Skopując kołderkę
dotychczas znany był ze swojej działalności tanecznej, performerskiej
i choreograficznej, zarówno w kraju, jak i za granicą. Swego czasu występował także w Teatrze Dada von
Bzdülöw, którego spektakl Koniec
wielkiej wojny mieliśmy okazję zobaczyć kilka dni temu w ramach przeglądu Off-Rzeszów. Tym razem Rafał Dziemidok podejmuje próbę, by
swoje artystyczne inspiracje przelać
na papier.
Skopując kołderkę to dramat afabularny,
w którym bardziej od akcji liczą się stany emocjonalne czy kondycje egzystencjalne bohaterów. Historie urywają się,
łączą kilka scen dalej, ale nie mają wyraźnego zakończenia. Autor dzieli tekst
na trzy części: A, B i C, a w ramach nich
na pięćdziesiąt dwie odsłony – tyle, ile
tygodni w roku. W „A” znajdziemy obszerne sugestie dotyczące adaptacji tekstu
na scenę. W „B” mieści się zasadnicza
część dramatu, a „C” to zwięzła notka
o okolicznościach powstania tekstu. Już
w podtytule Dziemidok zaznacza, że jest
to „dialog dla teatru”. Autor dramatu wraca
do podstaw – do tego, od czego zaczyna
się komunikacja w życiu, do tego, co jest
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podstawą teatru i wielu sztuk – znaczenia
słów, napięć między nimi oraz ich „działania” w kontakcie z drugim człowiekiem.
Pomysł oparcia tekstu o czysty dialog –
poniekąd podkreślenie jednego z podstawowych elementów teatralności – jest
zaskakującym powiewem świeżości we
współczesnym dramatopisarstwie. Wpisuje się tym samym w rodzimą tradycję
poszukiwań w teatrze czystej formy – jak
Witkacy, jak Grotowski.
W dramacie teoretycznie są tylko dwie
postaci: A i B, ale autor proponuje, aby
zaangażować co najmniej sześcioro aktorów, którzy różnić się będą od siebie
wiekiem, kolorem skóry, pochodzeniem.
Najważniejszym elementem dramatu jest
bowiem relacja postaci A z postacią B,
a nie to, by ich tożsamości były spójne na
przestrzeni całego tekstu. Zaangażowanie
wielu aktorów do odegrania tylko dwóch
postaci daje dużo reżyserskich możliwości i rozwiązań. Autor apeluje o uważność w dramaturgicznych decyzjach co
do skracaniu tekstu, a konkretniej o z tego
skracania zrezygnowanie. W zamian nie
narzuca potencjalnemu spektaklowi żadnych dekoracji ani miejsca akcji.
Rafał Dziemidok, rozpisując w dramacie szereg groteskowych, poważnych,
zabawnych i zasmucających sytuacji pokazuje, że ma konkretny pomysł, na to
o czym – ale też jak – chce opowiadać
w teatrze. Intrygującym pomysłem jest
włączenie w strukturę tekstu wątku muzycznego. W wypowiedzi bohaterów autor
wplata cytaty z utworów, poszczególnym
scenom przypisuje piosenki, a całość kończy się wspólnym śpiewem wszystkich
występujących osób. Warstwa dialogowa
cechuje się także zachwycającą rytmiką. Zdania wypowiadane przez postaci
są zazwyczaj krótkie, a autor zdecydowanie czuje naturalny rytm fraz. Tekst czyta
i mówi się dynamicznie, skocznie lub też
przeciwnie – spokojniej. Odpowiednie
zaaranżowanie obu tych aspektów tekstu
może ustanowić charakter jego realizacji
scenicznej. Dziemidok pisze we wstępie,
że w dramacie nie ma konkretnej akcji,
a „strzelba nie wystrzeli”. Jednak wydaje mi się, iż przeniesienie na scenę wniosków z wnikliwej lektury spowoduje, że
w partyturze słów ujawnią się nam konkretniejsze sensy.
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O dramatopisarstwie i metafizyce
Z Rafałem Dziemidokiem, autorem
dramatu Skopując kołderkę rozmawia Joanna Adamiec
JA: Przygodę ze sztuką rozpoczynał pan
od tańca i aktorstwa. Dzisiaj spotykamy
się, żeby porozmawiać o pańskim dramacie. Czy dramatopisarstwo było dla pana
naturalnym następstwem, kolejną formą
twórczości, której chciał pan spróbować?
RD: Zacząłem pisać ten tekst z potrzeby. Nie wiedziałem, że powstanie z tego
dramat, że będę rezydentem literackim,
a wszystko spuentuje się w postaci czytania w teatrze. Nie była to zaplanowana
działalność. To był taki organiczny ruch.
Czy ta potrzeba pisania narodziła się
właśnie z ruchu?
Raczej po prostu z potrzeby napisania jakiś słów. Zakładam, że twórczość nie jest
pomysłem na zawód, a wyrazem potrzeby,
a może nawet przymusu. Wewnętrznego czy
duchowego przymusu wyrażania czegoś.
Taka potrzeba towarzyszy mi od początku,
czyli już prawie 30 lat. Dramatopisarstwo
to tylko kolejna odsłona tej potrzeby.
Dlaczego w Skopując kołderkę posługuje
się pan wyłącznie formą dialogu? Skąd
urywkowość scen, serialowość, tak szybkie przeplatanie się wątków?
Miałem potrzebę zrobienia czegoś innego
niż zawsze. Pracuję już bardzo długo. Co
jakiś czas okazuje się, że nie bardzo wiadomo, co dalej. Kończą się możliwości pracy,
wątki do poruszenia, kontakty. W dłuższej
perspektywie praca twórcy nie jest przewidywalna. Kiedy czuję się jakoś zagrożony
w swojej działalności, muszę zrobić coś
nowego. Pójść w miejsca, gdzie jeszcze
nie byłem albo odwiedzić takie, które myślałem, że już bardzo dobrze znam. Muszę
zrobić coś bardzo pod prąd. Poszedłem na
warsztat pisania dramatów. Tam zacząłem
się zastanawiać, po co w ogóle dramaty się
pisze. Czemu nie napisać wiersza czy prozy.
Doszło do mnie, że celem dramatu jest to,
żeby ktoś mówił go ze sceny. Najbardziej
naturalną formą mówienia jest właśnie dialog. To właśnie to założenie odróżnia dramat od innych form pisarskich.
Dialog dociera od razu do widza…
I są potrzebne do niego dwie osoby. Sama forma dramatu, scenkowość,

anegdotyczność wynikała z materiału, jaki
miałem w głowie. Kiedy jeden dialog się
kończył, pisałem drugi.
We wstępie zawarł pan liczne wskazówki
co do wystawienia tekstu. Do dramaturgów pisze pan na przykład, żeby przed
skreśleniem czegoś zastanowić się, czy na
pewno nie jest to słowo tam potrzebne.
Jednocześnie zaznacza pan, że sceny nie
są też wykute w skale.
Napisałem dramat, żeby ktoś chciał go
zrealizować. Fantastyczne w pisaniu dla
teatru jest to, że przecież ktoś inny będzie
ten tekst wystawiał. Nie jest to pisanie
czegoś w nagrobku. Moje wskazówki są
rodzajem prowokacji. Zdaję sobie sprawę,
jak bardzo teatr i współczesna dramaturgia są wampiryczne w sensie korzystania
z różnego rodzaju środków. To nie jest
moja sprawa, w jaki sposób realizatorzy
zrealizują mój tekst. We wstępie chciałem
jedynie podkreślić, że żaden użyty przeze
mnie wyraz nie jest przypadkowy. To nie
jest słowotok.
Nie boi się pan, że dramat po zmianach,
wystawiony na scenie, przestanie być
pańskim dramatem?
Wręcz na to liczę! Pisząc tekst dla teatru,
pisze się go dla innych. Dramat jest mój,
kiedy jest wydrukowany. Wystawiony na
scenie staje się własnością realizatorów,
wykonawców i publiczności.
Wychowywał się pan w Moskwie, studiował w USA i Budapeszcie. Jak te
doświadczenia mieszkania w różnych
krajach wpłynęły na pańskie doświadczenia twórcze – czy to na taniec, czy
dramatopisarstwo?
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W Moskwie mieszkałem właściwie tylko
przez chwilę. Podróże były dla mnie na
pewno fundamentalne! Zostałem przez nie
ukształtowany. Wyjazdy w dzieciństwie
nie były moim wyborem, ale musiałem
się z nimi zmierzyć. Potem, jako dorosły,
chciałem tego świata jak najwięcej zobaczyć. Udało mi się! Są twórcy, którym
tworzenie piękna (mówię o pięknie nie
pozostawiającym wątpliwości, pięknie klasycznym) przychodzi bardzo łatwo. Ja nie
mam takiego daru. To nie jest mój język,
mój sposób opowiadania. Bardziej wychodzi mi po prostu bycie szczerym. Zakładam, że mój dostęp do tworzenia płynie
przez śmiałość przetwarzania osobistych
doświadczeń. Tutaj zarówno „przetwarzanie”, jak i „osobistych” są ważne. Zakładam, że twórczość jest manipulacją, a nie po
prostu emanacją naszego wnętrza. Trzeba
mieć wnętrze, dostęp do niego, ale i narzędzia, dzięki którym to wnętrze może być
przekształcone w dzieło. Dzieło, które ma
komuś coś zrobić, wywołać jakąś reakcję.
Gra między manipulacją a improwizacją,
manipulacją a szczerością jest narzędziem,
którym się posługuję.
Bardzo zainteresowało mnie to, że oprócz
tańca i aktorstwa studiował pan też porównawcze prawo konstytucyjne na Wydziale Praw Człowieka Uniwersytetu
Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.
Jak te studia odbijają się w pana pracy
twórczej?
Po pierwsze, tamte doświadczania pokazują mi, że nie wszystko, co robimy, musi
być przez nas od razu wykorzystane. Żyjemy w społecznym więzieniu, przekonaniu
o tym, że wszystko musi być użyteczne.
Tak naprawdę, trzeba mieć gotowość, możliwość i śmiałość w sobie, żeby dać sobie
czas. Studiowałem bardzo długo i dużym
kosztem intelektualnym. Może nie przekłada się to na życie w takim oczywistym
wymiarze, ale studiując nabywamy różne
umiejętności. Prawo to tak naprawdę nauka
rozumowania i argumentacji. Nie jest tylko i wyłącznie zbiorem prawnych tekstów.
One istnieją w postaci obiektów i zawsze
możemy do nich spojrzeć. Studiowanie
prawa nauczyło mnie, że są rzeczy, których
nie trzeba od razu wiedzieć. Wystarczy
wiedzieć, gdzie szukać. Po drugie, trzeba
myśleć. Prawo uczy kategoryzacji rzeczy,
porządkuje myślenie. To jest poważne narzędzie, którego używam w pracy!
W pewnym momencie dramatu pojawia
się zdanie: „Piekło jest w nas”. Jean-Paul Sartre w dramacie Przy drzwiach

zamkniętych pisze: „Piekło to są Inni”.
Jaki jest pana stosunek do Sartre’a? Czy
dramat powinno się czytać właśnie przez
pryzmat egzystencjalizmu?
Nie jestem znawcą Satre’a, ale egzystencjalizm absolutnie jest kanwą, na której
ten dramat został napisany. Podstawowym
założeniem egzystencjalizmu jest to, że nie
wybieramy, że się rodzimy i umieramy. To
już tworzy sytuację diabelską.
Sartre zamyka w jednym pokoju trzy
osoby i skazuje je tak na wieczność. Pan
umieszcza w jednym łóżku dwie osoby, które nie mogą się wydostać spod
kołderki.
Mam wrażenie, że Sartre, jego filozofia
i egzystencjalizm tamtych lat nie dają nam
nadziei. Tam już nic nie można zrobić. Ja
także nie mam recepty na wyjście z piekła,
ale zakładam, że tekst jest jednak pewną
propozycją. Zachęca, żeby spróbować się
wyrwać, nawet przy świadomości, że się nie
uda. Proponuję nam wszystkim i sobie taki
heroizm. Może bezsensowną, ale jednak
walkę. Skopując kołderkę to dramat o miłości, a to jest przecież jedna z najbardziej
heroicznych walk, jakie można podjąć.

Maria Sławińska

Kosmiczne powroty na Małej
Scenie. Recenzja
czytania performatywnego
Powrót Saturna jest momentem, kiedy planeta wraca do swojej pierwotnej pozycji – tej, w której była ustawiona, kiedy się urodziliśmy. Obrót
Saturna trwa dwadzieścia dziewięć
lat i pół roku. Zwolennicy astrologii
uważają, że trzy lata między dwudziestym siódmym a trzydziestym
rokiem życia to taki czas, w którym
u każdego człowieka następuje całkowite ukształtowanie jego osobowości. Motyw ten zdecydowała się
wykorzystać dramatopisarka Marta Fortowska, by razem z reżyserką Aleksandrą Jakubczak zaprojektować na Małej Scenie „Siemaszki”
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kosmiczną przestrzeń i opowiedzieć
historię Malwy. Zwykłej dziewczyny.
Wielu z nas na pewno przeżywa takie sytuacje, gdy, chcąc odciąć się od otaczającej
nas rzeczywistości, siadamy i przenosimy się myślami w inne miejsce. Niektórzy przywołują pozytywne wspomnienia,
a inni sięgają do wykreowanej przez siebie
„nierzeczywistości”, w której wszystko
układa się według najlepszych założeń.
Właśnie o takim indywidualnie wyobrażonym miejscu, stworzonym w celu poznawania swoich własnych potrzeb, chciały
opowiedzieć artystki. Metafora Saturna
posłużyła dramatopisarce do pokazania,
jak kształtują nas poszczególne zdarzenia
i jak je odczuwamy, ale także do opowiedzenia o tym, o czym część z nas skrycie
marzy – o byciu szczęśliwymi w dobrych
i trwałych związkach z kimś, kto po prostu
będzie przy nas trwać.
Historię nieszczęśliwych miłości, życiowego zagubienia i rodzinnych tajemnic
Malwy poznajemy za pośrednictwem jej
wewnętrznego głosu. Nie jest to jednak monolog, dziewczyna ma bowiem powiernika,
duchowego przewodnika i mentora, z którym dzieli się swoimi największymi bolączkami. Jest nim wyobrażony David Bowie,
który prowadzi dziewczynę po kolejnych
pierścieniach Saturna, niczym sama Beatrycze Dantego po kręgach Nieba. I podobnie
jak ona, choć w wersji zaktualizowanej
do naszych czasów, muzyk zachęca swoją
podopieczną do wewnętrznych poszukiwań. W ten sposób Malwa cofa się aż do
wspomnień z dzieciństwa i nastoletniości:
wyjazdów na obóz, zauroczeń, samooceny
z tamtego czasu. To wtedy pierwszy raz
została porzucona, nie mogła zapomnieć

o kimś sobie bliskim, chciała się wypłakać,
lecz nie mogła. Wtedy była blisko z ojcem.
Tę metaforyczną i kosmiczną historię Jakubczak realizuje w ciasnej, ciemnej
przestrzeni i umieszcza w niej Dagny Mikoś i Karola Kadłubca. Aktor jako pierwszy wyłania się z mroku – podświetlony
na czerwono, zaskakuje widzów, mówiąc
swoje kwestie z wysokiej wnęki przy reżyserce. Na początku, ale i w trakcie spektaklu bywa widzowi trudno zlokalizować
jego położenie. Dramatopisarka zaznacza
bowiem, że postać Bowiego może zostać
zagrana fizycznie lub być jedynie głosem
z offu – głosem, który zwraca się do bohaterki z nieokreślonej przestrzeni. Karol Kadłubiec, ubrany w elegancki, szary
garnitur i mówiąc głębokim, monotonnym
głosem ma w sobie coś tajemniczego, dzięki czemu kreuje postać mistycznego przewodnika. W dramacie aluzyjne nawiązanie
do Davida Bowiego jest dość jasne dzięki
zapisowi nazwiska bohatera; w czytaniu
performatywnym na plecach dżinsowej
kurtki Dagny Mikoś widać ogromną naszywkę z wizerunkiem piosenkarza. Aktorka wciela się w postać Malwy z ogromnym
uczuciem i zaangażowaniem, pasującym
do intymnej tematyki historii. Ta podkreślana była właściwie cały czas punktowym
światłem, rzucanym wyłącznie tam, gdzie
w danej chwili pojawił się któryś z aktorów,
a także dzięki temu, że performerzy krążyli
po całej przestrzeni Małej Sceny jako po
pierścieniach Saturna, grając bardzo blisko
publiczności, będąc na wyciągnięcie ręki.
Czytaniu performatywnemu towarzyszyła
także ambientowa, kosmiczna muzyka autorstwa Bartosza Dziadosza. Estetyka tej
kompozycji plasowała się gdzieś pomiędzy ścieżką dźwiękową filmu Interstellar a popularnymi kompozycjami zespołu
Bass Astral x Igo, momentami nawiązywała
również do melodyki znanej nam z filmów
Davida Lyncha. Aranżacje muzyczne miały
ogromny wpływ na stworzenie kosmicznego nastroju.
Według niektórych psychologów osobowość kształtuje się przez trzydzieści lat.
W tym wieku – osobowościowo – osiągamy szczyt rozwoju naszych możliwości.
To naprawdę dużo czasu, by zająć się tym,
co sprawia nam radość i iść w kierunkach,
z których bije do nas ciepło, oznaczające, że
tam będzie nam dobrze. Ten okres w życiu
często przeznaczamy na kreowanie siebie.
Możemy znaleźć w tym działaniu przewodników, takich jak na przykład Dawid
Bowie, który, będąc artystą o wielu wizerunkach scenicznych, znał się na kreowaniu
tożsamości jak nikt inny.

źródło: www.nowyteatr.org
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Bowie spadł z tej
gwiazdy. Recenzja dramatu
Jednym z najciekawszych zjawisk
artystycznych ostatnich lat (zarówno na polu literatury, jak i dramatopisarstwa) jest rozwój nurtu
dziewczyńskiego, w obrębie którego
twórczynie podejmowały – nierzadko
olśniewające – próby korekty tradycyjnych opowieści o dorastaniu czy
formowaniu. Autorki zajmujące się tą
tematyką, przedstawiały w swoim pisarstwie inny od kanonicznego obraz
kształtowania się tożsamości, przemycając mniej lub bardziej subtelną
krytykę patriarchalnego urządzenia
świata. Bohaterki – jako dzieci lub
nastolatki – rozwijały się we wrogich,
przemocowych relacjach, wobec których strategią oporu było skupienie
na wnętrzu, sensualności czy cielesności młodego ciała – często wystawionego na natarczywe spojrzenie
czy dotyk męskiego predatora.
Emancypacyjna moc tych narracji, często
wręcz rewolucyjna – przypominam choćby postać Bianki z Białego małżeństwa
w reżyserii Martyny Łyko, która, wchodząc w dorosłość, zmuszona była wkroczyć jednocześnie na pole bitwy o swoje
prawa – wydała mi się powiewem świeżości. Do tego nurtu aspiruje także Marta
Fortowska z dramatem Powrót Saturna
(Space Oddity). Wydaje się jednak, że na
tle tak fenomenalnych pozycji jak Zdrój
Barbary Klickiej czy Cukry Doroty Kotas
jej propozycja wypada niestety dosyć blado.
Być może jest to porównanie nieco niesprawiedliwe – pisarstwo autorki tomiku

Allel cenię wyjątkowo wysoko i całkiem
sporo rzeczy przy tym blednie – jednak tropy, które działają u innych pisarek, w dramacie zakwalifikowanym do „czterdziestki”
zeszłorocznej Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej wydają się pozbawione iskry. Malwa, bohaterka utworu, w dialogu z Davidem
Bowiem, ni to wspomina, ni to przeżywa na
nowo osie kluczowe dla jej życia – depresja,
pierwsze miłości, rozstania, upokorzenia czy
zgnębienia, związki rodzinne oraz socjalne.
Ramy, w które wpycha ją społeczeństwo,
wyraźnie ograniczają swobodę dziewczyny. Nakazują określony model życia, kanon urody czy ekstrawertyczny styl zachowania. Ból oraz przede wszystkim wstyd,
które odczuwa bohaterka jako w zasadzie
główne doznania formujące, naznaczają ją
specyficznym rodzajem traumy, nakazującym ciągłe reinterpretacje przeżytych lata
wcześniej wydarzeń orbitujących sobie wokół tytułowego Saturna. Punktem wyjścia
tej drogi pod przewodnictwem Bowiego
po pierścieniach gazowego olbrzyma jest
wchodzenie w dorosłość. Sam akt podróży
natomiast, wariacja na temat wędrówki po
przeszłości, jest tym razem ujęty w ramy
swoistej fantazji, przemierzania nie-miejsca,
przez które rozumiem pozbawioną wyraźnej
mapy przestrzeń, królestwo chaosu. Bezład
jednak wydaje się być w dramacie Fortowskiej czymś pożądanym, poszukiwanym –
jako symbol wolności, swobody, właściwie
kontrapunkt dla dość opresyjnego porządku
czy ułożenia, którego świat może oczekiwać
od nastoletniej dziewczyny. Wracająca fraza
„Saturn drży” sugeruje pewnego rodzaju intensywność doświadczenia egzystencjalnego – powiedziałbym wibracji czy swoistego
stanu przełamania rzeczywistości i zwrócenia się ku ciału, realnego poczucia życia tu
i teraz – w które wchodzi Malwa w ramach
reakcji na odtworzenie – i być może odrzucenie – traumatycznego wspomnienia.
Artystyczny argument w poważnej sprawie – a taką niewątpliwie jest temat depresji dotykającej nastolatki, szczególnie
w czasach kryzysu psychiatrii dziecięcej
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i młodzieżowej – tym razem nie działa.
Być może wynika to z sięgnięcia po niezbyt
wyrafinowane środki – takie jak ustawienie głosu głównej bohaterki w już wyeksploatowanej w ostatnich latach stylistyce,
czyli elastycznym zawieszeniu między młodą dziewczyną a dojrzałą już podmiotką.
Trąci to pewną wtórnością, szczególnie, że
sama w sobie interesująca technika – jak
to prywatnie nazywam – „samoświadomej
naiwności” czy też (określając to zjawisko
popularnym ostatnio terminem) „czułości” w prozie dziewczęcej to za mało, aby
tekst się bronił. Odniosłem wrażenie, że
Fortowska nie pozwoliła jeszcze swojej
wyobraźni poetyckiej na pełne rozwinięcie skrzydeł, przez co zarówno metaforyka Saturna, jak i pewne obrazy sprawiają
wrażenie nieco wymuszonych. Zabrakło
także rewolucyjnej, wywrotowej energii,
którą zwykle tego typu narracje dziewczyńskie w sobie noszą. Być może za największą ich wartość uznaję spektakularną
zdolność do rozsadzania społecznego porządku – rozumianego jako patriarchalny,
lecz także ekonomiczny czy ekologiczny
z nurtu nowego materializmu. Przykładem
niech będzie cudowny film Sedmikrásky
(„Stokrotki”) w reżyserii Věry Chytilovej,
w którym dwie dziewczyny spędzają czas
po prostu brojąc różne psoty i tylko tym
demolując wszelkie porządki, które zostały do obalenia. Czytając Powrót Saturna
takiej energii niestety nie odczułem, choć
wydaje się, że zamierzeniem autorki było
takie akcenty tu i ówdzie podkreślić.
Ćwierć beczki miodu jednak temu lub
tej, który/która potrafi tematy tak delikatne
i czułe jak dorastanie, kształtowanie się tożsamości czy doświadczenie depresji opisać
naprawdę dobrze. Zwykle słyszymy i czytamy tylko tych najlepszych, choć nawet te
słabsze teksty przedstawiają problematykę
niewątpliwie poruszającą i ważną. Widać
w warsztacie Fortowskiej całkiem sporo usterek, być może będących wpływem
nieprzetrawionych naleciałości. Z drugiej
strony, autorka ujawnia w Powrocie Saturna interesującą i wartościową wrażliwość,
która być może czeka na lepszy tekst. Zastanawia mnie także rola, którą pełni sam
Bowie. Choć, przyznaję, jestem niemałym
fanem jego muzyki, to mam wątpliwości,
czy nadałby się on na przewodnika – nawet
w fantazji – po traumatycznym życiu nastolatki. Nie mając purystycznych intencji,
wystarczy jak napiszę, że oskarżenia o grooming były właściwie tymi łagodniejszymi. Ale to nie jest sprawa do rozwiązania
w tym tekście. The Thin White Duke i tak
nie błyszczał tu za bardzo.

fot. Maja Butkiewicz

Przyzwolenie,
czyli „Tak to
puuuuuść!”
Agata Kwiatkowska rozmawia
z Martą Fortowską, dramatopisarką, autorką Powrotu Saturna (Space
Oddity)
AK: Chciałabym zapytać cię o pracę
warsztatową. Czego szukasz w takiej
formule pisania we współpracy z kimś?
MF: Sytuacja, kiedy piszę sama dla siebie – co jeszcze mi się, na szczęście, czasami zdarza – jest super komfortowa, bo
nie muszę się konfrontować, jestem tylko
ja i moje słowa, które albo mi się podobają, albo nie. Jednak zawsze cenię sobie
współpracę z reżyserem, w tym przypadku
reżyserką Olą Jakubczak, ponieważ jestem
osobą, która potrzebuje przegadać to, co
napisała. Konsultowanie z reżyserami zawsze bardzo dużo mi daje, otwiera zupełnie
inne szufladki w głowie, pojawiają się nowe
przestrzenie i konteksty. Tak samo zresztą
wygląda to przy współpracy z aktorami –
to mój ulubiony moment, kiedy tekst ma
możliwość obcowania z nimi, bo zaczyna
należeć do innych osób, które mogą szukać
w nim siebie.
Powiedz, jakie to uczucie, kiedy ktoś
wypowiada na głos jednak tak osobiste
treści? Czy fakt, że – jak mówisz – nie
są już tylko twoje, sprawia, że inaczej
na ciebie oddziałują?

No, właśnie okazało się, że mimo wszystko
są cały czas bardzo moje. W przypadku tego
tekstu, ze względu na wywołaną covidem
przerwę w realizacji – wyjątkowo myślałam, że przyjadę taka właśnie wyluzowana,
z odleglejszą perspektywą, a okazało się, że
strasznie się spięłam. Nie wynikało to z atmosfery pracy, która była świetna, tylko ze
mnie. Gdy usłyszałam, jak te słowa mówi
ktoś zupełnie inny – co było też bardzo
odświeżające – ponownie stanęłam przed
emocjami, z którymi mierzyłam się pisząc
o sprawach, które nie były dla mnie proste.
Myślałam, że już mam to przerobione, ale
były momenty na próbach – jakkolwiek
patetycznie to nie zabrzmi – kiedy stawały
mi łzy w oczach. Jednocześnie taka jest dla
mnie istota teatru – interesuje mnie to, że
Malwa się rozstała z Łukaszem i nie wie,
jak żyć, ktoś jej złamał serce lub czuje się
nieakceptowana i niechciana. Wydaje mi
się, że to są takie rzeczy, z którymi całe
życie się zmagamy.
I podobno nie zawsze lubiłaś teatr! Kiedy
się to zmieniło?
Jak pierwszy raz poszłam do teatru z własnej woli – chociaż z inicjatywy przyjaciółki – a nie pod szkolnym przymusem.
To był Wielki Gatsby Michała Zadary
w moim ukochanym – można to zanotować (śmiech) – Teatrze Polskim w Bydgoszczy, najważniejszym miejscu, które
mnie ukształtowało. Wydaje mi się, że po
prostu zobaczyłam coś zupełnie innego,
niż się spodziewałam. Nigdy nie postrzegałam teatru jako czegoś, co mogłoby mnie
zainteresować i pochłonąć, ale okazało się
zupełnie inaczej. Wpływ na to na pewno
miała forma i polityka repertuarowa teatru
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Stąd znasz ten teatr nie tylko z perspektywy widzki – brałaś udział w różnych
warsztatach dramaturgicznych w nim
organizowanych.
Tak, realizacyjnie z teatrem nie współpracowałam, ale to jest świat, w który młody człowiek bardzo szybko wsiąka i chce
być jak najbliżej. Każdy możliwy wieczór
spędzałam tam, działając w wolontariacie
i oglądając spektakle. Chwilę po Gatsbym
odbywały się warsztaty w ramach Lata
w teatrze, które prowadził Łukasz Gajdzis
[aktor i reżyser teatralny – przyp. red.], po
nich wiedziałam, że scena to nie jest mój
żywioł, ale pociągało mnie bycie za kulisami, pisanie też zawsze było mi bliskie,
więc pomyślałam, że może da się to jakoś
połączyć. Niedługo po tym, gdy mi ta myśl
przyszła do głowy, pojawiła się opcja rocznych warsztatów w Szkole Dramatu Artura
Pałygi. Wtedy rzeczywiście powstał mój
pierwszy tekst dramatyczny. Mam do niego duży sentyment i z niego też czerpałam,
pisząc tutaj te nastoletnie wstawki.
Jak wyglądało wasze spotkanie z Olą
Jakubczak? Od razu wiedziałaś, jaki
będzie temat waszej współpracy, czy to
była wspólna decyzja?
Miałam jakiś wstępny pomysł, była już
Malwa, Bowie i pierścienie Saturna. Nie
wiedziałam jeszcze do końca, w jakim to
pójdzie kierunku, ale chciałam, by wychodziło z jakiegoś skrajnego momentu w życiu głównej bohaterki, w którym ona niby
wszystko ma i jest okej, ale coś totalnie nie
gra. I trudno wytłumaczyć co, bo jest to tak
osobiste, tak bardzo w środku, a wszyscy
z zewnątrz myślą „ej, ale masz fajne życie,
rodzinę, przyjaciół, pracę, jakąś pasję, to
co ci nie pasuje?”
Czyli doprecyzowanie tego – bardzo
prywatnego przecież – tematu przyszło
później.
Tak, na początku sobie pomyślałam, że
to będzie może coś o takim momencie
granicznym, przechodzenia z nastoletniości do młodego-dorosłego, a potem
jak zaczęłam pisać i wszystko zaczęło
się wylewać, to poszłam za tym, co czuję,
i tymi wątkami, które najbardziej we mnie
rezonowały. Też praca z Olą była świetna. Na Speed-Datingu miałyśmy bardzo
fajny flow i okazało się, że obie wybrałyśmy siebie na pierwszym miejscu, kuratorzy dopasowywali nas też pod kątem
tematów. Współpraca okazała się taka...

bardzo nieinwazyjna, Ola była moim Saturnem (śmiech), bezpieczną przestrzenią.
Miałam poczucie, że w ogóle nie muszę
niczego blokować, a jeżeli coś wydaje mi
się naiwne i infantylne – też dobrze, tak
się w tym momencie czuję. Niezależnie
od tego, ile mamy lat, to możemy się czasem czuć głupio sami ze sobą i z tym, co
o sobie i o życiu myślimy.
Tekst powstał przed pandemią, o czym
nie wiedziałam i czytając go, byłam przekonana, że jest jej owocem, bo wydaje
się taki bardzo…
…stworzony w odosobnieniu.
Pandemiczne zamknięcie wymusiło też
na nas – ja mam takie doświadczenie
pandemii – skierowanie wektora uwagi
na siebie.
I trzeba się skonfrontować, przyszedł ten
moment (śmiech).
Dlatego, w moim odczuciu, twój tekst
świetnie współgra z aktualnym stanem rzeczywistości. Czy teraz, gdy we
dwie wróciłyście do tego utworu, coś
się zmieniło w waszym wspólnym jego
postrzeganiu?
To jest zabawne, bo tydzień przed przyjazdem tu złapałyśmy się jeszcze na Skype’ie, żeby na ten temat porozmawiać.
Przyznałam się Oli, że przez cały ten czas
nie zajrzałam do tekstu – nie byłam w stanie, bo jestem zbyt przerażona, żeby to
przeczytać, tak boję się, że będę miała
ciarki żenady w niektórych miejscach.
Ale pomyślałam sobie, że przecież mogę
je mieć, tylko za wszelką cenę muszę się
powstrzymać, żeby nie wycinać tych kawałków, bo one są na maksa prawdziwe
i istotne.
Podobało mi się, że nie domknęłaś Saturna, który dzięki temu jest opowieścią
o byciu w jakimś trudnym stanie, ale nie
o tym, jak sobie z nim poradzić czy się
go pozbyć.
Zakończenie jest dla mnie o dawaniu sobie przestrzeni na to, że jeżeli czujesz się
w danym momencie w konkretny sposób
i nie jesteś w stanie sobie z tym poradzić,
to daj sobie przyzwolenie na to, żeby nie
wiedzieć, jak się czujesz, nie wiedzieć, co
znaczy ta emocja, którą w sobie masz. Zdecydowanie byłam bardzo daleka od tego,
żeby zamykać to w sposób...
…oczyszczający?
Tak. Bo przecież możemy pozwolić sobie
na momenty, kiedy po prostu nie wiemy.

źródło: pixabay

bydgoskiego, gdzie dyrektorami byli wówczas Paweł Łysak i Paweł Sztarbowski.

Monika Weis

Ale jazz! Ja
łagodnie
uśmiechnięta…
Małymi krokami zbliżamy się już do końca
tegorocznej edycji festiwalu. Koncert Gaby
Janusz jest punktem, którego na naszych
spotkaniach nie mogło zabraknąć. To także trzeci rzeszowski, zaduszkowy koncert
wokalistki. Muzycy tego wieczoru przywoływali duchy tych, których już z nami
nie ma. Zmarli jazzmani – ich pomysły,
emocje i słowa przybrane przez performerów – mogli wybrzmieć ponownie.
Usłyszeliśmy między innymi wybitne aranżacje dzieł Billy’ego Strayhorna
i Chicka Corea, przy których rewelacyjne
były solówki perkusyjne Patryka Dobosza,
równoważące w sobie lekkość i precyzję.
Gaba wraz z Jakubem Kozłowskim na gitarze basowej zaserwowali też kilka przepięknych duetów. Nie zabrakło także dobrze znanych utworów Jerzego „Dudusia”
Matuszkiewicza czy Krzysztofa Komedy.
„Jeszcze w zielone gramy” nucił zdaje się
każdy na widowni, jednak, trzeba przyznać,
wykonanie Gaby było bezkonkurencyjne.
Finał koncertu olśnił wszystkich – była to
pełna werwy interpretacja rzeszowskiego
hejnału Tomasza Stańko, którego zarówno
miejscowi, jak i nasze grono redakcyjne ma
możliwość słuchać aż siedem razy dziennie
z wieży ratuszowej.
Gaba Janusz ma niesamowitą moc czarowania publiki, nie obyło się oczywiście
bez wspólnotowego improwizowania wraz
z podekscytowaną publiką. Jazz ma to do
siebie, że nie sposób mu nie ulec. W połączeniu z magnetyzującą wokalistką i kapitalnymi muzykami, tego wieczoru nie było
mowy o nudzie.
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Cytrynka i lufa
w plecy
Redaktorka naczelna naszej gazetki wskazała mi fragment dramatu Rafała Dziemidoka Skopując kołderkę i powiedziała:
„O tym napisz”. Przytoczę więc najpierw
fragment w całości:
„A: (…) Straszni, paryscy policjanci,
którzy strzelają do wariatów i potem karmią nimi koty.
B: Aby koty w dalszym ciągu wspierały reżim.”
I myślę, czy koty naprawdę zjadają
ciała zastrzelonych wariatów? I robią się
od tego tłuste? Spoglądam na Cytrynkę,
kota wylegującego się na kanapie, i pytam:
– Cytrynko, zjadłabyś jakiegoś wariata?
Cytrynka patrzy na mnie z zażenowaniem. Nie, zjadłaby mokre. Wszyscy wiemy, co to znaczy. Ale jadła już dzisiaj, więc
nie dostanie mokrego. Nie można mieć
litości dla takiego żebroka, jak mawiała
moja podkarpacka babcia o żebrzących koło
stołu kotach. Dzięki surowej diecie nasz
kotek jest w olimpijskiej formie. I nie jest
to bez znaczenia. Ktoś w końcu musi nas
gonić do pracy, do pisania, przepisywania,
odpisywania, dopisywania, zapisywania,
rozpisywania. I płakania.

Ale proszę nie myśleć, że praca redakcyjna należy do przesadnie niewdzięcznych. Przeciwnie, daje dużo satysfakcji
i otwiera niezliczone perspektywy rozwoju
osobistego. Płacz, drodzy państwo, i zgrzytanie zębów źródło mają gdzie indziej.
Cytrynka, kot, który właśnie wyciąga się
na tej swojej kanapie – wyciąga doprawdy
szyderczo – to największy tyran, jakiego
spotkałem w kocim półświatku. Rano, nieludzko rano budzi i krzyczy „do tekstów!”.
W południe pręży się i wrzeszczy „redaguj!”. A co wieczorem się dzieje, to już
szkoda nawet gadać. Tyrania i krzywda,
krzywda niepojęta.
Można więc powiedzieć, że Dziemidok
miał rację. Tłuste koty wspierają reżim.
Wspierają, bo same nim są. A Cytrynka jest
wśród tyranów najgorsza. Piszę te słowa
i czuję jej wzrok na plecach. Pilnuje. Liczy znaki. Już 1822. Czy będzie ze mnie
zadowolona? Czy pozwoli mi odetchnąć?
Często się zastanawiam, czy taka potrzeba kontroli ma jakąś motywację. Dla
samej kontroli, powiecie. Możliwe, ale czy
nie byłoby to zbyt proste? Może coś więcej
za tym się kryje? Próbuję sobie wyobrazić
jak wyglądałaby gazetka cytrynkowych
marzeń. Na pewno na pierwszej stronie
coś o mokrym. Na drugiej zaś kawałek
o smaczkach. „Na trzeciej – mówi mrużąc
łaskawie oczy – możecie machnąć krótką
recenzję jakichś ptasich treli Teatru Atofri.
Lecz nie za długą, ponieważ trzeba napisać

manifest kociej dominacji!” Oj, przetyrała
nas tym manifestem. Przetyrała bardziej
niż ten stary, paskudny dziad Zozo i jego
nieco mniej paskudna, ale wciąż paskudna jak tysiąc beboków, towarzyszka Zozi.
2572.
Znają może państwo takie uczucie bezwładu, paraliżu po gwałtownej pobudce
w środku głuchej nocy? Porażenie przysenne, jak na to mówią fachowcy. Wyobraźcie
sobie, drodzy państwo, takie porażenie,
które wyrwało was z niespokojnych snów
o kolejnych recenzjach i esejach, tylko po
to, byście w niemym przerażeniu spojrzeli
wprost w ślepia kociego demona. Mam tak
każdej nocy. Siada mi Cytryna na piersi,
w której zdusił się ostatni, delikatny krzyk –
i patrzy. Po prostu patrzy. I to jest najgorsze.
Paryscy policjanci, owszem, strzelają do wariatów. I owszem, karmią nimi
tłuste paryskie koty. Socjeta się objada,
a my skrobiemy, skrobiemy słowo za słowem. Żywimy się głównie trawą i kasztanami, akurat jest na nie sezon. Czy w takim
wypadku ta dieta, o której na początku pisałem, dotyczy nie Cytrynki, a nas, bezradnych gryzipiórków? Już nic nie wiem,
rozmywa, rozmywa się wszystko. Przede
mną tylko tekst. Już czuję na plecach nie
tylko wzrok Cytryny, lecz jakby ciężar
lufy francuskiego policjanta. A może nie?
Może was nabieram? Kto to właściwie
może wiedzieć.
3639.
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