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WAŁĘSA KRÓL, CZYLI
POLACY

możliwości, co jednak nie musi też oznaczać rozdzielenia tych dwóch wariantów. Zdaje się, że twórcy tak
właśnie zrobili. Owszem, ukazali społeczną potrzebę
ukazania przywódcy Solidarności w kontekście mitu,
ale także potrzebę mitu jako takiego, szczególnie
w czasie wojny.
Diagnoza w końcu jest oczywista – śpiewa o tym
chór – żyjemy w okresie wojny. Nowej, a jednak głęboko powiązanej ze starą, z pokonaniem „czerwonego
Sfinksa”. Wałęsa natomiast, ten, który miał tego dokonać, spędza stare lata na wygnaniu, jako niesprawiedliwie strącona z piedestału ikona. Jego funkcja
w nowym porządku ograniczać się ma do bycia figurą
rozgrywki, czegoś pośredniego między walką o władzę a fasadową walką o tej władzy utrzymanie – z tego
więc powodu decyduje się na wygnanie i jednocześnie
jest na nie „skazany”. Ten paradoks podkreśla duma
i buta, z którą bohater przyjmuje swój los i odmawia
dalszej walki. Jest królem, jak krzyczy, choć obalonym. Próby przejęcia władzy oraz kwestia jego sukcesorów przedstawione zostały jako konsekwencja
nieobecności spajającego mitu. Wybrzmiewa to wtedy, kiedy syn bohatera domaga się władzy od ojca (lub
w kategoriach psychoanalitycznych – próbuje go obalić), a także w ostatniej scenie bójki trzech polityków
na wieńce/trupy.
Nawiązania do polskiej polityki – pomijając kontekst tak zwanej „wojny polsko-polskiej” – są wyjątkowo czytelne, jakby miały udosławniać metaforyczne
zwroty w niej zakorzenione. Bójka na wieńce przecież
odnosi się do politycznego wykorzystania śmierci,
rozrzucenie monet natomiast zdaje się symbolizować
naiwną wiarę w kapitalistyczną obietnicę bogactwa
oraz zawiedzionych nadziei z okresu Solidarności.
Także postać Wałęsy, choć Jerzy Stuhr nie polega na
„wałęsizmach”, wiernie
odwzorowuje byłego prezydenta. Jego duma i buta
– lub, jak mawiają niektórzy, buceria – wybrzmiewa
w wypowiadanych kwestiach czy utożsamiającej
zabawie elektryką w ramach relaksu. Obraz jego
rodziny natomiast stanowi
gorzko wybrzmiewający
komentarz: Danuta Wałęsa niemo przygotowuje
szarlotkę (oczywiste nawiązanie do monodramu
Krystyny Jandy), opuszcza
scenę razem z mężem po
zdawkowym poleceniu
„Danuta, wychodzimy”
(dopiero jako Atena

Są takie ikony czy bożki etc., do których podchodzenie
w celach krytycznych będzie traktowane jako zamach
na świętość albo jako niezłomne głoszenie niewygodnej prawdy. Ani jedna, ani druga wersja nie wydaje mi
się zbyt bystra, dlatego – lub mimo tego – będę starał się unikać nawiązywania do osoby Lecha Wałęsy
bezpośrednio – choć już teraz widzę, że nie będzie to
takie łatwe. Wałęsa w Kolonos w reżyserii Bartosza
Szydłowskiego stawia bowiem dość jasny podział na
zwolenników i krytyków, zdaje się bez specjalnej refleksji, że części widzów nijak nie uda się zaliczyć do
żadnej z powyższych kategorii. Myślę, że łatka „ignoranta”, którym mógłbym okazać się problematyzując
rolę Wałęsy w dziejach, jest czymś z czym mogę żyć.
Jednak, jak na dwa sposoby ujął to Karol Marks – kluczem do zrozumienia przeszłości jest teraźniejszość
albo (metaforycznie) obraz człowieka mówi nam coś
o anatomii małpy.
Możliwe, że stając okoniem zostałbym zaliczony
do grupy chaotycznej, dokładnie takiej, jak ta otwierająca Wałęsę… Ruchy tłumu – niepewne, bezsensowne, błędne – układały się w jakiś porządek dopiero za
sprawą wąsatego mężczyzny w średnim wieku. Po jego
odejściu, zawieszeniu mocy sprawczych, tłum znowu
rozpełza się we wszystkich kierunkach, nie wie, co ze
sobą zrobić. Spektakl otwiera więc dość prosta metafora, na którą składa się zestawienie porządku i chaosu. Tu tradycyjnie pojawia się pytanie o jej znaczenie – ponieważ może odnosić się zarówno do samego
Wałęsy, ale też i mitu Wałęsy. Skłaniam się ku drugiej
Na okładce i s. 2–3: fot. Monika Stolarska
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odzyskuje głos), syn, po wypomnieniu ojcu nieobecności, dowiaduje się, że z rodziny trzeba zrezygnować
na rzecz wielkości i walki. Bezustannie obecna kamera, z której obraz wyświetlany na dwóch wielkich, odwracających uwagę ekranach, dystansuje Wałęsę jako
mit i jako herosa, a także wtłacza spektakl w kontekst
obserwowania niedostępnych pospólstwu rozgrywek
„u góry”. I jednocześnie podkreśla charakter zakorzenienia w stylistyce tragedii greckiej.
Bo to, że Wałęsa… do teatru antycznego nawiązuje, jest oczywiste: chór, tragizm powiązany z fatum,
wypowiedzi bohaterów, deus ex machina w postaci
Ateny, no i rzecz jasna tytuł odnoszący się do tragedii
Sofoklesa Edyp w Kolonos. Jak to jednak działa? Opowieść o herosach nie stanowiła codzienności Greków.
Nie żyli z nimi, nie konfrontowali się w bezpośredni
sposób. Mitologia, poezja czy teatr trzymały bogów
i bohaterów na dystans. Owo odległe spojrzenie zostało przez Szydłowskiego ograne przez wykorzystanie wspomnianych kamer, które kontrastowały
postać z powiększonym obrazem oraz niejako dekonstruowały jej ruch w oczach widza, a także przez
wystawienie w na tyle dużej sali, by główni aktorzy –
przez większość czasu statyczni – byli wystarczająco
odlegli przynajmniej dla części widowni. Prowadzony przez Dominika Strycharskiego (który odpowiadał także za muzykę) chór nie tylko „wyśpiewywał”
kwestie, lecz rytmicznie, pierwotnie je skandował,
opierając całą melodyczność na rytmice, głośności
i ewentualnej dialogizacji we własnym obrębie.
Pewnym przełamaniem jednak było zakończenie
urywające spektakl – scena bójki. Pozbawienie sztuki wyraźnego finału grzebie szansę na katharsis – nie
ma ani oczyszczenia, ani zrozumienia. Jest za to wyraźnie polityczny gest wpisania w kontekst polityczny. Wydaje się jednak, że przy wszystkich wadach
i zaletach spektaklu ów gest wypada dość topornie.
Metafory są proste, wręcz banalne – trywializujące
bądź co bądź dość poważny problem wzrastającej
co jakiś czas polaryzacji społeczeństwa. Twórcze
zestawienie historii najnowszej z tragedią antyczną
co prawda rozszerza i uniwersalizuje problem mitu,
pozycji władzy i związanej z tym płynności stosunków, jednak odziera z niuansów konflikt społeczny.
A zdaje się, że w nim zwykle ukrywa się sens takich
konfliktów. Subtelności szybko się ulatniają w teraźniejszości. „Kim byliby Grecy bez swoich mitów?”
– pyta Atena. Sama jednak wiedziała, że heroiczne
narracje odpowiadają na prostą potrzebę ludzi – mity
mieszają i zasłaniają rzeczywistość, ale czas pozwala
na ich dekonstrukcję. Myślę więc, że to raczej Marks
miał rację co do realnej możliwości interpretacji wydarzeń.

W pierwszej scenie sytuacyjnej, zanim wszyscy zajmą
miejsca na rozstawionej pod ścianami sali YMCA widowni, ubrani w czarne, codzienne odzienia statyści
oraz aktorzy chaotycznie i energicznie poruszają się
po sali, tworząc sztuczny tłum. Nagle spośród nich
wyłania się mężczyzna o wyglądzie nawiązującym
stereotypowo do młodego Wałęsy – ciemne, gęste
włosy i sumiasty, równie ciemny wąs. To za jego pojawieniem się rozbiegany tłum zaczyna formować dwa
szeregi, poruszać się synchronicznie i sprawnie. Co
jednak dzieje się z Wałęsą w dalszych scenach?
Żona Lecha, Danuta (w tej roli Anna Paruszyńska),
też będąc w Kolonos, mierzy się ze swoją przeszłością, jaką w spektaklu Szydłowskiego jest rola Krystyny Jandy jako Danuty W. w produkcji warszawskiego
Teatru Polonia o tym samym tytule. Paruszyńska,
siedząc na podłodze nad stolnicą, od początku inscenizacji w bańce własnej ciszy zagniata ciasto, obiera
i kroi jabłka, by tuż przed swoją jedyną wypowiedzią
w całym przedstawieniu przynieść gotową szarlotkę
i tym samym symbolicznie zamknąć ten etap historii,
w którym była cichą, spokojną matką swoich dzieci
i żoną swojego męża. Danuta zamienia się w pewną
siebie, swoich obudzonych pragnień mądrą Atenę –
kobietę zdolną do przejmowania kontroli, dominowania w relacji. Leżący przed nią album fotograficzny
z antyczną, grecką sztuką służy jej poniekąd za katalog męskich ciał. Ciał, które są jej być może bliższe
choćby fizycznie – aktorka jest młodą, drobną kobietą
o delikatnych rysach, młodszą od Stuhra o 43 lata, co
buduje jeszcze większy kontrast zarówno w tej parze,
jak i w porównaniu tej postaci z rzeczywistą Danutą
Wałęsową.
Trzech młodych mężczyzn polemizuje i konkuruje z nim, co można zrozumieć jako aluzję zarówno do
życia prywatnego byłego prezydenta RP (Wałęsa ma
trzech synów; czwarty, Przemysław, zmarł w 2017),
jak i politycznego: dzięki opozycyjnym działaniom
i powstaniu Solidarności w ciągu 30 lat od upadku
komunizmu Wałęsa dorobił się wielu politycznych
„synów”. Ci, którzy występują w spektaklu, zorganizowali mu jednak pogrzeb.
Statyści – w znacznej większości kobiety, co także
jest sprzeczne z antycznym kanonem płci aktorów –
są członkami chóru. Wyśpiewywane metaforyczne
opisy katastrof, wizje Apokalipsy oraz stanowiska
polityczno-światopoglądowe są pełne języka nienawiści, agresji, także tej fizycznej: chórzyści często
krzyczą, klaszczą, tupią, podnoszą głos, rozpraszają
się po przestrzeni, upadają z hukiem na ziemię, podważając zasady antycznego decorum. Nie reprezentują

Mateusz Kaliński

3

m

Recenzja

,,I ZOSTAŁO NAM
TYLKO ŻYCIE JAK
SERIAL”?

klasycznego,
stoickiego spokoju,
wynikającego z wielu uczących życia
doświadczeń, w ich
postawach raczej
dominuje żądza
natychmiastowego spełniania ich
postulatów przez
politykę. Stanowisko chóru ulega
częstym zmianom
– raz traktuje on
Wałęsę jak Boga,
Mesjasza, Wybawiciela, Ojca Wolności, by za chwilę
skarcić go za to, że nie ochronił Polski i Narodu przed
najazdem wroga. Dla śpiewaków wina współczesnego
im stanu państwa zawsze zależy od kogoś innego, nie
od błędów i wypaczeń, które popełnili sami. Ze spektaklu wyłania się wniosek tytułowego bohatera, że oto
ludzie sami zgotowali sobie takiego „ostatniego króla
tych ziem”, a zrobili to przez bezrefleksyjne wynoszenie go na piedestały, przyznawanie mu nagród, ciche
przyzwolenie na wypowiadanie się w każdej kwestii,
ślepą wiarę w słuszność każdej jego decyzji. Wałęsa
stał się bohaterem na miarę ich oczekiwań, a kiedy
zmieniły się ich oczekiwania, polski Edyp przestał pasować do historii.
W spektaklu nazwisko Wałęsy i imię Edypa nie padają ani razu. Mam wrażenie, że Jerzy Stuhr wykorzystał ten zabieg, rezygnując z naśladownictwa choćby
sposobu chodzenia czy mówienia Wałęsy, decydując
się na stonowane, choć wymowne odegranie polityka,
który w końcu mówi dokładnie to, co myśli i co myślą o nim jako legendzie wolności inni – zwłaszcza, że
przez większość przedstawienia jest prawdziwie wielkim nieobecnym.
Spośród słów chóru wybija się delikatny głos dociekliwej, małej dziewczynki, która na widok powracającego władcy wypowiada zdanie: „Czy ktoś go
zna?”.
Spektakl jest całkiem dobrą propozycją repertuarową, lecz w kategoriach artystycznych nie proponuje publiczności nic nadzwyczajnego. Reżyseria i dramaturgia raczej rozczarowują. Brakuje puenty, dopełnienia wydźwięku i ujawnienia stanowiska autorów
tego antycznego remake’u. Pozostawiono widza w niedosycie, zwłaszcza z tego powodu, że spektakl wydaje
się być urwany – w moim odczuciu Wałęsie w Kolonos
brakuje rozwiązania, punktu kulminacyjnego. Katharsis nie następuje, a jedyne, co pozostaje, to wiele
pytań o teatr i jego legendy.

Rap, słowotok czy może strumień świadomości? Dramat Andrzeja Błażewicza Polskie rymowanki albo
ceremonie wprowadza nas w świat polskości pokazywanej przez ludzi i historię, ale wszystko to przefiltrowane jest przez współczesną wizję świata i wciąż
nawracające problemy. Ciągła forma tekstu, która jest
połączeniem rozmów, myśli, wspomnień i spostrzeżeń mężczyzny, któremu może być blisko do postaci samego autora unaocznia kakofoniczny charakter
dzisiejszych czasów i problemy, z jakimi zmaga się
bohater. Sam tytuł nawiązuje tak do formy, jak i tematyki utworu. Autor stosuje często rymy częstochowskie, które wpływają na tempo dramatu znacznie je przyspieszając oraz tworzą często paradoksalne
i zabawne zestawienia słów. Całość utworu utrzymana jest w ciągłości, bez podziału na role i klasycznej
interpunkcji. Pisarz korzystając z przekleństw czy
spolszczeń obcojęzycznych nazw własnych, ukazuje
afektywny charakter mowy codziennej i ustawicznej pogoni za czasem, problem z zatrzymaniem się
i prawdziwą celebracją. Tematyka ceremonii ujawnia
się w wydarzeniach, w których bierze udział bohater:
komunii, uroczystościach kościelnych i rodzinnych,
Wigilii, urodzinach cioci, rozmowach z rodzicami,
wspomnieniach o historii Polski. Powyższe tradycje
stają się rytuałami, których trzeba dopełnić pod presją
otoczenia. Natłok tych sytuacji powoduje u bohatera
spiętrzenie pytań i myśli, dzięki czemu ukazuje nam
prawdę, jaką chce przekazać. Autor wprost pyta: czy
jest już w naszej głowie? – bo my siedzimy w jego1,
dzięki czemu nawiązuje porozumienie z czytelnikiem, by ten mógł dzielić jego wahania i wątpliwości.
Za swoją powinność stawia „rozbabrywanie” traum,
by sobie z nimi poradzić, ale też, by nie tworzyć mitów z historii, tylko poprzez sugestywną ironię ujawnić powszechną deformację prawdy. Przez cały utwór
przewija się temat poszukiwania swojego jestestwa,
dywagowanie nad tym, co tworzy człowieka, na jakie
wpływy jest podatny, na ile potrafi on samodzielnie
stanowić o sobie. Autor pisze: ,,jestem grafomanem
wypluwam wciąż słowa”, bo nie daje nam żadnych
rozwiązań, tylko zarzuca kolejnymi tematami, aktualnościami, rozdrapuje stare rany, zostawia dużo pytań
bez odpowiedzi. A wszystko po to, by każdy mógł się
A. Błażewicz, Polskie rymowanki albo ceremonie, s. 22,
http://www.gnd.art.pl/wp-content/uploads/2019/04/Polskierymowanki-albo-ceremonie-Andrzej-Błażewicz.pdf
1

Paulina Kubas
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zastanowić nad sobą, swoją rodziną i wiarygodnością
wspomnień. Liczne ceremonie są odbiciem relacji
rodzinnych, gdzie pośpiech oraz chęć tworzenia ideału i ciągłych licytacji obnaża wszelkie iluzje. Zdanie:
„czasem przyjemnie się kłamie”, które pada w dramacie, jest syntezą nieszczerych relacji wśród bliskich,
którzy wolą ukazywać swój wyimaginowany obraz,
niż porozmawiać od serca z drugą osobą. Powtarzane pytanie: „kto jest Polakiem?” unaocznia problem tego, że pomimo hucznych obchodów rocznic
społeczeństwo traktuje swoją tożsamość narodową
niejednolicie. Przez to, że jednostki nie określają
się jednoznacznie, emblematy narodowe – np. flaga
– deaktywują swoją siłę jednoczenia narodu wokół
symbolu. Czy zatem gdy za kilkadziesiąt lat będziemy chcieli opowiedzieć o historii, będziemy potrafili
ją przekazać? Ceremonie nie są przywołane w tytule
przypadkowo – autor tak samo próbuje odczarować
zakłamywanie historii, jak chce zamienić „odfajkowywanie” świąt na przeżywanie ich wspólnie. Przywiązuje szczególną wagę do zachowań spontanicznych. Uważam, że tym samym ukazuje ludzką niechęć do poznania innej niż prywatna wizja przebiegu
historii, skłonność do trzymania się jak najprostszej
wersji, która nie zawsze ma tylko czarno-białe oblicze, przywiązanie do spokoju i fałszywego ideału.
Być może dlatego narrator podkreśla, że trzeba wyjaśniać pomiędzy sobą niezrozumiałe zachowania,
a nie je przemilczeć, bo gdy nagle kogoś zabraknie,
to już nigdy nie dowiemy się, co miał w swojej głowie.
Błażewicz w bardzo sprawny sposób za pomocą
nietypowej formy ukazuje współczesny obraz społeczeństwa. Zastanawia się nad odpowiedziami na
pytania o tożsamość i zrozumienie drugiego człowieka. Chciałby zatrzymać prawdę o przeszłości i ją
przekazywać, dlatego stara się otworzyć innym oczy
na otaczających ich ludzi i namawia do świadomego
tworzenia świata. Polskie rymowanki… można rozpatrywać także jako rachunek sumienia i spowiedź
z błędów i lęków, które narrator czy też autor gromadził w sobie. To tłumaczyłoby jego otwarte wykładanie swoich spostrzeżeń. Ten głos nie chce być cicho,
pragnie dotrzeć do sedna tego, co leży mu na sercu.
Myślę, że wiele osób boi się siebie o to zapytać. Twórca za to w bezpośredni sposób zadaje sobie te pytania
i nie boi się odpowiedzi.

Czwarty z kolei pokaz finałowego dramatu Gdyńskiej
Nagrody Dramaturgicznej wyróżniał się spośród poprzednich dwoma istotnymi kwestiami – tekst został
prawie w całości podany w formie rytmicznej, hip
-hopowej nawijki, natomiast (to po drugie) z muzycznej formuły wynikała pewna przyjemność i łatwość
w odbiorze Polskich rymowanek albo ceremonii. I nie
chodzi mi o łatwość w sensie pejoratywnym, przeciwnie, dobrze było przekonać się, że w najnowszym
– wyróżnionym – dramacie jest miejsce na lżejsze
formy wypowiedzi.
Nawet, jeśli traktują one o Polsce.
Bo strasznie dużo tej Polski na R@Porcie. I choć
u Andrzeja Błażewicza ona też rzecz jasna występuje (pod postacią tła historyczno-obyczajowego), to
nie wydaje się szczególnie przeszkadzać głównemu
bohaterowi/narratorowi w poszukiwaniach swojej
tożsamości. Jego głównym narzędziem w tej podróży przez ceremonie jest dramatyczne i zarazem konwencjonalne uzdrawianie symulakrycznych relacji
rodzinnych. A to robi się najlepiej na komunii, w aucie, na urodzinach czy wszędzie tam, gdzie od drugiej osoby oddziela nas stół, zakąska i brak gotowości na rozmawianie o trudnych sprawach. Monolog
wewnętrzny bohatera odbija się od niemożliwości
wydobycia szczegółowych powodów gniewu dziadka
na wieść o zaręczynach ciotki i wuja, powodując lawiny kolejnej rymowanej refleksji. Na język Błażewicza
składają się rymy częstochowskie, kalki frazeologiczne, proste skojarzenia przeplatane wulgaryzmami,
cały elementarz internetowych skrótów i słownych
emotikonek. Narrator wyrzuca z siebie nie tylko potok słów, ale i uzasadnienie, dlaczego przyjmuje on
taką właśnie rwaną, niejednolitą formę – współcześnie być może tak właśnie można opowiedzieć o zagubieniu w sobie i w świecie wchodzących w dorosłość ludzi.
Zdecydowanie jednak nie da się dziś potraktować
rapowania jako nowoczesnej formuły ekspresji teatralnej. Z występem zespołu Grammatik (w składzie
DJ Noon, Eldo, Ash i Józek) mieliśmy do czynienia we
wrocławskim spektaklu Przypadek Klary w reżyserii
Pawła Miśkiewicza w roku 2001 roku. Hip-hop w teatrze nie jest również zarezerwowany wyłącznie dla
młodzieżowych treści czy twórców, biorąc pod uwagę, że u Anny Augustynowicz w Zemście Aleksandra Fredry w 2008 roku Wojciech Sandach w roli Papkina obniżył głos i gangstersko wyskandował słynne
„oj kot, pani matko, kot, kot!”. Nie można zapomnieć

Michalina Spychała
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CHÓRALNIE,
CZYLI JAK?

o ironicznym podsumowaniu tendencji do postmodernistycznego mieszania gatunków i środków wyrazu podsuniętym przez Monikę Strzępkę i Pawła Demirskiego w serialu Artyści z 2016 roku: upudrowani
aktorzy Teatru Popularnego w kostiumach z epoki
brawurowo przełamują konwencję i kończą swojego
Szekspira celowo niezgrabnym, sztucznie wstawionym modnym rapowaniem. Podobnie za modą pędzi
reżyserka czytania, Ewa Rucińska, sięgając po bity
z wczesnego Taco Hemingwaya, który wielokrotnie
był krytykowany za nieumiejętność złapania dobrego
flow – co pasuje jak ulał zarówno do poszatkowanej
frazy Błażewicza, jak i karkołomnego składania w całość fragmentarycznej opowieści o wojennej przeszłości rodziny.
Wielkie brawa za kunszt raperski zaprezentowany
przez Jakuba Sasaka. Polskie rymowanki albo ceremonie mają w sobie wiele niefrasobliwości (jak choćby
wpisana w tekst możliwość podzielenia go na dowolną liczbę aktorów), która może być jednocześnie
zaletą, ale i wadą utworu. Odnaleźć można w nim
jednak wiele miejsca na twórczość innych artystów:
aktora, scenografa, reżysera, kompozytora, filmowca
czy choreografa i to na pewno dobrze wróży przyszłości dramatu.

W ostatnich latach, między innymi za sprawą projektów Marty Górnickiej, coraz więcej uwagi zaczęto poświęcać chóralności w teatrze. To zagadnienie, tak jak
i kwestia obecności chóru, powraca oczywiście przy
każdej współczesnej interpretacji sztuk antycznych,
a także w tych realizacjach, dla których teatr antyczny stanowi ważny punkt odniesienia (na przykład
w spektaklach Gardzienic). Chóralność we współczesnym teatrze pojawia się jednak o wiele częściej,
choć nie zawsze w sposób tak dosłowny i wyraźny.
W tekście Polski teatr współczesny z ducha muzyki
Anna Róża Burzyńska zaznacza,, że „chóralność może
mieć wymiar nie tylko obrzędowy, ale także wyraźnie polityczny”1. O tym drugim aspekcie szczególnie
często mówi się właśnie w kontekście działalności
Marty Górnickiej. Zresztą można odnieść wrażenie,
że teksty i analizy poświęcone jej praktykom teatralnym niemal całkowicie zmonopolizowały narrację
o chóralności w polskim teatrze. Jednym z założeń
chóralnych spektali Górnickiej jest współudział aktorów i amatorów, reprezentantów różnych pokoleń,
środowisk, grup społecznych i mniejszości, zabierających głos w jakiejś „wspólnej sprawie”, komentujących pozateatralną rzeczywistość, odnoszących
się do bieżących spraw i problemów społecznych.
I tak na przykład w 2016 roku Górnicka zrealizowała
Konstytucję na Chór Polaków, czyli – jak sugeruje tytuł – reżyserowane przez nią zbiorowe czytanie Konstytucji, w którym wzięło udział ponad pięćdziesiąt
osób. W tym kontekście za szczególnie istotny uznaje się sam fakt fizycznej obecności przedstawicieli
zbiorowości (w przypadku Konstytucji... – reprezentantów polskiego społeczeństwa) na scenie i sam akt
wypowiadania się. To właśnie w cielesności i głosie
dopatruje się siły chóru jako takiego. Pomimo dominacji pozytywnych narracji, afirmujących wspólnotowy wydźwięk projektów Górnickiej, ostatnio dochodzą do głosu także te bardziej krytyczne. Pojawiają
się w nich między innymi pytania o pozycję reżyserki względem członków chóru, o to na jakiej podstawie wybierani są uczestnicy jej projektów, a także
o to kto, i w czyim imieniu, tak naprawdę mówi.
Przykład teatru chórowego Górnickiej doskonale
pokazuje jednak, że chóralność niekoniecznie musi
być związana ze śpiewem (choć wciąż adekwatna pozostaje kategoria muzyczności, w końcu w scenicz-

Agata M. Skrzypek
fot. Paulina Kubas

A.R. Burzyńska, Polski teatr współczesny z ducha muzyki, „Teatr”
2015, nr 11, http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/1277/polski_teatr_
wspolczesny_z_ducha_muzyki/, [dostęp: 17.05.2019].
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nych wypowiedziach ważne jest nie tylko znaczenie
poszczególnych słów, ale też ich brzmienie, sposób
artykulacji, melodia i rytm). Równie dobrze można
o niej mówić wtedy, gdy mamy do czynienia ze zbiorowością (często będącą reprezentacją jakiejś większej grupy), która pojawia się na scenie, by wspólnie
zabrać głos. Wielogłosowość może więc być rozumiana w kontekście o wiele szerszym niż muzyczny. Dobrym przykładem jest też krakowska realizacja Podopiecznych Elfriede Jelinek w reżyserii Pawła
Miśkiewicza. Przedstawienie to ma zupełnie inny
charakter niż projekty Górnickiej, a jego polityczny
potencjał (o ile w ogóle istnieje) wynika z tematu,
a nie z formy. W Podopiecznych aktorzy nie uzurpują sobie prawa do reprezentowania uchodźców,
trudno ich też postrzegać jako przedstawicieli społeczeństwa europejskiego. Stanowią raczej fikcyjną,
anonimową masę mówiącą tekstem Jelinek. W tym
przypadku to właśnie z tekstu – zbudowanego z różnych opowieści i narracji, wielogłosowego monologu o uchodźcach – wynika chóralność spektaklu.
Burzyńska, pisząc o muzyczności we współczesnym
teatrze, zwraca uwagę na jeszcze inną możliwą reminiscencję antycznego chóru. W swoim tekście
przywołuje postać Dominika Strycharskiego (kompozytora, improwizatora i performera) analizując
rolę, jaką pełni on w spektaklach Michała Zadary
i Wojtka Klemma. Zauważając jego dystans, ciągłe bycie w opozycji do świata przedstawianego na
scenie, Burzyńska pisze: „manipulując samplami,
krzycząc, rapując i śpiewając do mikrofonu, [Strycharski] wydaje się być ucieleśnieniem nieokiełznanego żywiołu rzeczywistości rozsadzającego
sceniczną konwencję, głosem protestu – wyraźnie
słyszalnego, dotkliwego, niepokojącego, a przy tym
tragicznie bezsilnego wobec dramatycznego fatum”2. Jego specyficzna obecność jako kogoś, kto
nie przynależy ani do świata widzów, ani do świata
scenicznej fikcji sprawia, że zostaje on uznany za
osobę pełniącą funkcję autonomicznego chórzysty.
Definicja chóralności wydaje się więc niezwykle płynna, za każdym razem może ona oznaczać coś innego
– w zależności od tego, czy chcemy ją wyprowadzać
bezpośrednio z antycznego teatru, czy traktować bardziej intuicyjnie, metaforycznie, czyli jako synonim
wielogłosowości, głos zbiorowości wybrzmiewający
na scenie – chór rozumiany nie tylko w perspektywie
muzycznej, ale i wspólnotowej (nawet jeśli jest ona
tylko inscenizowana i pozorna).

Niby coraz więcej mówi się
o niedoreprezentowanych
grupach społecznych, o konieczności stworzenia
przestrzeni do
wypowiedzi
i uwidocznienia
tych, którzy
dotąd pozostawali na drugim
i dziesiątym
planie – w cieniu
grup dominujących. Jak glony
fot. Paulina Kubas
w Bałtyku kwitnie ostatnimi
czasy krytyka instytucjonalna – pełnym głosem ze
sceny i spoza niej stawia się teatrowi zarzuty hierarchiczności i przemocowości. Co więcej, powstają
spektakle upominające się o widoczność marginalizowanych pracowników i pracownic: technicznych,
administracyjnych, inspicjentów/inspicjentek.
Jakie miejsce w tym wszystkim ma widz/widzka?
Podobno odbyły się jakieś zwroty czy przewroty performatywne, co to doceniły widzowską obecność, ba!
udowadniały, że jest ona kluczowa – że interakcja czy
wymiana na linii scena-widownia warunkuje performans.
Z kolei (względnie) ostatnio Tomasz Plata zarzucał Joannie Krakowskiej – próbującej uchwycić
i nazwać najnowszy(?) nurt w polskim teatrze – że
za bardzo koncentruje się na samoobserwującym artyście, przez co „z pola jej widzenia znika widz”1. Ale
to dowartościowanie widza jest oczywiście podejrzane, bo – jak Plata pisze dalej – „konwencja teatralna z definicji wytwarza doświadczenie nierówności
(...)”2. No i co ma zrobić ten wiecznie niewyzwolony
widz? Jaką taktykę obrać, by zaznaczyć podmiotową
pozycję, zabrać głos, wypowiedzieć siebie?
Część osób nie zdaje sobie sprawy z emancypacyjnego potencjału własnego systemu oddechowego. To
niepozorne, a bezsprzecznie demokratyczne narzędzie ekspresji, jakim jest oddech, przy jednoczesnym
zachowaniu niepisanych zasad obowiązujących w sytuacji teatralnej (które zakładają aktywność osób

Ada Ruszkiewicz

T. Plata, Post-teatr. Ucieczka z teatru. Ucieczka do teatru, „Polish
Theatre Journal” 2018 nr 1.
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ENERGIE, KTÓRE
RZĄDZĄ ŻYCIEM

z publiczności jedynie w momencie zaproszenia do
udziału, czyli tak naprawdę udzielenia przyzwolenia),
uwypukla ich opresyjność względem widza/widzki
i fakt pozbawienia go/jej możliwości bezpośredniego opowiedzenia się, zareagowania na to, w czym
uczestniczy.
Nie chodzi oczywiście o oddychanie jako proces
fizjologiczny, ale o oddychanie znaczące. Możemy
wyróżnić rozmaite strategie korzystania z oddechu,
ustanawiające tymczasowe tożsamości widzów/widzek. Jedną z nich byłby wzdychacz-dezaprobator.
Dezaprobata może przybierać bardziej radykalne czy
dookreślone znaczenia – zażenowania, politowania,
oburzenia czy nawet pogardy. Pod ten typ możemy
podpiąć także wzdychacza znudzonego, aczkolwiek
ten rodzaj westchnięcia bywa niekontrolowaną, somatyczną – nie intelektualną – reakcją na przyswajane treści. Gdzieś pomiędzy umieściłabym westchnienie z bezsilności, komunikujące: „tak bardzo już nie
mogę, ale siedzę pośrodku drugiego rzędu i nie mam
jak uciec” – w tym wypadku celem jest nie tyle opiniowanie, co zdanie relacji ze swojego samopoczucia.
Zupełnie innym typem jest wzdychacz-profesjonalista. Na tyle innym, że zastosowałabym dla niego
odmienną terminologię – sapacza-znawcy. Nie wykonuje on ot, takich sobie westchnięć – o nie: sapacz
wie, kiedy i tym samym wyraźnie różnicuje się od
tych, co nie wiedzą.
Lecz nie zapominajmy o równie ważnych wyrazach zgody, akceptacji, zadowolenia, wzruszenia –
wpływających na ogólną atmosferę teatralnego spotkania, poczucie spełnienia i satysfakcji tak jednej, jak
i drugiej strony.
W ten sposób przechodzimy do często przywoływanej w kontekście teatru kategorii wspólnotowości,
z którą łączy się jeszcze inny rodzaj wzdychacza – chóralny dwojaki: (dez)aprobujący. Jego aktywność polega na porozumiewawczym wzdychaniu, służącym do
wyrażenia przynależności czy identyfikacji z inną jednostką bądź grupą, znajdującą się zazwyczaj w niedalekim sąsiedztwie i najprawdopodobniej przybyłą
razem z nim. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje spotkania wzdychaczy wcześniej ze sobą niezaznajomionych
– dające wyjątkowe poczucie wspólnoty tymczasowej,
spontanicznej – i przez to wyjątkowej.
Czasami jednak wspólnota jest pozorna. Za przykład niech posłużą festiwalowe Zapiski z wygnania,
z silną reprezentacją wzdychaczy-wzruszaczy – westchnienia o zupełnie innej proweniencji ginęły w morzu jednakiej reakcji większości, ich charakter był nierozróżnialny, a kontynuując wodną metaforykę: zostały przykryte falą wzruszenia. Po raz kolejny dochodzimy do smutnej konstatacji o niemożliwości prawdziwej demokracji w teatrze. I nici z emancypacji.

Z Bartoszem Szydłowskim o spektaklu
Wałęsa w Kolonos rozmawia Michalina Spychała

Michalina Spychała: Jak wpadł pan na pomysł
połączenia antycznej historii losów rodu Labdakidów opisanej przez Sofoklesa ze współczesną historią Lecha Wałęsy?
Bartosz Szydłowski: W pierwszej chwili chodziło mi
o uniknięcie banalności sporu, jaki dominuje w publicznej debacie we współczesnej Polsce i by sięgając
po Wałęsę zastanowić się nad tym, jaką figurę reprezentuje on w zbiorowej wyobraźni. Bo Wałęsa nie
jest indywidualnym człowiekiem, którego oceniamy
ze względu na takie, a nie inne wybory. Wydaje mi
się, że literatury nie musi interesować to małostkowe
rozpoznanie, czy on dobrze zrobił, czy źle. Chodzi
o to, co daje nam figura lidera, który jednak przeszedł
określoną drogę, który dotknął jakiejś tajemnicy władzy, który „pokonał Sfinksa”, który doświadcza w tej
chwili narastającej marginalizacji i upadku swego
wyobrażenia o sobie, swojej przeszłości, historii. Jaka
historia indywidualna człowieka kryje się za tą wielką
figurą polityczną? Wydaje mi się, że antyczny język
może służyć zbudowaniu właśnie takiej perspektywy
i nadać spektaklowi wymiar przypowieści.
Dlaczego stworzył pan chór akurat z mieszkańców krakowskiej Nowej Huty? I dlaczego
jest on tak różnorodny: od dzieci po seniorów?
To nie jest tak, że to jest tylko nowohucki chór – część
ludzi stale już dojeżdża z innych dzielnic do Łaźni.
Ta legenda budowania teatru w oparciu o udział
amatorów jest znana w Krakowie od już wielu lat
i wszyscy chcą w tym dziwnym doświadczeniu i w
tym święcie uczestniczyć. Zawsze bardzo dużo ludzi
przychodzi na castingi. Jest też taka grupa, która stale uczestniczy w kolejnych projektach. Chór jest dla
mnie zawsze przedstawicielem tej energii społecznej
na różnych poziomach: od dziecka przez młodych
po starych ludzi – im bardziej zróżnicowany, tym
jest bardziej wiarygodny, stawia inny rodzaj oporu
w trakcie pracy. Bo tak zwane „monochromatyczne
chóry” powodują, że budujemy widowiska, a tutaj
chór jednak musi nieść w sobie pewien rodzaj zdarzenia czy bycia. Ja zawsze pracuję z chórami i amatorami w taki sposób, żeby byli na scenie, żeby nieśli
w sobie tę energię stanu zero, z którą przychodzą do
teatru i umieli ją oswoić tak, żeby nie stracić jej praw-

Agata Kwiatkowska
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dopodobieństwa i nie ulec jakiejś konwencjonalizacji
czy konwencji teatralnej, którą operują świetnie aktorzy, ale amatorzy najczęściej nie. Wtedy wkrada się
fałsz i pracujemy nad tym, żeby oni potrafili się czuć
na scenie jak najbardziej we własnym imieniu i wyrażać te wszystkie myśli, które zawarte są w tekście.
To jest też świadectwo całego właściwie trybu pracy
w Łaźni – my tworzymy narrację tego teatru wspólnie z mieszkańcami dzielnicy i czasem jest to znak
symboliczny, a czasem jest to znak bardzo konkretny
i realny. Wszystkie spektakle, które robię, powstają
z udziałem chóru, który oczywiście przyjmuje różne
formy: czasami jest bardziej kameralny, czasami jest
przedstawiany w bardziej zindywidualizowanych rolach, ale zawsze głos amatorów, mieszkańców dzielnicy jest słyszalny.

że ciszę wynagradza sobie działaniem. Ma ten swój
rytuał czekania na tego męża, świadczący o cierpliwości wobec niego. Tutaj ta figura zadaje co najmniej
tyle pytań co Sfinks: jedni mogą uznać, że Wałęsowa
jest tu obserwatorem świata, inni, że jest całkowicie
z niego wyłączona, to już pozostawiam widzowi. Na
pewno przeistacza się w Atenę.
Skąd pomysł, by postać Danuty połączyć z postacią bogini Ateny?
Atena jest boginią mądrości. W ekstremalnie ostatecznym momencie śmierci Wałęsy dokonuje się
przewrót i zmiana trybu funkcjonowania spektaklu.
I ta zwyczajna szara Danuta nagle… Wydaje mi się,
że figura Wałęsowej nagle przeistacza się w jakiś
głos nadświadomości zdolny do opisu świata, opisu
rzeczywistości, głoszenia pewnych prawideł. Właściwie ten monolog Danuty/Ateny jest kwintesencją
i interpretacją całego tego świata, jest najważniejszym jego monologiem, który ustawia perspektywę
patrzenia na los Wałęsy, na to, co robimy z mitami
funkcjonującymi w społeczeństwie, jak degradujemy opowieść o nas samych, sprowadzając się do roli
mrówek, zamiast kultywować opowieść o herosach,
wojownikach, którzy zdobywają, pokonują potwory,
walczą, stają się wzorcami dla naszych synów – a my
to w sobie po prostu odrzucamy. Danuta przypomina
o takiej bardzo podstawowej funkcji, jaką pełni pokolenie starsze wobec pokolenia młodszego, ojców
wobec synów. W naszym zatracaniu instynktu samozachowawczego i społecznego najbardziej upatruję
tragiczną wymowę tego spektaklu. To jest straszne,
ale jednak Wałęsa jest dla mnie osobą, która „poko-

Dlaczego w trakcie spektaklu Danuta/Atena
piecze akurat szarlotkę? Czy uruchamianie
zmysłu węchu ma drugie dno, które łączy się
z opowieścią?
Jest tak dlatego, że Danuta przypomina o świecie,
który trochę Wałęsę ominął, ona jest tym, kto przytrzymuje go przy ziemi. To oczywiście jest też cytat
– głęboki ukłon w kierunku słynnego monodramu
Krystyny Jandy, opartego o książkę Danuty Wałęsowej. Janda w swoim spektaklu piecze szarlotkę, której
zapach unosi się po całej sali. Wydawało mi się, że to
się już tak silnie kojarzy, że możemy użyć tego samego zabiegu jako parafrazy. Danuta wnosi w ogóle inny
wymiar, nie dyskursywny, za to bardzo konkretny,
rzeczywisty, domowy, a ponieważ cały czas milczy (z
wyjątkiem jednego monologu) to można powiedzieć,

9

h

h

Wywiad

nała Sfinksa”, czyli pokonała jednego z tych demonów,
jakich zwykły człowiek nie potrafi pokonać. Jakimi
sposobami to zrobił? Różnymi. Odyseusz też różnymi kombinował, żaden z tych herosów greckich
nigdy nie był świetlistym bohaterem. Mieli wredne
cechy i wredne charaktery, ale potrafili się zmieniać
– w związku z tym to czyny świadczyły o tym, kim są.
Dlaczego zdecydował się Pan na tak znaczące
przemieszanie stylistyki antycznej, czyli obecność chóru i ułożenie publiczności z symbolami świata dzisiejszego takimi jak: hipsterski
Polinejkes na hulajnodze czy bitwa na wieńce
pogrzebowe?

fot. z archiwum GND

To są już rzeczy, które budują dramaturgię określonej
sceny i jej siłę emocjonalną – nie tylko poprzez wewnętrzny krzyk psychologicznego budowania roli,
ale przecież obraz. Był taki moment na próbie, kiedy
powiedziałem: „weźcie wieńce i wejdźcie na mowę pogrzebową” i nagle coś uruchomiłem. Wiedziałem, że
tłuczenie się wieńcami ujawni cały smutek, jedyne co
nam pozostanie po tym Wałęsie, przyszłość w świecie po nim. Posługuję się tragedią grecką jako pewnym rodzajem po pierwsze: głoszenia wiary w sens
(który niesie w sobie ten gatunek), po drugie: pewnej
przestrzeni edukacyjnej, czyli że nosimy w sobie jakiś
zestaw pytań moralnych, które nas dotyczą i musimy
się wobec nich w jakiś sposób określić. Natomiast te
wszystkie rekwizyty są takimi samymi, których można było użyć teatrze starożytnym. To jest bardzo minimalistyczne przecież: trzy wieńce, jakaś książka,
garść drobnych pieniędzy, proszę zwrócić uwagę, jak
to zostało esencjonalnie potraktowane – tak, by działało.

SOLOWE RYMOWANIE
Z Andrzejem Błażewiczem, autorem dramatu
Polskie rymowanki albo ceremonie, rozmawia Michalina
Spychała

Michalina Spychała: Jakie wydarzenie popchnęło pana do napisania dramatu Polskie rymowanki albo ceremonie?

Czy ten spektakl miał być pewnym oczyszczeniem i zderzeniem się z mitami na temat historii Polski?

Andrzej Błażewicz: Nie stoi za tym żadna niesamowita
anegdota. Rzeczywiście było tak, że w krótkim czasie
w mojej rodzinie miało miejsce kilka uroczystości/ceremonii. Pierwsza, tak jak w dramacie, była komunia,
w dalszej perspektywie urodziny cioci. Już wcześniej,
choćby w Hajdukach konfrontowałem się z osobistymi historiami, zagrzebanymi w ścianach domów z tajemnicami i poczułem, że znowu stać mnie na to, żeby
się z czymś takim zmierzyć, ale tym razem chciałem
poszukać mniej realistycznej formy, czegoś co dałoby
mi więcej radości z samego pisania, a zarazem było
odczytywalne bez specjalnego klucza biograficznego.
Następnego dnia po komunii wsiadłem do pociągu
i zacząłem pisać. To był czas kiedy słuchałem dużo
przeróżnego, polskiego rapu, przesłuchałem też większość dostępnych w internecie bitew, klasyczne WBW
czy Bitwa o Południe. Stąd mocno rapowy charakter
tekstu.

BSz: Katharsis na miarę naszych czasów może nie
jest tak ekstremalnie ostateczne, ale przestrzeń zawartych w spektaklu pytań bez odpowiedzi chyba
jest tym, czego nam bardzo we współczesnym teatrze
brakuje. Pojawia się w kontekście spektakli, które
niosą w sobie same mocne tezy, ich wydźwięk jest
jednoznaczny, są punchem uderzającym widza po
głowie, zmuszającym go do natychmiastowej reakcji.
Wałęsa w Kolonos ma trochę inną funkcję, ma rozpuszczać się w widzu dłużej, ma go przede wszystkim
potraktować w sposób nieprzyjemny. Ja bym oczywiście nie ośmielił się powiedzieć, że to jest spektakl,
w którym osiągamy katharsis, bo to są duże słowa, ale
na pewno katharsis jest możliwe, kiedy umawiamy się
z widzem, że jesteśmy po tej samej stronie.
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Czy rzeczywiście czytelnik zostaje „wpuszczony do pana głowy’’?

fot. Paulina Kubas

Można tak to ująć. Choć chyba trudno nazwać
Rymowanki… monologiem wewnętrznym. Jestem jedynakiem, dzieckiem, które nauczyło się gadać samo
ze sobą, więc tego typu słowotoki, zrymowane czasem też, nie są dla mnie czymś wyjątkowo abstrakcyjnym.
Dlaczego zdecydował się pan na użycie formy
ciągłego tekstu – monologu?
Myślę, że taka forma daje dużo wolności. Zarówno piszącemu, jak i potencjalnemu reżyserowi. Otwartość
formy daje możliwości do projektowania scen w przeróżnych układach i konfiguracjach. Czasem wydaje mi
się, że Rymowanki... to solowy koncert, innym razem
czuję, że jest to tekst z całą plejadą pełnoprawnych
postaci. Od jakiegoś czasu chodzi też za mną nieco
zapomniany już tekst Love and Information Caryl
Churchill, który jest napisany w bardzo podobny sposób. Odkrywanie kolejnych puzzli, łączenie ze sobą
wątków, lepienie historii i stwarzanie świata, to dużo
bardziej kreatywne niż odtwarzanie jakiejś rzeczywistości. Myślę, że w niedługim czasie razem z Pawłem
Sablikiem zajmiemy się Love and Information.

Lepiej
Lepiej dziurę mieć w skarpecie, niż zapomnieć
o kaszkiecie.
Nie tylko pogoda jest w kratkę!
Uwaga! Ważna informacja dla wszystkich śledzących
nasz kącik modowy – po jednodniowej nieobecności
niebieski znów wraca do łask! Znany krytyk teatralny,
festiwalowy trendsetter po przedwczorajszej ucieczce w leśne barwy tym razem postawił na wszystkie
odcienie Bałtyku.
Kontrastem dla spodni w kolorze morskiej głębi były
niezapominajkowe (!) trampki i koszulka (doskonała rama kompozycyjna!). Przed zmarznięciem w tym
nadzwyczaj chłodnym, majowym dniu chronił go
kultowy już granatowy kaszkiet oraz znana i uwielbiana grafitowa marynarka w drobną kratkę. Redakcja „Fory Novej” docenia nie tylko wierność nadmorskim klimatom, ale też wyczulenie na zmiany pogodowe – według naszych specjalistów kolor koszulki
i butów był dokładnie tym kolorem, który przybiera
morze w pochmurny dzień. Nasza ocena: 10/10

Czy rocznica stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości miała wpływ na napisanie
Polskich rymowanek…?
W jakimś stopniu na pewno. W końcu to jakby dodatkowy jubileusz, ceremonia. Zawsze jest tak, że
kiedy chcę napisać intymną historię rodzinną, polityczna narracja wdziera się brutalnie i nie sposób
jej pominąć. Z mojej perspektywy wygląda to tak,
że byłoby to zwyczajnie nieuczciwe. Może nie ma
w Rymowankach… jakichś bardzo konkretnych bieżących wydarzeń, ale widać, jak tematy wdzierają się
pomiędzy ludzi, bez pytania o to, czy to odpowiednia
pora i miejsce.

Plotki, ploteczki
W kuluarach szepcze się o podwójnym życiu pewnego znanego reżysera teatralnego, który za dnia jest
dyrektorem krakowskiego teatru, nocą zaś – trójmiejskim piekarzem. Podobno łączy te dwie profesje zlecając aktorom przygotowywanie wypieków w ramach
przedstawienia.

Czy ciągłe rymowanie było wyzwaniem?
To była czysta przyjemność. Bawiłem się wyśmienicie.

Listy do redakcji

Czy lepiej czuje się pan w roli dramatopisarza,
czy reżysera?
W takim samym stopniu lubię pisać i reżyserować.

Droga Redakcjo,
odkąd zobaczyłam Wałęsę w Kolonos nie potrafię
przestać myśleć o szarlotce – ach ten zapach! (chciałoby się dodać „ten smak!”, ale nie dane mi było spróbować). Czy możecie zdradzić mi przepis? Mam nadzieję, że nie będę musiała obejść się smakiem!
Kłaniam się nisko

Odpowiedź na list pani Renaty (zamieszczony
w kolumnie obok) na s. 12.

Renata z Orłowa
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Quiz

TEST NA OGARNIĘTEGO W SZTUCE OBYWATELA
1. Na ulicy widzisz banana. Co robisz?
a) Podnosisz i zjadasz.
b) Robisz sobie z nim selfie i wrzucasz na Facebooka, Instagrama, drukujesz i wysyłasz do ministerstwa.
c) Ślizgasz się na nim, bo jesteś postacią z kreskówki.
2. Po deszczu wyszła tęcza. Co robisz?
a) Nie zauważasz.
b) Robisz sobie z nią selfie i wrzucasz na Facebooka, Instagrama, drukujesz i wysyłasz do ministerstwa.
c) Idziesz na drugi jej koniec, bo jesteś postacią z kreskówki i ci wolno.
3. Pod teatrem protestuje grupka łysych panów. Co robisz?
a) Nic nie robisz, bo masz gdzieś teatr.
b) Robisz sobie z nimi selfie i wrzucasz na Facebooka, Instagrama, drukujesz i wysyłasz do gazety.
c) Rzucasz w nich marchewkami, bo jesteś postacią z kreskówki.
4. W Muzeum Narodowym wystawiają kiepsko wydrukowane reprodukcje prac Leonarda da Vinci.
Co robisz?
a) Idziesz, no bo w końcu Leonardo, nie? Sztuka, co?
b) Robisz sobie z nimi selfie i wrzucasz na Facebooka, Instagrama, drukujesz i wysyłasz do… (nie wiem, gdzie się
wysyła takie rzeczy, co to za durne odpowiedzi?)
c) Zapraszasz Leonarda na mecz koszykówki, bo jesteś postacią z kreskówki.
Wyniki:
Najwięcej odpowiedzi A:
Twardo stąpasz po ziemi i byle co nie rozproszy twej uwagi. Afera za aferą, a ty żyjesz w swoim świecie. Cenisz
malarstwo renesansowe i gardzisz awangardą. Wybierzesz się raczej do Globe niż do TR.
Najwięcej odpowiedzi B:
Ogarniasz, co się dzieje. Ogarniasz bardzo dobrze. Ogarniasz, zanim się zadzieje. Jesteś postrachem mediów społecznościowych i ministerstwa. Byłeś/aś ostatnio na nowym Garbaczewskim. Skończył się, co?
Najwięcej odpowiedzi C:
Jesteś postacią z kreskówki. Prawdopodobnie masz najlepiej.

LISTY DO REDAKCJI – ODPOWIEDŹ
Szanowna Pani Renato,
niestety, ze względu na prawa autorskie nie możemy ujawnić przepisu na szarlotkę, ale w ramach rekompensaty
polecamy Pani przepis na udany spektakl dostępny w trzecim numerze „Fory Novej”. Z pozdrowieniami
Redakcja
Gazetę festiwalową redagują TEATRALIA (teatralia.com.pl) w składzie:
Agata M. Skrzypek | zespół: Ula Bogdanów, Mateusz Kaliński, Paulina Kubas, Agata Kwiatkowska, Ada
Ruszkiewicz, Michalina Spychała | poza redakcją: korekta: Karolina Sołtys | opracowanie graficzne:
Monika Ambrozowicz | łamanie: Katarzyna Lemańska | kontakt: redaktor@teatralia.com.pl
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