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NIEDZIELNY ROSÓŁ
MUSI BYĆ

matkę Piotra: „trzeba umieć kochać brud drugiego
człowieka”. Więzy łączące bohatera z krewnymi są
wielowymiarowe, czułe, ale zarazem trudne do zrozumienia. Uwidacznia się to w jego stosunkach z rodzicami, którym nie potrafi wyjaśnić swoich emocji
i sensu zapamiętanych sytuacji, z czasem czuje tylko
żal i smutek, które mu pozostały. Wybiera z pamięci
proste, codzienne sytuacje, jak niedzielny obiad, spacery z ojcem, czy opatrzone szeroką litanią przezwyciężonych oszustw przynoszenie zakupów przez matkę i w swojej opowieści odnajduje w nich to, czego nie
zauważył jako dziecko. To co wówczas nic nie znaczyło dziś jest tym, za czym tęskni. Rodzina odcisnęła na
mężczyźnie największe piętno i utemperowała go do
swoich wzorców, od dziecka powtarzając mu ludowe
mądrości („świat kłębi się w żołądku”) i zaszczepiając
w chłopcu tradycje, etykę pracy, wiejskie rzemiosło,
uniwersalne reguły panujące w świecie.
W Widnokręgu ogromne znaczenie ma scenografia, która wraz z opowieścią narratora zmienia swój
charakter. Powstała z dwóch ogromnych białych ekranów, które przemieszczają się i nakreślają granice sceny, a na nich wyświetlana jest projekcja. Na filmach
widać wysoką trawę, morze i las, które oddają głębię
chwili i podkreślają sentymentalno-sielankowy charakter spektaklu. Dzięki różnym układom ekranów
scena szybko i płynnie przystosowuje się do kolejnych
miejsc akcji, w które przenosi widzów historia Piotra
– ze wsi do bloku, do buduaru, do stodoły. Minimalna liczba użytych rekwizytów służy wyeksponowaniu
treści, a dzięki sprawnej pracy technicznych wszystkie zmiany następują błyskawicznie i nienachalnie.
Klamra spektaklu – rozbrzmiewające dzwonki – wyznacza granice widnokręgu bohatera, który jest tylko
jej opowiadaczem, a cała historia – tylko dawnymi
wspomnieniami, odblaskami, urywkami.
Niestety tak jak niedzielny rosół jest przewidywalny, tak tempo spektaklu jest jednostajne.
Monotonność akcji wywołać mogła znużenie nawet
tekstem
Myśliwskiego,
który podany był bardziej
w formie słuchowiska, niż
teatru. Wprawdzie piękno prozy zostało świetnie
ukazane w swojej prostocie, jednak interpretacyjnych niespodzianek na
scenie nie było.

Obraz, który ukazuje się na scenie podczas spektaklu Widnokrąg w reżyserii Michała Kotańskiego, to
spokój, codzienność i tocząca się powoli opowieść
mężczyzny, który próbuje zrozumieć siebie. Dlatego
wraca wspomnieniami do przeszłości. Podejmowana
na scenie refleksja na temat miłości, przemijania, rodziny, śmierci i oceny innych ludzi składa się na życiorys bohatera. Jednak, czy spektakl oferuje coś jeszcze oprócz pięknego literackiego języka stworzonego
przez Wiesława Myśliwskiego?
Na scenie obecny jest przez cały czas narrator pod
postacią mężczyzny opowiadającego o swoim życiu.
Jego słowa stwarzają kolejne sceny, a on towarzyszy
im swoim komentarzem. Potrafi je także zatrzymywać, przyglądać się im, odkrywa dualizm swoich odczuć, gdy na każde ze wspomnień reaguje inaczej jako
osoba dorosła. Bardzo ważnymi w Widnokręgu są
kwestie rozmaicie postrzeganej seksualności i miłości w życiu człowieka, które dla Piotra w perspektywie lat nabierają nowych znaczeń. Gdy w okresie
pokwitania bardzo chciał być dorosły, śnił o żonie
fryzjera i podglądał swoje wujostwo w sytuacji intymnej. Później dorastał w otoczeniu swobodnie prowadzących się „polskich panien”, u których pił kakao,
jadł czekoladki i pobierał lekcje tanga, jednocześnie
odwracając wzrok na widok roznegliżowanych ciał
Róży i Eweliny. Nadszedł dla niego też czas, w którym przedstawił swojej mamie narzeczoną – Annę.
Relacje rodzinne, czyli drugi fundament spektaklu,
nakreślić można słowami wypowiedzianymi przez

Michalina Spychała
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PYTANIE O SENS
WSZECHŚWIATA
I SPEKTAKLU
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Dlatego nie ma większego sensu interpretowanie spektaklu, ponieważ w tym wypadku będzie to
interpretowanie literackiej bazy. Choć trudno nawet
mówić o jakiejkolwiek bazie – książka została po prostu wystawiona jako taka. Piotr, narrator opowieści,
towarzyszy nam przez cały spektakl, opisuje widzom
wydarzenia, a pozostali aktorzy je odgrywają, przez
co tworzą się nierzadko irytujące tautologie. Czasem narrator rozszerza swoją funkcję i uczestniczy
we wspomnieniu-odgrywaniu scenki, czasem tylko
obserwuje, czasem jest pomiędzy. Przemieszcza się,
przechadza między swoimi wspomnieniami, ogląda
je, próbuje ich smaku (metaforycznie rzecz jasna, ale
też dosłownie), przeżywa wciąż na nowo, by w końcu
zrozumieć, że nie jest w stanie się od nich uwolnić.
Retrospekcje Piotra zostały zaaranżowane wyjątkowo realistycznie, co w pewien sposób dziwi widza
odzwyczajonego od tej estetyki – aktorzy grają w kostiumach, mówią z pięknymi akcentami, posługują
się rekwizytami, które wiernie reprodukują przedmioty – albo po prostu nimi są. Brakuje tu jakiegoś
przełamania, wydarcia się z konwencji, wyjścia z roli
lub choćby zasygnalizowania teatralności, co w wypadku sytuacji wspomnieniowej – w końcu nikt nie
pamięta dokładnie, umysł pamięć zawsze modyfikuje – byłoby bardzo ciekawym zabiegiem. W pewnym
momencie zdaje się jednak, że realizm zaczyna zabarwiać się groteską, choć i to przynależy do warstwy
tekstowej pochodzącej od Miłoszewskiego. Radosław
Paczocha, autor adaptacji, poza dokonaniem skrótów i dość osobliwą decyzją na podzielenie przedstawienia na dwa akty (nie tyle co narzekam na przerwę
– w końcu to trzy godziny – o ile nietrudno wyobrazić sobie lepiej temu sprzyjające miejsca, na przykład tuż po śmierci ojca), nie wprowadzał do tekstu
żadnych zmian. Rozumiem, że materiał sam w sobie

Najdłuższy spektakl tegorocznego R@Portu jest inscenizacją nagrodzonej Nike w 1997 roku powieści Wiesława Myśliwskiego. Co do samej książki, to pozwolę
sobie przytoczyć opinię mojego znajomego: „Wielkie,
ale nudna”. Cóż, to kwestia gustów. Niektórzy tak mówią o Braciach Karamazow, Czarodziejskiej górze czy
nawet W poszukiwaniu straconego czasu i o innych
literackich kobyłach. Nie jest jednak teraz ważne, jakie gusta literackie panują w okołoredakcyjnych kręgach, lecz jak wypadł spektakl w reżyserii Michała
Kotańskiego. Czy był „wielki, ale nudny”? Coś w tym
jest. No, może mam tylko problem z tym „wielkim”.
Kwestia w swojej istocie testująca warunki przenoszenia języka literatury na język teatru. Twórcy
zazwyczaj kombinują jak mogą, wysilają się, interpretują, przekształcają, to wynoszą, tamto pomijają.
Coś z tego wychodzi? No, różnie. Nie każda proza
na deskach teatru ma szansę się sprawdzić. To stało
się udziałem Wielu demonów Jerzego Pilcha, które
wystawił Mikołaj Grabowski (spektakl konkursowy
zeszłorocznego R@Portu) – no nie wyszło panu Mikołajowi, nie wyszło. Ale jak poradzili sobie twórcy
Widnokręgu? Oni – nauczeni porażkami kolegów
i koleżanek po fachu – poszli w drugą stronę: wystawili dosłownie. Oj, bardzo dosłownie – z wyjątkiem
kilku skrótów. I tak przez trzy godziny widzowie
oglądali coś bliższego czytaniu performatywnemu
powieści Myśliwskiego lub słuchowisku radiowemu
na jej podstawie.

Na okładce i s. 2–3:
fot. Krzysztof Bieliński
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jest literaturą najwyższych lotów (no bo istotnie jest),
jednak zastanawiam się, czy podjęcie pewnego ryzyka
w interpretacji na poziomie pisania nie pomogłoby
wybrzmieć przesłaniu powieści. Widnokrąg porusza
problemy pamięci, kosmogonii, układu świata oraz
moralności – wchodząc istotnie na rejony metafizyczne – jednak odniosłem dość przykre wrażenie, że nic
z tego w spektaklu nie wybrzmiało. W tekście to działa – w spektaklu nie, nie w tak poprowadzonej myśli.
Jakby na to nie patrzeć, mówimy o dwóch zupełnie
innych językach artystycznych.
Interesująco natomiast wyszło wykorzystanie scenografii – dwóch mobilnych, multimedialnych ścian,
których ruchy oraz wyświetlane wizualizacje świetnie
współgrały z akcją. Owszem, czasem tylko naśladowały wystrój czy wygląd jakiejś lokacji, jednak wykonane estetycznie i trochę jakby na przekór realizmowi
wprowadzały nienachalny mistycyzm. Ich minimalizm oddawał surowy, tajemniczy charakter wsi czy
mieszkania rodziców Piotra. Możliwość swobodnego
ustawienia ścian pozwalała natomiast na pewne odrealnienie czy złapanie oddechu. Na wizualizacjach także spoczęło zadanie zaakcentowania pewnych kluczy
do pamięci bohatera – takich jak powiększone portrety zmarłych rodziców, negatywowe zdjęcia drzew oraz
powracający motyw morza.
Mam także pewne zastrzeżenie do aktorów, ale nie
do któregoś z występujących konkretnie, lecz raczej
do całego zespołu. Możliwe, że to kwestia ogromnej
obsady (mniej więcej dwudziestu jej członków), jednak trudno było wyczuć jakąś chemię między nimi,
jakieś zgranie. Odniosłem wrażenie, że niespecjalnie
się znają, niespecjalnie interesował ich proces twórczy
czy wspólne docieranie (całkiem możliwe, że nie byli
brani pod uwagę jako twórcza podmiotowość). Przez
to paradoksalnie cały ten realizm staje pod znakiem
zapytania, ponieważ trudno aktorom „uwierzyć”, co
koniec końców chyba jest w pewnej mierze celem tej
estetyki.
Jednak mimo moich wątpliwości nie uważam
Widnokręgu za spektakl słaby. Kotański swoje przedstawienie zrealizował dość sprawnie, względnie je
przemyślał, wiedział, co robił i do czego dążył. Całość
jest spójna – zdarzają się drobne usterki, takie jak
miejsce podziału na akty czy nieco przydługie sceny
– i sensowna. Monotonna, choć może to już kwestia
gustu. Wszak niektórzy tak mówią choćby o Mannie.
Co prawda, gdzieś z tyłu mojej głowy kołacze się myśl,
która kwestionuje sens takiego wystawiania, ale zdaję
sobie też sprawę, że nie jest to mój typ teatru. Nic jednak nie szkodzi. Zawsze zostaje mi książka.

źródło: 24legnica.pl
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O WRAŻLIWOŚCI
Od kilku lat w ramach projektu Teatroteka powstają
filmowe realizacje współczesnych polskich tekstów
dramatycznych. Jedną z nich są właśnie Słabi Arka
Biedrzyckiego, będący ekranizacją sztuki Magdy Drab
(Słabi. Ilustrowany banał teatralny) nagrodzonej
w 2017 roku Gdyńską Nagrodą Dramaturgiczną.
To opowieść o cierpiącej na depresję (poporodową?) Aninie, niepotrafiącej zrealizować społecznych
oczekiwań, nieodnajdującej się w roli matki i żony,
szukającej bliskości i samoakceptacji. Na poziomie
tekstu Biedrzycki wiernie podąża za myślą Drab.
Zresztą, pod pewnymi względami, na poziomie wizualnym też – wiele kadrów (na przykład ten z Aniną, jej mężem i dzieckiem siedzącymi na kanapie)
jest zaczerpniętych wprost z tytułowych ilustracji,
czarno‑białych rysunków, które w sztuce zastępują
didaskalia. Ku zdziwieniu widzów znających dramat,
początek ekranizacji zdaje się sugerować przyjęcie
przez reżysera realistycznej konwencji. Otwierająca
scena wizyty u psychologa powtarza przecież schemat dobrze znany z wielu innych filmów czy seriali.
Dość szybko jednak w tej narracji zaczynają pojawiać się pęknięcia, a całość wymyka się realistycznemu kluczowi interpretacyjnemu. Już sam tekst Drab
charakteryzuje duża umowność, a Biedrzycki jeszcze
bardziej tę niejednoznaczność wzmacnia, podbijając niektóre pojawiające się w sztuce wątki i motywy,
przesuwając ich akcenty. Kreuje świat, w którym rzeczywistość przeplata się z wyobrażeniami Aniny (potencjalnymi sytuacjami, dialogami), tak, że w efekcie
nie do końca jesteśmy w stanie odzielić od siebie tych
dwóch porządków. Biedrzycki umiejętnie korzysta
przy tym z możliwości, jakie daje mu medium filmowe. Pojawiają się więc między innymi zbliżenia (takie, które pozwalają zwrócić uwagę na detale i takie,
które prowadzą do całkowitego rozmycia się obrazu), powtórzenia, a także nagłe przejścia pomiędzy
poszczególnymi scenami i ujęciami. Szczególnego,

Mateusz Kaliński
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I CO DALEJ Z TYM
DRAMATEM?

wręcz symbolicznego znaczenia nabierają regularnie powracające obrazy mięsa. Fabularnie ich obecność uzasadnia fakt, że jeden z bohaterów pracuje
w masarni, jednak sposób, w jaki wszelkiego rodzaju
przetwory, szynki, parówki czy zawieszone na rzeźniczych hakach zwięrzęta zostają wyeksponowowane,
a także liczba ujęć, w których się pojawiają, świadczą o tym, że chodzi tu o coś znacznie więcej. Obrazy mięsa, pochodzące z innego, naturalistycznego
porządku (choć wciąż silnie estetyzowane), stanowią
kontrapunkt dla tego, co dzieje się w głowie głównej
bohaterki, jej problemów psychicznych, tego wszystkiego, co wyobrażeniowe, a więc nienamacalne.
Biedrzycki z ogromną precyzją konstruuje świat
przepuszczony przez wrażliwość Aniny. Specyficzne
kolory (przypominające nieco te z filmów Wesa Andersona) i dźwięk (brzęczenie o różnym natężeniu,
właściwie cały czas obecne) współtworzą niepokojącą, ale w jakimś stopniu też wciągającą rzeczywistość. Pozostaje jedynie pytanie o to, czy w tej atrakcyjnej pod względem estetycznym ekranizacji sam
temat nie zostaje zepchnięty na dalszy plan.

Już za chwilę dowiemy się, kto otrzyma nagrodę i zostanie laureatem Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej roku 2019. Będą oklaski, podziękowania, kwiaty,
uśmiechy, a może i wzruszenia. Potem pamiątkowe
zdjęcie ze statuetką, które wraz z komentarzem informacyjnym poniosą najróżniejsze media. Co zaś
będzie dalej z samym dramatem? Czy doczeka się
teatralnej realizacji, o ile jeszcze nie powstała? A że
w miarę jedzenia apetyt rośnie, pojawiają się kolejne
pytania – czy spektakl będzie udany i czy tych realizacji będzie w przyszłości więcej? Wreszcie – czy tekst
przetrwa próbę czasu i za parę lat ktoś będzie chciał
go czytać i wystawiać? Przyszłość jest nieodgadniona, ale jeśli prześledzić losy dramatów nagrodzonych, to wszystkie dostały swoje pierwsze, a niekiedy i drugie sceniczne życie. Do repertuaru włączały
je duże teatry repertuarowe, wybierali je reżyserzy
doświadczeni i młodzi zdolni (np. ostatnio Wracaj
Przemysława Pilarskiego w reżyserii Anny Augustynowicz w Teatrze Współczesnym w Szczecinie w koprodukcji z Teatrem Powszechnym w Łodzi czy też
Smutki tropików Mateusza Pakuły przeniesione
na deski sceniczne przez Pawła Świątka w Teatrze
Łaźnia Nowa w Krakowie). Niektóre zrealizowano
w teatrze telewizji dla Teatroteki (np. Feinweinblein
Weroniki Murek w reżyserii Mateusza Bednarkiewicza czy Słabi. Ilustrowany banał teatralny Magdaleny
Drab w interpretacji Arka Biedrzyckiego). Niekiedy
spektakle zjeździły ogólnopolskie festiwale, w tym
R@Port (np. Popiełuszko Małgorzaty Sikorskiej Miszczuk wyreżyserowany przez Pawła Łysaka z Teatru
Polskiego w Bydgoszczy), a także otrzymały nagrody
i zostały wyróżnione rejestracją i emisją w TVP Kultura (np. Ciała obce Julii Holewińskiej w reżyserii Kuby
Kowalskiego z Teatru Wybrzeże w Gdańsku). Najstarszy laureat, a zarazem pierwszy nagrodzony tekst,
czyli Trash Story Magdy Fertacz, ma póki co najwięcej, bo aż 4 realizacje – radiową, telewizyjną i dwie
teatralne, w tym głośny spektakl w reżyserii Marcina
Libera z 2012 roku. Nieco młodszy laureat, Nad Mariusza Bielińskiego zagościł w Teatrze Telewizji oraz
w Teatrze Polskiego Radia. Wyjątkowo wypada w tym
zestawieniu Sprawa Gorgonowej Jolanty Janiczak,
która została nagrodzona w rok po prapremierze
w reżyserii Wiktora Rubina. Los nie był równie łaskawy dla wszystkich tekstów. Historia zna przypadek,
kiedy ten sam reżyser przygotował w Gdyni ciekawsze czytanie dramatu niż spektakl na jego podstawie
(mowa o W środku słońca gromadzi się popiół Artura

Ada Ruszkiewicz

Kącik poezji

fot. Mateusz Kaliński

Lepiej wpłynąć na suchego przestwór oceanu,
niż zostać adresatem sforowego peanu
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Zapowiedź

ŚWIAT SIĘ KŁĘBI

źródło: „Dziennik Teatralny”

Pozakonkursowy spektakl Aktorzy koszalińscy, czyli
komedia prowincjonalna to ostatnie przed galą finałową spotkanie R@Portowych festiwalowiczek i festiwalowiczów. Przybyli z różnych stron Polski (a może
i nie tylko) goście pochylą się nad wciąż aktualnym
– szczególnie na mapie teatralnej – kompleksem aktora-prowincjusza tracącego swój artystyczny rozpęd
w teatrze z pluszową boazerią. Zawarta w poprzednim zdaniu opinia z jednej strony może być stereotypem – co widać na pierwszy rzut oka, jeśli spojrzeć
na rozwój zespołów teatralnych i projektów edukacyjnych, integrujących lokalną społeczność w Legnicy,
Wałbrzychu, Bydgoszczy czy Gliwicach. Z drugiej,
opinia ta wciąż zapewne dotyczy pewnej części miejskich ośrodków kultury na terenach pozaaglomeracyjnych, lecz te nie pozostają poza zainteresowaniem
„centrali”. Między innymi dzięki programowi Instytutu Teatralnego „Teatr Polska” wybrane przez Komisję
Artystyczną oraz Komitet Organizacyjny spektakle
otrzymują wsparcie finansowe i logistyczne, by zagrać
w miejscowościach, w których nie działa żaden teatr
instytucjonalny. W gronie tegorocznych zakwalifikowanych do programu przedstawień znaleźli się również Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna w reżyserii Piotra Ratajczaka. Tytuł spektaklu
odnosi się do filmu Agnieszki Holland z 1978 roku,
lecz twórcy przyznają się jedynie do luźnej inspiracji
Aktorami prowincjonalnymi, tak samo jak wystawienie Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego ma stać
się pretekstem do osobistej – choć podszytej dramaturgią Piotra Rowickiego – opowieści aktorów o tym,
jak postrzegają swój zawód i status.
We wczorajszej rozmowie po spektaklu Widnokrąg padło wiele ciepłych słów pod adresem mitycznej sielanki na prowincji „wsi spokojnej, wsi wesołej”.
Czy koszalińskie przedstawienie rozerwie te mity na
strzępy, czy może zaproponuje swoje własne?

Pałygi w reżyserii Wojciecha Farugi, Narodowy Stary Teatr w Krakowie), choć w rok później sięgnęła po
tekst Agata Kucińska we Wrocławskim Teatrze Lalek.
Zimny bufet Zyty Rudzkiej miał jedynie kilka czytań
performatywnych – od dużych po małe ośrodki (np.
we Wrocławiu, Gdańsku i Suwałkach), a Polskie Radio przygotowało na jego podstawie słuchowisko.
Mam świadomość, że ilość nie oznacza jakości i trudno o dobór kategorii, który umożliwiłby rzetelną weryfikację teatralnego życia nagrodzonych dramatów.
Paradoksalnie jednak najlepsze spektakle nagradzane na R@Porcie nie powstają na podstawie najlepszych tekstów GDN i odwrotnie. Teatry sięgają
często po dramaty, które zgłoszono do konkursu,
choć czasem nie zakwalifikowały się nawet do finałowej piątki. Dotyczy to różnych dramaturgów (np. Paweł Demirski), także nazwisk autorów nagradzanych
na R@Porcie spektakli (Artur Pałyga czy Jolanta Janiczak). Jaskrawym przykładem będzie jednak twórczość dla młodego widza. Teksty Marty Guśniowskiej
czy Maliny Prześlugi są mocno eksploatowane przez
teatr dziecięcy w całej Polsce. Swego czasu R@Port
poświęcił każdej z dramatopisarek edycję R@Portu
familijnego, gdy pokazywano najlepsze spektakle
dla dzieci (ubolewam, że ta linia programowa nie
jest już kontynuowana). A jednak ani razu ich sztuki
nie zagościły w finale konkursu dramaturgicznego.
Być może praca reżysera i aktorów potrafi wydobyć
z tekstu jego największe walory i zminimalizować
niedoskonałości dramaturgiczne, które widać w lekturze? A może ocena tekstów dokonywana przez jury
to wypadkowa jedynie kilku, choć różnych gustów.
Co z tego wynika? Kochani nienagrodzeni autorzy,
finaliści i nie-finaliści! Nie martwcie się, jeszcze nie
wszystko stracone. Laureatowi oczywiście serdecznie
gratulujemy i życzymy takiej scenicznej realizacji,
która zgarnęłaby główną nagrodę w kolejnej edycji
Festiwalu Sztuk Współczesnych R@Port.

Agata M. Skrzypek
fot. Izabela Rogowska

Ula Bogdanów
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RANKING REDAKCJI
Redakcja Sfory (czyli „Fory Novej”) przez siedem
dni R@Portu przygotowywała dla Państwa recenzje
spektakli konkursowych, czytań performatywnych
i finałowych dramatów GND. Śledziła też najgorętsze skandale, niektóre wywoływała, a wszystko opisywała rzetelnie i bez ściemy. Teraz przedstawiamy
się i typujemy naszych faworytów – pośród artystów
i przedstawień z całego repertuaru festiwalowego.
Paulina Kubas – absolwentka nowoczesnego kierunku na bardzo starym uniwersytecie, redaktorka
nie najnowszej strony na Facebooku i sekretarz redakcji młodego jeszcze internetowego półrocznika.
Swojego wieku nie zdradza. Kocha koty, na festiwalach robi foty i gotuje makaron. Redakcyjne nagrody
przyznaje w spożywczym kluczu.
ŚWIEŻA SZARLOTKA, czyli tytuł najlepszego festiwalowego spektaklu wędruje do Magdy Drab i jej
monodramu Curko moja ogłoś to za precyzyjną grę
aktorką, niebanalny scenariusz i przywrócenie Marii
Wnęk widoczności w obrębie sztuki.
il. Mateusz Kaliński

ZGNIECIONY TORT ORZECHOWY albo nagroda
dla najsłabszego wydarzenia trafia w ręce Wojciecha
Farugi za reżyserię – a raczej jej brak – czytania dramatu Wojna dziecko matka Tomasza Mana.

Moje typy to Kilka obcych słów po polsku i Lwów nie
oddamy, z wielu różnych powodów (każdy wydaje
mi się teraz zbyt banalny), ale też z czysto egoistycznych pobudek – bo dla tak mądrych i bezpretensjonalnych tekstów i spektakli chcę chodzić do teatru.

Wyróżnienie w postaci SAMOTNEGO BANANA
otrzymuje Wierna wataha autorstwa i reżyserii duetu PiK. Mam nadzieję, że żywo zaangażowani w akcję sceniczną i śpiewy aktorzy nie pobiją się o jeden
owoc.

Mateusz Kaliński – w okolicach 3. dnia R@Portu
przeszedł głęboką przemianę. Z miłego i grzecznego
chłopca zmienił się w złośliwego dziada i alkoholika
plującego jadem. Stąd gorzkość w jego ocenach. Ale
jest już zapisany na terapię po powrocie do domu.

Michalina Spychała – introwertyczne otwarte serce
szukające zachwytów na świecie.
KRYSZTAŁOWA KAMERA dla aktora czytania dramatu Michała Buszewicza Kilka obcych słów po polsku w reżyserii Katarzyny Minkowskiej – Mateusza
Nędzy za oddanie dwuznaczności postaci i błysk
w oku.

Wyróżnienia:
NIEBO/PIEKŁO (KRĘGI OD 1. DO 7.) / SPECJALNE
MIEJSCE W PIEKLE (DAJMY NA TO 8. KRĄG) / PIEKŁO KRĄG 9.

KRYSZTAŁOWA BAJKA dla spektaklu O mężnym
Pietrku i sierotce Marysi. Bajka dla dorosłych Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina za przywołanie bardzo ważnego tematu i przedstawienie go we
współczesnej stylistyce.

NIEBO – dość proste, Lwów nie oddamy. Bo to dobry
spektakl. Konkurencji, poza duetem Rubin/Janiczak
czy Buszewicz/Minkowska, w zasadzie żadnej.
PIEKŁO (KRĘGI OD 1. DO 7.) – dość trudne. Zaskakująco dużo kitu tego roku, szczególnie w czytaniach
(jeśli wyciągnąć jeden dramat, to zostaje sama grafomania i popłuczyny po zdolniejszych twórcach). Ale
powiedzmy, że robię zamach na Zapiski z wygnania

Ada Ruszkiewicz – studentka Wiedzy o Teatrze,
w ostatnich dniach nauczyła się obsługiwać kserokopiarkę i nie ufać swojej orientacji w terenie.
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– ważny temat, ale przedstawiony z wyrachowaniem,
tandetą i pod wstającą publikę.
SPECJALNE MIEJSCE W PIEKLE (DAJMY NA TO 8.
KRĄG) – specjalne wyróżnienie leci do Rafała Wojasińskiego za Siostry. Łączenie Gombrowicza i Mrożka
to pójście po linii najmniejszego oporu. No i c’mon,
błędy ortograficzne i interpunkcyjne w oficjalnie opublikowanym tekście? Wciąż trudno mi zrozumieć jak
ten dramat znalazł się w jakimkolwiek finale. Panie
Stuhr, może pan by wyjaśnił?

Tribute to Andrzej Błażewicz
Ok, no to od początku, choć może od końca:
Nie ogarniam wątku, moja głowa boląca,
za dużo wczoraj teatru, choć może też piwa,
głowa na wiatru działanie wystawiona się kiwa,
siódmy dzień R@Portu zbiera swoje żniwa.
O jejku, jejku, to takie bez sensu, zabieram miejsce
i nic z tego nie wynika, trudno. Pierwsze w kolejce
są wilki z watahy, religijne pojeby, no ale bez łachy,
jak to młodzież powiada i zdziera ze mnie łachy,
naguśki w tej formie, na działanie wiatru i piachu
skazany jak więzień ze więzienia, co siedzi i piszczy
z żałości, że go więżące więzienie już niszczy.
Co potem było? Średnio pamiętam, głowa mi pęka,
zdaje się, że Krysia – ej, Krysia, może ptysia
na smutki, a może też wódki skoro już się rymuje?
Choć za śmieszki z Kryśki dojadą mnie ciotki i wuje,
więc może bez tego? Wstań, zaklaszcz, złóż hołd pruski,
bo ważny temat, Żydów wypędziły nam Ruski.
A nie, to Polacy, kurde, przypał, mała korekta:
Polak, nie Rusek, za Żydów do piekła.
Ci od Lwów to wiedzą do czego piję,
Wszystkie grzechy to bardziej na wschód.
Łatwe, bierzesz jeden lub lepiej dwa kije:
I znasz już scenariusz na nacjowzwód.
Ale spokojnie, my wszyscy się tu kochamy.
Kochamy? Kochamy, ale Lwów nie oddamy!
Ale można inaczej? Można bez waśni?
Jak gówno wybije, to trzeba wyjaśnić,
rodzinne szambo ma do tego tendencję, serio,
było na czytaniu, tylko na to czeka maestro,
by zrapować, nikt tego nie robił, może poza Stuhrem
który z wąsem se stoi i krzyczy, że jest królem.
Ok, jesteś spoko, od jakiegoś czasu puszczam ci oko,
a ty mnie ignorujesz, trudno, patrzysz szeroko,
bez wiązania się z redakcją, w końcu taką szybką akcją
można namieszać – niby krótka rozmowa, a robi się
wywiad-rzeka.
Choć może to Krysia? Dobra, było co było,
nie napiszę z kim wywiadu nie było.
Puk puk, kto tam? To oni.
O jejku, jejku, znowu to brzydkie słowo na P.
Słyszysz ten szmer? Jak szept „mam to w dupie”
wypełnia foyer – to Gombro ciśnie bekę,
kiedy ktoś z szafy wyciąga bezpiekę.
Latka lecą, a nosy dalej w stare kąty,
nie wiem, może to przez wąskie horyzonty.

PIEKŁO (KRĄG 9.) – dla mnie.
Agata Kwiatkowska – teatrolożka przez zasiedzenie,
ostatnimi czasy prowadzi badania nad wpływem halucynacji spowodowanych festiwalową bezsennością
przymusową na odbiór i recenzje teatralne.
ZŁOTE SERCE dla absolutnie przecudownej ekipy Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza za
uśmiech, życzliwość, domową atmosferę, pyszne ciasta w bufecie, wierne czytelniczki z obsługi widowni,
przechowywanie jedzenia pod ladą i „miłego pobytu”
pana portiera, gdy kierujemy się do ksero, by powołać
do życia kolejną Forę!
BANANOWY LEW dla Lwów nie oddamy za spotkanie, uczciwość, tańczącą panią inspicjentkę! <3 i przypomnienie mi, dlaczego uważam, że teatr jest ważny.
KOLOROWA (ŻÓŁTA?) SKARPETA dla Katarzyny
Minkowskiej oraz jej wspaniałego zespołu za świetne
wyczucie tekstu Buszewicza, nie zrobienie mu krzywdy – co na czytaniach zdarza się wcale nierzadko – ale
wydobycie jego potencjału. I za nienachalną emocjonalność.
Agata M. Skrzypek – doktorantka UJ, nie śpi, bo redaguje „Forę Novą” i pisze dramaty. Przepada za coverami Davida Bowiego po portugalsku. W ramach rankingu redakcji organizuje Plebiscyt „Bezczelni 2019”.
Trzy wyróżnienia wędrują do:
Katarzyny Szyngiery – za fantastycznie bezczelne
ujawnienie w spektaklu Lwów nie oddamy konfliktów
i relacji władzy w zespole podczas procesu twórczego, cudownie bezczelne wskazanie na hierarchiczne
struktury również poza sceną i bezczelną autoryzację
swojego wywiadu dla „Fory” za pięć dwunasta.
Katarzyny Minkowskiej i Michała Buszewicza – za bezczelną lekkość i bezczelną brawurę podjęciu tematu
pamięci o Marcu ’68 w Kilku obcych słowach po polsku.
Rafała Wojasińskiego – za bezczelny brak korekty
w tekście Siostry i popisowe bezczelne opakowanie
swojego dramatu w stwarzające niepotrzebny dystans
dyskursy.
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DOM, KTÓRY ZNASZ
Z Michałem Kotańskim, reżyserem spektaklu Widnokrąg,
rozmawia Agata Kwiatkowka

Agata Kwiatkowska: W pospektaklowej rozmowie z Łukaszem Drewniakiem jak refren powracała kwestia niemożliwości, a co najmniej trudności, adaptacji tak zwanych wielkich powieści
na scenę. Wydaje mi się, że proza Myśliwskiego
jest bardziej karkołomna od innych. Czy były takie momenty w pracy nad spektaklem, w samej
adaptacji lub może już w inscenizowaniu tego
słowa, w których stawiało ono opór? Gdzie lokowałby pan wspominaną niemożność, trudność?

Zresztą, można kombinować, bo nie da się nie,
no to jak? po kogo, raperze, dziś sięgniesz?
Tak, tak, fun, fun, nowatorstwo, forma nowa i boska,
nikt tego nie robił, no, może Masłowska.
Ale cichaj, lamusie, to zupełnie inne rzeczy!
No ale czy ktoś tu przeczy? No, dobra – ja.
Żadna to nowość słówka tak krajać,
no, troszkę szkoda – popłuczyny,
ale luz, też lubię popływać,
wszyscy się na kimś uczymy,
nie taki duży przypał przepisywać,
prawda? Każdy orze jak może,
zresztą, rozpisz na role.
Już to było? Ja pierdolę.
Ale już spoko, zajmę się kimś innym:
choć od kopania leżących mam już zakwasy,
nic więc nie napiszę o Wojasińskim.
Niestety, nie miał dobrej prasy,
Choć nie odmówię mu klasy:
Przeczytał Faulknera, Maraia, Gombrowicza,
Wittgensteina, Mrożka, Mickiewicza,
z pamięci bez błędu przywoła Miłosza
O jejku, jejku, czy czas na cicho-sza?
nie wiem, ale bez lęku – jeszcze mam kilka rymów.
Niby taki miły, spokojny na co dzień prymus,
za dnia pisze recenzje w recenzentek armii,
zaś w nocy pracuje w tajnej piekarni.
Nie wiesz o kim mówię? Kłopotek!
Poszukaj odpowiedzi na dziale plotek.
Fajnie tam piszą, bo ogólnie u nas fajnie,
jest tu wesoło, radośnie i przaśnie.
Najlepsza redakcja modowa
w tej części wybrzeża
Raz nas odwiedził jeden dramaturg,
fajny chłopak, żaden tam demiurg.
Trzymamy kciuki, niech będzie wygrany,
a jak nie, to ze Stuhrem pogadamy.
Jakieś inne typy na finał? Sorry, nie ma finału,
zbyt już głęboko wpadłem w te wiry banału.
Na puentę zabrakło mi chęci i siły,
głowa mnie boli. Dlatego akcent miły:
Idźcie w pokoju.

Michał Kotański: Trudności jest kilka. Pierwsza to
oczywiście wybór – to naprawdę duża powieść. Myśliwski w rozmowie ze mną powiedział, że zdaje sobie
sprawę, że musimy dokonać jakichś wyborów i on nie
będzie się upierać przy tym, w jaki sposób to robić,
daje nam wolność. Ale ta wolność może być jakąś pułapką. To, co napisał Radek Paczocha, wybór, jakiego
dokonał, na poziomie czytania jego tekstu, bardzo mi
się podobało. Pokazuje w swojej adaptacji, jak działa pamięć – to na niej się skupił, na budowaniu swojej tożsamości przez głównego bohatera. Późniejsze
trudności były związane z obleczeniem tego w ciało
– pojawiły się pytania o to, jak ten język ma zafunkcjonować na scenie i, co za tym idzie, w jaki sposób główny bohater będzie na niej obecny, na ile ma ingerować, na ile być kimś z boku. Dużo zastanawialiśmy się
też, w jaki sposób te fragmenty jego pamięci funkcjonują w spektaklu. Tutaj pojawia się sprzeczność między chęcią budowania sytuacji, a tym, żeby ten język
wybrzmiał ze sceny. Wahaliśmy się czemu bardziej
zaufać: czy temu językowi, czy jakimś teatralnym zabawom na scenie – poszukiwaliśmy równowagi.
To przedstawienie w pewien sposób jest nieteatralne, bo nie chodzi w nim o sceniczną akcję, a jednocześnie nie miałam poczucia braku,
przestoju, luki, która wymagałaby wypełnienia –
być może słowo zastąpiło potrzebę akcji. Odniosłam wrażenie, że mimo że ta fraza sączy się tak,
jak sączy się u Myśliwskiego – rozciąga i wydłuża
czas – to publiczność, a przynajmniej ta dzisiejsza, w zasadzie nie traciła skupienia. Utrzymanie
przez trzy godziny czyjejś uwagi na podawanym
ze sceny słowie nie jest rzeczą łatwą.
W tym sensie to był skok na główkę, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do ciągłej stymulacji obrazami –
tym, co dzieje się w naszych telefonach, w sklepach,

MC Niesforny XD
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widziałem innego przebiegu, ale też nie byłem na
wszystkich. Taki sposób budowania świata scenicznego wymusza na widzach tego rodzaju odbiór.
Na spotkaniu mówił pan także o potrzebie sentymentalności. Nostalgia – w dużej mierze budująca ten świat – jest jednak kontrapunktowana
humorem, który jednocześnie jej nie zaburza.
Bardziej wydobywał pan już obecny we frazie
Myśliwskiego dowcip, czy budował go na scenie?
Myślę, że jedno i drugie. To na pewno jest u Myśliwskiego – pamiętam swoje lektury, kiedy śmiałem się
na głos czytając te jego powieści. Jak przeczytałem
adaptację Radka i zobaczyłem, że ten śmiech w niej
jest – że udało się uchwycić tamto poczucie humoru,
to zastanawiałem się, na ile uda się je zachować na
scenie – czy budowanie sytuacji scenicznych nie spowoduje, że ten humor gdzieś ucieknie...
... lub odwrotnie – istniało także ryzyko przeszarżowania.
Dokładnie. Ale chyba aktorzy sobie z tym poradzili.
Bałem się na przykład o scenę obiadu – dla mnie to
jedna z takich scen, która może być bardzo rodzajowa, jest w jakiejś mierze dowcipna, ale jest również
przywoływaniem pamięci, jakąś stopklatką. Ale
oczywiście wychodziliśmy od języka, więc to w dużej
mierze jest w Myśliwskim immanentne – w jego sposobie patrzenia na ludzi, na świat.

źródło: Teatr Żeromskiego

na ulicy. Z takiej perspektywy opowiadanie w ten
sposób jest wyzwaniem. Przy tym naszym znerwicowaniu i neurotyczności świata, w którym funkcjonujemy, taka propozycja może być dla niektórych trudna
do przyjęcia. W Widnokręgu to się rzeczywiście w dużej mierze wydarza w języku, wyobraźni i w jakiejś
mozolnej próbie wydobywania pewnych obrazów
z pamięci głównego bohatera i żonglowania nimi.

A skąd pomysł na samą scenografię, na to, co będzie otaczało czy współtworzyło tę opowieść?
Chwilę trwało zanim to się oblekło w te kształty.
Pierwszy pomysł był zupełnie inny, ale chyba na
drugiej próbie Radek Paczocha przyniósł zdjęcie
domu, w którym mieszkał Myśliwski. Zobaczyła je
scenografka, Magda Musiał, następnego dnia przyszła do mnie i powiedziała, że chciałaby tego użyć.
A chodzi o drzwi, które widzimy na samym początku. Do nich dodała puste ekrany, na które możemy
rzucać, nazwijmy to, fragmenty pamięci. U nas ten
spektakl jest grany z kurtyną, więc nie widać tych
drzwi od początku. Bardzo mnie zaskoczyło, jak
Myśliwski po obejrzeniu spektaklu powiedział, że to
jest dom, który zna.

A czy w jakiś sposób testował pan z publicznością
ten spektakl, to znaczy sprawdzał jego odbiór i na
tej podstawie dokonywał pewnych przesunięć?
Nie mieliśmy na to czasu. To do końca było jakieś ryzyko, na które się jednak zdecydowaliśmy. Ryzyko do
samego końca też w tym sensie, że ilość tego materiału jest olbrzymia. W którymś momencie dużo wycięliśmy – zrobionych scen było więcej. Jednak publiczność pojawiła się dopiero na ostatniej generalnej.
I odbiór jest zazwyczaj właśnie taki – widownia
jest w podobnym stopniu skupiona?
Z tego, co zaobserwowałem, to zawsze ten spektakl
jest w ten sposób odbierany. W każdym razie ja nie
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zaangażowania i osłabiało pasję. A są to ważne czynniki w twórczej pracy. Różne funkcje dają odmienne
spektra działania i inne spełnienia. Głód satysfakcji
na wielorakich polach prowadzi do tego, że chwytam
się wielu zadań, ale czuję, że tego potrzebuję.

Z Magdą Drab, autorką Curko moja ogłoś to oraz dramatu
Słabi. Ilustrowany banał teatralny, rozmawia Paulina

Na Festiwalu oglądaliśmy pani kolegów z zespołu, czyli Katarzynę Dworak i Pawła Wolaka, którzy wspólnie napisali i wyreżyserowali
Wierną watahę. W kontrze do tej pary widzimy
panią i pani męża, Alberta Pyśka. Trafiliście do
Legnicy w tym samym czasie, reżyserujecie nawzajem swoje monodramy; kiedy pani tworzy
spektakl, on odpowiada za stworzenie muzyki.
Czy wyobraża sobie pani pracę w duecie z kimś
innym?

Kubas

Paulina Kubas: Pije pani herbatę z cukrem?
Magda Drab: Nie.
Nigdy?
Jak byłam bardzo mała. Od czwartego roku życia odstawiłam i trzymam się do dziś (śmiech).
Pytam o to, bo wydaje mi się, że unika pani
w swojej twórczości wątków autobiograficznych,
a tworzone przez panią postaci mają niełatwe
charaktery i skomplikowane życiorysy. Publiczność tegorocznego festiwalu R@Port zobaczyła
Curko moja ogłoś to i Słabych pani autorstwa.
W obu tych sztukach głównymi bohaterkami są
doświadczone przez życie, napiętnowane i zaszufladkowane w rolach społecznych kobiety:
córki, żony, matki.

Praca z Albertem jest dla bardzo satysfakcjonująca;
sam kontakt z nim jako człowiekiem daje mi radość
i jest dla mnie ważny. Szanuję go jako reżysera, aktora, muzyka. Bardzo podobają mi się jego kompozycje. Forma, w jakiej pracują Paweł i Kasia, byłaby
dla mnie zbyt ograniczająca. Jestem odludkiem i lubię w ramach jednego przedsięwzięcia mieć odrębne
pola do zagospodarowania; nie szukać kompromisu,
ale zderzać swoje poglądy. Nasza sytuacja jest dla
mnie bardzo komfortowa.

Na te sztuki padł wybór Festiwalu, pisanie o nich nie
jest moją zasadą. Statystycznie więcej tworzę postaci
męskich, jak w Dzielnych chłopcach, gdzie kobiet nie
ma. Wydaje mi się, że osoby zmagające się z samym
sobą są ciekawym materiałem dla teatru i faktycznie
to, co wyróżnia moich bohaterów można nazwać
dysfunkcją. Można powiedzieć, że to mój „charakter
pisma”.

Dramat Słabi rok wcześniej zdobył Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, a jego ekranizacja teatralna w ramach programu Teatroteka zdobyła
aż cztery nagrody, co zwiększyło jego popularność. Jak pani postrzega swoje dzieło, kiedy zostało przetworzone przez innego twórcę?
Nie znamy się z Arkiem osobiście, rozmawialiśmy
tylko telefonicznie. Jego wizja jest dosyć odległa od
tego, jak wyobrażałam sobie ekranizację tego dramatu. Ale jest to jego prawo, energia i widzenie tego
świata. Nie obrażam się za to (śmiech). W moim rozumieniu tego dramatu jest w nim więcej ognia, pasji, rytmu – które tutaj są leniwe i spokojne. Wiele
scen mnie zaskoczyło.

W Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej odznacza
się pani na tle zespołu – oprócz bycia repertuarową aktorką, wyreżyserowała pani Wyzwolenia
i Dzielnych chłopców własnego autorstwa.
Curko… także znajduje się na afiszu teatru.
W ubiegłym roku Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej uhonorowało panią Bombą Sezonu, a za „żonglerkę talentem aktorskim,
dramatopisarskim i reżyserskim” otrzymała
pani nagrodę „Warto” wrocławskiej „Gazety Wyborczej”. Czy działanie na wielu polach jest celem pani pracy artystycznej?

Czy istnieje współczesny polski dramat nie pani
autorstwa, który chciałaby pani wyreżyserować?
Nie… Jest za to książka, którą od dawna chciałabym
zrealizować – Wyznania łgarza Philipa K. Dicka. Jego
najmniej fantastyczna powieść. Bardzo ją lubię.

Trudno powiedzieć. Ostatnio zrezygnowałam z pracy
w legnickim Pogotowiu Teatralnym [grupa dla osób
po kryzysach, którą prowadzi aktorka i psychoterapeutka Katarzyna Kaźmierczak przy wsparciu zespołu – przyp. red.], ponieważ czułam, że mam w życiu
za dużo obowiązków, co rzutowało na mój poziom
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Gry i zabawy
Środowiskowa solidarność

Lepiej

Odbierający podziękowania za swoją festiwalową
działalność znany krytyk teatralny trzymał przy piersi
najnowszy numer „Fory Novej” – czyżby w ten sposób chciał podzielić się spływającą na niego chwałą
i symbolicznie włączyć festiwalową gazetę do R@Portowych zasłużonych? Redakcja nie kryje wzruszenia!

Przeczytaj i dołącz do lepienia lepiejów!
Lepiej mieć za ciasne gatki,
niż zapomnieć o Dniu Matki.
Lepiej zjeść za suche ciacho,
niż na bójkę iść z Watahą.
Lepiej mieć nos cały w porach,
niż zapomnieć o wyborach.
Lepiej dramat czytać bzdurny,
niż nie wybrać się do urny.
Lepiej wieloryba z Bałtyku wyłowić,
niż na czytaniu dramatu się głowić.
Lepiej być na pospektaklowym spotkaniu,
niż się oddać zimnemu w Bałtyku pływaniu.

stock.com

Lepiej mieć za długi nos,
niż zimować w Ko-lo-nos.

Stop przemocy!
Nasza Redakcja z przerażeniem zawiadamia o wzroście przemocy wobec recenzentów/recenzentek. Podczas dzisiejszego spotkania po spektaklu Widnokrąg
na naszą recenzentkę został przypuszczony atak – jeden z aktorów próbował znokautować siedzącą niżej
„panią z gazetki” celując w jej głowę – najważniejsze
narzędzie pracy! – podeszwą swego obuwia. Czyżby
lęk przed nieprzychylną recenzją wyzwolił w nim tę
niepohamowaną agresję? Aktorze! Aktorko! Podobnie haniebnym występkiem nie zyskasz sympatii redakcji – droga do naszego serca wiedzie przez żołądek, nie głowę!

Lepiej wszystkie włosy stracić,
niż koszulę swą zmechacić.
Lepiej zniszczyć polską florę,
niż pominąć w mowie sforę.
Lepiej……………………………………………………………
……………………………………………………………………

Ilustracje Magdaleny Drab
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