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Kolory teatru
Kilka tekstów o BUREN FEST
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Wirujące słupy decyzyjnych kolorów, zakryte,
czarne monumenty pamięci, „niewidzialne” feerie
barw... Trzy propozycje interpretacyjne w trzech
jakże różnych spektaklach. Młodzi reżyserzy biorący udział w projekcie Scenografia jak dzieło sztuki
(STUDIO teatrgaleria w Warszawie) w jednym dziele
sztuki zobaczyli trzy nowe rzeczywistości estetyczne. Instalacja Daniela Burena In Situ stworzona dla
teatru stanowi bazę scenograficzną trzech spektakli: Łaknąć (reż. Radosław B. Maciąg), Miasta białych kart (reż. Ewa Rucińska) i Chromy (reż. Grzegorz Jaremko). In situ to dziewięć monumentalnych,
różnej wysokości prostopadłościanów, którymi
można swobodnie poruszać i które mogą obracać
się wokół własnej osi. Ostateczny wydźwięk nadaje
im kolor – inny dla każdej pionowej ściany: różowy,
żółty, niebieski oraz w pionowe biało-czarne pasy,
najbardziej rozpoznawalne dla artysty.
Daniel Buren, obecny na scenie artystycznej od
lat, stworzył swój własny, niepowtarzalny styl, jego
geometryczne rzeźby pełne koloru stały się niebywale rozpoznawalne. Współpraca z trudnym,
specyficznym obiektem przysporzyła twórcom teatralnym sporo trudu, a jednocześnie stała się dla
nich nowym wyzwaniem. Forma, kolor, ruch bądź
bezruch – gra przeciwieństw od początku nadawa
spektaklom bieg. Reżyserska praca z obiektem,
którego zadaniem jest „zagrać” w spektaklu, wykreowała na scenie nowy rodzaj myślenia. Scenografia
nie służyła już artyście, to artysta musiał przyjąć
wobec niej służebną rolę.
W pełni autonomiczne, geometryczne twory scenograficzne emanują trzema różnymi energiami, dzięki czemu w każdym spektaklu kreują zupełnie inną
rzeczywistość. Realizacja idei STUDIO teatrgalerii
jako miejsca, w którym przecinają się różne dziedziny sztuki, stworzyła nowe pole interpretacyjne.
Umieszczenie rzeźb-instalacji w konstrukcji spektaklu wprowadziło je w ramę sztuk performatywnych, dając im prawo równorzędnej wypowiedzi.
Scenografia stworzona z obiektów-dzieł sztuki zyskała podmiotowość dzięki byciu bezpośrednim impulsem do budowania przedstawienia teatralnego.
Nie stanowiła dodatku czy uzupełnienia spektaklu,

ale stała się bezpośrednim powodem jego powstania i odgrywała tym samym pierwszoplanową rolę.
Wizja reżysera czy wybór tekstu dramatycznego
zostały podporządkowane obiektom wizualnym,
na bazie których każdy z reżyserów stworzył nową
rzeczywistość sceniczną.
Teatr powstający z tkanki niezwykle ulotnej zyskuje
dzięki obiektom scenograficznym trwałą materialną
formę. Sposób wykorzystania obiektów artystycznych Daniela Burena w trzech wymienionych spektaklach nie ograniczał się do ich wizualnej strony,
one współtworzyły akcję, wytyczały bieg zdarzeń.
Ich bryły poruszały się w przestrzeni, zyskiwały
odcienie dzięki światłu i otrzymywały nowe znaczenia wraz z muzyką. Dzieło sztuki, początkowo
traktowane z dużą delikatnością (właściwą sztukom
plastycznym), w trakcie prób stawało się partnerem
działania i było niejako odzierane ze swojego nietykalnego statusu. Zabieg ten odpowiada sytuacji,
w której znalazła się dziś sztuka: która, by odpowiadać na rzeczywistość, potrzebuje ona nowych
wymiarów oddziaływania, znoszących sztywne granice podziału na dziedziny. Piękno i estetyka jako
główne walory działania sztuki, przestały być adekwatne do dzisiejszych potrzeb – zarówno twórcy,
jak i odbiorcy. Transgresja dziedzin pozwala odkrywać nowe znaczenia i stawiać artystę przed nowymi wyzwaniami. Świadome poszukiwanie nowych
form i ich realizacja na przecięciu różnych języków,
estetyk i mediów buduje odmienny proces twórczy,
pozwalający szukać odpowiedzi na pytania człowieka płynnej rzeczywistości.

MARTA KOSTOŃ
Studentka II roku Historii Sztuki na Uniwersytecie
Warszawskim oraz I roku wydziału Wiedzy o Teatrze
na Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wolontariuszka licznych festiwali
teatralnych m.in. Międzynarodowego Festiwalu
Teatralnego Dialog, Międzynarodowego Festiwalu
Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze. Jej obecne
zainteresowania koncentrują się wokół wspólnoty
sztuk plastycznych i teatralnych oraz bio-artu.
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„Pragnę... Łaknę białego na biało-czarnym, ale
moje myśli w olśniewającym technikolorze galopują,
poganiają mnie do życia’’ – pisała Sarah Kane, przenosząc każdego z nas w świat pełen wewnętrznego
zagubienia i tęsknoty. W świecie tym roi się od samobójców, nałogowców i osób chorych psychicznie; tych, którzy wiecznie poszukują „czerni i bieli”
– sensu i zrozumienia. To także kierunek, w którym
podąża Radosław Maciąg w swoim spektaklu na
podstawie dramatu Kane Łaknąć.
Pierwsze skrzypce zdecydowanie gra tu tekst. Sarah Kane, kojarzona z teatralnym ruchem nowego
brutalizmu lat 90., zaskakuje ponadczasowością
swojego przekazu. W każdym zdaniu padającym ze
sceny wybrzmiewa jego emocjonalna aktualność.
Tekst z zaskoczenia chwyta emocje widza i nie pozwala mu na wzięcie głębszego oddechu. Wmurowuje. Zostawia trwały ślad. Opowiada w prostych,
a jednocześnie poetyckich frazach o bezradności
człowieka wobec miłości, o próbach odnalezienia
własnej tożsamości, o stanach depresji, o trudnych
relacjach z Bogiem. Poprzeplatane wyznania, myśli, dialogi dramatu tworzą patchworkową całość,
która prezentuje rozchybotaną jaźń współczesnego
człowieka.

I już nie wiemy, którego bohatera głos mówił
i o czym opowiadał, pojawia się w nas widzach
niepewność, czy słyszane przez nas dźwięki nie są
naszym własnym wytworem, a słów bohaterów nie
deformuje echo naszych lęków i żądz. Język Kane
wrzyna się w człowieka, rezonuje w głowie, uruchamia najszczersze i najgłębsze uczucia, dławi powrotem odsuniętych treści, wzmaga pokłady przeżytego i nieuniknionego, cudzego i własnego najgłębiej
skrywanego bólu. Tekst Kane nie buduje zgrabnych
metafor, paraboli, nie jest szkatułką historyczną.
Widzimy w nim zbiorowy portret skamlącego z bólu
i z tęsknoty człowieka.
Radosław Maciąg uniknął w spektaklu patetyzmu
czy fałszu. Pozwolił wybrzmieć surowemu tekstowi
w minimalistycznej formie scenicznej, nie zdecydował się jednak na znalezienie swojego głosu w tej
scenicznej interpretacji, który pozwoliłby dopełnić
powoływany na scenie świat. A tekst Kane wprost
domaga się osobistego doń stosunku, osobistej
wypowiedzi realizującej się w formie inscenizacji.
Odbiór spektaklu utrudnia także statyczność rozumiana dosłownie jako niemal zupełny brak działań
scenicznych.

Scenicznie Łaknąć rozegrane jest na planie kwadratu. Każdy z aktorów (Dominika Biernat, Tomasz
Nosiński, Mateusz Smoliński, Grażyna Sobocińska),
rozmieszczonych pojedynczo na czterech jego
krańcach, jest widoczny tylko dla części publiczności, która siedzi wokół sceny. Widzowie podzieleni
w grupy mają zatem wzrokowy kontakt tylko z jednym z bohaterów. Pozostali aktorzy – niewidoczni dla widzów, lecz słyszalni – stają się posępnym
chórem wygłaszającym poszarpany tekst jakby za
widownią. Zamknięci w przestrzennym sześcianie
aktorzy wypowiadają swoje kwestie nieskładnie,
wchodząc sobie w słowa, mącąc w głowie widza,
mówiąc szybciej i szybciej. Atmosfera staje się coraz bardziej intymna, wywołująca poczucie ciasnoty i spętania umysłu.
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Instalacja In Situ Daniela Burena, która była punktem wyjścia w tworzeniu spektaklu, to większe
i mniejsze prostopadłościenne bloki przykryte napiętą, czarną, lśniącą folią. Forma ta może skojarzyć się z widokiem wieżowców nocą, w których
miasto odbija się w rozmytym zwielokrotnieniu...
W kulminacyjnej scenie, jako jedynej dynamicznej,
aktorzy szybko i rytmicznie chodzą pomiędzy blokami kolumn i obracają je, zrywając folię. Ten gest
zapada w pamięć dzięki kontrastowi ze statyczną
dotychczas formą spektaklu oraz dzięki niesamowitemu wrażeniu pulsującego ruchu. Nie da się jednak
ominąć pytania o to, w jaki sposób instalacja Daniela Burena rezonuje z tekstem Sarah Kane i skąd
pomysł, by pod koniec w mrok spektaklu wprowadzić feerię kolorów. Czy w tym geście reżysera
kryje się symbol nadziei? Być może, jednak takie
rozwiązanie kłóci się z brutalnym, nagim i emocjonalnie intensywnym tekstem, który pada ze sceny.
Szkoda że spektakl, w przeważającej części, formą
bardziej przypomina słuchowisko. Zabrakło w nim
autonomicznej wypowiedzi reżysera, jego osobistego tonu. Potencjał uniwersalności i ponadczasowości jego przekazu, potencjał podkreślenia wątków
takich jak: choroby psychiczne, przemoc seksualna, depresja, tożsamość, zatopił się w dojmującym
smutku, a ponad opowiadanymi historiami górę
wziął ogólny nastrój nieszczęścia i niespełnienia
w uczuciu. Wszystko, co można by wyostrzyć do
autonomicznego elementu, mającego cel i miejsce
w przestrzeni i tekście, zlepione zostało w depresyjny kolaż myśli i skojarzeń, w którym aktorzy prezentują zupełnie niespersonalizowany tekst.

ZOSIA LECH
Po obejrzeniu Sanatorium pod Klepsydrą Wojciecha
Jerzego Hasa odkryła w sobie pasję do filmu, literatury i sztuki wielorako pojętej. Uczęszcza do II klasy
Liceum Ogólnokształcącego oraz na zajęcia aktorskie Teatralnego Ogniska u Machulskich. Aktualnie
zafascynowana twórczością Milana Kundery.

MATYLDA ELSON
Ur. 2002, uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Zainteresowana filmem, teatrem oraz literaturą.
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OPOWIEŚĆ
O DEMOKRACJI?
12

W Mieście białych kart kolorowe kolumny wykonane przez Daniela Burena są z góry narzuconym elementem scenografii, ale pojawia się też dodatkowa
scenografia, będąca wyobrażeniem mieszkania
zwykłego obywatela miasta. Czterokolorowe błyszczące kolumny są ruchome – w trakcie spektaklu
zmienia się ich ustawienie i jednocześnie znaczenie
w scenie.
Miasto białych kart w reżyserii Ewy Rucińskiej to
adaptacja powieści pod tym samym tytułem autorstwa portugalskiego noblisty José Saramago.
Ironicznie pokazuje ona mechanizmy funkcjonowania demokracji i odsłania, jak silne jest pragnienie
władzy w wielu z nas. Fabuła jest ponadczasowa,
a zachowania w niej opisane możemy dostrzec bez
trudu także dziś. Wystarczy uświadomić sobie, że
cały czas ktoś podejmuje w naszym imieniu decyzje polityczne, trudno też, by populistyczne partie
przedstawione w spektaklu nie kojarzyły nam się
z tymi, które znamy z naszej codzienności, mimo
że – jak mówi sama reżyserka – to nie było jej podstawowe założenie.
Trójka głównych bohaterów to przedstawiciele
trzech partii: lewicowej, centrowej i prawicowej.
Mimo różnych poglądów i programów, sposób ich
funkcjonowania jest bardzo podobny. W spektaklu
kontrapunktem dla polityków jest postać zwykłej,
przestraszonej obywatelki, umieszczonej za kolumnami i przez część przedstawienia niewidocznej dla
widzów. Kobieta ogląda polityczny spektakl, który
dzieje się na froncie sceny, za pośrednictwem telewizji umieszczonej także za kolumnami, a to, co
widzi, budzi w niej rosnący lęk. Interakcje pomiędzy
przedstawicielami władzy a „zwykłą obywatelką”
(graną przez Monikę Obarę) są niezręczne i pokazują zupełne odrealnienie polityki, jej brak zakotwiczenia w rzeczywistości zwykłych ludzi. Zagubienie
kobiety w komunikatach informujących o sytuacji
w kraju stanowi mocny kontrast z postawą zatracających się w kłótni polityków. Gra aktorska jest
na bardzo wysokim poziomie i dopełnia lekko kreskówkowy obraz postaci. Szczególnie dobrze wypada Krzysztof Strużycki jako doświadczony i stanowczy polityk prawicy.

Mimo że spektakl grany jest na dużej scenie STUDIO teatrgalerii, jego przestrzeń została wyznaczona jedynie na fragmencie umieszczonej centralnie
sceny obrotowej (widzowie siedzieli na dostawionych na deskach sceny rzędach krzeseł). Obrotówka umożliwiła szybkie zmiany scenografii i prowadze- nie akcji z kilku perspektyw jednocześnie.
Bardzo dobrze użyto świateł – podziały między
bohaterami o innych poglądach politycznych są
widoczne nie tylko ze względu na barwy ich kostiumów, ale także kolory światła. Równocześnie
wizualnie sceny wypadają bardzo dobrze – kolumny tworzą sterylne, minimalistyczne i spójne uzupełnienie treści spektaklu. Muzyka skomponowana przez Wojciecha Kostrzewę współgra z fabułą.
Dobrym krokiem jest użycie w spektaklu fragmentu
filmu Zagadka Kaspara Hausera w reżyserii Wernera Herzoga, odtwarzanego na starym telewizorze.
Opowieść staje się dzięki temu pełniejsza i bardziej
złożona.
Przedstawienie stanowi naprawdę dobrą interpretację książki, nie jest przy tym dosłowne. Reżyserka,
dzięki użyciu wielu wizualnych, współgrających ze
sobą środków wyrazu, stworzyła spójną, minimalistyczną całość o lekko kreskówkowej estetyce.
Miasto białych kart ukazuje proces, w którym demokracja przestaje być systemem opartym na rządach ludu, a staje się kompromisem polegającym
na wyborze „mniejszego zła”. Opisany w powieści
i przedstawiony w spektaklu bunt anonimowego
miasta, w którym możemy widzieć także Warszawę, pokazuje impulsywną reakcję jednoczących
się polityków postawionych w niespodziewanej
sytuacji kryzysu rządów, w której to od szybkości
i bezwzględności ich reakcji zależeć będzie nie tyle
powstrzymanie rodzącej się anarchii, ile uratowanie
ich karier politycznych.

MIKOŁAJ SZMEICHEL
Mieszka we Wrocławiu, interesuje się muzyką eksperymentalną, trash artem i teatrem.
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TUTAJ NIEZNANY
ZOSTAŁ ZABITY
PRZEZ NIEZNANEGO
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Po adaptacji powieści José Saramago Miasto białych kart można spodziewać się przedstawienia
zaangażowanego politycznie, opowiadającego
o istocie kryzysu politycznego i o tym, jak łatwo
przychodzi zniszczenie demokracji. Jeżeli właśnie
tego szukamy, to sztuka wyreżyserowana przez Ewę
Rucińską na pewno nas nie zawiedzie.
Miasto białych kart to drugie po Łaknąć przedstawienie, które powstało w ramach cyklu STUDIO
teatrgalerii „Daniel Buren i młodzi reżyserzy”. W ramach tego projektu troje młodych twórców (Radosław Maciąg, Ewa Rucińska i Grzegorz Jaremko)
zrealizowało przedstawienia, wychodząc od obiektu scenograficznego stworzonego przez Daniela
Burena. Ewa Rucińska, wykorzystując kolorowe
kolumny, stworzyła adaptację jednej z głośnych
powieści José Saramago.
Już pierwsze minuty spektaklu Miasto białych
kart sytuują widza w rzeczywistości wykreowanej
poza czasem, w fikcyjnym mieście, które znajduje się nigdzie, więc równie dobrze wszędzie. Ten
uniwersalizm czasoprzestrzeni wywołuje skojarzenia z paraboliczną rzeczywistością przedstawioną
w orwellowskim Roku 1984, który także opowiada
o tym, jak cienka jest granica między demokracją
a totalitaryzmem. To temat często podejmowany przez artystów i trudno się temu dziwić, skoro
problemy z funkcjonowaniem demokracji manifestujące się w nadużyciach dokonywanych przez
rządzących, w łamaniu praw obywateli i niepraworządności dotykają nas nieustannie, niezależnie
czy mieszkamy w Wielkiej Brytanii, w Portugalii czy
w Polsce.
W przedstawieniu bardzo wyraźnie widać inspiracje rodzimą sceną polityczną. Liczne żarty, a nawet
przedstawione przez Statystycznego wyniki wyborów to jawne odwołanie do aktualnych wydarzeń
w polskiej polityce. Widać tu, obecną w wielu powstających dziś przedstawieniach, krytykę strategii
sprawowania władzy uprawianą przez obecny rząd.
Trzeba przyznać, że ogromna bezpośredniość i jawność przekazu, to, że twórcy nie ukrywają przed
widzem swojego stosunku do wydarzeń przywoły-

wanych na scenie, działa tu na plus. Na tle wielu
innych przedstawień, w których polityczny przekaz działa podprogowo i nie jest wyrażany wprost,
szczerość realizatorów Miasta białych kart stwarza
poczucie, że jako widzowie nie zostaliśmy zmanipulowani, tj. umieszczeni w sytuacji, w której nieświadomie i bezwiednie przyjęlibyśmy punkt widzenia
twórców za swój własny. Spektakl Ewy Rucińskiej
daje więc pole do refleksji, ale też do niej nie zmusza. Dodatkowo, ubranie kwestii kojarzących się
raczej z tonem serio w komediową formę, a zatem
na zasadzie kontrastu, stanowi swego rodzaju rozrywkę dla widza.
Pod warstwą komediową kryje się jednak ostrzeżenie. Budowana od pierwszych minut spektaklu
atmosfera absurdu to nie tylko zabieg artystyczny,
lecz także wyrażona w takiej formie niepokojąca refleksja na temat tego, jak w płynny sposób demokracja może zamienić się w totalitaryzm, a świadomy obywatel, w bierną nic nieznaczącą masę, która służy tylko do tego, by zakreślać odpowiednie
pola na karcie wyborczej. Niesamowite jest to, jak
podczas spektaklu zmienia się nastrój, jak bardzo
wzrasta napięcie. Jak pisałam, na początku świat
kreowany na scenie może nam się wydawać zabawny. Spektakl zaczyna się bowiem wyborami, które
na skutek oddania przez ponad 80% społeczeństwa pustych głosów przegrywają wszystkie partie. Trzech polityków: despotyczny członek partii
prawicowej Szef (grany przez Krzysztofa Strużyckiego), pedantyczny przedstawiciel partii centralnej ze względu na wykonywany zawód nazywany
Statystycznym (Konrad Beta) i niedoświadczony
praktykant, przedstawiciel partii lewicowej, zwany
Lewakiem (Mateusz Smoliński), muszą nauczyć się
współpracować. Nie jest to łatwe, różni ich bowiem
wszystko: poglądy, doświadczenie, spojrzenie na
rzeczywistość, a jednak nie mają wyboru, muszą
współdziałać, bo tylko w ten sposób mogą przeciwstawić się „buntowniczemu” ruchowi białych kart,
który wywrócił do góry nogami znany im porządek.
Napięcie w sztuce stopniowo wzrasta, aż do swojej
szczytowej fazy, tragicznego finału – ostatecznego
upadku jednostki bezradnej i bezsilnej wobec sys-
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temu. Przegrywa tu również dobry, ale zmanipulowany i bierny człowiek.
Lewak, niczym kafkowski Józef K., nie ma siły, by
przeciwstawić się temu, co uważa za złe i niesprawiedliwe. Daje się zmanipulować Szefowi i Statystycznemu i tak jak oni staje się kolejnym trybikiem
wielkiej machiny polityki. Budzi rozdrażnienie, że
polityczny obiektywizm budowany od początku
spektaklu zostaje tu nagle złamany. Trudno uznać
tę samą winę za czynione zło w przypadku osób
działających bezwiednie czy pod wpływem manipulacji i osób świadomych konsekwencji swoich
działań, lecz lekceważących je.
W bardzo poruszający sposób pokazuje się w tym
spektaklu złożoność systemu totalitarnego. Pod
koniec sztuki Szef przyznaje, że nigdy tak naprawdę nie był „szefem”, a tylko jeszcze jednym z wielu
trybików. Podobnie jak w Procesie Kafki, bohaterowie nie wiedzą, kim są ich przełożeni, nie wiedzą,
od kogo przyjmują polecenia, kto steruje sytuacją,
w której zostali uwięzieni. Niewiedza pogłębia ich
poczucie bezsilności, przerażenia i zwiastuje nieuchronną porażkę. Nadciągające widmo porażki
jest ważnym elementem budującym tragizm Miasta białych kart, dla mnie jednak prawdziwy tragizm polega na sile inercji pokazywanej na scenie,
która odbiera bohaterom jakikolwiek impuls do
przeciwstawienia się przemocy i niesprawiedliwości. W świetle tej obezwładniającej inercji nawet
porażka podjętych działań byłaby swego rodzaju
zwycięstwem.
Atmosferę absurdu i odrealnienia dopełnia fantastyczna scenografia. Sytuacja jest o tyle niezwykła,
że nastąpiło odwrócenie tradycyjnego w teatrze
procesu twórczego. To scenografia Daniela Burena
stała się punktem wyjścia do wymyślania przedstawienia, a nie tekst. Twórcy genialnie poradzili sobie
z wykorzystaniem kolumn w kolorowe pasy, które
są znakiem rozpoznawczym tego współczesnego
malarza i architekta. Wizualne skojarzenie owych
obiektów z wykresami statystycznymi jest prostą,
a jednocześnie naprawdę pomysłową koncepcją.
W spektaklu ważne są nawet kolory obiektów –
każdy z nich reprezentuje barwę jednego z trzech
ugrupowań politycznych. W ogóle przedstawienie
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jest bardzo plastyczne, i nie chodzi tylko o kostiumy
aktorów czy scenografię, ale o grę świateł, które
zmieniają nastrój i bardzo oddziałują na emocje.
Wiele scen opiera się na użyciu sceny obrotowej,
co sprawia, że przejścia z jednej sceny do drugiej
są bardzo płynne, ale też jest elementem budującym poetykę spektaklu.
Jeżeli chodzi o grę aktorską, muszę wyróżnić
Krzysztofa Strużyckiego, którego kreacja mnie zachwyciła. Niezwykle przekonująco odegrał krzykliwego, wulgarnego impertynenta. Stał się ucieleśnieniem tych wszystkich cech, które przypisałbym
najgorszemu politykowi. I zrobił to doskonale.
Godna uwagi jest też charakteryzacja postaci. Ich włosy i ubiór odpowiadają kolorom partii,
a rysy twarzy i brwi są podkreślone czarną kredką.
Wszystko to jako całość: gra niezwykle intensywnymi kolorami, bardzo wyrazista charakteryzacja,
operowanie światłem i cieniem, przerysowanie
postaci – sprawiło, że jako widz miałam wrażenie
obcowania raczej ze światem z komiksu niż z tym
rzeczywistym.
Ważnym nawiązaniem do historii kultury jest tu
również przywołanie fragmentu filmu Zagadka Kaspara Hausera w reżyserii Wernera Herzoga. Pojawianie się tego filmowego obrazu sprawia, że nieznana nam z imienia „zwyczajna” obywatelka (grana
przez Monikę Obarę) zaczyna się kojarzyć z bohaterem filmu Herzoga. I choć los bohaterki Miasta
białych kart i los Kaspara nie są w pełni zbieżne, to
jest coś, co je łączy. W obu przypadkach niewiele
wiemy o bohaterach, pozostają oni tajemnicą. Nie
wiadomo, czy postać kobiety pokazywana w spektaklu jako kontrapunkt dla świata wielkiej polityki
ma jakąś rodzinę, gdzie pracuje, jakie są jej pragnienia i potrzeby. Jedyne, co o niej wiemy to to, że
kocha sztukę. Bardzo dobrze jej los podsumowuje
zdanie, które zdobi nagrobek Kaspara: „Tutaj nieznany został zabity przez nieznanego”.
Ważnym elementem budującym napięcie w spektaklu jest muzyka. Początkowo radosna, zmienia
się w coraz bardziej niepokojącą. Ta sama linia

melodyczna, która utrzymuje początek spektaklu
w radosnej tonacji, nieco zmodyfikowana zaczyna
z czasem budzić coraz większy lęk.
Miasto białych kart to nie tylko bardzo piękne pod
względem estetycznym przedstawienie, z poruszającą muzyką i dobrą grą aktorską. Wymowa tego
spektaklu nie pozostawia złudzeń. To wyraźnie artykułowane ze sceny ostrzeżenie, że demokracja
nie została nam jako społeczeństwu dana raz na
zawsze. Przerażająco łatwo ją odebrać i to w taki
sposób, że jako obywatele nie będziemy tego nawet
świadomi. To manifestacja wszechobecnego, niepojętego oraz kontrolującego wszystko i wszystkich
systemu, który, by trwać, pożera „zwykłych zjadaczy chleba”. To w końcu przypowieść o bierności
zaprzepaszczającej szansę na jakąkolwiek zmianę,

która zachęca do refleksji nad jakością uczestnictwa „zwykłych” obywateli w życiu politycznym.
Spektakl pozostawia widza z zadaniem przemyślenia na nowo swojego udziału „w teatrze polityki”,
od czego w Polsce tak często się odżegnujemy, obciążając winą za chaos partie polityczne, z których
działania nie jesteśmy zadowoleni, i zapominając,
że za jakość demokracji w naszym kraju odpowiada
w równym stopniu każdy z nas.

KAROLINA PAWLUS
Uczennica jednego z warszawskich liceum. Działaczka społeczna, miłośniczka teatru i plastyk amator. Domorosły filozof, poszukiwaczka zapomnianych opowieści i początkująca pisarka.
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SAMOTNE
DRYFOWANIE
W PRZESTRZENI
WŁASNEGO
MIESZKANIA
Spotykamy się w kawiarni na Saskiej Kępie, z tej przestrzeni epatuje spokój. Odczuwam to nawet, gdy pędzę półbiegiem
na wyznaczone miejsce spotkania. Kiedy wchodzę do kawiarni, Ewa Rucińska
już tam jest. Rozmawia z zainteresowaniem z moją współpracowniczką Józefiną Wojtkiewicz. Nie czuję w niej napięcia
ani pośpiechu, ale jakiś rodzaj pozytywnej aury, którą roztacza wokół siebie.
Dodaje nam to pewności siebie. Ewa jest
energiczna, wszystko mówi z charakterystycznym dla siebie błyskiem w oku.
Nasza zwyczajna rozmowa płynnie przechodzi w zaplanowany wywiad.
Józefina Wojtkiewicz i Weronika Siemińska: Czy
mogłabyś nam opowiedzieć o swoim procesie przygotowywania się do spektaklu? Czy istnieją poszczególne etapy, przez które zawsze przechodzisz
w pracy nad tego typu projektem?
Ewa Rucińska: Proces twórczy za każdym razem
zaczyna się od kontaktu reżysera z teatrem i wyboru tematu. Następnie zadajemy sobie pytanie, jak
temat będzie realizowany: czy konkretnym tekstem,
czy może kolażem różnych utworów bądź jeszcze
inną formą. To jest pierwszy etap drzewka decyzyjnego nowej produkcji.
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JiW: Czy na tym etapie trzeba to już ustalać z kierownictwem teatru?
ER: Absolutnie tak! Większość teatrów jest finansowana ze środków publicznych, wiec władze chcą
wiedzieć, na co będą przeznaczane pieniądze publiczne. To absolutnie nie jest wolna amerykanka
(śmiech). Na początku każdego sezonu w teatrach
odbywają się też prezentacje dla widowni, wtedy
teatr ogłasza plany repertuarowe. Dlatego temat
spektaklu nie może być nieokreślony. Oczywiście
w trakcie może on ulec zmianie, mogą zaistnieć
różne wypadki, na przykład nie dostaniemy praw
autorskich albo dowiemy się, że konkretny zestaw
aktorów nie jest dostępny w danym czasie i trzeba
zmienić początkowe założenia. Takie sytuacje się
zdarzają, ale pierwotne koncepcje zawsze muszą
powstać i ja staram się ich trzymać. W następnym etapie, jeśli biorę na warsztat gotowy tekst,
jak w przypadku Miasta białych kart, czytam go
wielokrotnie, wstępnie dwa razy. Potem odklejam
się trochę od niego, zaczynam zbierać informacje
i skojarzenia dookoła: filmy, obrazy, skojarzenia
estetyczne, czasami nawet piosenki czy teledyski;
wszystko to, co kojarzy mi się z moim przeczuciem, wizją, jaką mam na temat książki. Kiedy już to
zbiorę, bardzo często urządzam sobie takie seanse
trollingu własnych pomysłów. Wszystkie pomysły
odnoszące się do spektaklu wypowiadam na głos.
Wtedy zazwyczaj słyszę ich słabe punkty, pewne
naiwności. Sprawdzam w ten sposób moc moich
założeń; czy ciężko jest je obalić, ośmieszyć i czy
są aktualne. Sprawdzam, jakie wywierają wrażenie
i czy całość jest spójna. Właśnie te „seanse” pomagają mi wszystko sobie wyselekcjonować i ułożyć.
JiW: Jak długo trwał etap przygotowań do tego
spektaklu?
ER: Dość długo, bo próby zaczęliśmy w styczniu,
a moje przygotowania trwały całą jesień. Oczywiście w tym czasie robi się mnóstwo innych rzeczy:
pojechałam na wiele festiwali, zrobiłam inny spektakl... Człowiek po prostu żyje, robi różne rzeczy,
ale temat sam w tobie pracuje, a mózg podświadomie szuka rozwiązań.

JiW: Praca nad tym spektaklem rozpoczęła się
w nieco inny sposób niż dzieje się to zwykle. Nie
od tekstu, ale od scenografii, która została narzucona przez francuskiego artystę Daniela Burena
w ramach projektu STUDIO teatrgalerii. Czy więc
proces jego przygotowania różnił się w jakiś sposób
od tego typowego?
ER: Właśnie z tego powodu trwało to tak długo.
Każdy posiada pewne algorytmy i myślowe skrypty,
którymi nieświadomie się posługuje, robiąc spektakl – czasem może być to nawet schemat paradoksu, gdzie reżyser za każdym razem stara się
zaskoczyć, zrobić coś nowego. W takim przypadku
narzucone z góry założenie scenograficzne zupełnie nas z tego wytrąca. Normalnie trzeba wziąć pod
uwagę pewne dane wyjściowe, chociażby budżet,
liczbę aktorów lub wymiary sceny, i do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale sytuacja, gdy scenografia
jest gotowa wcześniej niż pomysł na spektakl, to
była zupełna nowość!
JiW: W jaki sposób rozpoczęłaś pracę z tą dekoracją?
ER: Bardzo matematycznie, proponując sobie różne rozwiązania, sprawdzając je i odrzucając. W tym
procesie bardzo pomogła mi scenografka Ela Tolak,
która właściwie przez cały czas kierowała moje pomysły na odpowiednie tory. Powtarzała, że tę scenografię trzeba wyeksponować w taki sposób, aby
stała się wręcz niewidoczna, tak żeby można było
o niej zapomnieć, bo inaczej będzie ciałem obcym.
Długo szukałam odpowiedniej formy, aż wreszcie
to się udało. Potem były to już matematyczne ruchy – co możemy zrobić z tymi kolumnami? W jaki
sposób? Jaki to będzie miało wydźwięk na scenie?
Dlatego część obrazów wymyślałam przy pominięciu tekstu, a dopiero potem wpasowywałam je
w fabułę. Nie miałam jeszcze wtedy napisanej adaptacji, ale już wiedziałam, że wykorzystamy między
innymi scenę farbowania kwiatów w menzurkach,
a to tylko jeden z wielu przykładów. Do tego doszła
kwestia sceny obrotowej i wprowadzenia jej w wir
akcji. W tym wszystkim na pewno bardzo pomo-

gło mi to, że mój spektakl był drugim w kolejności.
W takich przypadkach zawsze kroczy się trochę po
śladach pierwszego. Bardzo pomogło mi zobaczenie spektaklu Radka Maciąga – Łaknąć. Mogłam
przyjść i zobaczyć scenografię w pracy. To było
bardzo przydatne.
JiW: Czy możemy wnioskować, że w konkretnym
etapie miałaś stworzony pewien zbiór detali, które od początku planowałaś wykorzystać i dopiero
w następnej kolejności zaczęłaś szukać pasującego
utworu?
ER: Zdecydowanie nie, tekst był znaleziony na początku. Jednak w rzeczywistości adaptacja i utwór
często bardzo się od siebie różnią. Adaptacja może
być wierna oryginałowi, ale nie musi. Książka Saramago nie jest prosta, została napisana niekończącymi się zdaniami i żeby zorientować się w treści,
trzeba właściwie słuchać jej jak słuchowiska. W tym
ciągu pojawiają się dialogi, co trudno zauważyć, bo
dopiero po przeczytaniu bardzo długiego zdania
dowiadujemy się, że była to czyjaś wypowiedź, po
czym znów występuje opis i w takiej formie ciągnie
się to aż do końca. Trzeba przy tym uważnie nasłuchiwać, aby zrozumieć, kto jest w pokoju, gdzie
się dzieje akcja, ile jest tam osób i w jakich są one
relacjach. Jest to taki Joyce’owski styl, pewna konstrukcja literacka, której nie da się przenieść do
teatru w wymiarze jeden do jednego. W założeniu
Saramago jest pewien rodzaj wyniesienia akcji do
poziomu abstrakcji. To samo zobaczyłam również
w burenowskich słupach. Do tego doszły partie
polityczne, które w całej swojej przepychance kolorów oddają pewną groteskowość, jakąś ironiczną
prostotę i konkret. Ten dualizm zaczął mnie bawić
– i tak to się zaczęło.
JiW: Co takiego dostrzegłaś w tej książce, że wydała ci się materiałem na adaptację?
ER: Byliśmy już zdecydowani na zupełnie inny pomysł i tak naprawdę w ostatnim momencie Natalia
Korczakowska, dyrektorka Teatru Studio, powiedziała mi o książce, na którą ostatnio trafiła. Jedną
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z rzeczy, których się nauczyłam, i w które bardzo
wierzę, jest to, żeby zawsze sprawdzać wszystkie
tego rodzaju sugestie i nigdy nie przechodzić obok
nich obojętnie. Po przeczytaniu mniej więcej pięćdziesięciu stron wiedziałam już, że to jest to, czego
szukam. Zadzwoniłam do Natalii i powiedziałam jej:
„może to szalone, ale zmieńmy tytuł na tę książkę”.
JiW: Co tak bardzo cię w niej poruszyło?
ER: Chyba ta walka polityczna oraz fakt, że zbliżały się wybory, najpierw europejskie, parę miesięcy
później parlamentarne, a niedługo jeszcze prezydenckie. Uznałam, że będzie to okres, w którym
spektakl będzie miał swój wydźwięk i aktualność.
Do tego doszło to, że słupy Burena idealnie pasowały do koncepcji. Ich kolory, które przy żadnym
innym pomyśle nie wydawały się mieć dużego znaczenia, w przypadku tego tekstu miały już bardzo
precyzyjne znaczenie. Właśnie ten konkret odnaleziony w naprawdę abstrakcyjnej koncepcji scenograficznej, możliwość złapania się przy bardzo
trudnym założeniu stabilnego tematu i fizycznej
rzeczywistości – to były moje wytrychy.
JiW: Czy zależało ci, żeby osadzić ten spektakl
w naszej rzeczywistości, aby realnie odnosił się do
aktualnej sytuacji politycznej?
ER: Chyba tak, chociaż traktuję to po części jako
element dodany. Myślę, że spektakl równie dobrze
mógłby zadziałać bez tego kontekstu. Bardziej zależało mi na przejściu od groteski i absurdu do świata rzeczywistego. Ta książka wykonuje właśnie ten
ruch, przejście od czegoś rozbuchanego, teatralnie
bezczelnego, wodewilowego, kolorowego do świata
niczym z powieści Kafki, gdzie jednostka właściwie
nic nie znaczy dla systemu, zostaje przez niego
zniszczona i wykorzystana. Wydaje mi się, że jest
w tym też mój osobisty komentarz na temat odpowiedzialności każdego z nas za to, co się dzieje,
oraz tego, że demokracja wcale nie pozbawia nas
decyzyjności. Jak w przypadku żółtego bohatera: stażysty, który widzi, co się rozgrywa na jego
oczach, ale ponieważ nie ma poczucia sprawczości, nie reaguje. Tak i my, obywatele, często sami
pozbawiamy się swoich praw, chociażby tego wy20

borczego. Z drugiej strony to też opowieść o kondycji zwykłego, szarego człowieka, którego wartość
liczy się wyłącznie politycznymi korzyściami. W tym
poczuciu bycia pionkiem jako obywatel jest moje
osobiste poczucie smutku i rozczarowania. Wydaje
mi się, że nie jestem w tym jedyna.
JiW: Jak duży wpływ na ostateczny kształt spektaklu miały teksty, którymi się inspirowałaś, jak powieści Kafki czy Orwella?
ER: Na pewno miały wpływ, ale nie na poziomie
analitycznym. Nie przypomniałam sobie Roku
1984, Folwarku Zwierzęcego, Zamku czy Procesu
specjalnie na potrzeby tego spektaklu. Bardziej polegało to na wiedzy i skojarzeniach, które pracują
w człowieku i przychodzą do niego naturalnie. Analizując powieść, bardziej skupiałam się na samym
ruchu dramaturgicznym. Właśnie na tym przejściu
od absurdu, groteski i wodewilu do kafkowskiej atmosfery. To temu ruchowi linii dramaturgii starałam
się być przede wszystkim wierna.
JiW: Były może jeszcze jakieś inne dzieła, które
wykorzystałaś podczas tworzenia tego spektaklu?
ER: Moim największym odkryciem była Zagadka
Kaspara Hausera Wernera Herzoga. Wydaje mi
się, że motyw postaci Kaspara Hausera wraca. Powstały nawet ostatnio dwa spektakle na jego temat.
Mam wrażenie, że jego figura w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej nośna i coraz więcej
nam opowiada. W kulturze zawsze występują cykle
i kiedy zdążymy już o pewnych symbolach zapomnieć, pojawiają się one na nowo i okazuje się, że
znowu są aktualne i adekwatne do naszych czasów. Tak właśnie jest z Kasparem Hauserem, historią szarego człowieka, a zarazem człowieka zagadki,
który swoją innością – jak w Iwonie, Księżniczce
Burgunda – przeszkadza społeczeństwu, jego ładowi. To bardzo pojemna figura, możemy ją czytać na
różne sposoby. W przypadku filmu Zagadka Kaspara Hausera do samej figury postaci doszła jeszcze
zagadka logiczna o zielonej żabce, która uderzyła
mnie swoją prostotą, ożywczym przekazem i znalazła także swoje miejsce w naszym spektaklu.

JiW: Zwłaszcza że zagadkę o wędrowcu przybywającym z jednej z dwóch możliwych wsi: prawdo- mównych lub kłamców, znamy już od dawna, ale odpowiedź na nią jest bardzo zaskakująca i nowa. Wydaje
mi się, że w przypadku tego spektaklu jest podobnie.
Wykorzystując ten motyw, starałaś się nawiązać tylko do tej łamigłówki, czy ogólnie do historii Kaspara
Hausera?
ER: Dla tych, którzy znają film, jest to oczywiście
nawiązanie do całej figury i bagażu skojarzeń. Natomiast dla reszty ma ona być samym logicznym
schematem. Ta zagadka pointuje spektakl. Czasami
po prostu nie mamy szans odpowiedzieć właściwie,
nawet jeśli mamy rację.

„
PIERWSZYM
ZAŁOŻENIEM BYŁA
KOLORYSTYKA.
MIAŁA NIE MIEĆ
NIC WSPÓLNEGO
Z TYM ŚWIATEM
KOLORÓW,
EKSTRAWAGANCJI,
SZTUCZNYCH,
WYMALOWANYCH
DO TELEWIZJI
TWARZY.
„

JiW: Fascynująca jest wielowymiarowość twojego
spektaklu, nagromadzenie warstw, które można na
tak wiele sposobów rozumieć.
ER: Tworząc spektakl, zawsze biorę pod uwagę odbiorców: ludzi, dla których powstaje teatr. Widzowie
mają różne bagaże doświadczeń i skojarzeń. Czasami
są to osoby, które po raz pierwszy przychodzą do
teatru, a obok siedzą koledzy z branży, krytycy czy
ludzie, którzy chodzą do teatru trzy razy w tygodniu,
przy czym mają bardzo duże zaplecze wiedzy ogólnej. Dlatego moja strategia to konstruowanie warstw
dramaturgicznych tak, by każdy mógł znaleźć coś dla
siebie.
JiW: Jak przebiegał proces tworzenia postaci, która
była odzwierciedleniem tłumu z powieści? Musiała
być jeszcze bardziej skondensowane niż członkowie
partii. W jaki sposób to zrobiłaś?
ER: Pierwszym założeniem była kolorystyka. Miała
nie mieć nic wspólnego z tym światem kolorów, ekstrawagancji, sztucznych, wymalowanych do telewizji
twarzy. Miała być szara, przezroczysta i zniszczona.
Wszystko jest szare, przykurzone, zwykłe. Drugim
założeniem był sposób używania przez bohaterkę
głosu. Wszyscy politycy są tubalni, natomiast ona
zaczyna mówić w zupełnie inny sposób. Chodziło
o to, żeby mówiła, jakby była na scenie amatorką.
Gdy mówi za cicho, politycy upominają ją, żeby mówiła głośniej, ale ona nie umie i przez to musi krzyczeć. Poza tym chcieliśmy prostych gestów; uwierzyliśmy, że historia opowie się przez niepokazywanie, przez samo bycie.
JiW: Aktorów można obsadzać zgodnie z cechami
faktycznymi lub w przeciwieństwie do nich. Czy
ten drugi zabieg został zastosowany w przypadku Krzysztofa Strużyckiego, który wcielił się w rolę
przewodniczącego prawicy?
ER: Na pewno energia autorytarnego polityka prawicy to nie jest prywatna energia Krzysztofa. Natomiast funkcjonuje coś takiego jak emploi, czyli warunki fizyczne danego aktora – i takie, które pozwalają na zagranie doświadczonego polityka prawicy,
Krzysztof na pewno ma. To często paradoksalne, że
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warunki sceniczne są tak różne od prywatnej osobowości aktora. Z drugiej strony to wielkie ćwiczenie empatii – wcielanie się i przybliżanie do dalekiej
nam osobowościowo postaci. Myślę, że w tej pracy
każdy mógł skonfrontować się z tym zadaniem, nie
tylko Krzysztof.
JiW: Jak konwertowałaś tekst z prozy na dramat?
W oryginale powieści było wiele istotnych wątków
i postaci. Jak wybrałaś te najważniejsze?
ER: Stworzeni przeze mnie bohaterowie są hybrydami, zawierają bardzo wiele cech różnych postaci
z całej książki. Książka rozgrywa się na poziomie
całego narodu, więc występują w niej masy. Są
w niej przedstawione różne miejsca i czasy. Gdy
czytamy, parokrotnie wydaje się, że już jesteśmy
w miejscu docelowym i obserwujemy konkretne
postacie pierwszoplanowe, mamy skupioną optykę
narratora, ale wszystko to zostaje nagle zmiecione. Albo myślimy: „O, to jest nasz główny bohater!”
i nagle okazuje się, że wcale nie i już nigdy więcej
książka do niego nie wraca. Tak się dzieje do samego końca, kiedy to dopiero krystalizuje się trójka
bohaterów, którzy także pojawiają się w spektaklu.
Przy adaptacjach zawsze musimy pamiętać, że jesteśmy ograniczeni pudełkiem sceny i przenoszenie
historii jeden do jednego, jak to się dzieje w przypadku filmu, nie zawsze wychodzi na dobre – stąd
różne zabiegi syntezy.
JiW: Czy były momenty, w których nie zgodziłaś
się z Saramago? Czy wprowadziłaś jakieś istotne
zmiany w wymowę jego książki?
ER: Myślę, że nasze główne linie się pokrywały.
Czasami może nie zgadzałam się z nim w jakiś drobnych kwestiach, na przykład uważałam, że jest zbyt
sentymentalny i chociaż w trakcie czytania książki mnie to wzruszało, to wiedziałam, że w teatrze
to już nie przejdzie. Właściwie z adaptacją jest jak
z tłumaczeniem: nie przekłada się jeden do jednego, bo pewne związki wyrazowe czy przysłowia nie
zostaną zrozumiane. Zawsze celem jest pokazanie
dzieła, jego najsilniejszych punktów i ducha.
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JiW: Czy Miasto białych kart zmieniło coś w twoim myśleniu o teatrze? Zwłaszcza, że proces jego
tworzenia był zupełnie inny, a wręcz odwrotny od
typowego.
ER: Tak. W końcu zrozumiałam to, czego uczyłam
się jako asystentka Mariusza Trelińskiego w Operze
Narodowej. W operze przykłada się bardzo dużą
wagę do budowania obrazów, a ja byłam zawsze
bardziej przywiązana do narracji. Dopiero przy pracy nad tym projektem zrozumiałam siłę obrazu. Zaczęłam świadomie budować wizualność spektakli,
przewidywać efekty, dążyć nie tylko do pewnych
przełomowych momentów historii, ale także do wizualnych punktów węzłowych.
JiW: Problemem, który chyba wyjątkowo nas uderzył, a jednocześnie zaintrygował, jest wątek sztuki.
Była bardzo ważna dla głównej bohaterki. Odniosłyśmy wrażenie, że dialogi z nią związane wykroczyły poza cały spektakl i zaczęły go w jakiś sposób okalać, stały się czymś w rodzaju autorefleksji.
ER: To był wątek dodany, mający opowiadać metapoziom spektaklu. Z jednej strony mamy samą
opowieść, a z drugiej pytanie, czym ją opowiadamy. Robimy to przy pomocy dzieła sztuki Daniela
Burena, które dla wielu osób jest kontrowersyjne.
Nawet my, w naszej ekipie aktorów i realizatorów,
mamy różne zdania na temat statusu tego dzieła.
Dodatkowo w jednej z teorii sztuki, którą czytałam
w trakcie przygotowań, znalazłam twierdzenie, że
sztuka jest w stanie wyrażać nasze istnienia, naszą transcendencję, w sposób dla nas do momentu
spotkania z nią niedostępny. Zastanawialiśmy się,
czy tak rzeczywiście jest. Co przekazuje nam dzieło
Burena? Myślę, że to przewrotna scena, bo kwestionujemy samych siebie. Zmuszamy i widza, i siebie samych do zastanowienia: czy wierzymy w siłę
dzieła sztuki pod postacią dziewięciu słupów? Jeśli
tak, to na jakich warunkach? To problem też dla bohaterki. Czy ona wierzy w siłę sztuki? Czy działania
artystyczne w kontakcie z twardą rzeczywistością
są w stanie coś zmienić? Ale też czy sztuką można manipulować? W tym kontekście sztuka została
użyta jako swego rodzaju wariograf, test na prawdę.

JiW: I myślisz, że jest w stanie coś zmienić?
ER: … Codziennie się nad tym zastanawiam i każdego dnia mam trochę inną odpowiedź. Mam nadzieję, że tak. Niestety odpowiedź, która przychodzi
z zewnątrz, jest często odwrotna, ale chciałabym
wierzyć, że tak jest.
JiW: Czyli pragniesz swoją sztuką oddziaływać na
rzeczywistość?
ER: Może nie oddziaływać na rzeczywistość, ale
opowiadać w taki sposób, żeby prowokować u widza refleksje, przeżycia, odczucia – coś, co przekuje na swoje życie. Nie widzę sztuki jako narzędzia
rewolucji bezpośredniej ani tuby politycznej, raczej
jako subtelne narzędzie duchowej zmiany, miejsce
specjalne, które ma szanse podważać pewne schematy. Jeśli to się udaje, to odnosimy sukces.
JiW: Dostrzegam pewien kontrast pomiędzy szarością kobiety reprezentującej naród a ideałami sztuki, o której mówi. Sztuka sama w sobie wydaje mi
się czymś barwnym, często kojarzonym ze wzniosłością, niepasującą do stylistyki szarego świata,
który przedstawiłaś.
ER: Nie widzę tego kontrastu! Znam wielu twórców
od strony prywatnej; wszyscy żyją normalnie, płacą podatki, śledzą wiadomości z kraju i paradoksalnie również dużo czasu spędzają w domu. Bardzo
często mają poczucie odizolowania, osamotnienia.
Kiedy wszyscy idą do biura i do pracy, ty budzisz
się, zakładasz sweter i siadasz do biurka lub idziesz
do pracowni. Pomiędzy tym wszystkim pojawia
się gdzieś – właśnie jak w spektaklu – telewizyjny
skrót wydarzeń politycznych, twój jedyny kontakt
ze światem zewnętrznym. I zastanawiasz się, kiedy
te wszystkie rzeczy się wydarzyły. Nagle czujesz, że
żyjesz na innej planecie, niż myślałeś do tej pory,
że coś ci umknęło. Patrząc na to, co każdego dnia
dzieje się w kraju, w jakim tempie i jak agresywnie
zachodzą zmiany, chyba każdy człowiek czuje się
czasami odizolowaną wyspą, dryfującą w oceanie
wielkiej, dziwnej, groźnej nieznajomej. I chyba tak
wygląda stan duchowy wielu artystów – samotne
dryfowanie w przestrzeni własnego mieszkania.

EWA RUCIŃSKA
Absolwentka wydziału aktorstwa dramatycznego
w Cours Florent i INALCO w Paryżu, studentka
wydziału reżyserii krakowskiej AST. Laureatka nagrody Jacques 2013 za najlepszy debiut reżyserski
oraz nagrody P’tit Molière, a także nagrody ZAiKS-u na 7. Forum Młodej Reżyserii. W Polsce współpracuje m.in. z Operą Narodową w Warszawie jako
asystentka Mariusza Trelińskiego. W lutym 2018
zadebiutowała spektaklem Świętoszek w Teatrze
Żeromskiego w Kielcach.

JÓZEFINA WOJTKIEWICZ
Aktualnie na etapie marzeń, niestworzonych historii i ciągłych poszukiwań. Najbadziej nieszablonowo
myśli w zakresie szablonów. Mimo, że stara się wychodzić poza ramy, są one właśnie tym co ją określa. Nie potrafi funkcjonować bez porannej kawy
i wieczornej herbaty.

WERONIKA SIEMIŃSKA
Teatrem zainteresowała się dopiero niedawno, ale
już wie, że zakochała się po uszy. Lubi twórcze
działania, a także jabłka i czekoladę.
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AKTORSTWU
ZAWDZIĘCZAM
SAMO DOBRO
Jan Rejman: Skąd wzięła się u pana pasja do aktorstwa?

w szkole teatralnej, ukuł takie powiedzenie: „Nie
da się w aktorstwie występywać”, specjalnie jakby przeinaczając to polskie słowo na takie szalenie
niechlujne. Nie da się występywać. Jeśli to nie jest
przeżyte, jeśli to nie jest przepuszczone przez komórki, jeśli nie ma rozbioru psychologicznego postaci, nad którą się pracuje, to jest wszystko o kant
dupy potłuc. To jest niewarte funta kłaków, a różnica jest ogromna.
JR: Teraz też?

Krzysztof Strużycki: Wiesz, to się zwykle rodzi
w dzieciństwie. W dzieciństwie zawsze spędzałem
wakacje u babci w Górach Świętokrzyskich. U babci nie było telewizora, więc chodziłem do sąsiadów.
Hitem wtedy była Stawka większa niż życie i sobie
pomyślałem: „Kurcze, jaki fajny ten Mikulski, jaki
fajny agent, fajnie byłoby takiego agenta zagrać”.
To były pierwsze fascynacje. Oczywiście, miałem
też zeszyty z aktorami i z tekstami piosenek. Jednocześnie w szkole doświadczyłem paru epizodów
z konkursami recytatorskimi. To się rodzi tak bardzo
niewinnie i szlachetnie. Zawsze mnie drażni, kiedy
aktorom zadaje się takie pytanie i oni wymyślają
jakąś cudowną historię: „Właściwie nie miałem tego
robić, ale przypadkowo stawiłem się na egzamin”.
To jest wszystko kit, ja w to nie wierzę, to jest na
użytek mediów czy na użytek jakiejś ciekawej historii. Moja historia jest prosta.
JR: Czy zauważa pan jakieś różnice, szczególnie
u aktorów młodszego pokolenia?
KS: Teraz?
JR: Tak, patrząc na czas, kiedy pan studiował
i uczył się aktorstwa i teraz, kiedy pracuje pan
z młodymi aktorami.
KS: Bardzo lubię pracować z młodymi aktorami.
I młodymi reżyserami, ponieważ to jest ich szansa. Ja jestem czterdzieści lat na scenie, w związku
z czym coś tam wiem, coś tam potrafię, coś tam
umiem. Aczkolwiek to jest też złudne, ponieważ
każda rola wymaga zupełnie innego podejścia,
nie da się odcinać kuponów od tego zawodu. Mój
starszy kolega, Krzysio Majchrzak, który wykłada
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KS: Tak, teraz. Ja miałem jeszcze to szczęście, cholera. Miałem swoich profesorów – Łomnickiego,
Holoubka, Kaliszewskiego, Mrozowską, wielką polską aktorkę – i te osoby jednak niesamowite piętno
odciskają na studentach. Nawet się mówiło, że po
czterech latach z Łomnickim ze szkoły wychodziło
co najmniej pięciu Łomnickich, bo starają się być
tacy jak on i naśladować go. Oczywiście, znajdują
potem swoją drogę i to jest wspaniałe. Gorzej jak
zostają w tych postaciach, czy wychodzi ze szkoły na przykład pięć Zofii Kucównych. Dobrze jest,
jeżeli ten rozwój następuje potem w teatrze i jest
takim naturalnym rozwojem. Natomiast oni niezmiernie pilnowali „słowa”, czyli tego, co na scenie
jest i musi być wyraziste, musi być mocne, musi
być oprawione prawidłową emisją. Teraz u młodych
aktorów widzę niesłychane niechlujstwo. Zresztą
prowadziłem wiele razy zajęcia z młodymi aktorami
i to były moje główne uwagi: „Niechlujnie mówisz,
mówisz tak, że cię nie rozumiem. Pędzisz, zacierasz samogłoskę [z przesadą], która jest budulcem
każdego zdania w języku polskim”. Spółgłoska daje
wyrazistość, a samogłoska daje melodie mówienia.
Przedłużona samogłoska daje możliwość nawet
ukrycia swoich wad, seplenienia i innych. Holoubek
to genialnie stosował. Poprzez przedłużenie samogłoski był fantastycznym oratorem. Młodzi aktorzy
są również nieprzygotowani, jeżeli chodzi o ciało.
Nie wiem na czym to polega, może na tym, co się
ogólnie dzieje, że dzieci na przykład prawie nie mają
wf-u w szkołach, że to jest wszystko gdzieś zaniedbane. Myśmy cały czas grali w piłkę, w siatkówkę.
Nie oglądaliśmy, jak się gra w siatkówkę na komórce, co teraz robi większość młodzieży. To jest znamię czasu, lecz nie można się dać pochłonąć temu

piekłu komputerowemu.
JR: W aktorstwie trzeba być wysportowanym?

„Jest źle”. „A co byś powiedział, żebym zrobił tak?”.
Wtedy mogę proponować.

KS: Tak, ten zawód wymaga niesłychanej sprawności fizycznej, kondycji, jakiegoś podstawowego
opanowania ruchu, gestu, koordynacji ruchowej,
która jest możliwa tylko wtedy, jeśli ćwiczymy. Ja
w tej chwili wyglądam jak wyglądam, jestem grubym facetem, natomiast codziennie przepływam
kilometr na basenie po to, żeby utrzymywać się
w odpowiedniej kondycji. Próby w teatrze są ciężkie, to jest bardzo ciężki zawód. Szczególnie te próby przedpremierowe, one trwają nieraz całą noc. To
wymaga zdrowia, krótko mówiąc.

JR: Czyli uważa pan, że reżyser ma pewien priorytet?

JS: Czy u reżyserów, z którymi pani pracował, też
zauważa pan taką różnicę pokoleniową?
KS: Fajnie, jeśli reżyser ma życiowe doświadczenie,
ale spotkałem też wielu fantastycznych młodych
reżyserów, fantastycznie myślących, z otwartymi
głowami, korzystających z propozycji aktora, potrafiących to połączyć ze swoją koncepcją – to
daje wielką radość z pracy, jeśli ma się takich ludzi
wokół siebie.
JR: Jak bardzo fundamentalna jest praca reżysera
z aktorem? Jakie są plusy i minusy tej współpracy?
KS: To jest kwestia zaufania. Podejmujemy pewne
ryzyko artystyczne. Musimy podjąć pewien dialog
w zaufaniu. Nie wyobrażam sobie pracy, kiedy ja
reżysera nie lubię, czy on mnie nie lubi, czy ja nie
wykonuję tego, o co on prosi.

KS: Ostatecznie on podpisuje nazwiskiem to, co
robi. To jest ogromna odpowiedzialność. Ja w ogóle podziwiam reżyserów, ponieważ oni są odpowiedzialni za ludzi i za to, w jaki sposób prowadzą aktora. Oczywiście, mogą się mylić i efekt artystyczny może być porażająco niskiej jakości, natomiast
zaczynamy od pełnego zaufania. Potem możemy
się kłócić, walczyć, ale walczymy w jakiejś sprawie.
Walczymy o to, żeby nie sprzedać publiczności,
która kupiła – w tej chwili nie tani już – bilet, czegoś, co jest poniżej pewnego poziomu artystycznego.
JR: W jakich rolach najbardziej się pan widzi? Jakie
są pana ulubione?
KS: Na początku mojej zawodowej kariery byłem
pięknym szczupłym chłopcem z włosami do ramion
i byłem obsadzany w rolach eterycznych młodzieńców, jak Femios w sztuce Wyspiańskiego Powrót
Odysa, takich efemerycznych poetów. Zwykle to
byli tak zwani dobrzy ludzie. Rozsmakowałem się
w aktorstwie dopiero wtedy, kiedy wraz z wiekiem
i moją zmianą fizyczną, która następowała, zacząłem być obsadzany w różnych rolach. I skurwieli
jakichś i bandziorów, generalnie takich, o których
widz mógł pomyśleć: „O, to jest zła postać”.

JR: Nigdy nie miał pan takiej sytuacji?

JR: Tak jak mogliśmy ostatnio zobaczyć w Mieście
białych kart?

KS: Oczywiście, miałem, wściekałem się, dyskutowałem, podawałem argumenty, ale robiłem to zawsze wtedy, kiedy starałem się najpierw zrobić to,
o co on prosi. Jest cała grupa aktorów tak zwanych
dyskutantów. Na przykład, reżyser mówi: „Weź to
krzesło, przejdź przez scenę i usiądź”. [Imitując drugą osobę]: „No wiesz, ale ja bym tak nie zrobił, ja
bym zrobił to...”. Nie. Nigdy nie miałem takiej zasady
czy takiej potrzeby, czy pokusy, żeby tak zrobić.
„Dobra zrobię to, usiądę, no i co ty na to?”. Mówi:

KS: Właśnie, to jest jakby przeciwko mnie, ja jestem
zupełnie inny, staram się być radosnym, uczciwym
człowiekiem, kochającym ludzi, i tak też mnie ludzie
odbierają na co dzień. Natomiast to było zupełnie wbrew mojemu wnętrzu. To też pięknie opisał
Bernhard, taki austriacki dramaturg, który mówił:
„W każdym z nas tkwi morderca, wystarczy go tylko ośmielić”. To znaczy – w każdym z nas jest jakaś warstwa zła lub czegoś, co jest nieodkryte lub
czego boimy się dotknąć. Mam tę przyjemność, że
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mogę to robić na scenie i nie sprawiać tym nikomu
krzywdy. To jest efekt takiej produkcji artystycznej,
która potem ma swoje ujście w graniu codziennym
i pokazywaniu tej postaci czy bycia tą postacią.
W związku z tym, to nie jest niebezpieczne, że obudzę w sobie coś, w co raptem się zmienię i będę
zupełnie innym człowiekiem. To jest ogromna przyjemność, ta różnorodność ról.
JR: Ma pan jakąś ulubioną rolę i czy ma pan sposób, aby ją doszlifowywać?
KS: Zagrałem w tym teatrze około sto czterdzieści
ról. Trochę inaczej wygląda spektakl premierowy,
ale już inaczej wygląda spektakl dwa tygodnie później. Nigdy nie jest tak, że na premierę wszystko
jest na sto procent zrobione. Istnieje pewna doza
improwizacji w niektórych momentach i jeszcze łapania nastrojów, budowania tej postaci. Właściwie
kiedy aktor wychodzi na scenę, to tworzy po- stać,
dopóki ją gra. Każdy wieczór jest inny. To nie jest
jak w filmie, że za każdym razem będzie takie same.
Przez to ten zawód jest fascynujący. Podczas każdego wieczoru można sobie pozwolić na odrobinę
czegoś nowego. Pracowałem ze świetnym reżyserem litewskim Oskarasem Korsunovasem, który powiedział: „Bądź gotowy na osiemdziesiąt procent,
dziesięć zostaw sobie jeszcze na poszukiwania, na
dopracowywanie tej postaci, ale te następne dziesięć zostaw sobie każdego wieczoru na twórczość”.
To znaczy – jeśli przyjdzie ci do głowy zagrać coś
inaczej, to zrób to, ale to musi wynikać z wnętrza
i z tego, jak cię poniesie, jak danego wieczoru odpowie ci partner, bo też każdego wieczoru nie odpowie ci tak samo. Słowa będą te same, ale nie odpowie ci emocjonalnie tak samo. Może mieć gorszy
dzień, może być smutny. To się wszystko odbija na
scenie. Może nie ta pogoda, nie takie ciśnienie. To
jest bardzo złożony proces. Dlatego te 10 procent
można zostawić sobie na ten refleks.
JR: Pamięta pan jakąś historię przygotowywania się
do roli? Jakie są pana procesy myślowe przed wejściem na przykład w takiego bandziora?
KS: Trochę czytam wokół autora i tego, co on napisał, i sporo oglądam. W tej chwili możemy sobie
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obejrzeć w filmach czy produkcjach telewizyjnych
pewne pierwowzory tej postaci, którą grasz. Fajnie
jest coś takiego obejrzeć i pomyśleć przez siebie:
jak ja bym to zagrał?
JR: Ma pan swoje ulubione postaci?
KS: Oj, za dużo by wymieniać. Bardzo lubię tę rolę,
którą teraz gram w Mieście białych kart. Bardzo też
lubiłem grać z Jurkiem Radziwiłowiczem Don Carlosa w Don Juanie, ministra kultury, którego grałem
w Viva la Muerte, sztuce opartej na tekstach Gombrowicza i wiele więcej.
JR: A jak jest to zupełnie nowa postać?
KS: To jest wtedy kwestia rozmów z reżyserem.
Gdybyś ty był teraz reżyserem, spytałbym: „Słuchaj, gram taką i taką rolę, ja myślę o niej tak, tak
i tak, tak rozczytałem tę postać. Czy możesz mi
powie- dzieć coś więcej o tej postaci?”. To się zaczyna od rozmowy. Potem buduje się emocje na
tekście, który się dostaje. Bardzo łatwo jest zagrać
agresję, jest ona najprostszym środkiem wyrazu.
[krzyczy agresywnie] „A CO TY TAM ROBISZ!?
CHODŹ TU!”. To jest bardzo proste, ale to wszystko
można zagrać zupełnie inaczej, a będzie równocześnie groźne. [cicho i tajemniczo z grozą] „A co ty
tam robisz? Chodź tu”. Dwa stopnie wyrazu, zupełnie różne, i nie wiadomo który jest mocniejszy, być
może ten drugi.
JR: Jeśli agresja jest najłatwiejsza, to co jest najtrudniejsze?
KS: Najtrudniejszą formą jest jednak komedia. Bardzo trudno jest wywołać szczery śmiech u publiczności.
JR: Ponieważ humor jest subiektywny?
KS: Tak. Można się posłużyć tak zwaną w języku
aktorskim „siekierką”. To znaczy już tak grać i tak
naciągać, że publiczność śmieje się, ale już z pewnym politowaniem. Komedia wymaga finezji, refleksu, inteligentnego podania tekstu, przymrużenia
oka, dwuznaczności w tym, co gramy i co mówimy.

Dopiero ta dwuznaczność powoduje zaciekawienie
widza i wtedy pojawia się szczery śmiech. Agresja
i wywołanie śmiechu to dwa zupełnie różne światy.
JR: Kiedy do mojej szkoły lub miasta przyjeżdża
teatr, zazwyczaj grają komedie. Jak pan myśli, dlaczego biorą się za tę najtrudniejszą formę?
KS: To jest też troszkę związane z publicznością
i czasami, w których żyjemy. Jesteśmy zachęcani
do kupowania wszystkiego, jesteśmy bombardowani informacjami wszędzie, ale też wieści ze świata
nie są budujące. Nie pokrzepia nas to, co się dzieje na świecie, jak ten świat wygląda, że za chwilę się udusimy z powodu smogu i że praktycznie
zniszczyliśmy planetę. W związku z tym wszystkim
również oczekiwania publiczności są zupełnie inne.
Cała rzeczywistość, która istnieje wokół nas, nie
jest miła, umówmy się. To nie jest piękny i bezproblemowy świat. Komedia daje możliwość oddechu,
myślę, że twórcy, kombinując materialnie i chcąc
sprzedać pewien produkty, biorą to wszystko pod
uwagę. To jest trochę schlebianie gustom publiczności – i nie mówię, że to jest złe, jeśli ma odpowiednią formę. Natomiast trochę się tak stało teraz
w teatrze, że ten produkt jest najłatwiej sprzedać.
Mąż mówi do żony [odgrywa scenkę]: „Chodźmy
do teatru”. „Ale na co pójdziemy? Na Biesy czy
Wesele Fonsia?” „Chodźmy na Wesele Fonsia, to
się pośmiejemy”. Oczywiście, ludzie zainteresowani teatrem będą śledzić te poszczególne produkcje
ambitne i jakby nieschlebiające temu gustowi zabawowemu. Najgorzej jak przychodzi publiczność,
która rechocze. Tak to nazywam w komedii. Która
przychodzi na spektakl, żeby się wyrechotać. Teatry, prowadząc swoją politykę, wybierają repertuar
lżejszy po to, żeby przyciągnąć publiczność. Jeśli
publiczność się przyzwyczai do teatru i odwiedza
go, łatwo jest potem zaproponować coś innego,
coś, co jest sztuką przez większe „S”. Teatr musi
sobie wychowywać widza.
JR: Jak się zaczęła pańska historia z profesjonalnym dubbingiem?

z teatru, Andrzej Bogusz, teraz już legenda dubbingu polskiego, został reżyserem dubbingu i zapraszał mnie do tego chyba przez trzy lata. Ponieważ
ja miałem robotę w teatrze i funkcjonowałem też
w objeździe, to odmawiałem. Mówiłem, że się nie
nadaję, że nie umiem. Któregoś dnia zadzwonił, że
taka świetna reżyserka, pani Biedrzycka, zaprasza
mnie. Poszedłem do tej pani Biedrzyckiej i była też
śmieszna historia, kiedy powiedziała mi, żebym
poprawił sobie coś w tekście, bo inne słowo tam
będzie. Ja na to, że nie wziąłem długopisu ze sobą,
na co ona mnie opieprzyła i powiedziała, że nie jestem przygotowany do dubbingu [śmiech]. To była
moja pierwsza lekcja w tej branży. Okazało się, że
w jakiejś tam amerykańskiej kreskówce zagrałem
takiego pilota wariata. Właściwie nie miałem słów,
tylko nieartykułowane dźwięki. Cała ta postać zbudowana była tylko na tych dźwiękach. Jej się to tak
podobało, że mówiła, że muszę do niej przychodzić. Kiedy zmarła, reżyserię przejął Andrzej Bogusz
i zapraszał mnie właściwie do każdego dubbingu.
Ogromnie to polubiłem. Kiedyś się nagrywało tak,
że stało z piętnaście osób przy jednym mikrofonie
i trzeba było się przebijać i dochodzić do tego mikrofonu. W tej chwili przez komputerowy i cyfrowy
zapis dźwięku nagrywasz sam. To jest niesłychanie
higieniczna robota, bo sam stoisz przy mikrofonie,
dostajesz do słuchawek kolegów, którzy już nagrali
swoje kwestie lub oryginał z obrazem. To wymaga
pewnego refleksu i wstrzelenia się w usta postaci,
które są na ekranie. Chociaż teraz to też mogą zrobić komputerowo. Utknąłem w dubbingu na wiele,
wiele lat. Bardzo lubię tę robotę. Do tej pory zrobiłem około czterysta nagrań.
JR: Ma pan jakieś ulubione?
KS: Myślę, że Smerfy. Tam grałem Śpiocha i Ciamajdę. W filmach bardzo lubiłem serial Karol Wielki,
w którym grałem doradcę Karola Wielkiego. To była
też świetna postać, bo on był taki piskorz, co doradzał, ale nie za bardzo tego króla cenił, tak więc też
fajnie było przetworzyć to sobie.
JR: Dlaczego gra pan w tak niewielu filmach?

KS: Zaczęło się bardzo śmiesznie, ponieważ jeden
z kolegów, którego Jerzy Grzegorzewski zwolnił

KS: Właśnie zastanawiałem się, co mogę ci powie27

dzieć o tych filmach [śmiech]. Zagrałem w czternastu filmach i nie były to duże role. W paru serialach też, głównie niestety sędziów i prawników.
Grałem w Klanie, Barwach szczęścia, Na Wspólnej.
To się stało przez to, że jak zaangażowałem się tu
do teatru, a dyrektorem wówczas był Józef Szajna,
wspaniały dyrektor, miałem strasznie dużo pracy.
Teraz, kiedy jestem już bliżej emerytury, rzadziej
jestem obsadzany, ale to też z racji wieku, teatr jest
dla młodych, chociaż gram i nie mogę narzekać. To,
co mógłbym zagrać i to, co odmówiłem, na przykład z różnych względów w stanie wojennym, było
spowodowane tym, że nie mogłem zrezygnować
z etatu w teatrze. Wchodząc w serial, musisz poświęcić te dwa, trzy lata tylko temu. Mnie bardzo
zależało na teatrze, na byciu tu i spotykaniu tych
wspaniałych ludzi: Fronczewskiego, Budzisz-Krzyżanowskiej, Talara, Walczewskiego i Mrozowskiej,
Chodakowskiej, no po prostu tuzów polskiego teatru, z którymi miałem przyjemność grać i od których się uczyłem. A praca w filmie polega na czekaniu. Siedzisz i czekasz. Po prostu nie miałem na
to czasu.
JR: Nawiązując do tych wymienionych sławnych
osób: czy miał pan kiedyś jakiś wzór do naśladowania? Lub nadal pan ma?
KS: Tak, oczywiście, ale to raczej dotyczyło postawy zawodowej. Łomnicki na przykład niesłychanie dopracowywał słowo i każdy gest. Można
było z każdego z nich coś brać dla siebie. Piotrek
Fronczewski genialnie operował głosem, właściwie
mógł zaczarować widza, jedynie stojąc na scenie.
To była dobra nauka. Kiedy reżyser mówił, żeby
zrobił coś inaczej, Marek Walczewski od razu miał
dziesięć propozycji i każda była dobra. To też była
nauka od Marka, że można mieć swoje propozycje
i można proponować na wiele różnych sposobów.
Na pewno każda postać była na tyle fascynująca,
że można było brać coś dla siebie. Zresztą w aktorstwie całe życie się uczymy. Każda nowa rola, którą
dostaję, jest do przepracowania. Do przepuszczenia
przez własny organizm.
JR: Wspominał pan, że w filmie przeszkadzało panu
ciągłe czekanie. Czy jest coś, co panu przeszkadza
w teatrze?
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KS: Mnie zawsze przeszkadzała tak zwana za duża
pewność siebie.
JR: U aktorów?
KS: Tak. Dostają role i mówią: „Wszystko wiem”.
Nieprawda, nic nie wiesz. Tego nie cierpię. Takiej
nierzetelności, ponieważ teatr wymaga pokory
i szacunku. Głównie w stosunku do samego siebie
oczywiście. Ale jak widzę takie zachowania, to mnie
krew zalewa, ponieważ ludzie zapłacą za ciebie pieniądze. No i za co zapłacą? Za twój jarmarczny występ? Nie. Płacą za zawodowstwo, profesjonalizm.
Za wysokiej jakości produkt.
JR: Wracając do pana przeszłości, czy jest coś, co
chciałby pan wiedzieć przed pójściem do szkoły
aktorskiej?
KS: Już po kilku latach w szkole aktorskiej siedziałem z ramienia studentów w komisjach kwalifikacyjnych, które odbywają się przed egzaminami i zawsze osoby, które chcą zdawać do szkoły teatralnej
namawiałem, aby szli na te komisje. To jest pierwsza
profesjonalna ocena, ponieważ siedzą tam profesorowie z różnych dziedzin: ktoś od słowa, ktoś
od ruchu, od scen. Przychodzi kandydat i pytają
go: „Co pan przygotował?”. Głównie przychodzili
ludzie z marzeniami, ale czasami te marzenia nie
miały nic wspólnego z ich obecnością na scenie.
To jest okrutne, ale tak w teatrze jest. Dlatego kiedy ludzie mnie pytali, czy mają zdawać do szkoły
aktorskiej, to zawsze odpowiadałem, że nie wiem.
Przyjdź, paru ludzi da ci kilka uwag i dużo się z tego
wynosi. Lepiej pójść tam niż od razu na egzamin,
bo na egzaminie litości nie ma. Dlatego fajnie się
pojawić, zapoznać i próbować. Trzeba oczywiście
ćwiczyć, coś czytać, zapoznawać się z literaturą.
Ja wszystkich namawiam do czytania na głos, bo
prowadzę też takie zajęcia ze sztuki występu publicznego i emisji głosu na SGH i mam doktorantów,
a nawet profesorów, którzy wchodzą na salę i nawet nie wiedzą jak się zachować, a mają prowadzić
wykłady dla studentów, czasami nawet wielogodzinne.
JR: Słyszałem też takie opinie, że szkoła aktorska
nie jest tak naprawdę bardzo przydatna.

KS: Nieprawda, ja się z tym nie zgadzam. Mnie była
bardzo potrzebna i bardzo dużo się nauczyłem. To
są ciężkie studia. Kiedy ja zdawałem, na jedno miejsce były 24 osoby, więc fajnie jest też prześlizgnąć
się przez to sito. Jeśli ktoś poważnie myśli o tym
okrutnym zawodzie, to jak najmocniej polecam.
JR: Czy czuje się pan spełniony? Jako aktor, artysta i człowiek?
KS: Tak, aczkolwiek nie widziałem aktora, który czuł
by się spełniony do końca.
JR: A kiedy pan to odkrył w swoim przypadku?
KS: Kiedy przygotowywałem swoje CV, zorientowałem się, że mam za sobą kawał życia scenicznego.
Na co dzień się o tym nie myśli, ale dotarło to do
mnie, kiedy zobaczyłem to na papierze. Więc mogę
powiedzieć, że czuję się spełniony, chociaż nie do
końca, bo aktor zawsze chce być aktorem i zawsze
chce grać, nawet będąc już w podeszłym wieku.
Ja miałem też szczęście, że z tym teatrem objeździłem cały świat. To jest nie do przecenienia. Ale
realizowałem się też w innych dziedzinach. Napisałem książkę, wydałem swoje wiersze, teraz będę
wydawał drugi tomik, aktorstwo uruchomiło u mnie
pokłady innej wrażliwości. Aktorstwu zawdzięczam
samo dobro. Oczywiście, tak jest w tym zawodzie,
że jest pięć minut satysfakcji, radości i sukcesu
i bardzo długie godziny poniewierki – ale to pewnie
w każdym zawodzie tak jest, więc nie przywiązuję
do tego szczególnej uwagi.

KRZYSZTOF STRUŻYCKI
Aktor teatralny i dubbingowy. Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie w 1979
roku. Od tego czasu związany jest z Teatrem Studio. Występował tu w spektaklach Jerzego Grzegorzewskiego, Jerzego Kaliny, Zbigniewa Brzozy
oraz w dwóch produkcjach Oskarasa Koršunovasa
zrealizowanych na tej scenie (Bam, Sanatorium pod
Klepsydrą). Zagrał m.in. w Działaniach ubocznych
Allena w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (1988)
i Dantem 1992 Józefa Szajny. Stworzył także postać ponurego i tajemniczego Brighelli w Słudze
dwóch panów Rimasa Tuminasa (2006). W latach
1980–2019 jako aktor dubbingowy brał udział
w ponad czterystu produkcjach, podkładając głos
w bajkach i filmach dla dzieci takich jak: Smerfy,
Muminki, Pinokio, Przygody Olivera Twista czy Król
Maciuś Pierwszy.

JAN REJMAN
Licealista z Biłgoraja. Zainteresowany teatrem i filmem. Z dużymi marzeniami, ale małymi planami,
aby je spełniać.
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Punktem wyjścia do spektaklu Chroma stały się
życie i twórczość Dereka Jarmana, reżysera filmów
awangardowych, scenarzysty teatralnego, malarza,
poety. Jarman jako jawny homoseksualista promował kulturę queerową w Wielkiej Brytanii (do 1967
roku była ona uznawana za przestępstwo). W swoich filmach poruszał sprawy społeczności LGBT,
ukazywał powiązania między orientacją seksualną
a osobowością bohaterów. Z jednej strony był artystą o konserwatywnych poglądach, na wskroś
brytyjskim estetą i erudytą, z drugiej buntownikiem
wykluczonym przez brytyjskie społeczeństwo za
swoją homoseksualność, który wszystko, co robił,
uważał za akt polityczny i manifestację. W 1986 roku,
po ukończeniu zdjęć do słynnego filmu Caravaggio,
dowiedział się, że został zarażony wirusem HIV. Na
skutek postępowania choroby zaczął tracić wzrok.
Utrata tego najważniejszego dla artysty zmysłu stała
się podstawą eseju filozoficznego Chroma – Księga
kolorów. Jarman mimo postępującej choroby wciąż
tworzył, ale jego dzieła nabrały gorzkiego pesymizmu. Swój testament życiowy i artystyczny zawarł
w filmie Blue. Tytułowy niebieski to ostatni kolor,
który przed całkowitym zanikiem wzroku widział reżyser, dlatego też przez ponad godzinę na ekranie
wyświetlony jest błękitny kwadrat. Słyszane w tle
głosy (Tilda Swinton, Derek Jarman) przedstawiają
polityczną teorię i historię barw, skojarzenia i tajemnice, które się za nimi kryją. Te fragmenty poprzetykane są krótkimi, suchymi opisami postępów choroby i procesu leczenia.

szone i zapalane kolorowe reflektory. Po chwili jako
widzowie instynktownie zamykaliśmy oczy, myśląc:
„dość widzenia!”, by razem z głównym bohaterem
– Derekiem – osunąć się w kojący błękit i odnaleźć
w nim spokój. Ta nić porozumienia między nim i widownią nie tylko umieszczała widzów w roli świadków, lecz także pozwalała odczuć jego wewnętrzną
szarpaninę, brak zgody z własnym ciałem, rozdarcie
między „chcę” a „mogę” i rozpacz Jarmana, który
traci kontrolę nad swoim postrzeganiem.

Ten minimalistyczny w formie film sprawia, że całą
uwagę skupiamy na tym, co słyszymy. Zrobienie
spektaklu na jego podstawie jest więc zdecydowanie wyzwaniem. Widowisko teatralne opiera się na
zmyśle wzroku. Można więc śmiało powiedzieć, że
adaptacja teatralna dzieła Jarmana to już w punkcie
wyjścia eksperyment.

Pod koniec pojawia się czwarta postać – partner życiowy Dereka. Wprowadza do toczącej się opowieści nową perspektywę. Dokonuje natychmiastowej
desakralizacji, wybija przedstawienie z filozoficznego
nurtu. Śpiewa obraźliwe piosenki, wije się ekstatycznie na scenie w przykrótkiej koszulce i opalizujących
spodniach. Jednak nad sceną nadal ciąży ciemna
chmura strachu przed utratą. Mężczyzna uosabia
fizyczność – zazwyczaj niezręczną, brudną, wcale
nie górnolotną, Jej też Derek nie będzie już mógł
doświadczać.

Reżyser spektaklu – Grzegorz Jaremko – zdecydował się zagrać na zmęczeniu widza. Wielość bodźców wzrokowych, których od pierwszych minut dostarczył widowni, sprawiła, że podobnie jak Jarman
mieliśmy dosyć otaczającego nas chaosu. Nadmiar
ten budowała podłoga w psychodeliczne wzory, migoczący nieregularnie stroboskop, na przemian ga-

Oprócz całego spektrum środków wizualnych,
istotna była też mnogość scen i ich różnorodność.
Zaczyna się od nagrania, na którym trzy postacie
(lekarka, młoda dziewczyna i główny bohater) lecą
w kosmos – w Wielką Pustkę. Wnętrze statku kosmicznego wypełniają ciche rozmowy przestraszonych bohaterów o drodze w nieznane. Bo pustka
jest tu synonimem śmierci, do której nieubłaganie
się zbliżamy.
Zaraz potem fragment rozmowy Dereka z kobietą (lekarką, przyjaciółką?), która zadaje konkretne
pytania, przeprowadza badanie przy pomocy słów:
„Co ci jest? Jak się czujesz? Czego się boisz? Dokąd
zmierzasz? Po co tam?”. A on wije się jak piskorz,
ślizga się po podłodze, krzycząc: „Nie wiem!”. Płacze,
nie jest gotowy na to, co go spotyka, nie ma jeszcze
odpowiedzi na padające ze strony kobiety pytania.
I boi się, że choroba nie da mu czasu, żeby te odpowiedzi odnaleźć. Boi się, że umrze zagubiony.

Szybkie zmiany scen i ich charakteru potęgowały
uczucie zmęczenia. Po jakimś czasie dezorientacja
widza była już tak duża, że ciężko było skupić się
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na tekście, który miał stanowić dominantę. Wybicie
z transu, w który wprowadzał spektakl, wywoływało
w widzu wątpliwość czy to, co przed chwilą wzruszało, nie jest pozbawionym sensu wygłupem.
Chroma w ujęciu Jaremki w niespotykany sposób
podchodzi do zmysłu wzroku. Traktuje go bardziej
jak brzemię niż dar. Myślę, że łatwiej byłoby wyostrzyć tę perspektywę, wprowadzając powtarzalny
i w tym sensie czytelny dla widza motyw w świetle,
w scenografii albo w tekście, którego można by się
uchwycić i wracać z każdej sceny-eskapady, jak po
sznurku do bazy. Może pomogłoby to w odnalezieniu
się w skomplikowanym świecie Blue. Czuć było, że
spektakl jest efektem silnej fascynacji postacią Dereka Jarmana. Dzięki temu był bardzo emocjonalny,
jednak niektóre wątki, może oczywiste dla twórców,
domagają się wyjaśnienia. Bez tego widz, który przychodzi do teatru, nie znając wcześniej twórczości artysty i szczegółów jego życiorysu, pozostaje wobec
tego, co dzieje się na scenie, bezradny.
Zaletą Chromy jest zabawa formą i śmiałe wykorzystanie przestrzeni. Spektakl był grany we foyer
teatru, widzowie siedzieli na podłodze, a aktorzy
nie tylko krążyli wokół, ale też wspinali się na balkony piętro wyżej. Przedmioty codziennego użytku
świetnie sprawdzały się w funkcji wieloznacznych rekwizytów. Derek deklamujący poezję nowoczesną,
ubrany w strzały na przyssawki – istota groteski. Na
pochwałę zasługują również futurystyczne kostiumy.
Połączenie ciosanej formy z mnogością faktur to dowód na godne podziwu wyczucie kostiumografa.
Bardzo podoba mi się taka odwaga w teatrze. Reżyserzy nie boją się uczynić tematem przedstawienia
abstrakcyjnych zjawisk czy fenomenów takich jak
kolor. Jeśli świat jest tylko chwilowym zakłóceniem
w swobodnym przepływie światła, chłońmy nie tylko
promienie bijące od słońca, ale i od reflektorów scen
teatralnych.

ANNA RÓŻA ŁUKASIK
Licealistka rozkochana w teatrze, wciąż nie może się
zdecydować, czy chce go tworzyć, czy o nim pisać;
jak wszystko zawiedzie – otworzy bar.
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NIE UFAM
OSOBOM,
KTÓRE SĄ
PEWNE
Z GRZEGORZEM JAREMKĄ ROZMAWIA
FILIP SZUCHTA
Grudniowe, niedzielne popołudnie, za dziesięć minut piętnasta. Czekam na reżysera Chromy, który
zapowiedział już swoje spóźnienie. Wchodzi do
Baru Studio dziesięć minut po czasie. Po przywitaniu informuje, że musi jeszcze kupić sobie herbatę,
bo zimno, gardło i w ogóle głowa boli. Pokornie kiwam głową i w milczeniu zasiadam do ostatniego
przejrzenia materiału, przygotowanego wcześniej
do wywiadu.
Po wstępnych ustaleniach, idziemy na górę, przechodząc przez foyer, w którym po raz ostatni
w tym roku (8 grudnia) ma być zagrana Chroma. Na
podłodze leży więc charakterystyczna wykładzina przedstawiająca kolorowe złudzenie optyczne,
a w rogu czeka scenografia Daniela Burena. Rozmawiamy w Stolarni, siedząc przy długim stole.
I
Co, według Ciebie, jest ważniejsze w Chromie:
światło czy wzrok?
W spektaklu mówimy raczej o utracie wzroku — zakrywać oczy to nie dopuszczać do nich światła.
Gdzie wobec światła i wzroku stoi zatem w Chromie kolor? Czym był dla Jarmana?
Kolor był dla Jarmana narzędziem poznania i źródłem głębokiej tajemnicy. Jarman przypatruje się
w Chromie alchemii koloru — choćby w obszernym
fragmencie o procesie uzyskiwania ultramaryny
przez Yves’a Kleina. Zajmuje się też jego filozofią,
często przywołuje Kanta i Wittgensteina. Poza tym
Jarman poprzez kolor przypomina sobie bliskich
oraz przywołuje dzieciństwo, dzięki czemu zachowuje kontakt z przeszłością. Brązowy kojarzy mu
się z zapachem domowego ciasta i karmelowym
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płaszczem ciotki... Ale z upływem czasu kolory
zmieniają się, blakną. To oznaczałoby, że wszystko,
co jest przez Jarmana odbierane, jest spaczone.
Można powiedzieć, że wyblakły kolor zniekształca
zachowany w pamięci obraz matki, a utrata pigmentu potrafi zakrzywić rzeczywistość...
Najważniejszym kolorem w życiu Dereka był niebieski — kolor o głębokiej symbolice. Czy on utożsamiał się z nim? Lubił go?
Jarman pod koniec życia niemal całkowicie stracił wzrok wskutek choroby, a niebieski był ostatnim kolorem, który widział. Można powiedzieć, że
niebieski był dla niego pomostem między życiem
a śmiercią. Podobno podczas odklejania się siatkówki oka widzi się właśnie na niebiesko... Warto
dodać, że Jarman używał bardzo specyficznego
niebieskiego. Ukradł odcień od Kleina, dla którego
niebieski też był totalny. Obaj mieli na jego punkcie
obsesję.
Według mnie niebieski wyraża pragnienie spokoju. Sam Jarman też go bardzo pragnie. A jednocześnie go nie znajduje. Czy to jego osobista
porażka?
Ostatni film Jarmana — Blue — to ekran w całości wypełniony błękitem... To zaskakujące, bo jego
wcześniejsze filmy przypominały raczej punkowo-barokowe tripy. To tak, jakby czyjaś wyobraźnia
pod koniec życia się skurczyła i zredukowała do
jednej formy, jednego koloru. Jarman próbuje osiągnąć spokój poprzez radykalną odmowę reprezentacji i świadomą rezygnację z obrazu.
Przejdę do scenografii autorstwa Daniela Burena, która była w tym spektaklu narzucona. Czy
Chroma została wymyślona przed, czy po zobaczeniu prostopadłościanów?
Stało się to prawie jednocześnie. Dostałem projekty, które Daniel Buren przesłał do teatru. Były
to odręczne szkice zrobione ołówkiem i kredkami.
Z czasem zacząłem odkrywać podobieństwa między Burenem a Jarmanem. Zamarzyłem o ich spotkaniu w ogrodzie z kolumn we foyer teatru...
Z kolei we foyer wyrosło światło stroboskopowe. Czy ono jest naprawdę tak straszne, jak je

Chroma maluje? Przecież wiele osób uwielbia jego
uroki, w klubach czy na koncertach, gdzie światło
łączy się z muzyką. Czy przypisane stroboskopowi chłód i sztuczność faktycznie negatywnie
wpływają na bawiących się?
Scena o stroboskopie powstała w oparciu o rozmowę Jonasa Mekasa i Steve’a Durkee’ego opubli- kowaną w „Movie Journal”. Mekas, pionier
eseju filmowego, był pod wpływem performansów
multimedialnych grupy Exploding Plastic Inevitable
skupionej wokół Andy’ego Warhola pod koniec lat
60. Stroboskop to dla niego coś więcej niż rodzaj
światła, to coś więcej niż zjawisko fizyczne... Według Mekasa stroboskop „przecina” człowieka na
klatki — człowiek włącza się i wyłącza, uruchamia
się i zatrzymuje. Ta „stroboskopowa koncepcja tożsamości” oznacza, że nie jesteśmy czymś stałym,
ale fragmentem, migawką. Podczas prób kluczowy
stał się dla nas też moment pomiędzy, czyli moment ciemności. Ta ciemność to wyzwanie i przestrzeń na dokonanie jakiejś zmiany.
Na ile Jarman jest postacią, która mówi coś
o kondycji człowieka, a na ile to jednostkowy
przypadek?
Głos Jarmana nie jest uniwersalny — to głos queerowej części brytyjskiego społeczeństwa, marginalizowanej i wykluczanej. Jarman podkreślał
swoją indywidualność i odmienność, przywdział
płaszcz geja-inteligenta. Był wizjonerem, geniuszem, szaleńcem... Podczas prób zaczęliśmy jednak
dostrzegać, że był w tym wszystkim przemocowy.
Pudrował swoich aktorów jak Kantor... Nasz spektakl stał się przez to krytyczny — powiedziałbym
wręcz, że w jakimś sensie odrzuciliśmy autorytet
Jarmana.
—
Czas na przerwę
Podczas przerwy Grzegorz opuszcza Stolarnię,
a ja znów zostaję ze swoimi kartkami sam. Nurtuje
mnie ostatnia myśl – o Jarmanie wywołującym różne emocje... jego szaleństwo może nie każdemu się
podobało. Przychodząc na wywiad, miałem wrażenie, że był on w pewnym sensie pomnikiem, który
dla „odmieńców” wyznaczył kurs, trend, pewien po-

ziom świadomości. Tymczasem okazuje się, że takie
jego postrzeganie to tylko część właściwego ujęcia
tej fascynującej postaci.
—
II
Z Twoich wypowiedzi i poprzedniego spektaklu
pod tytułem Woyzeck wiem, że zgadzacie się
z Jarmanem w kwestii słabej męskości. To styk
prywatnej męskiej strefy seksualności z polityką,
kojarzonej bardziej z systemem, w którym czasem trzeba zrezygnować z siebie na rzecz dobra
ogółu. Czy uważasz ten problem za powszechny?
W Woyzecku opowiadaliśmy o presji związanej
z dorastaniem chłopców i o „słabej męskości”
jako świadomym wyborze. Jarman zajmował się
natomiast męską (homo)seksualnością. Wirusował
opinię publiczną kontrowersyjnymi interpretacjami
biblii (Sebastian), redefiniował wyobrażenia o artystach (Caravaggio) oraz próbował odczarować
mit imperium brytyjskiego… Jarman, podobnie
jak David Batchelor w Chromofobii, próbował na
nowo napisać historię sztuki. Batchelor w swojej
książce skupia się nie na stylach i konwencjach,
ale na kolorach. Dowodzi, że były one przez setki
lat stereotypowo przypisywane dzieciom, kobietom i enigmatycznemu „Orientowi”… Czerń i biel to
świat patriarchatu i władzy, kolor — to świat fantazji i słabości. Znamy to choćby z Czarnoksiężnika
z Oz… Historia koloru staje się więc historią wykluczonych, a Batchelor i Jarman są jak ultrafioletowe
lampy, których używają policjanci podczas wizji
lokalnych — pomagają demaskować, śledzić tropy.
Podobnie chcieliśmy postąpić w Chromie.
I tak nagle cała polityka to jeden wielki fałsz, który Jarman stara się zdemaskować kolorem. Czy
Jarman swoją odważną, bezkompromisową myślą
twórczą coś wywalczył?
Wydaje mi się, że Jarman chętniej czytałby Orlanda Virginii Woolf w zaciszu domowej biblioteczki,
niż szedł z transparentem na ulice Londynu. Jego
aktywizm był różny od tego, jak pojmujemy go dzisiaj. To był aktywizm intelektualny i wyrażał się bardziej w postawie życiowej.
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Odnajdujesz się w takiej postawie?
Chroma daje odbiorcy całkowitą wolność interpretacji. Książka Jarmana to prawdziwa kopalnia
inspiracji, ale też ryzykowna przygoda. Najbardziej
zafrapowała mnie jej struktura — z jednej strony to
pamiętnik odchodzenia, a z drugiej pełen anegdot,
erudycyjny esej.
Czy to, że to jest pokazane z perspektywy młodego człowieka, ma wpływ na odbiór?
Młody widz ma dziś sporo narzędzi do odbioru
sztuki, a przede wszystkim specyficzną wrażliwość.
Komunikujemy się za pomocą kodu, skrótu, symbolu. Chroma odpowiada właśnie temu modelowi
myślenia. Stworzyliśmy więc narrację asocjacyjną,
a nie linearną.
Mimo, że spektakl jest prywatnym, intymnym
przeżyciem, spojrzenie Jarmana chyba jednak
wpływa na jakieś większe, bardziej ogólne zagadnienia. Czy Chroma szuka prawdy, czy odcina się
od ważenia racji?
W spektaklu fantazjujemy o stworzeniu utopii,
w której nie musisz wybierać, ani opowiadać się
po żadnej ze stron. Marzymy o możliwości wzięcia
urlopu od rzeczywistości.
Jarman w swojej seksualności był bardzo świadomy, ukształtowany. To też jest w pewien sposób
wyjątkowe. Wyjątkowe, bo intelektualne i ponad
stereotypami, bardzo pewne. A wiele osób, szczególnie dziś, w natłoku informacji i w nieustannym
ważeniu racji ma wątpliwości i nie potrafi się jednoznacznie opowiedzieć. Na ile Jarman może być
dla nich przykładem, że warto próbować je rozwiewać?
Tylko po co? Wątpliwości często stymulują do
działania. Uważam, że zadawanie pytań jest wartościowsze niż udzielanie odpowiedzi. Nie ufam osobom, które są pewne albo są święcie przekonane
o tym, że coś wiedzą. W takiej postawie jest coś
niebezpiecznego.
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GRZEGORZ JAREMKO
Reżyser teatralny. Absolwent filologii polskiej na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz reżyserii na Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Był asystentem Krystiana Lupy,
Pawła Miśkiewicza i Michała Borczucha. Zadebiutował w 2017 roku Iwoną, księżniczką Burgunda
Witolda Gombrowicza w Teatrze Dramatycznym
im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. W 2019
roku wyreżyserował w TR Warszawa przedstawienie
Woyzeck na motywach dramatu Georga Büchnera
oraz Chromę na podstawie książki Chroma. Księga kolorów Dereka Jarmana w STUDIO teatrgalerii
w Warszawie. Laureat VII Forum Młodej Reżyserii
w Krakowie za spektakl Powrót Odysa według Stanisława Wyspiańskiego (AST w Krakowie, 2017) oraz
XIII Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu za reżyserię Iwony, księżniczki
Burgunda.

FILIP SZUCHTA
Absolutna większość rzeczy, które robi w ciągu kilku ostatnich lat, wynika z jego, szeroko pojętego,
zainteresowania człowiekiem. Z nim właśnie trafił
do humanistycznej klasy w XXVII LO im. Tadeusza
Czackiego w Warszawie, gdzie uczy się już drugi
rok. Tam odkrył pasję w sztuce teatru i literatury.
Dużo myśli, dużo pisze i próbuje związać z tym plany na przyszłość. Nie kryje zamiłowania do sportu,
warszawskich tramwajów i wyobraźni Christophera
Nolana.

NIC NIE MAM
DO UKRYCIA,
NIC NIE
CHOWAM
SPOTYKAMY SIĘ KILKA MINUT PRZED 17 W BARZE STUDIO. JEST ZA GŁOŚNO, WIĘC IDZIEMY
DO SALI PRÓB. TAM SPOTYKAMY BARTOSZA
BIELENIĘ I ZAMIENIAMY KILKA SŁÓW. OSTATECZNIE SIADAMY W GARDEROBIE.
Mateusz Pawlonka: Kiedy nastąpił moment pewności, że chcesz zostać aktorem?
Marcin Pempuś:
Gdzieś pod koniec podstawówki, miałem 13, może 14
lat – byłem ostatnim rocznikiem sprzed gimnazjów.
W Kłodzku, w teatrze stworzonym przez Mariana
Półtoranosa, była taka grupa, której część stanowili profesjonalni aktorzy. Wykształcili swoją kadrę
animatorów teatralnych, którzy prowadzili zajęcia
w różnych miejscach, między innymi w Polanicy
Zdrój, skąd pochodzę. W tej grupie był Krzysztof Papis, który był po Szkole Lalkarskiej i on też prowadził
zajęcia teatralne. I tak powoli się w to wdrażałem.
Mam wrażenie, że miałem bardzo dużo szczęścia,
bo po studiach trafiłem do Jeleniej Góry. W roku,
w którym skończyłem szkołę teatralną, Wojtek Klem
objął tam dyrekturę. On zrobił taki bardzo uczciwy
casting dla aktorów. Uczciwy dlatego, że przeprowadzali, go reżyserzy, z którymi się potem pracowało.
On wybrał pięć czy sześć osób, w tym mnie, i tak
zaczęliśmy pracę trwającą dwa lata. Tam poznałem
większość ludzi, z którymi potem pracowałem: Remigiusza Brzyka, Monikę Strzępkę, Natalię Korczakowską, nawet Krzysztof Garbaczewski się tam pojawił.
To był bardzo ciekawy czas, była tam super energia,
bardzo dużo się nauczyłem. Po- tem to wszystko się
rozpadło, z różnych powodów, między innymi politycznych, ale wcześniej była to świetna przestrzeń
do pracy. Przyjeżdżali tam Paweł Łysak, Maciej Nowak, Krzysztof Mieszkowski. Opowiadam o tym nie
bez powodu, bo tak naprawdę

Krzysztof mnie tam zobaczył i dalej to poszło.
W Teatrze Polskim jesteś od 2010 do 2016.
Jeszcze wcześniej przez chwilę byłem w Wałbrzychu. Nie trzeba chyba o Wałbrzychu dużo mówić,
bo to klasa sama w sobie. Trafiłem tam w zasadzie
tylko na pół roku, bo od razu poszedłem do Polskiego, właśnie na zaproszenie Krzyśka.
W tym samym roku dostałeś wyróżnienie za rolę
Olgierda/Czereśniaka w spektaklu Niech żyje
wojna!!! Moniki Strzępki na XVI Ogólnopolskim
Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.
To był zresztą jeden z najważniejszych spektakli,
w jakich brałem udział.
Jakie znaczenie ma z perspektywy kilku lat ta
nagroda? Pytam o to w kontekście twojej współpracy z Krystianem Lupą. Jak wyglądało wasze
pierwsze spotkanie?
Nie pamiętam do końca jak to było, bo jednak trochę czasu minęło. Na pierwsze spotkanie w teatrze
zostało zaproszonych bardzo wielu aktorów, a wiadomo, że obsada miała być w pewnym sensie ograniczona, więc Lupa stwierdził, że żeby nas poznać,
zrobi taki casting.
Już w ramach współpracy z Teatrem Polskim?
Tak. Powiedział, że zrobi coś w rodzaju castingu,
ale bardzo nie chciał, żeby to nazywać castingiem,
tylko improwizacjami. On je uwielbia. Siadaliśmy
przed kamerą i można było robić, co się chciało, w ramach zadanego tematu, w tym przypadku
tematem była poczekalnia. On siedział w pokoiku
obok, zamknięty, i sobie to oglądał. W gruncie rzeczy na samym końcu okazało się, że w ten sposób
się poznaliśmy. Nasze pierwsze spotkanie odbyło
się przez drzwi.
Dopiero u Lupy zaczynasz improwizacje?
Wielu reżyserów, z którymi wcześniej pracowałem,
też używało improwizacji. Może nie tak intensywnych i nie tak często, jednak spotkałem się z tym
wcześniej.
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Często w teatrze mamy wrażenie, że niezależnie
od spektaklu, aktorzy grają w zasadzie tak samo.
Uważam, że w twoim przypadku tak nie jest. Jak
ten spektakl wpłynął na kształtowanie się twojego teatralnego języka?
Nie wiem, na czym to może polegać, nigdy nie
zwracałem na to uwagi. Zresztą to Lupa kiedyś
powiedział – coś w stylu, że widzi, że mam sporą
łatwość w szczerości i bezpośredniości na scenie, w takiej autentyczności własnego ja. To było
wbrew pozorom bardzo ważne dla mnie. Na scenie
nie lubię kreacji i ściemy. Wiadomo, jestem aktorem, korzystam z różnych środków, ale najbardziej
cenię szczerość i wiarygodność. Najlepszym aktorem jest dla mnie taki, który przychodzi i mówi:
„Nic nie mam do ukrycia, nic nie chowam, mówię
to, co mówię i potraktujcie to jak moje”. Niektórych
rzeczy nie przeżywam prywatnie, ale staram się je
przeżywać w teatrze autentycznie, tak jak sam bym
je przeżywał.
Jak w takiej sytuacji przełamać w sobie niepewność i lęk przed potencjalną kompromitacją?
Ja do tej pory mam ten lęk. To nie jest tak, że to się
przełamuje – dlatego mówię o tym, że wykonuję
pracę, bo to jest jednak mimo wszystko za każdym
razem praca. Bardzo często mi pomaga, jak mówię
sobie, że mimo wszystko to jest tylko teatr i to jest
tylko spektakl. Gdyby ktoś mógłby mi cokolwiek
zarzucić, to mogę powiedzieć, że to jest tylko i wyłącznie rola. Choćby nie wiem, jak mogłaby być
szczera – to i tak jest to tylko rola.
W 2011 roku zagrałeś w spektaklu Jana Klaty Tytus Andronicus. Jaka jest różnica w pracy z Lupą
i Klatą?
To są dwa inne teatralne światy. Oni operują zupełnie inną estetyką, innym językiem. Wiadomo, że jeden i drugi jest reżyserem, jeden i drugi chce robić
spektakl, jeden i drugi potrzebuje do tego aktorów,
i to jest to, co ich łączy, ale cała reszta ich różni.
W Tytusie aktorami są Polacy i Niemcy. Jak się
pracuje, kiedy język partnera jest barierą?
To była ciekawa praca, ale bardzo mecząca. Mieliśmy scenariusz w trzech językach i korzystaliśmy
z nich równolegle, jako że wszystkie próby odby38

wały się po angielsku. Aktorzy niemieccy są bardzo
dobrzy, maja świetny warsztat, robią bardzo dobry
teatr. Ci, z którymi się spotkaliśmy, mieli wcześniej
do czynienia na przykład z Castorfem. Patrzyłem
na nich z dużym uznaniem.
Tytus to opowieść Klaty o polsko-niemieckich relacjach, z kolei Termopile polskie to gorzka refleksja o naszym narodowym braku wyobraźni politycznej i skłonności do niezgody. Jak odnajdujesz
się w tej tematyce?
Wiesz co, nie wiem jakbym miał z nim pracować,
jeślibym się z jego poglądami nie zgadzał. Nie interesuję się za bardzo poglądami Jana Klaty, ale
w takim sensie, że jak pracowaliśmy nad Termopilami i rozkminialiśmy, jak różne sceny pokazać, to
z większością tych propozycji się zgadzałem.
Była taka jedna ciekawa próba, w której on zadawał
nam pytania, jak my widzimy Niemców, a im zadawał pytanie, jak widzą Polaków. Usłyszeliśmy wiele
rzeczy pozytywnych i negatywnych, tak samo oni.
Nikt tam się o nic nie obraził, ale mogło być blisko.
Wtedy zrozumiałem, że on nie wysnuwa żadnej tezy
na początku, stara się na podstawie doświadczeń
naszych i Niemców coś wspólnie stworzyć.
W 2016 wziąłeś udział w serialu internetowym
Stolik i tam, zapytany co byś zrobił, jeśli miałbyś
wehikuł czasu, odpowiedziałeś, że przeniósłbyś
się w 3050 rok. W zapowiedzi Chromy piszecie:
„Chroma to kosmiczna podróż w poszukiwaniu
utopii (...) poszukujemy doświadczeń poza obrazem, zwracając się w stronę dotyku i intymności.
Nie chcemy opowiadać o heroicznym poszukiwaniu wolności, tylko desperackiej potrzebie odpoczynku”. Co odnajdujesz dla siebie w Chromie?
Chroma to nie tylko książka, ona była jedynie punktem wyjścia do poszukiwań. Obejrzeliśmy kawał
twórczości Dereka Jarmana w postaci filmów i obrazów. Mam wrażenie, że najważniejszym punktem
zaczepienia, od którego zaczęliśmy coś tworzyć,
była choroba Jarmana. On tę książkę zaczął pisać,
kiedy był już prawie niewidomy. Mam wrażenie, że
traktował obraz nie tylko jako kolor, kształt, światło, to, co widać gołym okiem, ale głębiej. Było to
dla niego bardzo osobiste i wiązało się z jakimś
przeżyciem. Ma się wrażenie, że kurczowo się tego

trzymał do samego końca, że nieustanie próbował
uchwycić emocje, które tkwią w obrazach.
W spektaklu jest dużo wątków homoseksualnych.
Derek Jarman walczył o prawa osób ze społeczności LGBT, z kolei św. Sebastian, którego grasz,
jest uznawany przez wielu za patrona gejów.
Jarman sam był gejem, więc myślę, że walczył po
prostu o swoje prawa; temat homoseksualizmu pojawia się w wielu jego filmach.
Jak pracuje się z Jaremką? Niedawno zadebiutował Woyzeckiem w Teatrze Rozmaitości.
On żartuje, że w zasadzie miał trzy debiuty: w Wałbrzychu, w TR i w STUDIO. To bardzo wrażliwy
i szczery reżyser, szczery z samym sobą. Jego
wrażliwość jest niesamowita, myślę, że może tym
dużo zrobić.
W styczniu gracie wznowienia Procesu. Grasz
tam Franza K. Czy po dwóch latach od premiery
zmienił się bezpośredni wydźwięk Procesu? Czy
bohater, którego grasz, z upływem czasu wymaga korekty? Czy to jest cały czas ten sam Franz?
Powiem banalną rzecz: my się zmieniamy, nasze
doświadczenia są inne, więc wiadomo, że ten Franz
też jest inny. A jeżeli chodzi o to, czy to jest teraz bardziej aktualne niż było dwa lata temu – nie,
myślę, że jest tak samo aktualne. Ta rzeczywistość
się nie zmieniła, jest chyba taka sama, idzie w tym
samym kierunku. Ten tekst był aktualny i w latach
dwudziestych, trzydziestych, czterdziestych i pięćdziesiątych, i dzisiaj. Jaka władza by nie była, ten
tekst jest cały czas aktualny. Ale właśnie przez to,
że on nie jest o konkretnej władzy, tylko o jej mechanizmach i o człowieku postawionym wobec tych
często bezwzględnych mechanizmów.
Zacytuję fragment Dziennika Procesu Krystiana
Lupy: „Rozszczepienie Józefa – sobowtór, narrator, Kafka. Kaluminator. Morderca. Ukrywam
u siebie swojego mordercę. Śni mi się, że ukrywam – wszystkie te figury zakładają schizofreniczne rozszczepienie. Dwaj aktorzy, budujący
w procesie psychicznych morfingów fenomen
osobowości. Osobowość jako dialog. Byłby to rodzaj polemiki z Kafką, który to ukrywa przez rela-

cję bohater-narrator. Obaj w różnych strategiach
ukrywają winowajcę. Idea: Pempuś-Kłak. Dublura nowej generacji: naprzemienne doświadczenie
aktorskie”.
Polegają one na tym właśnie, że jeden spektakl
prowadzi Andrzej, a ja jestem obserwatorem, Franzem2, a kolejny spektakl gramy na odwrót. To jest
dosyć trudna sprawa, ona była też niewygodna
w samej pracy. Każdy twórca ceni swoją autonomiczność, a tutaj pracowaliśmy w pewnym sensie
równolegle nad dwiema postaciami, bo ja pracowałem nad Franzem1 i nad Franzem2, a Andrzej pracował tak samo. Wiadomo, że z tego trzeba było
stworzyć jedną postać, więc te pomysły są w pewnym sensie gdzieś pośrodku, musieliśmy się w nich
docierać, żeby były wspólne, żeby mimo wszystko
to była jedna rola. Musieliśmy się też dostosować
do innych aktorów, żeby nie musieli grać dwóch
różnych spektakli, tylko mogli odnaleźć się w jednym. W jakimś sensie jest to dublura. Trzeba było
umieć przyjąć propozycje i rozwiązania scen Andrzeja jako swoje i on musiał zrobić to samo. Myślę,
że drugi raz bym się na to nie zdecydował.
Dziwi mnie to podwójnie, ponieważ dzielicie się
dodatkowo rolami na pół, a ten spektakl jest bardzo długi – trwa 6 godzin. Jak zapamiętać tekst
po kolei przez 6 godzin? I stąd kolejne pytanie: jak
wyglądają przygotowania do wznowienia?
Mamy próbę wznowieniową dzień przed. Myślę, że
gdyby minęło więcej czasu od ostatniego spektaklu
– ostatni raz graliśmy we wrześniu w Petersburgu –
to musiałbym sobie przypominać, ale zasadniczo to
jednak zostaje w człowieku. Czasami wystarczy, że
wyjdziesz na scenę, w tę przestrzeń i w tę scenografię i nagle się okazuje, że masz. Mam wrażenie,
że to pamięć mięśni, skojarzeń. Podobno człowiek
najlepiej kojarzy za pomocą węchu i są też takie
techniki uczenia się tekstu.
Mówisz w Procesie: „Jesteś chorym psem, Franz
– oni cię teraz nie widzą, nie słyszą, są setki kilometrów stąd, albo ty po prostu nie żyjesz…”. Jak
rozumiesz tę postać?
Przez całą pracę próbowaliśmy sobie odpowiedzieć
na pytanie, czemu został oskarżony. Mimo że szu39

kaliśmy, do samego końca sobie nie odpowiedzieliśmy. Lupa zasugerował kiedyś, że mogło chodzić
o przestępstwa seksualne, ale mam wrażenie, że
powiedział nam to, żebyśmy sobie coś takiego mogli wyobrazić, czy to by mogło być to. Tak naprawdę sam Franz nie wie, za co został oskarżony. Według mnie tu zupełnie nie chodzi o winę, tylko o to,
że jak ktoś do ciebie przychodzi i mówi ci, że on
dobrze wie, co ty zrobiłeś i ma na to dowody, a ty
kompletnie nie wiesz, o co mu chodzi, to w głowie
masz różne rzeczy, które zrobiłeś. I tak naprawdę
przypominasz sobie cale życie, szukając tego, co
mogłeś zrobić. Mam wrażenie, że każdy może sobie
sam coś takiego zafundować, i myślę, że każdego
z nas to kiedyś spotkało. Nie mówię o władzy, tylko
na przykład o rodzicach, którzy chcieli cię wystraszyć i powiedzieli ci, że doskonale wiedzą, że coś
zrobiłeś, ale ty sam powiedz i przyznaj się. I teraz
w twojej głowie jest milion różnych przewinień.
Na koniec jeszcze raz Lupa: „Piszemy list do ludzi,
którzy tym sterują... list w próżnię, list w niewiadomą: Dlaczego tchórzycie przed tym wszystkim,
co człowiek mógłby osiągnąć, dlaczego jesteście
tak ciaśni i egoistyczni, zapatrzeni we własne
zapóźnienie, we własny niedorozwój? Nie zobaczyć możliwości stojących przed człowiekiem
jest przestępstwem. Wolicie wykoleić świat, niż
uznać, że coś jest poza wami. Oskarżamy was
O NEGATYWNĄ HANIEBNĄ ROLĘ WYKOLEJENIA MARZENIA, skazujemy was na NIEBYT... LUDZIE MARNI, TCHÓRZLIWI I EGOTYCZNI, LUDZIE
NIENAWIDZĄCY. NIE CHCEMY ŻYĆ W WASZYM
CIASNYM, SMUTNYM I PUSTYM MODELU ŻYCIA.
DUSIMY SIĘ…”. Podpisujesz się pod tym manifestem?
Oczywiście, że tak. To smutne i prawdziwe.

MARCIN PEMPUŚ
Aktor teatralny i telewizyjny. W 2008 roku ukończył
Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu. Jeszcze
w czasie studiów zadebiutował w Teatrze im. C. K.
Norwida w Jeleniej Górze, z którym związany był
do 2009 roku. Krótko występował w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, gdzie został dostrzeżony
i wyróżniony za podwójną rolę w spektaklu Moniki
Strzępki Niech żyje wojna!!! pokazywanym w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie
Polskiej Sztuki Współczesnej (2010). Wkrótce potem przeniósł się do wrocławskiego Teatru Polskiego. Zagrał tam m.in. w spektaklach Krystiana Lupy
(Poczekalnia. 0, Wycinka), Jana Klaty (Titus Andronicus, Termopile Polskie) oraz Moniki Strzępki (Tęczowa Trybuna 2012, Courtney Love). W 2015 roku
pojawił się w Dziadach części III Michała Zadary.
W zespole STUDIO teatrgalerii od listopada 2016.

MATEUSZ PAWLONKA
Fascynuje się teatrem i starożytnością, ale w weekendy woli odpocząć w zielonych Kozienicach. Uczy
się w Warszawie w XXVII LO im. Tadeusza Czackiego, gdzie znalazł miejsce na rozwijanie swoich pasji.
Ulubiony cytat? Amici, diem perdidi!
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/CRINGE,
KTÓRY
UWALNIA/
Dziwaczny, samopompujący się twór. Dryfujący
w powietrzu, jak w zwolnionym tempie, gdy aktor
przechyla się na prawo i lewo.
Chroma na dwa-trzy dni przed premierą w STUDIO
uwiodła mnie na tyle, że z teatru wyszłam lżejsza.
Lżejsza o presję oczekiwań i rozumienia wszystkiego
od razu. Po pierwszych dwóch scenach pozwoliłam
poprowadzić się za rękę po labiryncie wątków przygotowanym przez reżysera Grzegorza Jaremkę. Po
prostu chłonąć doświadczenie, bez zbędnej analizy
i frustracji. Zanurzyć się w świetle w zupełnej, przenikającej wolności.
Pewne rzeczy dojrzewają i refleksje przychodzą później. Tak chodziła za mną historia o podróży i Delfach
przytaczana przez Tomasza Nosińskiego w kosmicznej kurtce. Tak dojrzewały we mnie dialogi Marcina
Pempusia z Natalią Rybicką, przesycone filozoficznymi poszukiwaniami. Jaremko stworzył kolorowe
obrazy, które na długo pozostały w mojej pamięci.
Kosmos, rzeźba, Delfy, perła. Grzegorz dużo mówi
o konwencji, bardzo obrazowo, plastycznie. Gdy na
próbie w Stolarni słucham jego wywodu skierowanego do aktorów, wróciły obrazy ze spektaklu. Instalacyjność, galeryjność – zaczynam to zauważać
w choreografii i postawach. Dziwny twór nabiera
kształtu perły. „Więcej dziwactwa i cringe’u” – mówi
Grzegorz. „Wtedy konwencja będzie jeszcze wyraźniejsza.”
Mówi do aktorów „wy-performerzy” i wtedy rozumiem, że doświadczenie, tu i teraz, wyjście z siebie
i wolność są w Chromie niezwykle ważne. Grzegorz
tę wolność wytwarza na scenie przez dawanie wolności również aktorom.
„Raz możesz odpalić perłę, a raz nie. Jak poczujesz”
– a Marcin Pempuś kiwa głową na znak, że rozumie,
choć jest wpatrzony w ścianę po drugiej stronie sali.

Performerzy z nieobecnym wzrokiem, ale słuchają
i przetwarzają.
W STUDIO nie ma oznakowań – przynajmniej za kulisami, bo przecież wszyscy tam pracujący doskonale
znają każde samotne krzesło w korytarzu i każdy
winkiel, za którym od razu jest następny i następny.
Obcy, człowiek nie stąd, zanika w czarnym labiryncie, czuje się mniejszy. Idzie i nie wie, dokąd dojdzie,
chyba, że ktoś go prowadzi – wtedy ufnie podąża,
ale nadal czuje się mniejszy. Moim przewodnikiem
jest Gabriela.
Idziemy do palarni. Przeciskam się przez czarne korytarze, przemykam cichutko przez róg dużej sceny
bez stukania obcasami, by znaleźć się na rozwidleniu
kolejnych trzech korytarzy. Jeszcze jeden korytarz
i w końcu palarnia. To niewielkie pomieszczenie,
ciepłe od pomarańczu posadzki i kanap, schłodzone wyblakłą zielenią dwóch sztucznych palm. Przy
wejściu – plątanina rur. Karteczki przy zaworach
ostrzegają, by nie przekręcać, bo zaleje scenę. Aktorzy i inspicjentka Chromy, pani Maria, przy papierosie rozmawiają o tym, że znów było do niej sto
telefonów, bo zabrakło drobnego rekwizytu. A ktoś,
kto nie mógł przyjść na próbę, zadzwonić zapomniał.
Znowu Stolarnia. Reżyser i aktorzy czekają na kogoś, kto był tu przed chwilą, ale zniknął. Szukają,
przychodzi. To pierwsza próba wznowieniowa, więc
półtorej godziny poświęcają na rozmowę o intonacji
zdania „No tak”, dziwaczności i zabawie konwencją. Najwięcej mówi Grzegorz, czasem z zamyślenia
wytrąci się Ewelina Żak w pomarańczowej czapce,
czasem Tomek zagadnie o coś drobnego związanego
z jego finałowym wierszem.
Stół jest czarny, długi, na jakieś 15 osób, wokół stołu
właśnie tyle krzeseł. Pomieszczenie-graciarnia, można by powiedzieć, bo gdzieś w rogu barokowe krzesło bez jednej nogi, wielki materac owinięty trzykrotnie folią i trzy lustra, każde z innej epoki. Na jednej
ze ścian wielkie Narodziny Wenus.
Przechodzimy do foyer, gdzie wszystko już przygotowane: światła, poduszki, mikrofon na długim kablu
spuszczony z antresoli, by Grzegorz mógł na bieżąco
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dawać uwagi techniczne w trakcie pobieżnej przelotki scen ze spektaklu. Jestem jedynym widzem, więc
aktorzy obdarowują mnie spojrzeniami i opowieściami ponadprzeciętnie. Teraz Tomek opowiada tylko
mi tę historię o podróży z Derekiem i o Delfach. Widać, że wciela w życie propozycje reżysera jeszcze
z rozmów w Stolarni. Więcej emocji, balansowanie
pomiędzy śmiechem a płaczem. Monolog jest zdecydowanie bardziej przejmujący i obrazowy niż kilka
tygodni temu. Ewelina przemierza scenę w czarnym
kardiganie, z którego kieszeni wystaje zwinięty scenariusz. Czasem do niego zagląda, czasem ewidentnie przeszkadza jej w realizacji choreografii, ale nic
z tym nie robi, gra dalej.
„Stroboskop pojawia się w prawie co drugim spektaklu, na który się pójdzie” – mówi Natalia.
„No tak” – potwierdza Ewelina i spoglądają w stronę reżysera. Grzegorz śmieje się, a scena leci dalej.
Skrócone monologi, szybkie przejścia i bieg do garderoby, bo za godzinę grają już przed większą widownią. Zbieram się z poduszek, przecieram oczy,
które muszą przyzwyczaić się znów do zwykłego
żółtego światła. I nie wiadomo, jaką drogą wraca do
głowy jedna ze scen z palarni:
„No i co z tą nazwą Młodzi kontra dramat?” – zapytał Tomek. – „To znaczy, że my mamy się ich bać
czy oni nas?”.

IGA SKOLIMOWSKA
Studentka wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie, aktorka, społeczniczka, w wolnych chwilach tańczy tango argentyńskie lub gra
w HoMM3.
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Projekt Daniel Buren i młodzi reżyserzy realizowany
w sezonie 2018/2019 w STUDIO teatrgalerii zaowocował trzema spektaklami, które mają dwie cechy
wspólne: scenografię In situ, zaprojektowaną przez
bodaj najważniejszego twórcę współczesnej awangardy francuskiej – Daniela Burena – a ponadto
młody wiek reżyserów, którzy podjęli się zadania
zaadaptowania burenowskich kolumn do potrzeb
formy teatralnej.

widza i kontrapunkt w świecie krzykliwych kolorów.
W trakcie trwania spektaklu nieustannie zastanawiamy się, co dzieje się w jej głowie. W jakiej przestrzeni
się znajduje? Czy ma przed sobą wybór do dokonania? Czy czarno-białe pasy, które widzimy za jej
plecami, to kraty celi więziennej? A może metafora
jasnego podziału świata? Warto sobie na te pytania
odpowiedzieć, tym bardziej, że stawia je przed nami
scenografia, co jest jednak dość osobliwe.

W Łaknąć reżyser Radosław Maciąg wyznacza za
pomocą czterech kolumn różnej wysokości rytm
spektaklu. Owija wielokolorowe prostopadłościany
czarną, skrzącą folią, ustawia je na planie kwadratu,
a bohaterowie poruszają się pomiędzy nimi, niczym
pomiędzy wielkomiejskimi wieżowcami. W finale,
kiedy akcja spektaklu zostaje rozwiązana, aktorzy
zrywają folię z kolumn, a przed widzami odsłania
się wielość barw. Może to miasto staje się kolorowe, a może miejsce akcji okazuje się czymś innym,
niż się wydawało – kwestia interpretacji. Oszczędność w prowadzeniu postaci, minimalizm zarówno
na poziomie estetyki wyznaczanej przez znajdujące
się na scenie bryły, jak i przez ruch aktorów, rodzą
wrażenie pedantyzmu, jakby spektakl był wcześniej
dokładnie rozrysowany na planie małej sceny teatru.
Jednak z biegiem akcji w ten porządek wdziera się
chaos, by na końcu zostawić widzów z mętlikiem
w głowie, w rytmie kolorowych kolumn obracających
się wokół własnej osi.

Na antypodach tego, co w świecie barw dookreślone, sytuuje się trzeci spektakl z cyklu – Chroma
w reżyserii Grzegorza Jaremki. W zestawieniu z dwoma poprzednimi realizacjami spektakl Jaremki wypada jak outsider, misfit. Sztuka poświęcona rozważaniom o znaczeniu światła i koloru spycha kolorową
scenografię... do kąta, do rogu foyer, w którym rozgrywana jest akcja Chromy. Im bardziej zagłębiamy
się w treść i sens spektaklu zrealizowanego na podstawie życia i twórczości Dereka Jarmana, tym lepiej
rozumiemy znaczenie dwóch kolumn stojących poza
przestrzenią gry. Tutaj stają się elementem całości,
a nie konceptem na całość spektaklu, są wyobrażeniową zagadką, wyzwaniem dla wizjonerów.

Ewa Rucińska, reżyserka Miasta białych kart na
podstawie powieści José Saramago, traktuje kolumny niemalże alegorycznie – korzystając z ich różnych wysokości i różnych kolorów ścian bocznych,
kojarzy je z sondażowymi słupkami poparcia partii
politycznych. Podział na trzy kolory: niebieski, różowy i pomarańczowy przynależny w kolejności ugrupowaniom prawicowym, centrowym i lewicowym
dynamizuje narrację. Wokół tych kolorów (a więc
konkretnych idei politycznych przez nie wyrażanych) obracają się twierdzenia bohaterów, których
szyje ściskają ciasne krawaty i koszule zapięte na
ostatnie guziki. Kolumny dzielą scenę obrotową na
dwie części – są średnicą koła. Po ich drugiej stronie (na tle czwartej bocznej ściany w czarno-białe
paski) siedzi kobieta. To rola bez słów. Wyzwanie dla

Na podstawie tej samej scenografii stworzono trzy
zupełnie różne spektakle, zarówno na poziomie
dramaturgii, estetyki, jak i wymowy. Tak oto z jednej
powstały trzy. Interpretacyjna pojemność dzieła Burena pozwoliła reżyserom użyć go w sposób autonomiczny i tym samym nieprzewidywalny.

FILIP SZUCHTA
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