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DZIS W PROGRAMIE

Galeria Henryka Sawki

KONTRAPUNKT 2012
MA£A FORMA w obiektywie

KIEDY? CO? / KTO? GDZIE? DLA   

15.30      

17.00      

18.45       

,
NR  V    20 kwiecien  2012

20.30     

22.00      

24.00      

(A)MalarniaDziewczyna na kanapie / Teatr Wspó³czesny, Szczecin 

Teatr Wspó³czesny

TL Pleciuga

Teatr Polski

park Kasprowicza – plener

Willa LentzaNoc Performerów, 

Sonnambulo / Theater Titanick, Niemcy

Talking Head / Liquid Loft, Austria 

Episode 2 – Safe Absence / T.r.a.s.h., Holandia

Bastard! / DudaPaiva Company, Holandia

(A+B)

(A+B)

(A+B)

Wywiady przeprowadzi³a i przygotowa³a Marta Mizgalska
Projekt i sk³ad Dominika Odrow¹¿

Informacja dla posiadaczy kontrapunktowych karnetów:
G³osowanie na ulubiony spektakl odbêdzie siê przez wrzucenie karty do g³osowania (nale¿y j¹ 
odci¹æ od karnetu), do urny.  Prosimy o wrzucenie kart ze swoimi g³osami w pi¹tek po spektaklu
Bastard! w Teatrze Polskim.  Ostatnia szansa na oddanie g³osu w sobotê, Teatr Pleciuga o 13.30. 
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Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿

VERKOMMENES UFER 
MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT MIT 
ARGONAUTEN / Mommsens Block
Spektakl zdecydowanie wymagaj¹cy 
myœlenia. Mój mózg musia³ siê 
napracowaæ. Ja wolê takie spektakle, na 
których muszê intelektualnie popracowaæ 
wspólnie z aktorami. Dowiedzia³am siê, ¿e 
trzeba by by³o wiêcej razy poczytaæ ten 
tekst, bo on jest faktycznie trudny.

Ciê¿ko by³o zrozumieæ – patrzeæ 
jednoczeœnie na to, co oni tam wyczyniali 
na scenie, choæ niewiele wyczyniali 
i jednoczeœnie patrzeæ do góry, na napisy. 
Na pewno widzia³em dobry warsztat, 
przygotowanie aktorskie, ale poza tym 
nic siê nie dzia³o.

Märtyrer

Dla nas, pochodz¹cych z 
kraju katolickiego, w którym 
religia zajmuje bardzo wa¿ne 
miejsce, to jest tym bardziej 
aktualny temat. W³aœciwie na 
tym Kontrapunkcie pojawi³o 
siê ju¿ doœæ du¿o 
przedstawieñ, które o tym 
traktuj¹ i ka¿de inaczej do 
tematu podchodzi. Tu 
mieliœmy wspó³czesnego 
Mesjasza i widzieliœmy, co 
mog³oby go spotkaæ w 
dzisiejszym œwiecie. 
Niezrozumienie, wrogoœæ 
iw efekcie popadniêcie 
w skrajnoœæ. 

Märtyrer

To jest ciekawe, bo 
tu zderzaj¹ siê dwa 
rodzaje fanatyzmu. 
Ogl¹daj¹c to, 
czu³am chwilami 
nawet swoje 
rozdwojenie. Bo 
czasem zgadzam 
siê z tytu³owym 
Mêczennikiem, 
kibicujê mu, bo jest 
stra¿nikiem 
œwiêtoœci w 
zdeprawowanym 
œwiecie. A za chwilê 
ju¿ wiem, ¿e 
opowiada bzdury 
zamroczony 
b³êdnym pojêciem 
o wierze.

Der zerbrochne 
Krug

Niestety, dla mnie 
to przedstawienie 
nie mia³o ¿adnej 
wartoœci. Ani 
komediowej, ani 
aktorskiej. 
Scenografia te¿ 
nieszczególnie 
ciekawa. 
Wynudzi³am siê 
i ciê¿ko mi to by³o 
wytrzymaæ. 
Fizycznie
i mentalnie.

Galeria Fotografii Magdy Seredyñskiej

VERKOMMENES UFER MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT MIT ARGONAUTEN 

Märtyrer 

Dziewczyna na kanapie

Dziewczyna na kanapie

Dziewczyna na kanapie
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Der zerbrochne 
Krug

G³ówna rola 
sêdziego dla 
mnie niezwykle 
udana. Zabawna 
i wyrazista. To 
by³a taka lekka 
historia na 
rozluŸnienie, 
bez prze¿ywania 
i mora³ów.

Märtyrer
Tu w Berlinie zawsze s¹ dobre 
przedstawienia. Nie tylko warstwa tekstowa 
by³a bardzo ciekawa, sztuka jest w 
doskona³y sposób napisana. Ten problem, 
który tam jest poruszony, œwiêtoœci a 
jednoczeœnie tego relatywizmu, jakim 
wys³uguje siê koœció³ w ¿yciu, zosta³ 
piêknie naœwietlony. Du¿o odniesieñ 
i œwietnie zagrany. To jak aktorzy traktowali 
przestrzeñ i rekwizyty bardzo mi siê 
podoba³o.

Der zerbrochne Krug

Powrót do pierwotnej funkcji teatru, jak¹ jest rozrywka. Komedia dla kogoœ, kto chce spêdziæ mi³y 
wieczór, poœmiaæ siê i rozluŸniæ, nie anga¿uj¹c zbytnio emocji ani intelektu. Nie chcê, ¿eby to 
brzmia³o negatywnie, bo uwa¿am, ¿e teatr powinien spe³niaæ te¿ tê w³aœnie, podstawow¹ funkcjê. 
Stanowiæ rozrywkê dla kogoœ, kto wcale nie musi byæ obyty, mieæ wiedzy czy jakiegokolwiek 
przygotowania, by zrozumieæ i dobrze siê bawiæ.

My jesteœmy odzwyczajeni od takiego teatru. Bardzo ma³o robi siê w dzisiejszych czasach takich 
prostych, zabawnych spektakli. Jest to czwarty dzieñ festiwalu, wiêc mamy za sob¹ mnóstwo 
trudnych, ciê¿kich przedstawieñ, poruszaj¹cych niezwykle wa¿ne tematy i mo¿e dlatego ciê¿ko
nam teraz doceniæ ten klasyczny, rozrywkowy teatr.

Galeria Fotografii Agnieszki Urbaniak

Der zerbrochne Krug

Der zerbrochne Krug VERKOMMENES UFER MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT MIT ARGONAUTEN 



Märtyrer
Historia toczy siê 
spokojnie, klasycznie 
zmierza do punktu 
kulminacyjnego. 
Oryginalna treœæ i ten 
klasyczny sposób 
toczenia opowieœci 
sprawia, ¿e jest niezwykle 
ciekawie.

By³ proœciutki, dla 
m³odzie¿y. Najchêtniej 
pos³a³abym na niego 
gimnazjalistów, bo ode 
mnie nie wymaga³ 
myœlenia.

Der zerbrochne Krug

Poczu³am siê, jakbym siê 
cofnê³a w czasie. 
Przestrzeñ tego teatru i 
czasy w jakich dzia³a siê 
akcja spektaklu sprawi³y 
przez moment, ¿e by³am 
gdzie indziej. Niestety 
bariera jêzykowa nie 
pozwoli³a mi do koñca siê 
wczuæ. Ci¹g³e 
podnoszenie g³owy, by 
przeczytaæ t³umaczenie i 
zorientowaæ siê, co siê 
dzieje, by³o trochê 
uci¹¿liwe.
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Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿
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Märtyrer 

Der zerbrochne Krug

Märtyrer 

VERKOMMENES UFER 
MEDEAMATERIAL LANDSCHAFT 
MIT ARGONAUTEN 


