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Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿

Bastard! 

Sympatyczne. 
Widaã 
rewelacyjny 
warsztat. To 
poraýajàce wræcz, 
ýe czùowiek potrafi 
dwie lalki naraz 
animowaã, ale 
historia raczej 
úrednia.

Bardzo cieszæ siæ, 
ýe pojawiù siæ 
w koñcu teatr 
lalek, ale byùo to 
zdecydowanie za 
dùugie.

Bastard

Sonnambulo

Talking head Sonnambulo

Sonnambulo

Sonnambulo

Episode 2 – Safe Absence

Odbiór na pewno mógù byã róýnorodny, to juý 
jest kwestia osobistych wyborów. Ale dla mnie 
rewelacyjna byùa muzyka, która siæ sàczyùa 
w tle, która byùa odzwierciedleniem róýnych 
zachowañ na przestrzeni róýnych kultur.

Po czterdziestu minutach znudziùo mi siæ 
patrzenie na te drýàce panie. Miaùam dobre 
miejsca, bo widziaùam panià wykonujàcà 
muzykæ. Gdy robiùa te wszystkie wokalizy 
to byù to zdecydowanie przyjemniejszy 
widok niý reszta pañ.

Dziewczyna na 
kanapie

Byùo tam kilka 
zupeùnie 
niezrozumiaùych dla 
mnie zabiegów. Na 
przykùad piosenki 
úpiewane przez 
gùówne aktorki albo 
spadajàce z sufitu, 
pod koniec spektaklu, 
róýowe ryby. Ale 
uwaýam, ýe 
przedstawienie byùo 
úwietnie zagrane. 
Najbardziej podobaùa 
mi siæ postaã siostry 
gùównej bohaterki. 
Zarówno ta 
z przeszùoúci, jak 
i ta wspóùczesna.

Dziewczyna na 
kanapie

Mam ambiwalentne 
odczucia. Tematyka 
zwiàzana ze 
Szczecinem, bo wielu 
naszych znajomych 
ma w rodzinie 
marynarzy i temat 
kobiet i tæsknoty jest, 
ale nie byùo to podane 
w takiej formie jak 
bym chciaùa. Zabrakùo 
mi moich emocji, ýeby 
teý siæ rozbujaùy. 
Temat mi siæ podobaù 
i forma teý, ale 
czegoú byùo za maùo.
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Bastard! 

Zakochaùam siæ! 
Rewelacyjnie siæ 
patrzyùo na tego 
rzemieúlnika.

Bastard! 
Úwietna zabawa, naprawdæ. Uúmiaùam siæ 
po raz pierwszy szczerze na tym festiwalu 
I byùo to bardzo potrzebne. Uwielbiam teatr 
lalek, jest taki magiczny i pozwala wróciã 
do dzieciñstwa. I pomimo tego, ýe to byùa 
prosta, fajna historia, to ogromne uznanie 
dla aktora. Byù po prostu genialny i úwietnie 
przygotowany. Byã moýe to jest sztuka, 
którà szybko zapomnæ, nie tak jak te, które 
mówià o czymú waýnym, ale w tej chwili 
jestem bardzo zadowolona i úwietnie siæ 
dziæki temu przedstawieniu czujæ.

Episode 2 – Safe Absence

Jak dla mnie na scenie mogùaby pozostaã jedynie para grajàca muzykæ na ýywo. Byli rewelacyjni 
I chætnie poszùabym na ich koncert. Poza tym niestety to w ogóle do mnie nie dotarùo. Na pewno 
naleýy doceniã fizyczne przygotowanie aktorek i emocje, które na pewno na scenie byùy, ale to tyle.

Dla mnie to jest faworyt tego festiwalu. Ze wzglædu na minimalizm sceniczny a z drugiej strony teý 
na ekspresjæ emocji, uczuã. W róýnych kulturach, w stosunkach miædzyludzkich, w relacjach 
rodzinnych matka-ojciec. Miotanie siæ róýnych emocji. Czasem jest w nas sprzecznoúã, niektóre 
nasze myúli sà na tak, inne na nie. To dla mnie odzwierciedlaùo ýycie, pracæ zespoùowà. Bo niekiedy 
ze sobà konkurujemy, kto „pierwszy do mikrofonu”. Póêniej te kobiety byùy ubrane w sukienki, które 
symbolizowaùy bycie gwiazdà, show, gdzie gdy ktoú zabùyúnie, to póêniej ma swoich naúladowców.

Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿

Dziewczyna na kanapie 

Sonnambulo

Episode 2 – Safe Absence!

Episode 2 – Safe Absence!

Talking head
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Episode 2 – Safe 
Absence

Bardzo piæknie 
panie tañczyùy, 
jestem peùna 
podziwu dla 
ekspresji. Ja siæ 
poddaùam 
wraýeniom 
estetycznym 
I caùej pasji 
w ruchu.

Sonnambulo (spektakl plenerowy)

Bardzo siæ cieszæ, ýe szczeciñskie 
przestrzenie miejskie sà wykorzystywane 
do takich akcji. Bardzo przyjemnie oglàdaùo 
mi siæ mój ulubiony Park Kasprowicza 
w zupeùnie innej odsùonie.

Galeria Fotografii Weroniki Piszczek Galeria Fotografii Magdy Seredynskiej]

Episode 2 – Safe Absence! Episode 2 – Safe Absence!

Bastard

Bastard

Bastard

Bastard
Sonnambulo

Talking head
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Sonnambulo (spektakl 
plenerowy)
Bardzo podobaù mi siæ motyw 
z krwawiàcymi drzewami. 
Bardzo na czasie, bo taki 
proekologiczny. W ogóle ten 
punkt byù najlepszy. Trafiùam 
na moment, gdy z drzewa 
zaczæùa wyciekaã piana. 
Przepiæknie to wyglàdaùo. 
Nawet nie chcæ sobie 
wyobraýaã ile pracy i ludzi 
byùo potrzebne, ýeby to 
wszystko zorganizowaã.

Sonnambulo (spektakl plenerowy)

Jak dla mnie to nie jest to najlepsze rozwiàzanie, ýe odbywaùo siæ to jednoczeúnie w róýnych 
miejscach. Nie byùo wiadomo jak siæ poruszaã, w jakiej kolejnoúci i byù straszny chaos. Niektóre 
„stacje” byùy bardzo ciekawe, ale ogólnie nie mogùem siæ wczuã, bo czuùem siæ jak na harcerskim 
biegu na orientacjæ.

Moýe gdyby byùo mniej ludzi to mogùabym siæ wczuã, poczuã adrenalinæ i dreszczyk emocji, bo 
dziaùy siæ tam takie rzeczy, ýe przez chwilæ moýna byùo siæ poczuã jak na planie horroru. Ale ludzie 
trochæ rozpraszali tæ atmosferæ.

Galeria Fotografii Dominiki Odrow¹¿

Sonnambulo

Bastard
Bastard

Talking head
Juý po raz któryú mam okazjæ oglàdaã 
spektakl tej grupy i niezmiennie ich uwielbiam. 
Majà rewelacyjne pomysùy realizacyjne. 
Aktorka jest znakomita. Graùa w tej sztuce 
bardzo podobnie jak w ich wczeúniejszej, te 
same ruchy i mimika, ale i tak úwietnie siæ na 
nià patrzy. Jest naprawdæ dobrze 
przygotowana.

Wydaje mi siæ, ýe poùowa pracy jakà oni 
wykonujà podczas przygotowañ to praca 
z technikami. Dêwiæk, muzyka i úwiatùo sà po 
prostu genialnie dograne. To na pewno 
musiaùo kosztowaã dùugie godziny 
próbowania.

Dla mnie to byù obraz naszych myúli. Spektakl 
traktujàcy o erze Facebooka, Skype’a, gdzie 
nie mamy juý kontaktów osobistych. 
Komunikujemy siæ tylko przez internet. Nie 
wychodzimy razem, nie spotykamy siæ, chyba, 
ýe na Facebooku, który nas znieksztaùca 
i przez którego moýemy siæ kreowaã. 
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Galeria Rysunku Magdaleny Chojnowskiej Noc performerów


