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Z Anną Garlicką, dyrektorem artystycznym  XLVIII Przeglądu 
Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” rozmawiała Katarzyna 
Olczak.                                         
Kontrapunkt na stałe zagościł na kulturalnej mapie Polski. 
Zarówno publiczność jak i organizatorzy odliczają co roku dni 
do rozpoczęcia festiwalu. Czy każdy kolejny PTMF budzi w 
Pani tak samo silne emocje?                              
To oczywiste. Gdyby było inaczej, trudno byłoby funkcjonować 
przy tak dużym przedsięwzięciu. W pierwszym – 
najważniejszym merytorycznie – etapie pracy, podczas 
którego oglądamy sporą ilość rozmaitych spektakli, pojawiają 
się na przemian i pozytywne „artystyczne doładowania” i 
nierzadko wątpliwości. Powiedziałam: rozmaitych – bo 
przecież zdarzają się bardzo różne propozycje, zarówno takie, 
co do których nie ma wątpliwości, że powinny się znaleźć na 
festiwalu, jak i dyskusyjne, i niestety takie, które pozytywnego
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Inauguracja XLVIII PTMF 
KONTRAPUNKT 2013

16.00 (A+B) Paw królowej 
Narodowy Stary Teatr im. Heleny 
Modrzejewskiej w Krakowie 

18.00 (A+B) Ulotne wspomnienia  
otwarcie wystawy 

20.00 (A+B) Nancy. Wywiad 
Nowy Teatr, Warszawa 

(TL Pleciuga)

(TL Pleciuga)

(Teatr Polski) 

Dziś w programie:Pozytywne artystyczne 
doładowania

-więcej str. 2

Cienka granica
Najmniejszy Klaun na świecie nie przewidział jednej rzeczy, że najmniejsi widzowie festiwalu nie bardzo przejmują się 
dość wąską granicą między widzem a aktorem, dlatego wtargnęły na scenę i próbowały zaprowadzić tam własny 
porządek, co skończyło się małym skandalem z małymi portkami jednego z małych widzów i o mały włos nie wybuchła 
duża afera … Stąd wiemy, że granice między teatrem a życiem bywają bardzo cienkie, a czasami nie ma ich wcale.

Sztuka  undergroundowa w jednym akcie pt. „Się pije, się gra” – czyli silna KontrOffensywa.
- A teraz wystąpi przed państwem teatr „Pomarańcze” … dalej nie pamiętam, bo to długa nazwa. Ale zapraszam. 
- Jeden sok poproszę.
- Co tam się dzieje?
- Chyba coś grają.
- Co grają? 
- Jeszcze jedno piwo poproszę. 
- Hej ciszej, bo nic nie słychać. 
- A co się dzieje? 
- Co, co, spektakl jest. 
- Gdzie?
- Tam.
- Aha.
- A co to jest?
- Nie wiem, bo nic nie słychać.
- Acha, to oni tam grają? 
- Tak.
- A to przepraszam, nie wiedziałem.
- Z sokiem?… O przepraszam.

Jednym zdaniem
Po jednym ze spektakli, jednego z teatrów ZOT, jeden z widzów dzieląc się swoimi wrażeniami z grupą znajomych 
jednym zdaniem, ale za to esencjonalnym wyraził swój stosunek do jednego, a raczej jedynego aktora grającego 
w sztuce: „Przeaktorzył, tak przeaktorzył, że aż przeaktorzył”. Dobrze, że teatr jest nieśmiertelny.

 Jak ten czas szybko leci
W naszych swobodnych kuluarowych rozmowach różne snujemy refleksje o Kontrapunkcie. Bo to już przecież 48 
edycja, za dwa lata festiwalowi stuknie pięćdziesiątka. Mamy Mały Kontrapunkt, młodzieżową Offensywę, teatr 
średniego pokolenia, trzeba więc już myśleć o widzach 50+ i powołać Kontrapunkt Trzeciego Wieku. Jak ten czas …

Kontra Przytyk
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Quiz jakiś tam ( bo w każdym tytule 

jest słowo “kontr” i chyba wystarczy)

Zaznacz prawidłową wymowę

A ) Otwórzmy dźwi

B) Otwórzmy ćwi

C) Otwórzmy bźwi

D) Litości. Nie otwierajmy!



Pierwszy, czyli trzeci dzień Kontarpunktu 

Dziś oficjalnie zaczyna się 48 festiwal Kontarpunkt, choć już od 
piątku można było zobaczyć w Szczecinie aż osiemaście 
spektakli teatralnych, wysłuchać koncertu i uczestniczyć w 
warsztatach.
                          
Weekendową przygodę z teatrem rozpoczęły dzieci, które w tym 
roku zaproszone zostały zarówno na przedstawienia 
prezentowane na co dzień w „Pleciudze”, miały okazję przyjrzeć 
się spektaklom adeptów sztuki lalkarskiej, spotkać Klauna 
Tomiego i uczestniczyć w premierze spektaklu „Julian To Wiem”, 
stworzonego specjalnie na Mały Kontrapunkt. Tłoczno i 
pracowicie było także wokół i wewnątrz Pleciugi, gdzie odbywały 
się warsztaty, po których wiedziało się, jak upiec chleb, jak 
wykonać własną, teatralną lalkę, a nawet… jak złapać słońce.
Widzów zaproszonych na Szczecińską Północ Teatrów przywitały 
przede wszystkim spektakle komediowe – klasyk z teatru 
„Pleciuga” – „Duvelor, albo Farsa o starym diable”, nasycony 
czarnym humorem „Dziś wieczór arszenik…” z Teatru Krypta, czy 
utrzymany w klimacie Kabaretu Starszych Panów – „Dobry 
wieczór Fogg” w Teatrze Małym. Teatr Polski i Piwnica przy 
Krypcie zaprosiły na spektakle oparte na współczesnej 
dramaturgii – był więc „Zabójca” Alexandra Molchanova w 
Zamku oraz przy scenie na ul. Swarożyca – „Sedinum, prochy i 
rock’n’roll” Krzysztofa Bizia.                          
W Teatrze Kana i w Piwnicy Kany – spektakle z nurtu 
p o s z u k u j ą c e g o ,  m ł o d e g o ,  a l t e r n a t y w n e g o ,  c z y l i  
Zachodniopomorska Offensywa Teatralna. Przedsięwzięcie to, co 
ważne, jest nie tylko wydarzeniem Kontrapunktu, ale także 
szerszym działaniem zrzeszonych ze sobą grup teatralnych z 
województwa. Off zawsze miał się w tej części Polski świetnie, 
tym razem mocno zaznacza swoją obecność i wszystko wskazuje 
na to, że co jakiś czas, o wiele częściej będziemy mieli okazję 
oglądać spektakle tego nurtu. Dobrze by było także jeszcze raz 
usłyszeć śpiewającą Lesję, która zachwyciła w sobotę publiczność 
w Piwnicy Kany.                          
A dziś rozpoczyna się konkurs i największe emocje. W zestawieniu 
sporo „pewniaków”, spektakli już nagradzanych, zauważonych w 
Polsce oraz pokoleniowe konfrontacje. W konkursie zobaczymy 
zatem prace wschodzących gwiazd reżyserii (Paweł Świątek, 
Ewelina Marciniak), jak i spektakle uznanych twórców (Grażyna 
Kania, Anna Augustynowicz, czy współpracującego z Krzysztofem 
Warlikowskim choreografa, Clauda Bardouila). Z niecierpliwością 
czekamy też na prezentacje poza konkursem, w tym 
„Niewiernych” Piotra Ratajczaka, po raz pierwszy – 
kontrapunktową premierę („Greta Garbo przyjechała”), czy 
spektakl plenerowy. Stawka jest więc mocno wyrównana, a to, co 
zachwyci na festiwalu najbardziej – wysoce w tym roku 
niepewne. Ta niepewność cieszy i przyjemnie mrowi. 
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Lubię zaplanować sobie wakacje z 
wyprzedzeniem. Przeglądam kalendarz, 
zastanawiam się, czy mi się uda, czy mnie stać i 
czego chcę tak naprawdę. Zawczasu odkładam 
co nieco do skarbonki. Decyduję, medytuję, 
organizuję, denerwuję się i wreszcie czerwonym 
mazakiem zakreślam. A niech tam!
Później czekam, czekam. Wszystkie inne 
propozycje w tym terminie odwołuję.
 - Niestety nie mogę w tych dniach! Nie będzie 
mnie! 
Trochę się tym pysznię i z wakacjami swoimi 
obnoszę. 
Ale czekam. Z drżeniem serca czekam. Czekam 
na te zasłużoną (no powiedzmy…) nagrodę, na tę 
przyjemność, niespodziankę, przygodę. Czekam, 
niecierpliwię się, ale za nic nie oddam. 
Czyż z FESTIWALEM KONTRAPUNKT nie jest 
podobnie? 
Kalendarz, skarbonka, czerwony mazak i serca 
drżenie. 
Jeśli więc ktoś zaplanował sobie w kwietniu tę 
zasłużoną (no powiedzmy…) nagrodę, no to 
teraz, bardzo proszę, niechaj ją sobie ma!

Violina Janiszewska

Katarzyna Olczak
Kamila Paradowska

www.blog.wspolczesny.szczecin.pl

Notatki z bloga

“Julian to Wiem”

“Paskuda i Maruda”

“Guzik”

“Białe Baloniki”

doładowania nie mają. Jednak dokonanie wyboru to jedno, a 
możliwość zaproszenia, czy „zgromadzenia” w jednym czasie i w 
jednym miejscu wszystkich zaproszonych – to drugie. Tu się 
zaczynają zupełnie inne emocje, o których sile mogą świadczyć na 
pozór dziwne zachowania wszystkich zaangażowanych 
pracowników. Ostatnio porwałam do tańca kierownika 
technicznego festiwalu i był to wcale nie najdziwniejszy sposób 
odreagowania. A tak całkiem poważnie – PTMF to bardzo duże 
przedsięwzięcie, wprost najeżone taką ilością wyzwań, że nie 
można się nudzić. I w każdym kolejnym roku pojawia się coś 
nowego i nieprzewidywalnego. Zatem nie ma miejsca na 
obojętność.                            

Czy jakiejś z zaplanowanych rzeczy nie udało się w tym roku 
zreal izować?                           
 Niemal do samej konferencji prasowej byliśmy przekonani, że 
uda się po raz pierwszy w Polsce pokazać spektakl “Hate Radio” 
Milo Rau’a. W ostatniej chwili okazało się, że aktor z Rwandy nie 
będzie mógł jednak przylecieć do Europy.                               

Kontrapunkt łączy tradycję z nowoczesnością. Regulamin 
konkursu obejmuje małą formę, ale cała otoczka festiwalu 
wciąż ulega modyfikacjom. Co nowego czeka na publiczność w 
tym roku?                                               
 Zawsze są „nowe” spektakle, co roku ich dobór tworzy inny 
program, inny przekaz, inny obraz współczesnego teatru. 
Festiwal składa się jednak z programu konkursowego i imprez 
towarzyszących, które są równie istotne, bo dopiero w całości 
budują artystyczny obraz imprezy. To nie jest „otoczka festiwalu”, 
ale jego integralna część. Oczywiście trudno byłoby porównywać 
na przykład spektakle konkursowe z działaniami Małego 
Kontrapunktu, ale obecność propozycji dla dzieci to bardzo 
świadomy wybór merytoryczny. Panel dyskusyjny, Noc 
Performerów, widowisko plenerowe, spektakl finałowy – to 
ważne punkty Kontrapunktu. I nie jedyne. Sądzę, że na przykład 
obecność Klubu Komediowego Chłodna na Kontrapunkcie 
najlepiej obrazuje naszą ideę prezentacji nowych zjawisk w 
kulturze. Konsekwentnie powiększamy kontrapunktowa 
biblioteczkę, przed nami promocja tomu “Teatr w kryzysie”. A 
szczególne novum to z pewnością koprodukcja z teatrem 
repertuarowym – Teatrem Współczesnym w Szczecinie i 
prapremiera spektaklu “Greta Garbo przyjechała” w reżyserii 
Anny Augustynowicz. Dla mnie właśnie ten punkt festiwalu jest 
najważniejszy, bo będzie trwał po jego oficjalnym zakończeniu tak 
długo, jak długo ten tytuł pozostanie w repertuarze teatru.                           

Na które wydarzenie festiwalu czeka Pani najbardziej?
Trochę się obawiałam, że może paść takie pytanie. Bo cóż mogę 
odpowiedzieć – oczywiście na każde. Ale też – w zgodzie z 
poprzednią odpowiedzią – wyczekuje naszej wspólnej          (z 
Teatrem Współczesnym) prapremiery, z przekonaniem, że takie 
działanie nadaje nowy sens festiwalowi. A bardziej ogólnie: nie 
mogę się już doczekać spotkania ze wszystkimi uczestnikami, w 
tym oczywiście z kontrapunktową publicznością i tego  
niecodziennego czasu, bo przecież festiwal to nasze wspólne 
teatralne święto. Nieważne, że to banał – musiałam to 
powiedzieć.                           
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Słowo wstępne



 W sobotę trzynastego kwietnia zgodnie z tradycją odbyła się
 impreza towarzysząca, która poprzedza Kontrapunkt: Szczecińska
 Północ Teatrów. Podczas niej mieliśmy okazję nadrobić
 przeoczone wcześniej spektakle lub obejrzeć ponownie te
 ulubione. Bilety – również zgodnie z tradycją – kusiły atrakcyjną
 ceną 5 złotych, a ponieważ przedstawienia rozpoczynały się w

różnych godzinach, przy odrobinie dobrej woli i starannej 
organizacji można było obejrzeć (niemal) wszystkie tytuły.
Teatr Polski zaprezentował „Sedinum, prochy i rock’n’roll” – 
opowieść o tożsamości Szczecina, ścieraniu się starego z nowym, 
swojskości z obcością, teraźniejszości (i przyszłości) z przeszłością. 
Gorzkie chwilami słowa łagodził specyficzny klimat szczecińskiej 
kamienicy.
Teatr Mały uraczył widzów spektaklem muzycznym – hołdem dla 
Mieczysława Fogga i zarazem propozycją nowych aranżacji 
piosenek tego artysty. Z „Dobry wieczór Fogg” wychodziło się ze 
śpiewem na ustach.
W Teatrze Lalek „Pleciuga” z kolei płakano – ze śmiechu, bo 
perypetie bohaterów sztuki „Duvelor albo Farsa o starym diable”: 
tytułowego diabła, jego rozpustnej żony i kilku innych komicznych 
grzeszników bawiły publiczność do łez. 
Widzowie zaśmiewali się również podczas spektaklu „Dziś 
wieczór arszenik, czyli komedia z kawą” Teatru Krypta. Jednak 
przewrotne dialogi i skomplikowane relacje małżeństwa z 
wieloletnim stażem budziły chwilami grozę, którą z trudem 
pokrywało się uśmiechem.
Natomiast w Piwnicy przy Krypcie widzów w napięciu trzymał 
„Zabójca”, sztuka, w której współczesna Rosja, karciane długi, 
„propozycja nie do odrzucenia”, morderstwo i miłość splatały się 
nierozerwalnie, tworząc iście wybuchową mieszankę.

Piątek, sobota i niedziela ( 12, 13,14 kwietnia)  to święto dzieci i 

Małego Kontrapunktu!
( więcej na stronie 3,4,5)

Po weekendzie pełnym atrakcji przeznaczonych dla dzieci 
nadszedł czas na wielkie wydarzenie dla dorosłych...
KONTRAPUNKT – to już dziś!
To właśnie dziś rozpoczyna się czterdziesta ósma edycja festiwalu 
Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2013! W 
poniedziałkowe popołudnie obejrzymy oparty na powieści 
Doroty Masłowskiej spektakl „Paw królowej” w reżyserii Pawła 
Świątka (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w 
Krakowie). Następnie w ramach projektu „Pomosty teatru – 
pomosty kultury. O wzajemnym oddziaływaniu teatru polskiego i 
niemieckiego” członkowie The Working Party i Schloss Bröllin 
zaprezentują wystawę „Ulotne wspomnienia”. Pierwszy wieczór 
festiwalu zamknie spektakl „Nancy. Wywiad” w reżyserii Claude’a 
Bardouila (Nowy Teatr, Warszawa).
Zapraszamy do oglądania! Taki poniedziałek, jaki nas dziś czeka, 
nie zdarza się nigdzie poza Szczecinem!
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Mała publiczność Szczecińska Północ Teatrów

 Barbara Popiel

Od 12 do 14 kwietnia teatralne święto przeżywały 

dzieci. To specjalnie dla nich już po raz trzeci odbył 

się Mały Kontrapunkt, festiwal spektakli dla 

widzów najmłodszych, małych i nieco większych.

W piątek odbyła się premiera spektaklu „Julian To 

Wiem” Grupy Tańca Współczesnego „Kiosk 

Ruchu” ze Szczecina. W sobotę młodzi widzowie 

obejrzeli trzy przedstawienia: „Białe baloniki”, 

przygotowane przez studentów Akademii 

Teatralnej z Wydziału Sztuki Lalkarskiej w 

Białymstoku, „A ku ku” Teatru Lalek „Pleciuga” i 

„Najmniejszy klaun na świecie” Klauna Tomiego z 

Kamienia Pomorskiego. Ponadto dzieci od 

czterech do dziesięciu lat wzięły udział w 

warsztatach „Wkoło Słońca”, poświęconych 

znaczeniu i symbolice Słońca, oraz w warsztatach 

piekarniczych Asprodu, podczas których 

samodzielnie przygotowywały bułki i ciastka. 

W niedzielę, po warsztatach plastycznych „Pleć, 

Pleciugo!” i następnej porcji apetycznych 

warsztatów piekarniczych Asprodu, nadszedł czas 

na ostatnie dwa spektakle. Dzieci obejrzały 

„Paskudę i Marudę” Teatru Lalek „Pleciuga” oraz 

„Guzik”, kolejne przedstawienie studentów 

Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Potem 

już trzeba było pożegnać Mały Kontrapunkt – na 

szczęście tylko na rok. Sądząc po minach widzów, 

zarówno dzieci, jak i rodzice już się nie mogą 

d o c z e k a ć  k o l e j n e j  e d y c j i  f e s t i w a l u .

BP

Mały Kontrapunkt 
– wprowadzenie

W sobotę i w niedzielę w teatrze Kana w ramach imprezy towarzyszącej 
Kontrakunktowi 2013 po raz pierwszy zaprezentowały się teatry offowe 
z naszego regionu. Ten festiwalowy support teatrów niezawodowych to 
rozwinięcie pomysłu, który zrodził się trzy lata temu – lecz dopiero teraz 
doczekał się realizacji.
Na scenie Kany wystąpiły: Teatr Krzyk z Maszewa, Teatr Pomarańcze W 
Uchu Na Skarpie Bez Kartki z Goleniowa, Teatr Abanoia ze Szczecina, Teatr 
Na Chwilę z Gryfina, Teatr W Krzywym Zwierciadle ze Stepnicy, Teatr 6 i 
Pół z Gryfina oraz Teatr Brama z Goleniowa.
Teatry amatorskie z naszego regionu zaprezentowały się w ramach nowo 
powstałej formacji artystycznej pod nazwą Zachodniopomorska 
Offensywa Teatralna – czyli w skrócie ZOT. Zachodniopomorska 
Offensywa Teatralna została powołana przez 11 teatrów amatorskich z 
województwa zachodniopomorskiego. Ideą ZOT-u jest wspólne 
tworzenie projektów artystycznych, promowanie niezależnych działań 
kulturalnych i edukacyjnych na terenie naszego województwa. Skupienie 
tak dużej liczby teatrów offowych, z których większość zaznaczyła już 
swoją obecność na kulturalnej mapie Polski zdobywając liczne nagrody 
na prestiżowych festiwalach, jest fenomenem na skalę ogólnopolską. 
Nasz region pod tym względem jest to swoistym „zagłębiem teatralnym. 
Kilkudziesięciu artystów, siedem działających aktywnie ośrodków 
teatralnych, sześć festiwali o charakterze ogólnopolskim i 
międzynarodowym, projekty edukacyjne, międzynarodowe wymiany 
młodzieżowe, co roku nowe premiery i inicjatywy kulturalne – to siła 
działań niezależnych i offowych ośrodków. Połączone siły rozpoczęły 
właśnie „offensywę” teatralną, która swoim zasięgiem ma „razić” 
Szczecin i cały region jako wspólna akcja uświadamiająca widzom, czym 
jest teatr offowy, jakie stawia sobie cele, jaki jest edukacyjny walor 
działalności tego rodzjau grup twórczych. "Zachodniopomorska 
OFFensywa na Kontrapunkcie" w Teatrze Kana było wydarzeniem 
artystycznym, zaplanowanym w ramach Festiwalu Kontrapunkt jako 
mini-festiwal. Głównym celem tej inicjatywy było przede wszystkim 
pokazanie szczecinianom i widzom festiwalowym tychże teatrów i 
prezentacja ich dorobku. Ponadto w ciągu całego 2013 roku w Teatrze 
Kana odbywać się będą niezależne spotkania z poszczególnymi grupami 
tworzącymi ZOT, połączone z szeroką prezentacją ich dorobku i 
działalności.
JJ

Teatr w „offensywie”

Galeria Henryka Sawki
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Jonekziomek, lat 9 - bywalec                                              

Na Małym Kontrapunkcie lubię pieczenie bułeczek, chociaż w 
tym roku, żadnej nie upiekłem, bo nie zdążyłem, zabrakło mi 
czasu.                                     

Najbardziej podobał mi się spektakl „Guzik”. Niektórzy pewnie go 
nie zrozumieli, ale ja mam nadzieję, że zrozumiałem go dobrze. 
Ten spektakl opowiada, o pewnej dziewczynce, która pewnego 
dnia, chciała pobawić się igłą i nożyczkami, ale znudzeni rodzice 
jej nie pozwalali.                                    
Podobały mi się lalki. Nie były zbytnio dopracowane, ale przez to 
były piękne, każda miała swój urok.  Najbardziej podobała mi się 
ta największa, ja nazywam ją czarownica. Piękne były też myszka i 
kot, któremu przewracały się oczy. Dobry był pomysł z 
kwadratowym panem.                             
Jak będę dorosły, tak pomyślałem, to zrobię sobie dziecięcy pokój 
i w tym pokoju będą właśnie takie lalki                                
Morał z tej bajki jest taki, by słuchać rodziców, bo jeżeli się ich nie 
posłucha, to może się stać coś złego, w tym przypadku, ktoś 
wydłubał sobie igłą oczy.                                

Widziałem też spektakl Klauna Tomiego, pt. „Najmniejszy klaun 
na świecie”.                                      
Podobały mi się maszyny, które wypuszczały bańki i maszyny, 
które robiły pianę.                                              
Tego Klauna nic nie obchodziło, tylko to, by rozkręcić imprezę. 
Kiedy podszedłem bliżej, to nim się obejrzałem już nie miałem na 
głowie czapki i zauważyłem tylko, że leci ona do publiczności. 
Byłem jeszcze na „Białych balonikach” i nie wiem dlaczego on, ten 
spektakl, nazywał się „Białe baloniki”. 
Spektakl był o tym, że chłopiec…( Tato, jak miał na imię ten 
chłopiec?)                                      
Tato: Piotruś.                                     
No, Piotruś. Tata Piotrusia był pilotem i leciał do Australii. Nagle 
poleciał za wysoko i przestała działać grawitacja. A na ziemi 
tymczasem Piotruś wraz z Panem Skarpeta poszukiwali tego taty. 
Niedaleko pewną bogatą dziewczynkę porwała wielka dłoń. 
Wylądowała na jakiejś krainie dziwnego czegoś, gdzie były cztery 
czerwono żółte ludki                                 
Oni znaleźli na końcu tego tatę i bardzo się cieszyli. 

Do „Pleciugi” chodzę już od bardzo dawna. I „Julian, To Wiem”…
Tak, to jest mój drugi ulubiony spektakl zaraz po „Guziku”! 
Ten spektakl bardzo mi się podobał i gorąco polecam wszystkie te 
przedstawienia.                                
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Mały Kontrapunkt - dobrze, że jest
Baliśmy się bardzo, że któraś z grup wiekowych nie przyjmie 
pozytywnie formy spektaklu. Baliśmy się, że maluchy w wieku 
przedszkolnym wystraszą się lokomotywy, sekcje taneczne będą 
dla nich nudne oraz duża część wierszowanego tekstu będzie za 
długa dla małych uszu. Baliśmy się, że dla widzów dorosłych 
spektakl będzie infantylny, mało rozbudowany i prosty. Baliśmy 
się naszego żadnego doświadczenia w produkcji tego rodzaju 
przedsięwzięć.                            

Okazało się, że dzieci żywo reagowały nie tylko na Pchłę i wątki 
typowo dziecięce, ale też na taniec, muzykę i wszystko, co działo 
się na scenie. Okazało się, że dla dzieci atrakcyjna jest całość 
spektaklu i to uważamy za pełen sukces, dlatego, że naszym 
celem było stworzenie spektaklu uniwersalnego, który będziemy 
mogli pokazać dzieciom, dorosłym, pasjonatom tańca, 
wielbicielom poezji, dobrej muzyki i amatorom łączenia różnych 
dziedzin sztuki. I efekty przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, 
bo okazało się, że wszystkie grupy wiekowe żywo reagowały na 
to, co działo się na scenie.                             

Nasza radość jest tym większa, że robiliśmy to po raz pierwszy. 
Każdy z twórców „Juliana” zajmuje się zawodowo czymś innym i 
jest wykształcony w innym kierunku, mimo to pewne cechy i 
zainteresowania pozwoliły stworzyć nam całkiem ciekawą rzecz 
za sprawą pasji i chęci oddechu od rzeczywistości. Być może za 
szybko w tak pozytywny sposób wyrażam swoją opinię o 
spektaklu, ale dla nas najlepszym sprawdzianem były reakcje 
dzieci, kiedy słyszeliśmy na widowni wydobywający się z 
dziecięcych ust śmiech i odgłosy zachwytu, zdziwienia, strachu, 
żywych reakcji, jeszcze przed zakończeniem ocieraliśmy sobie 
nawzajem łzy szczęścia za kulisami, że to, nad czym pracowaliśmy 
tak mocno i intensywnie podoba się innym.                               
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„ Julian To Wiem”

Zagraliśmy vabank. 18 lutego zrobiliśmy casting na 
tancerzy w „Pleciudze”, wybraliśmy 30 osób, 
próby rozpoczęły się 20 lutego, nie mieliśmy 
wtedy ani budżetu na stroje, ani na scenografię, 
ani na nic, a wielkimi krokami zbliżała się 
premiera. W marcu napisaliśmy projekt do 3 
Sektora Wspierania Organizacji Pozarządowych, 
który raz w roku przyznaje 4.000 zł organizacji, 
która udowodni, że dzięki temu projektowi ma 
szansę się rozwijać. I udało się, całą kwotę 
przeznaczyliśmy na stroje, które wykonała 
szczecińska pracownia mody Fanfaronada. 
Pozostawała jeszcze scenografia. Wybraliśmy 
finansowanie społeczne na portalu Polak Potrafi, 
gdzie przewidzieliśmy budżet 4.200 zł (w ciągu 
dwóch tygodni zebraliśmy całą kwotę, w 
przeciwnym razie nie otrzymalibyśmy nic z 
zebranej kwoty). W pośpiechu kupowaliśmy rury, 
styropiany, peruki, włóczki, szpilki, lakiery, 
wsuwki, itp.  

Wszystko robiliśmy sami, każdy element spektaklu 
był wynikiem wielogodzinnych nocnych spotkań. I 
według mnie to jest największa moc i sukces, 
grupa zdolnych osób zrobiła coś z niczego i 
pokazała wszystkim, że jak się w coś wierzy, że jak 
się czegoś naprawdę chce, to wszystko jest 
możliwe.                                

18 maja będzie nas można zobaczyć na Dziedzińcu 
Zamku podczas Nocy Muzeów o godz. 20.00, 8 
czerwca będziemy na scenie plenerowej w DK 
Skolwin, a 9 czerwca wystąpimy w Hali Opery. 

Zapraszamy:)                                                    
Agata Kolasińska
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