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16.00 (A) Kaligula / koprodukcja: Teatr Współczesny, Szczecin,
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,

16.00 (B) Mała narracja / Wojtek Ziemilski, Polska

18.30 (A+B) Amatorki / Teatr Wybrzeże, Gdańsk 
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Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi,

21.00 (A) Mała narracja / Wojtek Ziemilski, Polska  
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„Artyści są ostatnimi 
odbłyskami ginącego 

indywidualizmu”.

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Witkacy
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" Nancy. Wywiad", Nowy Teatr, Warszawa, reżyseria i choreografia
Claude Bardouil

doo stopki dopisac Katarzyna Olczak , Kinga Binkowska
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„Jeśli dało się Masłowską, to wszystko się da!”

Poniedziałek.
Dwa teatry, dwa spektakle i jeden wniosek: polski teatr nie 
tylko dla Polaków!
W pracy zawodowej (spotkania międzynarodowe) i prywatnie 
(chciała Niemca) staję często przed problemem,  w jaki 
sposób możemy kulturalnie wspólnie spędzić czas w 
Szczecinie (ileż można spacerować sic!).
Pilnie wypatrujemy filmów np. niemieckojęzycznych z 
polskimi podpisami, ratujemy się operą, baletem,  koncertami 
muzycznymi i kilkoma wystawami (niestety informacje i 
programy sporadycznie są drukowane w innym języku niż 
polski). W skali roku oferty artystycznej, z której możemy 
wspólnie korzystać jest niewiele.
Ale jest Kontrapunkt.
Dzisiaj oba spektakle mogliśmy zobaczyć razem. 
„Nancy. Wywiad” - mocne doznanie dźwięku i ruchu.
„Paw Królowej” to sztuka z tekstu, który wydawał się trudny 
do pokazania w teatrze. 
A jednak to możliwe.
Wyświetlano tłumaczenie po niemiecku! 
Jeśli udało się przetłumaczyć w teatrze Masłowską, to znaczy, 
że wszystko się da. Jest nadzieja na pełniejsze uczestnictwo w 
kulturze Szczecina dla mówiących inaczej.

Rozpoczęliśmy. 
W kręgu moich znajomych na palcach jednej ręki mogę policzyć tych, z którymi rozumiem się, bez tak zwanych słów.
Przebywanie z kimś takim, to wielka ulga i kilka przyjemności. 
Przyjemność wynikająca z braku konieczności wyjaśniania. 
Przyjemność wynikająca z braku konieczności odpowiadania na pytania bez sensu.
Przyjemność z poczucia wartkości myśli i postępu rozmowy. 
Jednym słowem przyjemność prawdziwa. 
Takich odczuć szukam też w teatrze. Dlatego wybaczcie, może prymitywnie, może nonszalancko, może egoistycznie 
nawet i wrednie oczekuję, że poza tym wszystkim co zostanie powiedziane i pokazane na scenie, wydarzy się coś 
jeszcze. 
Pojęcia nie mam co, ale niech się coś wydarzy. Niech mnie zaskoczy, niech mnie poruszy, pobudzi moją wyobraźnię, 
przywoła wspomnienia.Dotknie, zadrga i zaszeleści. 
No jednym słowem prawdziwie i szczerze, bez zboczeń i udziwnien. Bez zbędnej fanfaronady.
Teatrem do mnie mów. 
No to czekam. Już siedzę…
Poproszę. Jestem gotowa. 

Violina Janiszewska

Słowo wstępne

Teatrem do mnie mów

Teatr dla mówiących inaczej

Kontra Prztyk

Prztyk, prztyk
Prztykanie się to ostatnio nasza narodowa specjalność. 
Prztykamy się bowiem przy każdej nadarzającej się okazji, czy to 
na ulicy czy przy sejmowej mównicy. Jak ci z lewej coś, to ci z 
prawej kontra, jak ci z prawej w imię prawa, to ci z lewej, że 
bezprawnie i odwrotnie. Jak ci prztyk – to tamci kontra. Nawet 
teatr nie jest wolny od tego i nasz festiwal też. O czym świadczy 
niniejszy Kontra Prztyk.

Głośny Krzyk
Pewien recenzent lokalnej gazety próbował 
opisać charakter spektaklu „Osad” Teatru Krzyk 
z Maszewa, który wystąpił w ramach 
Zachodniopomorskiej Offensywy Teatralnej jako 
jedno z najciekawszych zjawisk teatru offowego 
w naszym regionie. W krótkiej recenzji 
„Dynamika zjada opowieść” rzekł między 
innymi, że spektakl Krzyku jest „bardzo 
dynamiczny, ekwilibrystyczny, niemal cyrkowy”. 
W naszym ujęciu próba opisu tego teatru 
wyglądałaby następująco: „Uuuuch, ach, 
jeeeee, łubudu, trzask prask, fiku miku, jeb, 
łoooł, uuuuch, yyyych, ej, jaj, uh, bum bum!”. 
Koniec

Teoria spiskowa
Ten spektakl (wiadomo który!) powstał za Unii Europejskiej 
pieniądze! Dlatego lubią go i podziwiają tylko pedały i masoni. 
Węszymy tu spisek przeciwko naszej pięknej i mądrej 
narodowej tradycji teatralnej. Ogłaszamy spotkanie i marsz 
wokół Pleciugi „W obronie wiary w prawdziwy teatr”. Wyraźmy 
głośno swój sprzeciw wobec niszczenia odwiecznych wartości 
scenicznych. Opowiedzmy się razem za jednością akcji, czasu i 
miejsca. 
Klub miłośników prawdziwego teatru „Nasz Teatr”.

Teatr przemówił 
Zmiany, zmiany, zmiany, nie znaczy, że na gorsze. 
Pierwszego dnia festiwalu zgromadzonych w holu „Pleciugi” 
powitał głos.
Głos witał międzynarodowo, pochodził i wydobywał się skądś. 
Zdezorientowana publiczność w popłochu próbowała ustalić 
skąd. A po co? Czy jak wchodzimy na dworzec, to widzimy 
„zapowiadacza” ? Nie. A mimo to wsiadamy, w większości 
przypadków do właściwego pociągu i jedziemy. Prawda? 
Prawda! W teatrze obowiązują reguły identyczne. Proszę 
wsiadać i ruszamy. Hellou! Wsiadamy!

Usiądę i będę siedział
Korzystając z doświadczenia pielgrzymkowego 
część widowni przychodzi na spektakle 
zaopatrzona we własne poduszki, na których 
siada. Przynosi zgrabne krzesełka z logo „Klub 
Wesołego Pielgrzyma” i rozkładanymi 
płóciennymi siedziskami z napisem - „Miłego 
wędkowania”. Polecamy powyższe rozwiązania 
wszystkim miłośnikom teatru. 

„Wenn es Masłowska gelungen ist, dann ist alles möglich”

Montag.
Zwei Theater, zwei Aufführungen und eine Forderung: Polnisches 
Theater nicht nur für Polen!
Auf der Arbeit (Internationale Begegnungen) und im Privaten 
(wollte einen Deutschen) stehe ich oft vor dem Problem, in 
welcher Form wir gemeinsam kulturell Zeit in Stettin verbringen 
können (Wie viel kann man spazieren!)
Dringend suchen wir zum Beispiel deutschsprachige Filme mit 
polnischen Untertiteln, retten uns mit Oper, Balett, Konzerten 
und einigen Ausstellungen (nur das Informationen und 
Programme eher sporadisch in einer anderen Sprache als 
polnisch gedruckt sind). Über das Jahr gesehen sind die 
künstlerischen Angebote, die wir zusammen nutzen können, 
nicht allzu viele.
Aber es gibt Kontrapunkt.
Heute konnten wir beide Aufführungen gemeinsam sehen.
Nancy. Wywiad (Interview) – Starke Empfindung von Klang und 
Bewegung
Paw Królowej (Königlicher Pfau) ist Textkunst, die schwer im 
Theater zu zeigen schien.
Aber es ist möglich. Geschafft.
Und mit eingeblendeter Übersetzung auf Deutsch!
Wenn die Übersetzung von Masłowska im Theater gelungen ist, 
dann bedeutet das, dass alles möglich ist.
Es gibt eine Hoffnung auf vollere Teilnahme von  
Anderssprechenden an der Stettiner Kultur.

Magdalena Sambor 
Stiftung Internationales Dietrich- Bonhoeffer 

Studien- und Begegnungszentrum
       Falko Reichardt 

Magdalena Sambor
Fundacja Międzynarodowe Centrum Studiów 
i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera, Szczecin



Królowa polskiej „literatury dresiarskiej” otworzyła tegoroczny 

Kontrapunkt. Na inaugurację festiwalu zobaczyliśmy sceniczną 

wersję „Pawia królowej”, za którego siedem lat temu Dorota 

Masłowska dostała Nagrodę Nike.                      

Scena bardzo ascetyczna, wręcz sterylna. Na niej cztery 

identycznie ubrane postaci. Białe połówki i tegoż koloru 

spodenki. Na sportowo. Dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Recytują 

poemat Masłowskiej, od czasu do czasu tylko wcielając się w 

postaci, o których opowiadają.                    

„Paw królowej” stylizowany jest na tekst piosenki hip-hopowej. 

Rymowany, niepozbawiony wulgaryzmów, rytmiczny. Tej 

stylizacji nieco w scenicznej adaptacji wyreżyserowanej przez 

Pawła Świątka zabrakło. Tekst, który aż prosi się o wykonanie w 

wersji rap, został po prostu wyrecytowany. Czasem była to 

melorecytacja. Tak czy inaczej, nie było słychać rytmiki, 

charakterystycznej dla rapowego flow. - „Paw królowej” jest 

protest songiem na temat zbiorowej manipulacji – tak ideę .

.

.
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To nie jest teatr, 
to jakiś k..wa bełkot

spektaklu streścił jego reżyser. Wypada jednak nie 

zgodzić się z tą opinią. Względnie stwierdzić, że na 

scenie powstało coś, co jest sprzeczne z 

reżyserskim zamysłem. W warstwie wokalnej nie 

można bowiem spektaklu nazwać „songiem”. 

Oczywiście, sceniczny „Paw królowej” nie był 

pozbawiony elementów muzycznych. Recytacji – 

a chwilami melorecytacji – postaci towarzyszył 

akompaniament stworzony za pomocą narządów 

mowy, przypominający hip-hopowy beatboxing. 

Jednak „Paw królowej”, mimo zamierzonej w 

tekście Masłowskiej stylistyki, tematycznie nie 

mieści się w wąskich ramach kultury hip-hopu. 

„To piosenka o miłości, nie o HWDP” – głosi jeden 

z wersów tekstu. Miłość jest tu oczywiście ironią, 

nadużyciem semantycznym. Nawet miłość 

c i e l e s n a ,  f i z y c z n a ,  w y s t ę p u j e  t u  w  

karykaturalnym odcieniu, jako seksualne 

niepowodzenie, a co dopiero pisać o miłości w jej 

bardziej platonicznym, abstrakcyjnym wymiarze. 

O wrażeniach po pierwszym dniu festiwalu opowiedziało nam kilku 
znawców teatru. Co wzbudziło ich szczególny podziw, co nie znalazło 
zbytniego uznania? Jak oceniają spektakle inaugurujące czterdziestą 
ósmą edycję Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT?

Marzena Kuraś                                             
Nie przepadam szczególnie za teatrem współczesnym, a dzisiejsze 
spektakle zostały przygotowane przez młodych artystów. „Paw 
królowej” był w moim odczuciu bardzo ciężki. Pod względem 
scenicznym to nie był dla mnie teatr, lecz historia nadająca się raczej na 
formę kabaretową.Na temat „Nancy. Wywiad” niewiele mogę 
powiedzieć, chyba tyle, że muzyka była ładna, a para aktorów wytrwale 
realizowała specyficzne układy choreograficzne. To nie teatr słowa, lecz 
muzyki, plastyki, niewątpliwie miejscami ciekawy, jednak trudno mi go 
nazywać teatrem dramatycznym. Jego język był zupełnie nieadekwatny 
do tematu. Cała ekspresja aktorów w „Nancy. Wywiad” była wysiłkiem, 
który do niczego nie prowadził.To, co okazało się najciekawsze w 
dzisiejszym dniu, to sama możliwość obejrzenia tak odmiennych 
spektakli. Z jednej strony otrzymaliśmy bazującego głównie na 
słowie„Pawia królowej”, w którym języku stanowi podstawę 
wszystkiego – a jest to język ulicy, bardzo dla całej historii ważny, choć 
jednocześnie słabo teatralny. Z drugiej zaś strony zobaczyliśmy „Nancy. 
Wywiad”, w którym w ogóle nie ma słowa, jest tylko przekazywanie 
uczuć i wrażeń za pomocą ruchu. To było niezmiernie interesujące 
doświadczenie. 
                                            
Agnieszka Koecher-Henzel                             
Pierwszy spektakl znużył mnie; zastanawiałam się, dlaczego. Aktorzy z 
wdziękiem, żywo i fachowo usiłowali przekazać pewną historię, z 
pełnym zrozumieniem celów prześmiewczych. Po zastanowieniu się 
doszłam do takiego wniosku: warstwa literacka została opracowana na 
prostym pomyśle, diagnoza publicystyczna była prosta, jeśli chodzi o 
pewne mechanizmy społeczne i to, co się dzieje z językiem. Ten pomysł, 
którego ostrze satyry miało uderzyć w banalność i trywialność, operuje 
tą samą banalnością; wszystko bazuje na tych samych rozwiązaniach, 
na jednym pomyśle, i mimo fajnych momentów – gubi się. Jeśli się 
nawiązuje do formy kabaretowej, powinno się z niej korzystać – ale sam 
oryginał literacki nie dawał takiej możliwości. „Paw królowej” to dwie 
godziny tego samego o tym samym, trywialnie o trywialności – w 
pewnym momencie już nic nowego. Były też monotonne rozwiązania, 
zabrakło inwencji reżyserskiej. Jeśli o trywialności opowiada się tylko 
przez tę trywialność i banalność, robi się to nudne. Co prawda w „Pawiu 
królowej” aktorzy wyprowadzili wszystkie sensy, które tam były, ale 
niestety tekst Masłowskiej nie dawał im większej szansy, reżyser też 
sobie z tym tekstem nie poradził – i choć pozytywnie oceniam ideową 
stronę tego spektaklu, to trudno mi uwolnić się od uczucia monotonii.
„Nancy. Wywiad” to zupełne przeciwieństwo, zupełnie inny spektakl. 
Nawet nie należy go odnosić do jednego wydarzenia czy postaci, bo 
wartość „Nancy” jest ponad konkretną opowieść. Przedstawienie 
trzymało mnie w napięciu cały czas; znalazłam tu różnorodnie 
poprowadzoną ekspresję, wielość form i rozwiązań, czytelność wyrazu, 
przełożenie opowieści na emocje i na dramaturgię emocji.
To był niezmiernie interesujący dzień, pozwalający zapoznać się z tak 
odmiennymi, zderzającymi się ze sobą rodzajami spektakli.

.

 .
.

Komentarze dnia Nina Kiraly                                  
Bardzo lubię Kontrapunkt, widziałam tu już wiel 
ciekawych rzeczy. Ten festiwal jest dla mnie bardzo 
ważny, atmosfera jest cudowna, miło znów spotkać 
przyjaciół, artystów, krytyków.                              
Jeśli chodzi o „Pawia królowej”, to nasunęło mi się 
pewne spostrzeżenie dotyczące w ogóle dramatu 
współczesnego: jest on zbyt naturalistyczny. Ten 
konkretny spektakl został napisany w duchu bliskim 
publiczności Węgier, bo był mocno kabaretowy, ze 
współczesnym językiem, aluzjami do znanych 
okoliczności i ludzi. Brakowało mi w nim jednak 
ostrości; od strony plastycznej i dźwiękowej byli 
bardzo dobrzy aktorzy, ale można by to wszystko 
w z m o c n i ć .                     
Lubię kabaret, jest on bardzo popularny na Węgrzech 
– lecz musi mieć jakieś zaplecze, wyraziste odniesienie 
do rzeczywistości. W „Pawiu królowej” brakowało mi 
trochę głębszego wymiaru, przestrzeni, choć 
pojawiały się rzeczy bardzo sympatyczne i wesołe, 
a częsty śmiech widowni pokazał, że przedstawienie 
zostało dobrze przyjęte. Brakowało mi także bardziej 
wyszukanych choreograficznie póz, pewnego 
dodatkowego wymiaru, nieco innej charakteryzacji, 
jakiejś dodatkowej aluzji – byłoby ciekawiej.

Michał Centkowski                                 
„Pawia królowej” miałem już okazję zobaczyć; i za 
pierwszy, i za drugim razem byłem pełen podziwu. Jest 
to zasługa języka i siły semantycznej, tego, jak pisze 
Masłowska. Paweł Świątek świetnie to rozkłada i 
świetnie to rozkładają, konstruują i dekonstruują 
aktorzy. W „Pawiu” nie ma w zasadzie nic poza słowem 
– na scenie zostaje aktor i słowo. Zauważyłem, że język 
Masłowskiej sporo zyskuje i wyraźnie ożywa, gdy jest 
czytany na głos – rytmika tekstu ujawnia się dopiero 
podczas wypowiadania go. Aktorzy mistrzowsko tym 
operowali. Niesamowity okazał się rytm opowieści, 
tempo i napięcie ani na moment nie spadały.
Gdy się porównuje oba spektakle, trzeba powiedzieć, 
że „Paw królowej” to oparta na języku historia, 
dekonstruująca rzeczywistość, teatr słowa. „Nancy. 
Wywiad” to zupełnie inny biegun, słowa tu nie ma lub 
jest znikome, za to jest to cudowny teatr poetyckich 
metafor i sugestywnego języka ciała oraz wspaniała 
muzyka; to teatr tańca, ruchu, cudowna opowieść o 
relacjach międzyludzkich. Absolutnie urzekający 
spektakl, wykonanie Magdaleny Popławskiej i 
Claude’a Bardouila przekazuje wszystko, emocje 
między bohaterami nie wymagają już żadnej 
werbalizacji, bo ukazują się w pełni poprzez ruch. 
„Nancy. Wywiad” hipnotyzuje muzyką na żywo, 
kostiumami, świetną scenografią. Wspaniałe były 
momenty interakcji bohaterów. Ten spektakl też już 
raz widziałem – i, podobnie jak w przypadku „Pawia 
królowej”, podczas powtórnego oglądania nie czułem 
nudy, emocje trzymały mnie cały czas w napięciu.
Podsumowując, zobaczyliśmy dziś dwa odmienne, 
lecz równie fascynujące oblicza teatru; oba spektakle 
były świetne i było to bardzo udane otwarcie 
festiwalu.
                              

.

.

.

.

.
Barbara Popiel

" Paw królowej" , Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, reż. Paweł Świątek
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 Ale stereotypowo hip-hopowych - ulicznych treści w stylu HWDP, 

też ze święcą szukać w tekście. Natomiast „piosenki o miłości”, 

stanowiące jeden ze sztandarowych schematów popkultury, w 

sparodiowanej formie pojawiają się zarówno w poemacie, jak i w 

jego scenicznej wersji. Jedna z postaci, wcielając się akurat w rolę 

Anny Przesik (na poczekaniu wykreowanej „poetki 

neolingwistki”), zakłada różową perukę. W ten sposób przeżywa 

niejako popkulturową inicjację, dorabia sobie – pisząc językiem 

Gombrowicza – „gębę” przerysowanej, pstrokatej mentalnie i 

zewnętrznie pseudoartystki.                      

Gadżetem, który do współczesnej kultury odsyła jeszcze bardziej 

niż różowa peruka, jest maska Anonymousa, znana z niedawnych 

protestów przeciwko wprowadzeniu ACTA. Zakłada ją 

niespełniona gwiazda polskiej sceny muzycznej, Stanisław Retro, 

przy okazji kompromitującej wizyty w programie telewizyjnym. 

Wówczas to ostatecznie i boleśnie przekonuje się o 

mechanizmach manipulacji, rządzących w show-biznesie. Maska 

Anonymousa wyraża jego bezradny, niemal niemy protest 

przeciw tym mechanizmom. Ponadto, odsyła ona do tragedii 

antycznej. Stanisław Retro, zakompleksiony, zawistny, 

niespełniony artysta, zostaje wciągnięty w wir medialnej, 

popkulturowej manipulacji, wbrew swojej woli. W ten sposób 

zostaje bohaterem tragicznym naszych czasów, osadzonym w 

raczej w świecie kultury niż w społecznych realiach – jego 

tragedia bowiem polega na wypaczeniu, przekłamaniu 

wizerunku. Włożony zostaje w buty – dosłownie i w przenośni – 

homoseksualisty. To kolejny chwyt marketingowy jego 

pozbawionego skrupułów menadżera, Szymona Rybaczki. 

Jest jeszcze jeden element spektaklu Świątka, który odsyła do 

tragedii antycznej. Cztery postaci, wypowiadające tekst przy 

akompaniamencie stworzonej przez siebie muzyki, ubrane tak 

samo przypominają chwilami bardziej starogrecki chór niż 

postaci z krwi i kości, o pewnym profilu psychologicznym. 

Opowiadają bowiem i komentują jednocześnie całą historię, a w 

konkretnych bohaterów Masłowskiej wcielają się jedynie 

okazjonalnie. Same wcielenia są zresztą dosyć powierzchowne. 

Groteska, czarny humor królują tutaj, spychając realizm 

psychologiczny na plan dalszy.                    

N i c  z re sz t ą  d z i w n e go .  „ Pa w  k ró l o we j ”  to  te kst  

postmodernistyczny,  n ie  jest  więc  „zwierc iadłem 

przechadzającym się po gościńcu życia”. Dokładniej – jest to tekst 

o popkulturze, która obraca się w sferze mitów, intertekstualnych 

kodów, płytkiego obrazowania skrawków rzeczywistości bez 

konieczności zgłębiania ich psychologii.                        

 .

. 

.

Choć wątki psychologiczne zostały w spektaklu 

ciekawie przedstawione. Pomógł w tym jeden z 

nielicznych elementów ascetycznej scenografii – 

wielka kula, zawieszona nad sceną. To za nią 

chowały swoje twarze postaci, gdy monologowały 

na temat swoich kompleksów, problemów. Ten 

zabieg zresztą w znakomity sposób oddał sposób 

wyrażania emocji w popkulturowym świecie. Te 

najgłębsze, nieudawane, chowamy dla siebie, 

zasłaniamy twarz. To, co widać z ekranów, co 

funkcjonuje w przekazie medialnym, to tylko 

kreacje, tak jak homoseksualizm Stanisława Retro, 

czy poetyckie zacięcie jego wiernej fanki, 

wymyślone i opakowane marketingowo przez 

pozbawionego skrupułów menadżera. Prawdziwe 

emocje pozostają w nas, niewyrażone, skryte 

przed okiem kamery.             

„Paw królowej” na inaugurację Kontrapunktu był 

dobrym wyborem. Do publiczności trafiło 

poczucie humoru, serwowane przez Masłowską. 

Nawet co bardziej obrazoburcze, kontrowersyjne 

treści, których w tekście nie brak, wywoływały 

raczej salwę śmiechu niż pomruk oburzenia. 

Szczególnie bawiły autoironiczne wstawki w 

rodzaju: „piosenka ta powstała za pieniądze Unii 

Europejskiej, znalazły się w niej treści wulgarne, 

żeby zachęcić do jej posłuchania osoby, które 

inaczej nigdy by, do teatru nie przyszły”. 

„To nie jest literatura, to jakiś k..wa bełkot, ta laska 

ma nakur..one we łbie” – ten znamienity, 

autoironiczny fragment „Pawia królowej”, z 

zamianą literatury na teatr, można odnieść także 

do inscenizacji tekstu. Powieść Masłowskiej po 

przetransponowaniu na język sceny pozostaje 

„bełkotem”, to znaczy kakofonią dźwięków 

współczesnej kultury popularnej, miszmaszem, 

chaosem, mozaiką. Bełkotem zamierzonym, 

odzwierciedlającym bełkotliwy charakter kultury 

postmodernizmu.                          

.

 .
Maciej Pieczyński
Teatralia Szczecin

Kinga Binkowska

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie
Dorota Masłowska „Paw królowej”
adaptacja i dramaturgia: Mateusz Pakuła
reżyseria: Paweł Świątek (PWST)
scenografia: Marcin Chlanda
obsada: Szymon Czacki, Wiktor Loga-Skarczewski, Paulina Puślednik, Małgorzata Zawadzka
premiera - 27 października 2012

http://www.teatralia.com.pl/
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Między pierwszym a drugim poniedziałkowym 
spektaklem mieliśmy niepowtarzalną okazję 
uczestniczyć w otwarciu wystawy „Ulotne 
wspomnienia”, przygotowanej przez organizację 
artystyczną The Working Party i Schloss Bröllin. 
To, co zobaczyliśmy, stanowi dopiero część 
pełnego projektu, nad którym pracują artyści w 
Schloss Bröll in.  „Ulotne wspomnienia” 
podejmują temat wspomnień związanych z 
wędrówką, pozostawianiem Są także refleksją 
nad pamięcią i znaczeniem opowieści w życiu 
człowiek.

Projekt ma charakter multimedialny. W Teatrze 
Lalek „Pleciuga” widzowie mogą zatem nie tylko 
zobaczyć niebanalną instalację, lecz także 
wysłuchać nagranych wywiadów, których polscy i 
niemieccy bohaterowie opowiadają o swoich 
wspomnieniach związanych z Pomorzem w 
różnych okresach. Na potrzeby zainteresowanych 
odbiorców nasi zagraniczni goście zostawili w 
Biurze Obsługi Widzów pięć odtwarzaczy MP3, na 
których znajduje się część zarejestrowanych 
rozmów. Słuchając ich, możemy wędrować po 
rozmieszczonych na posadzce kawałkach taśmy, 
które z różnych stron – czyli z różnych miast, z 
różnych części Pomorza – doprowadzają nas do 
jednego punktu: gabloty z instalacją.

Co jest w gablocie? To już trzeba sprawdzić 
samodzielnie. My powiemy tylko tyle: jeśli 
wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to 
wszystkie kawałki taśmy prowadzą do 
wspomnień. Ulotnych, lecz uchwyconych na 
moment w słowach.

BP

Notatki z bloga Jak opowiedzieć o wspomnieniach?

Czy wiecie, że wszystkie karnety na ten festiwal zarezerwowane były 
jeszcze przed ogłoszeniem programu? Po obejrzeniu spektakli z 
pierwszego, konkursowego dnia – wcale się temu nie dziwię.

W pierwszym dniu prezentacji zobaczyliśmy dwie mocne, wyraziste i 
całkiem różne wypowiedzi teatralne – „Pawia królowej” w reż. Pawła 
Świątka oraz „Nancy. Wywiad” przygotowane i zatańczone przez 
choreografa Claudea Bardouila we współpracy z aktorką Magdaleną 
Popławską.

„Paw królowej” na bazie tekstu Doroty Masłowskiej to ekspresja 
polsko-popkulturowych szumowin zebrana w strumień świadomości 
rozpisany na cztery głosy. Zaproszeni do klaustrofobicznej 
przestrzeni, gdzie toczy się opowieść o Patrycji Pitz i Stanisławie 
Retro prowadzeni jesteśmy tak naprawdę „do kraju tego”, gdzie 
rzeczywistość wyznaczana jest rytmem „upa, upa”, wrogością, 
bluzgiem i prymitywną przemocą. Jedynie pragnienia bywają 
głębokie i wcale nie obce prawie każdemu, kto narodził się w Polsce, 
skrywające się pod hasłem – być gdzie indziej i być kimś innym, na 
przykład Szwedem, zamożnym Szwedem, Szwedką, żoną Szweda, 
kimkolwiek, byleby nie tu, nie w tej bajce, w której świat stwarza 
nasza małość i co najwyżej - europejska dotacja. Gorzka to refleksja 
płynąca ze spektaklu, choć jest też w obcowaniu z językiem Doroty 
Masłowskiej sporo brzmieniowej i słowotwórczej przyjemności 
płynącej choćby z takich wyrażeń jak „O co ten rozdźwięk?”.

„Nancy. Wywiad” to spektakl, w którym taniec staje się jednostką 
chorobową. Punktem wyjścia do ruchu dwojga tancerzy budującego 
ich świat i relacje jest impuls pochodzący z bólu, pewnego rodzaju 
nieświadomości i skrajnych, emocjonalnych przeżyć. Powracającym 
motywem jest rodzaj epilepsji – nasilających się, nerwowych spięć, 
rytmicznych drgań, umiejscowionych gdzieś pomiędzy seksualnym 
pożądaniem, a pragnieniem doświadczenia. Czego? Chyba 
wzajemności, może nawet miłości. W to, co wzajemne ciągle wdziera 
się jednak świat zewnętrzny – oglądamy aktorów w 
zwielokrotnionym okiem kamery obrazie – czasem świadomie 
obnażających się, innym razem ukrytych, schowanych, 
odwróconych… Czy takie mogło być w swojej ułomnej, chorobliwej 
formie życie Nancy Spungen i Sida Viciousa, złotej pary muzycznej 
alternatywy lat siedemdziesiątych? 

Pomiędzy spektaklami pojawiła się wystawa-performance „Ulotne 
wspomnienia” w Teatrze Lalek „Pleciuga”, która zapraszała do świata 
ludzi żyjących w polskich i niemieckich częściach Pomorza. Jeśli nie 
usłyszeliście tych historii – wciąż obecna jest ekspozycja 
umiejscowiona po prawej stronie przed wejście na widownię, można 
też prześledzić trasy niezwykłych podroży na posadzce. 

Kolejny dzień festiwalowy zaczynamy całkiem innym teatrem, za 
który – nie ukrywam – trzymam kciuki, bo to mój teatr – 
Współczesny, poza tym „Kaligula” jest jedynym, szczecińskim 
spektakl w konkursie. 

Kontrapunkt. Chcesz tu być

Kamila Paradowska
www.blog.wspolczesny.szczecin.pl

Jak opowiedzieć o wspomnieniach?



  

Muzyczny początek festiwalu

Spoko, nie chodzi bynajmniej o Woodstock. 
Tak, tak, to Kontrapunkt, może nawet Kontara-
punk, a może …. Kontredans? W każdym razie 
na początek zobaczyliśmy dwa teatry z 
mocnymi muzycznie spektaklami, prawie 
koncertami – najpierw hip-hopowy „Paw 
Królowej” a potem punkowo-teneczny „Nancy. 
Wywiad”. Mocniej zabrzmiał jednak ten drugi – 
jak „hard core dance”.

„Paw” w pawich piórkach cały i wytrzeszczał 
gały
„Paw” pokazywał swoje piórka, rozwijał hip-
hopowy ogon, stroszył się i uwodził 
„kolorowym” Masłowskiej językiem, chciał nam 
za wszelką cenę sprzedać piosenkę zrobioną za 
Unii Europejskiej pieniądze, śpiewał i wdzięczył 
się do nas, by nas sobą oczarować, omotać, 
ogłupić, kupić. Czy mu się udało? Język świetny 
(bo tekst weteranka wojny polsko-ruskiej 
przecież pisała), tekst i obyczaje w nim opisane - 
współczesne, rzec by można już prawie 
powszechne. Więc, co jest nie tak? Dlaczego 
jednak nie dałem się unosić bezustannie temu 
rwącemu nurtowi nowoczesnej śpiewogry, tylko 
wyłączałem się nagle, wypadałem z biegu, 
ocykałem się z odrętwienia? Zmęczenie? Tak, 
ale pewnym stylem, który w wykonaniu „Pawia” 
nie przekonywał i czasami nużył. Może 
animatorom „Pawia” zabrakło finezji, pomysłu 
na dobry zespołowy „bit”. Miało się wrażenie, że 
nie wszyscy „piosenkarze” radzą sobie z 
tekstem, z melodią, słychać było czasami dość 
głośne popiskiwania i wrzaskliwe pawie pianie. 
Wtedy w tych osobistych przerwach pojawiała 
się we mnie tęsknota za teatrem magicznym, 
przednowoczesnym, tradycyjnym, fabularno-
dramatycznym, pokazującym świat, w którym 
żyją ludzie i coś przeżywają. Ale, o co mi chodzi 
? – skontrowałem swoją nostalgię autoripostą. 
Wszyscy się zachwycają, a ja tu wybrzydzam. 
Może nie mam właściwego kontaktu ze sztuką, 
bo siedzę w ostatnim rzędzie? Przymknąłem na 
chwilę oczy, żeby się skupić, a gdy je 
otworzyłem, zamarłem. Przede mną stał 
ogromny kolorowy ptak i wytrzeszczał na mnie 
swoje olbrzymie i wyłupiaste gały: „
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„Myślisz ta historia z Pitz to totalna ściema, nierealna podpucha, 
myślisz: co?! to ty mnie posłuchaj, kutasie głupi, gdzie byłeś, gdy 
świat się tak każdego dnia kurwłi. Mówisz to nie jest hip hop, nie 
mów hop, bo to zły trop. Chciałbyś faka faka o bezrobotnych, 
myślisz, że ja nie mam okna i nie widzę, co się dzieje przez swe 
okno, nie widzę, że jest sytuacja socjalna w Polsce, że wszyscy 
mieszkają w bloku I mają duże bezrobocie…
Ochłonąłem dopiero w holu.

Janusz Janiszewski

"Paw królowej" , Narodowy Stary 
Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
w Krakowie, reż. Paweł Świątek
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To było mocne hardcorowe uderzenie, nie tylko na scenie, bo 
działo się wszędzie, nawet na monitorach, na telebimie,                
w muzyce granej na żywo, ale najbardziej między aktorami – 
tancerzami, tam iskrzyło i kotłowało się – bo między nimi 
rozgrywa ł  s ię prawdziwy „dramat  samozag łady ”.  
Tematem spektaklu „Nancy.Wywiad” - propozycji Teatru 
Nowego z Warszawy jest związek frontmana punk rockowej 
grupy Sex Pistols Sida Viciousa i jego fanki Nancy Spungen. 
Nastoletnia „groupiska” doprowadziła muzyka do uzależnienia 
od heroiny, wreszcie stała się przyczyną rozpadu zespołu               
i zniszczenia kariery muzycznej samego Sida. Ich wiązek 
zakończyła tragiczna śmierć. Nancy zmarła ugodzona nożem         
w pokoju hotelowym. Zatrzymany za morderstwo Sid wyszedł po 
dwumiesięcznym areszcie za kaucją i świętując z przyjaciółmi 
uwolnienie przedawkował heroinę. Nancy już w wieku 
kilkunastu lat postanowiła zostać groupie, zafarbowała włosy na 
platynowy blond i w przeciągu kilku lat nawiązała znajomości        
z poszczególnymi członkami zespołów takich jak Ramones czy 
Aerosmith. Poznając Sida z Sex Pistols stała się największą grupie 
tamtych lat i jednocześnie znawczynią punk rocka. Ale zapewne 
nikt by o niej nie pamiętał, gdyby nie jej śmierć.
Sid Vicious i Nancy Spungen spotkali się po raz pierwszy 1977            
w Londynie na imprezie u wspólnego znajomego, gdzie, jak 
zgodnie twierdzili, dopadła ich miłość od pierwszego wejrzenia. 
Krótko potem zamieszkali razem. Ich związek był jednym długim 
heroinowym ciągiem, przeplatanym agresją, bijatykami, 
b r u t a l n y m  s e k s e m  i  o s t r y m i  k ł ó t n i a m i .
To wszystko, tę całą autentyczną historię szalonej pary aktorzy 
Teatru Nowego z Warszawy opowiedzieli tańcem, ruchem, 
ekspresją, performancem, sobą … Nancy od początku spektaklu 
przez cały czas udziela wywiadu, ten wywiad to jej życie, a jej 
życie to sadomasochistyczny związek na bazie adrenaliny. 
Tancerze fantastycznie oddali charakter autodestrukcji, w którą 
popadają uwikłani w fatalny układ współcześni tragiczni 
kochankowie. Scena jest jak klatka, w której szamocą się głodne 
siebie bestie. Poprzez taniec i ruch powoli zamieniają się                 
w sponiewierane przez szyderczy los ludzkie szmaciane kukły, 
rozrzucone po kątach połamane lalki. Nagle widzimy ich znowu 
jako  naszpr ycowane herą  bio log iczne  automaty,                               
w epileptycznych konwulsjach miotają się po scenie – tej 
prawdziwej, muzycznej i tej życiowej. Na ekranach non stop 
transmisja z ich życia, pseudo-piosenki, pseudo-wywiady, 
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Janusz Janiszewski

Harde core dance – 
czyli 

„śmierć na żywo”

Nowy Teatr , Warszawa
„Nancy. Wywiad”
premiera - 20 kwietnia 2012
Reżyseria i choreografia: Claude Bardouil
Wykonanie: Magdalena Popławska i Claude Bardouil
Scenografia: Nicolas Grospierre, Olga Mokrzycka-Grospierre
Kostiumy: Aleksandra Laska
Identyfikacja graficzna na podstawie fotografii Nicolasa Grospierre'a
Muzyka: Paweł Andryszczyk, Adam Walicki
Reżyseria świateł: Katarzyna Łuszczyk
Wideo, inspicjent: Łukasz Jóźków
Charakteryzacja: Monika Kaleta

„Nancy. Wywiad”.

hipnotyczne i transowe potrząsanie głowami, 
zamroczone oczy, bezwładne ruchy ust - relacja na 
żywo z rozłożonego w czasie samobójstwa. 
Wywiad rzeka, rzeka życia, która płynie rwącym 
nurtem coraz szybciej w dół, by wreszcie chlusnąć 
wodospadem krwi i spłynąć w chaos, w odmęty 
nicości. Szaleństwo! Tak to relacja z narastającego 
obłędu. W ich spazmatycznym tańcu objawia się 
szaleństwo tego świata.                          
Taniec, choreografia, aktorstwo, działania 
performatywne, kamera przekazująca obraz na 
żywo – wszystko to dało wrażenie, że jesteśmy 
świadkami dramatu, który właśnie w tym 
momencie rozgrywa przed nami, jesteśmy 
świadkami „śmierci na żywo”.                  
Jestem pod ogromnym wrażeniem tego spektaklu, 
jego ekspresji, wyśmienitego wyczucia ruchu, 
tańca i gestów u obojga wykonawców. Ogromne 
uznanie dla duetu - Magdaleny Popławskkiej                
i Clauda Bardouil’a. Brawo!                       
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