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9.30 Portret aktora. Polsko-niemiecki panel dyskusyjny 
/ dyskusja, promocje publikacji 

13.00 Teatr Franka McGuinnessa – na pograniczu kultur 
i konwencji teatralnych 

14.00 Timebank / Grotest Maru, Niemcy 

15.00 (A+B) Cheval / l’Amicale de production, 
Francja

17.00 Timebank / Grotest Maru, Niemcy 

20.00 (A+B) Danuta W. / Teatr Polonia, Warszawa 

(Teatr Mały, wstęp wolny)

(Teatr Mały, wstęp wolny)

(CH Galaxy, 
akcja w przestrzeni miejskiej, bez biletów)

 (TL Pleciuga)

(CH Galaxy, akcja w przestrzeni miejskiej, bez biletów)

(Teatr Współczesny) spektakl finałowy 

"Dobrze jest, psiakrew, 
a kto powie, że nie, to go w mordę!"

Stanisław Ignacy Witkiewicz
Witkacy



Zbliżamy się do końca? To już nie jest festiwal, o którym nic nie 
mogę powiedzieć. Kontrapunkt, mój Kontrapunkt się ziścił. W 
ręce wpadł mi program festiwalu  z 1995 roku „30 Ogólnopolski 
Przegląd Teatrów Małych Form w Szczecinie”. W repertuarze 
m.in. Anna Chodakowska, teatr Provisorium, Teatr Stary z 
Krakowa, Teatr Współczesny Szczecin. Na zdjęciach ze spektakli 
aktorzy. Niektórych rozpoznaję, ale twarze znacznie młodsze 
Olgierd Łukaszewicz, Jerzy Zelnik, Joanna Szczepkowska, Adam 
Opatowicz, wiele innych znakomitych postaci. 
Ponieważ tegoroczny Kontrapunkt się, w moim mniemaniu,  
ziścił. Ponieważ wzięłam udział w wyjątkowym Spotkaniu i dało 
mi to wiele Przyjemności… Dlatego bardzo się cieszę, że tak jak 
wszyscy, jak my wszyscy miałam swój udział i przez samo 
uczestnictwo zapiszę się w historii tego festiwalu. Jeszcze kilka 
spektakli przed nami. Ale po tym co widziałam wiem, że stół 
nigdy już nie będzie taki sam, a to za sprawą Blind Summit 
Theater, którego występ  potwierdza powiedzenie, że mniej 
znaczy lepiej. Wiem, że zdumiewa mnie teatr współczesny, bo 
wydaje się obcy, bolesny i wyrachowany…Czyżby zwierciadło 
naszych czasów…Zastanawia mnie los młodych aktorów, tak po 
ludzku, w rękach reżyserów, którzy wymagają tak wiele. Pewnie 
jeszcze długo będę porządkowała myśli.  „Miłego umierania” 
usłyszałam ze sceny… Dobrze, ale póki co bawmy się jak w 
spektaklu Les Tambours de la Muerte. Niech i nawet szalony 
będzie ten taniec, bo zawsze przecież za jedną rękę życie 
trzymamy, za drugą śmierć, a takich partnerów pogodzić się nie 
da…” 

Violina Janiszewska

Słowo wstępne
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Kontra Prztyk

Dzisiaj, proszę bardzo, strój nawiązujący 
stylem do warszawskiej mody a’la Praga, 
bo szacuneczek widać i szyk, i koszuleczka, 
i spodeneczki, uśmiech a’la „my nie frajery”, 
marynareczka „mucha nie siada” i buciki 
jak w sam raz! zastaliśmy modela idealnie 
odzwierciedlającego słowa piosenki !
Rzuć bracie blage i choć na Prage
Weź grube lage, melonik tyż.
Zobaczysz Prage, dziewczynki nagie! 
Każda na wage, ma to co wisz. 
Byle łamage i Babe Jage 
U nasz się bierze pod żeberko i za kark.

Teatralny 

Fashion 
Week

Można? Można!

Gdyby wszystkie teatry przyjeżdżały z taką scenografią jak 
do przedstawienia „The Table” ileż można by zaoszczędzić 
na transporcie! Z drugiej strony ominęłyby nas „Bębny śmierci”.
Więc już więcej o tym nie mówmy.

Kinga Cieśluk

Teatralia Szczecin

Kinga Binkowska

http://www.teatralia.com.pl/

Schaubühne am Lehniner Platz

Rodrigo García

Notizen aus der Küche 

Zapiski kuchenne

przekład z niemieckiego: Anna Lewanowicz

realizacja: Patrick Wengenroth

scenografia i kostiumy: Magda Willi

wideo: Benjamin Krieg

dramaturgia: Maja Zade

światło: Erich Schneider

obsada aktorska: Niels Bormann, 

Urs Jucker, Lucy Wirth

premiera: 18 marca 2013 roku

Czy aktorzy są na scenie?
„Notizen aus der Che” (Zapiski kuchenne) są odpowiedzią na 

pytanie, co jest w stanie stworzyć tekst. Scenografia pełni tu 

rolę rozpraszania naszej świadomości, rozbudzenia instynktów i 

podniet, określenia miejsca widza i aktora w przestrzeni 

teatralnej, pozostaje jednak dodatkiem. 

 Spektakl otwierający berlińską część tegorocznego 

Kontrapunktu ugościł widzów w surowej scenerii teatru 

Schaubühne. Na deskach trzy postaci, sprawiające wrażenie, że 

to nie gra się toczy, a jakieś podglądanie raczej. Najgorsze w 

byciu aktorem jest to, że siebie samego nie widzi, stwierdza 

jeden z nich. Ona śpiewa, uwodzi, on pali papierosy, jednego za 

drugim. Rekwizyty takie jak kieliszek wina czy surowa wątróbka 

zdają się być wyjęte z prywatnego życia i tylko metatekstowość 

przypomina, że jesteśmy w teatrze. Jednak jaki to teatr i o 

czym? Mówią, że o zmysłach, o biologizmie, o relacjach polsko-

niemieckich też. Kiedy ona (Lucy Wirth) mówi do niego (Niels 

Bormann i/lub Urs Jucker- czasem nie ma znaczenia, czy on jest 

jeden, czy jest ich dwóch), że na słowo w jej języku brak 

odpowiednika w jego i że imigranci pobierają się z imigrantami, 

puszcza oko do nas, do publiczności. Przedsięwzięcie to może 

się kojarzyć z kinem Petera Greenawaya, którego „Tulse Luper” 

to przede wszystkim wizualizacje wyświetlane za plecami 

przemawiających postaci. Ten sam zabieg, zastosowany tutaj, 

pozwala spojrzeć na scenę i oczami widza, i współaktorów. 

Sztukę podzielić można na trzy części, które albo nie mają ze 

sobą nic wspólnego, albo właśnie łączą się w kulminacyjnym 

momencie, kiedy kobieta utożsamia się z jedzeniem, mówiąc 

„wydrąż mnie”, „określ mnie”, „obedrzyj mnie ze skóry”. 

Tracimy poczucie bycia w teatrze, w którym wszystko zostało 

ustalone w scenariuszu. Daje się nam odczuć, że przyglądamy 

się prywatnemu życiu, czyimś popędom i dramatom. Lucy 

Wirth w tej samej chwili recytuje przygotowany dla swojej 

postaci tekst i kokietuje partnerów, z których jeden mówi: 

„Moja żona i ja jesteśmy zatrudnieni w Schaubühne”. Nie do 

końca wiadomo, co jest fikcją, ale nie ma to znaczenia, przy 

wywoływaniu emocji. Jest śmiech, ale czy kobieta śmieje się 

prywatnie czy teatralnie? A kiedy tańczy w samej bieliźnie, 

oglądana przez partnera, który nie patrzy na nią bezpośrednio, 

lecz wraz z widzami przygląda się wyświetlanej na ekranie po 

lewej stronie? Mężczyzna, który pali papierosa, pije wino i 

pożąda to Niels Bormann czy postać wyreżyserowana przez 

Patricka Wengenrotha? Czy patrząc na Lucy, niczym na 

aktorkęfilmu erotycznego, odbiera jej podmiotowość na 

potrzebę fabuły (wszak sama kobieta obnażyła się błagając: 

„wypatrosz mnie”, „kochaj mnie”) czy przestaje być aktorem i 

zaczyna widzieć z perspektywy widza? A jeśli weźmie dwa 

kawałki mięsa i włoży między nie jedną kromkę chleba to jak się 

nazywa taka potrawa? Co może być zabawnego w pesymizmie

 Schopenhauera i czy to ważne, skoro „sens życia 

trzeba odnawiać raz na trzy lata”... 

„Zapiski kuchenne”, poza tym, jak przyrządzić 

żeberka czy jądra jagnięce, nie dają przepisu na 

życie. Wbrew zapowiedzi niewiele też mówią o 

polityce, jedynie tyle, że „miasto to decyzje 

podejmowane przez polityków”. Taki teatr to 

doskonała rozrywka, skłaniająca do 

zastanowienia się, co jest ważne dla nas, dla 

naszych rodzin, dla naszego kraju, a wszystko to 

w lekkiej formie stand-up, odegranego przez trzy 

postaci, z których każda ma do zaoferowania 

swoją sugestię, tylko sugestię. Decyzja, by sztukę 

Garcíi zaprezentować kontrapunktowej 

publiczności, das ist wunderbar!

„Notizen aus der Che” 

..................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................
Miejsce na kontraprztyk dla każdego!



3

Na pytania dziennikarzy i dziennikarek „ Małej Formy” 
odpowiedziała Krystyna Janda.

To nie jest Pani pierwsza wizyta w Szczecinie. Publiczność festiwalu 
Kontrapunkt pamięta np. monodram „Ucho, gardło, nóż”, z którym 
gościła Pani w 2006 roku. Jak Pani wspomina to miasto?
Pamiętam mój pierwszy po wielu, wielu latach „wjazd” do Szczecina z 
teatrem. Zagrałam wtedy chyba po kolei wszystkie moje role grane w 
Teatrze Powszechnym w Warszawie. To było niesamowite. Jeździły 
tylko TIR-y z dekoracjami, a ja grałam – a my graliśmy – chyba 7 ról, 
po dwa przedstawienia. Zawdzięczałam to jakiemuś pierwszemu 
sekretarzowi partii, który nie chciał mnie wpuścić długie lata do 
województwa, jak oświadczył. Janda tu nie wjedzie - mówił 
organizatorom. A potem się zmienił ustrój. Nigdy tego pierwszego 
Szczecina nie zapomnę.
 Niewątpliwie „Danuta W”. jest najbardziej oczekiwanym spektaklem 
festiwalu. Kiedy wchodzi Pani na scenę, to staje się Pani Danutą, te 
emocje czuć w powietrzu. Czy za każdym razem przeżywa Pani ten 
spektakl tak samo mocno?
I tak i nie. Uważam się za zawodową aktorkę, ale jak fiksuję i 
powtarzam intencje i tematy, a nie tony i melodie, fiksuję CO  a nie 
JAK , w tym sensie spektakl jest za każdym razem świeży i żywy. Z 
drugiej strony rozśmieszył mnie ostatnio jakiś krytyk, chyba łódzki, 
pisząc że chyba byłam nie w formie, bo urywałam zdania, jakbym 
zapominała tekstu... Szkoda, że nie przyszedł na drugi i zobaczył, że 
urywam zawsze precyzyjnie w tych samych. To mnie prawdziwie 
rozbawiło. Zresztą tylko tyle odniósł wrażeń z tego wieczoru.
Dlaczego sięgnęła Pani właśnie po tę książkę i jaki cel postawiła 
sobie Pani decydując się na wystawienie historii rodziny Wałęsów?
Wydaje mi się to oczywiste. Pani Danuta Wałęsowa, Jej wyznania, Jej 
historia są cudownym po prostu pretekstem – a Ona wspaniałym 
medium – żeby opowiedzieć o tym kraju w tonie dawno 
niesłyszanym, bez nienawiści i złości, za to prawdziwie i prosto.
Jak wyglądała praca nad rolą? Powiedziała Pani, że nie gra Danuty 
Wałęsowej, ale przekazuje Pani jej historię.
Od początku wiedzieliśmy z reżyserem, panem Januszem Zaorskim, że 
nie będę Jej udawać. Że SPRAWA jest za duża żeby się bawić w takie 
przebieranki-naśladowanki, że bitwa idzie o coś więcej.
Czy podczas pracy nad spektaklem przeprowadzała Pani rozmowy z 
Danutą Wałęsową? 
Pani Danuta zadeklarowała, że nie będzie ingerować ani w adaptację, 
ani przedstawienie, że na teatrze się nie zna, mówiła. Ale oczywiście 
konsultowaliśmy i z Nią i z panem Adamowiczem współautorem 
książki, wiele spraw.
Ile trwała praca nad spektaklem? 
Trzy miesiące, w czym miesiąc uczyłam się na pamięć, miesiąc ekipa 
filmowa i inni twórcy przygotowywali i materiał filmowy  współczesny 
i były dokumentowane, znajdowane, kupowane i montowane 
materiały archiwalne. Przecież za mną biegnie, dość precyzyjnie 
zmontowany film, trwający około 2 godzin. Same próby na scenie to 
już ostatni miesiąc.
Często aktorzy mają problem z wychodzeniem z roli po spektaklu, 
jak to jest z Danutą W., czy coś z niej w Pani zostało? 
Trwa to chwilę – to wychodzenie – ale bez przesady. Gdyby było

Teatr Polonia/ Warszawa
Reżyseria: Janusz Zaorski
Adaptacja: Krystyna Janda
Występuje: Krystyna Janda
Premiera 11 października 2012 / Teatr Wybrzeże Gdańsk

inaczej ja bym zwariowała, gram w tej chwili Mary w 
„Zmierzchu długiego dnia”, Tonkę Babic w Ucho, 
gardło, nóż, Szambelanową w „Panu Jowialskim”, 
Elżbietę w „Białej bluzce”, Shirley w „Shirley 
Valentine”, trzy role w „Omdleniach” Czechowa, 
Clarice w „Weekendzie z R”., Florance Fosters 
Jeankins w „Boskiej”!  No i Danutę W. Gram prawie 
co wieczór, co dwa, trzy dni coś innego, gdybym nie 
traktowała się jak osoby do grania, zwyczajnie, 
zwariowałabym dawno, bo od dawna pracuję w tym 
trybie. Staram się nie dodawać ról, a jeśli dodaję to 
coś zdejmuję z afisza. Otrząsam się z ról w około 15 
minut po spektaklu.
Czy wszystko, co widzimy na scenie, było zamysłem 
Pani oraz reżysera Janusza Zaorskiego? Czy ktoś 
jeszcze przyczynił się do ostatecznego kształtu 
spektaklu?
Istotny był wkład pana Andrzeja Wolfa – jego 
zdjęcia. Natomiast ja jestem autorką pomysłu na 
scenografię. Janusz Zaorski długo zajmował się 
filmem, jego montażem i stroną merytoryczną 
wszystkiego.
Skąd pomysł na wideo z nagraniami Danuty 
Wałęsowej i czy nie było trudno przekonać ją do 
wzięcia udziału w tym projekcie?
To był pomysł Janusza Zaorskiego. Chyba pani 
Danuta zgodziła się dość łatwo. Janusz i Andrzej Wolf 
znali się od dawna. Andrzej w latach burzy kręcił 
większość materiałów filmowych dla zagranicznych 
agencji, bywał i w domu państwa Wałęsów i w 
stoczni i w Gdańsku często.
Czy Prezydentowa widziała spektakl i jaka była jej 
reakcja?
Tak, oczywiście, pani Danuta jak i pan prezydent 
Wałęsa, widzieli spektakl po raz pierwszy, na 
premierze w Gdańsku. Potem pani Danuta widziała 
go jeszcze kilkakrotnie.
Spektakl cieszy się ogromnym zainteresowaniem – 
bilety są wyprzedane na kilka miesięcy naprzód – 
czy za każdym razem jego odbiór jest taki sam? Czy 
zaskoczyły Panią jakieś reakcje publiczności, 
komentarze? 
Zaskoczyły? Chyba nie, wiedziałam, że spotka się on 
z nieprzychylnością prawicy i prawicowej krytyki, ale 
to było oczywiste, choć pani Danuta i spektakl na to 
zupełnie nie zasługują.

Zwariowałabym dawno
Za chwilę
SPEKTAKL FINAŁOWY „ Danuta W” 
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Anna Róża Burzyńska

Dzisiejsze spektakle świetnie się wpisywały w rozmaitość 

festiwalu. Trudno je porównywać, bo każdy bierze początek z 

innego punktu, poza małą formą nie mają jednego wspólnego 

mianownika. W związku z tym nie zazdroszczę jury zadania. Dziś 

widzieliśmy spektakl jednej z obecnie najbardziej uważnie 

oglądanej młodej reżyser, Eweliny Marciniak, bardzo zabawny 

spektakl lalkowy, a wreszcie „Gretę Garbo”. Podobała mi się ta 

inscenizacja; jestem pełna podziwu dla sposobu, w jaki Anna 

Augustynowicz prowadzi Teatr Współczesny i utrzymuje go cały 

czas na bardzo wysokim poziomie.

Nina Kiraly

„The Table” to nieporozumienie, bo nie był to ani teatr lalkowy, 

ani dobra kompozycja, lecz częściowa improwizacja, dosyć 

płaska, i nieudane współdziałanie aktora z lalką. Polska w tej 

chwili przoduje w tworzeniu sztuki lalkarskiej, ma bardzo 

dobrych lalkarzy i Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, 

który się cieszy wielkim uznaniem, więc uważam, że nie 

jesteśmy zaskoczeni „The Table”, bo w Polsce mamy okazję 

obejrzeć świetne dzieła lalkarskiej.

Jestem wdzięczna Annie Róży Burzyńskiej za zorganizowanie 

bardzo ciekawej sesji. Dużo się na niej nauczyłam, bo podjęte 

zostały bardzo ważkie problemy w interesującej formie. Dialog 

polsko-niemiecki wypadł bardzo dobrze, a ja dodałam uwagi o 

realiach węgierskich; nasz teatr bowiem jest mocno 

skoncentrowany na aktorze, gdy polski – na reżyserze.

„Greta Garbo przyjechała” była fantastyczna, to naprawdę 

wielkie święto teatralne. Anna Augustynowicz zaimponowała 

mi tu wielkim wdziękiem, wrażliwością na różne szczegóły, 

„falowaniem” napięcia.  Tłumaczenie Małgorzaty Semil też 

świetne. Piękna kompozycja, wspaniały układ sceniczny. Wielkie 

brawa.

Marzena Kuraś

„The Table” był niestety na poziomie wędrownej trupy, 

pokazującej na rynku przygotowaną na chybcika sztukę, mimo 

że sama lalka była interesująca; jednak sposób, w jaki nią 

animowano, nie świadczy o profesjonalizmie animatorów. O 

drugim spektaklu, „Kobiecie z przeszłości”, wolałabym się w 

ogóle nie wypowiadać.

Natomiast „Greta Garbo przyjechała” to kawał dobrego 

dramatycznego teatru, którego w tym roku na Kontrapunkcie 

nie było niestety zbyt wiele. Spektakl był jednolity stylistycznie, 

konsekwentnie przeprowadzony od początku do końca, z 

systematycznie narastającym napięciem, utrzymywanym do 

ostatniej chwili. Mimo bardzo tragicznej w zasadzie tematyki, 

Zebrała Barbara Popiel

dzięki ironicznemu ujęciu spektakl nie stał się 

zbyt ciężki ani przygnębiający – przeciwnie, był 

lekki, do czego przyczyniła się również muzyka i 

wspaniałe muzyczne przerywniki zmieniające 

poszczególne sceny. Znakomity okazał się także 

pomysł obsadzenia mężczyzny w roli Grety 

Garbo. Maciej Wierzbicki był świetną Gretą-

mężczyzną. Wielkie uznanie i brawa dla całego 

zespołu, reżysera, scenografa oraz pozostałych.

Agnieszka Koecher-Hensel

Dzisiaj zamyka się bardzo ładnie problem 

aktorstwa, postaci scenicznej, stosunku artysty-

kreatora do postaci, problem warsztatu 

aktorskiego, czyli wątki, które ukazała mocno 

poranna dyskusja panelowa, a spointowała Anna 

Augustynowicz w spektaklu „Greta Garbo 

przyjechała”, pokazującym przykłady warsztatu 

kreacji postaci, z poczuciem formy, a zarazem z 

głębią myśli i emocji. Dla teoretyków – znakomity 

przykład do dalszych rozważań.

 W jakimś sensie temat ten podejmował także 

autotematyczny spektakl „The Table”, dość dobry 

przykład tworzenia postaci przez lalkę w relacjach 

z animatorami. Jedyną zaleta zespołu była ich 

miłość do lalki, wiara w możliwości lalki i 

wydobywanie tych różnych relacji między 

postacią a formą. Niestety poza lekcją dla 

maluczkich, nieznających teatru lalek, 

artystycznie nic to ze sobą nie niosło, bo 

możliwości animacyjne lalki bunraku zostały 

wykorzystane wbrew niej, poprzez szybko 

wykonywane ruchy, a to jest lalka przystosowana 

do wyrafinowanej formy. Równie dobrze w „The 

Table” można by grać pacynką.

Jednakże amatorszczyznę dwóch wcześniejszych 

spektakli przysłoniła Anna Augustynowicz ze 

swoimi aktorami w przedstawieniu  „Greta Garbo 

przyjechała”.

Komentarze dnia

 „Greta Garbo przyjechała”.
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To niesamowite, że jeden przedmiot, a właściwie dwa 
przedmioty, jeżeli lalkę zaliczymy do przedmiotów, co w 
przypadku spektaklu „The Table” jest trudne, może zaistnieć aż 
tak.  Stół to przedmiot, a lalka? Niby też, ale … Dzięki wspaniałej 
animacji nie patrzymy na nią jak na lalkę. I to jest magia. Za 
lalką trzech perfekcyjnie zgranych ze sobą „magików”. 
Wyczarowują razem świat, który rodzi się na naszych oczach, in 
statu nascendi, dzieje się tu i teraz, powstaje, wyłania z mroków 
historii, by zaraz powrócić do teraźniejszości, świat, który 
zadziwia, wzrusza, rozśmiesza do łez. Czy to nie dziwne? 
„Dziwność istnienia” (Witkacego) to kategoria może zbyt 
poważna jak na to lalkowe przedstawienie, ale jednak … 
dziwiłem się temu co widzę, i to razem z całą rzeszą poważnych 
widzów. Dziwiłem się sobie, że się tak dziwię. My, ludzie, choć 
nie jesteśmy wcale papierowymi lalkami, patrzymy z widowni 
na jakąś papierową lalkę (koncentracja!) i … czy to nie dziwne? 
Nie idiotyczne wręcz! To jednak jest magia teatru. To 
zdziwienie, któremu ulegamy, jest istotą teatru. Takiej magii, w 
dzisiejszym świecie pozbawionym magii, właśnie szukamy. I 
znajdujemy ją w wykonaniu The Blind Summit Theatre, tu na 
Kontrapunkcie, na scenie Teatru Polskiego, na stole … . 
„Stół” to jedno z najlepszych przedstawień Kontrapunktu. Jedna 
lalka – a jakaż historia opowiedziana, jedna lalka – a ileż życia! 
Jedna lalka i jeden stół – a jakbyśmy świat cały widzieli. Na tym 

Blind Summit Theatre. Wielka Brytania
THE TABLE (Stół)

współtwórcy – Sarah Calver, Ivan Thorley, 
Irena Stratieva, Mabel Jones

muzyka – Lemez i Friedel
światła – Richard Howell

konsultant artystyczny – Andrew Dawson
produkcja – Stephanie Hay, Blind Summit Theatre

menedżer techniczy – Fergus Waldron
występują: Nick Barnes, Mark Down, 

Sean Garratt (obecna obsada) 
www.blindsummit.com

Stół jest światem,
 a teatr magią

Janusz Janiszewski

 chyba polega mistrzostwo i geniusz w sztuce. W 
prostocie bowiem tkwi piękno i siła.
Z folderu festiwalowego dowiadujemy się, że 
„Blind Summit Theatre to innowatorzy 
lalkarstwa. Grupa stworzona w 1997 roku 
odkrywa na nowo japońską sztukę Bunraku i 
prezentuje ją współczesnej publiczności całego 
świata. Lalkarstwo stanowi dla Blind Summit 
Theatre jedną z przestrzeni, w których możliwe 
jest przeżycie wyjątkowego doświadczenia wraz 
z publicznością. Ich lalki są nowoczesne, a 
spektakle podejmują współczesne kwestie, które 
nas dotyczą. Blind Summit Theatre postrzega 
bowiem lalki jako radykalną część odnowy teatru 
w naszych czasach”. 
Tak, teraz już wiem, z taką misją warto iść przez 
świat, jak Mojżesz przez pustynię. Lalki mogą 
uratować teatr od zagłady. O Lalko, nich zstąpi 
duch twój i odnowi oblicze teatru, tego teatru. 

Piątkowego wieczoru mieliśmy przyjemność gościć w Szczecinie 

francuską grupę z przedstawieniem plenerowym o tytule "Les 

Tambours de la Muerte", co z hiszpańskiego oznacza tyle, co "Bębny 

Śmierci".

Pochód wokół Teatru Współczesnego, jak i pomnika Adama 

Mickiewicza, okraszony był dużą dozą muzyki, wypływającej wprost z 

orkiestrowych bębnów. Wokół muzyków rozciągały się łuny 

czerwonego światła, natomiast wszystko dopełniały dwa wielkie 

kościotrupy, które tworzyły dobraną parkę (pani z kokadką, pan z 

kapelusikiem). Główną gwiazdą pochodu była oczywiście Pani 

Śmierć. Piękna, uśmiechnięta od ucha do ucha, szczuplutka i 

zgrabnie pląsająca na szczudłach. 

Parada zakończyła się placu Mickiewicza, gdzie też już czekały nas 

kolejne atrakcje, na rozstawionej pośrodku niego sceny. Tam bowiem 

Maestro począł wprowadzać nas w stan tajemniczej grozy, aż w 

końcu zabrał nas z podróż do czeluści zaświatów. 

Warto tutaj dodać, iż ów Maestro, choć był Francuzem, 

porozumiewał się z nami w języku ojczystym.

Głównym wątkiem czeluścianym było pojawienie się tam człowieka. 

Zwykłego, nieświadomego i zagubionego w zaistaniałej sytuacji. Był 

on takim, jakim mógłby być każdy z nas. Był nami wszystkimi. 

Został zabrany na szaleńczą przejażdżkę, poczynając od serwowania 

mocnych napojów w zaświatowej restauracji. Następnie, przy 

akompaniamencie zwariowanej muzyki wygrywanej przez orkiestrę 

szkieletów, kośćmi, na bębnach w kształcie czaszek, rozpoczęła się 

seria akrobacji niekonwencjonalnych.

Zatańcz ze Śmiercią, 
czyli kościsty plener

Zosia Buszko 

Najpierw skoki przez płonącą kosę Pani Śmierć, w 

wykonaniu jednego z cudownych akrobatów, który to 

z resztą na swój sposób mógł przypominać 

podgniłego, aczkolwiek na swój martwy sposób 

uroczego Beetle Juice'a. Następnie nasi bohaterowie 

udali się pod karuzelę, na której wysoki słup trzeba 

było się wstpiąć. W tym momencie akrobacje sięgnęły 

poziomu krytycznego, albowiem natłoczenie pracy 

mięśni, nagłego opadania w dół i zatrzymywania się 

tuż przed zderzeniem z ziemią, wprawiało w 

osłupienie nawet najtwarszego i najbardziej 

obojętnego widza ów widowiska. Drabina z 

przedramieni, a także gwóźć programu - pozytywka-

karuzela z trzech ciał ludzkich robiły niewyobrażalne 

wrażenie.

Na koniec zaś, ażeby ostatecznie wbić nas w podłoże, 

zaserwowano nam mocne, instrumentalne brzmienie 

z dużą ilością fajerwerków, idącą w szaleńczy rytm.

Każdy dał porwać się tej wspaniałej chwili. Wokół 

słychać było owacje, krzyki i szepty zachwytu.

Niewątpliwie tenże plener można zaliczyć do jednego 

z najbardziej udanych, a na pewno już najbardziej 

mrocznych, jakie mógł ujrzeć Szczecin. 
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Ukłony

Rzadko pisze się o teatrze poprzez pryzmat końcowych ukłonów. 
W przypadku trzech prezentowanych dziś, kontrapunktowych 
spektakli – są ważne. 

„The Table” brytyjskiej grupy Blind Summit Theatre to spektakl, 
który jest absolutną afirmacją życia… teatralnej lalki. Animowana 
przez trzech aktorów postać, najczęściej podająca się za Mojżesza, 
co chwilę ujawnia swoją kondycję – słowem, gestem, interakcją z 
prowadzącymi ją lalkarzami. Opowiada powody, dla których 
powstał spektakl, w końcu próbuje wcielić się w biblijnego 
patriarchę, ale w taki sposób, jakby specjalnie jej (mu) nie zależało, 
ciągnąc swoją narrację z przerwami, w interakcji z publicznością. 
Przez całe przedstawienie oglądamy więc przede wszystkim 
animacyjne możliwości lalki, wciąż żyjącej, w nieustannym ruchu. 
Moment aktorskich ukłonów był niezwykły – był śmiercią lalki. 
Wydawało się przecież, że zawładnęła spektaklem, ale na chwilę 
po prostu wisiała nieruchomo w ręku jednego z lalkarzy. Po chwili 
wróciła, bis, śpiewanie i ukłon – ukłon lalki, wyciemnienie. Chwilę 
wcześniej – na ukłonach aktorów, mogliśmy się przekonać jakim 
była cudem. 

„Greta Garbo przyjechała”. Zanim przyjeżdża - na ekranie pojawia 
się krótki film w stylu „making off”. Nakładanie pudru, malowanie 
twarzy, zbliżająca się ku widzowi, intensywna, narysowana na 
twarzy aktora twarz Garbo. Kiedy wyjeżdża – podobny film – 
ukazujący powolne zanikanie postaci. Aktor Maciej Wierzbicki 
chusteczkami ściera makijaż – namalowane brwi, oczy, usta. Przez 
krótki moment nawet się uśmiecha, ma się wrażenie, że odsapnął. 
Do ukłonów wychodzi wysoki mężczyzna w czarnej koszuli, aktor. 
Greta Garbo zniknęła. A może nigdy jej nie było? Może była tylko 
częścią naszej wyobraźni, produktem niespełnionych pragnień? 
Ostatnia scena, tuż przed ukłonami, to scena o wielkim marzeniu, 
które może zostać spełnione, choćby nasza śmiałość i pewność 
siebie była tylko przez moment zapożyczona od kogoś, kto potrafi 
więcej niż my. Warto marzyć.  

„Kobieta z przeszłości” to prowokacja od początku. Zanim się 
jeszcze na dobre zaczęło – aktorka już dzwoniła do jednej Pani z 
publiczności, której wyznawała, że chciałaby się z nią zaprzyjaźnić. 
Potem kolejne niewygodne pytania do innej Pani na widowni – 
„Czy widziała Pani spermę?” itd. Potem historia rozgrywająca się 
między aktorami – w skrócie: historia miłosnego trójkąta, 
oczywiście pełna prowokacji, bo tytułowa kobieta z przeszłości jest 
natrętna ze swoją dawną miłością i potrzebą bycia zauważoną - do 
granic możliwości. Granice te jednak przekracza zarówno w 
stosunku do postaci dramatu, jaki i publiczności. A ukłony? 
Zwyczajne, ale wyreżyserowane – najpierw wbiegają kobiety, 
potem mężczyźni, potem wspólnie. Ukłony to najbardziej 
przewidywalny i bezpieczny dla widza moment tego spektaklu. 
Chyba jedyny. I dobrze.  

                                                                               

Kamila Paradowska
www.blog.wspolczesny.szczecin.pl
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Publiczność festiwalu Kontrapunkt była...
Teraz wypadałoby określić jaka, ale czy to konieczne?

Fakty niech mówią za siebie.
Publiczność była, uczestniczyła w tym teatralnym święcie. Od teatru,

do teatru, od wydarzenia do wydarzenia wędrowaliśmy wspólnie, po to by
obejrzeć kolejne prezentacje festiwalowe.

Tak ogromne zainteresowanie teatrem? Naprawdę to napawa
optymizmem!

Publiczność festiwalowa
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