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GRAND PRIX

„The Table” 

Trendy, 
czyli mody, tendencje i kierunki, w które zmierza współczesny 
teatr

1. Nagie piersi, nagie klaty + majtki

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów 
tegorocznego festiwalu była tzw. golizna, która na widowni co 
jakiś czas wywoływała zbiorowe „znowu” wyczuwalne w 
gremialnym oddechu publiczności. „Golizna do połowy” można 
rzec, bo tylko Belgowie odważyli się pokazać wszystkie 
szczegóły anatomiczne. Jedna moja znajoma poszła w 
interpretacji tego zjawiska dalej niż wielu z nas i powiedziała: 
„Mnie już denerwują na scenie te majtki. Wszyscy latają w 
majtkach, a ekspresja jest od pasa w górę. Jeśli już ma być 
grane to nagim ciałem – nich ściągają też majtki”. I to nie w 
dymie i na podłodze. 

2. To idzie młodość

Nie wiem, czy zauważyliście, ale większość grających w czasie 
festiwalu aktorów to ludzie bardzo młodzi, mający ok. 30 lat lub 
mniej. Czasem, jako dodatek pojawiali się starsi wiekiem, ale 
tylko wyraźnie obsadzeni w rolach seniorów, będąc 
kontrapunktem do przeżywanej przez głównych bohaterów 
dramatów. A przecież dojrzałość (także postaci) nadal jest 
interesująca, mimo tego, że wszyscy pragniemy być wciąż 
młodzi. 

3. Ubieranie i rozbieranie

Nie ma już żadnej iluzji na scenie, a dowodem tego ilość 
zapinanych i rozpinanych rozporków, wciąganych kiecek i 
zsuwanych koszul. Nie ma już kreowania ku kanonom piękna i 
estetyki – zmięte, pogniecione kostiumy walają się po scenie. 
Aktor je wdziewa i ściąga na naszych oczach, często 
niemiłosiernie długo, pomaga mu czasem inspicjentka, którą 
też można pokazać. Odzieranie w ten sposób ze sztuczności i 
teatralności to niejednokrotnie wielki zysk dla wymowy 
spektaklu, starty bywają niepomiernie większe – widz, któremu 
odebrało się iluzję przestaje w ogóle wierzyć temu, co widzi.

4. Jesteśmy, ale nic Ci nie opowiemy

Opowiem Wam o moim teatralnym warsztacie – to temat wielu 
prezentowanych na Kontrapunkcie spektakli. Tu mam to, tu 
mam tamto, to działa tak, a nie inaczej, mógłbym opowiedzieć 
to i tamto, ale w sumie nie opowiem – taki przebieg często 
mają przedstawienia nie zakorzenione w żadnym świecie i 
niczego nie chcące nam przekazać poza tym, że „jesteśmy”. 
„Jesteśmy” bywa ciekawe, choć niepełne – jeśli z „jesteśmy” 
zrodzi się historia, wiem, że ktoś zrobił wszystko, aby mnie do 
siebie zaprosić. 

5. Publiczność - jedno, specjaliści – drugie

Tendencja istniejąca chyba od zawsze. W każdym razie dobrze, 
że w Szczecinie swój głos w decydowaniu o teatrze, jakiego 
chcemy, ma też publiczność. To daje nadzieję na przyszłość.

Widz-ka

Szarlotka teatralna à la Danuta W. 

1. Obierz pięć zielonych jabłek typu GMO 
– w czasie trwania całego spektaklu nie 
zbrązowieją, jak mają w zwyczaju prawdziwe. 
2. Blaszkę namaść tłuszczem.
3. Weź przygotowane wcześniej surowe ciasto 
i rozprowadź je pacami na blaszce.
4. Na ciasto rozlej gotowy farsz do szarlotek. 
Posyp cynamonem.
5. Pokryj farsz kruszonką z ciasta. 
6. Wstaw do piekarnika na kawałek pierwszego 
aktu, przerwę i pół drugiego.
7. Pokrój fragment zielonego jabłka obranego 
na początku, tak dla zabawy.
8. Wyjmij ciasto i posyp je cukrem pudrem. 
9. W trakcie przygotowywania ciasta opowiedz 
historię swojego życia. Nie grzeb się w jajkach, 
mące i dokładnym odmierzaniu proporcji. Farsz 
do szarlotki można kupić gotowy, nie rób tego 
sama. Wszystkie historie życia mają podobną 
strukturę, skorzystaj z ghostwritera.  
10. Podawaj publiczności.

Widz-ka

Recenzje prezentacji teatralnych z festiwalu 
Kontrapunkt 2013 pisali: Kinga Binkowska, 
Kinga Cieśluk, Maciej Pieczyński.

www.teatralia.com.pl

PROTOKÓŁ PRZYZNANIA GRAND PRIX PUBLICZNOŚCI XLVIII PTMF KONTRAPUNKT 2013

Komisja Skrutacyjna XLVIII Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2013 w składzie: Bożena Belicka, 

Magdalena Jasińska, Jadwiga Wójcik, po otworzeniu urn i obliczeniu kart do głosowania stwierdziła, że w plebiscycie 

oddano 147 głosów (w tym 2 głosy nieważne) na 11 spektakli spośród 12 biorących udział w konkursie. 

Poszczególne spektakle zdobyły następującą liczbę głosów:

„Kobieta z przeszłości” – 1

„Sklaven. Einakter von Georges Courteline aus der Hölle der bürgerlichen Freiheit” – 2

„Amatorki” – 5

„Spirit” – 7

„Mała narracja” – 11

„Cheval” – 11

„Kaligula” – 14

„Truskawkowa niedziela” – 19

„Nancy.Wywiad” – 24

„Paw królowej” – 25

GRAND PRIX, czyli WIELKĄ NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI, w wysokości 10.000 zł oraz statuetkę ufundowaną przez 

Prezydenta Miasta Szczecina otrzymuje, uzyskawszy 26 głosów, spektakl „The Table” stworzony przez Blind 

Summit Theatre z Wielkiej Brytanii.

Szczecin, 20 kwietnia 2013
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Spektakl w samym sercu centrum handlowego? Brzmi niezbyt zachęcającego dla widza przyzwyczajonego do 
teatralnych desek. Nawet tego mniej tradycyjnego, co to uważa performance za sztukę. 

Wyglądało to bardziej jak flash mob niż jak spektakl, a przez twórców nazwane zostało „akcją w przestrzeni 
miejskiej”. Większość widzów, z naturalnego względu na miejsce gry, była zupełnie przypadkowa. Specjalnie na to 
konkretne wydarzenie artystyczne przyszło ledwie kilka, kilkanaście osób. Ci, którzy przechodzili obok, patrzyli z 
zaciekawieniem na aktorów – grupę osób o białych twarzach z beznamiętnym wyrazem i w szarych garniturach, z 
teczkami w rękach. Bankowcy, biznesmeni, przedsiębiorcy, finansiści. Nawiązywali interakcję z widownią. Podchodzili 
do ludzi, mierzyli im głowy miarką. Bo przecież dzisiejszy świat, opanowany przez ludzi interesu, musi być skrojony na 
miarę, wszystko musi być dokładne, zorganizowane, zapięte na ostatni guzik szarego garnituru. Pieniądze muszą się 
zgadzać. 
Postacie w szarych garniturach nie ograniczyły się do popisów choreograficznych na parterze Centrum Handlowego 
Galaxy. Opanowali całą galerię. Jeździli ruchomymi schodami w górę i w dół, machali teczkami zza barierek na 
pierwszym i drugim piętrze. 
Jednym z ciekawszych gadżetów, które im towarzyszyły, była papierowa strzałka. Wyznacznik kierunku. Symbol 
linearnego podejścia do życia ludzi z biznesu. Świadomość jednego celu – zarobić jak najwięcej, osiągnąć jak 
najwięcej. 
Jednak, choć „czas to pieniądz”, to jednak pieniądze szczęścia nie dają. Dowodem świadomości postaci w tej kwestii 
było rozrzucenie papierów po całym parterze centrum handlowego. Demonstracyjne pozbycie się pieniędzy. 

Jury w składzie: Per Ananiassen (przewodniczący), Thomas Irmer, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Michał Walczak, 
Maryla Zielińska, po obejrzeniu 12 spektakli konkursowych postanowiło jednomyślnie przyznać:
Główną Nagrodę Jury ufundowaną ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszego 
spektaklu w wysokości 10.000 zł dla twórców przedstawienia „Amatorki”, autorstwa Elfriede Jelinek, z Teatru 
Wybrzeże w Gdańsku, w reż. Eweliny Marciniak – za spektakl wykonany przez młody zespół, który w wyjątkowy 
sposób potraktował kwestie społeczne.

Nagrodę Magnolii – Nagrodę Miasta Szczecina w wysokości 8.000 zł dla twórców i wykonawców spektaklu „Paw 
królowej”, autorstwa Doroty Masłowskiej, z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, w reż. Pawła Świątka – za 
kreatywność w scenicznej adaptacji powieści Doroty Masłowskiej.
Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 5.000 złotych dla Wojtka Ziemilskiego, 
autora i wykonawcy „Małej narracji” – za nową formułę teatru dokumentalnego.
Nagrodę im. Zygmunta Duczyńskiego dla Indywidualności Artystycznej Festiwalu w wysokości 3.500 zł dla 
Magdaleny Popławskiej – za wyjątkowe wykonanie roli Nancy Spungen.
Nagrodę Promocyjną im. Kazimierza Krzanowskiego w wysokości 3.000 złotych dla autorów i wykonawców „The 
Table” – za innowacyjne połączenie teatru bunraku z brytyjskim stand-up comedy.
Dwie Nagrody Jury po 2.500 zł:
dla spektaklu „Notizen aus der Küche” z Schaubühne am Lehniner Platz w Berlinie – za zaskakujące wykonanie 
przedstawienia łączącego zagadnienia filozoficzne z jedzeniem dla spektaklu „Spirit” przygotowanego przez zespół 
CAMPO z Belgii – za odważną kombinację różnych gatunków teatralnych,
oraz cztery wyróżnienia po 1500 zł:
  dla twórców przedstawienia „Cheval” – za nowe teatralne podejście do fenomenu muzyki
  dla Magdy Willi, twórczyni scenografii i kostiumów w „Notizen aus der Küche” – za inteligentny i kreatywny sposób 
stworzenia przestrzeni będącej dopełnieniem opowiadanej historii
  dla Marka Downa, aktora i lalkarza z „The Table” – za wyjątkowe zdolności improwizacyjne przy animowaniu i 
udzielaniu głosu lalce
  dla Lucy Wirth, aktorki z „Notizen aus der Küche” – za energetyczną i zabawną interpretację postaci młodej kobiety 
w kuchni.
Szczecin, 20 kwietnia 2013

PROTOKÓŁ PRZYZNANIA NAGRODY DZIENNIKARZY
Jury dziennikarzy w składzie: Małgorzata Frymus (Polskie Radio Szczecin), Katarzyna Stróżyk („Kurier Szczeciński”), 
Tomasz Ostach (Telewizja Polska Oddział w Szczecinie),
przyznało nagrodę za pełnowymiarową, wyrazistą i krwistą tytułową postać w spektaklu „Kaligula” Teatru 
Współczesnego w Szczecinie – Wojciechowi Brzezińskiemu.
Szczecin, 20 kwietnia 2013

„Amatorki”

Kinga Binkowska

http://www.teatralia.com.pl/
„Timebank”
akcja w przestrzeni miejskiej
autorzy: Usrsula Maria Berzborn i zespół Grotest Maru 
reżyser: Ursula Maria Berzborn
muzyka: Martin Ertl 
kostiumy: Ursula Maria Berzborn
technik sprzętu: Paul Schmidt 
występują: Eleonora Aira, Martin Ertl, Anne-Kathrin Fellehner, 
Alex Meyer, Johannes Molders, Spiros Paterakis. 

Szare eminencje opanowały Galaxy 

Maciej Pieczyński
Teatralia Szczecin

PROTOKÓŁ JURY XLVIII PTMF KONTRAPUNKT 2013
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Słowo wstępne :  Dziękujemy.

Mojżesz i Bóg na stole to wcale nie „mission 
impossible” 

Metateatralność, interakcje z widzami, taniec i historia 
biblijna opowiedziana z przymrużeniem oka – oto „The Table” 
w wielkim, powierzchownym skrócie. 

Stół to nieprzypadkowe miejsce w kontekście, w którym został 
przedstawiony w spektaklu Blind Summit Theatre. To przy nim 
odbywały się ważne wydarzenia w historii dwóch „bratnich” 
religii – judaizmu i chrześcijaństwa. Głównie chodzi tu o kolacje 
sederową, element święta Pesach, upamiętniającego wyjście 
Żydów z Egiptu. To ją spożywał Jezus w ramach ostatniej 
wieczerzy. Także tutaj, w „The Table”, stół ma znaczenie 
sakralne. Jest środkiem świata, miejscem, w którym „żyje” lalka 
– główna postać spektaklu. 
Żyje to oczywiście nadużycie semantyczne, i stąd cudzysłów. 
Gdyby przyjąć perspektywę iluzji teatralnej – tak, można 
przyznać, że postać ta żyje. W końcu oglądając spektakl 
zapominamy o rzeczywistości, dajemy się wciągnąć w grę i 
przenosimy się do innego wymiaru, gdzie przez czas trwania 
spektaklu wierzymy, że to właśnie co widzimy na scenie, jest 
rzeczywistością. 
Ale lalka-postać od razu dementuje pogłoski, jakoby miała z 
rzeczywistością cokolwiek wspólnego. Metateatralny jej 
charakter przejawia się przez cały czas, z dużą dozą poczucia 
humoru. Lalka podkreśla, że jest nieżywa, że powstała z 
kartonu. Wyjaśnia też „magiczny” trik, jakim jest koncentracja 
uwagi podczas oglądania spektaklu. Rzeczywiste i ożywione jest 
tylko to, na co patrzymy długo, na czym koncentrujemy swoją 
uwagę. Tak jak lalka, na której się skupiamy, jest dla nas bardziej 
widoczna niż ci, którzy nią kierują. Tak jak stół – postawiony w 
centrum świata spektaklu, przyciąga oczy i sprawia, że 
potrafimy sobie wyobrazić wszystko, co na nim się dzieje. 
A osią wydarzeń ma tu być historia ostatnich 12 godzin życia 
Mojżesza. Artyści Blind Summit Theatre przedstawiają je w 
sposób zabawny, uroczy, wcale nie obrazoburczy. Świetnie 
zaprezentowana jest konfrontacja Mojżesza, proszącego Boga o 
życie i Boga, odmawiającego mu przedłużenia jego dni. 
Po długiej, parodiującej patos wymianie zdań między Panem i 
jego prorokiem Bóg nie wytrzymuje i stwierdza zażenowany: 
„Mojżesz, na miłość boską, masz już 120 lat!”, czym wywołuje 
jedną z wielu salw publiczności Teatru Polskiego. 
Jeszcze większe wybuchy śmiechu wywoływały odwołania do 
współczesnej kultury masowej. Lewitujący w powietrzu 
Mojżesz-lalka z komentarzem „Mojżesz w kosmosie” w 
nawiązaniu do Stanleya Kubricka czy „Mojżesz” w „Mission 
impossible”. 
Spektakl zawierał wiele elementów improwizacji. Także przy 
okazji interakcji z publicznością. I nie była to taka interakcja jak 
w przypadku spektaklu belgijskiej grupy CAMPO. Mojżesz-lalka 
w uroczy sposób próbował mówić po polsku, nie tylko słowo 
„dziękuję”. Także w autoironiczny sposób, dywagując, jak widz 
po wyjściu z teatru będzie opowiadał i opisywał swoje wrażenia 
ze spektaklu. I tu pojawiło się stwierdzenie po polsku „jako 
taki”. 

GRAND PRIX – nagroda publiczności

La compagnie Transe Express zaserwowała kontrapunktowej 
publiczności rozrywkę na pograniczu teatru, happeningu i 
pokazu fajerwerków. Dla kogoś, do kogo nie przemawia ten 
rodzaj sztuki, mogło być to marnotrawstwo jonów 
(potrzebnych do produkcji sztucznych ogni i energii), zwłaszcza, 
że przyjęcie gorącego francuskiego spektaklu w chłodny 
wieczór wydaje się abstrakcyjne i pozbawione możliwości 
głębszej refleksji. 
Aktorzy niewiele nadrabiają grą, gdyż przemykając wśród 
publiczności rozmywają swą mimikę, a komunikowanie 
odbywa się głównie w ich ojczystym języku. Nim następuje 
część teatralna, dobosze pociągają widzów za sobą, by 
oczarowała ich Śmierć. Późna pora, pochodnie i muzyka 
sprawiają, że przestajemy ufać swym instynktom i dajemy się 
nieść z tłumem. Górują nad nami ogromne szkielety, 
przypominające parę kochanków, łączącą się w tangu 
namiętnym na tyle, na ile pozwala drewniana konstrukcja 
anatomiczna. Rytm bębnów podpowiada, kiedy czas na aplauz, 
a krocząca na szczudłach Śmierć flirtuje z upatrzonymi w 
tłumie mężczyznami. Jeden z nich, przedstawiający się na 
końcu jako Paweł, zostaje uwiedziony i lekko onieśmielony, 
zaproszony na scenę. 
Tam czeka interpretacja zaświatów przypominająca koncert 
rockowy z domieszką grozy. Wszechobecne na kostiumach i 
instrumentach czaszki, diabelski śmiech, powiew mroźnego 
wiatru, oto otwiera się przed nami groteska piekła. Milczący 
dotąd wodzirej, który w trakcie pochodu przemykał wśród 
widzów, staje na scenie i łamaną polszczyzną opisuje uroki 
pozagrobowego życia. Komediantom i orkiestrze towarzyszą 
akrobaci i to ich pokaz jest najbardziej interesującym punktem 
programu. Momentami bywa groźnie, kiedy wspomniany 
Paweł, w większości bez asekuracji, zmuszany jest, choć ze 
śmiechem, ale jednak, do wspięcia się na ustawioną przed 
sceną chińską tyczkę. Próbując powtórzyć figury zawodowych 
akrobatów, poruszających się w pionie ze zręcznością małp, 
otrzymuje gromkie brawa i okrzyki zachwytu. Żarty francuskiej 
trupy, alkohol (niewiadomego, aczkolwiek prawdopodobnie 
złego, skoro zostaje wypluty, smaku), a przede wszystkim 
doping publiczności odczarowują mistyczną egzotykę Transe 
Express, odkrywając, że polski i obcy humor mogą znaleźć 
punkt zaczepienia w Kontrapunkcie.

Maciej Pieczyński

Teatralia Szczecin

Kinga Binkowska

www.teatralia.com.pl

Blind Summit Theatre, Belgia

„The Table”

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 techniczny:  Fergus Waldron

obsada: Nick Barnes, Mark Down, Sean Garratt (obecna obsada). 

„The Table” bez wątpienia pokazał wielkie 
możliwości wyrazu, jakie daje dobrze skrojony 
teatr lalek. Właściwie można byłoby powiedzieć, 
że jest to monodram lalkarski, gdyby nie fakt, że 
swoje role odegrali tu też aktorzy sterujący lalką, 
których udział wcale na tym sterowaniu się nie 
kończył. 
Tak czy inaczej, artyści Blind Summit Theatre 
pokazali, jak wiele może zdziałać wyobraźnia, 
rozbudzona samą opowieścią, której jedynymi 
rekwizytami są stół i lalka. 

Kinga Cieśluk
Teatralia Szczecin

Kinga Binkowska

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

Widowisko Plenerowe: Wały Chrobrego, pl. Mickiewicza
La compagnie Transe Express
Las Tambours de la Muerte
Bębny śmierci
scenografia, dyrektor artystyczny: Gilles Rhode 
scenariusz zespołowy
muzyka: Léopold Plastaga, Rémi Allaigre, Christophe Pardon, 

Michael Belle, Gilles Rhode 
choreografia: Brigitte Burdin, Sylvie Thomas 
doradca cyrkowy : Rocco le Flem, Manuelle Haeringer
piroechnicy: Atelier de l’Événement 
światła: Tilt
inżynieria: Pierre Garabiol 
dekoracje, akcesoria: David Frier, Céline Carraud 
kostiumy: Elisabeth Mallein Page, Clothilde Laude, Nathalie Sanson 
maski: Hervé Jenatton
konstrukcja: Pierre Garabiol, Pascal Jean-Fulcrand, 
Alexandre Douchet, Jeremy Leblay 
występują:
muzycy-komedianci: Michael Belle, Ivan Tziboulsky, Aurélien Escala, 
Sylvain Esnault, Rémi Allaigre, Iko Madengar, Matthieu Neumann
akrobaci: Adrien Fretard, Clément Petit 
komedianci: Yasmine Lepe Gonzalez, Alberto Nason
premiera: 2011 rok

Programu 
gwóźdź 

do 
trumny
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O pretensjach („Kobieta z przeszłości”)

Kinga Binkowska

Teatralia Szczecin

szczecin@teatralia.com.pl

www.teatralia.com.pl

 obleczone białą folią. Wykorzystana zostaje 
także muzyka elektroniczna, podkreślająca 
napięcie całej sytuacji.
Co ciekawe - w nawiązaniu, lecz wykraczając 
trochę poza opis spektaklu - oddając lokalny 
koloryt kontrapunktowego wydarzenia, a 
odnosząc do zjawiska teatru w ogóle. W 
kontekście szerszym: dalej wśród publiczności 
dyskutowany jest temat nagości na scenie. 
Nie – nagość już na pewno nie szokuje, przecież 
ludzie teatru, widzowie są już tak otrzaskani w 
swoim bujnym życiu odbiorcy, że niejedną 
goliznę na scenie widzieli. Nagość się nawet 
zaczyna nudzić: „I znowu gołe…” . Skoro już taka 
nuda, nuda, to po co o tym tyle gadać. Może 
lepiej ją w końcu potraktować jak rekwizyt, 
dobrze lub kiepsko wykorzystany?

Spektakl rozpoczyna dialog aktorki z wybranym widzem, który 
zostaje wciągnięty w przestrzeń świata przedstawionego. 
Na szczęście włączenie odbiorcy w spektakl w tym wypadku 
wygląda zupełnie naturalnie, nie jest nachalne. Staje się 
składową przedstawienia w odbiorze uzasadnioną i podnoszącą 
atrakcyjność. Zupełna przeciwność tego co w tym temacie 
zaproponowały nam „Amatorki” Teatru Wybrzeże, uderzając w 
publiczność natarczywie, momentami żenująco. A przecież nikt 
tutaj nie proponuje pozytywnej zabawy w interakcje (jak w The 
Table), a zaczyna od wylewania żalów i pretensji.
I też wokół tych emocji kręci się cały spektakl. Któregoś dnia w 
domu pewnego małżeństwa z dziewiętnastoletnim stażem 
pojawia się kobieta. Okazuje się, że jest ona dawną miłością 
Franka (Artur Paseczny). Staje się motorem skrajnych odczuć i 
zachowań, przy czym sama kierowana neurotycznym 
odurzeniem stawia sobie za cel odzyskanie dawnej miłości. 
Ta postać od razu skojarzyła mi się z Alex Forrest z „Fatalnego 
Zauroczenia”, choć Genn Close w filmie z 1987 roku 
intensywniej oddaje psychotyczny charakter bohaterki, trzeba 
przyznać, że Katarzyna Zawadzka tworzy na scenie bardzo 
dobrą kreację lawirując między skrajnymi uczuciami i oddając 
różne odcienie przeżyć targających bohaterką. Jednak 
bezsprzecznie największą wartością „Kobiety z przeszłości” jest 
kreacja Beaty Niedzieli tworzącej postać Claudii – udręczonej 
żony, która przeżywa prawdziwe cierpienie. Ból znajduje 
odzwierciedlenie w ciele aktorki. Jej oczy, jej postawa, napięcie, 
które nabudowała w sobie obrazują prawdziwe tortury toczące 
Claudię. Hipnotyzują i wstrząsają widzem. Śmiem twierdzić, że 
bez tej roli spektakl nie byłby w połowie tak dobry jak jest. 
Może nawet, nie byłby dobry wcale. Aktorsko Panie wiodą 
prym. Aktorzy, cóż pisać, poprawni, bez szału. W scenografii 
króluje biel. Białe tło, białe stroje, siedzenia dla widzów 
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Zrobiono nas w konia!
 Po spektaklu „Cheval” czuję rozczarowanie i 
niedosyt. Przy wejściu częstowano bowiem 
widzów szeleszcząco opakowanym czymś, co 
wbrew moim oczekiwaniom, nie okazało się 
cukierkami. Dostaliśmy zatyczki do uszu. 
Spotkanie z L’Amicale de production przypomina 
teatr głównie w swej dynamice, sceny przenikają 
się, nie są zamknięte, zakończone wątkami. 
To, co podkreślone zostało na początku, 
powraca, a całość jest połączeniem 
muzykowania i sportu. Co mogłoby być 
wypowiedziane na poważnie, pozostaje 
wyrażone w gestach poza głównym planem 
sceny. To nie jest spektakl do oglądania, raczej 
do zazdroszczenia, że my tu, a oni tam. 
Choć On jest właściwie jeden, to Julien Fournet, 
siedzi z boku, nie odzywa się, kopie piłki 
podawane przez partnera. Antoine Defoort jest 
rozgrywającym tego meczu, igra z językiem 
ojczystym, drwiąc z komentatorów sportowych 
Radia Monako i pogrywa z publicznością 
zapewniając, że przygotowane na początku 
stopery nie będą nam, państwu, potrzebne. 
Sprawdziłam wcześniej, i tak nie działały.a
 Scenografia choć prosta, jest bardzo ruchoma. 
Po lewej stronie ekran stały, na wprost widowni 
drugi ekran, worek bokserski, pianino, dwa 
leżaki i wyrzutnia piłek tenisowych. Panuje tu 
swego rodzaju synkretyzm, a rekwizyty 
wykorzystywane są w nieoczekiwany sposób. 
Zamiast rakiet do ricochet'a- gitary, zamiast 
dialogu- gama, gdzie fis-moll to „element 
dramatyczny”. Ponadto Antoine na flecie gra... 
nosem, to znów tworzy beatbox lub włącza 
nagranie, na którym grupa osób a cappella 
wykonuje popularne utwory w klasycznej 
interpretacji. Całość zmierza do odpowiedzi na 
podstawowe pytanie o ludzką egzystencję, a 
mianowicie... „jaki jest wasz ulubiony akord?”. 
Może „Stabat Mater”, może „Bohemian 
Rapsody” albo „Billie Jean”? No i gdzie w tym 
wszystkim jest tytułowy koń (cheval)?
L’Amicale de production daje nam nic z tego, 
czego się spodziewaliśmy, doświadczamy za to 
zaskakujących eksperymentów na naszych 
zmysłach. Jesteśmy jak kobieta, z przytoczonej 
na początku anegdoty, której Antoine 
powiedział, że nie ma jej nic do powiedzenia. 
Jesteśmy jak ci ludzie na ekranie, co to ich 
można wyłączyć przyciskiem pilota, niepoważnie 
traktowani. Jesteśmy jednak bawieni, 
momentami do znużenia, ale żywiołowość i 
beztroska aktorskiego duetu nie pozwalają nam 
przestać obserwować. Uwaga, „to może być 
komiczne”!
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