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Jednak tak jak w każdym zespole, 
tak i tutaj pojawili się aktorzy, któ-
rzy przykuwali nasz wzrok na dłużej. 
Taką umiejętnością z pewnością po-
chwalić się może Wojciech Kalita 
-aktor ani przez chwilę nie wyszedł 
ze swojej roli, co więcej wykazał 
się tak rzadko spotykaną u młodych 
aktorów umiejętnością wchodzenia 
w interakcje z publicznością.

To właśnie nawiązywanie kon-
taktu z publicznością należy uznać 
za główny atut spektaklu. Sama jego 
tematyka prowokuje do tego, aby nie 
tylko aktorzy, ale i cała widownia 
była zaangażowana w to, co dzieje się 
na scenie. Prowadzone dochodzenie, 
mające stwierdzić czy oskarżony jest 
winny morderstwa, sprawia, że po-
dejmujemy własne rozważania na te-
mat zbrodni i kary. „Wzruszajmy się” 
- powiedział podczas inauguracji fe-
stiwalu Krzysztof Globisz.  Wrocław-
ski spektakl niestety nie wzrusza, ale 
niewątpliwie sprawia, że przez pół-
torej godziny mamy ochotę samemu 
podnieść rękę podczas głosowania 
i skazać, bądź obronić oskarżonego. 
Zatem wzruszajmy się, ale może jesz-
cze nie dziś.

Monika Wiktorska

Najlepsza rola spektaklu:
Wojciech Kalita

Najlepsza rola spektaklu:
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Wrocław 
uniewinniony

Spektakl #Dwunastu gniewnych lu-
dzi# w wykonaniu aktorów z Wrocła-
wia, na tle innych poniedziałkowych 
propozycji festiwalowych, wypada 
niestety niezwykle blado. Gdyby jed-
nak odseparować go od reszty przed-
stawień, które mieliśmy okazję do tej 
pory obejrzeć, można by uznać, że 
mimo wszystko spektakl ten ma coś w 
sobie. Z pewnością nie jest to sztuka, 
na którą można z zapałem przycho-
dzić do teatru kilkakrotnie. To raczej 
jednorazowa przygoda -  momentami 
porywa, ale nie pozostaje w widzu na 
dłuższy czas.

Trzeba przyznać, że aktorzy mieli 
przed sobą niezwykle trudne zadanie. 
Kiedy cała koncepcja spektaklu opie-
ra się głównie na słowie, nie można 
szukać ratunku ani w scenografii, ani 
w muzyce. Ascetyczny wystrój - dwa-
naście krzeseł i tablica - sprawia, że 
naszą uwagę skupiamy przede wszyst-
kim na aktorach, a przecież właśnie 
o to chodzi. Wydawać by się mogło, 
że #Dwunastu gniewnych ludzi# to 
sztuka idealna na spektakl dyplomo-
wy, przede wszystkim dzięki wyraźnie 
zarysowanym sylwetkom bohaterów. 
Zdecydowanej większości studentów 
z Wrocławia udaje się sprostać swoim 
rolom, czego dowodem mogą być re-
akcje widzów podążających wzrokiem 
za aktorami i czekających w napięciu 
na dalszy rozwój śledztwa.

Zmierzch

Raskolnikow— seans filmowy
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Publiczność mgłą spowita

„Dzień to jest dzień, a wieczór to 
jest wieczór. We dnie pławimy się 
w pocie wysiłków naszych, ale wieczór 
gotuje nam już wachlarze niebiańskiej 
swojej ochłody”- mówi Ben Zacharia, 
postać z dramatu Izaaka Babla. Cze-
go oczekiwać od pory zmierzchu? Co 
wyzwala w człowieku ten przejścio-
wy stan pomiędzy wysiłkami, a koją-
cym odpoczynkiem? Reżyser Mariusz 
Grzegorzek wraz ze studentami łódzkiej 
PWSFTviT podjął próbę odpowiedzi na 
to pytanie, przenosząc widzów w amor-
ficzną rzeczywistość #Zmierzchu# . 

Relacje między członkami rodziny 
Krzyków i obraz żydowskiego społe-
czeństwa to najmocniej zarysowane 
punkty dramatu Babla. Reżyser prze-
nosi je na scenę jeszcze silniej zindy-
widualizowane i wyobcowane. Efekt 
ten uzyskał przede wszystkim poprzez 
minimalistyczną organizację przestrze-
ni oraz estetyczną jedność oświetlenia 
i muzyki. Wpisanie aktorów w tak za-
rysowaną sceniczność stanowiło dla 
nich nie lada wyzwanie. Musieli bronić 
nie tylko wykreowanych postaci, ale 
i samych siebie. A to nie do końca się 
powiodło… 

#Zmierzch# wymaga obsadzenia 
dużej liczby aktorów. Mariusz Grzego-
rzek zdecydował więc o powierzeniu 
niektórym wykonawcom podwójnych 
ról. Ich zmiany nie zawsze były jednak 
czytelne. Rytm spektaklu zaburzały 
też sceny wydłużane mało znaczącymi 
dialogami i przekrzykiwaniami. 

Mankamenty kompozycyjne re-
żyser zrekompensował jednak ener-
getyzującymi wariacjami plastycz-
nymi. W jego interpretacji dramat 
rodzinny został rozpisany na sceny 
lapidarne, jednostajne kolorystycznie 
i rytmicznie, co spotęgowało wraże-
nie zachwianego porządku i niezdro-
wych relacji. Realizacja Grzegorzka 
uwydatniła ponadto tragizm postaci 
kobiecych. Dopiero w realiach spekta-
klu Nechama - żona Mendla - stała się 
znakiem nieokreślonego bólu, związa-
nego z  życiem u boku bezwzględnego 
mężczyzny. Mendel Krzyk został po-
kazany jako źródło osobistych drama-
tów większości bohaterów.

W spektaklu tytułowy zmierzch jest 
nie tylko porą poprzedzającą nastanie 
nocy. To także korelat stanów psychicz-
nych bohaterów dramatu. Wykreowane 
na scenie postaci chylą się ku schyłko-
wi swojego człowieczeństwa. Upoka-
rzają, są upokarzane, nie szanują niko-
go i niczego. Ich działania przekreślają 
chwilowe bycie „kimś” w społecznej 
drabinie, na rzecz nieodwracalnego 
bycia „nikim” przed samym sobą. 

Patrycja Terciak 

Najlepsza rola spektaklu: 
Marek Nędza 
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Kabaret Czystej Formy

#Sonata B# to spektakl powstały ze 
współpracy PWST im. Solskiego w Kra-
kowie i Teatru Witkacego w Zakopanem. 
Andrzej Dziuk wystawia ten spektakl 
kolejny raz, teraz jednak z problem teo-
rii Czystej Formy w teatrze każe zmie-
rzyć się studentom. 

#Sonata Belzebuba# jest ostatnim 
dramatem Witkacego powstałym w jego 
najbardziej twórczym okresie. Stanowi 
apogeum jego dorobku.  Można powie-
dzieć, że w tekście tym jest wszystko, co 
było ważne dla „wariata z Krupówek”, 
a więc problem sztuki, dziwności istnie-
nia, erotyzm i demoniczność. Wszystko 
to jest wyolbrzymione i wykrzywione – 
tworzy iście diabelską mieszankę. 

W tajemniczy nastrój spektaklu 
wprowadza nas już atmosfera we foy-
er. Panuje półmrok, a jedynym źródłem 
światła są lampiony. Tradycyjne dzwon-
ki przed rozpoczęciem spektaklu zastą-
pione natomiast zostały wygrywaną na 
trąbce melodią, która towarzyszyć nam 
będzie przez najbliższe dwie godziny. 
Właściwy spektakl rozpoczyna się nie-
spodziewanie. Nagle na scenę wbiegają 
wszyscy aktorzy i zamierają w różnych 
pozycjach.  Każdy po kolei wykonuje 
mechanicznie określone gesty, ciągle te 
same. Tak, jak Witkacy już didaskaliach 
wyznaczał postaciom określone cechy, 
tak Dziuk dokonał  w tej scenie schema-
tycznej interpretacji. 

W trakcie rozwoju akcji każdy aktor 
skrupulatnie realizuje wizję granej po-
staci. Nie chodzi ani o psychologizm, 

ani o prawdopodobieństwo, ale o to by 
uchwycić dziwność istnienia. W pamięć 
szczególnie zapada postać Rio Bamby 
(groteskowy Radosław Sołtys). Sołtys, 
choć grał rolę drugoplanową, doskonale 
wykreował całokształt postaci, dbając 
o każdy jej gest, spojrzenie, a szczegól-
nie sposób poruszania się. Równie cie-
kawie prezentował się Marek Braun, 
wcielający się w postać barona Hieroni-
ma Sakalyi. Był przekonujący zarówno 
jako dystyngowany snob „w szponach 
demonicznej kobiety”, jak i sparaliżo-
wany niedoszły samobójca o  francisz-
kańskiej postawie. Warto wspomnieć  
w tym miejscu również o roli Lokaja/
Diabła (nieuchwytny Michał Ka-
sprzak). Aktor szaleńczo miotał się po 
scenie, a jednak ciągle pozostawał w 
cieniu, to właśnie jemu przypadła trud-
na rola wniknięcia w sferę widowni. 
W poszukiwaniu innych diabłów, któ-
rym miał uciąć ogony, napawał zasko-
czoną publiczność prawdziwym (choć 
może nie do końca) strachem.

W licznych scenach muzycznych, 
bowiem znajdujemy się przecież w ka-



łość utrzymana w ciemnej kolorystyce, 
na której tle odcina się tylko czerwień 
piekła–kabaretu. Strasznego miejsca, 
z którego jednak nie chce się wyjść. 

Magdalena Mirecka

Najlepsza rola spektaklu: 
Marek Braun

barecie, sprawdziły się  kobiety. W dra-
pieżnych strojach rodem z Moulin 
Rouge oczarowywały publiczność. 
Szczególnie pięknym głosem pochwalić 
się mogła Katarzyna Zawiślak-Dolny, 
czyli demoniczna śpiewaczka Hilda. 
Inni aktorzy nie pozostawali jednak 
w tyle. Na szczególne uznanie zasłu-
gują zwłaszcza sceny zbiorowe. Akto-
rzy poruszali się tanecznymi krokami, 
co jakiś czas wpadając sobie w ramio-
na i prezentując taneczne skompliko-
wane figury. Trudno oprzeć się wra-
żeniu, że to właśnie te figury mówiły 
więcej o relacjach między postaciami, 
niż długie monologi.

Postaci raz po raz umierają i oży-
wają, wyznają sobie miłość i łączą się 
w miłosne pary, w coraz to nowych 
konfiguracjach. Nie wiadomo kto 
z kim żyje i czy żyje w ogóle. Ciągle 
dochodzi do niespodziewanych roz-
poznań  lub metamorfoz. Stanowi to 
skondensowaną esencję dziwności, 
gdzie jawy nie można odróżnić od snu. 
Dla jeszcze większego podkreślenia 
tajemniczości Dziuk „zanurzył” całą 
scenę w kłębach dymu i ciemnościach, 
gdzie często tylko delikatne światło la-
tarki nakierowuje wzrok publiczności 
na ważny szczegół. 

Bardzo ciekawie Dziuk rozwiązał  
też problem symultaniczności scen. 
Stworzył trzy plany pooddzielane ko-
lorowymi kurtynami, które tworzą 
coś w rodzaju szkatułki. Stopniowo 
zaglądamy coraz dalej, jednocześnie 
zagłębiając się w treść dramatu. Ca-

Przypominamy o nagor-
dzie publiczności dla naj-
lepszego aktora i aktorki 

XXVIII FST
Urny do głowsowania znajdują 

się we foyer teatrów
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Wścieklizna serca 

Połączyli się w jedno – reżyserska 
siła Mariusza Grzegorzka i aktorska 
moc studentów PWSFTViT w Łodzi. 
Jedno ciało o wielu głosach w spektaklu 
#Zmierzch#.

Można by napisać wiele o wizji re-
żyserskiej Mariusza Grzegorzka. Cho-
ciażby o tak pozornie drobnym elemen-
cie, jakim są doprowadzone do perfekcji 
zmiany otwarte – jedna z liter jego al-
fabetu reżyserskiego. W tym jednak wy-
padku należy skupić się na przedstawia-
nej historii i na aktorach, dzięki którym 
ożyła ona na scenie. Gdyby cała ta 
prawdziwa plejada aktorska nie współ-
odczuwała świata, w którym tkwiła 
przez cały spektakl, ze sceny epatował 
by fałsz. Tak się jednak nie stało. Akto-
rzy zostali głęboko „wessani” w historię 
o Mendelu Krzyku (Andrzej Niemyt), 
w historię nienawiści, która zamknę-
ła go w śmiertelnym kręgu. W samym 
centrum tego kręgu, oprócz Ojca pozo-
stają również jego dwaj synowie: Lofka 
(Marek Nędza) i Benia (Marcin Wło-
darski). Agresja, gniew, mało marko-

wane szarpaniny i oczywiście kipiąca 
w każdym zdaniu złość na cały świat. 
Oto Lofka i Benia wymierzą swojemu 
ojcu sprawiedliwą ich zdaniem karę. 
Wbrew religijnemu prawu szanowa-
nia własnego ojca, wbrew zdawało-
by się biologicznemu nakazowi krwi, 
„rozszarpią” na strzępy jego godność. 
Sami tymczasem budząc w sobie nie-
znane dotąd pokłady zła, złączą się 
razem w nienawiści i pogardzie do 
wszystkich i wszystkiego. 

Spektakl nasycony jest niespoty-
kaną energią – mroczną, jakby po-
chodzącą z najciemniejszych zaka-
marków ludzkiego umysłu. Każda 
z postaci, ma tu swojego własnego 
demona, którego musi przepuścić 
przez siebie i nadać mu konkretny 
kształt sceniczny. Oprócz owej trójki 
bohaterów, którzy siłą rzeczy dominu-
ją nad resztą zespołu, na uwagę zasłu-
gują również role kobiece. Nie można 
przegapić cudownie histerycznej cór-
ki Mendla Dwory (Agnieszka Żu-
lewska), dzikiej Potapowony (Iwona 
Karlickia), dostającej spazmatycz-
nych wręcz ataków oraz jako demo-
nicznie spokojnego Bena Zacharia. 

Ten świat ma swoją oś, swojego 
Boga. Jest nim chęć godnego życia 
i poczucie sprawiedliwości. Czy jest 
słuszne, czy spaczone błędnymi wnio-
skami pozostaje kwestią indywidual-
nej optyki.

Olga Chwiłowicz

Najlepsza rola spektaklu: 
Marek Nędza
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Nic, co nie jest piękne estetycz-
nie nie interesuje mnie zupełnie

Można iść do teatru, można iść na 
spektakl, a można też iść „na nazwi-
sko”; poszłam „na Dziuka”. I Dziuka 
dostałam. Dostałam również Witkace-
go, ciekawą treść i atrakcyjną formę, 
a to wszystko wykwintnie podane na 
krakowskim półmisku.

W niesamowicie plastycznej, asce-
tycznie wyestetyzowanej przestrzeni 
podziwiamy istny przegląd umiejętno-
ści warsztatowych studentów PWST, 
tworzący spójną, choć po witkacowsku 
nielogiczną całość. Między Mordowa-
rem a Piekłem, wśród dymu papiero-
sowego, kokieterii, kabalistycznych 
przepowiedni i anielskich śpiewów 
demonicznej diwy słyszymy pytania z 
kategorii najistotniejszych: o artystę, 
o sztukę, o cenę geniuszu… Próżność 
i pycha prowadzą Istvana — artystę-
muzyka — do piekła, które okazuje się 
szaleńczym, rozpustnym kabaretem. 
Nagość współgra tam z ciemnością, 
ciężkie, jazzowe brzmienia z zabor-
czą czerwienią. Aktorzy tańczą, by za 
chwilę stoczyć szermierski pojedy-
nek, śpiewają i wymachują siekierą 
(również blisko nosów publiczności), 
żartują, by niewiele później do siebie 
strzelać. Wszystko z największym za-
cięciem i zaangażowaniem. W tym 
obłąkaniu całkowicie naturalnie odnaj-
duje się szatańska kreatura, czerpiąca 
perwersyjną przyjemność z każdego 
wypowiedzianego słowa „zło”.

Obłęd panuje: owładnięci namię-
nościami nieszczęśnicy mordują się 
nawzajem, Istvan wiesza się, przy 
życiu pozostaje jedynie, pogrążona w 
rozpaczy, „stara młoda para”. Na tle 
istnego pola bitwy Baltazar dokonuje 
dzieła ostatecznego — wykonuje so-
natę idealną.

Praktycznie wszystkie kreacje za-
dziwiają swoją starannością i dopra-
cowaniem. Widzimy jak na naszych 
oczach precyzyjnie dopełnia się trage-
dię Istvana; jego faustowskie dylema-
ty i rozważania, uleganie pokusie, wa-
hania. Niemalże dostrzegamy demony 
zła wokół osoby Baltazara. Fascynuje 
nas podwójne oblicze Barona Hieroni-
ma, przemiana, która w nim następu-
je, wyrazistość ostatecznej wersji jego 
postaci, konsekwencja absurdalności 
działań Krystyny. Jasno zauważalny 
jest moment opętania Babci, Hilda 
magnetyzuje głosem…

Jedyną skazą okazuje się znakomi-
ta, acz chwilami zbyt głośna, muzyka, 
momentami zagłuszająca piekielne 
kwestie. Jednakże nawet mając na 
względzie ten fakt, #Sonata B# jest 
prawdziwą ucztą estetyczną, nie tyl-
ko dla fanów Witkacego czy Andrzeja 
Dziuka. 

Karolina Poodel Dylik

Najlepsza rola spektaklu: 
Karolina Fortuna
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Przeraźliwy, rozdzierający krzyk. 
Krzyk matki, która właśnie straciła 
synka. Krzyk boleści, rozpaczy, bezsilno-
ści, który na długo pozostaje w pamięci. 

Takich momentów w przedstawie-
niu dyplomowym #Opowieści Lasku 
Wiedeńskiego# przygotowanym przez 
studentów Akademii Teatralnej w War-
szawie jest wiele. Widz, zmuszony do 
nieustannego stawiania sobie pytań, 
zastanawia się nad sensem kolejnego 
cierpienia – czy w świecie, w którym 
panuje obłuda i moralna hipokryzja, 
istnieje jeszcze miejsce na prawdziwe 
uczucie i szczęście? Ile zasad wolno 
nam złamać w walce o niezależność 
i prawo do decydowania o własnym 
życiu? Na ile można pozwolić sobie w 
imię przestrzegania reguł moralnych i 
uniknięcia towarzyskiego mezaliansu?  

Przed takimi i innymi dylemata-
mi stają mieszkańcy pewnej uliczki 
w Wiedniu, która tworzy ich mały, 
zamknięty świat. Marianna (Natalia 
Rybicka) zrywa zaręczyny z Oskarem 
(Paweł Krucz) by rzucić się w ramiona 
Alfreda (Marcin Januszkiewicz). Ten 
z kolei ma już za sobą nieudany zwią-
zek z Walerią (Weronika Nockow-
ska), bogatą wdową, która za wszelką 
cenę pragnie ułożyć sobie życie, tym 
razem z Erichem (Marek Kudełko). 

Dla Marianny nadchodzi trudny 
okres. Wyrzeka się jej ojciec Zauber

könig (Michał Żerucha), w końcu 

odchodzi także i Alfred, podżegany 
przez babcię (Anna Szymańczyk), 
podporządkowującą sobie również 
córkę (Zofia Zborowska). Marianna 
pozostaje zupełnie sama - upokorzo-
na, zarabia na życie jako striptizerka. 
Historia zmierza nieuchronnie do tra-
gedii, która wydarza się w momencie, 
gdy wydaje się, że pojawiła się szansa 
na pojednanie i szczęście. 

Studenci AT dali popis znakomi-
tych umiejętności aktorskich. Każda 
rola zasługuje na szczególną uwagę. 
Marcin Januszkiewicz stworzył kre-
ację bardzo przekonującą, podobnie 
jak Natalia Rybicka, której cierpie-
nie nie pozwala pozostać widzowi 
obojętnym. Interesująca i zarazem 
zabawna jest również postać Haw-
liczka, (w tej roli Szymon Nowak). 
Należy także wyróżnić kreację We-
roniki Nockowskiej, Anny Szymań-
czyk i Michała Żeruchy. 

Agnieszce Glińskiej udało się 
stworzyć bardzo ciekawy artystycz-
nie spektakl. Na widowni utworzonej 
na scenie Teatru Nowego widzowie 
mogli niemal sami stać się bohatera-
mi odgrywanej przed nimi historii. 

Magdalena Borowik

Najlepsza rola spektaklu: 
Natalia Rybicka
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Walc ze śmiercią



nie ma dróg na skróty, a każda próba 
podążania nimi oznacza powrót do 
punktu wyjścia. Nie ma tu także miej-
sca na puste gesty, słowa, pompatycz-
nie wygłaszane morały. Morału nie 
trzeba zresztą nikomu tłumaczyć. Fi-
nał spektaklu jest na tyle dosadny, że 
mogą mu towarzyszyć jedynie nieza-
kłócone ludzkim głosem dźwięki fletu 
i fortepianu. 

Słowo jest w spektaklu AT doce-
niane i pielęgnowane, niekiedy aż do 
granic... Przykładem może być stono-
wana rola Marianny (Natalia Rybic-
ka). Bohaterka buntuje się, doprowa-
dza swoim zachowaniem do zerwania 
zaręczyn, zostaje kochanką nałogo-
wego hazardzisty, rodzi mu nieślubne 
dziecko, by wreszcie na jego życze-
nie rozpocząć pracę striptizerki. Ma-
rianna według Rybickiej jest jednak 
niewspółmiernie cicha i spokojna. 
I można by tę rolę uznać za niedopra-
cowaną, niepełną, za preludium do 
wykreowania prawdziwej Marianny, 
gdyby nie jej przejmujący krzyk, koń-
czący cały spektakl. Jest on zwieńcze-
niem roli budowanej konsekwentnie 
i z pomysłem.

6 Opowieści Lasku Wiedeńskiego AT WARSZAWA 

Spektakl gładki jak aksamit

Dwa tysiące znaków to za mało, 
żeby opisać #Opowieści lasku wie-
deńskiego# w reżyserii Agnieszki 
Glińskiej i studentów AT z Warszawy.  
Nawet gdybym miała do dyspozycji 
dziesięć tysięcy, nie wiedziałabym od 
czego zacząć. 

Świetny tekst Ödöna von Ho-
rvátha jest tak gęsty i przesycony 
znaczeniami, że można na jego temat 
napisać długą rozprawę. Spektakl 
Glińskiej doskonale oddał nastrój 
dramatu: z jednej strony pogodnego, 
kipiącego miłością, namiętnością, po-
godą ducha, z drugiej - pełnego nie-
spełnionych nadziei, małych i wiel-
kich tragedii, bólu i łez. W te pełne 
sprzeczności postaci młodzi aktorzy 
wcielili się idealnie - bez nadęcia, 
bez prób kreowania nieszczęśliwych 
heroin i tragicznych herosów. Przez 
ponad dwie godziny aktorzy stwarza-
ją przed nami własny świat. Świat, 
który mógłby być lepszy, który kusi 
blaskiem i barwami i wydaje się do-
stępny na wyciągnięcie ręki. Ale nic 
w życiu nie można dostać za darmo, 

Najciekawszą postać #Opowieści 
lasku wiedeńskiego# wykreował jed-
nak moim zdaniem Szymon Nowak. 
Jako sympatyczny i pogodny Hawli-
czek przez znaczną część spektaklu je-
dynie milcząco przemyka przez scenę. 
Gdy jednak otworzy usta, widownia 
zaśmiewa się do łez. Szymon Nowak 
i bez słów potrafił nadać swojemu bo-
haterowi charakter, co jest miarą doj-
rzałego, świadomego aktorstwa.

Sandra Kmieciak

ak
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Najlepsza rola spektaklu: 
Szymon Nowak


