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tej roli znakomity Michał Żeru-
cha) i wyjazdem kompozytora do 
Ameryki. Tam Chopin musi zmie-
rzyć się z zupełnie nową dla siebie 
rzeczywistością. Rzeczywistością, 
w której spotyka Indian, zostaje 
porwany przez mafię, a amerykań-
ski Żyd sugeruje mu, żeby zaczął 
pisać musicale dla Broadwayu. W 
Ameryce wszyscy widzą w Polaku 
swego pobratymca (Schopenhau-
er to wręcz w połowie Chopin), 
a uwodzi go nie kto inny, jak sama 
Marilyn Monroe (w tej roli świet-
na Weronika Nockowska). Lecz 
czy dostrzegą oni w pełni jego 
ponadprzeciętny talent? Czy w ta-
kich warunkach powstałyby jego 
najważniejsze dzieła? Czy kiedy-
kolwiek usłyszelibyśmy Balladę 
g-moll lub Poloneza As-dur? 

Od początku nic nie jest tu 
traktowane serio i nie ma tu miej-
sca na arystotelesowskie mimesis. 
Oszczędna, ale bardzo wymow-
na scenografia w zręczny sposób 
zmienia się na oczach widzów 
pokazując, że pudło rezonansowe 
fortepianu może grać wiele ról. To 
teatr epicki, prowadzący swoistą 
grę z odbiorcą.

Przedstawienie zachwyca nie 
tylko świetną grą aktorską i cieka-
wymi rozwiązaniami choreogra-
ficznymi, ale także doskonałym 
warsztatem wokalnym artystów. 
Wszyscy aktorzy spisali się zna-
komicie. Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje kreacja Marcina 
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Mazurki na Broadway’u

Wyobraźmy sobie, że Chopin zo-
stawia Paryż, zostawia Europę i… 
wyjeżdża do Ameryki. Fikcja? Nie dla 
Stanisława Dygata i Andrzeja Jareckie-
go, którzy wpadli niegdyś na pomysł 
odwrócenia kart historii i wysłania 
kompozytora za ocean. Do idei tej po-
wrócił Andrzej Strzelecki, który wraz 
ze studentami Akademii Teatralnej w 
Warszawie zrealizował spektakl Chopin 
w Ameryce.

Jak potoczyłyby się losy umiłowa-
nego przez polski naród kompozytora, 
gdyby w 1832 roku, w owy pamiętny 
dzień, nie spotkał księcia Walentego 
Radziwiłła, który zaprowadził go na 
przyjęcie do salonu Jamesa Rothschil-
da? Albo, co gorsza, gdyby przyjęcie 
było odwołane i Chopin nie mógł za-
chwycić burżuazji swoimi olśniewa-
jącymi improwizacjami? Nie są to py-
tania jedynie retoryczne, ponieważ jak 
twierdzi historyk literatury Ferdynand 
Hoesick, w obliczu epidemii cholery 
i braku środków do życia, kompozytor 
rzeczywiście planował wyjazd. Jedynie 
przypadek pokrzyżował mu plany.

Widowisko Chopin w Ameryce 
z przymrużeniem oka pokazuje, jak 
mogłyby się potoczyć losy wybitnego 
Polaka, gdyby jego American Dream 
jednak się ziścił. Spektakl w reżyse-
rii Andrzeja Strzeleckiego zachwyca 
świeżością i błyskotliwymi pomysłami. 
Zaskakuje już od pierwszych scen – po-
sągiem Chopina, który nagle ożywa (w 
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Januszkiewicza, który w charyzma-
tyczny, iście mistrzowski sposób łączy 
tragizm z komizmem. Udowodnił on, 
że jest aktorem wszechstronnym, o im-
ponujących możliwościach wokalnych. 
Również towarzysząca mu Aleksandra 
Grzelak stworzyła postać urzekającą – 
zabawną, silną i subtelną jednocześnie. 
Na szczególne wyróżnienie zasługują 
także Szymon Nowak, który po raz 
kolejny zaprezentował swój talent ko-
miczny, oraz Maria Semotiuk i Jacek 
Kwiecień. 

Chopin w Ameryce to spektakl, któ-
ry porywa, bawi i urzeka. Gorąco po-
lecam!

Magdalena Borowik

Najlepsza rola spektaklu: 
Marcin Januszkiewicz

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

XXVIII FST
Urny do głowsowania znajdują 

się we foyer teatrów



Baśń o teatrze

Początek spektaklu PWST z Kra-
kowa wywołał obawy publiczności. 
Przed kurtynką, rodem z amatorskiego 
teatru, piątka aktorów w historycznych 
strojach daje quasi-operowy popis. 
Po chwili jednak kurtyna się rozsuwa 
i znajdujemy się w całkowicie innym 
świecie. To, co widzieliśmy przed 
chwilą to tylko fragment spektaklu, 
który odgrywają bohaterowie drama-
tu Giganci z gór. Studenci pod opieką 
Jerzego Stuhra podejmują temat, któ-
ry już zawsze będzie im towarzyszył 
w artystycznej drodze.

Teatr w teatrze to jeden z najczęst-
szych motywów dramaturgicznych. 
Każdy artysta zadaje bowiem pytanie 

Aktorzy raz po raz demaskowali te-
atralną magię. Ironiczne uwagi dodały 
element komizmu do tragicznych scen. 
Melodramatyczną historię przepełniły 
surrealistyczne wizje. Studenci dostali 
więc pełne pole do aktorskiego popi-
su. Aleksandra Cizancourt jako zde-
sperowana i zdeterminowana Hrabina 
znakomicie pokazała wszystkie targa-
jące nią emocje. Ciekawie, choć całko-
wicie odmiennie, zaprezentowała się 
Małgorzata Moskalewicz (Wróbli-
ca). Aktorka wzruszała swoją zabawną 
i jednocześnie groteskową kreacją za-
hukanej dziewczyny.

Giganci z gór poruszają także pro-
blem odkrywania prawdy – teatr to 
przecież tworzenie pięknych kłamstw. 
Wywoływanie zjaw może być bardziej 

osens sztuki, którą tworzy. Mistrzem-
bawienia się teatralnymi konwencjami 
był Luigi Pirandello, którego ostatnia, 
niedokończona sztuka zainspirowała 
studentów z Krakowa. Bohater Gigan-
tów z gór, nieszczęśliwie zakochany 
poeta, pisze dramat dla pewnej hrabi-
ny. Niestety wybranka zostaje wierna 
mężowi, co prowadzi do samobójczej 
śmierci artysty. Dzieło jego pozostaje 
jednak żywe. Giganci z gór podejmują 
kwestię odbioru spektaklu teatralnego. 
Sztuka grana przez trupę hrabiny jest 
powszechnie lekceważona, co jednak 
nie zniechęca aktorów do dalszej gry. 
Czy dzieło może trwać samo dla siebie 
czy to właśnie publiczność decyduje 
o jego życiu i śmierci?
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prawdziwe niż realne życie. W pałacu 
maga Kotrona materializują się praw-
dziwe pragnienia i choć przybierają 
postać rodem z absurdalnego snu, są 
esencją ludzkiej natury. Wśród przy-
ćmionych kolorowych świateł nic już 
nie dziwi: ani powieszony aktor, któ-
ry po chwili zjawia się cały i zdrów, 
ani ruchome manekiny. Jedna z cie-
kawszych scen to fragment monologu 
Bitwy (Miron Jagniewski), podczas 
którego aktor wykonuje skompliko-
wane figury z manekinem o zasty-
głym na twarzy szerokim uśmiechu. 

Spektakl rozpoczął się przedsta-
wieniem sztuki Poety i również nią 
się zakończył. 

się stanie siłą rzeczy i będzie się trzeba 
z tym pogodzić. Wiadomo, że gdzieś 
w środku będziemy czuć się trochę 
odepchnięci, ale tak będzie i my nic na 
to nie poradzimy. Na pewno będzie tak, 
że ten, który nie zagra Alana będzie ży-
czył jak najlepiej temu drugiemu.
Monika Wiktorska: Na koniec pytanie 
już odnośnie samego spektaklu. Czy nie 
boicie się, że „Equus” zostanie uznany 
za zbyt obrazoburczy? Niejednokrotnie 
porównuje się tam konia- obiekt kultu 
Alana, cierpiącego i wykorzystywane-
go przez ludzi, do Chrystusa, który był 
męczennikiem i zginął na krzyżu za 
ludzkie grzechy.
Jakub Mróz: Nie wydaje mi się, aby 
ktoś w ten sposób ocenił ten spektakl. 
Faktycznie w dramacie są sceny w taki 
czy inny sposób obrażające czy zrzuca-
jące winę na religię, jak chociażby mat-
ka- dewotka, ale jest to podane w tak 
subtelny sposób, że nie sposób uznać 
tego za obrazoburcze.
Monika Wiktorska: A czy nie macie 
obaw, że grając postać tak bardzo zawi-
kłaną psychologicznie możecie w pew-
nym momencie poważną rolę zmienić 
w groteskową?
Paweł Paczesny: Niejednokrotnie zda-
rzało nam się, że reżyser stopował nas 
w pewnych naszych poczynaniach. Ob-
serwując nas z zewnątrz dawał wska-
zówki kiedy rzeczywiście zauważył, 
że zamiast być wiarygodni, stajemy się 
nieco śmieszni. Dzięki temu z pewno-
ścią efekt, który na scenie mogą zoba-
czyć widzowie wypracowany jest na 
tyle, że nie ma w nas tego typu obaw.
Monika Wiktorska: A farba, któ-

rą w ostatniej scenie malowany jest 
Alan? Ma kolor niebieski i pomarań-
czowy. Gdyby nie ta druga barwa po-
myślałabym, że ma ona przywoływać 
obraz Jezusa Miłosiernego, z którego 
piersi wypływa krew i woda…
Paweł Paczesny: Być może miało 
tak być, ale gdyby farba rzeczywiście 
była czerwona, dopiero wtedy całość 
mogłaby stać się groteskowa. Dzięki 
temu wszystko jest ostatecznie wywa-
żone i nie przywołuje jednoznacznych 
interpretacji.
Jakub Mróz: Ta pomarańczowa far-
ba ma przywoływać także sen doktora 
Dysarta…
Monika Wiktorska: Rzeczywiście 
zakończenie jest bardzo niejedno-
znaczne i pozwala widzom na swój 
własny sposób zinterpretować całość. 
Bardzo dziękuję wam za rozmowę 
i życzę powodzenia na festiwalu.

Wywiad przeprowadzony 
w marcu 2010 roku.
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W międzyczasie jednak zmienił się 
punkt widzenia widowni – została prze-
niesiona za kulisy, za drugą stronę kur-
tyny. 

Po obejrzeniu spektaklu stała się 
współuczestnikiem Sztuki, już nie jedy-
nie żądną banalnej rozrywki publiką.

Magdalena Mirecka

Najlepsza rola spektaklu: 
Aleksandra Cizancourt

się między sobą żadnymi wska-
zówkami. Taka jest zasada, że ak-
tor na scenie nie udziela drugiemu 
żadnych rad. Nawet Janusz Gajos 
mówił, że grając w jednym spekta-
klu ze swoim studentem nie udzie-
la mu rad. Co innego reżyser, który 
na całość ma ogląd z zewnątrz. 
Monika Wiktorska: Czytałam, że 
byłeś asystentem reżysera.
Jakub Mróz: Owszem, ale 
w szkole filmowej asystent reży-
sera pełni funkcję raczej pomocni-
czą. Zajmuje się sprawami organi-
zacyjnymi. Dziwne by było, gdyby 
będąc kolegą z roku udzielał 
Monika Wiktorska: Czy wy wy-
czuwacie między sobą jakąś rywa-
lizację? Udzielacie sobie wzajem-
nie rad, czy raczej śmiejecie się 
za plecami, kiedy temu drugiemu 
noga powinie się na scenie?
Paweł Paczesny: Podczas pra-
cy nad rolą mieliśmy dostatecz-
nie dużo czasu, aby każdy z nas 
mógł się do niej na swój sposób 
ustosunkować i zmierzyć  z nią. 
W momencie, kiedy już  gramy w 
nas obu jest to dokładnie wypraco-
wane, dlatego każdy spokojnie gra 
tak, jak wcześniej indywidualnie to 
sobie przygotował. W trakcie prac 
obaj wielokrotnie rozmawialiśmy 
o naszym bohaterze i przyznajemy, 
że w wielu kwestiach inspirowa-
liśmy się wzajemnie, a zarazem 
dostrzegaliśmy własne błędy. Dla 
mnie to pierwsze takie doświad-
czenie w szkole, że gram z kimś 

tę samą rolę, w tym zabiegu dostrzegam 
bardzo dużo słuszności.
Monika Wiktorska: Przed wami Festi-
wal Szkół Teatralnych. Tam tylko jeden 
spektakl będzie jurorowany, dlatego je-
den z was będzie mógł wystąpić. Czy 
została już podjęta decyzja, kto zagra?
Jakub Mróz:  O tym nie będziemy de-
cydować my. Decyzje podejmie reżyser 
i prawdopodobnie dziekan naszego wy-
działu.
Monika Wiktorska: Czy nie będziecie 
mieć poczucia, że to jeden z was został 
wyróżniony, a drugi odepchnięty na dal-
szy plan jako dubler tego drugiego?
Paweł Paczesny:  Przy każdej pracy 
liczy się to, kto został odebrany lepiej, 
a kto gorzej. Każdy z nas jest oceniany 
ze względu na to, jak ciężko pracował 
nad rolą.
Monika Wiktorska: Zazwyczaj jest 
jednak tak, że każda rola jest Twoją pry-
watną rolą i to Ty jesteś z nią utożsamia-
ny. W tym przypadku musicie jednak 
niejako dzielić się Alanem.
Jakub Mróz: To tylko pozory. Te role 
tak naprawdę są zupełnie inne, bo stwo-
rzone przez każdego z nas samodzielnie. 
Wiele rozwiązań sytuacyjnych znacznie 
się między sobą różni. A co do zmien-
nej obsady to przecież takie rozwiąza-
nia bardzo często wykorzystywane są 
w operze. To normalne, że jest pierwsza, 
druga i trzecia obsada.
Monika Wiktorska: Czyli jest jakieś 
wartościowanie…
Jakub Mróz: Oczywiście, ale u nas tak 
nie jest. Nikt nie powiedział, że któraś 
obsada jest pierwsza. Na festiwalu tak 
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początku pracy nad spektaklem wiedział, 
czego się można po nas spodziewać, więc 
właściwie nie miał wątpliwości kogo po-
winien obsadzić w danej roli. 
Jakub Mróz: Trzeba także pamiętać 
o tym, że ciężko jest przeskoczyć warunki 
fizyczne każdego z nas. Wszyscy mamy 
określone możliwości, dlatego niemożli-
we jest, abym ja zagrał na przykład mło-
dego jeźdźca. Zwłaszcza w spektaklach 
dyplomowych nie chodzi o to, aby prze-
skakiwać coś, co nie jest możliwe, ale eks-
ponować to, w czym jesteśmy najlepsi. 
Monika Wiktorska: Dobry aktor podob-
no potrafi zagrać wszystko…
Jakub Mróz: No tak, ale nie jesteśmy 
w stanie przezwyciężyć naszych warun-
ków fizycznych. Nigdy nie zagram wy-
sokiego, będąc niskim. W takim rodzaju 
teatru psychologicznego nie zagram ojca, 
skoro wyglądam jak siedemnastolatek. 
Monika Wiktorska: Waldemar Zawo-
dziński ostatecznie nie zdecydował się 
tylko na jednego z was. Obaj gracie Alana.
Jakub Mróz: Pierwotnym zamysłem re-
żysera było to, aby każda rola była dublo-
wana. Jest to dla nas trudniejsze, stawiając 
pierwsze kroki jako prawdziwi aktorzy 
postawiono nam jeszcze wyżej poprzecz-
kę. Takie rozwiązanie wymaga budowania 
na scenie relacji pomiędzy aktorami wciąż 
na nowo. Nie ma mowy tu o wyuczeniu 
się roli na pamięć, sytuacja zmienia się 
właściwie za każdym razem kiedy gramy. 
Oprócz nas rolami zamieniają się również 
Andrzej Niemyt i Michał Jaros grając na 
przemian ojca- Franka i właściciela stajni- 
Daltona.
Paweł Paczesny: To, że w końcu tylko 

te trzy role są dublowane wynika 
z tego, że na początku było nas 
dużo więcej. Na czwartym roku 
zostało mniej studentów, dlatego 
ostatecznie podjęto decyzję, aby 
tylko rola Alana była grana przez 
dwóch aktorów.
Jakub Mróz: Takie rozwiązanie 
ma z pewnością uzasadnienie pe-
dagogiczne. Zamienianie się rola-
mi sprawia, że praca nad spekta-
klem jest cięższa niż zazwyczaj. 
Musimy czerpać z partnera za 
każdym razem, kiedy stajemy twa-
rzą twarz ze sobą na scenie. Spek-
takl ten dzięki temu nigdy nie jest 
taki sam, zawsze wprowadzane są 
w nim minimalne zmiany, dlatego 
w całej sytuacji musimy zawsze 
orientować się na bieżąco.  Naj-
trudniej ma Marek Nędza, który 
za każdym razem ma wokół siebie 
inny zestaw odtwórców głównych 
ról. 
Monika Wiktorska: No właśnie, 
czy wśród kolegów grających ra-
zem z wami słyszycie głosy, że 
z którymś z was gra im się lepiej?
Jakub Mróz:  Mnie Marek Nędza 
mówił, że gra mu się ze mną lepiej. 
(śmiech) Żartuję, oczywiście tak 
nie jest, byłoby to niekoleżeńskie.
Monika Wiktorska: Ale czy zara-
zem nie byłoby to pedagogiczne, 
nie nauczylibyście się dzięki temu 
czegoś więcej?
Jakub Mróz: Marek nie jest moim 
pedagogiem, jest moim kolegą 
z roku, dlatego nie wymieniamy 
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Treść

Plan ramowy. Wersja 1.0.1 Beta
1. Spektakl „Baśń o zamienionym dziecku”1

2. Próby przestraszenia intruzów2

3. Spotkanie tubylców z przybyłymi

4. Konflikt trupy teatralnej

5. Ich dramatyczna historia3

6. Głupi żarcik

7. Zaproszenie do pałacu

8. Dramat miłosny

9. Opowieść o cudzie Wróblicy

10. Jawny sen

a. przebieranki

b. taniec kukieł

c. olśnienie4

d. taniec z kukłami

11. Hrabiny metafizyczne doświadczenie 

Forma

ze zjawami

12. Przybycie Gigantów

13. Koncert5

14. Spektakularna porażka „Baśni”

15. The end

1 ha ha ha ha ha ha ha haha
2 burza, zielone światło, kobieta na linie
3 że poeta, że miłość niespełniona, sa-
mobójstwo…
4 Chroma ciało brzuchem do góry chra-
pie, a on swawoli
5 Italiano

Najlepsza rola spektaklu: 
Rafał Szumera

Tomasz Ciesielski
Karolina Poodel Dylik

Najlepsza rola spektaklu:
Małgorzata Moskalewicz
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Błyskawice i latarka w publiczność

Giganci z gór to ostatni, niedokoń-
czony utwór mistrza groteski Luigiego 
Pirandella. Siedząc w ciemnościach 
dużej sceny Teatru Studyjnego przed 
rozpoczęciem spektaklu studentów kra-
kowskiej PWST czekałam na coś osza-
łamiającego, świeżego i odkrywczego. 
Przez chwilę myślałam, że może będzie 
to nawiązanie do commedii dell’arte. 
Był muzyczny wstęp i czerwona kurty-
na, a później…

Giganci z gór to studium na temat 
teatru oraz bycia aktorem i zwykłym 
człowiekiem jednocześnie. Wielu może 
powiedzieć, że to banał. Ot, kolejna od-
słona chwytu teatru w teatrze. Wszyscy 
przecież znamy topos życia jako teatru. 
Jednak forma zaproponowana przez 
Luigiego Pirandella nadaje mu nowy, 
głębszy sens. Pirandello snuje opo-
wieść na pograniczu snu i jawy, iluzji 
i rzeczywistości. 

Wędrowna trupa pod wodzą Hra-
biny Ilzy podróżuje przez góry. Kiedy 
rozgoryczenie znajdującej się na skraju 
bankructwa grupy zdaje się sięgać ze-
nitu, na ich drodze pojawiają się cztery 
nietypowe postaci. Aktorzy decydują 
się spędzić noc w opuszczonym pała-
cyku, gdzie odkrywają co może stać 
się z człowiekiem pod wpływem iluzji 
i snu.

Czy jednak to, czego doświadczają 
to tylko zwykłe przywidzenia? 
Maski i przebieranki prowadzą bohate-
rów do zagubienia własnej osobowości, 
utraty zmysłów i walki z samym sobą. 

A te prowokują widza do kolejnych 
pytań: czy w lustrze widzimy swoją 
czy cudzą twarz? Czy jeszcze wiemy 
kim jesteśmy? A może raczej: czy już 
to wiemy? Takie właśnie pytania za-
dawałam sobie ja w trakcie, i po obej-
rzeniu Gigantów… Paradoksalnie od-
powiedź dostałam jedną, choć do niej 
akurat pytania nie zadałam. Kim są 
tytułowi giganci? To my. Widzowie, 
publiczność, każdy z nas. Dzicy, nie-
obliczalni, wiecznie niezadowoleni. 
Zbita masa nie mająca bladego po-
jęcia o tym, co się wokół niej dzieje. 
Tak postawiona teza to temat trudny. 
I muszę przyznać, że choć nie wszyst-
ko było zagrane idealnie, to aktorzy 
dali z siebie wszystko. A tego w rze-
czywistości oczekiwałam najbardziej. 
Aktu oddania sztuce i postaciom, bez 
zatracenia siebie w natłoku grote-
skowych zdarzeń. Zaryzykuję nawet 
stwierdzenie, że Pirandello byłby za-
dowolony. Szkoda tylko, że niekiedy 
nie było widać porozumienia między 
aktorem a graną przez niego postacią.
Giganci… zachwycili mnie przede 
wszystkim efektami i zabiegami 
scenicznymi. Błyskawice, latarka 
świecąca w publiczność, „zjawa 
z parasolką” to efektowne strony 
tej inscenizacji. Kukły oraz gra 
aktorska były – mimo drobnych 
uwag – olśniewające. A świado-
mość ciała jaką posiadają młodzi 
aktorzy jest godna uznania. Ma-
ski wykorzystane przez Chroma 
(Rafał Szumera) czy opowieść 
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Dwóch w jednym — wywiad

Jeden blondyn, drugi brunet. Ten pierw-
szy zakochany w muzyce, która od lat jest 
dla niego całym życiem, drugi z kolei od 
wczesnych lat jest zapatrzony wyłącznie 
w  teatr, który jest dla niego wszystkim.  
Kuba uwielbia prowadzić długie rozmo-
wy o teatrze, Paweł woli ważyć każde 
słowo… Co zatem ich łączy? Wspólna 
rola Alana w Equusie- spektaklu dyplo-
mowym IV roku wydziału aktorskiego  
Państwowej Wyższej szkoły Filmowej Te-
lewizyjnej i Teatralnej.

O swojej pracy nad rolą opowiadają Jakub 
Mróz i Paweł Paczesny.

Monika Wiktorska: Jak wyglądał dobór 
ról do spektaklu?
Paweł Paczesny: Nad dramatem Petera 
Shaffera pracowaliśmy już dużo wcze-
śniej, zaczęliśmy już na trzecim roku stu-
diów. Od samego początku obaj pracowa-
liśmy nad tą rolą. Reżyser postanowił, że 
da szanse nam obóm na wykazanie się. To 
nie było tak, że role były wybierane loso-
wo.

Monika Wiktorska: Historia Ala-
na Stranga jest dość znana cho-
ciażby przez to, że kilka miesięcy 
wcześniej premiera „Equusa” mia-
ła miejsce w Londynie a główną 
rolę zagrał Daniel Radcliffe.
Jakub Mróz: My ten dramat za-
częliśmy opracowywać zanim od-
była się premiera londyńska. 
Monika Wiktorska: Czyli byliście 
pierwsi?
Jakub Mróz: Nie… Prapremiera 
spektaklu odbyła się w roku 1979 
w Teatrze Ateneum w Warszawie, 
a główną rolę zagrał Michał Bajor.
Monika Wiktorska: Czym kiero-
waliście się wybierając akurat ten 
dramat na spektakl dyplomowy? 
Czy tym, że historia Alana Stranga 
oparta jest na faktach, a swego cza-
su była dość znana i posłużyła za 
kanwę sztuki Shaffera?
Jakub Mróz : To było tak, jak 
w teatrze. Przychodzi reżyser, ma-
jąc do dyspozycji konkretny zespół 
aktorski i kierując się naszą apary-
cją i naszymi możliwościami do-
biera odpowiednią rolę do każdego 
aktora.
Monika Wiktorska: Czyli od razu 
spojrzał na was i wiedział, że obaj 
jesteście stworzeni do roli Alana? 
Paweł Paczesny: Oczywiście, że 
nie. Waldemar Zawodziński znał 
nas już wcześniej. Będąc profe-
sorem na naszej uczelni pracował 
z nami niejednokrotnie, dlatego 
miał możliwość poznania każde-
go studenta  osobiście. Od samego 

14 Dwóch w jednym — wywiad



o sto pierwszym aniele spotka-
nym przez Wróblicę (Małgorzata 
Moskalewicz) to najzabawniejsze 
oraz najlepiej zagrane partie tekstu 
Pirandella. Oszczędna scenografia, 
ciekawe zastosowanie rekwizytów 
(parasolka, namiot, latarka) i muzyka 
dopełniały całości.
Myślę, że za pierwszym razem nie 
można uchwycić całego sensu Gi-
gantów z gór. To tekst, który trzeba 
stopniowo przyswajać, zaprzyjaźnić 
się z nim. Gdybym miała możliwość 
obejrzenia go jeszcze raz na scenie, 
z pewnością bym to zrobiła. 

Katarzyna Skręt

Najlepsza rola spektaklu: 
Grzegorz Mikołajczyk

8 Giganci z gór PWST KRAKÓW

Roztańczona poezja

Choć Agnieszka Osiecka bywa na-
zywana Michałem Wiśniewskim pol-
skiej poezji, to nie sposób odmówić jej, 
że jest jedną z niewielu autorek, które j 
teksty tak silnie wpisały się w historię 
polskiej muzyki rozrywkowej. W opar-
ciu o nie studenci PWST we Wrocławiu 
stworzyli piękny, pantomimiczno- ta-
neczny spektakl, pokazując nam Osiec-
ką jakiej jeszcze nie znamy.

Głównym tematem wrocławskiego 
spektaklu jest samotność. Bohaterowie 
wierszy Osieckiej, z których go zbudo-
wano są odizolowani od reszty społe-
czeństwa, toczą wewnętrzne walki i nie 
potrafią poradzić sobie z otaczającym 
ich światem. Dla pokazania tych głę-
bokich i skrajnych emocji aktorzy użyli 
języka ciała i trzeba przyznać, że pora-
dzili sobie z tym znakomicie. W lekko 
onirycznym nastroju wprowadzili nas 
w świat tekstów Osieckiej i oczarowali 
nas nimi, pokazując, że potrafią nie tyl-
ko świetnie operować słowem, ale rów-
nież w imponujący sposób panować nad 
ciałem. W Za chwilę nie sposób wyod-
rębnić jednej dobrej roli. Wrocławscy 
studenci – nie po raz pierwszy zresztą 
– pokazali, że spektakl dyplomowy nie 
musi opierać się na wybitnych, indywi-
dualnych kreacjach, ale że równie waż-
na jest gra zespołowa. A tę wrocławscy 
studenci opanowali świetnie. 

Oglądając Za chwilę można odnieść 
wrażenie, że stworzyli maszynę, w któ-
rej kolejne trybiki poruszają się nie po 
to, by pokazać poszczególne fragmenty, 

ale by w finale ukazać nam okazałą 
budowlę. 
Za jedyny mankament można uznać 
fakt, że w spektaklu wykorzystano 
utwory muzyczne w ich oryginalnych 
wykonaniach. Oglądając można, 
więc odnieść wrażenie, że spektakl 
nie jest do końca ich. A przecież, aż 
prosi się, by piosenki wykonane były 
przez samych studentów, co pozwoli-
łoby im zaprezentować również talent 
wokalny

Monika Wiktorska

Najlepsza rola spektaklu: 
Aleksandra Dytko
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Obrzydliwość z wyczuciem

Wychodzę z teatru, tuż po obejrzeniu 
Plasteliny w wykonaniu studentów PWS-
FTviT i tuż za progiem dziarską k...ą i 
pier……onym ch...jem wita mnie ciepły 
wieczór. Wita ustami uprzejmego za-
pewne Pana o łysej głowie i ciele hero-
sa. Wraz z nim łódzkie szlaki przemierza 
kompania mężów w białych skarpetkach, 
patetycznie jaśniejących w promieniach 
zachodzącego słońca. Widok ten mnie 
uspokaja, w końcu podobny miałem przed 
oczami przez ostatnie półtorej godziny…
Tutaj zaczyna się i kończy problem 
z Plasteliną w reżyserii Małgorzaty Bo-
gajewskiej. Nie chciałbym uchodzić za 
gderliwego obrońcę klasyki na scenie, 
ale wydaje się, że wiele wieków ewolucji 
teatru daje mu legitymację do używania 
innych środków wyrazu niż te z telewi-
zyjnych wiadomości. Gwałt i brutalność 
otrzymujemy codziennie w zastraszają-
cych dawkach. Można się zatem obawiać, 
że teatr, pokazując to samo, pogłębia spo-
łeczną „znieczulicę”i podnosi granicę wy-
trzymałości na obrzydliwość. Nie byłoby 
jednak tej wątpliwości, gdyby nie sposób, 
w jaki ta obrzydliwość została zagrana 
przez studentów.
Młodzi aktorzy ruszyli temat dotknięty 
już z każdej strony (i żadnej jednocze-
śnie), ale na szczęście nie zabrakło im 
przy tym wyczucia i dojrzałości: rżnięcia, 
picia i kurwienia było dokładnie tyle, ile 
trzeba, ile uzasadniała to treść i poetyka 
spektaklu. Przekraczanie granic służyło 
efektowi groteski, a nie pochylaniu się 
z egzaltacją nad cierpieniem niezawinio-
nym młodego pokolenia. 

Pochwały zacząć wypada od świet-
nej roli Michała Jarosa (Maks), który 
najlepiej poradził sobie z wysoko ryzy-
kownymi scenami - tymi, które łatwo 
mogły zbliżyć się do taniej parodii, 
a za to pięknie pokazywały nieudolność 
wkraczających w dorosłe życie nasto-
latków. Świetny warsztat zaprezento-
wali też pozostali wykonawcy, spraw-
nie poruszając się między dwiema lub 
nawet trzema zupełnie odmiennym ro-
lami. Talentem wykazała się tu Oriana 
Soika, pięknie skacząc między kreacją 
anhelicznej dziewczynki i schorowanej 
babci (mało która młoda aktorka pora-
dziłaby sobie w tej roli z własną młodą 
i piękną physis). Podobny kunszt zapre-
zentowali: Agnieszka Żulewska i Jan 
Marcinowski. Brawa należą się zresztą 
wszystkim pozostałym aktorom (An-
drzej Niemyt, Piotr Jęczara, Joanna 
Koc, Małgorzata Kocik, Jakub Mróz 
i Anna Sandowicz).
Świetne aktorstwo czyni spektakl wy-
jątkowo wartym obejrzenia, choć kon-
takt z nim nie należy do łatwych. Z dru-
giej strony perwersyjna zazdrość bierze 
na myśl o przyjemności, jaką zapewne 
czerpali studenci podczas przygotowań 
do jego wystawienia. Nikt jednak nie 
pozwolił sobie na brak precyzji i ponie-
sienie emocjom. Plastelina to po Pawiu 
Królowej najlepszy dyplom łódzkiej 
Filmówki, jaki widziałem.

Tomek Ciesielski

Najlepsza rola spektaklu: 
Michał Jaros

„Ach, panie, panowie…”

Teksty piosenek Agnieszki Osiec-
kiej były i są inspiracją dla wielu poko-
leń artystów. Dały również natchnienie 
studentom wrocławskiej filii PWST 
z Krakowa. 

Adepci specjalizacji pantomimicz-
no-ruchowej, biorąc na warsztat star-
sze i nowsze wykonania piosenek ze 
słowami warszawskiej poetki, stwo-
rzyli spektakl, który - mimo surowej 
oprawy - czaruje i przez godzinę wła-
da wyobraźnią widzów. Mogłabym 
udawać w tym miejscu zrzędliwego 
krytyka i ubolewać na przykład nad 
brakiem synchronizacji w tanecznych 
scenach zbiorowych. Mogłabym. Ale 
po co? Ważniejsze jest dla mnie to, że 
podpierając przez godzinę ścianę nie 
myślałam ani o bólu pleców, ani o tym, 
która jest godzina czy ile czasu zostało 
do końca. Zastanawiałam się natomiast, 
czym jeszcze zaskoczy mnie choreogra-
fia, jakie utwory usłyszę, czy wszystkie 
będą w podobnie nostalgicznym tonie? 

Zahipnotyzowanie widza - choćby 
przez godzinę - spektaklem, w którym 
nie pada ani jedno słowo a całą sceno-
grafię stanowi zaledwie osiem walizek, 
nie jest proste. W Za chwilę nie ma na-
wet barwnych, bogatych kostiumów. 
Mogłyby odwrócić uwagę od istoty 
przedstawienia, czyli zobrazowania re-
lacji między kobietą i mężczyzną: od 
wzajemnej niewinnej adoracji, po od-

rzucenie, niespełnienie i doświadczenie 
samotności. Piosenki z tekstami Osiec-
kiej, takie jak Oczy tej małej, Na zakrę-
cie, Uroda, Kto tam u Ciebie jest czy 
Wariatka tańczy, stopniowo budowały 
napięcie i sprawiały, że ruch sceniczny 
nabierał określonego charakteru: od spo-
kojnego i czułego, po silnie erotyczny.

Siłą spektaklu jest gra zespołowa. 
Chociaż solowe partie poszczególnych 
wykonawców robiły wrażenie, to gdy 
na środku sceny pozostawała tylko jed-
na osoba, czuć było niedosyt. Chcia-
łoby się skupić wzrok na wszystkich 
aktorach, także tych tworzących drugi 
plan, tak by niczego nie stracić. Uwagę 
zwracało także świetne zgranie zespo-
łu i idealne wyczucie ciał partnerów. 
Dzięki temu historia, którą chcieli nam 
opowiedzieć nabrała blasku, stając się 
czymś więcej, niż tylko sceniczną bie-
ganiną urozmaiconą podskokami. 

Za chwilę w piękny sposób zakoń-
czyło drugi dzień Festiwalu. Jednych 
ukołysało do snu, podczas gdy innych 
wyraźnie zachęciło do aktywności ru-
chowej w klubie festiwalowym. „Co 
było, to było/ minęło jak miłość/ prze-
śniło, przelśniło -/ wyśniło się do dna”. 

Sandra Kmieciak 

Najlepsza rola spektaklu: zespół 
(Anita Balcerzak, Aleksandra Dytko, 
Jolanta Solarz, Mateusz Baran, Michał 
Dudziński, Błażej Michalski, Marcin 
Misiura, Paweł Parczewski)
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Świat przez czarne okulary

Nie od dziś wiadomo, że spektakle Mał-
gorzaty Bogajewskiej powinny mieć na 
plakatach dopisek „wchodzisz na własną 
odpowiedzialność”. Sztuki, które wybie-
ra reżyserka nie pozostawiają złudzeń, że 
świat jest kolorowy, a dla nas jest jeszcze 
jakaś nadzieja. Można się było spodzie-
wać, że podobnie będzie i tym razem, 
a spotkanie Bogajewskiej i Wasilija Siga-
riewa okaże się mieszanką wybuchową…
Sztuki tego młodego, rosyjskiego dra-
matopisarza przesiąknięte są okrucień-
stwem i złem współczesnego świata. Nie 
ma w nich miejsca na kolorowe obrazki 
rodem z telewizyjnej telenoweli. Czy 
jednak nie jest przesadą skondensowanie 
tego całego współczesnego brudu, który 
nas otacza na malutkiej scenie Teatru Stu-
dyjnego, w czasie niewiele dłuższym niż 
jedna godzina? Perypetie głównego bo-
hatera (w tej roli Michał Jaros) przywo-
łują na myśl Golgotę. A ciekawe rozwią-
zanie scenograficzne, które zamyka cały 
świat w małym pudełeczku, przypomina 
kolejne stacje drogi krzyżowej, które bo-
hater pokonuje, aby na końcu zginąć. Bo 
śmierć to, zdaje się, jedyna ucieczka z 
tego świata pełnego nienawiści. Rzeczy-
wistość przytłacza nas z każdej strony. 
Fałszywe miłości, relacje między ludźmi 
ograniczające się jedynie do ich seksual-
ności czy totalny egoizm – to główne jej 
przymioty.
Świat stworzony w Plastelinie przez 
studentów wydziału aktorskiego łódz-
kiej Szkoły Filmowej wydaje się być 

tak okrutny, że aż niewiarygodny. 
W połączeniu z efektami świetlny-
mi i muzyką stanowi jeden żywy 
organizm, który nieubłagalnie 
zmierza do autodestrukcji. Kolej-
ne odsłony, układające się niczym 
średniowieczne mansjony, przed-
stawiają nam kolejne etapy męki 
bohatera. Dziwne jednak wyda-
je się to, że Maks prawie w ogóle 
się nie broni. Mało przekonującym 
argumentem wydaje się tu przy-
wołanie ewangelicznego nakazu 
„nadstawiania drugiego policzka”, 
bo w spektaklu chłopak właśnie 
ostentacyjnie go wystawia. Jedy-
ną ucieczką dla głównego bohatera 
jest śmierć, o której przypomina mu 
przewijająca się przez niemal każdą 
scenę postać Spiry - chłopca, który 
niedawno sam zginął. To właśnie 
on na samym początku spektaklu 
ugniata, a w końcu niszczy plasteli-
nową figurkę, którą zastępuje postać 
głównego bohatera. Jest to swego 
rodzaju zapowiedź wydarzeń, któ-
re mają odegrać się przed naszymi 
oczyma, a zarazem okrutna meta-
fora człowieka, przyrównanego do 
plastycznej masy, którą można do-
wolnie ugniatać, a na końcu znisz-
czyć. Przyczynia się do tego całe 
otoczenie Maksa, zaczynając od 
jego najbliższego kolegi, poprzez 
nauczycieli w szkole, a kończąc na 
dwóch mężczyznach, którzy gwałcą 
go i w bestialski sposób wykorzy-
stują 

Tym ostatnim należy się jednak 
większa uwaga, bo to właśnie duet 
Marcin Włodarski i Andrzej Nie-
myt, zdecydowanie wiedzie prym w 
tym spektaklu. Chociaż na scenie po-
jawiają się tylko przez kilkanaście mi-
nut, pozostawiają po sobie ogromne 
wrażenie i wzbudzają podziw niezwy-
kłymi kreacjami aktorskimi. Stworzo-
ne przez nich postaci dresiarzy-gejów 
są tak sugestywne, że niejednej osobie 
na widowni cierpnie skóra podczas 
sadomasochistycznej sceny w ich wy-
konaniu. Nie przeszkadza nawet fakt, 
że Andrzej Niemyt chwilę wcześniej 
zszedł ze sceny jako niewinny mały 
chłopiec. Kiedy znowu pojawia się 
przed publicznością, nikt już o tym 
nie pamięta.
Niestety jest to jedna z niewielu zmian, 
która w bolesny sposób nie rzuca się w 
oczy. Dużo gorzej, a zarazem komicz-
nie na tym tle, wypada chociażby Jan 
Marcinkowski, który w jednej scenie 
gra poważnego dyrektora szkoły, a po 
chwili przywdziewa na siebie dres, by 
„spuścić łomot” głównemu bohatero-
wi. Z pewnością po obejrzeniu spek-
taklu nikt z nas nie wychodzi obojętny 
na losy biednego, pokrzywdzonego 
przez los i ludzi, Maksa. Dobrze jest 
jednak wyjść przed teatr, rozejrzeć się 
wokół i dojść do wniosku, że świat 
jednak nie jest aż tak okrutny.

Monika Wiktorska

Najlepsza rola spektaklu:
 Andrzej Niemyt
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