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Jan Englert  g. 17.00 J, 20.00

PWSFTViT Łódź „Ceremonie”na podst Po-
kojówek J. Geneta i Prezydentek W. Schwa-
ba reż. Grzegorz Wiśniewski 19.00 J 2 godz. 
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PWSFTVIT Łódź na podst powieści 
A.Szczypiorskiego „Msza za miasto Arras” 
g. 22.00 1 godz. Teatr Studyjny, mała scena
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Miśkiewicza dramatem jest nudne 
życie, od którego chce się uciec w 
zapomnienie, alkohol, sen, ale tak-
że życie, które za chwilę może się 
skończyć, bo w wojsku uprawiało 
się seks z kobietą niższą rangą. 

W Lepszym świecie fabuła wła-
ściwie nie istnieje. Przed naszymi 
oczami przesuwają się rozma-
ite obrazy, a wraz z nimi posta-
ci, o których dostajemy zaledwie 
szczątkowe informacje. Nie by-
łoby w tym nic złego, gdyby taka 
zabawa trwała godzinę. Następnie 
spektakl mógłby się albo skończyć, 
albo rozwinąć w jakimś określo-
nym kierunku. On tymczasem da-
lej tonie w „dramatach” - aktorzy 
za wszelką cenę starają się ratować 
tę tonącą łódkę, wchodzą więc i 
wychodzą ze swoich ról, zamienia-
ją się nimi, multiplikują postaci, ale 
nawet pomimo doskonale opano-
wanego warsztatu, samą techniką 
trudno im obronić ewidentnie kiep-
ską koncepcję reżysera. 
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Czasami chciałabym zniknąć

...na przykład podczas spektaklu 
Lepszy świat PWST z Wrocławia. Po-
mysł sam w sobie dobry – stworzenie 
przedstawienia na bazie kilku drama-
tów Rolanda Schimmelpfenniga. Jed-
nak w praktyce spektakl okazał się 
dość ciężkostrawny - za długi, przega-
dany i chaotyczny. 

Sztuki jednego z najwybitniej-
szych współczesnych dramatopisarzy 
niemieckich zostały zmiksowane na 
papkę w nieciekawym, zielonkawym 
kolorze i podane w sposób, który są-
dząc po wybuchach śmiechu za moimi 
plecami, był atrakcyjny głównie dla re-
żysera spektaklu - Pawła Miśkiewicza. 
Pozostała część publiczności być może 
nie wiedziała kiedy kończy się powa-
ga, a zaczyna żart i ironia, kiedy prze-
chodzimy z jednego dramatu w drugi 
i w jaki sposób są one ze sobą powią-
zane. Jedyna interpretacja jaka nasuwa 
mi się na myśl, to najbardziej oklepane 
sformułowanie, że tematem spektaklu 
są ludzkie dramaty, nie tylko te „wiel-
kie”, od których zależy życie człowie-
ka, ale i malutkie jak przepalona ża-
rówka czy cieknący kran. W spektaklu 
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Podczas przedfestiwalowej konfe-
rencji prasowej, dziekan wydziału ak-
torskiego łódzkiej PWSFTViT – Bro-
nisław Wrocławki – powiedział, że 
spektakl spełnia swój cel jeśli jest zro-
zumiały od początku do końca, rozbu-
dza wyobraźnię widzów i zdobywa ich 
zainteresowanie. Biorąc pod uwagę po-
wyższe kryteria, trudno uznać dyplom 
studentów z Wrocławia za udany, choć 
winy za to należałoby się odszukiwać 
raczej po stronie reżysera. Młodzi ak-
torzy dają z siebie 200% możliwości!

Sandra Kmieciak

Najlepsza rola według recenzenta:
 Jolanta Solarz

Gąska

Lepszy świat

Wieczór Trzech Króli



życiu. Kolada nazywany bywa współ-
czesnym Czechowem, więc zestawie-
nie obu pisarzy wydaje się oczywiste. 
Udowadnia jednak także, że twórcy 
przemijają, po jednych przychodzą 
inni, a świat toczy się dalej, nie pa-
trząc, ile marzeń ginie na jego drodze.

Magdalena Mirecka
Relacja z drugiego dnia Festiwalu:

http://www.youtube.com/watch?v=DUr3Tk1Py_8

Złapani w sieci :

Festiwal:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000918066093

Blog festiwalowy:
http://fst.blog.pl/
zachęcamy do komentowania Tupotowych recenzji! 

My w sieci:
http://www.facebook.com/people/Studenckie-Kolo-Naukowe-Teatrolo
gow/100000446988095

http://www.teatrologia.otos.pl/

ki sukces - opanować mały teatrzyk w 
zapomnianej przez Boga mieścinie. 
Jednak dla podstarzałych aktorek jest 
on całym światem, bo poza nim nie ma 
dla nich już miejsca. Przybycie Nonny 
budzi skrywane pragnienia. Kobiety 
widzą w niej swoje dawne marzenia, 
mężczyźni potrzebę miłości. Każda z 
postaci szuka szczęścia i spełnienia 
za wszelką cenę, nawet jeśli będzie to 
tylko marna namiastka prawdziwych 
wartości. Ze swojego życia tworzą 
teatr, a raczej farsę, która jednak pod-
szyta jest tragedią największą z możli-
wych, bo tragedią zwykłych ludzi.
Cały zamysł  spektaklu oparł się na 
wielopoziomowej grze autotematycz-
nej. Począwszy od przerysowanej 
gry, dopełniającej sztucznych dialo-
gów, jakby bohaterowie potrafili mó-
wić tylko wyuczonymi kwestiami, 
po kostiumy. Diana (z wdziękiem 
roztrzepana Oriana Soika) i Ałła (re-
welacyjna, energiczna Agnieszka Żu-
lewska) w olbrzymich, rudych peru-
kach wyglądają jak sobowtóry Ałły 
Pugaczowej. Rosyjska piosenkarka 
daje również o sobie znać za każdym 
razem, gdy ktoś siada w fotelu, wtedy 
bowiem rozbrzmiewają jej najwięk-
sze przeboje, w tym m. in. „Milion 
czerwonych róż”, opowiadający nie 
o czym innym, jak o miłości do ak-
torki. Lifanov do tekstu wprowadza 
fragment „Wiśniowego sadu”. Akto-
rzy z „Gąski” postawieni są w swo-
im „naturalnym środowisku”. Grając, 
przestają być zgorzkniali i złośliwi, są 
bardziej naturalni niż w prywatnym 
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Jednakże tym, co zasługuje na naj-
większy aplauz jest zdecydowanie 
aktorstwo. Każda z ról jest prawdzi-
wą perłą. Paweł Poczesny zachwyca 
dojrzałością w kreowaniu tak niejed-
noznacznej postaci jaką jest Alan. 
Na szczególną uwagę zasługuje jed-
nak Marek Nędza w roli szarganego 
wątpliwościami lekarza, próbujące-
go wydobyć z wnętrza swojego pa-
cjenta prawdę, ujawniając przy tym 
własne lęki i egzystencjalne dylema-
ty. Niewątpliwie to właśnie współ-
praca obu aktorów jest fundamentem 
spektaklu.
Equus Zawodzińskiego to spektakl 
intensywnie angażujący widza, 
siejący ziarno ideologicznej nie-
pewności. To perfekcyjnie zrealizo-
wany, przejmująco zagrany „kawał 
teatru”, który galopem wdziera się 
w nasz umysł i tętni w nim jeszcze 
długo po zakończeniu spektaklu. 

Mateusz Jarosławski 

Najlepsza rola według recenzenta: 
Marek Nędza 
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Człowiek ukryty w aktorze

Grigorij Lifanov już po raz drugi 
przygotował spektakl dyplomo-
wy wraz ze studentami łódzkiej 
Filmówki. Za pierwszym razem 
sięgnął po klasyka literatury ro-
syjskiej - Fiodora Dostojewskiego. 
W tym roku zaprezentował razem 
z IV rokiem PWSFTviT utwór 
współczesnego dramatopisarza 
- Nikołaja Kolady. Ten rosyjski 
twórca, pisarz oraz aktor i reżyser, 
już od kilku lat święci triumfy na 
polskich scenach. Lifanov przed 
młodymi aktorami postawił trudne 
zadanie, decydując się wystawić 
„Gąskę” - sztukę o aktorach. Sta-
nowi dla nich swoisty prolog i re-
fleksję przed rozpoczęciem zawo-
dowej pracy. 
Świat dramatów Kolady jest miej-
scem brutalnym, ponurym, gdzie 
miejsce nadziei zajęła rozpacz. 
Dramatopisarz nie szuka patosu 

i herosów, którzy toczyliby epickie boje 
z przeciwnościami Losu. Przedstawia 
tych, których widzieć by się nie chciało, 
a którzy, czego nie da się ukryć, stano-
wią większość. „Gąska” w przeciwień-
stwie do innych jego utworów (jak np. 
„Merlin Mongoł” czy „Martwa królew-
na”) jest o wiele bardziej zabawna. Dow-
cipne dialogi i komiczne sytuacje wywo-
łują śmiech, niestety jest to komedia nie 
mniej gorzka od innych dramatów.
Akcja „Gąski” dzieje się w prowin-
cjonalnym teatrzyku, gdzieś z dala od 
wszystkiego. Dokładnie gdzie i kie-
dy nie ma znaczenia. Chodzi bowiem 
o ukazanie człowieka, jego osobistych 
tragedii, które są niezmienne. Ludzkie 
problemy są tak samo trudne do zniesie-
nie w małych wsiach, jak i w wielkich 
metropoliach, tylko że o tych pierw-
szych mało kto chce opowiadać. Wi-
dzowie wchodząc na salę, już od progu 
witani są przez Piotra Jęczara (ale biorąc 
pod uwagę jego charakteryzację to może 
już sam Wassillij zaprasza nas do środ-
ka). Cały ten teatr to praktycznie dwie 
aktorki, które okres świetności mają 
dawno za sobą, dyrektor będący byłym 
mężem jednej z nich i Wassillij - mąż 
drugiej, który próbuje sił w aktorstwie. 
Przepojeni teatralnością, wegetują bez 
celu, tłumacząc swoje życie oddaniem 
dla sztuki. Wystarczy jednak chwila, by 
cały ten świat runął jak domek z kart.
Niszcząca siła „materializuje się” w nie-
pozornej postaci ślicznej Nonny (Anna 
Sandwicz). Zwykła gąska, która jednak 
dzięki swojej młodości i świeżości pod-
bija ten mizerny światek. Żaden to wiel-
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Szaleńczy galop w głąb duszy

Wystawiona po raz pierwszy w 1973 
roku w Londynie sztuka Petera Shaffe-
ra Equus wzbudziła wiele kontrowersji. 
Frapująca historia siedemnastoletniego 
stajennego Alana, który oślepia sześć 
koni, wywołała szereg dyskusji i za-
początkowała wiele interpretacji. Dziś, 
po prawie czterdziestu latach, insceni-
zacja zrealizowana przez Waldemara 
Zawodzińskiego wraz z aktorami łódz-
kiej PWSFTviT, zdaje się prowokować 
w równym stopniu. 
Reżyser na naszych oczach dokonuje 
bolesnej wiwisekcji psychiki główne-
go bohatera. Wraz z doktorem Dysar-
tem zagłębiamy się w coraz to bardziej 
wstrząsające fakty z przeszłości Alana. 
Odkrywamy prawdę o patologicznym 
środowisku, w którym przyszło mu 
dojrzewać i domyślamy się, co mogło 
skłonić go do tak zwyrodniałego czy-
nu. Atmosfera panująca w rodzinnym 
domu (przede wszystkim konflikt reli-
gijny) powodują, że Alan tworzy swoją 
własną religię, a tytułowy Equus staje 
się dla niego ekwiwalentem Boga.
Spektakl zachwyca swoją oszczędną 
formą. Nie zobaczymy tu zbędnych re-
kwizytów, czy niepotrzebnych „szarży 
wizualnych”. Genialnym rozwiązaniem 
jest chór, który raz staje się stadem roz-
juszonych wierzchowców, innym ra-
zem wciela się w rolę widzów w kinie. 
Sceny te wprost wbijają w fotel i za-
chwycają inwencją. 



Urokliwa błazenada

Cezary Morawski - reżyser spektaklu Wie-
czór Trzech Króli, postanowił nie sprzeci-
wiać się sile komediowego uroku dramatu 
Szekspira. Co więcej zdawać by się mo-
gło, że reżyser odsłania całkiem nowe ob-
licze inteligentnego humoru i „wyciska” 
jeszcze więcej komizmu z ukrytego po-
między kartami dramatu. 
Oto Błazen (Konrad Darocha) okazu-
je się królem świata i szefem całego in-
teresu – to on również decyduje o losach 
bohaterów, zaś jego intrygi wysuwają się 
na pierwszy plan spektaklu. Można prze-
cież pomyśleć, że to poplątane ścieżki mi-
łosnych uniesień dwóch par są głównym 
wątkiem sztuki. A jednak: jak to w przy-
padku Szekspira bywa, każda sprawna 
żonglerka wątkami ma swoje prawo bytu 
na scenie. Warunkiem są oczywiście do-
bra koncepcja reżyserską i gra aktorska. 

Osobiście umieściłabym Wieczór Trzech 
Króli wśród spektakli eksperymentują-
cych i bawiących się konwencją. Mamy 
komedię, lecz nie zajmujemy się pogma-
twanymi losami zakochanych, którzy 
przecież i tak w końcu padną sobie w ra-
miona. Bierzemy w garść cały świat bła-
znów, którzy nie „liżą szafy” gdzieś na 
drugim końcu sceny, tylko wiodą prym 
i zdają się rozsadzać swoją energią cały 
teatr. Ani na chwilę widz nie jest zosta-
wiony sam sobie, albo raczej sam na sam 
z długimi dialogami dwójki zaledwie bo-
haterów. Spektakl pozbawiony jest nadę-
cia i sztuczności, która czasem zdaje się 
być wrośnięta w to, co ma widza śmieszyć 

i radować – a to akurat jest ogrom-
ną zasługą aktorów. Na szczególną 
uwagę zasłużyli sobie: Zofia Zbo-
rowska, (Maria), Michał Żerucha 
(sir Tobiasz Czkawka), Mateusz 
Sacharzewski (sir Andrzej Chudo-
gęba), Mateusz Lisiecki (Fabian) 
oraz Marek Kudełko Malvolia.

Żarty by naprawdę mogły rozba-
wić muszą biec o trzy kroki szyb-
ciej niż myśl widza. Kolejne słowa 
wypowiadane przez bohaterów 
zdawały się mieć siłę karabinu ma-
szynowego - padały szybko, trafia-
ły mocno. Oczywiście wszystko 
jest kwestią gustu - czy woli się te-
atralne mięso, czy raczej smaczny 
deser. Czasami jednak wybór nie 
jest konieczny i możliwe jest nasy-
cenie wszystkimi kuchniami świa-
ta. Tutaj podano lekki, smaczny 
i owocowy tort urodzinowy. Prosto 
z Warszawy. 

Olga Chwiłowicz

Najlepsza rola według recenzenta: 
Konrad Darocha
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Czym jest ta ciemność?

Czym jest ta ciemność? Co spra-
wia, że człowiek zaczyna poszukiwać 
własnego boga? Czy to świat, który 
nas otacza nie jest w stanie zaofero-
wać nam wartości, w które zdolni by-
libyśmy uwierzyć? Studenci IV roku 
wydziału aktorskiego PWSFTviT pod-
jęli niezwykle ciężką próbę znalezie-
nia odpowiedzi na szereg pytań, któ-
re w dramacie #Equus# stawia Peter 
Shaffer.

Podobno miarą dobrego spektaklu 
jest to, że siedząc na widowni dwie 
godziny, nie uwiera nas krzesło. Jeżeli 
faktycznie tak jest, to można bez wa-
hania stwierdzić, że „Equus” jest przy-
kładem spektaklu doskonałego. Nie 
da się ukryć - Waldemar Zawodziński 
wraz z całym zespołem stworzył praw-
dziwy majstersztyk, dopracowany 
w absolutnie każdym calu, począwszy 
od prostych przejść między scenami, 

zmiany oświetlenia, a kończąc na za-
wodowym aktorstwie. Publiczność 
przez ponad dwie godziny siedzi za-
mroczona, jakby we śnie, wpatrując 
się w scenę i z zapartym tchem obser-
wując terapię psychologiczną, którą 
doktor Dysart (Marek Nędza) prze-
prowadza nad Alanem (Paweł Pacze-
sny) po to, aby odkryć, co kierowało 
chłopcem, gdy pewnej nocy postano-
wił oślepić sześć koni. 

Historia jest tym ciekawsza, że 
oparta na faktach. W latach siedem-
dziesiątych rzeczywiście kilkunasto-
letni chłopiec bestialsko okaleczył 
konie, a jego biografia, posłużyła za 
kanwę do stworzenia tego właśnie 
dramatu. Zdawać by się mogło, że 
rola Alana jest wręcz stworzona dla 
Pawła Paczesnego. Aktor, drobny-
mi, nieśmiałymi ruchami, ale także 
ekstatycznie wykrzykiwanymi kwe-
stiami człowieka opętanego przez 
nieznanego boga, tworzy kreację 
niejednoznaczną, a przez to niezwy-
kle ciekawą. Jednak ogromną nie-
sprawiedliwością byłoby pominięcie 
któregokolwiek z występujących ak-
torów. Każdy z nich przykuwał na-
szą uwagę, każdy daje popis swoich 
umiejętności. 

To właśnie dzięki aktorom widz 
na chwilę zapomina o otaczającym 
go świecie, całym sobą wkraczając w 
historię Alana. Wraz z doktorem Dys-
artem, za pomocą retrospekcji czy też 
rozmów ze świadkami, widz próbuje 
dociec, co tak naprawdę tkwi w umy-
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śle chłopca, który dopuścił się takiego 
czynu. Może winni są rodzice - matka-
dewotka, „katująca” syna drastycznymi 
historiami biblijnymi i ojciec,  wycho-
wujący swoje dziecko twardą ręką? 
Tego wszystkiego próbuje dociec dok-
tor Dysart. Wbrew pozorom, to właśnie 
on zdaje się być głównym bohaterem 
tego spektaklu, między innymi za spra-
wą kreacji aktorskiej Marka Nędzy. Ak-
tor posiada niesamowitą świadomość 
własnego ciała, dzięki czemu nawet 
najdyskretniejsze poruszenie ręką daje 
wyraz wszelkim emocjom bohatera. 
Nie sposób pominąć także kreacji ak-
torskiej Iwony Karlickiej wcielającej 
się w postać matki Alana.

Kiedy spektakl kończy się, a na sce-
nie całkowicie gasną światła, daje się 
wyczuć przytłaczającą ciszę. Publicz-
ność jakby nie otrząsnęła się jeszcze 
z wrażenia, jakie wywarła na niej histo-
ria tocząca się przed ich oczami. „Equ-
us” to prawdziwe mistrzostwo.

Monika Witkroska

Najlepsza rola według recenzenta:
 Marek Nędza
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Ujmująca błazenada

Widownia zgromadzona na dużej scenie 
Teatru Nowego miała doskonałą okazję, 
by przypomnieć sobie, dlaczego Wieczór 
Trzech Króli  - owa komedia omyłek, 
dzierży zaszczytny tytuł jednej z najza-
bawniejszych, jeśli nie najzabawniejszej 
ze sztuk Williama Szekspira. Inscenizacja 
Cezarego Morawskiego wydobywa bo-
wiem wszystko to, co najlepsze dramacie 
angielskiego dramatopisarza. Spektakl 
rzeczywiście bawi do łez.
Reżyser na pierwszy plan słusznie wysu-
wa postać Błazna, prowadzącego subtelną 
grę z widzem i wprowadzającego go w 
magiczny świat Illyrii. To właśnie w ręce 
widza reżyser powierza los głównych bo-
haterów. Determinacja z jaką pogrążeni 
w miłosnych zawirowaniach bohaterowie 
dążą do zdobycia upragnionej miłości, 
budzi naszą szczerą sympatię. Dowcipne 
dialogi, mnogość żartów sytuacyjnych 
i zaskakujące rozwiązania sceniczne spra-
wiają, że podczas spektaklu nie można się 
nudzić. Szkoda jedynie, że pośród zabaw-
nych scen komediowych zabrakło miej-
sca na chwilę refleksji nad problemami 
tożsamości bohaterów i ich egzystencjal-
nymi rozterkami. Problemy te są jedynie 
pobieżnie zarysowane, a odpowiednio 
wyodrębnione mogłyby zmusić widza do 
dodatkowych rozważań, czyniąc spektakl 
jeszcze bardziej atrakcyjnym. 
W spektaklu brak bogatej scenografii, 
czy wymyślnych kostiumów. Oszczędna 
forma pozwala jednak „wybrzmieć” wy-
śmienitym aktorom. To właśnie obsada 

aktorska jest największym atutem 
spektaklu. Każdy z młodych adep-
tów warszawskiej AT stworzył na 
ekranie intrygującą postać - rozbra-
jającą vis comica. Imponuje rów-
nież rytm spektaklu, który jest za-
sługą doskonale zharmonizowanej 
gry aktorów.
Na szczególną uwagę zasługuje 
przede wszystkim kreacja Konra-
da Darocha w roli Błazna. Zbudo-
wał on postać w sposób mistrzow-
ski, grając całym sobą. W efekcie 
jego Błazen to najciekawsza postać 
spektaklu. Także Mateusz Lisiec-
ki i Marek Kudełko pokazali się 
z jak najlepszej strony, tworząc 
kreacje wyraziste i mocno zapada-
jące w pamięć. 
Wieczór Trzech Króli to spektakl 
dowcipny, lekki w odbiorze i roz-
kosznie odprężający. Zajmująca 
fabuła, solidna realizacja i świetne 
aktorstwo sprawiają, że jego oglą-
danie to czysta przyjemność. 

Mateusz Jarosławski 

Najlepsza rola według recenzenta:
Konrad Darocha 
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dawało się najczystsze i najpiękniej-
sze. Nikt nie słucha Alana, nie zauważa 
zmian, które w nim zachodzą. Chłopak 
wikła się w zgubne sidła własnych na-
miętności, tkwi na rozdrożu między nie-
uświadomioną jeszcze seksualnością, 
perwersyjnym kultem a wypartą ze świa-
domości religią, która wzbudza w nim 
poczucie winy. Odnalazł „boga” na 
nowo – jest nim Equus, który obserwuje 
go oczami każdego napotkanego konia. 
Jego przeszywający wzrok przenika du-
szę chłopaka, by nią zawładnąć. To bóg 
zazdrosny, dlatego Alan nie może w peł-
ni pokochać Jill (Małgorzata Kocik) 
Spektakl Waldemara Zawodzińskiego 
jest głęboko poruszający, przepełniony 
wielowarstwową symboliką. Utrzyma-
ny w aurze tajemniczości i niepokoju, 
wzbudza silne emocje. Tutaj nie ma te-
matów tabu, otwarcie porusza się drażli-
we kwestie. Scenografia zmienia się bły-
skawicznie na oczach odbiorców, głosy 
bohaterów wielokrotnie przeplatają się, 
:akcja dziś” i retrospekcja zlewają się. 
Chór, z czarnymi przepaskami na oczach 
(w tej roli studenci I, II i III roku), ubrany 
w beżowe płaszcze, nie komentuje, ale 
czynnie uczestniczy w akcji, organizując 
przestrzeń sceniczną. Zastosowane nie-
konwencjonalne rozwiązania zaskakują 
– zaskakują postaci koni (grane również 
przez studentów I, II i III roku), zaska-
kuje scena z Młodym Jeźdźcem (Karol 
Stadnik).
Aktorzy byli znakomici. Paweł Pacze-
sny doskonale poradził sobie z bardzo 
trudną, emocjonalną rolą – stworzył 
wiarygodną i bogatą psychologicznie 

W sidłach namiętności

Jaki jest sens naszego istnienia? Jaką 
rolę odgrywa w nim wiara? Czy moż-
liwe jest pogodzenie religii i potrzeby 
przeżycia wielkich namiętności? Oto 
pytania, które wyłaniają się po obej-
rzeniu spektaklu Equus, zaprezento-
wanego przez studentów PWSFTviT 
w Łodzi.
W życiu nie ma miejsca na skrajności 
– skrajności zawsze prowadzą do de-
waluacji wartości, do rozpadu więzi. 
Zdaje sobie z tego sprawę psychiatra 
Martin Dysart (Marek Nędza), któ-
ry ma znaleźć odpowiedź na pytanie, 
dlaczego młody Alan Strang (Pa-
weł Paczesny) w przypływie furii 
oślepił sześć koni. Rozpoczyna się 
osobliwe śledztwo, podczas którego 
obydwaj bohaterowie będą zmuszeni 
do udania się w podróż do najciem-
niejszych zakamarków duszy. Dysart 
nie spodziewa się, że przyjdzie mu 
się zmierzyć nie tylko z problemami 
chłopaka, ale także własnymi, głębo-
ko skrywanymi  kompleksami.  
Pozornie wszystko wydaje się w po-
rządku – kochająca, troskliwa i bogo-
bojna matka (w tej roli poruszająca 
Iwona Karlicka), wyznający zdecy-
dowane zasady moralne ojciec Frank 
(świetny Michał Jaros). Do głosu 
dochodzi jednak głęboko skrywany, 
wielopłaszczyznowy konflikt, który 
doprowadził do tragedii. Matka wpo-
iła synowi żarliwą religijność, ojciec 
natomiast zakazał wiary w to, co wy-
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pozycji, w jakich oglądało się spek-
takl, nie mieli okazji się rozproszyć. 
W ten sposób powstał spektakl – me-
takomentarz sztuki aktorskiej, daleki 
jednak od charakterystycznego dla tej 
tematyki marudzenia, a za to ocieka-
jący dobrą autoironią. Brawo, zieloną 
pigułkę nienasycenia połykam od razu.

Tomek Ciesielski

Najlepsza rola według recenzenta:
Julia Wyszyńska (za miny)
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God damn it i zielona pigułka

Nadobnisie i koczkodany to półto-
rej godziny oczyszczającej rozrywki. 
Patrząc na to, co działo się na scenie 
przypominającej wybieg do pokazów 
mody, widzowie odkrywali wielki po-
pis gry aktorskiej. Szczególnie żywo 
reagowali studenci z widowni – grom-
kim śmiechem potwierdzali trafność 
płynącej ze sceny ironii (nie tylko alu-
zyjnej).

Pozwalanie studentom na takie roz-
pasanie wydaje się ryzykowne, bo gro-
zi estetyką szkolnego kabaretu. Tym-
czasem po tym spektaklu należałoby 
krzyknąć Tak! Yes! TAAAAAK! Na 
Nadobnisie i koczkodany nie spojrzy 
niechętnie żaden student, który co dru-
gi dzień wątpi w zasadność spędzania 
czasu na uczelni: mieliśmy bowiem 
kreślony z premedytacją komentarz 
życia studenckiego (wielkie brawa dla 
Andrzeja Plata za końcową improwi-
zację). Spektakl z łatwością obronił się 
przed karnawałowym upadkiem, mimo 
często rubasznego humoru (pedofilski 
biskup w elegancko dopasowanych 
rajstopach, młode wcielenie Krzyszto-
fa Krawczyka o nienagannych ruchach 
i wreszcie Mandelbaumów dziarska 
rodzina). Nie było tu bowiem sztu-
backiej parodii: aktorzy zachowali 

pełny profesjonalizm i mieli przy tym 
lots of fun. Rafał Szumera, zaledwie 
poprawny w Gigantach z gór, w roli 
Tarkwiniusza Zalota-Pępkowicza był 
energiczny i precyzyjny. Pierwsze sce-
ny były rozgrzewką, by aktor z każdą 
chwilą coraz bardziej koncentrował 
na sobie uwagę (nie tylko dlatego, że 
grał główną rolę). Świetnie zagrała też 
Julia Wyszyńska (Nina): z wyjątkową 
sprawnością, ciałem i mimiką kre-
owała niezapomniane obrazy. Podob-
nie wyróżnił się Miron Jagniewski 
w roli Pandeusza Klawistańskiego – 
on, chyba jako jedyny, grał i śmiesznie 
i niepokojąco. Był subtelny. Kolejna 
świetna kreacja to Daniel Dobosz jako 
Kardynał Nino i największy rozpustnik 
na scenie: widzowie rozkochali się w 
jego precyzji drobiazgowych gestów. 
Tak samo Marcin Lewandowski jako 
Sir Grant, dzielący się z wszystkimi 
rozkoszną zieloną pigułką. Paulina 
Puślednik i Aleksandra Cizancourt, 
wyszły daleko poza swój zniewala-
jący seksapil grając wyraziście rolę 
Zofii z Abencerage’ów  Kremlińską. 
Starszym kolegom tempa świetnie do-
trzymali także koledzy z drugiego roku 
(Mandelbaumy).

Podsumowując: konsekwentnie 
prowadzony rytm i tempo spektaklu, 
fantastycznie opracowany ruch sce-
niczny (w tym slow motion), Kraw-
czyk z playbacku, a przede wszyst-
kim gra aktorska na wysokim 
poziomie sprawiły, że widzowie, 
choć poirytowani ekwilibrystyką 
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postać, na której cierpienie widz nie 
mógł pozostać obojętny. Małgorzacie 
Kocik udało się bardzo dobrze oddać 
zagubienie i jednocześnie młodzieńczą 
niewinność Jill. Znakomicie zaprezen-
tował się również Marek Nędza, który 
postarał się, aby Dysart jawił się jako 
człowiek o skomplikowanej osobowo-
ści, którego postępowania nie będziemy 
w stanie nigdy jednoznacznie ocenić. 
Wrażenie robiła również rola Laury 
Breszki. Jej Hester była silna, niezależ-
na, ale jednocześnie bardzo samotna. 
Należy także wyróżnić kreacje Iwony 
Karlickiej i Michała Jarosa, którzy w 
przejmujący sposób ukazali cierpienie 
bohaterów, zmuszonych do konfrontacji 
z nieoczekiwaną tragedią. Na uznanie 
zasługują również Joanna Koc i An-
drzej Niemyt.   
Equus w reżyserii Waldemara Zawo-
dzińskiego to znakomite przedstawie-
nie, wykorzystujące wiele ciekawych 
i oryginalnych środków wyrazu. Gorąco 
polecam! 

Magdalena Borowik

Najlepsza rola według recenzenta:
 Paweł Paczesny
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Najciekawszym momentem spekta-
klu jest jednak wyjście z roli Andrzeja 
Platy (w roli Pandeusza Klawistańskie-
go). Podejmuje on temat aktorstwa, tak 
przecież istotny dla młodych artystów. 
Także inni aktorzy, wzorem Platy, od-
chodzą od swoich ról, przyjmują nowe. 
Bo tak naprawdę przecież nie wiadomo 
o co chodzi.  Nie trzeba jednak za wiele 
analizować – lepiej po prostu świetnie 
się bawić.

Magdalena Mirecka

Najlepsza rola według recenzenta: 
Andrzej Plata

Najlepsza rola spektaklu: 
M Sen wariata

Krakowska PWST tegoroczne dy-
plomy postanowiła postawić pod zna-
kiem teatru absurdu - obok Luigiego 
Pirandella, wystawiła aż dwie sztuki 
Witkacego między innymi Nadobnisie 
i koczkodany. Ta jedna z najbardziej 
szalonych sztuk „wariata z Krupówek” 
dała młodym aktorom pretekst do sza-
lonej zabawy.

Nadobnisie i koczkodany w reży-
serii Adama Nawojczyka, zawierają 
wszystko, co w twórczości Witkacego 
pojawiało się już wcześniej, ale zosta-
ło wyolbrzymione. Perwersyjna eroty-
ka, narkotyki i demoniczność stanowią 
esencje tej sztuki. Cały dorobek deka-
dentyzmu został tutaj skondensowany 
i odbity w krzywym zwierciadle. Hi-
storia zdeprawowanych ludzi, którzy 
znudzeni życiem bawią się emocjami 
innych i zapominając o moralności, 
szukają ukojenia w używkach, zatra-
ca swój tragiczny wymiar przesycona 
sarkazmem Witkacego. Nic nie może 
być brane w niej na poważnie. Twórcy 
spektaklu podkreślili to jeszcze bardziej 
urozmaicając przedstawienie scenami 
taneczno-wokalnymi. Czasem sami 
wykonują utwory muzyczne lub odtwa-
rzają z playbacku piosenki Krzysztofa 
Krawczyka i Anny Jantar. Te piosenki 
z dawnych lat, według młodych poko-
leń są już przebrzmiałe, ale w nowych 
aranżacjach brzmią świeżo i ciekawie. 
Warto pochwalić w tym miejscu za-

chwycający duet Rafała Szumera 
i Pauliny Puslednik. Piosenki nie 
mają wprawdzie większego znacze-
niowego związku z tekstem Witka-
cego, ale wykonawcy nie zamierza-
ją wcale dbać o spójność spektaklu 
i zgłębiać ukrytych sensów dramatu. 
Pragną stworzyć ciekawe widowisko 
i to udaje im się w stu procentach. 
„Wyciągają” z tekstu to, co uznają za 
odpowiednie i tworzą barwne kreacje, 
dzięki którym prezentują pełną skalę 
swoich możliwości. Powstaje w ten 
sposób widowisko, jakiego oczekiwał 
Witkiewicz – „sen wariata, albo raczej 
mózg wariata na scenie”.

Na uwagę zasługuje też koncepcja 
wizualna spektaklu, bowiem zrezy-
gnowano z tradycyjnej sceny decy-
dując się na ustawienie podestu przez 
całą widownię. Przypomina on wy-
bieg na pokazie mody – szczególnie 
gdy na scenę wkraczają Mandelbau-
mowie. Nastrój snu tworzą również 
kolorowe światła – nadające całości 
charakter kabaretu paryskiego z końca 
XIX wieku. Przypominamy o nagor-

dzie publiczności dla naj-
lepszego aktora i aktorki 

XXVIII FST
Urny do głowsowania znajdują 

się we foyer teatrów


