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From Harrison with love
Jaki obrazek podsuwa nam przed
oczy wyobraźnia na hasła: „rasista”
czy „nacjonalista”? Najprawdopodobniej nie ten, który materializuje
na scenie Maciej Podstawny: szczęśliwej i uśmiechniętej sąsiedzkiej
wspólnoty, świętującej razem urodziny Szeryfa w takt muzycznych
szlagierów. Dopiero dokładniejsze
wsłuchanie się w treści piosenek,

co w atmosferze ogólnej radości
może być z początku trudne, wywołuje zgrzyt. Maciej Podstawny,
idąc za reportażem Katarzyny Surmiak-Domańskiej 1, przygląda się
Katarzyna Surmiak-Domańska, Ku Klux Klan.
Tu mieszka miłość, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.
1

współczesnemu rasizmowi – niby
amerykańskiemu, a jednak momentami jego melodia brzmi jakoś
znajomo.
Jesteśmy w Harrison, niewielkim miasteczku w stanie Arkansas, w którym znajduje się ponad siedemdziesiąt kościołów,
blisko sto procent populacji stanowią biali
i dlatego jest tam bezpiecznie. „Miłość,
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radość, bezpieczeństwo” to hasła głoszone
przez Pastora, Thomasa Robba, obok motto białej supremacji: przecież „należysz
do zwycięzców, bo jesteś biały”. Thomas
Robb stoi na czele tamtejszego Ku Klux
Klanu, jednak jest świadomy, że wizerunek Klan ma nienajlepszy – dlatego trzeba
iść z duchem czasu, dopuszczać do wspólnoty również katolików i kobiety, zmienić
narrację z „anty” na „pro”: nie przeciwko
czarnym, a za białymi; w końcu „nienawiść można szerzyć równie skutecznie
promując miłość”.
Do tego żyjącego w samozadowoleniu
miasteczka przyjeżdża Kate – sceniczna
odpowiedniczka reporterki; niby nic nie
robi, jedynie pyta, stawiając mieszkańców
przed koniecznością wypowiedzenia na
głos swoich przekonań, czego podejmują
się bez oporów. Bohaterowie rzucają danymi, statystykami, przytaczają konkretne
wydarzenia na potwierdzenie zasadności
swoich sądów, są merytorycznie przygotowani; potrafią nawet podać biblijne przykłady na rasizm Boga, w ich mniemaniu
udowadniające, że biały człowiek zajmuje
inne miejsce niż „kolorowy”.
Zarówno reżyser, jak i aktorzy nie ulegają pokusie kompromitacji czy ośmieszenia postaci i ich przekonań, nie prowadzą protekcjonalnej narracji – dają
swoim bohaterom przestrzeń dla wyrażenia poglądów, co jest cenne, jeżeli chcemy
przyjrzeć się rasizmowi jako pewnemu
fenomenowi. Marginalizowanie i lekceważenie skrajnych postaw doprowadza
do ich umocnienia się – czego dowodem
może być aktywizacja ruchów rasistowskich w ostatnich latach.
O tym, że żadnych „klansmanów” nie

można ignorować szczególnie poświadcza
scena zwierzeń Szeryfa, która następuje,
gdy Kate po raz kolejny pyta, dlaczego
w miasteczku mieszkają sami biali. Ten
nie zaczyna już swoich zwyczajowych
„dowcipów o czarnych”, ale bez skrupułów przyznaje się do szczegółowej wiedzy
o „zniknięciu” trójki aktywistów walczących na terenie Harrison o równość rasową. Chwilę potem Szeryf powtarza tę
historię – lecz już w przekłamanej wersji
oficjalnej, dopuszczonej do powszechnej
informacji.
Mimo wszystko, słuchanie przez dwie
godziny o racjonalizacji rasistowskich
treści niepokoi. Mieszkańcy miasteczka
posługują się retoryką niezadawania pytań
o przyczyny. Jeżeli pada stwierdzenie, że
promowana amerykańska tolerancja i polityczna poprawność biorą się z poczucia
winy, że z wielokulturowości wynikają
problemy z tożsamością i doświadczenie
wyobcowania, nie możemy im tak po prostu zaprzeczyć, bo nie są z gruntu fałszywe – jednak ich częściowa prawdziwość
ma bardzo konkretne powody, o których
nikt na scenie nie powie, bo na niej wypowiada się tylko jedna grupa. Kiedy któryś
z bohaterów mówi, że do gangów należą
głównie Afroamerykanie – w domyśle
pozostaje esencjalistyczne przekonanie:
bo taka ich natura. Pozostawienie nawet
jednego widza z wrażeniem, że postawa
negująca równość i odmawiająca praw
drugiemu człowiekowi choćby częściowo
może się obronić lub uzasadnić, wydaje
mi się niebezpieczne.
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Gott mit uns
w rytmie country
Ku Klux Klan. W krainie miłości Katarzyny Surmiak-Domańskiej to opowieść o banalności zła. W ponad
dwugodzinnym spektaklu twórcy
starają się zbadać problem rasizmu
i jego różnych odcieni, z którymi
Stany Zjednoczone borykają się po
dziś dzień. Na przykładzie najbardziej znanej amerykańskiej organizacji, która głosi pogląd o wyższości
osób białych nad czarnoskórymi,
reżyser Maciej Podstawny poddaje
widzów ciężkiej moralnej próbie.
W czasach, w których były Wielki
Mistrz Ku Klux Klanu, David Duke,
chwali w mediach politykę Donalda
Trumpa, a w Europie odradzają się
niebezpieczne, skrajnie prawicowe
organizacje, tego typu przedstawienie ma szczególnie ważny, społeczny wymiar.
Punktem wyjścia dla wydarzeń na scenie jest reportaż Surmiak-Domańskiej Ku
Klux Klan. Tu mieszka miłość, opisujący
życie i poglądy mieszkańców tzw. Pasa
Biblijnego, czyli grupy stanów na południowym wschodzie USA. Ze względu
na formę tekstu, akcja spektaklu jest dość
statyczna, paradoksalnie jednak okazuje
się to jego zaletą – czytelniej i bardziej
dojmująco wypadają kwestie padające
z ust „prawych”, bogobojnych, „białych
obrońców cywilizacji”. Brak zróżnicowania w warstwie językowej tekstu przenosi punkt ciężkości na kreacje aktorskie.
W tym wymiarze obsada Teatru Nowego
w Zabrzu spisała się znakomicie.
Społeczności zamieszkującej Harrison
w stanie Arkansas przewodzi niezwykle
charyzmatyczny Pastor (Marcin Gaweł).
To on rozpoczyna opowieść, w której Ku
Klux Klan jawi się jako wspaniała organizacja pomagająca ciężko doświadczonym
przez los Amerykanom, dająca poczucie
wspólnoty i udziału w budowie nowego
i lepszego, a więc również białego świata.
Jako że żaden kaznodzieja nie istnieje bez
publiczności, Pastor w swoją grę wciąga
poszczególne osoby oglądające spektakl.
Wita się, zagaduje, hojnie sypie dowcipami, prezentuje się jako sympatyczny, kochający ludzi człowiek. Dopiero gdy po
kilkunastu minutach wspólnego klaskania,
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„Jak wiatr
północny wolna
mówić będę” 1

uśmiechów i przytupów w rytm muzyki
do widzów zaczyna docierać, że niepostrzeżenie stali się uczestnikami konwentu
pewnej rasistowskiej i pseudoreligijnej
sekty, entuzjazm opada, a zastępuje go
skrępowanie. Ten jeden teatralny trick
pokazuje, jak łatwo manipulować tłumem, pociągnąć go za sobą, jeśli tylko
odpowiednio dobierze się metody.
Jak przyznaje jedna z bohaterek,
Ailish (Katarzyna Łacisz-Kubacka), nie
należy już otwarcie mówić o nienawiści
do innych, skoro dużo łatwiej ukryć ją,
mówiąc o miłości do „swoich”. Niechęć
do obcego i strach przed nim, kamuflowane troską o jedność narodu, zachowaniem religijnej i kulturowej tożsamości
stały się nowym, dużo skuteczniejszym
orężem dla ludzi pokroju członków Klanu. W tym kontekście spektakl Macieja
Podstawnego zmienia perspektywę odbioru przez widza z globalnego na lokalny. Przedstawienie zdaje się być ostrzeżeniem przed stosowaniem podobnych
strategii na naszym rodzimym gruncie.
I choć konflikty na tle rasowym są w naszym kraju incydentalne, to wzmagająca
się w nacjonalistycznych ugrupowaniach
tendencja do budowania w Polsce „ostatniego bastionu chrześcijaństwa w zdegenerowanej Europie” przy pomocy dziarskich chłopców z falangami na ramionach
powinna budzić niepokój.
W scenerii sielskiej, stereotypowo
amerykańskiej prowincji zachowanie bohaterów początkowo nie budzi większych
zastrzeżeń. Urządzają oni barbecue obok
domku z sidingu, składają hołd żołnierzom
poległym w misjach zagranicznych. Są
otwarci, przyjaźnie nastawieni do Kate –
dziennikarki z Polski (Anna Konieczna).
Z czasem jednak zrzucają maski przed
reporterką zza granicy. Szeryf Cecil Price (Jarosław Karpuk) co rusz rzuca prymitywne żarty na temat ciemnoskórych,
Cheryl (Danuta Lewandowska) ze swadą,

niczym dama z Przeminęło z wiatrem,
tłumaczy, dlaczego jej córka nigdy nie
spotka się z czarnym chłopakiem. Młodzi mężczyźni-weterani, z których jeden
wrócił na wózku inwalidzkim, spokojnie
i bez żadnego zażenowania objaśniają,
dlaczego podziwiają strategię działania
Adolfa Hitlera. To wszystko dzieje się
w atmosferze wspólnych śpiewów i tańców, można by rzec – rodzinnego, niedzielnego popołudnia.
W miarę upływu czasu widz zdaje sobie sprawę z tego, że nie ogląda wycinka z weekendu u szaleńców, ale zderza
się z reprezentacją realnego problemu.
Może niespecjalnie należy martwić się
o wzrost popularności nocnego biegania
z pochodnią i prześcieradłem na głowie,
niemniej jednak sposób myślenia o współczesnym świecie, prezentowany przez
bohaterów spektaklu, odbija się coraz
większym echem w społeczeństwach na
wszystkich kontynentach i niestety zyskuje poklask. Wyniesiona z lekcji historii wiedza, do czego może doprowadzić
nienawiść na tle rasowym, etnicznym czy
religijnym, powinna być wystarczającą
przestrogą przed brnięciem w fałszywie
pojęte chrześcijaństwo czy patriotyzm.
Na końcu spektaklu zamiast krzyża
płonie napis „Heart of Jesus”. Języki ognia
odbijają się na tle przyciemnionej sceny.
Wśród zebranych na uroczystym rytuale
są mieszkańcy Harrison: starsi, młodsi
i dzieci oraz reporterka Kate z Kalisza.
W trakcie przedstawienia Polka wydawała z siebie kolejne okrzyki rozpaczy,
mające zagłuszyć to, co słyszała – a były
to kolejne argumenty członków Klanu na
rzecz usprawiedliwienia „Bożego planu
eksterminacji czarnuchów”. Kiedy „serce
Chrystusa” płonie w imię ewangelicznie
uzasadnianego rasizmu, Kate, a w raz z nią
publiczność, nie mają już sił na wydobycie z siebie dźwięku. Pozostaje jedynie
patrzeć. I ostrzec w porę innych.

Olivia Negrean, żródło: Facebook

„On nie zestarzeje się nigdy, bo tworzy prawdę życia, a prawda i życie
są zawsze aktualne. Tworzy ludzi
o rzeczywistych duszach, istotnym
ciele i gorącej krwi, którzy mieszkają i żyją dziś między nami tak samo
intensywnie, jak żyli przed wiekami 2”. To słowa Henryka Sienkiewicza, które podsumowują twórczość
Williama Szekspira i znakomicie komentują spektakl (Kobiet) Apetyt na
Szekspira Olivii Negrean. Dzisiaj na
Małej Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej widzowie mieli okazję
obejrzeć czytanie performatywne
przygotowane przez Magdalenę
Mostenau oraz aktorki rzeszowskiego teatru.
Chciałoby się rzecz, że wszystko zaczęło się od ciemności. W niej jako pierwsze wybrzmiały łagodne dźwięki pianina,
a potem, wraz z rozjaśnianiem światła,
naszym oczom ukazało się sześć aktorek
w czarnych sukniach i maskach z rogami.
Dwie z nich stały na schodach widowni,
pozostałe zostały w głębi sceny. Szybko okazało się, że są bohaterkami różnych dramatów Szekspira: począwszy od
Wszystkie cytowane wypowiedzi bohaterek
są cytatami ze spektaklu.
1

Henryk Sienkiewicz, Dlaczego mogłem czytać
Szekspira, „Tygodnik Ilustrowany” 1917 nr 26.
2
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plakat: Tomasz Knapik

pewnej siebie i bezwzględnej Lady Makbet, przez żonę potwornego Ryszarda III
– Lady Annę, pozbawioną wad Imogenę,
łagodną Isabellę, Emilię, skończywszy
na młodej i czułej Ofelii. Reprezentowały kobiety o odmiennych charakterach,
w dramatach Szekspira grające zarówno
główne, jak i poboczne role. W spektaklu
Mostenau spotykają się w jednym miejscu
i czasie, aby opowiedzieć swoje historie,
zdecydować o własnym losie. Chcą zacząć
wszystko na nowo. Akcja całego przedstawienia przekornie toczy się w kuchni,
w stereotypowo kobiecej przestrzeni. To
właśnie podczas wspólnego gotowania,
wzbogacanego kolejnymi lampkami wina,
kobiety dochodzą do wniosku, że nadszedł
czas na podjęcie decyzji o swojej przyszłości. „Niech wiedzą mężowie, że ich
kobiety też mają pięć zmysłów” – mówi
jedna z nich. Tak jak w Weselu Stanisława
Wyspiańskiego za sprawą Chochoła pojawiają się różne zjawy, uosobienia uczuć
i lęków, tak wino w spektaklu Mostenau
ma podobną moc przywoływania kobiecych pragnień, marzeń, żądz, daje im odwagę do mówienia o własnej krzywdzie
i cierpieniu. To troska o innych sprawiła,
że bohaterki przestały myśleć o sobie.
Myślę, że jedną z najbardziej przemawiających do widzów postaci była Lady
Makbet, która w spektaklu wydała się
niezwykle samotną i potrzebującą miłości
kobietą. Ta obdarowana przez Szekspira
silnym charakterem i reprezentująca bezwzględną ambicję i obłudność bohaterka
w (Apetycie) Kobiet na Szekspira upojona alkoholem tłumaczy, że nie dla siebie
chciała koronę, ale dla męża, a teraz jest

szkolnie interpretowana jako prowokatorka. Z kolei kojarzona z kruchością, łagodnością i bezradnością Ofelia nabiera odwagi, aby wygłosić w imieniu wszystkich
kobiet, że „jesteśmy gniewne!”. Córka
Poloniusza nie chce dłużej być manipulowaną przez mężczyzn osobą, którą do tej
pory „łatwo było poniszczyć, porozbijać,
podruzgotać, a potem nią rzucić”.
Podczas tego wieczoru każda z „kobiet Szekspira” miała swoje pięć minut,
by otwarcie opowiedzieć o tym, co czuje i zastanowić się nad swoim miejscem
w świecie, co mogło skłonić do podobnych przemyśleń także osoby siedzące na
widowni. Teatr jest miejscem, które powinno zwracać uwagę społeczeństwa na
różne tematy. Wydaje mi się, że to właśnie
inspirujący przekaz i społeczny charakter
zaprezentowanego czytania performatywnego zasługują na największą pochwałę.
W finale sześć Szekspirowskich bohaterek
gorzko zdecydowało, że nie chce zmieniać swoich historii z obawy przed wyrządzeniem szkody recepcji Stratfordczyka
w kulturze. Kobiety przypomniały jednak,
że my, widzowie, nie jesteśmy postaciami
fikcyjnymi – żyjemy naprawdę i mamy
prawo (a może i obowiązek?) dążyć do
założonych celów, walczyć o swoje prawa
i marzenia. W efekcie spektakl wpisuje
się we współczesne nam równościowe
i feministyczne dyskursy.
Na pochwałę zasługuje znakomita
gra aktorek, które dzięki swojej zaraźliwej energii rozszerzyły zasięg scenicznej
kuchni również na widownię. Scenografia
spektaklu utrzymana została w minimalistycznej estetyce, charakterystycznej
dla czytań performatywnych – domowe
wyposażenie reprezentowały dwie pufy,
zawieszone nad sufitem garnki, przyrządy
kuchenne i zioła. Scenariusze intrygowały
okładkami, na których widniały portrety
znanych i cenionych na świecie kobiet.
Jak wynika ze spotkania z twórcami,
które odbyło się po spektaklu, zaprezentowanego czytania nie należy traktować jako
skończone dzieło. Było ono raczej próbą
zmierzenia się z uniwersalnością tematu
„babskich spraw”. Artyści przymierzają
się do kontynuowania tego procesu i wyprodukowania pełnowymiarowego, repertuarowego przedstawienia. Nam pozostaje
mocno trzymać kciuki!

Katarzyna Bolec

Kołysz mnie czule
W deszczowy listopadowy wieczór
w ramach festiwalowego cyklu koncertów w Parole Art Bistro wystąpili
Kasia i Tomek – czyli Katarzyna Łacisz (aktorka Teatru Nowego w Zabrzu) i Tomasz Bieniek. Kameralny
popis duetu poprzedził wstęp Anny
Koniecznej – na co dzień aktorki zabrzańskiego zespołu artystycznego
– w którym nakreśliła ona okoliczności powstania tego projektu.
Pomysł na mini recital narodził się podczas wspólnego muzykowania aktorów
rzeszowskiego teatru z kolegami z Zabrza
zimą tego roku. Festiwal Nowego Teatru
wydał się okazją sprzyjającą muzycznej
rewizycie. Tym ciekawszą, że festiwalowa
publiczność zaledwie kilkadziesiąt minut
wcześniej miała okazję zobaczyć Kasię
w spektaklu Ku Klux Klan. W krainie miłości Macieja Podstawnego, w którym
aktorka wciela się w postać fanatycznej
członkini rasistowskiej organizacji. Jako
wokalistka, Łacisz preferuje ciepłe smooth
jazzowe brzmienia. Przy akompaniamencie elektrycznego pianina wypada w nich
naprawdę dobrze. Ze względu na barwę
głosu i niektóre interpretacje utworów, styl
artystki nasuwa na myśl inspiracje takimi
piosenkarkami jak np. Monika Borzym,
która w 2016 roku nagrała album Back to
the garden, na który składały się standardy amerykańskiej muzyki rozrywkowej.
Kasia i Tomek najwyraźniej najlepiej
czują się w podobnym repertuarze. We
wtorkowy wieczór nie zabrakło takich
obowiązkowych utworów muzyki popularnej i jazzowej jak Autumn Leaves
– znane z wykonania Evy Cassidy czy
Smile Charliego Chaplina, najbardziej
rozpowszechniony dzięki interpretacji Nat King Cole’a. Łacisz zaśpiewała
również kilka piosenek po polsku z repertuaru Meli Koteluk i Zbigniewa Wodeckiego. We wszystkich utworach Kasi
dzielnie akompaniował jej partner życiowy – Tomek. Podczas występu nie obyło
się bez żartobliwych uwag pod adresem
pianisty: aktorka zarzucała mu, że gra
w zbyt szybkim tempie lub nie pamięta
ich wspólnej miłosnej piosenki. Tomasz
Bieniek (z zawodu prawnik) reagował na
te zaczepki ze stoickim spokojem. Przekomarzania pary wykonawców można
uznać za nieodłączny element ich scenicznego wizerunku. W końcu Kasia
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i Tomek to nieprzypadkowe zestawienie
imion w przemyśle rozrywkowym, pojawiło się bowiem, jak pamiętamy, w tytule

popularnego serialu, który w pierwszej dekadzie XXI wieku podbił serca polskich
widzów. Czarujący, uzdolnieni i dowcipni

Łacisz i Bieniek swoim występem z pewnością wywołali uśmiech na twarzach i zachwycili niejednego słuchacza!

wykazuje, że postać rudowłosej dziewczynki jest uosobieniem inności. Według
badaczki, w czasach, w których rozgrywa
się akcja powieści, pokutowało przekonanie o „wywrotowej” naturze sierot-dziewcząt, które, wychowywane bez
matki, nie miały skąd czerpać wzorców
kobiecego zachowania. Mogły mieć zatem zły wpływ na najbliższe otoczenie.
Ania niechętnie, acz posłusznie wykonuje
tradycyjne prace domowe – woli jednak
włóczyć się po polach i wymyślać własne historyjki. Dziewczynka nie boi się
wyrażać własnej opinii, co często naraża
ją na ostracyzm ze strony najbliższych,
np. gdy odpowiada pięknym za nadobne
pani Linde, sąsiadce Maryli, która surowo
oceniła jej wygląd.
Ania z Zielonego Wzgórza jest często
krytykowana za przedstawianie wyidealizowanego obrazu dojrzewania. W Teatrze
Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu kilka lat temu odbyła
się premiera spektaklu A, nie z Zielonego
Wzgórza (reż. Katarzyna Raduszyńska),
będącego próbą konfrontacji z fantazmatami, które narosły wokół świata przedstawionego w powieści Montgomery. U Raduszyńkiej główna bohaterka – dorosła
Ania – przyjeżdża do domu rodzinnego
gdzieś na śląskiej prowincji. Na miejscu odwiedza kobiety ze swojej rodziny
i lokalnej społeczności: matkę, sąsiadki,

szkolne koleżanki. Ich spotkanie przeradza się w psychodramę, podczas której
postacie retrospektywnie odgrywają różne scenki ze swojego życia – na przykład
Ania wspomina rady, jakie dostawała od
swojej matki: „Grzeczną i skromną bądź,
trzeba wiedzieć, co można”. Jedna z kobiet wykrzykuje: „No przecież dziecko jest
po to, żeby nas wspierało!”. Wypowiedzi
aktorek składają się na przygnębiający
obraz atmosfery wychowania w polskich
domach. Twórcy przedstawienia wydają
się częściowo winić za tę sytuację między
innymi takie teksty jak właśnie Ania z Zielonego Wzgórza, przedstawiające uproszczoną wizję świata, w którym kobiety
muszą dostosować się do przypisanych
im społecznie ról, aby zdobyć akceptację. Mimo prawdziwości przekazu wałbrzyskiego spektaklu, uważam, że od Ani
Shirley jednak można nauczyć się kilku
rzeczy, m.in. umiejętności nawiązywania
kontaktów i dążenia do ambitnych celów
(Ania przecież realizuje swoje marzenia,
chce kontynuować naukę poza bezpiecznym otoczeniem Avonlea). Wiosną 2017
roku w serwisie Netflix odbyła się premiera serialu na motywach książki Montgomery. To nowatorskie odczytanie tekstu
kanadyjskiej powieściopisarki być może
okaże się przenikliwą i kruszącą stereotypy opowieścią o dorastaniu i inności –
ale to najlepiej ocenią młodsi widzowie.
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Katarzyna Bolec

W latach dziewięćdziesiątych jedną
z najbardziej popularnych produkcji
telewizyjnych była Ania z Zielonego
Wzgórza Lucy Maud Montgomery
w reżyserii Kevina Sullivana. Opowieść o losach rudowłosej dziewczynki adoptowanej przez bezdzietne rodzeństwo podbiła serca
widzów i doczekała się kontynuacji w postaci mini serialu. Powieść
Montgomery nigdy nie była moją
książkową fascynacją, ale z przyjemnością wracałam do jej ekranizacji. Ania jako bohaterka literacka zainteresowała mnie dopiero na
studiach, przy okazji pisania eseju
na temat reprezentacji nastolatek
w literaturze. Dowiedziałam się wtedy, że utwór Montgomery, nie jest
wyłącznie przykładem klasyki literatury dla dziewcząt, lecz łączy w sobie cechy współczesnej powieści
o dojrzewaniu tzw. bildungsroman1.
W tradycyjnej powieści dla dziewcząt
młoda bohaterka, sierota, po serii niezwykłych przygód znajduje bezpieczny dom,
gdzie przygotowuje się do przyszłej roli
żony i matki. U Montgomery ta kolejność
zostaje odwrócona – moment przybycia
Ani na Zielone Wzgórze nie jest finałem
jej inicjacji w dorosłe życie, lecz początkiem świadomego dojrzewania. Dziewczynka szybko zdaje sobie sprawę, że
musi nauczyć się podejmować własne
decyzje, jeżeli chce zostać równoprawnym członkiem rodzinnej i lokalnej społeczności Avonlea.
Choć w filmie Sullivana utrwalono afirmatywną stronę socjalizacji Ani
w miasteczku, nie możemy zapomnieć,
że jest ona dzieckiem, które spędziło
większość swojego życia w różnych sierocińcach lub rodzinach zastępczych. Gabriella Åhmansson w swoim feministycznym odczytaniu książki Montgomery
Gabriella Åhmansson, A Life and its Mirrors:
A Feminist Reading of L. M. Montgomery’s
Fiction, Uppsala University Press, Stockholm
1991, s. 71–73.
1

fot. Bartłomiej Sowa

Kilka słów o inności
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Przekonać nieprzekonanych
Z Maciejem Podstawnym, reżyserem teatralnym, byłym dyrektorem artystycznym Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, rozmawia Wiktoria Tabak
W rankingu Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018 magazynu
„Teatr” Łukasz Drewniak jako rozczarowanie sezonu wymienił pańską
„kompletnie niezrozumiałą”1 decyzję
o rezygnacji z funkcji dyrektora artystycznego Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Co było przyczyną odejścia?
Niestety, nie mogę ujawnić powodów.
Pewna formuła się wyczerpała, ale nie
jestem z Wałbrzychem pokłócony. Będę
tam reżyserował w tym sezonie. Po prostu
nie było już dłużej możliwe, bym zasiadał na stanowisku dyrektorskim, choć dla
mnie także jest to ogromne rozczarowanie.
W ciągu tych trzech lat wraz z kierownikiem literackim Łukaszem Zalewskim,
pedagożką Dorotą Kowalkowską i dyrektorką naczelną Danutą Marosz nie
tylko utrzymaliście wysoki poziom artystyczny wałbrzyskiego teatru, ale też
go podnieśliście. Swoje przedstawienia
reżyserowali zarówno młodzi twórcy,
jak i ci o ugruntowanej już pozycji.
Jako jedni z pierwszych zainicjowaliście
dział pedagogiki teatralnej, kontynuowaliście i zapoczątkowaliście rozmaite
inicjatywy dodatkowe – Fanaberie Teatralne, Dni Młodego Teatru, Z ogniem
w głowie. Co z tego było najtrudniejsze
do wprowadzenia?
Przede wszystkim w Wałbrzychu najtrudniejszy jest sam Wałbrzych. To jest miasto,
które nie do końca czekało na taki teatr,
jaki chcieliśmy zaproponować. Przekonanie widzów do repertuaru innego niż
rozrywkowy jest niełatwe, ale też najciekawsze. I dlatego praktycznie cała praca
– całe te trzy lata – wynikały z myślenia,
że warto podjąć wysiłek.
A co wymieniłby Pan jako swój największy sukces podczas tej kadencji?
Na pewno to, w jaki sposób udało nam
się zainstalować pedagogikę teatru. Także
fakt, że teatr stał się przestrzenią rozmowy

Łukasz Drewniak, Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018, „Teatr”, http://encyklopediateatru.pl/artykuly/263999/najlepszy-najlepsza-najlepsi-w-sezonie-20172018,
dostęp: 20.11.2018.
1

i spotkań wielu ludzi, a nie tylko miejscem
do produkcji premier. Niby zawsze się tak
mówi, ale tam naprawdę to zadziałało,
gwarantuję. Można się wybrać i zobaczyć.
Jest też kilka premier, które bardzo lubię,
np. debiut Jakuba Skrzywanka [dop. red.
Cynkowi Chłopcy] czy Schubert Magdy
Szpecht. Oprócz nich – wszystkie spektakle, które otwierały się na aktorów spoza
zespołu, w tym na wałbrzyskich amatorów. Nie chcę wskazywać ulubieńców,
jednak także wielkie wrażenie zrobiło
na mnie to, co zaproponował Cezary Tomaszewski [dop. red. w Gdyby Pina nie
paliła, to by żyła] łącząc różne formy z pogranicza sztuki, muzyki czy ruchu – było
to, moim zdaniem, bardzo odświeżające
w teatrze dramatycznym.
Jaka była recepcja tych przedstawień
wśród widzów?
Różna. Na szczęście nie ma tak w Szaniawskim, że są jakieś super ulubione
spektakle i jakieś super nieulubione. Mam
też takie poczucie, że udało nam się nie
zrobić żadnej oczywistej, radykalnej klapy
w ciągu tych trzech lat. Czegoś, co musielibyśmy szybko ściągnąć i nikomu nie
chciałoby się tego grać choćby jeden raz.
I jak rozumiem szczegóły pozostaną
oczywiście tajemnicą.
Absolutnie tak. Poza tym wydaje mi się,
że widzowie zrozumieli naszą strategię
wpuszczania ich do teatru, zapraszania do
rozmowy i to było super. Można to oczywiście nazwać bardziej rozbudowanym
sposobem sprzedaży biletów, ale uważam,
że to jest jednak coś innego. Myślę też,
że w rzeczywistości polskiej czasu potransformacyjnego brakuje miejsc, gdzie
inteligentni ludzie mogliby się spotkać,
powymieniać myśli czy doświadczenia,
tworzyć zręby jakiejś wspólnoty, a teatr – rozumiany szerzej niż instytucja do
produkcji sztuki – wydaje mi się być do
tych działań niezłą przestrzenią.
Będąc jeszcze przy widzach: interesujący wydaje mi się ten krążący mit o wałbrzyskiej publiczności, która, mimo
początkowych oporów, jest jednak bardzo otwarta na eksperymenty i nowe
formy teatralne. Co może wpływać na
proces kształtowania się i umacniania

źródło: AST w Krakowie

relacji między instytucją a odbiorcą?
Dodatkowe przedsięwzięcia, edukacja
kulturalna?
To jest kwestia lat, ale i powolnej kon
sekwentnej pracy. W Wałbrzychu jest
osoba, która od 15 lat jest jej gwarantem
– Pani Danuta Marosz. Większość strategii kolejnych dyrektorów miała jedną
rzecz wspólną: przekonywanie wałbrzyskich widzów do teatru, którego wcale
nie chcą. Ale mimo to skala jest inna niż
w dużych akademickich miastach, gdzie
potencjalnych widzów jest po prostu więcej. W Wałbrzychu odbiorców – nawet
tych nowych i tych przekonanych – starcza na około 30 przedstawień. Potem tytuł
schodzi z afisza. W dużych miastach, aby
zapełnić widownię na tyle przebiegów nie
trzeba się nawet specjalnie starać. Działania dodatkowe na pewno pomagają, ale ja
podkreślam: pedagogika teatru nie służy
sprzedawaniu biletów. To nie są działania
marketingowe.
Podsumowując: przepisem na udaną
relację między odbiorcami a teatrem
jest czas?
Czas, konsekwencja oraz poważne traktowanie widza i siebie.
A jak na to wpływa formuła pokazywania spektakli głównie w trybie
weekendowym?
Kiedy popatrzy się na teatry poza dużymi
miastami i odejmie z repertuaru lektury
i bajki, to też gra się głównie w weekendy.
To jest taka drobna tajemnica. Mnóstwo
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zespołów z innych miast mówi „my gramy
cały tydzień”. Tak, ale we wtorek, środę
i czwartek grają poranną bajkę i Mayday,
a spektakle, którymi chcą się pochwalić
i w których uważają, że się spełniają jako
artyści, grają i tak tylko w piątek, sobotę
i niedzielę, więc jest to trochę taki mit.
Jak bezpłatna służba zdrowia.
Co w zawodowym życiu reżysera zmienia objęcie dyrekcji? Tego rodzaju stagnacja daje większe szanse na rozwój
czy wręcz przeciwnie?
W takim mieście jak Wałbrzych jest to rozwojowe. Nazwałbym to reżyserowaniem
większej struktury. Zresztą to nie tylko
moje zdanie. Wielu dyrektorów teatrów,
którzy mają na siebie pomysł i nie chcą
prowadzić miejsca tylko do produkcji premier, a repertuar wymyślają i planują, nie
polegając na tym, co przyniesie reżyser,
potwierdza, że jest to progresywne. Z drugiej strony swoich spektakli reżyseruje się
mniej. Jednak nie mam poczucia, że coś
straciłem, a raczej wręcz odwrotnie. To
było bardzo cenne doświadczenie. Żałuje, że chwilowo przerwane. Myślę też, że
nie jest to mój ostatni raz na stanowisku
dyrektora, ale za to może teraz uda mi
się zrobić więcej przedstawień. W czasie
bycia dyrektorem na pewno nauczyłem
się robić spektakle w rekordowo krótkim czasie.
Jak krótkim?
Któryś spektakl wyreżyserowałem podczas 35 prób. Nikt nie wierzył, że on się
odbędzie.
Pozostaje zapytać w takim razie jeszcze
o plany na obecny sezon.
Jutro po południu zaczynam pracę nad
dyplomem ze studentami z Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Później wracam do
Wałbrzycha i w koprodukcji z Wrocławskim Teatrem Współczesnym wystawiamy
napisany przez Sebastiana Majewskiego
dramat Teraz każdy z was jest Rzeczpospolitą, inspirowany filmem Diabeł Andrzeja Żuławskiego. Na zakończenie Hańba
Coetzeego koprodukowana przez Festiwal
Malta i Teatr im. Stefana Żeromskiego
w Kielcach. Trzy spektakle wyczerpują
sezon. Potem wakacje.

Joanna Adamiec

Zachęcony
Widz teatralny to widz specyficzny. Najczęściej jest kimś, kto kocha literaturę, fascynuje się sztuką
czy nowymi środkami przekazu, ale
może być też osobą, która chce po
prostu miło i kulturalnie spędzić
wieczór. Kluczem do przeżycia czegoś niezwykłego jest właśnie dobre
nastawienie – rzadko wybieramy
się na coś, co nie zachęca tytułem,
zdjęciami czy nazwiskami twórców.
Choć teatry dwoją się i troją, by
przygarnąć do siebie jak najwięcej
widzów, to dalej istnieje ogromna
grupa społeczna, która przekonana do tej instytucji nie jest wcale,
a swoje ostatnie wspomnienia teatralne wiąże z latami szkolnymi.
Jest to bardzo smutne w perspektywie osoby, która kocha teatr, ale
niestety prawdziwe.
Wyobraźmy sobie teraz pana Mateusza
Nowaka – czterdziestoletniego mężczyznę, który ostatni raz obejrzał spektakl
zmuszony przez panie przedszkolanki.
Więcej do teatru nie poszedł. Uważał,
że to raczej forma rozrywki dla osób zamożniejszych, o bardziej wyrafinowanych
zainteresowaniach. Wkrótce jednak miało
się to zmienić. W prezencie z okazji niedawno obchodzonych urodzin dostał bowiem bilet do teatru – i to nie na byle co,
bo na Szekspirowskiego Hamleta! Był to
prezent od córki, dlatego, nie chcąc robić
jej przykrości, zdecydował się na ryzyko
odwiedzenia teatru. Do piątkowego wieczoru przygotował się starannie – ubrał
swój najlepszy garnitur i, poddenerwowany jak przed pierwszą randką, z dużym
wyprzedzeniem czasowym podjechał na
parking zazwyczaj obojętnie mijanego
budynku. Po trzecim dzwonku wszedł
za tłumem do ogromnej sali. Na początku spektaklu oczom Nowaka ukazała się
cudowna scenografia. Na scenie zjawiali
się kolejni aktorzy. Dziwne, wyglądali
dość normalnie, ubrani jakby prywatnie.
Mówili jednak z jakimś nietypowym akcentem, stylizowanym może trochę na staroangielski? Było to dość ekstrawaganckie
zderzenie maniery głosowej i zwyczajnego wyglądu. Ruchy aktorów były codziennymi, pozbawionymi patosu gestami
i nie miały nic wspólnego z wcześniejszymi wyobrażeniami Nowaka o teatralnych
divach i amantach. Hamlet powoli więc

rozbudzał w nim coraz większe zainteresowanie. Nowak śmiał się i smucił, został kupiony przez prezentowaną historię.
Wreszcie nastąpił moment przełomowy,
czyli oczekiwany przez wszystkich monolog: „być albo nie być”, wygłaszany
bezpośrednio do publiczności. Pan Mateusz poczuł w tym momencie ogromną
sympatię do Hamleta i wielką potrzebę
udzielenia pomocy nieszczęsnemu młodzieńcowi. „Zostań i walcz o swoje!”,
krzyknął. Oczy całej widowni skierowały
się ku Nowakowi. Również aktorzy zerknęli w jego stronę, skrywając uśmiech.
Choć zdarzają się przedstawienia,
w których oglądający są zachęcani przez
występujących do uczestnictwa albo
wypowiedzenia się na zadany temat (jak
w Come Together Wojtka Ziemilskiego
czy Neronie Wiktora Rubina), to w tym
spektaklu taki rozwój wydarzeń nie był
zaplanowany. Spontaniczna reakcja widza zawisła w powietrzu, zagęszczając
atmosferę. Po chwili do Nowaka dotarło,
co zrobił. Czując, jak jego twarz oblewa się rumieńcem, chciał jak najszybciej
uciec z sali. Nie mogąc jednak tego zrobić
przez zdrętwiałe nogi i szereg osób w fotelach dzielących go od wyjścia, wziął
tylko głęboki oddech. Przypomniał sobie
usłyszaną w telewizji wypowiedź jakiegoś teatrologa o mechanizmach działających w teatrze. Z wykładu tego pan
Nowak wyniósł tyle, że teatr powinien
miejscem debaty publicznej. Poddając
sytuację szybkiej kalkulacji, pan Mateusz
postanowił spuentować swoje wystąpienie. Wstał z zajmowanego krzesła i – ku
swojemu zdziwieniu – oznajmił głośno
i wyraźnie: „Skoro teatr jest miejscem wyrażania swoich opinii, to ja właśnie z tego
prawa skorzystałem!”. Po wypowiedzeniu
tych słów spokojnie usiadł. Ludzie dalej
spoglądali na niego. W jednych narastała
złość, inni doszukiwali się związku między performansem Nowaka a fabułą Hamleta, a parę osób być może zgodziło się
w myślach z usłyszaną wypowiedzią. Po
kilku sekundach ciszy aktorzy powrócili
do przerwanej historii duńskiego królewicza. Widzowie od razu przenieśli swoją
uwagę na toczący się na scenie spektakl.
Historia Hamleta dobiegła końca. Jednak na sali panowała już inna atmosfera.
Po przedstawieniu Nowak opuszczał widownię z resztą uczestników. Niektórzy
spoglądali na niego ukradkiem, ale nikt
nie miał odwagi się odezwać.
Podczas powrotu do domu ogarnęły pana Mateusza przemyślenia związane z własną reakcją na spektakl. Nie
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rozumiał, jak to możliwe, by wypowiedziane ze sceny słowa
wyprowadziły go z równowagi. Ten wieczór zachęcił go do
dywagacji nad teatrem, jego rolą w kulturze, nad tym, gdzie
leży granica pomiędzy światem rzeczywistym a przedstawionym i czy w ogóle istnieje? Jak te dwie przestrzenie mogą się

wzajemnie przenikać, jak zwykły człowiek może balansować na
ich styku? Jak to jest, że decyzje artystyczne potrafią wpłynąć
na czyjś światopogląd, sprawić, że przestajemy ufać stereotypom i dawnym przekonaniom? I właściwie, dlaczego tak łatwo
na to pozwalamy? Może nawet to lubimy?

Horoskop teatralny
Tylko dla Chochołów 1, ale niech innym znakom nie będzie przykro, ponieważ to taki horoskop egalitarny dla
każdego, a zresztą i tak wszyscy wiedzą, że prawdziwe wróżby kosztują 24 zł + VAT za SMS

Czym jest WIECZNY FESTIWAL?
Zgodnie ze starożytnymi podaniami jest to czas, kiedy cały świat zamiera, by świętować, oglądać spektakle, pić wino i co gorsza czytać festiwalową gazetkę. Tak więc drogi
Chochole (i reszto) świętuj!
Świętuj, jakby jutra miało nie być!
Pij wino, jakby jutra miało nie być!
Czytaj festiwalową gazetkę, jakby jutra miało nie być!
Podrywaj przystojnych brunetów, jakby jutra miało nie być!
W czasie WIECZNEGO FESTIWALU nie istnieje coś takiego jak kac. Wino zresztą
nie uderza zbyt mocno do głowy (ani zbyt słabo), lecz w sam raz. Spektakle okazują się
być wyśmienite, reżyserzy sami przechodzą siebie, a aktorzy osiągają olimpijską formę.
Gazetka festiwalowa natomiast – o, drogi Chochole – co tam się dzieje! Najlepsze pióra z Polski okazują się być akurat w Rzeszowie! Zatem jeśli jesteś w mieście z najwspanialszym pomnikiem w kraju, to nie wiem, na co czekasz, ale nie widzę Cię jeszcze
z gazetką w dłoni! No lećże migiem do Teatru im. Wandy Siemaszkowej i ogarnij numer dla siebie i rodziny zanim wszystkie Ci
zabiorą sprzed nosa! Na co jeszcze czekasz? To będzie legendarny numer, nie chcesz być częścią historii?
Tak jak przepowiednie mówią! Rób wszystko, jakby jutra miało nie być! Redakcja nie odpowiada za ewentualne nadejście jutra.
Wróż Stasiu Gąska
1

Chochoł jest nowym znakiem zodiaku, który stworzyłem ze względu na nietypowe ułożenie gwiazd w dniach 19–24 listopada.
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rys. Mateusz Kaliński

Doznałem wizji dotyczącej najbliższej przyszłości i mam wspaniałe wieści. Sprawdziłem je w kartach i karty potwierdziły. Spojrzałem w lunetę i układ gwiazd zdawał się nie kłamać. Poszedłem w końcu do Pytii i Pytia zbladła z wrażenia. Jest to więc oficjalne – nadchodzi WIECZNY FESTIWAL.

