
yświechtane hasła wzywające do toleran-
cji wciąż spotykają się z biernością wśród spo-

łeczeństwa. Nie tylko bowiem nie lubimy, nie 
szanujemy, nie akceptujemy – ale na dodatek tego na-
szego wewnętrznego „nie” nie potrafimy w żaden spo-
sób uargumentować. Co dokładnie nie podoba nam się 
w nietolerowanej przez nas osobie? Czym zasłużyła so-
bie na naszą niechęć? Aż w końcu, dlaczego przygląda-
my się jej „na pierwszy rzut oka”? Przecież wtedy wszyst-
ko wygląda inaczej!
 Tę przykrą cechę ludzi dostrzegły reżyserki premie-
rowego spektaklu Teatro Neline, Dorota Dąbek i Petro-
nela Duša. Wykorzystały tekst szwedzkiej pisarki Fridy 

Nilsson Moja Mama Gorylica, by przypomnieć najmłod-
szym, jakim błędem jest ocenianie innych po pozorach, a 
starszych zmusić do refleksji nad światem podzielonym 
przez mowę nienawiści, egoizm i brak empatii.
 Spektakl przyjął formę rozczulającej gawędy, opo-
wiastki prowadzonej z perspektywy dziecka, co miało 
w sobie zarówno naiwność, jak i słodko-gorzki posmak. 
Przebieg spektaklu oparty jest na wspomnieniach sta-
rych czasów, wykorzystuje następujące po sobie plansze 
z obrazkami – w ten prosty sposób wprowadzeni zosta-
jemy w historię rudowłosej Innej z domu dziecka, adop-
towanej przez Mamę Gorylicę.
 

Premiera spektaklu Jestem Inna boleśnie uświadomiła mi, że pod względem braku 
akceptacji dla inności nic się we współczesnym świecie nie zmienia.

W
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łowo „kwaidan” jest japońskim określeniem opo-
wieści o duchach, logicznym jest więc, że spektakl 
pod tym tytułem opierać się będzie na poczuciu 

grozy. Pomimo tytułu ściśle związanego z dawnymi wie-
rzeniami kraju kwitnącej wiśni, niewiele ich elementów 
trafiło do spektaklu, który jest jednak przesiąknięty kul-
turą Wschodu. Od wyglądu domu i lalek, do zachowania 
bohaterki względem niecodziennych zjawisk i innych lu-
dzi – wszystko wiernie oddawało sposób życia Japończy-
ków, ich system wartości. Aya Nakamura w mistrzowski 
sposób zaanimowała ludzkich rozmiarów lalki tak, że 
sprawiały wrażenie prawdziwych duchów, ani na chwilę 
nie wychodząc przy tym z roli Haru.
 Przyprawiająca o dreszcze muzyka z pozytywki w po-
łączeniu z grą świateł wzbudza w oglądających niepokój, 
który towarzyszy nam już od chwili, gdy Haru wpada na 
scenę przez drzwi do szafy. W pełni ubrana, z walizką w 
ręce, jakby dopiero wróciła z dalekiej podróży. Porząd-
kuje rozrzucone książki, wspomina dzieciństwo patrząc 
na stare zabawki, dzwoni do przyjaciela – jednym sło-
wem obserwujemy zwyczajny wieczór po powrocie do 
domu. Wydarzenia nadnaturalne zaczynają się dopiero 
nocą. Szafa staje się portalem dla duchów z przeszłości, 
pozwalając im na ingerencję w świat żywych. Zjawy po-
jawiające się w domu Haru pozostawiają kobiecie począt-
kowo subtelne wskazówki, prowadzące ją na trop rodzin-
nej tragedii sprzed lat. Wraz z główną bohaterką jesteśmy 
światkami przerażających wydarzeń, które miały miej-
sce w domu. Kawałek po kawałku poznajemy całą histo-
rię morderstwa na matce i śmierci córki. Obserwujemy, jak 
nocne zajęcie matki – praca w klubie ze striptizem – zmu-
sza ją do próby ucieczki przed ogarniętym obsesją klien-
tem. Niestety próba pozostaje nieudana, a zdesperowana 
matka kryje dziecko w szafie, w nadziei, że mężczyzna go 
nie znajdzie.

Nie ma ludzi, którzy czegoś by nie żałowa-
li. Niezależnie od tego, czy chodzi o przepro-
wadzkę, dawny związek… czy śmierć.

S
Mirka Zdral

Z szafy
Relacja dwojga wyrzutków oparta została na wzajemnym 
odkrywaniu się. Elementy fabularne mające symbolizo-
wać zawiązywanie się nici kolejno zrozumienia, sympa-
tii i głębokiego uczucia, miały nas nakierować na jeden 
bardzo istotny wniosek – outsiderzy w swoim gronie za-
wsze będą czuli się swobodniej. Wielka szkoda, że społe-
czeństwo dało im na to ciche przyzwolenie, aż po celowe 
spychanie ich na margines. Taka była Opiekunka z domu 
dziecka, która uważała, że pięćdziesiąte pierwsze dziec-
ko, a już w szczególności to jedno bez zaplecionych war-
koczyków i z brudnymi uszami, to za dużo jak na jej pla-
cówkę. Taki był Urzędnik-egoista, odmierzający samemu 
sobie połacie terenu należącego do Mamy Gorylicy i In-
nej. Tacy ludzie nie dawali Inności najmniejszych szans. 
 Reprezentowani przez opiekunkę i urzędnika ludzie za-
mknięci w formę ciasnego kapelusza, kija i koła, bywają 
zaślepieni i egoistyczni, nie patrzą dalej niż na czubek wła-
snego nosa... a już na pewno nie we wnętrze drugiego czło-
wieka. To właśnie przez nich Mama Gorylica i Inna zmu-
szone były żyć ciągle na walizkach, bez stałego miejsca za-
mieszkania, jakiegokolwiek azylu. Nieustannie dokądś po-
dążając – zostawiając coś w tyle i szukając czegoś na ho-
ryzoncie, jak narratorka całego spektaklu, wędrowna han-
dlarka książek, niemal zrośnięta ze swoim rowerem.
 Nic dziwnego, że przez zachowanie ludzi negujących 
każdy ich krok Mama Gorylica i Inna zostały rozdzielo-
ne – pierwsza zniknęła, a druga zmuszona była wrócić 
do domu dziecka, na pożegnanie dostając tylko kartkę od 
swej gorylej mamy. Tak smutno spektakl jednak się nie za-
kończył. Reżyserki Jestem Inna zadziałały przewrotnie, 
najpierw wskazując na to, jakim skarbem jest zachowanie 
swojej indywidualności i oryginalności, wytykając ogra-
niczone myślenie tych, którzy inności nie rozumieją, by 
na koniec nakierować na uniwersalną prawdę o ludzkim 
postępowaniu i odnajdywaniu się w społeczeństwie. Te 
wszystkie krzyczące opiekunki i ci wszyscy myślący o sobie 
urzędnicy największą przykrość sprawili tak naprawdę...  
samym sobie. Wywołali w Innych mechanizm obronny, 
który kazał im odnaleźć wolną od nienawiści kryjówkę. 
Tym azylem stało się tajemnicze miejsce, z którego Mama 
Gorylica zwierzyła się dziewczynce. I właśnie do tego 
miejsca podążyła – co rudowłosa bohaterka wyczytała  
z kartki pożegnalnej – szczęśliwa i przez wszystkich ak-
ceptowana. Inna postanowiła uczynić tak samo.
 Nie bez przyczyny w klamrze kompozycyjnej spekta-
klu mogliśmy dostrzec dorosłą już, znajomo rudowło-
są aktorkę, trudniącą się sprzedażą nowych i używanych 
książek. Inna, w pełni przez widownię akceptowana, po-
szła w ślady Mamy Gorylicy. I wydaje się, że była z tego 
powodu szczęśliwa. Nietolerancja szczęśliwie nie ma do-
stępu wszędzie.



 Tymczasem dorosła Haru przeżywa własny horror. Pa-
trzy, jak wszystko, co w młodości kojarzyła z bezpieczeń-
stwem, w mgnieniu oka zmienia się w spędzające sen z 
powiek fatum. Spotyka młodszą wersję siebie, przera-
żoną i niezdolną do wydobycia z siebie głosu. Kilkukrot-
nie widzi swoją matkę oraz ojca, który w końcu, zmie-
niony w demona, zaciąga ją do szafy. W tym miejscu ak-
cja spektaklu wraca do początku. Haru wypada z szafy 
w pełni ubrana, jakby dopiero co wróciła z dalekiej po-

dróży. Porządkuje książki, wspomina dzieciństwo, znaj-
duje dziecięcy szkielet w garderobie…
 Pojawiają się pytania: czy Haru kiedykolwiek doro-
sła? Czy jest ona jedynie duszą uwięzioną w domu, zmu-
szoną przeżywać koszmary wciąż na nowo? Odpowiedzi 
nie padną, a widz pozostanie z nieodpartym wrażeniem, 
że duchy spektaklu jeszcze przez chwilę za nim podążają. 
Czają się w cieniach, niewidoczne, ale obserwujące.

Czarnej Sali mamy przyjemność oglądać 
filmy tworzone przez mistrzów z różnych 

dziedzin artystycznych. We czwartek zapozna-
liśmy się z twórczością Williama Kentridge’a. Zaczęliśmy 
od wywiadu Jak nadajemy sens światu, w którym pozna-
liśmy ścieżkę jego kariery – wzloty, upadki, niepewności 
i momenty decyzji. Zobaczyliśmy fragmenty jego anima-
cji, umiejętnie wplecione pomiędzy rozmowy, wykonane 
węglem ilustracje łączone z nagraniami i dające niepo-
wtarzalny efekt.
 Zastanawiamy się, w jaki sposób Kentridge był w sta-
nie stworzyć obraz tak realistycznie przedstawiający ota-
czający nas świat, nie rezygnując przy tym z niepowta-

rzalnych możliwości kreacji, jakie daje animacja. Ob-
serwowaliśmy mistrza przy pracy nad dziełem tylko po 
to, by po chwili zmienił się on w ruchome uosobienie 
obrazu. Wytłumaczył nam, kim jest artysta – zarówno 
twórcą jak i pierwszym krytykiem. Ostatecznie trochę 
lepiej zrozumieliśmy zarówno jego sztukę, jak i subiek-
tywny sposób, w jaki każdy z nas ją odbiera.
 Prace Williama Kentridge’a są niepowtarzalne za-
równo dzięki sposobowi animacji (gdzie widz widzi 
drogę, jaką dana postać przebyła od pojawienia się na 
ekranie), jak i historiom, poruszającym tematy poważne 
w sposób lekki i często wręcz humorystyczny.

William Kentridge. Wielu nazwisko to nie mówi dużo. A szkoda, ponieważ jest on jedną 
z najważniejszych osobistości (jeśli nie najważniejszą) w świecie animacji.

W
Mirka Zdral

Sztuka animacji



Czy to moja wina?

ochający się rodzice, roześmiany syn i rozszcze-
kany psiak – rodzina idealna. Codziennie chodzą 
do pracy i szkoły, a popołudnia spędzają razem. 

Takie życie może trwać przez lata, jednak nie zawsze 
tak się dzieje. Bywają sytuacje, w których nawet najlep-
sze chęci nie zahamują wygaśnięcia uczuć między rodzi-
cami. Co czuje wtedy dziecko pary? 
 Odpowiedzi na to trudne pytanie udzieliła nam pol-
ska grupa Lale.Teatr w Prostej historii, której główny bo-
hater zmaga się właśnie z powolnym procesem rozwodu. 
Chłopiec, początkowo niczego nieświadomy, obserwuje, 
jak znany mu świat stopniowo przestaje istnieć, a zastę-
puje go wszechobecna szarość. I choć wpierw zdaje się 
nie przejmować zmianami we własnym otoczeniu, jed-
nak w pewnym momencie staje się to niemożliwe – chło-
piec traci wszystko. Wyrusza więc na wędrówkę, przera-
żającą i niebezpieczną. Na szczęście nie jest sam. Podąża 
za nim mała chmurka-zgrywus, która pomaga mu w po-
trzebie. Niestety, przez swoją psotniczą naturę obłoczek 
krzywdzi i tak już rozgniewanego chłopca, co skutkuje 
wrogością z jego strony i chwilowym rozstaniem boha-
terów. Ale ale, przecież to nie może się tak skończyć! Po-
staci godzą się i razem przywracają światu kolory. Ob-
serwujemy, jak nasz bohater z przygnębionego i zagu-
bionego chłopca wraz z rozwojem przygody i zawarciem 
nowej przyjaźni z chmurką na powrót staje się pogodny 
i chętny do zabawy.
 Spektakl pokazuje, jak czuje się dziecko podczas roz-
wodu rodziców, w latach go poprzedzających i bezpo-
średnio po nim. Strach, zagubienie, złość i niepewność 
chłopca są głównymi emocjami bijącymi ze sceny. Pro-
sta historia przypomina rodzicom, że dziecko jest w sta-
nie zrozumieć i zaakceptować zakończenie związku ro-
dziców. Spędzać czas z nimi osobno, a przy tym cieszyć 
się życiem.

Mama, tata i synek, szczęśliwa rodzina. 
Czego chcieć więcej? Albo: jak długo potrwa 
szczęście?

Mirka Zdral
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Schemat

Dominika Rusiecka

op Signor Puppet Theatre w swojej Żyrafie 
przedstawia nam prawdziwie Saint-Exupérowską 
historię o przyjaźni – bohaterem jest Chło-

piec uczący się, jak opiekować się żywą istotą i dbać  
o wspólną relację. I choć na początku dziecko troskliwie 
zajmuje się swoją przyjaciółką–żyrafą, to gdy tylko poja-
wiają się poważne życiowe turbulencje, postanawia po-
rzucić ją na wyspie. Tym prostym zabiegiem Grecy poka-
zali, jak słabym stworzeniem jest człowiek, jak uległymi 
i kruchymi jesteśmy w obliczu problemów, wolimy uciec 
i poświęcić to, co dla nas najważniejsze. Nieraz sami też 
zostajemy wyrzutkami na wyspie, bez nikogo wokół do 
pomocy.
 I gdy myślimy już, że Żyrafa pozostanie na zawsze 
sama, zjawia się Podróżnik i daje jej to, co straciła dawno 
temu – przyjaźń. Nasza świadomość każe nam odbierać 
postać Podróżnika jako tego samego małego Chłopca, 
który już dorósł, jako ciągłą historię, kończącą się po-
wrotem do dawnego przyjaciela i odbudowaniem starej 
więzi. Ale to brzmi zbyt banalnie, prawda?
 Jak czytamy w opisie spektaklu: „Skarbonka-żyrafa 
zmienia właścicieli i ożywa w ich myślach”. Piękna opo-
wieść o przemijającej przyjaźni zmienia się w uroczą hi-
storię o znajdowaniu tego, czego potrzebujemy w otacza-
jącym nas świecie; o tym, że dzięki wytężeniu wyobraźni 
jesteśmy w stanie zaspokoić nasze duchowe potrzeby. 
Aktorzy dają jednak widowni prawo do zinterpretowa-
nia historii na swój sposób. Motyw przyjaźni jest szablo-
nem, który sami wypełniamy i kolorujemy swoimi prze-
myśleniami i doświadczeniami.
 Na tym polega fenomen spektaklu. Grecy nie chcieli 
opowiadać o żadnej określonej przyjaźni. Dali nam pre-
tekst do rozmyślań nad własnymi emocjami i uczuciami. 
I chociaż historia momentami mogła przytłaczać, stawia-
jąc nas w obliczu śmierci i zapomnienia, lekkości całemu 
spektaklowi dodawały lalki. Delikatne formy swoim uro-
kiem rozkochiwały w sobie widzów, a kunszt, z jakim je 
wykonano, nie pozostawiał nic oprócz podziwu i uzna-
nia dla artystów.

Czy potrafimy tak po prostu porzucić przyja-
ciela, zostawić go na bezludnej wyspie zapo-
mnienia i żyć bez poczucia winy?

uczucia

H



oznański teatr Atofri daje dzieciom białą kartkę, 
by same stworzyły swój własny świat, a rodzicom 
daje lekcję o tym, dlaczego muzyka klasyczna waż-

na jest w procesie wychowywania. Szelest używanych  
w zabawie skrawków papieru łączy się ze spokojnymi  
tonami pianina.
 Spektakl oparty na muzyce Erika Satie, francuskie-
go awangardowego kompozytora, przypominał bardziej 
przedszkolną lekcję kreatywności niż formę teatralną 
dla najnajów. Ale czego innego mogliśmy się spodziewać 
po przedstawieniu dedykowanym widzom od pierwsze-
go roku życia do lat pięciu?
 Owszem, było to widowisko interaktywne i poucza-
jące, na scenie dużo się działo, dzieci miały scenogra-

fię na wyciągnięcie ręki, lecz pod koniec nie można było 
oprzeć się wrażeniu, że zaledwie wróciliśmy na kolo-
rowy dywan i uczymy się składać papierowe samoloty. 
Może jestem już zbyt stara, by to zrozumieć, może stra-
ciłam cały mój dziecięcy polot, ale z trudem wyciąga-
łam ze spektaklu więcej, niż przekonywanie rodziców 
do muzyki klasycznej i zabawę z papierem. Moje wątpli-
wości zostały tylko potwierdzone, gdy na koniec aktorki 
oznajmiły, że ich spektakl można kupić nagrany na pły-
cie, tak samo jak muzykę Erika Satie. 
 Może więc z widowiska warto stworzyć po prostu 
warsztaty dla młodych rodziców?

Do budowy samolotu potrzebny jest papier. Zaginamy rogi i odlatujemy do świata fantazji! 

P
Dominika Rusiecka

Panie Satie!

istrzowie ruchu scenicznego, hiszpańska 
grupa Zero En Conducta, przyjechała do nas 
ze spektaklem składającym się z kilku historii 

o miłości między rzeczami codziennego użytku. Twórcy 
Allegro, ma non troppo stawiają pytanie: jeśli miłość jest 
ślepa, to dlaczego na nas patrzy? Wpadli na pomysł, by 
pokazać uczucie, którym lampa darzy swe własne świa-
tło czy życie niewidzialnej istoty co chwilę obecnej na 
scenie. Za pomocą ruchu, teatru cieni i zwykłych przed-
miotów budują niesamowite widowisko na temat tej nie-
zwykłej istoty, jaką jest miłość. Pokazują, że jest ona nad-
uczuciem wartym każdego hołdu. Swoim specyficznym, 

nieco mechanicznym ruchem, sami stają się obok oży-
wionych lalek częścią animacji. Doszli do takiej wprawy, 
że to oni są na pierwszym planie, reszta jest tylko dopo-
wiedzeniem.
 Oprócz wieczornego spektaklu Zero En Conducta pro-
wadzi jednorazowo trzygodzinne warsztaty z teatru ru-
chu i przedmiotu. Mistrzowie w swoim fachu uświada-
miają nam, jak pantomima i animacja przedmiotem, po-
łączone, mogą siebie nawzajem wzbogacać i dopełniać. 
Ich specyficzna technika składa się z efektów takich, jak 
zwolnienie, cofnięcie czy przyspieszenie akcji, które mo-
żemy spotkać we współczesnym języku filmowym.

Czy miłość, najżywsze i najbardziej namiętne uczucie, może łączyć nieożywione 
przedmioty, których używamy, pisząc na przykład list do ukochanej bądź ukochanego?

M
Dominika Rusiecka

Dlaczego miłość na nas patrzy?

Potrzebny papier!



ak stało się tym razem. W piątkowy wieczór poka-
zał poza programem premierowy spektakl Gould. 
Wariacje. Walny jest oryginałem, a jego twórczość 

może wydawać się hermetyczna. Maciej Stroiński, krytyk 
„Przekroju”, który nie boi się wytaczać głośnych dział, za-
czepił ostatnio tę nietuzinkową postać w poświęconym 
sytuacji w Narodowym Starym Teatrze felietonie W Kra-
kowie już jebło [„Krytyka Polityczna”, 26.09.2017]. Pisał: 

„Sądząc po dorobku ewentualnych reżyserów, których 
niby dogadano, Mikos chce ze Starego zrobić teatr lal-
kowy, a może nawet uliczny. Kiedy się słucha kolejnych 
jego list przebojów, to jest zawsze »pierwsze słyszę«. Bez 
Google’a się nie da. Na zasadzie: Walny who? Słyszeliście 
takie nazwisko: Adam Walny?”.
 Otóż Adam Walny, mówiąc językiem Stroixa, to facet, 
który siedzi w swojej stodole na Podlasiu i za grube dzie-
siątki tysięcy złotych konstruuje potężny, skompliko-
wany mechanizm, służący tylko do zdalnego przeniesie-
nia lalki z jednej strony sceny na drugą, a wszystko po to, 
by wołać w obronie kongenialnych Gouldowskich wyko-

nań Bacha. Szaleniec, ale święty szaleniec, jurodiwy, ja-
kich w teatrach instytucjonalnych dotkliwie brakuje.
 Prezentowana na ANIMO sceniczna miniatura od-
wraca narracyjny porządek i historyczną chronologię: 
to nie Glenn Gould przywraca Bacha współczesności, 
to na wpół oszalały, radykalny w swojej miłości do mu-
zyki Bach animuje Gouldem, biednym, pokracznym po-
grobowcem, który istnieje de facto tylko dzięki Bachow-
skim kompozycjom. Ludzkich rozmiarów lalka Goulda 
robi tylko tyle, na ile pozwoli jej Bach – wyrośnie z wnę-
trza fortepianu, uleci na moment w powietrze, by zostać 
usadzoną przy klawiaturze. Nic więcej, choć mechanizm, 
odpowiednio zaprogramowany, mógłby stać się zadzi-
wiającą realizacją Craigowskiego snu o nadmarionecie. 
Ale Walny realizuje tylko własne sny.
 W narracji Walnego – zasłużenie zresztą – obrywa się 
szeroko pojmowanemu środowisku artystycznemu, ro-
mantykom, którzy spauperyzowali sztukę kompozytor-
ską, wreszcie słuchaczom, którzy nie potrafią już dotrzeć 
do sedna dzieła. Wysyłanie Gouldowskiego wykonania 
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Nie pamiętam ANIMO bez Adama Walnego. 
Zawsze można go tu spotkać, pogadać – a skoro już jest, to i zagra spektakl.

W orbicie
szaleństwa



Wariacji Goldbergowskich w kosmos w funkcji wizytówki 
homo sapiens, narzędzia kontaktu z obcymi światami, 
jawi się Walnemu-Bachowi jako świętokradztwo: mu-
zyka wszak sama w sobie jest obcym, skończonym świa-
tem. Nigdy nie powinna być narzędziem.
 Tu jednak na postaci jurodiwego pojawia się rysa: prze-
cież Bachowskie utwory zostały wykorzystane przez 
Walnego właśnie jako narzędzie do przedstawienia tej 
myśli. Tak, jak Bach instrumentalnie traktował Goulda, 
tak Walny Bacha. Upadają w tym spektaklu wszyscy trzej, 

splatający się w samym animatorze. Walny zawsze per-
formuje bowiem sam siebie, używając przeróżnych, wy-
szukanych scenicznych maszynerii – ale to on, jego wąt-
pliwości, poglądy, jego jurodiwość jest centralnym tema-
tem jego teatru. Przy szerokości jego horyzontów może 
to być temat niewyczerpany. I choćby meandry myśli  
w jego spektaklach były faktycznie hermetyczne, nawet 
najbardziej zamknięty widz będzie śledził działanie jego 
wielotonowych mechanizmów z rozdziawionymi ustami. 
Walny who? Walny the boss!

ajka o królu Murdasie to chyba moje ulubione 
z Lemowskich opowiadań. Historia władcy obse-
syjnie obawiającego się spisku przeciw sobie, któ-

ry postanawia dla bezpieczeństwa rozrosnąć się i objąć 
swym robotycznym ciałem całą powierzchnię włada-
nej planety jest przypowieścią dotkliwie punktującą błę-
dy władzy o absolutystycznych zapędach. Przełożenie 
tej opowieści na język teatru wydaje się zadaniem kar-
kołomnym – ale Coincidentia wyszła zeń obronną ręką.
 W spektaklu Murdas. Bajka Paweł Chomczyk gra 
pierwsze skrzypce. Jego popadający w coraz głębsze sza-
leństwo król jest przejmujący i hipnotyczny, trudno zde-
cydować, czy jego prowadzące do zbrodni i upadku wąt-
pliwości są bardziej żałosne, czy godne pożałowania. 
Wraz z rosnącym obłędem dekonstruuje się świat, któ-
ry go otacza, zbudowany z kabli, lamp, transformatorów,  
w którym elektryczność wydaje się być gwarantem do-
brobytu, a staje się śmiertelnym zagrożeniem. Koniec 
Murdasa przychodzi niespodziewanie – nie ze strony ro-
snącego gdzieś w zwojach jego gigantycznego cielska ru-
chu oporu, ale poprzez porażenie prądem przez wpada-
jącą do wanny suszarkę. Idiotyzm? Tak, bo i większość 
tyranów kończyła idiotycznie.
 Nie przepadam za szablonem, zgodnie z którym Coin-
cidentia konstruuje swoje spektakle; Murdas... też wyda-

je mi się przesadnie zakrzyczany i zatupany; chciałbym 
usłyszeć tę opowieść w bardziej zrównoważonym prze-
biegu energetycznym, choć tu akurat nadekspresja jest 
uzasadniona, a postępujący rozkład świata przypomi-
na mi wczesne działania Porywaczy Ciał, u których cha-
os odzwierciedlał gorzką diagnozę współczesności. Bar-
dziej więc drażni mnie ta niezmieniona dotąd teatral-
na formuła w późniejszych propozycjach Coincidentii 
– Murdas... bowiem miał swoją premierę w 2009 roku.
 Dlaczego wobec tego pojawił się w programie tego-
rocznego ANIMO? Otóż dlatego, że w dzisiejszej sytu-
acji politycznej, w atmosferze nieustannego węszenia 
spisków, polowania na wrogów obozu władzy, wobec 
codziennych absurdów wynikających z głodu kontroli 
u rządzących, Lemowska przypowieść brzmi przeraża-
jąco aktualnie. W latach 2008-2010 (przypomnijmy, ze 
był to czas rządów koalicji PiS, LPR i Samoobrony) po-
wstało wiele przedstawień, dotykających tematu popu-
lizmu, okrucieństwa władzy, pustoty rządzących. Wiele 
z nich, jak chociażby Sprawa Dantona w reżyserii Jana 
Klaty dziś brzmi nawet mocniej niż w momencie ich po-
wstania. Z Murdasem... jest podobnie. Cóż zrobić, że ta-
kie czasy powracają w historii cyklicznie, a rolą twórców 
jest przestrzegać przed ich konsekwencjami. Dobrze, że 
to wciąż jeszcze tylko ostrzeżenie.

Stanisław Lem poprzez formę science-fiction 
potrafił opisać absurdy rzeczywistości precyzyjniej 
niż niejeden reportażysta. Grupa Coincidentia 
poszła jego tropem – z dobrym efektem.

B
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Ostrzeżenie



Poza powiązaniami
MW: W jaki sposób przebiegał u pani proces poszuki-
wania tego właściwego Don Juana, którego dojrzały 
obraz zobaczymy dzisiaj na scenie?
EJ: Głównym natchnieniem stały się dla mnie lata dojrze-
wania, w moim przypadku dość specyficzne. Nie utoż-
samiałam się wtedy z żadną konkretną płcią. Uważa-
łam, że przedmioty mają życie – nadawałam imiona to-
rebkom, czułam strukturę swetrów – i zastanawiałam się, 
jak cudownie byłoby móc zamienić się z nimi miejscami. 
Rozpoczął się czas obserwacji. Obserwowałam kobiety – 
duże, małe, kobiety innych kolorów. Wciąż marzyłam, by 
mieć możliwość zamienić się z którąś z nich na nos, po-
siąść jej rękę, chociaż na pół dnia! Albo – jakby to było 
przecudownie poczuć w sobie ciało mężczyzny, zrozu-
mieć, jakie odbiera impulsy.
 Dodatkowo, jako ktoś, u kogo w sferze zainteresowań 
znajdują się także lalki, byłam zafascynowana perspek-
tywą podróży, podczas której ciało stałoby się sceną. Od-
zwierciedleniem tej myśli stał się mój pierwszy spektakl, 
Proutto. To właśnie w nim ręka mogła spędzić szaloną noc 
ze stopą i zakochać się w niej, to własnie w nim nos mógł 
opuścić twarz i uciec w daleką wędrówkę, bo zatęsknił za 
paznokciem. Te wszystkie, wciąż dla mnie aktualne ab-
surdy, zastanowienia i poszukiwania w końcu skonfronto-
wałam z surrealistycznym Rolandem Toporem. Poznałam 
jego teksty i ilustracje. On nadawał życie częściom ciała, 
dlatego też jego twórczość stała się dla mnie tak istotna.
 Rysunki, które zaproponowałam do spektaklu, to 
twórczość rodziny artystycznej: Oliviera O. Olivier. Arty-
sta ten był przyjecielem Topora. Co ciekawsze, jego córka 

– Sarah Olivier – to zarówno kobieta z obrazów, jak i ak-
torka, która zagra w dzisiejszym spektaklu. Przyjemność 
pracy z ludźmi, którzy byli blisko Topora, jest niezwykła. 
Daje tę bliskość, pozwala czuć, że to ktoś, kto znał go na 
co dzień, ktoś z rodziny artystycznej.

I to nadaje przedstawieniu duszę?
W pewnym sensie. Bo to własnie do Oliviera O. Olivier 
zwrócił się Topor w sprawie wykonania ilustracji do po-
wieści L’AmbigüE – czyli Podwójność.

Ale my znamy tę powieść jako Don Juan albo Ja i Ja.
Rzeczywiście, tytuł został przetłumaczony niezręcznie.

Jeśli to podwójność odgrywa tu największą rolę, zasta-
nawiam się, ile jest w tym spektaklu – jak i w samej po-
staci Don Juana – z mężczyzny, a ile z kobiety.
Don Juan to fikcyjna postać mężczyzny, który... nie jest do 
końca mężczyzną. Szuka kobiet, żeby je zdobyć, uwieść, 

ale potem one same przestają go interesować: sam pro-
ces uwodzenia jest dla niego najważniejszy. W momencie 
swojego życia, w którym nieustannie zadaje sobie pyta-
nie: „co dalej?”, brakuje mu satysfakcji, nie ma już takich 
przeżyć, jak dawniej. Pojawia się choroba, starczy wiek. 
Czuje – podskórnie – że zbliża się śmierć.
 W tym całym delirium przenoszę jego postać do roli 
artysty. Artysty, który w tworzonym portrecie odkrywa 
kobietę i się w niej zakochuje, jakby zakochał się w sa-
mym sobie. Szuka jej w swoim własnym ciele; szuka ko-
biety – ujmując to surrealisytycznie – kubistycznej. Znaj-
duje jej pierś na kolanie, jej oko na drugim kolanie, na 
łokciu nos.

Ale wciąż są to części ciała należące do kobiet. Kobiety 
przewijają się przez całą pani twórczość – kobiece mo-
tywy, kobiece tematy...
Bo one są najważniejsze. Chciałam wydobyć kobietę na 
pierwszy plan, pokazać, w jaki sposób szuka wolności, 
jak się emancypuje.

Co ze spektaklu powinny wynieść kobiety młode, któ-
rych wątpliwości bliskie są wąpliwościom z lat pani 
dojrzewania?
Na pewno skrajne emocje i stany. I historię, banalny 
związek, powtarzalność – zauroczenie, zakochanie, ślub, 
rozdzielenie i zdrada. Marzeniem bohaterki od zawsze 
było, by w ciele mężczyzny zakosztować męskich do-
znań z kobietami. Całkowicie wciela się więc w jego rolę. 
Poszukuje, traci dużo czasu, emancypuje się ze wszela-
kich powiązań. Rodzi dziecko, które nie jest ani chłop-
cem, ani mężczyzną – jest stworem wolnym od płci, na-
kazów, zakazów i stereotypów. Owa kobieta odrzuca 
maski, protezy. Staje się kobietą wolną, prawdziwą, ale 
przede wszystkim – zwykłą.

Wydaje mi się, że ten spektakl tworzy się głównie 
przez emocje.
Dzięki emocjom wzrasta zaangażowanie. W tym momen-
cie wchodzę w taki rozdział swojego życia, że moje twór-
cze emocje już nie szaleją, są wyciszone. To ten moment, 
w którym mogę się odłączyć, oddalić. Obserwację z boku 
umożliwił mi właśnie Roland Topor. Jako że jest to pu-
enta mojej wieloletniej podróży z twórczością tego au-
tora, chciałam zamknąć tę przygodę w postaci Don Ju-
ana. Dojrzałego i uspokojonego. Bardzo cieszy mnie fakt, 
że mogłam zaadaptować ten utwór i wykorzystać go do 
własnych potrzeb.

Z Elżbietą Jeznach rozmawia Marcelina Widz


