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Julia Hejcelman, Translated by Mirka Zdral

Papahema, czyli niezależna grupa artystyczna tworzona 
przez czworo aktorów, po pięciu latach przerwy ponownie 
zagościła na deskach kwidzyńskiego teatru. 
Tym razem artyści w niekonwencjonalny sposób 
przybliżyli widzom życie niebywale barwnej postaci, 
kobiety fenomenu, swoistego mitu – 
Marii Skłodowskiej-Curie. 

iografii Marii Skłodowskiej-Curie nie obejmu-
ją prawa autorskie. Przynależy ona do strefy pu-
blicznej. Możemy jej używać – zaznaczają nie 

bez powodu twórcy spektaklu. Bynajmniej nie pró-
bują w ten sposób tłumaczyć się przed swoją publicz-
nością, za to już na wstępie w przewrotny i ironicz-
ny sposób ukazują absurd postrzegania noblistki jako 
własności opinii publicznej.
 W świadomości Polaków Skłodowska figuruje jako 
legenda, jest symbolem, anegdotą, jej imieniem nazy-
wane są szkoły, funkcjonuje powszechnie jako twarz 
feminizmu. Ile w tym opiewającym Skłodowską micie 
prawdziwej Marii? Jak można, ku uciesze ogółu, po-
zbawić człowieka jego człowieczeństwa, ludzkiego 
pierwiastka? Wydaje się, że właśnie między innymi na 
te pytania odpowiedzi poszukuje sztuka Maria Skło-
dowska. Radium Girl. 
 Widowisko, choć nakreśla życiorys naukowczyni, 
dalekie jest próbie klasycznego odtworzenia jej bio-
grafii. Spektakl przepełniony jest intertekstualno-
ścią – odsyła widza do dobrze znanych dzieł, takich 
jak Wesele Wyspiańskiego, ale także do dzienników 
samej Skłodowskiej. Dzięki nietypowemu ujęciu te-
matu, mnogości wplecionych w spektakl pobocznych 
wątków, z losów noblistki zaczynają wyłaniać się pro-
blemy całego społeczeństwa. Czy traktując Skło-
dowską jako ikonę popkultury pokroju Marilyn Mon-
roe czy Madonny, jedno z wielu nazwisk w szkolnym 

podręczniku, na którego widok z niejasnych powo-
dów powinniśmy odczuwać dumę, zachowujemy się 
etycznie? 
 W sztuce Maria otrzymuje jednak także inną twarz, 
a właściwie – cztery twarze, bo jej postać grają ko-
lejno wszyscy członkowie Papahemy. W opozycji do 
rozpowszechnionego wizerunku Skłodowskiej sta-
je silna, niepozbawiona refleksji, ale także rozterek  
i słabości kobieta. I to właśnie ukazanie ludzkiej twa-
rzy Skłodowskiej, zaraz obok genialnej oprawy mu-
zycznej sztuki i doskonałej warsztatowo gry aktorów, 
jest największą siłą spektaklu. Kontrast między tym, 
co widzimy my, a tym, co mogło dziać się naprawdę. 
Encyklopedyczny natłok suchych faktów, osądzające, 
często seksistowskie komentarze, wrzeszczące na-
główki gazet, a zwykłe życie, pragnienie bycia kocha-
ną, cicha śmierć. 
 Decyzję na temat tego, kogo będziemy widzieć 
w osobie publicznej (bo sztuka, choć posługując się 
przykładem konkretnej postaci, zdaje się nosić zna-
miona niezwykle uniwersalnej historii) artyści pozo-
stawiają widzom. Zadają liczne pytania, na które nie-
jednokrotnie sugerują odpowiedzi, jednak to ostat-
nie, kluczowe dla wymowy całego dzieła, pozosta-
wiają nam – kim zostanie w naszych oczach Skłodow-
ska? Superbohaterką na przypince, czy jedną z nie-
zrozumianych, pozostawionych sobie radium girls? 

Nasza
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Radium Girl



Our Radium Girl
aria Skłodowska-Curie’s biography is not 
covered by copyright laws. It belongs to pu-
blic domain. We can use it – signalize not wi-

thout reason creators of spectacle. By no means they 
don’t try to explain themself before their spectators, 
instead already in overture they show, in perversive 
and ironic absurd perception of noblist as public do-
main belonging.
 In Polish consciousness Skłodowska figures as le-
gend, she’s a symbol, anecdote, there are schools that 
go by her name, she commonly functions as face of 
feminism. How much in this poetising myt of Skło-
dowska is truly Maria? How can someone to enterta-
in leave human without their humanity? It seems as 
Maria Skłodowska. Radium Girl searches foransers for 
this questions. 
 The spectacle, even if sceches out reasume of 
scientist, is far from trying to show a classic biogra-
phy. Pageant is ful of intertectuality – it sends specta-
tor to well known works of art, such as  Wesele by Wy-
spiański, as well as journals of Skłodowska. Thanks to 
unortodox conceptulization of many subplots, from 
fortunes of noblist start to determine problems of 
socjety. Taking Skłodowska as an icon of popculture 
such as Marlin Monroe Or Madonna one of many na-
mes in schoolbook, upon whitch for some unknown 
reasons we should feel proud, are we ethical?
 In the play Maria gets another face, of actual-
ly four of them, since her character is played by 
all the members of Papahema. In opposition to 
well known image of Skłodowska she beco-
mes strong, not deprived of reflexions, di-
lemmas and weaknesses women. Next to 
excellent music and incredible playing 
actors, disclosing of her humane face 
is the greatest clout of the perfor-
mance.  The contrast between what 
we are seeing, and what could real-
ly happened. The dry facts, judging, 
usually sexist  comments, yelling he-
adlines in newspapers, and the real life, 
desire to be  loved and a quiet death.

 Decision on who do we see In public person (beco-
use art, using an ex ample of one character, seems to 
bear characteristic of extremly universal history) ar-
tists leave to viewers. They ask many questions for 
which not once they suggest answers, however the 
last one, the key to significance of entire performan-
ce leave to us -  who will Skłodowska be in our eyes?  
A superhero on pin or one of ours incomprehensible 
left to themself radium girls?

Papahema, is a independent artirtic grup created by four actores, after five year 
break once again came up on stage in Kwidzyn. This time artists In unortodoks way 
showed spectators life of incredibly colorful person, women fenomenon, peculiar 
myth – Maria Skłodowska-Curie.
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Wiktoria Białonoga, translated by Dominika Rusiecka

Czy jest coś lepszego od rutyny? Można dzięki niej budzić się ze spokojem i żyć codziennie tak samo. Rano otwierać 
okno, zerkać na świat, założyć kapelusz, wyjść do pracy, podlać kwiaty, by wieczorem usiąść w fotelu przy muzyce, 
wraz ze wspomnieniami i marzeniami. Jednak co się stanie gdy rutynę przerwą uczucia?

rzed tym pytaniem został postawiony boha-
ter przedstawienia Pan Pociąg w wykonaniu te-

atru Trukitrek. Hiszpańscy artyści pokazali, że 
nie ma wierniejszego stworzenia niż pies. I choć czło-
wiek bardzo często nie zasługuje na tę miłość, zwie-
rzę i tak trwa przy swoim właścicielu bez względu na 
okoliczności.
 Bohater z uporem maniaka próbował po-
zbyć się kundelka, by móc powrócić 
do ukochanej rutyny. Jednak ten 
za każdym razem znajdował dro-
gę powrotną, bo jak głosi zniena-
widzone przez nieszczęśliwie 
zakochane nastolatki powie-
dzenie – kochał. A skoro ko-
chał to wracał, prawda?
 No właśnie. Czarny hu-
mor teatru... skradł ser-
ce niejednemu dorosłemu,  
a poruszająca historia przy-
jaźni zeszkliła oczy niejednemu 
dziecku. Jednak przedstawienie uka-
zywało jeszcze jedną prawdę, może na-
wet trudniejszą do pojęcia niż uczucie prawdziwej 
przyjaźni – strach przed przywiązaniem.
 Nasz bohater przeżył wojnę a wraz z nią utratę mat-
ki, która oddała się w ręce wroga, by ochronić swoje-
go syna. To mogłoby tłumaczyć dlaczego tak trudno 
było mu przywiązać się do czworonożnego przyjacie-
la. Strach przecież blokuje. Potrzeba dużo czasu, by 
nauczyć się od nowa miłości.
 Jednak żadne serce nie jest nieuleczalne, nawet to 
najbardziej połamane. 

hat question was something new for the main 
character from Mr Train by Trukitrek Theatre. 

Spanish artists showed us that there is no more 
loyal creature than a dog. And despite the fact that 
often people don’t deserve that bond and love, a pet 
is faithful and loves unconditionally their owner.

 The main character with maniacal stubborn-
ness tried to get rid of the stray to be 

able to get back to the adored 
routine. But the pup always 

found way back, because- as 
the hated by sad teens saying 
claims – he loved. And cause 

he loved, he always comes 
back, right?
 Exactly. Dark humour 

of theatre… Stole a few 
grown-ups’ hearts and 
the touching story made 

children’s eyes water. 
However, the performance 

pictured one more issue- maybe 
even harder to comprehend than 

the feeling of true friendship – fear of attachment.
 Our protagonist went through the war and lost his 
mother, who turned herself in to protect her son. That 
could explain why it was so hard for him to attach to 
the four-legged friend. Fear blocks you. It takes a lot 
of time to learn how to love all over again.
 But no heart is permanently scarred with no chance 
of healing, even the most broken one.

które jeżdżą koleją
O uczuciach,

P

About the feelings that travelled by train

Is there something better than routine? We can, thanks to that, wake up calmer and live the same every day. 
In the morning opening the window, looking at everything surrounding us, putting on a hat, going to work, 
watering flowers- all that for us to listen to music and sit in a chair with our memories and dreams. But what 
happens when feelings break the mould?
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Театр Мікрокіна

1. Cyrk Sznurkowy 
Teatr Falkoshow / Polska, godz.09:00, 
Przedszkole Niepub. Radość w Kwidzynie

2. Cudowni Mężczyźni Z Korbką 
Walny-Teatr / Polska, godz. 10:00, Przy-
czepa Teatralna

3. Chłopiec O Magicznych Palcach 
Teatr Antamapantahouthe / Grecja 
godz. 17:30, Zamek w Kwidzynie –  
ul. Katedralna 1

4. Don Quijote wg. Telemann’a 
Theater des Lachens / Niemcy, godz. 
19:30, Duży Teatr – ul. Katedralna 18

5. Artystyczne Kino Animowane 
Małgorzata Sady / Polska,  
godz. 16:30 / 22:00, Klub Festiwalowy – 
ul. Słowiańska 13

Program na 4 października

Obecnie istnieje wiele opcji tworzenia wideo, ponieważ 
aparaty są praktycznie wszędzie: w telefonie, kompu-
terze, smart-zegarku, nie wspominając o profesjonal-
nym sprzęcie fotograficznym. Wydawać by się mogło, 
że większości z nich nie można usunąć z artystycznego 
punktu widzenia... jednak tak nie jest.

arsztaty Mikrokina Gavina Glowera oparte 
są na małych kamerach oraz różnych przy-

datnych narzędziach. Możemy użyć wszyst-
kiego: od kamienia znalezionego na ulicy aż po  mi-
kroprocesor komputera. Najważniejsze jest to, że ka-
mery dają efekt powiększenia.
 Na przykładzie samochodzika, światła i ostrości 
mikrokamery Gavin pokazał, jak można sprawić, by 
zabawka wyglądała jak prawdziwy samochód. Wte-
dy w skorupce kasztana dostrzeżemy krater wulkanu, 
dziwną powierzchnię planety, nieznaną nam rybę albo 
fantastyczny las.
 Po prezentacji Gavin Glover zasugerował, że 
uczestnicy warsztatu podzielą się na kilka grup i spró-
bują stworzyć historię z przygotowanych przez sie-
bie materiałów. Z prac wyłoniły się trzy etiudy – jed-
na o surrealistycznej podróży astronauty zaplątanego 
we włosach swojej żony, druga o narodzinach Wenus 
i trzecia, będąca abstrakcyjną animacją luźnego pia-
sku i jesiennego liścia.
 Mówienie o fabule jest tu jednak zbędne. Nawet 
jeśli w trakcie procesu zostanie wprowadzony jakiś 
sens do dzieła, to gdy zostanie ono wystawione, na-
bierze zupełnie innego charakteru. Powodem jest pra-
ca z prawdziwymi przedmiotami: papierem, lalką, czy 
figurką astronauty. Sytuacja zmienia się, kiedy mamy 
do czynienia z surrealistycznym światem mikrokina, 
w którym to proces budowania przypadkowych sko-
jarzeń odgrywa niezwykle istotną rolę.

СНОВОЮ воркшопу з мікрокіна Ґевіна Ґло-
вера є маленькі камери спостереження,  

а також різні підручні засоби. До підручних 
засобів можемо віднести абсолютно все: від камін-
чика знайденого на вулиці, до плати звукової карти 
комп’ютера. Суть полягає в тому, що камери дають 
ефект масштабування. На при прикладі іграшкової 
машинки, світла та різкості мікрокамери, Ґевін по-
казав, як та ж машинка можна зробити щоб іграш-
ка здавалася реальною машино. А в шкарлупі від 
каштана ми можемо побачити відразу кратер, хи-
мерну поверхню планети, невідому нам рибу, фан-
тастичний ліс.
 Після презентації Ґевін Ґловер запропонував 
учасникам розбитися на декілька груп і самим 
спробувати зробити якийсь сюжет з тих матеріалів, 
що він підготував. З цього вийшло три історії, одна 
з яких розповідала про сюрреалістичну подорож 
космонавта, котрий ніби заплутався у волоссі сво-
єї дружини, інша – народження Венери, і третя була 
радше абстрактною анімацією про сипучий пісок та 
осінній листок, котра в звуковому супроводі навію-
вала смуток. 
 Але, на мою думку, говорити про сюжет в даному 
випадку буде не надто коректно, адже навіть якщо 
в процесі у роботу вкладаються одні сенси, то при 
відчитуванні вони набуваю зовсім іншого характе-
ру. Причина полягає в тому, що при роботі ми пра-
цюємо з реальними предметами: папір, лялька, фі-
гурка космонавта. А при прочитанні ми вже маємо 
справу з сюрреалістичним світом мікрозйомки, де 
дуже важливу роль відіграє процес вибудовував-
ння випадкових асоціацій.
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Teatr Mikrokina
Сьогодні для створення відео існує безліч 
варіантів, адже камери є практично скрізь:  
в телефоні, в комп’ютері, в смарт-годиннику, 
не говорячи вже про професійну відео та 
фото-техніку. Здавалося б на більшість  
з цих камер неможливо зняти щось цінне  
з мистецької точки зору, але виявляється це 
зовсім не так. 

OPalianychka Oleksii



Karolina Topolnicka

Kolejny dzień warsztatowej pracy prowadzonej przez 
międzynarodową artystkę, profesjonalistkę w dziedzi-
nie tworzenia lalek do sztuk teatralnych i kinowej anima-
cji poklatkowej –  Ilarie Camisso, zakończył się. Jakież to 
były twórcze dni dla wszystkich uczestników!

rzyszli artyści zostali postawieni przed zadaniem 
stworzenia własnych masek teatralnych. Maska 
– jak opowiadała Camisso – to przedmiot tajem-

niczy, który może skrywać niejedną ciekawą historię. 
Dla samego jej właściciela staje się przedmiotem bar-
dzo osobistym, zwłaszcza gdy jest zaprojektowana  
i stworzona przez niego samego.
 Za główny cel warsztatów Ilarie postawiła stworze-
nie otwartej na różnorodne interpretacje maski, dzięki 
której uczestnik będzie czuł swobodę przy jej zgłębia-
niu i jednocześnie odczuwał potrzebę wypróbowania 
różnych sposobów jej ucieleśnienia.
Tak o swoich przeżyciach opowiadała Natalia Kurek, 
studentka drugiego roku:
„Grupa studentów z Cieszyna i Chorwacji ponownie 
rozpoczęła dzień od warsztatów Budowy maski. Konty-
nuowaliśmy tworzenie ich w stylu abstrakcyjnym. Każ-
dy z nas w kreatywny sposób mógł wyrazić swoją arty-
styczną duszę. Bazą naszych masek były rajstopy, któ-
re z udostępnionych nam materiałów (bibuły, papieru, 
zasuszonych liści, waty, pomponów, frendzli a nawet 
dziecięcych kolorowych skarpetek) mogliśmy deko-
rować. Stworzyliśmy dziwaczne, niepowtarzalne i za-
bawne nakrycia głowy. Dla niektórych mogły przypo-
minać kapelusz z porożami renifera albo recyklingo-
wego potwora. Zabawy i śmiechu przy wspólnym two-
rzeniu masek nie było końca.”
 Stworzone przez uczestników maski zostaną wyko-
rzystane podczas jutrzejszych warsztatów o odkrywa-
niu pewnego specyficznego ruchu maski w teatrze... 
jakiego? O tym jutro!

P

Dźwiękowe spa w tegorocznej edycji ANIMO prowadzi 
Tomasz Niewiadomy – absolwent Akademii Muzycznej 
w Łodzi ze specjalnością Muzykoterapia – wzbogacając 
zajęcia o nowe elementy muzyczne, a nawet zapachowe.

Nadia Pomierska, Zosia Dębińska, Translated by Dominika Rusiecka

Kapelusz dla potwora

Dostrajanie dźwiękiem

PO

Tuning With Sound
The sound SPA this year was carried out by Tomasz 
Niewiadomy – the Music Academy in Łódź graduate, with 
speciality in Music therapy – enriching the classes in new 
music elements and even in saporific ones.

ogromie bodźców związanych z otwar-
ciem festiwalu organizatorzy dają prze-
strzeń, która pozwala złapać oddech. 

Dźwiękowe spa, nazywane czasami masażem dźwię-
kiem, korzysta z rozwiązań muzycznych o natural-
nych częstotliwościach w celach zarówno terapeu-
tycznych, jak i relaksacyjnych. Opiera się na archa-
icznych, etnicznych instrumentach, takich jak gongi 
tybetańskie, imitując przy tym odgłosy napotykane  
w przyrodzie.
 I to wszystko zbudowane na profesjonalnym wy-
kształceniu i wieloletnim doświadczeniu. Nasz festi-
wal nie bez powodu oferuje akurat te zajęcia w swo-
im repertuarze. Widz dostaje tu przestrzeń do „rese-
tu”, poukładania myśli, zdystansowania się czy prze-
życia swojego „pospektaklowego katharsis” w naj-
lepszych do tego warunkach.
 Może też potraktować sprawę terapeutycznie, du-
chowo, znaleźć elementy niezbędne do wewnętrz-
nego samorozwoju albo zwyczajnie chcieć zabawić 
się ze swoją świadomością. Gamę możliwości ma 
nieograniczoną. Pałeczka przechodzi w ręce odbior-
cy, dając mu możliwość animowania siebie samego  
w dowolny sposób – „nakierowując słuchacza, za-
miast wywoływać w nim gamę konkretnych reakcji” 
– jak opisał to prowadzący sesji.
 Tomasz Niewiadomy zainteresował się lecze-
niem dźwiękiem, gdy w jego życiu pojawiły się dzie-
ci. Razem ze zmianą priorytetów nadeszła więc tak-
że zmiana specjalizacji – i tak z muzyka estradowego 
stał się muzykoterapeutą.
 Kierunek jego zainteresowań zawodowych łą-
czy ze sobą wiedzę z zakresu muzyki, anatomii, psy-
chologii, biologii i kultury. Niewiadomy w swojej 
pracowni Organic Art Syntony (działającej od 2004 
roku!) skupia się na głębokiej duchowości człowie-
ka, jego złożonej konstrukcji; rytmie biologicznym, 
harmonii przyrody i muzyki. Z holistycznym podej-
ściem pochyla się nad egzystencjonalnością każde-
go uczestnika sesji. Prowadzi zajęcia dla niepełno-
sprawnych, pomagając im w rehabilitacji. W wolnych 
chwilach, zamiast gumy, żuje goździki, którymi po-
częstował nas podczas rozmowy.



 Na seansach swobodnie przechodzi z gry na głę-
bokich, wszechogarniających częstotliwościach gon-
gów tybetańskich, przez mosiężne misy przypomina-
jące pohukiwania sowy, aż po skoncentrowane wyso-
kie dźwięki fletów i innych, specyficznych instrumen-
tów strunowych. W odróżnieniu od Macieja Hanuska, 
dotychczasowego prowadzącego Dźwiękowego spa, 
urozmaica formę koncertu o własny wokal, zapacho-
we świeczki i niemalże tuzin intrygujących instrumen-
tów więcej – a do tego wciąż w egzotycznym brzmie-
niu. Można powiedzieć, że w ten sposób trzyma słu-
chacza za rękę i wspiera go w tym, co chce osiągnąć 
poprzez masaż dźwiękiem. Wie dokładnie, co robić.
 Niedowiarkom nie pozostało nic innego, jak do-
świadczyć dostrojenia na własnej skórze, a entuzja-
stom poprzednich edycji – wzbogacić się o kolejne 
przeżycia z zakresu muzykoterapii.

* * *
fter the shower of stimulants in the opening 

day, the organizers give space to catch a bre-
ath. The Sound SPA, sometimes called the so-

und massage, uses music with natural frequencies for 
therapeutic and relaxing purposes. It employs archa-
ic, ethnic instruments- Tibetan gongs, imitating so-
unds present in natural habitat. All of this is build on 
knowledge and long practice. Our Festival offers the-
se classes for a reason. The audience have a space to 
“reset”, gather thoughts, zone out or to reach your 
own “after-performance katharsis” in the best condi-
tions for that. You can treat it as a therapeutic expe-
rience, spiritual, find the elements necessary for sel-
f-development or to just play with your conscio-
usness. The range of opportunities is infinite. The re-

ceiver gets to take matters in their own hands, gets  
a chance to animate themselves in their own way – 
“to guide the listener instead of triggering specific re-
actions” – as the author described.
 Tomasz Niewiadomy got interested in healing with 
music when he became a dad. Together with the chan-
ge of priorities came the change of speciality – so from 
estrade musician, he focused on music therapy.
 The direction of his professional interests consi-
sts of the knowledge of music, anatomy, psychology, 
biology and culture. Niewiadomy with his workshop 
Organic Art Syntomy (est. 2004!) focuses on a deep 
spirituality of a human, their complex form, biological 
rhythm, harmony in nature and music. With a holistic 
approach, he looks after the existence of every parti-
cipant. He also works with disabled people and helps 
them with rehabilitation. In free time he chews cloves 
instead of chewing gum – he gave us some during co-
nversation.
 In sessions, he freely moves from deep, pervasive 
sounds of Tibetan gongs; brass bowls imitating ho-
oting of owls to high sounds of flutes and peculiar 
string instruments. In contrast to Maciej Hanusek- 
host of The Sound SPA from previous editions – Nie-
wiadomy enriches the concert in his own vocal, scen-
ted candles and more of exotic instruments! It’s safe 
to say that in that way he holds listener’s hand and le-
ads them and assists them with everything they want 
to achieve during the session.
He knows exactly what to do.
 Habitual doubters can only come and tune themse-
lves with the sound; enthusiasts of previous editions’ 
SPA – come and feel the new experience!

A



Robert Solski, translated by Mirka Zdral

Lubię teatr, bo gdy nakładam brokat na twarz, kradnę światu trochę kolorów. Zostawiają one stałe 
miejsca, gdzie spędzają większość swojego cennego (bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że taki 
właśnie jest) czasu i mienią się na moich rzęsach, brodzie i policzkach.

olory te w danej chwili są niedostępne dla ni-
kogo innego, a przynajmniej nie w pełni; stają 
się moimi osobistymi wspólnikami w tej naj-

piękniejszej ze zbrodni – zbrodni w afekcie, jakiej 
dopuszcza się sztuka na szarym, niebędącym w sta-
nie nigdy ujrzeć jej w pełnej krasie człowieku. Każde  
wypowiedziane słowo, zatrzepotanie rzęsami, mru-
gnięcie okiem i uśmiech bierze czynny udział w tym 
przestępstwie ( – odpowiedzialność zbiorowa – orzeka 
sędzia, stukając młotkiem o scenę, po czym szeptem 
dodaje: dożywocie). Każde w tym samym stopniu przy-
czynia się do kradzieży cudzej (chyba nie myśleliście, 
że należącej tak samo do nas wszystkich) palety barw  
i do rozprowadzania jej owoców po widowni, widow-
ni, która spogląda na mnie jak stado wygłodniałych 
wilków (wszyscy tak naprawdę pragniemy czasem 
odrobiny koloru, prawda?). Nie zawsze daję im do-
kładnie to, czego chcą, to prawda, ale kradzieże rzad-
ko kiedy idą zgodnie z planem – jestem w tym nowy, 
muszę się jeszcze wiele nauczyć. Ale tak to właśnie 
wygląda – to wieczna nauka metodą prób i błędów, 
gdzie na każde wypowiedziane z ładną dykcją słowo 
czeka dziesięć przejęzyczeń, nie stanę się w tym do-
bry od razu. Ale właśnie dlatego śpiewam, biegam  
i krzyczę – widowisko musi trwać, a trwa jedynie wte-
dy, gdy wymiana barw pozostaje niezakłócona i ni-
czym nieprzerwana. 
 Lubię teatr, bo na scenie nawet moje puste serce 
wydaje się być bardziej kolorowe. Czuje, jakby miało 
prawo marzyć – przez godzinę nie jest już tylko moje. 

* * *
hese colors in that moment are not available 

for anyone but me, at least not fully; they be-
come my personal partners in this most beau-

tiful of crimes - a crime in affect, which are is allowed 
to make on gray, unable to see her in her full glory 
human. Every spoken word, every flutter lashes, every 

wink and smile takes active part in this crime ( – group 
responsibility – says judge, knocking on the stage 
with his gavel, after that wispers: life sentence). Every 
one of them is stealing some ones (you didn’t think 
that it could belong to all of us in the same way, did 
you?) colour palette and spreading it over the audi-
ence, audience that looks on me like a pack of hungry 
wolves (since all of us needs some colour, don’t we?). 
Sometimes I don’t give them exactly what they want, 
but stealing rarely goes as planed – especially since 
I’m new to this, and still have a lot to learn. That’s how 
it looks – never ending studying by trial and errors, 
where for every well articulated word stands ten slips 
of the tongue, I can’t be instantly good at it. That’s 
why I’m signing, running and screaming – show must 
go on, and it does only when the exchange of colours 
stays undisturbed and uninterrupted.
 I enjoy theatre, since on stage even my empty heart 
seems to be more colourful. Feeling as if it have the 
right to dream – for an hour it is not only mine.

Wymiana barw

K

Changing of Colours
I like theatre because when I put glitter on my face, I steal a little bit of color from the world. 

They leave their fixed places, where they spend most of their precious (because I think no one 
doubts that’s what it is) time and sparkle upon my lashes, beard and cheeks.

T



Z Papahemą rozmawiały: Julia Hejcelman i Marcelina Widz

Początek jest dynamiczny, a tragiczna historia, do której dążymy, wymaga powagi. Wtedy trzeba 
stanąć i powiedzieć. Nie potrzeba więcej zabiegów, w pewnym momencie się to wyczerpuje. 
Więcej byłoby nieznośne. Są rzeczy, o których się mówi. I tyle.

Rzeczy, o których się mówi

Animo: Mój profesor wielokrotnie powtarzał, że nie 
powinniśmy nigdy patrzeć na dzieło jako na twór 
konkretnego artysty, nie sugerować się jego pogląda-
mi czy biografią; traktować sztukę jako byt oderwany 
od twórcy, samodzielny i skończony. Czy w Skłodow-
skiej. Radium girl tkwiła jednak cząstka was samych? 

Papahema: Jako teatr niezależny mamy ten przywilej, 
że współtworzymy sztuki o tematyce, która nas do-
tyka i interesuje. Z racji tego, że tworzymy swój wła-
sny, niezależny teatr, mamy to szczęście, że możemy 
wspólnie wpływać na ostateczny kształt spektaklu. 
Bo my współpracujemy, a nie poddajemy się całkowi-
cie – i dlatego do spektaklu możemy przemycić sporo 
siebie. Zależy nam jednak na tym, żeby tworzyć sztu-
kę zadawania pytań, a nie obrzucania odpowiedziami.

A: Ale te poglądy było czuć w spektaklu, wylewały się 
z niego, były bardzo jednoznaczne.

P: Nawet jeśli, to nie są one narzucające się. Wycho-
dzimy z założenia, że teatr powinien skłaniać do re-
fleksji na dany temat, a nie rzucać konkretną tezą. 

A: Byliście przecież mocno intertekstualni. Wiele wąt-
ków traktowaliście pobieżnie – były fragmenty, przez 
które przebiegaliście, nie zgłębialiście ich. Czy to wy-
nikało z oporów przed powiedzeniem czegoś wprost, 
czy była to próba uniknięcia postawienia pewnej tezy?

P: Z naszych rozmów wyniknęło, że biografia Skło-
dowskiej jest na tyle bogata, że linearne opowiedze-
nie jej historii byłoby zbyt trudne. Dlatego postawili-
śmy na strukturę kolażową.

A: Czy w sztuce opowiadacie tylko historię Skłodow-
skiej, czy mówicie o człowieku publicznym w ogóle? 
A może i o tym, i o tym?

P: Przyświecała nam myśl, że opowiadamy czyjeś ży-
cie. Ta uczciwość wobec biografii, którą próbujemy 
opowiedzieć, jest dla nas priorytetowa. Staraliśmy się 
uniknąć zawłaszczenia życia, narzucenia idei, która 
jest dolepiona do biografii. Nie chcieliśmy jej nadurzyć 
i wykorzystać wbrew cudzym poglądom. Stąd obec-
ne w spektaklu fragmenty dzienników Skłodowskiej.

A: Takie dystansowanie się nie jest przypadkiem umy-
waniem rąk?

P: Nie mamy prawa do osądzania Skłodowskiej. Dlate-
go też zdecydowaliśmy się na zabieg, dzięki któremu 
każdy z nas ją zagrał. Dzięki temu, jest ona wieloraka, 
migotliwa. Ilu ludzi, biografów i twórców, tyle jest po-
mysłów na nią. Odegranie jej przez jedną osobę by-
łoby jej zawłaszczeniem, daniem jej konkretnego cia-
ła, wrażliwości, myśli. Istotne było pokazanie, jak bar-
dzo pojemna była, różna na wszystkich etapach życia, 
nieoczywista. Że mieści się w niej niesamowicie dużo 
refleksji, poglądów, pokus. Maria znaczyła sobą tak 
dużo, że miała wpływ na kreowanie myśli. Do tej pory 
ma. Jest przyczynkiem do powiedzenia czegoś więcej 
– także o nas samych. Była i cały czas w nas jest. Po to 
właśnie robimy teatr.


