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Robert Solski, translated by Mirka Zdral

ierwszy z nich – skierowany do dzieci Wilk i sie-
dem koźlątek, czyli sprawa dla pana K – zrobił 
na mnie bardzo pozytywne wrażenie, nic dziw-

nego więc, że na kolejną, tym razem przeznaczoną 
dla nieco dojrzalszego widza produkcję czekiwałem  
z niecierpliwością, obdarowując całą grupę (a zwłasz-
cza jej polski akcent, czyli rewelacyjnego Arkadiusza 
Poradę) dużym kredytem zaufania. I z wielką radością 
informuję, że nie ma mowy o rozczarowaniu; sztuka 
„Lachensów” odnajduje doskonałą równowagę mię-
dzy czerpaniem z kultowej powieści Miguela de Ca-
rvantesa, a opowiedzeniem nowej historii starca na 
łożu śmierci, który z nostalgią spogląda na swoje ży-
cie i jego najbardziej zapadające w pamięć momenty 
jako najsłynniejszy błędny rycerz w historii.
 Don Quijote jednak to przede wszystkim rewe-
lacyjne widowisko stricte teatralne, które nigdzie 
nie wybrzmiałoby tak dobrze, jak właśnie na scenie. 
Grupa daje wyraz swojego profesjonalizmu – w koń-
cu „Teatr Śmiechu” istnieje już od 27 lat – i doskona-
le zdaje sobie sprawę ze wszystkich jej zalet jako na-
rzędzia przekazu i oglądanie poczynań występują-
cych w głównych rolach Porady wraz z Irene Winter  
i Björnem Langhansem to czysta przyjemność. Jedno-
cześnie jest to również najlepsze przedstawienie, ja-
kie dane mi było mi obejrzeć dotychczas w Kwidzynie 
i bez wątpienia jedna z pereł osiemnastej edycji.
 Spektakl rozpoczyna się w momencie, gdy niedo-
magający zdrowotnie bibliofil Alonso Quixano (znany 
niegdyś jako Don Quijote de la Mancha) rozpoczyna 
swoją poranną rutynę – rutynę jednak nieprzebiega-
jącą tak sprawnie jak kiedyś przez starcze życie, któ-
re wyraźnie daje mu się we znaki. Zaczytujący się całe 
dnie w powieściach Alonso wciąż żyje światem wspo-
mnień, gdy był młody i awanturniczy; ze szczegól-
nym uwielbieniem starzec lubi zaś wracać myślami do 
swojej walki z „olbrzymami”, w której towarzyszył mu 
również wierny giermek i przyjaciel – Sancho Pansa.

 Cała fabuła opowiedziana jest przy akompaniamen-
cie klarnetu smyczkowego Brandenburskiej Filharmo-
nii, która wykonuje na żywo utwór Georga Philippa Te-
lemanna – Don Quichotte Suite; i to właśnie ten utwór 
będzie przygrywał przez lwią część trwania przedsta-
wienia, jemu również spektakl zawdzięcza swój tytuł. 
 Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to bar-
dzo pomysłowe rozwiązanie przez twórców proble-
mu dwujęzyczności. Przedstawienie ewidentnie ory-
ginalnie napisane było w języku niemieckim, grupa 
Theater Des Lanches postarała się jednak, by i rów-
nież polska publiczność mogła czerpać z niego satys-
fakcję i nie napotkała językowej bariery mogącej za-
burzyć jego odbiór. Postanowiono więc opowiedzieć 
historię nie w tylko w dwóch, ale i w trzech językach 
– i mimo, że niemiecki zdecydowanie wiedzie pierw-
sze skrzypce, hiszpańskie wstawki (cytaty pochodzą-
ce prosto z kart powieści) wraz z polskimi wtrącenia-
mi w wykonaniu Arkadiusza Porady (które skutecz-
nie wywołują ogromne salwy śmiechu i poruszenie) 
nadają całości bardzo specyficznego, ale i niezwykle 
rozrywkowego charakteru.
 Bo to właśnie rozrywką i, składającym się na nią 
humorem, cały spektakl stoi – jak się okazuje, grupa 
swój przydomek „Teatru śmiechu” nosi zdecydowanie 
nie bez powodu. Opowieść  jest poprowadzona z du-
żym przymrużeniem oka; tylko takie słowa nasuwają 
się na myśl w momencie, kiedy głowę rumaka Don Ki-
chota – Rosynanta – odgrywa miotła wraz z nałożo-
nym na nią wiadrem. Absurdalny humor wraz z traf-
nym komizmem słownym i sytuacyjnym przywodzi na 
myśl skecze Monty’ego Pythona – ciężko prosić o lep-
szy komplement, jeśli mówimy o spektaklu aspirują-
cym do rozbawienia jak największej grupy odbiorców 
jak najniższym kosztem.
 Kichot zdecydowanie jednak nie należy do produk-
cji niskobudżetowych, wykonanie technicznie stoi 
bowiem na bardzo wysokim poziomie. Dużą rolę na 
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Don Quijote wg Telemann’a 
to już drugi z kolei spektakl 
w wykonaniu niemieckiej 
grupy Theater Des Lachens, 
jaki zaprezentowany został 
publiczności na tegorocznej 
edycji festiwalu ANIMO.

Teatr
śmiechu



scenie odgrywa wiatr i jego wykorzystanie, zwłasz-
cza w odniesieniu do dużych, białych zasłon, któ-
re na przestrzeni trwania spektaklu przyjmują wie-
le różnych postaci. Najbardziej zapadającą w pamięć 
sekwencją okazało się być dla mnie ukazanie marze-
nia sennego Don Kichota, w którym zaczyna on la-
tać – i to właśnie poruszane przez małe, ustawione 
na bokach sceny klimatyzatory zasłony służą mu wte-
dy za skrzydła. Duże wrażenie robi również animowa-
nie przez troje aktorów lalki przedstawiającej głów-
nego bohatera, zwłaszcza przez jej imponujące roz-
miary. Dodając do tych wszystkich imponujących ele-
mentów wspomnianą już wcześniej muzykę, otrzy-
mujemy naprawdę ciekawą, niekonwencjonalną arty-
styczną mieszankę, przede wszystkim jednak – świet-
ne widowisko warte długiego aplauzu i wracania do 
niego myślami, które potrafi trzymać naszą uwagę 
mimo pozornej wtórności przez przekazywanie tych 
samych prawd, co de Cervantes w swojej siedemna-
stowiecznej powieści.
 Podsumowując, Don Kichot w wykonaniu Te-
atru Śmiechu to spektakl zdecydowanie dla każdego 
– zarówno dla tych zaznajomionych z oryginalną hi-
storią rycerza z La Manchy, jak i tych, którzy znają ją 
tylko z tytułu. Wytworzona na scenie przez Theater 
Des Lanches energia jest jedyna w swoim rodzaju – 
szkoda, że dane było mi jej doświadczyć jedynie przez 
siedemdziesiąt minut.



irst one – aimed at children Wolf and seven 
yeanlingsor the case for Mr K – made a positive 
impression on me so it’s not unusual that I ea-

gerly awaited for next production, this time targeted 
at a bit more mature viewer, gifting whole group (and 
especially it’s Polish accent known as Arkadiusz Po-
rada) with great trust. And I’m overjoyed to inform 
that they deliver, performance of „Lachens” finds 
perfect balance between drawing from iconic novel 
by Miguel de Carvantes and telling a new history of 
graybeard on his deathbed who looks back at his life 
and his most memorable times as famous knight-er-
rant with a sense of nostalgia. 
 Don Quijote is however first and foremost an 
amasing stricte theatrical pageant that wouldn’t be 
anywhere as good as on stage. Group expresses their 
proffessionalism – after all „Teatr Śmiechu” already 
exists for 27 years – and realizes all thiers assets as 
medium and watching Porada performing  alongside 
Irene Winter and Björn Langhans is pure bliss. At the 
same time it is the best performance that I had seen 
thus far in Kwidzyn and without a doubt one of gems 
of eighteen edition.
 Spectacle begins when weak and sickly bibliophile 
Alonso Quixano (once known as Don Quijote de la 
Mancha) starts his Morcing rutine – one that no long-
er goes as smoothly because of elderly life that clearly 
takes a toll on him. Entering the spirit of his reading 
Alonso still lives in world of memories when he’s been 
young and adventurous, old man especially likes to 
contemplate his Wight with „gigants” during which 
accompanied him his devoted squire and friend – 
Sancho Pansa.
Storyline was told with accompaniment of string 
quartet form Branderburg’s Philharmony that per-
form live Georg Philipp Telemann’s – Don Quichotte 
Suite, and it is precisely that melody will be played for 
lions share of spectacle moreover it’s the reason for 
plays name.
 Frist thing that you need to take into consideration 
is solving problem of bilingualism in a inventive way. 
It’s obvious that spectacle was originally written in 
German, Theathre des Lanches, however made an ef-
fort to enable Polish audiencje to derive satisfaction 

and not run up against language barier that could dis-
turb it’s reception. It’s been decided to tell the story 
not in two nut three languages – and despite the fact 
that German’s still very much a main one, Spanish 
inserts (quotes from novel) as well as Polish interjac-
tions by Arkadiusz Porada (that never fail to amuse 
and agitate) gives whole spectacle really specific but 
light character. 
 Because it’s entertainment and humor keeps spec-
tacle running – as you can see group it’s alias „Teatr 
Śmiechu” carries not without a reason. The story is 
lead with rather big grain of salt that’s only thing that 
comes to mind when when Don Quichot’s horse’s – 
Rosynanta’s – head is made of broom with bucket put 
on top. Absurd humor merged with on spot word and 
situational comism make you think of Monthy Py-
thon’s skits – it’s hard to ask for a better komplement 
if we’re talking about a spectacle aspiring to entertain 
the most people by the east ef fort.
 Quichote however definately don’t belong to low-
budget productions since backstage is on hish stand-
ard. Large role on stage takes on wind and it’s usage 
especially in relation to great white curtains that for 
the duration of spectacle Take on many diffrent char-
acters. For me the most presistent sequence turned 
out to be disclosure of Don Quichote’s dream dur-
ing which he begins to fly – and it’s precisely moved 
by small, placed on side of the stage air conditioners 
while curtains serve him as makeshift wings. Great 
impression also makes animating by three actors of 
puppet representing out main Hero, espetially it’s 
enormous size. Adding to all that impresive elements 
mentioned erlier music, we’ll get inconventional ar-
tistic mash-up, most off all however – great spectacle 
worth second round of applouse and revisiting it in 
our thoughts, that can catch our attention, despite 
apparent devirative nature, by conveying same truth 
as de Cervantes did in his seventeenth century novel.
 To sum it up, Don Quichot by Teatr Śmieszek is  
a spectacle definitely for everyone – both these famil-
iarized with original history of La Mancha’s knight and 
these who knowi t only from title. The energy created 
on stage by Theathre des Lanches is unique – it’s a pity 
I was only able to experience it for seventy minutes.   

Theatre of Laughter
Telemann’s Don Quijote is already second spectacle presented by German group Theater des Lachens during this 
years editio of ANIMO festiwal.
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Grecka 
miniatura
Nadia Pomierska

4 października o 17:30 w zamku, grecki teatr Antama-
pantahouthe zabrał nas w magiczny wiejski świat elfów 
przedstawiony w zgniłej, stonowanej kolorystyce.

la widza była to świetna okazja na oderwanie 
się od rzeczywistości i zagoszczenie w no-

wym uniwersum. Opowieść o młodym, niedo-
cenionym pomocniku młynarza, który marzy o zosta-
niu wirtuozem skrzypiec rozgrywa się na drobnych, 
otwieranych w odpowiednim czasie skrzyniach-sce-
nach. Piękna muzyka dodaje mu klimatu a mówione 
wstawki z polskim tłumaczeniem rozjaśniają fabułę 
spektaklu. 
Lalkarze stopniowo wprowadzają nas w krainę muz  
i elfów. To one pomagają chłopakowi w spełnieniu 
marzenia, co nie podoba się staremu pijanemu mły-
narzowi.
 Czujecie tę atmosferę? Swojskie mini-krajobrazy, 
profesjonalna, tradycyjna animacja lalki i rozczula-
jąca historia o sięganiu gwiazd sprawia, że Chłopiec  
o magicznych palcach jest bardzo przyjemnym, zo-
stawiającym widza w spokojnym, sielankowym na-
stroju spektaklem.
A jeśli nie ma elfów, to je sobie wymyśl. 

Greek 
miniature

was a great opportunity for viewer to peel 
away from dailiness and appear in new uni-
verse. A tale of young underestimated mil-

ler assistant who’s dream is to become violin adept 
takes place on petite chase-scene open at just the ri-
ght time. Lovely music adds flavour and oral inserts 
containing Polish translation illuminates spectacles 
story line. Puppeteers slowly introduce us to the land 
of elves and muses. They’re the ones to help lad in ful-
filling his dream what doesn’t bode well with drunk 
miller.
 Can you feel the atmosphere? Folksy mini-scene-
ry, professional, traditional puppet animation and to-
uching story about reaching for stars makes A Boy 
with magic fingers distinctly jolly pageant leaving 
spectator in leisurely bucolic mood. And if there are 
no elves around just make them up.

IT
October 4th at 5:30 PM in castle, Greek theatre Antama-
pantahouthe took us into a magical rural world of elves 
depicted in moulder muted colours.
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„Building puppets 
  in a fucked up world”

Palianychka Oleksii

Ten artykuł powinien zostać opublikowany w pierwszym numerze festiwalowej gazety, ale w tym czasie 
brakowało mu jednego bardzo ważnego szczegółu. Spacerując po holu teatru, oglądając wystawy lalek Jamesa 
Davisa i Illarii Comiso, można było opisać rodzaje lalek, imiona klasycznych postaci, materiały, z których 
zostały wykonane, można było też porównać lalki dwóch mistrzów... nie można było uczynić jednego. 
Dostrzec historie kryjące się za ich autorami.

odczas festiwalu historie te zaczęły się poja-
wiać stopniowo. Najpierw pełna wigoru, szalo-

na tęsknota za eksperymentami (każdy, kto był 
na warsztatach z budowy maski, zrozumiałby) Illarii, 
następnie powściągliwy i czasami nieśmiały charak-
ter Jamesa. 
 Właśnie dlatego pierwszym wrażeniem z wystaw 
była różnica – jedna z nich wygląda bardziej nowocze-
śnie i eksperymentalnie (hipisi z dredami i punkowcy 
z irokezami), podczas gdy druga jest bardzo powścią-
gliwa; w niektórych miejscach zbliża się do tradycyj-
nej reprodukcji bohaterów włoskiego wesołego mia-
steczka.
 Lalka dla Jamesa Davisa polega raczej na przyję-
ciu ścieżki Tao niż na stworzeniu własnej poprzez kult 
osobowości. Jego pierwszą pracą była drewniana za-
bawka dla jego córki. Potem powiedziano mu: „Wy-
gląda jak Pinokio, można na tym zarabiać” (James nie 
był wtedy zbyt dobrze zaznajomiony z lalkami). Prze-
szedł więc do sztuki robienia lalek teatralnych, aż w 
końcu został mistrzem tradycyjnych włoskich posta-
ci – Pulcinella, Arlekina, Tarlequina...
 Historia Ilarii Comisso sprowadza się do jednego 
– pracy, w której to wypoczynek jest porównywany 
do przerw na lunch i sen. Przynajmniej takie wrażenie 
sprawia rozmowa z nią.
Na pytanie „Czym dla ciebie jest lalka?” odpowiada: 
„wszystkim”. Niektórzy artyści korzystają ze spekta-
kli, wystawiając je wielokrotnie, natomiast Ilaria – ni-
gdy. Nawet podejście do jej warsztatów było ekspery-
mentem, przygotowanym specjalnie na festiwal.
 Lalki bez aktorów nie są zbyt gadatliwe. Jednak bez 
opowieści kryjących się za nimi tracą na wartości, po-
zostając jedynie bezwartościowymi kopiami obrazów 
znanych artystów.



  «building puppets 
      in a fucked up world»
(статус Ілларії Коміссо у facebook)

Ця стаття мала ввійти в перший номер газети фестивалю, але на той час для її написання 
не вистачало однієї дуже важливої деталі. Прогулючись в фоє театру, розглядаючи 
виставки театральних ляльок Джеймса Давіса та Ілларії Коміссо у Великому театрі, можна 
б було описати типи цих ляльок, імена класичних персонажів, матеріали з яких вони 
виготовлені, також можна було б порівняти ляльки двох майстрів, але не можна було 
розповісти глядачу головного – історії. 

BХОДІ фестивалю ці історії почали промальову-
ватися через несамовиту енергійність та спра-
глість до експеременту (хто був на воркшопі 

творення маски, той зрозуміє) Ілларії та через стри-
маний і подекуди, можливо, сором’язливий характер 
Джеймса. Відтак буде справедливим спостереження 
після першого враження від виставок, що одна з них 
виглядає більш сучасною та експерементальною 
(растафарі з дредами та панки з ерокезами), в той 
час як друга є дуже стриманою і подекуди наближа-
ється до традиційного відтворення персонажів  іта-
лійського ярмаркового театру Дель Арте. 
 Лялька для Джеймса Давіса – це радше прийнят-
тя шляху Дао, аніж творення свого я через культ осо-
бистості. Його перша робота – це дерев’яна іграш-
ка зроблена для дочки. Потім йому сказали: «Схо-
же на Пінокіо, ти можеш цим заробляти» (на той 
час Джеймс не надто розумівся на ляльках), – так він 
прийшов до мистецтва виготовлення театральної 

ляльки і зокрема реалізувався як майстер традицій-
них італійських персонажів (Пульчінелло, Арлекін, 
Тарталья та ін.).
 Історія Іларії Коміссо зводиться до єдиного – це 
робота в якій дозвілля уподібнюється перервам на 
ланч та сон. Принаймні таке враження лишається 
після розмови з нею. На питання: «Що для тебе ляль-
ка?», – вона відповідає: «Це все». І коли значна части-
на людей час від часу повертається до вже прожитих 
тем (постановка того ж спектаклю в різних театрах  
в різний час), то Іларія ніколи не повторює одну й ту 
ж роботу двічі. Навіть її підхід до проведення ворк-
шопу був експериментом для неї самої, зробленим 
спеціально під фестиваль. 
 Ляльки без актора не надто схильні до розмови.  
В той час як ми мислимо категоріями історій, без 
яких все втрачає свою вартість, подібно добрим ре-
плікам картин знаменитих художників. 



woją przygodę z formą wykładu teatralizowa-
nego zaczęła w 1999 roku. Zaczęło się od pro-
jektów współrealizowanych z jej studentami.  

Z czasem, zyskały one zupełnie nowy kształt. W czasie  
18 Międzynarodowego 14 Festiwalu ANIMO doktorka  
i nauczycielka uniwersytecka Ewa Tomaszewska pro-
wadziła swoje warsztaty z surrealizmu przez trzy dni. 
Ich przebieg był zaskakujący – od samego począt-
ku szokowała uczestników, przekazując im wiedzę 
na temat dadaizmu i surrealizmu w nowatorski, nie-
tuzinkowy sposób. Warsztaty dalekie były od natło-
ku suchych faktów, jakie przekazywane są młodzieży  
w czasie tradycyjnych zajęć. Bo Tomaszewska, jak 
sama podkreśla, właśnie do młodzieży chce trafiać naj-
bardziej. Swoje warsztaty nazywa wykładami teatra-
lizowanymi bądź monodramami. Podczas ich trwa-
nia uczestnicy mogli między innymi poznać historię 
ruchu dadaistycznego i surrealistycznego, przyjrzeć 
się surrealistycznemu spektaklowi, a nawet stworzyć 
swój własny, dadaistyczny wiersz. Tomaszewskiej od 
zawsze zależało, aby jej wykłady umożliwiły przenika-
nie się świata szkoły i świata teatru. Jej zdaniem ob-
cowanie młodych ludzi z teatrem może być ważnym 
bodźcem do ich dalszego rozwoju. Bo „musimy two-
rzyć momenty, w których czujemy”. 
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Dada is.

Julia Hejcelman, Wiktoria Białonoga

Coś działa dużo lepiej, gdy jest z zaskoczenia, ten szok 
wprawia w akcję, a potem trzeba ich w tym szoku utrzy-
mać – o wykładzie z surrealizmu i dadaizmu opowiadała 
Ewa Tomaszewska.

Somethings work way better when unexpected, that jolt 
set in motion and then you need to keep them shocked – 
lecture about surrealism and dadaism as told by Ewa To-
maszewska.

er adventure with shape of theatrical lecture 
started in year 1999. It all begins with project 
cocreated with her students. In time they 

gained a new form. During 14 International 18 ANIMO 
Festival doctor and University teacher Ewa Tomasze-
wska carried on her workshops for three days. It’s 
course was unexpected – from the very beginning 
she shocked participants showing them knowledge 
of dadaism and surrealism in innovative way. They 
where far from boring infoglut that’s usually given 
to youth during classic lectures. That’s because To-
maszewska, as she empathizes, most of all wants to 
connect with the younger people. She calls her work-
shops theatrical lecture or monodrama. During it the 
participants could learn about history of dadaist and 
surrealist movement, peer at surrealist spectacle and 
even create their own dadaist poem. Tomaszewska 
always wanted her lectures to help permeate the 
school world with theater. In her opinion consorting 
younger generation with theater may be an important 
stimulus for their future growth. Because „we need to 
create moments during which we feel”.

H

Dadaism.



Wywiad z Ewą Tomaszewską z okazji promocji książki Lalki. Tam i z powrotem 
przeprowadzili studenci Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Lalka to przedmiot
Studenci: Skąd Pani jest? Czym się 
Pani zajmuje?

Tomaszewska: Pochodzę ze Ślą-
ska Cieszyńskiego, gdzie pracu-
ję od 30 lat na Uniwersytecie Ślą-
skim na wydziale Sztuki i Nauk o 
Edukacji ze studentami Animacji 
Społeczno- Kulturalnej. Wiąże się 
to z pracą naukową. Piętnaście lat 
temu pierwszy raz wzięłam udział 
w konferencji w Ołomuńcu, gdzie 
przygotowywałam materiał na te-
mat czeskich twórców w polskim 
teatrze. Był to początek zbierania 
materiałów do mojej książki.

S: Proszę nam wyjaśnić tytuł Lalki. 
Tam i z powrotem? Skąd taki po-
mysł?

T: Lalki, ponieważ jestem lalka-
rzem z zawodu i z zamiłowania. 
Skończyłam Wyższą Szkołę Te-
atralną w Białymstoku, dzięki cze-
mu szczególnie interesuję się te-
atrem lalek oraz teatrem dla dzieci 
i młodzieży. Właśnie dlatego napi-
sałam o lalkarzach, o tym co dzie-
je się w teatrze lalek w kontekście 
kooperacji, wymiany doświad-
czeń czy inspiracji między teatrem 
polskim, czeskim i słowackim. Do-
datkowo mieszkam na Śląsku, 
więc interesuje mnie głównie to, 
co dzieje się w tym regionie. Acz-
kolwiek w swojej książce odwołu-
ję się także do innych ośrodków 
w Polsce, gdzie pracowali czescy  
i słowaccy twórcy. Tym bardziej, że 
w Polsce jest „bum” na artystów 
zza granicy i to właśnie oni zdoby-
wają liczne nagrody na naszych fe-
stiwalach i konkursach. I już od lat 
trzeba było dokonać opisu tej sy-

tuacji, stąd moja próba podniesie-
nia tego tematu. Oczywiście ogra-
niczyłam się tylko do Czechów  
i Słowaków, dlatego, że Oni są 
nam bliżsi. W związku z tym chcia-
łam pokazać naszą wieloletnią 
współpracę. 

S: A Tam i z powrotem?

T: Przez długi czas, ze względu na 
historię polskich lalek, uważaliśmy 
Czechów i ich teatr za wzór do na-
śladowania. Na bazie obserwacji 
ich pracy budowaliśmy nasz wła-
sny teatr lalek. Oczywiście nie jest 
to do końca prawda, ponieważ po 
II Wojnie Światowej stworzyliśmy 
teatr lalek, który był absolutnie au-
tonomiczny i oryginalny przez to, 
że nie mieliśmy wcześniej żadnej 
tradycji, a jeśli już – to w szcząt-
kach. Osoby interesujące się lal-
kami robiły co chciały, nie miały 
żadnych ograniczeń, ponieważ nie 
wiedziały, że jakiekolwiek są.
Natomiast w Czechosłowacji po 
wojnie sytuacja była trochę inna. 
Oni ugrzęźli w swojej wielowie-
kowej tradycji i nie potrafili zna-
leźć dla siebie takiej trampoliny, 
by móc się z niej wyrwać. A jak 
wiemy, czasy socrealizmu nie były 
sprzyjające dla poszukiwań arty-
stycznych. Wskutek czego Czesi 
mieli z tym poważy problem. Wte-
dy niespodziewane tchnienie i po-
mysły znaleźli u nas, w naszym te-
atrze. Trzeba podkreślić, że nie 
tylko w polskim ale również...  
w rumuńskim. Generalnie rzecz 
biorąc, był to splot różnych inspi-
racji ale z pełnym przekonaniem 
mogę powiedzieć, bazując na roz-
mowie z Czechami, że dla nich in-

spirujące było spotkanie z polski-
mi artystami, studentami. Niektó-
rzy przyjeżdżali do Polski i uczy-
li się teatru. Petr Nosálek zakochał 
się w polce i przyjechał za nią do 
Polski. Zobaczył wtedy teatr Do-
rmana, Kantora, Szajny, a przede 
wszystkim teatr Grotowskiego. 
Pomimo tego, że nie rozumiał nic 
z tego, co widział, to było to dla 
Niego tak fascynujące, nowe i nie-
oczekiwane, że całkowicie zmieni-
ło to jego myślenie o teatrze. Więc 
to nie jest tak, że teatr czeski, cze-
chosłowacki wpłynął na nas, tylko 
to właśnie nasz teatr w dużej mie-
rze był inspiracją dla nich. Oczywi-
ście Oni wiele rzeczy od nas prze-
jęli, co próbuję pokazać w mojej 
książce.
Później wszystko się zakorzenia, 
zmienia i staje się częścią czecho-
słowackiego teatru. Niespodzie-
wanie w latach 80. Oni przyjeżdża-
ją do Polski ze swoimi spektakla-
mi, które mają cechy naszych daw-
nych przedstawień. I to jest dla 
nas nowym odkryciem, bo w mię-
dzyczasie w naszym teatrze nastą-
pił regres, upadek ducha. Co spra-
wia, że my na ich spektakle patrzy-
my jak na fenomeny, fantastyczne 
przedstawienia i się nimi zachwy-
camy, inspirujemy. Dlatego tytuł 
brzmi Tam i z powrotem, ponie-
waż są to takie fale inspiracji, które 
przechodzą z jednej strony na dru-
gą, no i to jest chyba normalne.

S: Mówiła Pani o inspiracji – skąd 
inspiracja do napisania książki, 
opisania historii?

T: Tak jak mówiłam, inspiracją 
jest to, że czescy i słowaccy arty-



ści, głownie scenografowie i reżyserzy są w tej chwi-
li obecni. Oczywiście kompozytorzy też, ale to wła-
śnie scenografowie robią dziesiątki scenografii. Nie 
tylko w lalkach, ale również w dramacie czy operze. 
Są wszędzie. Mówimy tu o Polsce i właśnie to jest za-
skakujące. Ktoś powiedział, że to inwazja (śmiech). 
Nie jestem pewna czy jest to inwazja, ale na pewno 
jest to dość niezwykłe. Wystarczy powiedzieć, że jest 
to jedyny przypadek w historii, kiedy nagle dyrekto-
rem, kierownikiem polskiej sceny staje się Czech – 
Karel Brožek. Został on kierownikiem artystycznym 
teatru lalek Ateneum w Katowicach a potem dyrek-
torem artystycznym jednego z najważniejszych pol-
skich teatrów – Wrocławskiego Teatru Lalek – został 
kolejny Czech, Jakub Krofta, który pracuje do dziś. Ra-
zem z nim przyjechała cała grupa młodych, czeskich 
twórców. Oni robią mnóstwo przedstawień, a z tego 
ośrodka rozjeżdżają się do innych. I tak to się toczy.
Właśnie to jest moja główna inspiracja a dokładniej 
to, że Oni są stale obecni. No i ktoś musiał to uchwy-
cić – padło na mnie. 

S: Odbiegając trochę od tematu książki, wspomnia-
ła Pani na początku, że darzy Pani uczuciem lal-
ki i teatr dla dzieci. I co jest dla Pani właśnie ta-
kiego przykuwającego uwagę czy interesującego,  
w lalce?

T: W lalce… długo by mówić, ale posłużę się tutaj 
pewnym określeniem, które sformułował mój nieży-
jący już profesor – Henryk Jurkowski, który zmarł jako 
bardzo wiekowy ale do końca życia zachował bar-
dzo młodego ducha. Kiedyś powiedział, że są rzeczy  
i przedmioty. Że to Bóg stworzył rzeczy, a ludzie two-

rzą przedmioty. I w tym wszystkim cudowne jest to, 
że za pomocą przedmiotów rozmawiamy z innymi 
ludźmi o rzeczach, o tych ideach. Że ta martwa mate-
ria w naszych rękach ożywa i staje się takim pośred-
nikiem, metaforą wszystkiego. Jeżeli ktoś czuje, że  
w przedmiotach kryje się jakaś moc, magia, to wi-
docznie jest lalkarzem. Oczywiście są tacy, którzy 
tego nie czują, nie dostrzegają, ale wtedy są nieco 
ubożsi od nas. Przynajmniej ja tak to widzę. Dlatego 
lalka – lalka to przedmiot.
A wracając do profesora, powiedział, że jest 
to przedmiot, czyli ucieleśnienie oksymoronu.  
A sprzeczność która jest w tym zawarta, jest właśnie 
istotą lalki teatralnej. 

S: Jest Pani związana z teatrem lalek ale i wykłada Pani 
również na Uniwersytecie Śląskim, więc co sprawia 
Pani więcej przyjemności i gdzie Pani więcej czerpie 
dla siebie. Z nauczania czy z lalkarstwa?

T: Szczerze mówiąc, tego nie można tak przed-
stawić. Ale w tym wszystkim wybrałam 
Was. Kiedyś pracowałam w teatrze lalek, ale  
z wielu względów rzuciłam to i zaczęłam pracować na 
uniwersytecie. Praca ze studentami daje mi tyle ra-
dości, tyle nieograniczonej inspiracji! Choć, jak sami 
wiecie, różnie to bywa. Raz lepiej, raz gorzej. Przy 
tworzeniu spektakli z wami możemy zaczerpnąć tyle 
inspiracji. A patrząc na obecnych aktorów, zawodow-
ców, są oni już momentami stereotypowi, bo robili to 
już sto razy i idą schematami. Natomiast student ni-
gdy nie idzie schematami. Właśnie to mnie inspiruje, 
buduje i pozwala mi zachować młodość. I za to Wam 
dziękuję.

http://www.tfo.upm.es/docencia/ArtDeco/dadaessay.jpg
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Palianychka Oleksii

Dla widza zaznajomionego z teatrem Cudowni mężczyźni 
z korbką Adama Walnego zainteresują przede wszystkim 
z powodu formy, zwykłego widza zaś pochłoną opowia-
dane przezeń historie.

ktor i reżyser w jednej osobie nazwał format 
swojego wydarzenia antyteatrem, ponieważ 
nie gra na scenie, a jedynie wyraża zdjęcia ry-

sowane na taśmach i wyświetlane na ekranie przez 
trzy projektory. Ponadto aktor monitoruje również 
intensywność światła każdego projektora i szybkość 
przewijania filmu. Rezultat przywodzi na myśl ogląda-
nie niemych filmów w formie pokazu slajdów.
 W chwili obecnej Pan Adam wystawia tylko dwa 
spektakle – Don Kichota i rycerskie historie (5 ko-
micznych opowieści o rycerstwie ujętym w żartobliwy 
sposób, czyli Błędny rycerz Andrzeja Waligórskiego).
 Rysunki, które zostały ręcznie zaprojektowane 
przez Adama Walnego, przypominają bardziej szkice 
lub rysunki małych dzieci i, pod pewnym względem, 
współbrzmią z estetyką ilustracji średniowiecznych 
rysunków napotykanych na ilustracjach podręczni-
ków szkolnych.
 Z pewnością jest to bardzo interesująca forma opo-
wiadania historii – baśni książek, legend. Ale to, co 
można z tym zrobić dalej, ogranicza się do wyobraź-
ni samego reżysera.
W tym wypadku – do nieograniczonej wyobraźni Ada-
ma Walnego.

CАМ актор і режисер в одному обличчі формат 
своєї імпрези назвав антитеатром, так як на сце-
ні не грає, а лише озвучує картинки, намальова-

ні на стрічках і спроектовані на екран через три про-
ектори. Окрім того актор ще слідкує за силою світла 
кожного проектору та швидкістю прокручування плів-
ки. В результаті перегляд антивистав більше схожий 
на перегляд німих кінофільмів через діапроектор. 
 На разі пан Адам має лише дві вистави – це Дон Кі-
хот та ті лицарські історії (5 комічних історій про ри-
царство шутів за текстами Анжея Валігурскєго «Błędny 
rycerz» Andrzeja Waligórskiego), що власне й були 
представлені цього разу. Малюнки, котрі проектують-
ся теж мальовані Адамам Вальним від руки, тому рад-
ше нагадують ескізи, або малюнки малих дітей, а та-
кож в дечому перегукуються з естетикою ілюстрацій 
середньовічних малюнків, що зустрічалися в ілюстра-
ції підручника в школі. 
 На разі, це точно є дуже цікава форма розповідання 
історій (казок, книг, легенд, реальної історії і т.д.), але 
що з цим можна зробити, то це питання певно що об-
межується хіба уявою самого режисера. 

З першого знайомства Вальни-Театр Адама 
Вального видається цікавим професійному 
глядачеві передовсім технологією виконання 
постанов, а звичайному глядачеві – історіями, 
що виконуються. Хоча, це лише перше 
враження, яке час буває помилковим.

оли театр руйнує 
правила театру



estem studentką drugiego roku Animacji społecz-
no-kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego wydziału 
Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Festiwal Ani-

mo w Kwidzynie jest dla nas obozem twórczym, zali-
czającym jeden z przedmiotów. We wtorek dołączy-
łam do grupy w Kwidzynie. Dzisiaj mija mój czwarty 
dzień tutaj i już wiem, że była to bardzo dobra decy-
zja, by jednak zmienić plany, spakować walizkę w go-
dzinę, rzucić inne obowiązki i przyjechać.
 W pierwszy wieczór byłam nieco zestresowana po-
znając nowe osoby i próbując się porozumieć w in-
nym języku, jednak mimo to byłam bardzo ciekawa co 
się wydarzy na warsztatach. Pierwszy dzień rozpoczął 
się od zajęć tworzenia masek i znowu byłam nieco ze-
stresowana oraz zagubiona patrząc, jak maski innych 
mają już kształt i ciekawy wyraz. Następnie bez więk-
szego zastanowienia chwyciłam różne materiały, któ-
re wydały mi się interesujące kolorem i fakturą. Po 
prostu zaczęłam tworzyć maskę, nadawać jej kształt. 
Pomysł przyszedł sam w trakcie tych działań. Gdy się 
nad tym teraz zastanowię, był to dla mnie pierwszy 
proces twórczy w którym uczestniczyłam.
 Właśnie... mówiąc o procesie twórczym: jesteśmy 
tu po to, by to przeżyć. Wejść w proces, otworzyć gło-
wę, poszukać inspiracji i pobawić się kreatywnością.
Pod koniec warsztatu nie sądziłam, że tak szybko so-
bie z tym poradzę, chociaż moja maska wymaga jesz-
cze poprawek i nie jestem do końca usatysfakcjono-
wana niedoprecyzowanymi szczegółami.
 Następne warsztaty były dla mnie największym 
odkryciem. Były to warsztaty Teatr mikrokina pro-
wadzone przez Gavina Glovera. Uczestnictwo w tym 
procesie twórczym (tworzenia etiud teatralnych opie-
rających się na naszych wspomnieniach z dzieciństwa 
za pomocą mikrokamer) było dla mnie tak zadowala-
jące, że aż ciężko mi to opisać. Starałam się nie wyry-
wać, jednak byłam tak podekscytowana, że nie chcia-
łam tych emocji tłumić.
 Spektakle, które oglądam, wywierają na mnie bar-
dzo duże wrażenie. Przeniesienie się w magiczny 
świat, zobaczenie lalek, scenografii, gry aktorskiej... 
jest to dla mnie niesamowite doświadczenie, że mogę 
wchodzić w ten świat i przeżywać to raz po razie i za-
wsze w inny sposób! Światło, dźwięk, dym, mimika 
– wszystko ze sobą współgra. Widzę różnorodność 

przedstawień. Tego, jaki ten świat jest inny. Jak wie-
le jest do opowiedzenia. Ile zawiera pięknych słów, 
dźwięków, kolorów, faktur. Mam nadzieję, że nie za-
pomnę tego wszystkiego, że te emocje zostaną ze 
mną na dłużej.
 Myślę, że jako przyszła animatorka muszę takie do-
świadczenia i przeżycia zbierać i, przede wszystkim, 
wyciągać z nich lekcje.
Chciałabym jeszcze dodać, że teatr jest moją pasją i 
już wcześniej miałam kontakt z warsztatem aktorskim 
oraz pracą z maską. Dlatego jestem w dobrym miej-
scu; czuję się tutaj, w Kwidzynie, jak ryba w wodzie. 
Potrafię i bardzo chcę uczestniczyć w warsztatach bo 
jest to dla mnie czysta przyjemność.
Jestem w stanie zrozumieć, że teatr dla kogoś to nie 
jego bajka. Niektóre osoby z mojej grupy nie czują 
tego w sposób, w jaki ja czuję. I nie ma w tym nic złe-
go! Obserwując ich na warsztatach cieszę się, że spró-
bowali i dali sobie chwilę artystycznego pobycia, we-
szli w proces twórczy, doszli do swojej granicy, zatrzy-
mali się nad nią, przetrawili, pokochali.
 Bo, nawet gdy nie czuje się ANIMO całym sercem, 
ponosi cię jakaś jego wewnętrzna energia.

J
Agata Synowiec

Czym jest dla animatora uczestnictwo w Festiwalu Animo? Jakie korzyści płyną dla nas z udziału  w zajęciach?

Obóz twórczy
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Stopka redakcyjna

Droga Redakcjo
Numer, który trzymają Państwo w rękach, jest ostatnim w tegorocznej edycji fe-
stiwalu.

Po latach męskiej dominacji w redakcji zapanowała era kobiet (no, prawie).
Za rok teatralna Seksmisja.

Nadszedł czas chaotycznej pracy redakcyjnej, wielozadaniowości, opóźnień z 
wydawaniem numerów, błędów wszelakiej maści. Wasze oczy przepraszamy za 
frendzle a Ilarię Comisso za błąd w nazwisku; za wszystkie brakujące przecinki i 
zjedzone kropki.
Przede wszystkim jednak, dziękujemy. Za wyrozumiałość, zainteresowanie tym, 
co odważyliśmy się powiedzieć i otwartość w dzieleniu się najwspanialszym gru-
powym przeżyciem, jakim bez wątpienia jest festiwal ANIMO.

Miałam przyjemność pracować z wolontariuszami o niezwykłych pokładach 
wrażliwości artystycznej, zacięciu dziennikarskim, lekkości pióra; determinacji i 
organizmach, które szybko przyzwyczaiły się do intensywnej pracy i braku snu. 
Z kolegami i koleżankami będącymi dla mnie, świeżo upieczonego redaktora na-
czelnego, pomocą i dumą.

Droga Redakcjo – dobrze jest! A za rok będzie jeszcze lepiej.
I za to Wam, po osiemnastokroć, dziękuję.

     
       Marcelina Widz


