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Szanowni  Państwo, 

od ponad dwóch lat zachęcamy Państwa do kulturalnych podróży po 

Wielkopolsce za pośrednictwem portalu www.kulturaupodstaw.pl. 

Dziś, w Międzynarodowy Dzień Teatru, chcemy Państwu przypomnieć 

o tym szczególnym źródle informacji, także teatralnych, które pomaga 

docenić i zauważyć wydarzenia kulturalne odbywające się poza stolicą 

regionu, a  także lokalne ośrodki, twórców i  animatorów, których 

entuzjazm, doświadczenie i  kreatywność współtworzą różnorodny 

krajobraz wielkopolskiej kultury. 

Warto podkreślić, że www.kulturaupodstaw.pl cieszy się sporą 

popularnością wśród użytkowników Internetu, przyciągając codziennie 

kilkanaście tysięcy gości. Atrakcyjnej całości dopełniają fotoreportaże, 

ilmy i  blogi, odwołujące się nie tylko do aktualnych wydarzeń, lecz 

także do tradycji i historii. Ważne miejsce wśród treści poruszanych na 

portalu zajmuje teatr, który dziś obchodzi swoje święto. To dobry czas, 

aby we współpracy z zespołem redakcyjnym www.kulturaupodstaw.pl, 

zaprezentować najciekawsze w wielkopolskich teatrach zjawiska. I aby 

zaprosić Państwa do teatrów, dla których organizatorem jest Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego: Teatru Wielkiego im. Stanisława 

Moniuszki w Poznaniu, Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego 

w Poznaniu, Polskiego Teatru Tańca – Baletu Poznańskiego, Teatru im. 

Aleksandra Fredry w Gnieźnie i Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego 

w  Kaliszu. Odwiedzajcie Państwo nasze teatry! Wierzę, że nadal 

skłaniać będą do releksji i inspirować wiele emocjonujących dyskusji. 

Wybitny twórca Jerzy Grotowski zauważył, że teatr nie może istnieć 

bez relacji aktor – widz. Podobnie rzecz ma się z portalem – nie istnieje 

bez swojego odbiorcy. Zachęcam Państwa do częstych odwiedzin 

na portalu www.kulturaupodstaw.pl, do powiększania grona jego 

sympatyków poprzez media społecznościowe, do komentowania 

publikacji i dzielenia się swoimi opiniami.

A przede wszystkim do odkrywania Wielkopolski poprzez jej kulturę.

 

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

fot. Mariusz Forecki
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Sebastian Gabryel: Nie ma wątpli-
wości, że jeśli chodzi o ilość nowych 
spektakli, Teatr Nowy od dłuższego 
czasu znajduje się w  ścisłej czołów-
ce. Premiera goni premierę, a raczej 
nikt nie posądza Was o  stawianie 
wyłącznie na ilość. Co jest najtrud-
niejsze w  układaniu tak dynamicz-
nego i różnorodnego repertuaru?
 
Piotr Kruszczyński*: To, co ukazuje się 
na scenie w formie premierowych spek-
takli, to i tak zaledwie niewielki procent 
propozycji, które otrzymuję od reżyse-
rów i dramatopisarzy. Nie zawsze doce-
niamy to, że teatr w Polsce ma się zna-
komicie i  jest jednym z najciekawszych 
w Europie. Teatry publiczne dysponują 
licznymi zespołami aktorskimi, reżyse-
rzy poszukują nowego języka, trwa od 
lat szalony trend pisania nowych dra-
matów. Nic tylko budować repertuar 
w oparciu o rozmowy z twórcami, pod-
czas których czasem aż żal odmawiać 
kolejnej realizacji. 
 
Bilans poprzedniego roku to dzie-
więć premier...
 
- To sporo, faktycznie, chociaż napraw-
dę rekordowy pod tym względem był 
jubileuszowy dla Nowego rok 2013, 
wtedy premier było dwanaście. A  z  tej 
liczby, o  której Pan mówi, jasno wyni-
ka, że w  ubiegłym roku znowu byłem 
dobrym wujkiem, który mówi: „OK, 
zróbmy i ten spektakl, skoro opowiada 
o  czymś ważnym”. Słowem: reżyserzy 
przybywajcie do Nowego (śmiech). Mó-
wiąc serio: bardzo - nazwijmy to - dyna-
miczna sytuacja społeczno-polityczna 
w  Polsce i  w  Europie sprzyja artystom 
i  temu, że chcą się wypowiadać. Przy-
szło nam żyć w niespokojnych czasach 
i to tak inspiruje twórców. 
 
Jedną z ostatnich premier był „Mos-
dorf” - teatralna rekonstrukcja lo-
sów niejednoznacznego w  ocenie 
założyciela ONR-u. Wcześniej mogli-
śmy zobaczyć też „Porno” i  „Ambo-
nę ludu” - sztuki w  dosadny sposób 
traktujące o  społecznych wyklucze-
niach, frustracjach i  stereotypach. 
Czy w dzisiejszych czasach teatr po-
winien pełnić rolę kija, wsadzanego 
w mrowisko?
 
- Jeśli myśli Pan o  prowokacji, to za-
wsze trzymam się od niej jak najdalej. 
Uważam, że teatr pochylając się nad te-
matami, które w danym momencie nas 
nurtują, powinien starać się uczciwie 
i  w  miarę bezstronnie konfrontować 
przeciwstawne racje. Taka konfrontacja 
jest przede wszystkim niezwykle no-
śna dramatycznie. Teatr żywi się dialo-
giem skrajnych postaw, a w dzisiejszym 
świecie borykamy się z nimi na każdym 

kroku. „Mosdorf”, o którym Pan wspo-
mina, jest oparty na bardzo tragicznej 
biograii człowieka, którego przywłasz-
czają sobie pośmiertnie różne ideolo-
gie. Więc to także opowieść o  tym, 
że obok obiektywnej rzeczywistości, 
istnieje inna - medialna. W  niej każdy 
może mieć przypiętą publicznie etykie-
tę, którą potem bardzo trudno z siebie 
zrzucić. To, co w tej chwili Panu mówię, 
zapisane i kolportowane przez internet, 
może za chwilę urosnąć do rangi „doży-
wotniego wyroku” na mnie (śmiech). 
Rzeczywistość medialna, którą kreują 
tzw. „fakty medialne”, buduje społe-
czeństwu jednoznaczną wizję świata. 
Teatr powinien próbować tę wizję we-
ryikować, odkłamywać.
 
Być takim papierkiem lakmusowym.
 
- No tak. Zdaje się, że Jan Klata powie-
dział kiedyś, że jako reżyser jest „kon-
struktorem katastrof międzyludzkich”. 
Zmodyikowałbym to nieco, dla mnie 
reżyseria opiera się na diagnozie każdej 
takiej „katastrofy”. Konfrontując na sce-
nie różne postawy pomagamy widzom 
w znalezieniu własnej wyważonej praw-
dy. To szczególna wartość dzisiaj, kiedy 
bardzo łatwo można ulec identyikowa-
niu się z postawami radykalnymi.
 
Cieszą Was pojawiające się czasem 
porównania do Teatru Ósmego 
Dnia? Widzi Pan jakieś analogie mię-
dzy Wami?

 - Trudno mi się do tego odnieść, bo Te-
atr Ósmego Dnia kontestując władzę 
- od czasów PRL - był zawsze bardzo 
jasno określony politycznie. Natomiast, 
jeśli nasz teatr zajmuje się polityką, to 
raczej unikając prostych, wartościują-
cych ocen.
 
W ostatnich latach mówiło się o Po-
znaniu jako jednym z  najbardziej 
konserwatywnych miast w  Polsce. 
Afera związana z  koncertem zespo-
łu Behemoth, dyskusja wokół spek-
taklu „Golgota Picnic”... To „medial-
ne fakty”, czy może rzeczywiście 
jest coś na rzeczy? Poznań boi się 
niepoprawności?
 
- Sądzę, że poznaniacy sami kultywują 
takie opinie. Starając się robić z nich wa-
lor, podkreślają własną solidność i  inne 
cechy, które można kojarzyć z  konser-
watyzmem.

 Słynny poznański ordnung.
 
- Tak, niewątpliwie jest on cnotą tego 
miasta. Rysy, na tym tradycyjnie cnotli-
wym wizerunku Poznania, wychodziły 
na jaw systematycznie i  wielobarwnie. 
Mieliśmy i  kopulujące osiołki w  zoo, 
które kogoś oburzyły - to chyba najbar-
dziej zabawna afera, mieliśmy i sprawy 
tragiczne - jak choćby przemilczane 
przez lata molestowanie w chłopięcym 
chórze. Kilka takich mniej i  bardziej 
poważnych spraw zostało „odkrytych” 

przez media i  polityków, ale odnoszę 
wrażenie, że Poznań bardzo łatwo się 
z  nimi uporał i  w  ten sposób pokazał 
jeszcze raz swój racjonalizm. W teatrze 
też się z tym rozprawiliśmy, grając przez 
cały sezon mocny spektakl „Po co psuć 
i tak już złą atmosferę” Krzysztofa Sze-
kalskiego i  Oli Jakubczak, w  którym 
głównym tematem była sprawa Wojcie-
cha Kroloppa. Stanowiło to znakomite 
uzupełnienie roku „odsłaniania poznań-
skich iranek” za sprawą spektakli „Pre-
zydentki”, „Mokradełko” i  „Versus”. Nie 
zamiatamy problemów pod dywan, ra-
czej oswajamy je poprzez opowieść ze 
sceny. To skuteczny sposób na leczenie 
się z traum.

Łatwo wskazać wspólne cechy sta-
łych bywalców Teatru Nowego?

- Nasi widzowie różnią się wszystkim: 
od gustów i  oczekiwań, po odbiór 
spektakli. Dlatego tak ważna jest róż-
norodność repertuarowa, pozwalająca 
na zbudowanie widzom swoistej drogi, 
wiodącej od spektakli o  stosunkowo 
łatwej fabule i  prostej konwencji, do 
przedstawień, które można nazwać te-
atrem nowoczesnym czy wręcz ekspe-
rymentalnym.

Rozmawiał: Sebastian Gabryel

Zdjęcie: Mariusz Forecki

Cały wywiad na  

kulturaupodstaw.pl

Teatr żywi się konfrontacją
Wydaje mi się, że teatr powinien być ośrodkiem wymiany myśli, że nie powinien być tylko  miejscem, gdzie przychodzi się wie-

czorem w pięknym garniturze i drogiej sukni, by - jak to mówią w Poznaniu - „chodźmy mamuśka się odchamić”. Powinien być 

przestrzenią wspólnego dialogu, miejscem społecznej integracji - mówi Piotr Kruszczyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu.
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Nie przegapmy „Parsifala”!

Nad muzyką Ryszarda Wagnera w nad-

wiślańskim kraju ciąży pewnego ro-

dzaju odium, które skutecznie znie-

kształca prawdziwy obraz twórczości 

niemieckiego geniusza. Na hasło „Wa-

gner” znakomita większość wielbicieli 

muzyki klasycznej reaguje niechęcią. 

Narastający od wielu dziesiątków lat 

stereotyp głosi, że muzyka Wagne-

ra jest mało przystępna, pozbawiona 

wyrazistych melodii (sic!), słowem 

– przeciętnemu melomanowi trudno 

przeniknąć do świata wagnerowskich 

dramatów muzycznych. Oczywiście, 

Wagner to nie Verdi, różnice między 

tymi dwoma kompozytorami są fun-

damentalne, ale w  imię czego geniusz 

muzyczny jednego twórcy ma wyklu-

czać drugiego? 

Odnoszę wrażenie, że cały ten kon-

likt jest raczej sztucznym tworem, 

skutecznie zakodowanym w  głowach 

Polaków, niż rzeczywistym obrazem 

sytuacji. Kłamstwo powtórzone ty-

siąc razy staje się prawdą, to słynne 

powiedzenie idealnie pasuje do kwe-

stii, które podnoszę. Skoro mówią, że 

Wagner jest trudny, to pewnie tak jest.  

I tak zamyka się zaklęty krąg. Tymcza-

sem Wagner powraca co jakiś czas do 

polskich teatrów operowych i z reguły 

każda wagnerowska produkcja wywo-

łuje - jeśli nie sensację – to na pewno 

duże poruszenie. 

Piękne tradycje w tym względzie ma 

poznańska Opera, która w  przeszłości 

często sięgała po dzieła Wagnera. Przy-

pomnijmy, że żadne inne miasto w Pol-

sce poza Poznaniem, nie doczekało się 

trzech różnych wystawień „Parsifala”. 

Misterium sceniczne Wagnera po raz 

pierwszy zagościło na poznańskiej sce-

nie jeszcze w  czasach zaboru pruskie-

go. Na kolejne produkcje trzeba było 

czekać dość długo. W  międzyczasie 

pojawiały się inne tytuły kompozyto-

ra, jak „Tristan i  Izolda”, „Holender tu-

łacz”, „Lohengrin”, czy „Tannhauser”. 

„Parsifal” powrócił za czasów dyrekcji 

Sławomira Pietrasa, ciesząc się sporym 

powodzeniem wśród poznaniaków. 

Z  kolejną odsłoną spotkaliśmy się 18 

października 2013 roku. Spektakl zo-

stał zrealizowany przez duńską grupę 

teatralną Hotel Pro Forma z  reżyserką 

Kirsten Dehlholm na czele. Nie ma cie-

nia wątpliwości, że był to najgłośniej-

szy spektakl operowy ostatnich lat. 

Sama premiera odbiła się dość głośnym 

echem w  prasie. Spektakl miał swoich 

zaciętych krytyków, jak i  zagorzałych 

zwolenników. Premierze towarzyszyły 

zarówno gorące oklaski, jak i buczenie 

widzów. Teatr spełnił swoją funkcję, 

sprowokował dyskusję - nie tylko nad 

samym spektaklem, ale również nad 

kwestią ogólniejszą: jak realizować 

współcześnie Wagnera. Dziennikarz 

Polskiego Radia Adam Suprynowicz, 

na łamach portalu dwutygodnik.com 

donosił: „Poznański „Parsifal” to ciąg 

zachwycających wizualnie obrazów, 

a  odgadywanie ich znaczeń jest przy-

godą fascynującą.” Z kolei recenzentka 

„Gazety Wyborczej”, Anna S. Dębow-

ska ubolewała: „Gdyby twórcy Księgi 

rekordów Guinnessa szukali przykładu 

nieporadności reżyserskiej, poznański 

„Parsifal” byłby świetną kandydaturą”. 

Natomiast sama reżyserka Kirsten De-

hlholm w  wywiadzie przeprowadzo-

nym przez Michała Stankiewicza, swoją 

wizję spektaklu przedstawiała następu-

jąco: „Muzyka Wagnera porywa cię ni-

czym rwący nurt, jednak libretto spra-

wia, że zaczynasz tonąć lub kręcić się 

w kółko. Przede wszystkim treść i pod-

tekst są dla nas inspiracją do tworzenia 

przedstawienia. Muzyka Wagnera nie 

działa dobrze, kiedy płynie z  odtwa-

rzacza kompaktowego. Pozwólmy się 

zaskoczyć i  poruszyć, kiedy będziemy 

oglądać przedstawienie w  teatrze. 

„Parsifal” w wykonaniu Hotelu Pro For-

ma jest poematem scenicznym, w któ-

rym przedmioty są metaforami, scena 

jest krajobrazem, oświetlenie – narra-

torem, głosem – ludzkie ciało, zaś mu-

zyka jest mostem prowadzącym do na-

szego „wewnętrznego Wagnera”. Na-

sza inscenizacja „Parsifala” stawia życie 

codzienne w  samym sercu koncepcji. 

Odkrywamy mistyczne i  nierealistycz-

ne aspekty, aby nadać mu bardziej 

istotne znaczenie i indywidualność. Ni-

gdy jednak nie sprowadzamy go do ba-

nałów, poza banalnym stwierdzeniem, 

że nasze życie to tajemnica – w każdym 

jego momencie.”

Niezależnie od skrajnie różnych 

głosów recenzentów, „Parsifal” w uję-

ciu Hotelu Pro Forma znalazł w Pozna-

niu swoją publiczność, która co roku 

w  okolicach Wielkanocy przybywa do 

Teatru Wielkiego, by móc obcować 

z  potęgą wagnerowskiego geniuszu. 

W  czteroletniej historii spektaklu 

zmieniały się odtwórczynie głównej 

roli kobiecej – Kundry. Pierwotnie 

rola ta została powierzona Agniesz-

ce Zwierko, polskiej śpiewaczce od 

wielu lat obecnej na bardzo prestiżo-

wych scenach m.in. Teatro Massimo 

Palermo, Komische Oper w  Berlinie, 

czy brukselskim La Monnaie. W kolej-

nych sezonach odtwórczynią Kundry 

stała się Małgorzata Walewska. Obie 

artystki równie znakomite, choć tak 

różne pod względem wyrazowym. 

Niezmiennie gorąco oklaskiwany 

przez publiczność jest odtwórca partii 

tytułowej - Thomas Mohr. Wśród po-

zostałych realizatorów odnajdziemy 

nazwiska takich śpiewaków jak: Jerzy 

Mechliński, Mario Klein, Jacek Strauch 

czy Rafał Korpik. Bez względu na to, ja-

kie emocje budzi w nas wizja teatru za-

proponowana przez Kristen Dehlholm, 

ten spektakl trzeba obejrzeć. Z dwóch 

choćby powodów. Pierwszym jest 

oczywiście cudowna muzyka Ryszarda 

Wagnera i znakomici wykonawcy. Dru-

gim - fakt, że „Parsifal”, zrealizowany 

przez Hotel Pro Forma wpisuje się na 

trwałe w historię polskiego teatru ope-

rowego.

W  tym sezonie artystycznym spek-

takl będzie można obejrzeć w  Teatrze 

Wielkim w  Poznaniu tylko jeden raz  -  

9 kwietnia o godz. 17.

Autor: Adam Olaf Gibowski

Zdjęcia: Michał Leśkiewicz / Teatr 

Wielki im. Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu

Po rocznej przerwie na deski Teatru Wielkiego wraca „Parsifal” 

Ryszarda Wagnera. Spektakl trzeba obejrzeć, choćby z  dwóch 

powodów. Pierwszym jest cudowna muzyka Ryszarda 

Wagnera i  znakomici wykonawcy. Drugim - fakt, że „Parsifal”, 

zrealizowany przez duńską grupę Hotel Pro Forma, wpisuje się 

na trwałe w historię polskiego teatru operowego.
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W  dobie sztuk multimedial-

nych nie można robić dekora-

cji z  papier-mâché i  dolepiać 

aktorom wąsy. Przez pierwszy 

sezon swojego dyrektoro-

wania miewałam sytuacje, że 

szkoły postanawiały chodzić 

tylko na starsze przedstawie-

nia, bo w  opinii kadr pedago-

gicznych te nowe były „zbyt 

nowoczesne” - mówi Joanna 

Nowak, dyrektorka Teatru im. 

Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Sebastian Gabryel: Mijają prawie 

cztery lata od objęcia przez Panią 

stanowiska dyrektora Teatru im. A. 

Fredry w Gnieźnie. Mówiono wtedy 

o  wielkiej potrzebie zmian. Przede 

wszystkim o  reformie proilu arty-

stycznego, o  poszerzeniu oferty, 

uwspółcześnieniu jej. Jak wspomina 

Pani początki swojej pracy nad oży-

wianiem tego „skansenu”?

Joanna Nowak: Początki nie były ła-

twe, mimo że spotkałam się z  życzli-

wością zarówno ze strony zespołu, jak 

i  gnieźnieńskiej publiczności. Był od 

nich sygnał, że czas teatru w  formule, 

w której dotąd trwał, minął. Ludzie po-

trzebowali już czegoś zupełnie innego. 

Oczywiście, zmiany przeprowadzane 

były bardzo powoli, bo nawyki trud-

no zmienić. Nawet, jeśli deklaruje się 

otwartość na nowy repertuar, a przede 

wszystkim inny język teatralny, to przy-

zwyczajenia i tak biorą górę. I mimo, iż 

wszyscy deklarowali, że po dwudziestu 

kilku latach czas na nowe, że zgadzają 

się z tym, że to już nie może być „teatr 

szkolny”, przekształcanie Teatru Fredry 

wymagało czasu. Przez pierwszy sezon 

grałam wieczorne spektakle dla na-

prawdę niewielkiej liczby osób, oczywi-

ście z płaczem i krzykiem naszego pionu 

inansowego (śmiech). Uprzedzałam, 

że pierwszy sezon to będzie fatalna fre-

kwencja i koszmarnie niskie wpływy, ale 

musimy przez to przejść. Wychodziłam 

z  założenia, że jeżeli widz będzie wie-

dział, że czeka na niego szeroka oferta, 

to może nie w tym tygodniu, może nie 

za miesiąc, ale w końcu z niej skorzysta.

Jednak nie wszyscy chcieli nowego, 

innego teatru. Pojawiały się głosy 

sprzeciwu.

- Spotykałam się z  opiniami młodych 

ludzi, którzy mówili wprost, że do szko-

ły już nie chodzą, więc nie muszą też 

chodzić do teatru. Młodemu pokoleniu 

ten teatr zakodował się wyłącznie jako 

część szkolnej edukacji. W formie arty-

stycznego wyrazu w ogóle go nie przyj-

mowało. Nie rozumiało, że teatr nie 

jest wypracowaniem dla pani profesor 

od języka polskiego. Z tym trzeba było 

walczyć. Jak zaczęliśmy od premiery 

„Między nami dobrze jest” Doroty Ma-

słowskiej, to podniosło się larum, że „za 

bardzo”, że to jest nowatorskie, ekspe-

rymentalne i bardzo interesujące przed-

stawienie, ale nie dla tego miasta, no bo 

tu wszystko trzeba robić pomalutku, 

małymi kroczkami. Na początku wal-

czyłam więc z  określeniem „robić coś 

pod Gniezno”, z  założeniem, że „nikt 

na to nie przyjdzie”. Odbierałam tele-

fony od reżyserów i agencji autorskich, 

a to, że proponują farsę, a to komedię, 

„coś dla ludzi”, bo ambitną sztukę to 

może robić sobie Warszawa, Poznań 

albo Kraków, a  tu powinno być lekko, 

łatwo i przyjemnie. Pytałam gnieźnian: 

dlaczego uważacie, że Waszemu miastu 

potrzebna jest jakaś taryfa ulgowa?

Coś w  rodzaju „narodowego teatru 

lektur”.

- Tak, takie określenie było nawet zapi-

sane w  strategii rozwoju kultury woje-

wództwa wielkopolskiego na lata 2013-

2020, to był postulat poznańskich te-

atrologów. Chcieli, aby to nadal był teatr 

szkolny, miał tylko służebną rolę eduka-

cyjną. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, 

że Teatr Fredry liczy sobie już ponad 70 

lat i często z powodzeniem ją pełnił. Na 

początku był przecież teatrem objaz-

dowym, jeździł do maleńkich miejsco-

wości, grał przedstawienia w  różnych 

warunkach, w  małych salkach, świetli-

cach, gimnastycznych salach. Chodziło 

wtedy o  to, by również mieszkańcom 

niewielkich miasteczek pokazać, jak 

robi się teatr - sztukę, której po wojnie 

nie znali. A przede wszystkim nieść ka-

ganek teatralnej oświaty. Przedstawiać 

kanon literatury, klasyczne dramaty 

Mickiewicza, Słowackiego, Zapolskiej... 

Wiele osób ze starszego pokolenia, 

działających w  kulturze, wspomina, że 

to było ich pierwsze zetknięcie się z te-

atrem, tekstem, aktorem, kostiumem, 

charakteryzacją. To była fantastyczna 

i potrzebna rzecz, nie do przecenienia. 

Tylko, że w  momencie, kiedy w  1991 

roku Teatr Fredry stał się placówką 

stacjonarną, nikt nie wziął pod uwagę 

faktu, że dziś trzeba mówić już innym 

językiem, na pewno nie tym z  lat 70. 

Wcześniej teatr gnieźnieński operował 

literaturą od antyku do Mrożka, który 

jeszcze kilkanaście lat temu był w  nim 

szczytem awangardy! A przecież w mię-

dzyczasie zmieniła się cała estetyka, 

zdążył powstać zupełnie niezagospoda-

rowany obszar literatury współczesnej. 

Odrzuconej programowo, bo nie była 

lekturą. Użył Pan słowa „skansen” i  to 

bardzo dobre określenie. Skanseny są 

rzeczą cenną, bo podtrzymują pamięć, 

jednak teatr to nie muzeum, ale wyraz 

artystycznej ekspresji i  wypowiedzi. 

Tym bardziej, nie jest tylko miejscem 

przechowywania kultury żywego sło-

wa i  kontemplacji „wielkiej sztuki”. Pa-

miętam moje dyskusje z  pedagogami, 

twierdzącymi, że teatr jest „świątynią 

sztuki”.  A  powinien być pojmowany 

jako miejsce rozmów, dyskusji, inspiru-

jącego spotkania artysty i widza.

W  innej formie raczej nie dotrze do 

współczesnego widza.

- W  dobie sztuk multimedialnych nie 

można robić dekoracji z  papier-mâché 

i  dolepiać aktorom wąsy. Przez pierw-

szy sezon miewałam sytuacje, że szkoły 

postanawiały chodzić tylko na starsze 

przedstawienia, bo w opinii kadr peda-

gogicznych te nowe były „zbyt nowo-

czesne”. Kiedy proponowaliśmy kla-

syczny tekst dla dzieci, ale przepisany 

na nowo, tak jak na przykład „Pinokio” 

Maliny Prześlugi, to podchodzono do 

niego z  ciekawością, ale i  ze zdziwie-

niem, dlaczego to jest takie smutne. 

Podobnie było ze współczesną wersją 

„Alicji w krainie czarów” Michała Kmie-

cika. Bo ludzie chcieli zobaczyć małą 

dziewczynkę, biegającą za białym króli-

kiem, a przeżyli gorzkie rozczarowanie. 

Bez względu na swoje dobre intencje 

należy zrozumieć, że świat jest już po 

prostu inny, również ten teatralny. Na 

szczęście teraz to się zmieniło - dorosła 

publiczność do nas wróciła, zdobyli-

śmy także nową. Również wśród dzieci 

i młodzieży, bo zaczęły przyjeżdżać do 

nas szkoły, które nigdy wcześniej nie 

przyjeżdżały. Oprócz przedstawień ro-

bimy wiele warsztatów, często również 

z  innych obszarów sztuki. Przykładem 

może być edukacyjny projekt „ReStart 

- Łańcuch Sztuki”, prowadzony przez 

artystów z  całej Polski. Podejmujemy 

też współpracę z  Muzeum Początków 

Państwa Polskiego i  Kolejami Wielko-

polskimi, które będą odpowiadać za 

transport grup dzieci i młodzieży, a „te-

atralną lekcję” będą pobierać już w po-

ciągu. To będzie prawdziwy pociąg do 

teatru (śmiech).

Rozmawiał: Sebastian Gabryel

Zdjęcie: Mariusz Forecki

Cały wywiad na  

 kulturaupodstaw.pl

Teatr nie jest świątynią sztuki
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Rok Guślarzy  
w Polskim  
Teatrze Tańca
Po 27 latach z Polskim Teatrem Tańca pożegnała się znakomita tancer-
ka i choreograka Ewa Wycichowska. Jej następczyni Iwona Pasińska, 
w pierwszym autorskim sezonie zapowiedziała pięć premier na scenie 
i jedną w internecie. Pierwsza - „Żniwa”, oparta na motywie powrotu 
Odysa, już za nami. Kto nie widział, może wybrać się 12 kwietnia.

Rozmawialiśmy z  Iwoną Pasińską, 
zanim jeszcze odbyła się pierwsza 
premiera Polskiego Teatru Tańca 
pod jej kierownictwem (premiera 
„Żniw” odbyła się 21 stycznia br. w CK 
Zamek). Mówiła o  tym, że zamierza 
współpracować wyłącznie z  polskimi 
tancerzami i  choreografami oraz pro-
mować polskich twórców w kraju i na 
świecie. Jej zdaniem mamy dużo zdol-
nych artystów, których pracę należy 
pokazywać, tak jak to robił Conrad 
Drzewiecki.

Adam Olaf Gibowski: Obejmuje 

pani Polski Teatr Tańca po Ewie 

Wycichowskiej, która prawie przez 

trzy dekady prowadziła ten zespół. 

To chyba duże wyzwanie?

Iwona Pasińska: Przyznam, że to spo-
re wyzwanie. Nie tylko dlatego, że przej-
muję PTT po Ewie Wycichowskiej, ale 
także ze względu na jego założyciela, 
legendarnego Conrada Drzewieckiego. 
To teatr pełen tradycji, a co za tym idzie 
- o uznanej w świecie renomie. Jestem 
zwiazana z  nim od 1989 roku, znam 
drorobek zespołu, sama go współtwo-
rzyłam. Mam świadomość oczekiwań 
publiczności i nadzieję, że im podołam.

Jak zmieni się linia programowa PTT 

pod pani kierownictwem?

- Zaproponowałam budowanie linii 
programowej poprzez dwa elementy, 
zawierające się w  idiomie „polski/wiel-
kopolski”. Każdy z  czterech sezonów 
będzie skoncentrowany wokół okre-

ślonego tematu. I  tak rok 2017 będzie 
Rokiem Guślarzy. Splatając motywy kul-
tury ludowej z arcydziełami polskiej lite-
ratury, odsłaniać będziemy różne odcie-
nie polskiego imaginarum. Następnie 
przyjdzie kolej na Rok Bogów, pene-
trujący przestrzeń polskich rozliczeń, 
zarówno tych religijnych, jak i politycz-
nych, czy obyczajowych. Rok 2019 bę-
dzie Rokiem Wyklętych, przywołujący 
polskich artystów, bądź bohaterów 
wyklętych oraz tematy zapomniane lub 
wyparte. Ostatni rok mojego kontraktu 
będzie Rokiem Szyderców, poświęcony 
polskim wizjonerom, myśli abstrakcyj-
nej, absurdalnej i awangardowej, a tak-
że wątkom szyderczym i  autoironicz-
nym w portretach Polski i Polaków.

Na czym będzie polegał ten polski 

charakter?

- Po pierwsze, jak już wspomniałam, 
będziemy inspirować się polską kulturą 
i  tradycją. Po drugie – chcemy współ-
pracować wyłącznie z  polskimi tance-
rzami i choreografami.

Skąd to unarodowienie?

- Wiem, że słowo narodowy ma dziś nie 
najlepsze konotacje. Chodzi mi jednak 
o  pokazanie polskich twórców, zarów-
no w kraju, jak i na świecie. Mamy dużo 
zdolnych artystów, których pracę nale-
ży pokazywać, właśnie tak, jak to robił 
Conrad Drzewiecki. Kto ma ich promo-
wać, jak nie Polski Teatr Tańca?

A co z elementem wielkopolskim?

- Chcę sięgnąć do wielkopolskiej tra-
dycji ludowej, która także jest szalenie 
ciekawa. Oczywiście, nie będziemy re-
konstruować dożynek. Element etno-
graiczny będziemy transponować na 
dzisiejszy język tańca, będziemy zasta-
nawiać się, czym owa tradycja jest dla 
nas dzisiaj i  czego możemy się od niej 
dowiedzieć.

Jakie premiery zobaczymy w  naj-

bliższym sezonie?

- Zaplanowałam pięć premier. Pierwszą 
z  nich będą „Żniwa”, w  mojej choreo-
graii i  reżyserii Igora Gorzkowskiego. 
W  maju zaprosimy publiczność na 
trzy premiery pod wspólnym tytułem 
„Wieczory dziadowskie”. Będzie to kon-
tynuacja idei Conrada Drzewieckiego. 
Jeden temat w  trzech interpretacjach, 
stworzy platformę twórczego współ-
działania. We wrześniu będziemy reali-
zować projekt społeczny, stymulujący 
międzyśrodowiskową i  międzypokole-
niową wymianę doświadczeń. Będzie 
nim spektakl „Wesele”, z  moją cho-
reograią i  reżyserią Marcina Libera.  
Na koniec roku, w grudniu, odbędzie się 
internetowa premiera chorograiczne-
go projektu ilmowego „Inicjacje”.

Rozmawiał: Adam Olaf Gibowski
Zdjęcie Iwony Pasińskiej: Mariusz Forecki
Zdjęcie ze spektaklu „Żniwa”: Andrzej 
Grabowski/Materiały PTT
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Najlepszy, najgorszy człowiek
Ten spektakl śmiało można zaliczyć do najlepszych realizacji trwającego jeszcze sezonu w polskich teatrach. Pokazany na kaliskiej 

scenie „Najgorszy człowiek na świecie” Małgorzaty Halber w reżyserii Anny Smolar to przejmująca opowieść o zaniku głębokich 

relacji między ludźmi. 11 i 12 kwietnia zobaczą go widzowie 37. Warszawskich Spotkań Teatralnych.

To jeden z tych spektakli, w których od 
pierwszej sceny nie ma wątpliwości, 
że reżyserka wiedziała, co chce powie-
dzieć i  umiała swój pomysł przełożyć 
na zadania dla aktorów. Może dlatego 
czują się tak znakomicie w  swoich ro-
lach, w  połowie zadanych, w  połowie 
prywatnych. Spektakl nie jest udrama-
tyzowaniem głośnej książki Małgorzaty 
Halber, traktującej o  kobiecym alkoho-
lizmie. To raczej rodzaj dywagacji na 
tematy, które otwiera problem nałogu, 
każdego nałogu. 

Klucza do spektaklu szukałabym 
w jednej ze scen, gdzieś w połowie, kie-
dy Natasza (skupiająca na sobie uwagę 
widza Natasza Aleksandrowitch) rzuca 
w  stronę Marcina (Marcin Trzęsowski) 
i widowni retoryczne pytanie: Dlaczego 
nikt nas nie uczy, jak ze sobą rozma-
wiać? Tak, jak uczy biologii, izyki czy 
matematyki. Proste pytanie, banalne na 
pozór, w  rzeczywistości ukazuje smut-
ną prawdę – coraz częściej mówimy do 
siebie, albo obok siebie, coraz rzadziej - 
umiemy wzajemnie się słuchać i ze sobą 
rozmawiać. Rozmowy zastępujemy 
schematem banalnych pytań i  takich 
samych odpowiedzi. 

Główną bohaterkę – alkoholiczkę 
Nataszę, poznajemy podczas jakiejś te-
rapii grupowej, gdzie metodą ustawień 
hellingerowskich próbuje się wyjaśnić 
zawikłane życie rodzinne bohaterki, 
odpowiedzialne być może za wejście 
w  nałóg. Każdy z  aktorów wciela się 
w ważną dla niej postać, próbowane są 
różne warianty reakcji na „zapitą”, pół-
przytomnie leżącą na podłodze dziew-
czynę. Wymarzona teatralna sytuacja, 
żeby kazać aktorom wyszarpywać be-
bechy, temat alkoholizmu łatwo prze-
kłada się na efekciarskie działania. 

Smolar wybrała inną drogę – 
oszczędną w wyrażaniu emocji, bardziej 
formalną, przystającą do sytuacji, kiedy 
nałóg staje się już działaniem automa-
tycznym, mechanicznym. Kiedy strach 
przed brakiem akceptacji otoczenia nie 
znajduje kryjówki innej niż stan zabu-
rzonej świadomości. Na trzeźwo jedy-
nym mechanizmem obronnym staje 
się zaskorupienie, zamknięcie w  sobie. 
A  przecież, kiedy rzuca się wyzwanie 
nałogowi, trzeba się otworzyć, prze-
stać samooszukiwać, nauczyć nazywać 
rzeczy po imieniu. Tylko jak to zrobić? 
Jaką metodę wybrać? W  spektaklu do 
absurdu sprowadzona została meto-
da terapii, polegająca na bezustannym 
zadawaniu powierzchownych pytań, 

rysowania schematów ról społecznych, 
które niczego nie wyjaśniają, a  jedynie 
udają „wyjaśnianie”. Publiczność zostaje 
zaproszona na swoisty mityng AA, ma 
możliwość aktywnego uczestnictwa, 
z  czego chętnie korzysta. Natasza jest 
trudnym przypadkiem, niechętnie od-
powiada na pytania terapeutki, nie po-
trai nawiązać kontaktu z nikim z grupy. 
Nie wie, co czuje, może nie potrai tego 
nazwać, może nie chce, bo rozpoznaje 
idiotyzm sytuacji i naskórkowe zaintere-
sowanie. Jest raczej trudnym przypad-
kiem, rzadko otwierającym się przed 
kimś obcym. Częściej - sama przed 
sobą, w wewnętrznym monologu. 

Pytania terapeutki (bardzo przeko-
nującą Izabela Beń), na czele z  najbar-
dziej obśmianym we wszelkich moż-
liwych formach twórczości: „Co czu-
jesz?”, zupełnie jej nie ruszają. W prze-
ciwieństwie do kolegi, u  którego wy-
wołuje agresję, bunt, niezgodę na taki 
rodzaj przesłuchania (prawdziwy do 
bólu Marcin Trzęsowski). Pozbawiona 
narzędzi do emocjonalnego „otwiera-
nia”, zmiażdżona jego reakcją terapeut-
ka, odsłania teatralną kuchnię, pokazuje 
swoją prywatną bezradność i  miałkość 
schematycznego rozpracowywania 
emocji ludzi chorych, próbujących upo-
rać się ze sobą w nowej rzeczywistości. 

Widzowie ryczą ze śmiechu, choć ten 
śmiech zastyga im na twarzach podczas 
kolejnej długiej pauzy. Bo Smolar posłu-
żyła się w spektaklu pauzą, jako niezwy-
kle istotnym elementem dramaturgicz-
nym. To rzadka umiejętność współcze-
snych reżyserów – tak prowadzić akto-
ra, żeby nawet najdłuższą pauzę umiał 
wypełnić realizacją tematu. Taki rodzaj 
pauzy, ciszy na scenie, nigdy się nie 
dłuży. Widzowie z zapartym tchem cze-
kają na to, co będzie dalej i długo mogą 
czekać. Jak to dobrze, że reżyserka nie 
przestraszyła się upływających w  mil-
czeniu minut. Ten rodzaj żonglowania 
ciszą polecam uwadze znerwicowanych 
reżyserów, dla których na scenie za-
wsze musi się coś dziać. 

Zresztą mam wrażenie, ze Smolar 
właśnie do nich pije, kiedy daje Nata-
szy nieskrępowany dostęp do dymiar-
ki, rekwizytu często używanego przez 
reżyserów, którym wydaje się, że za jej 
pomocą wprowadzą na scenę „meta-
izyczne klimaty”. Dymiarka doczekała 
się wielu anegdot, opowiadanych kie-
dyś często w teatralnych bufetach: kie-
dy reżyser nie bardzo wie, jak wybrnąć 
z  danej sytuacji - puszcza dym, kiedy 

wydaje mu się, że sytuacja na scenie 
jest za mało intrygująca - puszcza dym, 
kiedy chce ukryć niedoróbki własnych 
rozwiązań – puszcza dym, kiedy chce 
widza wprowadzić w  „tajemniczy na-
strój” – puszcza dym. Co oczywiście 
nie oznacza, że użycie dymu w teatrze 
zawsze jest bezcelowe. W  spektaklu 
Smolar dymiarka pełni funkcję gadżetu, 
którym można pobawić się w każdej sy-
tuacji, bez uzasadnienia. 

Adaptacja „Najgorszego człowie-
ka na świecie” jest wspólnym dziełem 
Anny Smolar i  zespołu aktorskiego. 
Może w  tym upatrywać należy przy-
czyn tak traionej, równej gry całej piąt-
ki aktorów. Brawa należą się nie tylko 
Nataszy Aleksandrowitch, Izabeli Beń, 
Marcinowi Trzęsowskiemu, ale także 
- Izabeli Wierzbickiej, budującej swo-
ją rolę oszczędnymi środkami wyrazu 
i Dawidowi Lipińskiemu. 

Żaden z aktorów nie próbuje niczego 
dopowiadać, uwypuklać, komentować. 
Role rysowane są precyzyjną kreską, 

oszczędnie, bezbłędnie. Znakomicie 

wpisują się w  zdystansowaną, bezna-

miętną, na pozór czysto formalną, kon-

cepcję reżyserki. Smolar doskonale wie, 

że najbardziej poruszają historie, które 

otwierają wyobraźnię, w których to, co 

najważniejsze odkrywa się samemu. 

Warto podjąć wysiłek rozbicia skorupy, 

w  której się schowaliśmy, bo tylko wy-

chodząc z ukrycia możemy spotkać dru-

giego człowieka. Dopiero kiedy stanie-

my naprzeciw siebie - bezbronni i ufni, 

mamy szansę na prawdziwą rozmowę. 

A potem możemy wspólnie spróbować 

bawić się na trzeźwo, tak jak aktorzy 

w  ostatniej scenie spektaklu – w  rytm 

„Frankie Sinatra” The Avalanches. Jest 

trudno, bardzo trudno, nie każdy ma 

siłę, nie każdemu się chce. Ale dopó-

ki nie spróbuje, na zawsze pozostanie 

„najgorszym człowiekiem na świecie”. 

Autor: Iwona Torbicka

Zdjęcia: Bartek Warzecha/Materiały  

teatru w Kaliszu
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