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Co nie znaczy, że przez lata nie ustrzegliśmy się kilku

Nie jest to świat z radosnych polskich seriali i filmów,

zabawnych sytuacji. Żeby nie być gołosłownym – dwa

w których główna bohaterka budzi się w swoim

razy zorganizowaliśmy ósmą edycję Festiwalu

mieszkaniu na warszawskim śródmieściu, względnie
na Mokotowie – koniecznie w ciepły, słoneczny, letni
poranek..

SAM NA SCENIE
GAZETA FESTIWALOWA 18. FINAŁU TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

NUMER PIERWSZY
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OD REDAKCJI

Na 18. Sam na scenie spotykamy się we wrześniu nie
zaś w czerwcu, jak byliśmy przyzwyczajeni. Zmiana pozornie żadna. Dotychczas podczas przerw
między propozycjami festiwalowymi ogrzewało
nam twarze czerwcowe słońce, które zapowiadało nadchodzące lato. Dziś wpatrujemy się w nieuchronną zapowiedź zbliżającej się jesieni.
Na zewnątrz zmieniło się jednak sporo. Świat zamiast przedwakacyjnego rozleniwienia rozpędza
się ponownie wraz z początkiem roku szkolnego.
Na twarzach przechodniów zamiast zamyślenia
zaczyna się zauważać pierwsze oznaki pośpiechu.
Opustoszałe drogi ponownie przywitały miłośników silników diesla.
Co to znaczy dla festiwalu? Kompletnie nic. Jest

fot. Jadwiga Girsa-Zimna

to fascynujący fenomen słupskiego Finału Turnieju Teatrów Jednego Aktora,

Obserwacja tego zjawiska jest

który niczym religijny rytuał

wielką przyjemnością. Uczest-

wyjmuje nas z czasu zwykłego

niczenie w nim jeszcze większą.

(profanum) i przenosi w sfe-

Mam nadzieję, że nigdy ono nie

rę święta (sacrum). Miłośnicy

przeminie. Że zdarzać się będzie

monodramu

zawsze poza czasem i zawsze

przekraczając

gościnne progi Teatru Rondo
dołączają do cudownej wspólnoty samotników teatralnych.

w tym miejscu.
Maciej Swornowski

Na trzy dni wpadają w ten radosny trans, który zdarzać się
może jedynie osobom zakochanym w swej sztuce.
fot. Jadwiga Girsa-Zimna

Echa roku ubiegłego 1.
Dziękuję za Wasz piękny przegląd. Serce mam
rozdarte, że nie było nas. Odwiedzałam

Waszą

stronę i dziękuję za wszystkie wpisy, zdjęcia, filmiki. Za tak piękne pochylenie się nad Wszystkimi
uczestnikami
Jesteście naprawdę Wielcy… Pozdrawiam Całą
Rodzinę ze Słupska
Alicja Niewiadomska (przesłano e-mailem)
fot. Jadwiga Girsa-Zimna
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OGLĄDAJĄ, OCENIAJĄ, NAGRADZAJĄ:
Marcin Bortkiewicz - reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta i dramaturg, aktor. Absolwent Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja
Wajdy w Warszawie. Od 1991 związany z Ośrodkiem
Teatralnym Rondo w Słupsku.
Cieszę się bardzo na ten powrót do gniazda Matki.
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek - animatorka ruchu teatralnego, instruktorka i reżyserka. Jej
spektakle w dziedzinie monoteatru zdobyły uznanie
na wielu ogólnopolskich festiwalach.
Jestem plastyczką z zamiłowania i na pewno przeciwniczką szablonów i stereotypów.
Joanna Szczepkowska - aktorka, pisarka, poetka
i felietonistka. Wielokrotnie nagradzana za dokonania aktorskie, wykonawczyni wielu ról szekspirowskich.

fot. Jadwiga Girsa-Zimna

narodzin wielu festiwali teatrów jednego aktora, nie
tylko w Europie.
Duchem jestem z Wami, wszystkiego dobrego.
Jolanta Krawczykiewicz – inicjatorka festiwalu
„Sam na scenie”. Dyrektorka Słupskiego Ośrodka
Kultury.
Mam nadzieję, że będzie mi dane następne osiemnaście lat być przy SAM NA SCENIE!
DOCENIAJĄ
Publiczność – Laureata Nagrody Publiczności wyłonią widzowie w drodze głosowania.
Rondowcy – członkinie i członkowie STKT, wolontariusze.

fot. Jadwiga Girsa-Zimna

Jeśli chcesz poznać moje życie bardziej szczegółowo, sięgnij po książki „Kto Ty jesteś”, „Wygrasz jak
przegrasz”.
Jan Zdziarski - specjalista w dziedzinie kultury
i techniki mowy. Przez wiele lat związany z Wydziałem Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie. Vice Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa
Kultury Teatralnej.
Już się nie mogę doczekać.
NAGRADZAJĄ I ZAPRASZAJĄ
Wiesław Geras - animator kultury, dziennikarz. Widział kilka tysięcy monodramów i przykładał rękę do

Echa roku ubiegłego 2.
Dziękuję za wyjątkową opiekę i troskę wykonawców i przebieg konkursu.
Pozdrawiam
Barbara Płaneta
Dział Realizacji Inicjatyw Kulturalnych
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
(przesłano e-mailem)

4

Sam na Scenie, wrzesień 2021

CZARODZIEJKA MÓWI NIE!

Katarzyna Ryk, woj. zachodniopomorskie,
Centrum Kultury 105, Koszalin

Nie należę do największych znawców dziejów cza-

„Maleficjum” na motywach tekstów: „Sydonia”

rownic, wiedźm i innych domniemanych sług szata-

Stanisława Misakowskiego, „Sydonia” Bog-

na. Mogę się zatem trochę mylić. Jednakże trudno
chyba o lepsze miejsce do prezentacji spektaklu
„Maleficjum” niż Słupsk. Mamy tutaj przecież Basztę Czarownic, która choć znana jest głównie dzięki
osobie Triny Papisten, stanowiła ostatni przystanek
dla przynajmniej kilkunastu innych kobiet oskar-

dana Frankiewicza, „Be a Lady” Camille Rainville oraz fragmentu Psalmu 108, tłum. Jakub
Wujek (30’)
scenariusz,

reżyseria,

scenografia

Ewa

Czapik-Kowalewska

żonych o paranie się czarną magią. Ściany Baszty,
a przynajmniej te kil-

Nie mi rozstrzygać ile

ka

ce-

prawdy jest w legen-

gieł, pochowały pamięć

dzie. Dość chyba po-

o ich uwięzieniu, tor-

wiedzieć, że szansa na

turach

śmierć

oryginalnych

zwanych

niepoznaki

dla

i nieuchronnej śmierci.

podówczas) z powodu

Dwie z pierwszych ofiar

słów, zmamionej pro-

inkwizycji w Słupsku,

pozycją

które trafiły do tego

szlachcianki, jest tak

więzienia to dworzanki

wielka jak to, że jaki-

księżnej Anny de Croy

kolwiek kot dał się po-

ostatniej

przedstawi-

dawać komukolwiek na
łopacie, nawet rzeko-

Zmarłej

w

mym czarownicom.

Według

legendy

Słupsku.
do

dynastii

przez blisko 500 lat
przyczyniła się klątwa
rzucona przez Sydonię
von Borck, w której to
postać wcieliła się Katarzyna Ryk.
o sobie zapomnieć. Jed-

szczerze, że pełen jestem

nakże to buntowniczo-

podziwu dla pomysło-

-feministyczna

wości twórczyń mono-

na, która dokonuje się

dramu, która pozwoliła

w postaci, granej przez

im znaleźć paralelę mię-

Katarzynę Ryk, jest zde-

dzy sytuacją rodem ze

cydowanie

średniowiecza, a teraź-

szym elementem mono-

niejszymi

dramu. To w partiach

wyzwaniami

małżeństwa

cielki rodu Gryfitów

panującej na pomorzu

matyce. Przyznać muszę

rodu

(mocno już obumarłego

wygaśnięcia

fot. Jadwiga Girsa-Zimna

całego

procesem

przemia-

najmocniej-

polit yczno-społeczny-

nieugładzonych,

mi. Oczywiście, historia

panych i wypowiedzia-

Sydonii von Borck ma

nych przez zaciśnięte ze

swoją wagę i pewien tra-

złości zęby najbardziej

giczny wymiar, niedający

przypadła mi do gustu

wytu-

Kończmy

już

jednak

rozmowy o przeszłości, bo historia w spektaklu

„Maleficjum”

to ewidentnie jedynie
tło dla dyskusji o uniwersalnej, a zarazem
współczesnej proble-

Omówiono
KATARZYNA RYK „Maleficjum”
Marcin Bortkiewicz:
•Dlaczego twoja bohaterka jest bosa?
•Kiedy chcesz chwycić wiadro, patrz na nie,
żebym ja nie widział, że ty się czaisz do wiadra, bo wtedy sobie myślę „ona się czai do
wiadra”
•Bardzo ładnie patrzysz, masz temperament
•Gdy ja się dzisiaj topiłem w misce, myślałem
o Tobie
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forma aktorska młodej monodramistki. Pewnie

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:

można by doszukiwać się w spektaklu miejsc nie-

•Zgadzał się kostium, zgadzała się muza
•Twoje prowadzenie było kobietą po torturach,
Tobie to szło

równych i drobnych potknięć lecz wszystko to
łatwo zgonić na młodość. W niej jest siła.
Maciej Swornowski

Jan Zdziarski:
•Przeszkadzał mi ton pierwszego słowa, który
mówił, że będziesz cierpiała

ZZA KULISY – SAM NA SCENIE

•Fajne było doprowadzenie do auto-da-fé
•Ten spektakl to jest ważny głos, ważna obser-

Osobom związanym ze sztuką słowa i teatrem

wacja

jednego aktora Słupsk nierozerwalnie kojarzy

Joanna Szczepkowska:

z festiwalem, którego co roku z utęsknieniem wy-

się z czerwcowym słońcem i Teatrem Rondo, a ten
patruje coraz większe grono. Tu pachnie teatrem-

•Okropnie jest być jurorem

- pisała w swoim tekście o I Słupskim Festiwalu

•To jest spektakl w jakiejś sprawie
•Proponuję Ci, żebyś kiedyś spróbowała powiedzieć tekst tak, jakbyś to mówiła w kawiarni
•Im dalej, tym lepiej, a jak będzie jeszcze dalej,

Monodramów Sam na scenie Katarzyna Flader-Rzeszowska, która kilka lat później sama była
jego laureatką, dziś profesor teatrologii.

to będzie jeszcze lepiej
Jednak ten kto uznałby, że związek Ronda z monodramem jako formą, rozpoczął się wraz
z I edycją SNS, zorganizowaną

jednak perfekcyjnie naoliwio-

z inicjatywy Jolanty Krawczy-

na maszyna, wprawiona w ruch

kiewicz w 2004 roku, nie mógłby

entuzjazmem, zapałem i ciężką

się bardziej pomylić. Tradycja

pracą szeregu osób, spośród

tworzenia teatru jednoosobo-

których duża część planuje tak

wego w Rondzie sięga początku

rozkład egzaminów na studiach

lat 70. ubiegłego wieku, kiedy

czy urlopów, by być częścią tego

to aktorzy związani z Antonim

Wydarzenia. Co nie znaczy, że

Franczakiem, a później ze Sta-

przez lata nie ustrzegliśmy się

nisławem Miedziewskim – jed-

kilku zabawnych sytuacji. Żeby

nym z filarów teatru jedno-

nie być gołosłownym – dwa razy

osobowego w tej części świata,

zorganizowaliśmy ósmą edycję

mierzyli się ze swoją sceniczną

Festiwalu, w roku 2011, kiedy ko-

samotnością. Kreowali teatral-

misarzem po raz ostatni była Jo-

ną prawdę, dzieląc cudzy los,

lanta Krawczykiewicz i 2012, kie-

tworząc opowieść, w której bo-

dy po raz pierwszy komisarzem

hater rozpoznaje siebie i swoje

była

przeznaczenie. Coś ulotnego, ta-

Sierosławska. Sam na scenie

jemniczego zostało z tych prób

obfituje w tradycje, niezapo-

transcendencji. Coś, co buduje

mniane chwile i momenty, które

unikalną atmosferę sceny Ron-

z edycji na edycję urastają do

da, którą sam Tadeusz Łomnicki,

rangi mitów, a każdy kolejny

po podwójnym pokazie niezapo-

rok dodaje do tego zbioru wła-

mnianej „Ostatniej taśmy Krap-

sne opowieści. Aby ich wysłu-

pa”, uznał za jedną ze swoich

chać, zapraszamy do Ronda na

ulubionych przestrzeni teatral-

kończące się zawsze zbyt szybko

nych. W sztuce nie ma wyraź-

rozmowy, ponieważ tutaj nie ma

nych reguł – mawia Stanisław

miejsca na szersze przedstawie-

Miedziewski. Nasz Festiwal to

nie ich. Podzielę się jednak kil-

Katarzyna

Sygitowicz-

koma ciekawostkami:
1. Czy wiesz, kto jako ostatni
kończy pracę w dni festiwalowe
i zamyka Rondo?
Redakcja Gazety Sam na scenie,
a dokładniej jej Naczelny – Maciej

Swornowski.

Wydawanie

festiwalowej prasy jest jedną z naszych tradycji, od kilku
lat posiadamy dla niej numer
ISSN, co oznacza, że trafia ona
do zbiorów Biblioteki Narodowej. Znajdują się w niej teksty o każdym spektaklu, który
prezentowany był danego dnia
konkursowego,

podsumowanie

omówień jurorów oraz słowo
od Redakcji. W ostatnich latach
prace nad kolejnymi numerami
Gazety kończą się wysłaniem egzemplarza po korekcie do drukarni około pierwszej w nocy.
W czasach, kiedy jeszcze drukowaliśmy ją własnym sumptem,
prace kończyły się około czwartej, piątej nad ranem.
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2. W jaki sposób układane są

Mimo dwukrotnej zmiany termi-

lizacji, angażowanie wszystkich

wieczory mistrzowskie?

nu udało nam się zrealizować

do poszukiwania i kreowania

niemalże

założone

nowych działań artystycznych

cele. Zmiany w funkcjonowaniu

i edukacyjnych (omówienia spek-

instytucji kultury ogłoszono

takli konkursowych przez dwa

15.10 (pierwszego dnia konkur-

dni w sieci oglądały 754 osoby).

Pierwsze
miały

edycje

Festiwalu

charakter

przeglądu,

a spektakle prezentowane były
w formule naprzemiennej: jeden monodram z Polski, jeden
ze Słupska. Kiedy Sam na scenie
stał się w 2008 roku Finałem
Turnieju Teatrów Jednego Aktora Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego charakter Festiwalu musiał ulec zmianie. Jednak zasada naprzemienności została zachowana właśnie przy
układaniu

dwóch

wieczorów

mistrzowskich – zawsze podczas
jednego

z

nich

prezentowa-

ny jest monodram stworzony
w Rondzie lub przez twórców
silnie z Rondem związanych.
3. Dlaczego właśnie Sam na scenie?

sowego!), a weszły one w życie
17.10 (ostatniego dnia Festiwalu). Tak więc, ubiegłoroczny SNS
przeprowadziliśmy w formie hybrydowej, część na żywo, część
w sieci, a prezentacje czterech
osób, które nie mogły przyjechać do Słupska, ponieważ
mieszkały w rejonach objętych
„czerwoną strefą” wyemitowaliśmy z nadesłanych nagrań. Musieliśmy zrezygnować wyłącznie
z planowanego na ostatni dzień
Festiwalu spektaklu ulicznego,
który miał odbyć się w przestrzeni zamkniętego przez obostrzenia epidemiczne Centrum
Handlowego Jantar. Skupmy się
jednak przez chwilę na liczbach.
Obowiązujące

„Sam na scenie. Teatr jednoosobowy w Polsce” to tytuł rozprawy doktorskiej profesora Jana
Ciechowicza. Jedynej w czasach
początków

wszystkie

naszego

festiwa-

lu publikacji naukowej o teatrze jednego aktora. Z prośbą
o użyczenie nazwy swojej pracy
naszemu Festiwalowi zwróciła
się do profesora Ciechowicza
Jolanta Krawczykiewicz. Profesor radośnie przystał na ten
pomysł i przyjął zaproszenie
do przeprowadzenia wykładu
w trakcie I Słupskiego Festiwalu
Monodramów.

nas

obostrze-

nia ograniczają liczbę widzów
o 75%. W związku z tym na salę widowiskową Ronda wpuszczamy
trzydzieści osób, kolejne siedem
ma możliwość oglądania spektakli na telewizorze we foyer
teatru. Transmisję obu wieczorów mistrzowskich ogląda w
sieci łącznie 514 osób natomiast
koncert galowy, zrealizowany
w maseczkach i z zachowaniem
dystansu, na żywo zgromadził
650 osób przed ekranami telewizorów, komputerów czy laptopów (do 20.11 jego wyświetleń
jest już 3428!). Można więc śmia-

Dzięki informacjom zwrotnym,
wiemy, że było warto! Nawet,
jeśli wtedy wydawało się, że to
„za wszelką cenę”. Jeden z instruktorów, który nie mógł do
nas dojechać, napisał: „Gratuluję (…) przeprowadzenia w tych
dziwnych czasach, ważnej imprezy. Sam biorąc w niej udział,
jako uczestnik on-line, miałem
na początku spore wątpliwości, ale.... energia i dobre emocje
jakie płynęły z ekranu, omówienia, spotkania mistrzowskie, relacje i komentarze sprawiły, że
czułem się obecny i ważny jak
każdy inny uczestnik. Pozostaje
mi tylko życzyć sobie szybkiego
zobaczenia się z Wami w rzeczywistości. Gratuluję wszystkim
wykonawcom i ich instruktorom
pracy i spektakli. Do zobaczenia”
(fb Paweł Sroka, Jarosław).
Czego nie udało nam się zrobić?
Uściskać tak mocno jak byśmy
chcieli naszych Gości. Szczególnie tych, którzy nie mogli do nas
dojechać.
Co wykorzystaliśmy z doświadczeń roku 2020? Dostępność
części wydarzeń festiwalowych
w sieci.

ło stwierdzić, że pomimo oczywistych trudności związanych

Tegoroczny

z sytuacją epidemiczną udało

waliśmy w oparciu o ubiegło-

Rok 2020 był szczególny rów-

nam się zachować markę i cha-

roczne

nież dla Teatru Rondo i Sam na

rakter Festiwalu przez utrzy-

z nadzieją, że tym razem ekran

scenie. Jednak nie taki diabeł

manie wysokiego poziomu ar-

będziemy wykorzystywać tylko

straszny, jak go malują! Mieli-

tystycznego i organizacyjnego

do oglądania zrobionych wspól-

śmy w zanadrzu kilka warian-

konkursu, tworzenie atmosfery

nie zdjęć. Realizacja festiwalu

tów przeprowadzenia festiwalu.

wymiany kulturalnej, a nie rywa-

w trudnych warunkach ma jed-

***

Festiwal

plano-

doświadczenia,

ale
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nak swoje dobre strony. Pozwala poprawić logistykę festiwalu i jego komunikację, a także na
zdobywanie nowych doświadczeń organizacyjnych. Dla nas Festiwal jest punktem wyjścia do
rozmowy lub działania, do pozyskiwania nowych
miłośników teatru, wolontariuszy i powiększania
grupy przyjaciół wokół Teatru Rondo.
Co jest naszym marzeniem? Spotkania na żywo
podczas kolejnych edycji Sam na scenie. Po prostu. Bez konieczności pośrednictwa szklanego ekranu, w naładowanej emocjami, twórczej,
przyjaznej atmosferze – tak jak teraz! Tylko tyle
i aż tyle jednocześnie. Właśnie tego sobie i Wam
życzymy!
Michał Studziński

DOBRZE JEST!
W każdej recenzji – niezależnie od tego, co jest
recenzowane – istotne jest, żeby recenzent był
przynajmniej wyspany. Szeroko znane w wąskich
kręgach jest moje zamiłowanie do kawy, bez której myśli krążą objazdami. Na spektakl Aleksandry Chodor poszedłem niewyspany i do tego bez
łyka kawy. Możesz więc spodziewać się Drogi Czytelniku, co znajdzie się w tej recenzji.
„Między nami dobrze jest” Masłowska napisała
pod koniec pierwszej dekady XXI wieku jako kąśliwą satyrę na rzeczywistość. Nie jest to świat
z radosnych polskich seriali i filmów, w których

fot. Weronika Stanisławska

główna bohaterka budzi się w swoim mieszkaniu
na warszawskim śródmieściu, względnie na Mokotowie – koniecznie w ciepły, słoneczny, letni

Aleksandra Chodor, woj. dolnośląskie, Klub Goń-

poranek. Oczywiście jest nienagannie umalowana

ca Teatralnego w Teatrze Modrzejewskiej, Legni-

i uczesana, radośnie przygotowuje koktajl prote-

ca

inowy spoglądając na miasto przez muskane wia-

„Halina” na motywach tekstu „Między nami do-

trem firanki. Świat u Masłowskiej ma raczej ko-

brze jest” Doroty Masłowskiej (25’)

lor szarego mydła, nie pachnie diorem ani nawet

opracowanie tekstu i scenografia Aleksandra

fiołkami, uśmiech ustępuje grymasowi zmęczenia,

Chodor

a apartament jest raczej w podwarszawskich

pomoc reżyserska Anita Poddębniak

Markach i bardziej z nazwy niż funkcji.
Spodziewasz się pewnie Czytelniku, że nastąpi
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teraz wielki lament na to, jak

się bowiem, że Aleksandra Cho-

smutny był spektakl Aleksandry

dor do OKR wróciła po wielu

Chodor i jak bardzo nie podobał

latach – sama przyznała, że po

Marcin Bortkiewicz:

się recenzentowi. I oto suspens!

ponad dwudziestu. Coraz czę-

•Bardzo mi się pani podoba

Bo przedstawienie podobało mi

ściej widzimy powroty dawnych

•Ciężko mi jest rozróżnić kiedy

się i to bardzo! Dobry to chyba

recytatorów do konkursu to

pani jest prywatna, a kiedy pani

najlepiej pasujący do tego spek-

mnie bardzo cieszy – myślę so-

nie jest prywatna

taklu przymiotnik. Był dobrze

bie wtedy, że między nami dobrze

•Świetnie siedzisz

oświetlony, dobrze wykonany,

jest. I jest o czym gadać, bo może

•Ta siatka na głowie Ciebie usce-

dobrze poprowadzony logicz-

czas powiedzieć głośno, że coś

niczniła

nie, z dobrym humorem, dobrym

co jest proste (nie: prostackie)

•Masz temperament aktorski

dystansem. Nie było silenia się na

jest dobre. A poza tym, powiem

•Kończy się ni z tego, ni z owego

odgrywanie emocji, sapania, dy-

Wam, tak między nami – dobrze

szenia, przydechu. Aleksandra

jest!

opowiadała historię, po prostu
i najzwyczajniej w świecie robi-

Gustaw Puchała

Omówiono

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:
•Zabrakło mi osadzenia w sytu-

ła to dobrze. W takiej sytuacji

acji, dramaturgii

o czym tu mówić, kiedy nie ma o

•Ja bym trochę uaktualniła

czym gadać?

•Jest pani w tym świetna

Otóż jest o czym gadać! Okazuje

Jan Zdziarski:

CWAŁ, BIEG, CZY TRUCHT?
Wstyd się przyznać, ale z „Wilkiem stepowym” Hermana Hessego poznałem się dopiero w styczniu tego roku. Mówiąc szczerze
nie wiem, jak mogłem żyć przez
tyle lat nie znając tej powieści.
Wywarła ona na mnie wielkie
wrażenie, co tylko powiększyło
głód z jakim szedłem na spektakl Weroniki. Głód połączony
z ciekawością, ponieważ trudno
powiedzieć, aby dzieło Hessego
było materiałem kojarzącym się
wprost ze scenicznymi deskami.
O czym był spektakl „… i był człowiekiem?”? Sądzę, że znam odpowiedź na to pytanie. W moim odczuciu był to manifest wolności
jednostki,

indywidualności,

dwoistości ludzkiej natury. Weronika, podobnie jak bohater
„Wilka stepowego” uprawiała
sceniczną pogoń w poszukiwaniu samej siebie. Paliwem do tego
biegu jest nic innego, jak nienasycenie i przesycenie rzeczywi-

•Radziłbym wybierać takie tekstością. Pragnienie, którego nie
można ugasić, zwielokrotnione
nieustającym wewnętrznym niepokojem, mogącym obrócić się
w autodestrukcyjne działania.
Nie mogę odmówić sobie w tym
miejscu zacytowania Witkacego:
„Prędzej czy później sczeznąć
muszę, bo się nie w świecie, lecz
w sobie duszę”.
W monodramie Weroniki jest to,
co lubię w teatrze: minimalizm
w obszarze środków wyrazu,
sprawnie poprowadzona opowieść. Oddać należy Aktorce, że
ma świadomość sceny, dobrze się
na niej czuje, umie grać ciszą i co
ważniejsze ma naprawdę dobrą
dykcję. To wszystko w połączeniu z wiedzą o tym co jest treścią
przekazu, powinno być receptą
na monodram, który trafiałby perfekcyjnie w moje gusta.
Skłamałbym jednak mówiąc, że
jestem fanem spektaklu „… i był
człowiekiem?”. Odniosłem wrażenie, że twórczynie monodra-

sty, których jurorzy nie czytają
•Wszystko pomiędzy początkiem, którego nie ma, a końcem,
którego nie ma jest ciekawe
•Chciałbym wiedzieć, gdzie
jesteś
•Największą zaletą tego mini
spektaklu jest to, że potraktowałaś to serio i nie chciałaś nas
bawić na siłę
Joanna Szczepkowska:
•Jest świetnie
•Złapałam się na tym, że mam
taki wewnętrzny uśmiech patrząc na Ciebie
•Od początku kupiłam to, co
działo się na scenie
•Rozczarowujący jest brak puenty

9

www.samnascenie.art.pl

Weronika Kosior, woj. pomorskie, Malborskie
Centrum Kultury i Edukacji, Malbork
„…i był człowiekiem?” na podstawie powieści
„Wilk stepowy” Hermanna Hesse (30’)
scenariusz Weronika Kosior
reżyseria, scenografia Violetta Jankowiak

mu nie odpowiedziały sobie na bardzo ważne i niestety podstawowe pytanie: po co? Mogę się tylko
domyślać, a nie do końca o to chodzi. Powinienem
być pewien powodu, dla którego Aktorka wychodzi na scenę. Nie wiem też jaką postacią jest Weronika. Czy to będący obserwatorem narrator? Czy
może jednak bohater powieści Hessego w swoim
człowieczym, czy też wilczym wcieleniu? Trudno
powiedzieć.
Jeśli mógłbym zwrócić się z prośbą do twórczyń
tego monodramu, to chciałbym, aby przyjrzały się
one raz jeszcze podstawowym założeniom spektaklu, ponieważ, przynajmniej w moim odczuciu,
pozwoliłoby to na położenie pod niego solidniejszych fundamentów, na których można byłoby
zbudować bardziej kompletną wypowiedź sceniczną.
Michał Studziński

fot. Jadwiga Girsa-Zimna

Omówiono

potencjał
•Nie ma fragmentów emocjonalnych

Marcin Bortkiewicz:
•Fajny jest ten makijaż

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:

•Kim jest ten typ, który stoi przede mną?

•Zadawałam sobie pytanie - kim Ty jesteś?

•Popracowałbym nad organicznością wściekłości

•Bardzo mi się podobało jak mówisz „ja”

wilka

•Dodałabym więcej fizyczności

•Masz osobowość sceniczną, dobrze wyglądasz na

•Jesteś sceniczna, widać w Tobie siłę na scenie

scenie, ja bym się tego trzymał
Jan Zdziarski:
•Okropnie trudne zadanie sobie postawiłyście z
inscenizatorką
•Potrafisz mówić, zmieniać rytmy mówienia, dynamikę
•Zabrakło decyzji
•Za bardzo poszłyście w ilustracyjność
Joanna Szczepkowska:
•Mam poczucie, że dobrze się czujesz w tym tekście
•Masz fantastyczny głos i w ogóle bardzo duży
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PUDŁO? STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ!
Gdy wybuchła II wojna światowa Roma Liebling, urodzona w
rodzinie

żydowskiej

malarka

i pisarka, miała zaledwie rok.
Wczesne

dzieciństwo

spędzi-

ła w getcie krakowskim, gdzie
otaczał ją strach, upokorzenie,
śmierć bliskich. Historia typowo
wojenna - ojca Niemcy zabierają
do obozu, dziewczynkę z matką
przygarnia polska rodzina. Nazwisko Ligocka, z którego jest

znana, przyjęła jeszcze w czasie
wojny. Wiele lat później, oglądając film „Lista Schindlera”,
odnalazła samą siebie w postaci
małej dziewczynki w czerwonym płaszczyku. To wtedy narodził się w jej głowie pomysł napisania autobiografii, w której
powraca do wspomnień, przeżyć, emocji, o których tak długo chciała zapomnieć. W książce „Dziewczynka w czerwonym
płaszczyku” opisuje swoje bo-

Daria

Pudło,

woj.

śląskie,

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2,
Zabrze
„Inni” na motywach powieści
„Dziewczynka w czerwonym
płaszczyku”

Romy

Ligockiej

(20’)
scenariusz Katarzyna Boroń,
Daria Pudło
scenografia Daria Pudło
reżyseria, opracowanie muzyczne Katarzyna Boroń

lesne doświadczenia z perspektywy dziecka, tytułowej małej
Dziewczynki. Historia ta stała
się inspiracją dla Darii Pudło,
która

na

podstawie

książki

stworzyła monodram pt. „Inni”.
Daria, młoda aktorka z Zabrza, wciela się w postać Romy
i z pasją opowiada ze sceny jej
historię. Plastyczność Darii,
jej bardzo dobre warunki głosowe, technika mówienia od
początku przyciągają uwagę
widza i pozwalają z powodzeniem odgrywać rolę zarówno
kilkuletniego dziecka, młodej
dorosłej, jak i starszej kobiety. Monodramistka prowadzi
nas przez tą przejmującą opowieść o emocjach w wojennej
codzienności widzianej oczami
fot. Maja Chrzan

dziecka. Dziecka, które nie za-

się coraz mniej dokuczliwa.

wsze rozumie, co się dzieje, nie
zna świata bez wojny, nie wie
co to znaczy „jesteśmy wolni,
jesteśmy tacy sami, jak inni ludzie”. Moment, w którym Daria
zostawia przestrzeń na uświadomienie sobie tego był dla mnie
najbardziej przejmującą chwilą
spektaklu. Na początku przedstawienia dało się odczuć lekką
emfazę, która jednak w miarę
jak historia toczyła się stawała

To było moje pierwsze spotkanie
z Darią Pudło, jednak mam nadzieję, że nie ostatnie. Tego jej
i sobie życzę.

Omówiono
Marcin Bortkiewicz:
•Takie dziwne rzeczy sobie tu
zapisałem
•Ciekawy zabieg z taśmą, ale czy
nie strzelasz sobie w kolano?
•Pomyśl, żeby mniej dramatyzo-

Nicola Łazarów

wać tekst
•Miałaś na to pomysł, wzięłaś
mnie
•„I zastrzelić” - tu jest klucz - nie
pamiętam o co mi chodziło, ale
moja intuicja mi podpowiedzia-
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ła, że tu masz klucz

•To było naprawdę bardzo dobre
•Jesz to jabłko zupełnie normalnie

Jan Zdziarski:
•Ważny jest pierwszy ton

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:

•Scenariusz prowadził do rzeczy normalnych, kiedy

•Zgadzam się z tym, żeby nie dramatyzować

nie trzeba było płakać

•Cieszę się, że nie byłaś w czerwonym płaszczyku

•Najmocniejszym elementem było zakończenie

•Skąd te gumki się tam wzięły nagle

•Mnie się zrobiły uszy słuchające i duże oczy patrzące
Benedykt Waszak, woj. zach-

Joanna Szczepkowska:

odniopomorskie,

•Spróbuj nie płakać tyle nad swoim losem, wtedy

Ośrodek Kultury, Dębno

ja się przejmę

„Adrian Ziegler-wybraniec” na

WYBRANIEC

którego

Wybraniec. Z czym kojarzy nam
się to słowo? Jakie ma dla nas
znaczenie? Niewątpliwie pozytywne. Ktoś został wybrany
z tłumu, bo czymś się wyróżniał,
bo czymś na ten wybór sobie zasłużył. Słowo „wybraniec” użyte zostało też w stosunku do
Adriana Zieglera, półkrwi Cygana, którego życie nie szczędziło.
Wybrano go, bo nie miał aryjskiego pochodzenia, bo nie miał
dbających o niego rodziców,
bo żył w biedzie, przechodząc
z rodzinnego domu, do domu
dziecka,

później

rodziny

za-

stępczej, bo źle się uczył i był…
brzydki. Wybrano go i odesłano do ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, Spiegelgrund. Na
długie cztery lata. Lata naznaczone cierpieniem, samotnością
i strachem. W Spiegelgrund nazistowskie władze kliniki dla
umysłowo chorych, na terenie
której znajdował się ów ośrodek, przeprowadzały na dzieciach i młodych ludziach eksperymenty medyczne.
Scenariusz

Dębnowski

monodramu

najchętniej

wszyscy

się odwracamy. Nie chcemy, może
nie tyle pamiętać, ale rozpamiętywać tych chorych rzeczy, które działy się podczas II wojny
światowej.

wstał na podstawie powieści
Steva Sem-Sandberga „Wybrańcy”. Trudny, nielekki temat, od

cy”

Steve

Sem-Sandberga,

tłum. Paulina Rosińska (30’)
scenariusz,

reżyseria,

sce-

nografia Anatol Wierzchowski
muzyka Benedykt Waszak

Nie obawiał się tematu natomiast Benedykt Waszak. Podjął
się niełatwej roli opowiedzenia
nam o tym, co czuł i przeżywał
jego bohater - Adrian Ziegler.
Aktor wchodził w role: narratora, bohatera opowiadania
oraz innych postaci modelując
odpowiednio głos. Dramatyzm
jego wypowiedzi spotęgowany
został przez punktowe, żółte
światło, które gasło na chwilę, zamykając kolejny rozdział
jego wypowiedzi, skromną scenografię i delikatne, lecz wyraziste

dźwięki.

trudno jest poprowadzić tak
długi monolog w sposób przykuwający uwagę publiczności.
Czy to udało się Benedyktowi?
Miał słabsze momenty swojej
wypowiedzi, monotonne i nużące chwilami, ale generalnie skulosach Adriana.
Świetne,

mocne

–

z oprawców, dyrektora placówki: „Czy żałuję czegoś w swoim
życiu? Nie, chyba tylko tego, żeście mnie złapali. A reszty… nie
pamiętam”. Zapewne nie jest to
dokładny cytat, ale oddający
sens.

Podkreślający

odczło-

wieczenie, zaślepienie nazistowskich „lekarzy” działających - w

zakończenie

spektaklu, podsumowujące historię

fot. Oliwia Żołnierczyk

Niewątpliwie

pił zainteresowanie widowni na
po-

podstawie powieści „Wybrań-

wypowiedź

jednego

ich mniemaniu – w imię dobra nauki.Joanna Jusianiec
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Omówiono

•Bardzo przejmujące przedstawienie
•Ten lekarz był bardzo lekarski

Jan Zdziarski:
•Bardzo mnie umęczyło niedoświetlenie

Joanna Szczepkowska:

•Nie wszystkie teksty do mnie docierały, jest to

•To światło jest bardzo filmowe

kwestia wyrazistości artykulacyjnej

•Tak w ogóle to bardzo ciekawe

Marcin Bortkiewicz:

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:

•Mnie się to światło podobało

•Brakowało mi trochę twarzy

•Napisałem sobie „popracuj nad pielęgniarką”, ale

•Podoba mi się zamykanie światłem, chwilowa

nie wiem o co mi chodziło

ciemność

•Na początku szpitala psychiatrycznego wkrada się

•Czekałam, co na tym krzesełku się zdarzy

lekka nuda
TO NIE TAKIE PROSTE
Oparty na książce Sylwii Kubryńskiej pt. „30 sekund” monodram Anny Wlisłockiej opowiada historię kobiety, która niemal
na każdym etapie swojego życia
pokonywać musi kolejne kręgi
polskiego piekła kobiet. Piekła,
które zgotowali dla niej mężczyźni – ojciec, chłopak, nieznajomy „łysy w dresie”. Znamy te
sceny z nagłówków gazet, serwisów informacyjnych i Internetu.

Wywodząca się z tradycyjnego,
polskiego domu bohaterka panicznie boi się odrzucenia i tłumiąc w sobie resztki asertywności, desperacko szuka miłości.
Zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że „to nie takie proste”. Poszukując w swoich wspomnieniach
idealnego obrazu damsko-męskiej relacji odnajduje jedynie
strach, upokorzenie i świado-

Anna Wlisłocka, woj. śląskie,
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2,
Zabrze
„To nie takie proste” na motywach

utworu

„30

sekund”

Sylwii Kubryńskiej (15’)
scenariusz i scenografia Anna
Wlisłocka, Katarzyna Boroń
reżyseria, muzyka Katarzyna
Boroń

mość, że przez wielu mężczyzn
postrzegana jest przez pryzmat
własnej cielesności. Jej dziewczęce pragnienie czystej miłości
zderza się z brutalną rzeczywistością w postaci zaborczego
chłopaka i jego kolejnych prób
„konsumpcji związku”.
W wyreżyserowanym przez Katarzynę

Boroń

monodramie

główną rolę odgrywają silne emocje aktorki, Anny Wlisłockiej.

Przywołując

kolej-

ne traumatyczne wspomnienia,
skutecznie buduje lęk skierowany ku własnej seksualności.
Toczy nieustanną, wewnętrzną
wojnę. Z jednej strony szuka
emocjonalnej bliskości, z drugiej odczuwa wstręt do płci
przeciwnej, widzącej w niej jedynie obiekt pożądania. Anna w
fot. Weronika Stanisławska

sposób przekonujący pokazała
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zderzenie młodzieńczych ocze-

W jednym kwadransie autorkom

kiwań z brutalną rzeczywisto-

udało się przemycić szczegóło-

ścią, wykorzystując do tego

wy i aktualny obraz codzien-

Marcin Bortkiewicz:

jeden, dobrze ograny rekwizyt

ności wielu Polek. Ich poczucia

•Dzisiaj jest dzień spektakli, które

w postaci wiadra z wodą. Je-

bezpieczeństwa i wołania o po-

mają kolistą strukturę

stem w stanie usłyszeć jej dra-

szanowania należnych im praw.

•Zaczynasz z wysokiego C, a

matyczny krzyk i zrozumieć jej

Wołania, które w ostatnim cza-

musisz dozować nam niebezpie-

desperacką walkę, nawet jeśli

sie zdaje się trafiać w próżnię

czeństwa

moja płeć stawia mnie po drugiej

wytworzoną przez rząd i tzw.

•Masz dużo fajnych elementów w

stronie tej barykady.

środowiska pro-life.

przedstawieniu

Omówiono

•Jest mi głupio, bo masz rację w
Pochwalić

należy

dynamikę

spektaklu,

podkreśloną

powiednio

dobraną

Krzysztof Przygoda

od-

tym przedstawieniu
•Myślę sobie „nie jestem taką
ostatnią świnią, no może nie”, ale

muzyką.

potem tak patrzę i jednak jestem

wnętrzny rytm tekstu

Jan Zdziarski:
•Nie do końca wiem, co było największym strachem
Twojej bohaterki
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:
•Dla mnie twoja bohaterka cały czas walczy
•Piękny obraz stworzyłaś na początku, to był najładniejszy obrazek dzisiaj
Joanna Szczepkowska:
•Bardzo mi się podoba Twoja ekspresja na scenie
•Trzeba zapanować nad „ech”, bo to burzy weAż nie do pomyślenia, że nasze dziecko już dorosło!!! Tylu pięknych, twórczych ludzi poznaliśmy
dzięki temu festiwalowi, tak szybko upłynęło 18.
lat!!! Niemal tak głęboko jak Wiesław Geras się
zamyślam nad wyjątkowymi osobowościami jak
Katarzyna Flader-Rzeszowska, Marta Pohrebny, Szymon Majchrzak, Sylwia Witkowska, Irmina
Liskauskaite, Kamila Winkler, Mateusz Nowak,
Jagoda

Rall,

Błażej

Tahasiuk

czy

Karolina

Słonka. Zamykam oczy i widzę ich kreacje aktorskie. Mam nadzieję, że będzie mi dane następne
osiemnaście lat być przy SAM NA SCENIE!
Jolanta Krwaczykiewicz

fot. Oliwia Żołnierczyk
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POMIĘDZY WIARĄ A ROZUMEM
Zagranie monodramu, z zasady będącej sztuką
minimalistyczną, w którym całkiem świadomie
i z rozmysłem ogranicza się sporą część ruchu
scenicznego jest ryzykiem i wyzwaniem. Aktorka,
wcielająca się w postać przykutej do wózka kobiety, zmuszona jest stworzyć spektakl za pomocą ograniczonego repertuaru środków wyrazu.
Dodatkowo choć jest pozornie postacią centralną dramatu to często wycofuje się do roli narratora, sprawozdawcy. Potęgując jeszcze bardziej
samoograniczenie sceniczne.
Z radością donoszę, że zabieg udał się aż nadto.
Wymuszona stagnacja postaci ogniskuje uwagę
na aktorce. Każdy niewielki gest, czy wypowiedziane słowo nabierają dodatkowej wagi. Nagłe
zmiany tempa, nawet niewielkie stają się wyraziste, jak wrzask. Będący rodzajem jakiegoś krzykliwego pytania, zaklętego w stłumioną formę,
Maria Mędryk, woj. lubuskie, Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, Zielona
Góra
„Tereska” na podstawie sztuki „Cud biednych
ludzi” Mariana Hemara (25’)
scenariusz,

fot. Oliwia Żołnierczyk

ludzkiej oceny faktów.

Zbudowany wokół swoistego
zawieszenia. Tworzonego przez
nieprzystające do siebie porządki naiwnej, prostaczej wiary
w Boga, zdroworozsądkowego
spojrzenia na świat i nieludzkiego systemu prawnego.

Alicja

zdaje

Monodram zostawia nas z rozterką. Czy odrzucić racjonalne
i iść w stronę wiary nawet naiwstać po stronie intelektu, odpy-

kie?

dość prosta. Tragiczna historia
ludzi oszalałych z nieszczęścia,
pijanych nieustająca potrzebą
nadziei. Nietrudno zrozumieć, że
są w stanie uwierzyć we wszystko, nawet w cud. Jednak jak
wszystko, co piękne i to okazuje
się nietrwałe. Rozpada się pod
spojrzeniem, pytaniem, analizą.
Okazuje się historią skomplikowaną, wieloznaczną, zależną od

szczerze, że mogłem choć na
chwilę stanąć wraz z Marią
Mędryk po stronie emocji.

nej i prostaczej? Czy może pozochając przy okazji najprostsze,

się

z innym. Ja, stojący zazwyczaj
po stronie rozumu, cieszę się

fundamentalne odruchy ludzsytuacja

scenografia

Niewiadomska

którym jest chyba ten spektakl.

Pozornie

reżyseria,

Odpowiedzi szukać musimy już
sami. Rolą aktorki było doprowadzić nas w stronę paradoksu,
wykluczających się odpowiedzi.
Zrobiła to ze swoistym rodzajem godności i wewnętrznej
harmonii. Jest w tym monodramie jakiś piękny sposób pochylenia się nad kondycją ludzką.
Harmonia

współodczuwania

Maciej Swornowski
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Omówiono

•W jednym miejscu bardziej poszłabym Józkiem niż
Tereską

Marcin Bortkiewicz:

•Do końca trzymasz nogi, jesteś konsekwentna

•Ona w końcu była uzdrowiona czy nie była uzdrowiona?

Joanna Szczepkowska:

•Czasem nie wiem, w którym momencie jestem,

•Zgłaszam zdanie odrębne - mnie się to szalenie

ale później się orientuję

podobało

•Jeśli robisz slow-motion to pilnuj też swojej twarzy

•Patrzyłam z zachwytem na to, jak dysponujesz
czasem

Jan Zdziarski:
•Najładniejszy głos, nośny, brzmiący, lekko matowy
•Za jedno powinienem sprać: ś, ć, ź, dź
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:

fot. Klaudia Śpiewak

•Ja to kupiłam
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