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Muszę to głośno powiedzieć: jestem beneficjentem

Jednak jest w nim jeden element wyraźnie odstający.

tych ćwiczeń podstawowych, tej nauki chodzenia,

Niepasujący poziomem do reszty. Wybijający się na

mówienia, sylabizowania, by dziś móc teatralne

plan pierwszy i nieprzerwanie o sobie przypominający.

góry przenosić, przeskakiwać, fruwać nad nimi lub
przynajmniej po nich po prostu spacerować.

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

NUMER DRUGI
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OD REDAKCJI

Żegnamy się z 18. Sam na scenie – finałem turnieju teatrów jednego aktora 66. Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego. Wyjątkowy turniej,
wyjątkowy czas to i tekst będzie wyjątkowy – napiszemy go wspólnie z Michałem Studzińskim. Różnicę w stylu pisania usłyszycie oczami wyobraźni
i sami będziecie wiedzieć, który z nas, które zdania
popełnił.
Od wielu lat przyjeżdżam do Słupska z wielką
radością. Nie tylko dlatego, że SNS kojarzy mi się
z czerwcowym upałem i najlepszym Domem Kultury na świecie – Teatrem Rondo. Piszę Dom, bo tak
się tu właśnie czuję – jak w Domu. Przyjeżdżam
do Słupska z radością, bo znalazłem tu prawdziwych przyjaciół, wspaniałych, dobrych, ciepłych
ludzi i najlepszą na świecie atmosferę do twórczego fermentu wokół teatru jednego aktora.
Obejrzawszy prawie wszystkie spektakle wiem, że
także i Wy drodzy Monodramiści zakochaliście
się w Słupsku, nawet jeśli dziś jeszcze tego nie
przyznajecie. Bo widać w Was wspaniałą otwartość na drugiego człowieka, ciekawość innych
punktów widzenia, chęć pokazania swojej wrażliwości i swojego postrzegania świata, jednak bez
agresywnego narzucania się. Ważne jest, by stawiać przed sobą cele, ale ważny jest też sposób,
w którym do tych celów dochodzimy. Cieszę się, że
mogłem przez te kilka słupskich kroków przejść
z Wami i sekundując Wam – razem z moimi koleżankami i kolegami z Redakcji – pomagać osiągnąć cel.
Dziękuję za piękno wzruszeń, ciarki na plecach,

fot. Maja Chrzan

Echa roku ubiegłego 3.
Gratulujemy przeprowadzonej imprezy.

Pełen

profesjonalizm. Emocje przy omówieniach te
same co na żywo. Przy odczytaniu protokołu jeszcze większe. ;) GRATULUJEMY !!!
Jarosławski Ośrodek Kultury - Anna Sroka
(przesłano e-mailem)

fot. Weronika Stanisławska

3

www.samnascenie.art.pl

uśmiechy i śmiechy, zastanowienia i refleksje. Dzię-

śnie, żeby mieć więcej niż chwilę…). W telegraficz-

kuję, że mogłem być z Wami przez ten czas.

nym skrócie – lubię Was.

To, co zostanie we mnie po tegorocznym Festiwa-

Nie przepadam za patosem, tak w życiu jak i w sło-

lu, to widok Was z każdą godziną coraz szerzej,

wie pisanym, jednak chyba nie ustrzegę się przed

coraz szczerzej uśmiechniętych, coraz bliżej bę-

delikatnym jego przejawem. Bohumil Hrabal na-

dących ze sobą nawzajem i z nami. Trudno dysku-

pisał, że „życie jest straszne, ale ja postanowiłem,

tować z rządzącym się prawem linearnego czasu

że jest piękne”. Ja również podjąłem taką decyzję

światem, jednak właśnie na to mam teraz ochotę.

i staram się w niej trwać. Wiem, że będzie udawało

Na przekór i wbrew odwiecznemu porządkowi

mi się to nadal. Dzięki Wam.

chciałbym obudzić się ze świadomością, że mam
tylko chwilę na prysznic i przygotowanie się do
następnego, spędzonego wspólnie dnia (bo wiem,
że nie położyłbym się spać wystarczająco wcze-

fot. Weronika Stanisławska

Gustaw Puchała, Michał Studziński
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KILKA SŁÓW NA URODZINY
18 lat kończy festiwal Sam na Scenie. W 2004 roku
odbyła się pierwsza edycja, w której miałem zaszczyt uczestniczyć.
Tamtej jesieni byłem jednak nieuważny. Urodził mi
się pierwszy syn, cały mój świat stanął na głowie
i właściwie do teraz już się nie odwrócił. Dzisiaj
Antoni ma 17 lat i jest w wieku, w którym ja po raz
pierwszy zacząłem się mierzyć z tak trudnym gatunkiem, jakim jest monodram. Mój synek jest już
niemal dorosły, a ja wciąż mam w pamięci chwilę,
kiedy na peronie pierwszy raz podszedł do mnie
trzy kroki i rzucił się z trwożliwą chwiejnością
w moje ramiona.
Więc podobnie teraz ja, sięgam pamięcią do pierwszych moich kroków na scenie. Pozwólcie mi odMarcin Bortkiewicz „Satana”

dać hołd tym wszystkim niewidzialnym wyrze-

fot. Szymon Wojewoda

czeniom, które składają się na

mówieniem, które zamyka każ-

Bym mógł bez trwogi i z czystym

sztukę istnienia w teatrze.

de zdanie a wygłaszaniem zdań

sumieniem, ot tak, choćby dla

otwartych zwane przez Stani-

własnej

sława Miedziewskiego: „śpiewa-

jemności wejść i być. Sam. Na

niem dyszkantem”.

scenie.

powiedzieć na jednym wydechu

Już zapomniałem, ile trudu po-

Marcin Bortkiewicz

zdanie liczące sobie pół strony?

święciłem na zatrzymaniu ciała

Ach, któż z Was nie pamięta mordęgi oddechów przeponą? Ile

hobbystycznej

prób nieudanych, by dziś móc

w biegu i utrzymaniu go w bezOch pal licho te codzienne rytualne rozgrzewki, w których
wciąż słyszę głos Joli Krawczykiewicz - „stopy, kolana, biodra,

ruchu, dzięki czemu dziś w sposób

niezauważalny

potrafię

przykuć uwagę chwilowo zdezorientowanego widza.

proszę…”- ale przypomnijcie sobie ćwiczenia na izolacje głowy,

Muszę to głośno powiedzieć:

ramion, klatki piersiowej!

jestem beneficjentem tych ćwiczeń podstawowych, tej nauki

Ileż niewysłowionego bólu zajęło mi poszukiwanie punktu,
z którego moje ciało miało jak za
impulsem nagle ruszać w ciemnej przestrzeni?! W pamięci mam
cierpliwe uwagi Kasi Sygitowicz-

chodzenia, mówienia, sylabizowania, by dziś móc teatralne
góry przenosić, przeskakiwać,
fruwać nad nimi lub przynajmniej po nich po prostu spacerować.

-Sierosławskiej, która uczyła
mnie chodzić po teatralnych

Nie pojawiłem się znikąd. Na

deskach Ronda „a nie Marcinku

kamieniu

szurać…” Jak długo zajęło mi

A moją skórę cierpliwie i mozol-

zrozumienie różnicy pomiędzy

nie garbowano.

się

nie

wyrodziłem.
fot. Maja Chrzan

przy-
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SZTUKA JEST MIŁOŚCIĄ

Mateusz Konieczny, woj. łódzkie, Powiatowe Cen-

Idąc za Erichem Frommem, ten zaś swoją myśl wywiódł z platońskiej koncepcji miłości, sztuka jest
miłością, bowiem nauczyć możemy się jej wyłącznie od drugiego człowieka. Sam na scenie jest więc
festiwalem miłości i z miłością przyjmuje wszystkich debiutujących i poszukujących swojej drogi
artystycznej. Mateusz Konieczny wytyczył cel,

trum Kultury, Sportu i Rekreacji, Zduńska Wola
„Wierna wataha” na podstawie sztuki Pawła
Wolaka i Katarzyny Dworak pod tym samym tytułem (30’)
scenariusz

Mateusz

Konieczny

i

Zbigniew

Rudecki
reżyseria Zbigniew Rudecki

do którego chce dojść – droga jednak przed nim.
A w sztuce, może nawet w życiu, czasem istotniejsza jest droga niż cel.
Mateusz Konieczny ze Zduńskiej Woli przyjechał
ze spektaklem „Wierna wataha” na podstawie dramatu Katarzyny Dworak i Pawła Wolaka pod
tym samym tytułem. Spektakl zduńskowolanina
opowiada historię dwu rodów, które na zmianę
oddają swoich pierworodnych na służbę Kościołowi, nagle jednak męskich potomków brakuje,
a do klasztoru ma odejść najmłodsza – trzynasta
– córka jednej z rodzin. Dziewczyna buntuje się
przeciw temu, przy cichym wsparciu ojca, który
jednak znajduje się pod wpływem apodyktycznej
matki. Tyle zrozumiałem z oglądania spektaklu.
Wciąż jestem młodym krytykiem – ledwo 11 czy 12
lat obserwacji amatorskiego ruchu teatralnego
i recytatorskiego, jurorowania w konkursach,
nie jest widać wystarczającym bagażem doświadczeń by odnaleźć sens przedstawienia; przyznaję
– nie zrozumiałem.
Ciekaw byłem, w jaki sposób inscenizator zamieni 11. osobową pierwotnie sztukę na monodram
fot. Szymon Wojewoda

– praca została wykonana, z tym zastrzeżeniem,

że w spektaklu panuje komplet-

aktor jest sam, ale poza nią osa-

Godzina próby przed spekta-

ny chaos. Gubię się w posta-

motniony już nie jest – na ogół

klem to moim zdaniem wystar-

ciach, które płynnie się (chyba)

ma instruktora, reżysera. I mam

czający czas na to, żeby się przy-

zmieniają; Nie rozumiem w jaki

duży żal do opiekuna Mateusza

gotować. Ucinam też wszelką

sposób dwa kawałki białego

za nieodpowiednie przygotowa-

dyskusję na ten temat – to moje

i czerwonego materiału, które

nie spektaklu. Spektakl to nie

spostrzeżenia i uwagi, którymi

wcześniej nie są symbolem i ak-

dyskoteka, nie ma potrzeby po-

z życzliwego serca się dzielę.

tor traktuje je po prostu jak

kazywania wszystkich możliwo-

kawałek materiału, nagle stają

ści aparatury oświetleniowej

się polską flagą. Nie widzę spój-

i sprawności posługiwania się

ności, sensu, logiki opowieści.

nią, dobrze jest, kiedy światła

W zrozumieniu całości nie poma-

świecą w to miejsce, w którym

ga mi zupełnie gra świateł. Po-

akurat jest aktor, nie zapalają

wiedzmy to otwarcie – na scenie

się przypadkowo i nieskładnie.

Bo i z życzliwości serca – miłości, o której pisałem na początku – biorą się nasze recenzje i patrzenie na spektakle.
I o drodze, którą Mateusz przebył mogę powiedzieć wyłącznie

6
pozytywnie. Widać, że jest inteligentnym, wrażliwym człowiekiem, że jest w nim niezgoda
na otaczającą rzeczywistość,
wiele spostrzeżeń i przemyśleń,
a teatr zdaje się być bliskim mu
sposobem ich realizowania. Popracowałbym nad wachlarzem
środków artystycznego wyrazu, bo są koloratury, nie trzeba mówić albo głośno i szybko
albo cicho i wolno. Radziłbym
też słuchać, jak mówią ludzie
na ogół nie mówią od wielkiej
litery do przecinka i od przecinka do kropki. Tak podawanego
tekstu nie da się słuchać dłużej
niż minutę i nie da się powiedzieć
prawdziwie. A przecież o prawdę nam chodzi, bo wyłącznie miłość prawdziwa jest warta zaangażowania.
Gustaw Puchała

Sam na Scenie, wrzesień 2021

Omówiono

a Ty sobie z tym radzisz
•Chciałabym od Ciebie więcej

Marcin Bortkiewicz:

prostoty

•Zajebiście wyglądasz na scenie
•Masz w sobie to coś, jakiś au-

Joanna Szczepkowska:

tentyzm, ja Tobie wierzę

•Czułam to, co Ty czujesz

•Musisz się nauczyć szukać

•Z wielką, trudno powiedzieć

światła

przyjemnością, ale uwagą tego

•Czy Wy wiecie, że ten tekst jest

słuchałam

czasami niezamierzenie śmiesz-

•Dobrze jest zacząć konkretem,

ny?

a nie dramatem

Jan Zdziarski:
•Musiałbym zajrzeć w dziub,
żeby wiedzieć w czym jest problem
•O tym, jaki jesteś na scenie
zostało powiedziane, przyjmij to
z całym dobrodziejstwem
•Przedstawienie ma dla mnie
dwie nieklejące się warstwy
•Literatura taka sobie
Małgorzata PaszkierWojcieszonek:
•Jesteś dobrym materiałem
scenicznym
•W spektaklu jest dużo postaci,
OSIEMNASTKOWE

Idiotów, wyjaśniła mi pewnego

PODZIĘKOWANIA

majowego

„Jak to co to za festiwal? Szesnaście najlepszych monodramów z całej Polski, wyłonionych w eliminacjach, przyjeżdża
do Ronda! Nie wyobrażam sobie,
żeby ktokolwiek, kto twierdzi, że
interesuje się teatrem nie przyszedł i nie pomógł przy Sam na
scenie”.

ton.

Serdeczny,

aczkol-

wiek teatralnie podszyty lekką irytacją. W ten sposób Jola
Krawczykiewicz,

ówczesna

komisarz Sam na scenie i instruktorka, prowadząca grufot. Maja Chrzan

2009

wyobraźni mi też nie mieściło się
to w głowie, więc już kilka dni
później szorowałem ramy okienne, czyściłem podesty, przecierałem szkła, czyli robiłem co
mogłem, żeby przygotować Rondo na przyjęcie gości.
Pierwszy dzień festiwalu. Bu-

Do dzisiaj dźwięczy mi w uszach
ten

popołudnia

roku czym jest SNS. Mimo bujnej

pę Stowarzyszenie Wrażliwych

dzik

nastawiony

na

czwartą

lub piątą rano. Już o szóstej
dwadzieścia

miałem

odebrać

z dworca PKP w Słupsku trzy
osoby, które jechały jakąś horrendalną

liczbę

godzin

zza

Przemyśla. Był wśród nich aktor, który wtedy grał „Boboka”
Dostojewskiego, a w kolejnych
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latach

przyjeżdżał

już

jako

Zamiast tego ograniczę się do

uczucia, pasja, otwartość i ser-

reżyser. W tej roli jest z nami

jednego słowa – spotkanie. Po-

deczność. To też bardzo kon-

i dzisiaj (cześć Paweł!). Szliśmy

magając przy festiwalu: w roli

kretna praca do wykonania,

w stronę Ronda i już po chwili

pilota „anioła stróża”, redakto-

często taka, o której nie marzy

rozmowa zeszła z wątpliwych

ra Gazety Festiwalowej, czy spe-

się przed snem. Praca, która

uroków podróży pociągami da-

cjalisty od dziwnych misji. Mia-

uczy cierpliwości, gry zespoło-

lekobieżnymi, na zdecydowanie

łem, tak jak inni wolontariusze

wej i realizacji celu. Jednak naj-

bardziej interesujące tematy: te-

pracujący przy SNS, sposobność

gorszym co cię może spotkać, to

atralne preferencje, marzenia

poznania zachwycających ludzi.

brak snu – a to przecież pestka,

i życiowe plany. W ten sposób

Przez

wierz mi!

zaczęła się, piszę to najzupeł-

sytuacji, intymność relacji wi-

niej serio, jedna z największych

dz-aktor (w dodatku monodra-

i najdłuższych przygód mojego

mista!) oraz długie, prowadzone

życia – Sam na scenie. Wiem, że

do świtu kuluarowe rozmowy,

brzmi to banalnie, ale jest praw-

poznanie to ma głębszy wymiar.

dziwe jak tusz na kartce papie-

Odbywa się bowiem w tej tajem-

ru, z której czytacie te słowa.

niczej przestrzeni, którą kilka

Dla mnie nawet prawdziwsze, bo

lat temu Kasia Sygitowicz-Siero-

okraszone niematerialnym ekwi-

sławska określiła, jako miejsce

walentem.

między oczami, duszą i sercem.

szczególny

charakter

Z takich właśnie spotkań przede
Gdyby ktoś zapytał mnie, czym
jest dla mnie Sam na scenie? Musiałby liczyć się z koniecznością
wysłuchania,

doprawionego

licznymi historiami, hymnu po-

wszystkim rodzą się przyjaźnie,
dla których nie mają znaczenia
setki kilometrów, czy fakt spotykania się raz na miesiąc, rok,
dwa lata.

chwalnego. Wam, drodzy czytelnicy, jednak tego oszczędzę.

fot. Weronika Stanisławska

Przez lata moja rola przy Sam
na scenie zmieniła się, przeszedłem na stronę organizacyjną.
Dlatego z pełną świadomością
mogę

napisać

jedną,

– w znacznej mierze to właśnie
wolontariusze tworzą atmosferę festiwalu. To dzięki ich energii i zaangażowaniu nasi goście
mogą poczuć się w Rondzie, jak
w domu. Wrażenie rywalizacji
zaciera się, pozostaje radość
ze spotkania. Za tę właśnie najważniejszą, niemierzalną pracę
przyjmijcie

Wolontariat to nic innego jak

jeszcze

być może najważniejszą, rzecz

drodzy

wolonta-

riusze ogromne podziękowania!
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Bądźcie z nami, tego Wam, ale

tegoroczny Sam na scenie też

rękawicę i zacznij kreować rze-

przede wszystkim sobie, życzymy

już tutaj nie mieszka. To osoby,

czywistość, bądź jej czułym nar-

na kolejne naście lat!

które od kilku miesięcy planują

ratorem.

urlopy, wakacje, przekładają
Czytelniku nie pytaj więc nigdy, co to za festiwal? Odpowiedź już znasz. Daj się porwać
teatralnej maszynie, a efekty
przerosną Twoje oczekiwania.
Dostaniesz w zamian dużo więcej niż sam dałeś. Możesz powiedzieć - nie jestem ze Słupska.
Żaden to problem! Większość
wolontariuszy

tworzących

egzaminy po to, żeby być częścią
tego wydarzenia. Jeśli i Ty masz

Michał Studziński

na to ochotę – zapraszamy! Jeśli
nie masz takiej możliwości angażuj się w działania w swojej
okolicy. Pamiętaj, że świat jest
takim, jakim go tworzymy! Ty,
ja, oni, my wszyscy. Powiedzmy
więc, że ten tekst jest rodzajem
wyzwania. Podejmij je, podnieś
UKRYTY ŻAR
Za każdym razem, gdy widzę
młodych aktorów, sięgających
po wielką klasykę literatury
światowej mięknie na moment
moje kamienne serce. W przypadku spektaklu „Marzyciel” na
podstawie „Białych nocy” Fiodora Dostojewskiego zmiękło
nawet na dwa momenty. Przyczyna jest prosta. Otóż wczesne, krótkie formy prozatorskie
autora „Zbrodni i kary” bardziej przemawiają do mnie, niż
rozbudowane powieści. Opłacane często od ilości stron, co
można by przypomnieć, gdyby
było się złośliwym… jak ja. Pomijając jednak tę ostatnią uwagę w młodzieńczej twórczości

fot. Oliwia Żołnierczyk

autora znaleźć można właści-

Z nieukrywaną radością mogę

wie wszystkie motywy, które

stwierdzić, że twórcom mono-

złożą się na późniejszy geniusz.

dramu udało się to. Spektakl

W przypadku opowiadań mamy

jest

jednak do czynienia z narracją

Rozwija się w równym tempie,

w oczywisty sposób bardziej

ma logiczną strukturę. Środki

ascetyczną, uważną i przez to,

wyrazu zostały wybrane odpo-

w mojej opinii, bardziej otwartą

wiednio do formy i treści. Nie

na interpretację, co składa się

ma w nim partii ewidentnie sła-

na jeden z moich filarów lite-

bych lub prób przesady. Złoty

rackiej atrakcyjności.

środek jest określeniem, które

dobrze

skonstruowany.

najlepiej, w mojej opinii, okreŚwietny wybór to jedno. Wykorzystać taki atut to drugie.

śla spektakl.

Milena Piejko, woj. podkarpackie, Jarosławski Ośrodek
Kultury i Sztuki, Jarosław
„Marzyciel”

na

podstaw-

ie opowiadania „Białe noce”
Fiodora Dostojewskiego, tłum.
Władysław

Broniewski

oraz

Gabriel Karski (30’)
scenariusz, scenografia, reżyseria Paweł Sroka
muzyka Wiktor Marut

9

www.samnascenie.art.pl

Jednak jest w nim jeden element

dziewczęcą powierzchownością

łosnego z wpisanym w niej mo-

wyraźnie odstający. Niepasujący

skrywa pokłady: żaru, czaru,

tywem „zapasowego kochanka”,

poziomem do reszty. Wybijający

ironii, żądzy. Jest w niej jakiś de-

stała się opowieścią zindywidu-

się na plan pierwszy i nieprze-

mon. Ta ciemna strona wyłania

alizowaną, oryginalną i godną

rwanie o sobie przypominają-

się niej delikatnie i stopniowo,

zapamiętania.

cy. Tym elementem jest osoba

wraz z rozwojem fabuły i jest

Mileny

to przeurocze.

Piejko.

Nie

potrafię

Maciej Swornowski

zwerbalizować w sposób wystarczający,

co

konkretnie

Przychodząc na spektakl wie-

urzeka mnie w aktorce. Jednak

działem,

muszę to powiedzieć, niezwykle

jaką

historię

będę

oglądał. Jednak myliłem się, nie

spodobała mi się w swojej roli.

wiedziałem nic. Dzięki kreacji

Jest w Milenie jakiś rodzaj ukry-

aktorskiej Mileny Piejko tragi-

tego wymiaru. Pod delikatną,

komiczna historia trójkąta mi-

Omówiono

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:
•Ja Ciebie kupuję oczywiście

Marcin Bortkiewicz:

•Jesteś bardzo interesująca w rozmowach z posta-

•Muszę zostać adwokatem diabła, już Ci mówię

ciami

dlaczego: bo to chodzi o konsekwencję swoich

•To było bardzo rosyjskie

wyborów
•Bardzo to dostojewskie

Joanna Szczepkowska:

•Bardzo ładnie mówisz ze sceny, masz tempera-

•Mam takie poczucie, że każde zdanie się zawiesza

ment teatralny, pięknie płaczesz, cudownie słu-

•Wydaje mi się, że ostatnie zdanie nie wybrzmiało

chasz

tak, jak powinno

Jan Zdziarski:
•Bardzo mi się od połowy podobało
•Muppet rozbija, jest z innego teatru
•W szyciu bierze udział całe ciało, to jest bardzo
ładne
•Tam było tyle powietrza w tych dialogach, ile było
potrzeba

MIEĆ STARSZĄ SIOSTRĘ?
Pamiętam, miałam kilka lat, 4
może 5, podeszłam do rodziców
i z uśmiechem na twarzy oznajmiłam im, że chciałabym rodzeństwo. Najlepiej to starszego
brata. Szybko zorientowałam
się, że moja zachcianka jest co
najmniej trudna, by nie powiedzieć niemożliwa do zrealizowania. Uświadomiwszy sobie to,
postanowiłam nawet nie wypowiadać kolejnej myśli o siostrze

bliźniaczce i ostatecznie uznałam, że młodsza siostra lub brat
wystarczą. Wyobrażałam sobie,
jak spędzamy wspólnie długie
godziny na placu zabaw, denerwujemy rodziców, odgrywamy
przedstawienia dla pluszowej
publiczności,

prowadzimy

re-

staurację, w której specjalnością są pączki z piasku w błotnej
polewie, kłócimy się o nieistotne
rzeczy, ale niezależnie co by się
nie działo, zawsze jesteśmy dla
siebie wsparciem. Nawet przez

Natalia Dyjak, woj. lubelskie,
Gminny

Ośrodek

Kultury,

Ulan-Majorat
„Ja… siostra Fridy” na podstawie tekstu „Frida” Barbary Mujica
(20’)
scenariusz

Sławomir

Żyłka,

Natalia Dyjak
scenariusz, reżyseria Sławomir
Żyłka
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moment nie pomyśla-

w głębi serca odczuwa

łam, że mogłabym ża-

radość, gdy tę wynisz-

łować posiadania ro-

cza choroba. Nie można

dzeństwa.

jej za tę emocję winić,
wreszcie bowiem ta sta-

Zdecydowanie nie może
tego powiedzieć bohaterka monodramu „Ja…
siostra Fridy”, w którą wciela się Natalia
Dyjak.

Młoda

aktor-

ka w swoim spektaklu
pokazuje życie z rodzeństwem z zupełnie
innej

perspektywy.

Cristina od urodzenia
była w cieniu starszej
siostry, zawsze brzydsza, bardziej pulchna,
głupsza, mniej zdolna.
Kocha siostrę, a jednak

le gorsza zaczyna być
zauważana i doceniana
przez

innych.

Mono-

dramistka konsekwentnie prowadzi widzów
przez

przykrą

histo-

rię, chociaż nie opuszcza mnie wrażenie, że
za mało jest Cristiny
w opowieści o Cristinie. Natalia utrzymuje
moją uwagę szczególnie intensywnie w drugiej połowie przedstawienia, kiedy aktorka
razem z publicznością

fot. Szymon Wojewoda

Omówiono

zanurza się w głąb opowiadanej historii, a gra

Marcin Bortkiewicz:

przytłoczona ilustracyjnością, za mało jest po-

•Bardzo ładnie krzyczysz
•Potrafisz mówić organicznie dialogi
•Twoja narracja w pewnym momencie jest tak
narracyjna, że ja tracę kontakt z opowieścią

staje się bardziej naturalna. Wcześniej czuję się
zostawionej przestrzeni dla wyobraźni oraz dla
aktorki. Szkoda, bo uważam, że Natalia ma w sobie
bardzo dużo potencjału, z tego względu te drobne uwagi kieruję bardziej do reżysera niż aktorki.

•Mam wrażenie, że dramaturgicznie się nieco
rozłazi, ale już Ci nie powiem gdzie

Natalio, życzę Ci satysfakcji i sukcesów w Twojej
dalszej teatralnej podróży i mam nadzieję, że do

Jan Zdziarski:

zobaczenia!

•Za dużo pokazywania w tym przedstawieniu
•Najbardziej prawdziwa byłaś, jak dookreśliłaś

Nicloa Łazarów

siebie
•Otwarta pointa chyba najwięcej mi powiedziała,
bardzo mi się to spodobało
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:
•Bardziej potrzebowałabym siostry w tym przedstawieniu
•Masz bardzo ładny głos
•Scena daje Ci blask
Joanna Szczepkowska:
•Spróbuj opowiedzieć „o czym to jest?”, ale tak,
jakby dziecko zadało Ci to pytanie

fot. Michał Studziński
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WZGARDZONA WIARA

dookreśliły

Mój stosunek do religii naznaczony

jest

wrodzonym

upo-

śledzeniem w zakresie przyjmowania spraw bezkrytycznie.
Dodatkowo w kwestii najpopularniejszego nad Wisłą kultu
magicznego, mam wiedzę dość
szczegółową,

bo

pochodzą-

cą z autopsji. Z tego powodu
określam się dumnym mianem
postkatolickiego ateisty. Jeśli
trzy wcześniejsze zdania nie

ostatecznie,

jak

Wobec powyższego stwierdzam

bardzo sceptycznie nastawiony

ze stanowczością, że fakt przy-

jestem do wiary w nadprzyro-

dzielenia mi do opisania tek-

dzone porządki i tym podobne

stu o zakonnicy stanowi 1534

cudo. To przyznać muszę szcze-

dowód

rzę, że osoby religijne dzielę

Nie mam bowiem nic pozytyw-

na dwie kategorie. Nieszkodli-

nego do powiedzenia o tre-

wych wariatów, godnych litości

ści spektaklu. Jest to dla mnie

i potrzebujących pomocy oraz

tragiczna historia zaburzonej

niebezpiecznych fanatyków, od

psychicznie

których trzymać się trzeba, jak

szukującej miłości, akceptacji

najdalej. Do drugiej katego-

i rodziny. Próbującej zbudo-

rii bardzo często zaliczam tzw.

wać relację z wyidealizowanym

urzędników kościelnych.

obrazem boskiego ojca i matki.

Aldona Karska, woj. śląskie, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Zabrze
„Oblubienica” na motywach tekstu „Zakonnice odchodzą po cichu”
Marty Abramowicz (20’)

od świata i jego wad

jemnością. Wyśmienicie

zderza się z brutalną

prowadzi swoją postać.

prawdą o ludzkiej na-

Wczuwa się w jej emo-

turze.

cje, szczerze je przeży-

ścioła trafia na łono instytucji
religijnej. Utopijna koncepcja

rzeczywistością.

wa i oddaje je widzom.

o nim samym mogę wyrazić

się

wyłącznie

pozytywne. Nie znajduje żadnej fałszywej
nuty w tym przedstawieniu. Cieszyło moje
oko i ilość i jakość wybranych środków wyrazu. Podobała mi się
struktura monodramu,

Opowiada

historię

niesłychanie

smutną,

prowadząc swoją bohaterkę od wybuchów
młodzieńczego żaru aż
do

żałosnego

końca

w odrzuceniu i rezygnacji. Mimo tego, że
jej postać konsekwentnie gaśnie i zamiera to
Aldona błyszczy bardziej i bardziej.

konsekwencja w prowadzeniu

opowieści

Maciej Swornowski

i tempo jego rozwoju.

Przede

szalenie
padła

wszystkim

wręcz
mi

do

przygustu

Aldona Karska i jej
sceniczna kreacja. Powiem wprost – scena
ewidentnie

kocha

tę

dziewczynę i to z wza-

Po-

Zwabiona wizją radosnego ko-

z

reżyseria Katarzyna Boroń

spektaklu

dziewczyny.

Boga.

cy i pokory nie da się pogodzić

scenografia, muzyka Aldona Karska

zawartości

nieistnienie

równości, sprawiedliwości, pra-

scenariusz Aldona Karska, Katarzyna Boroń

W przeciwieństwie do

na

fot. Weronika Stanisławska

Ucieczka
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Omówiono

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek:
•Byłaś tu bardzo prościutka i dobrze

Marcin Bortkiewicz:

•Jabłka, które są bardzo piękne na scenie, ale zaczę-

•Pięknie patrzysz

ły mi się w pewnym momencie gubić

•Ile jabłek musiało umrzeć do tego przedstawienia?
•Bardzo mi się podobały wątpliwości po leżeniu

Joanna Szczepkowska:

krzyżem

•Bardzo to było szlachetne w wyrazie

•Im jesteś bardziej depresyjna, tym głębsza

•Masz bardzo piękną twarz

•Jabłkowa agresja świetna

•Bardzo dziwną rzecz zauważyłam: robisz coś w rodzaju przygotowawczych min

Jan Zdziarski:

•Zostanie mi w pamięci ten monodram

•Temat egzotyczny, a egzotyka pociąga
•Pięknie się to rozpoczyna
•Modlitwy są suche, bez żaru
Julia Ćwian, Klub 5. Batalionu
Strzelców Podhalańskich, Przemyśl
„Na

jedną

stawie

kartę”

na

tekstów:

pod-

„Drwal”

Andrzeja Kondratiuka i Michała
Witkowskiego, „Bieguni” Olgi
Tokarczuk

oraz

„Bezdomna”

Katarzyny Michalak (25’)
scenariusz i reżyseria Elżbieta
Bernatek

POŻEGNANIE – POWITANIE
Obserwowanie

konkursów

i przeglądów, bycie tam jurorem
ma kilka wad i uciążliwości, ma
też wiele zalet. Jedną z podstawowych jest możliwość obserwowania dorastania i dojrzewania recytatorów. Julię Ćwian
poznałem dobre 5 lat temu
w czasie wojskowych eliminacji konkursowych w Krakowie.
Byłem oniemiały z zachwytu nad
całą grupą, której Julia była
częścią i podporą. Spotykaliśmy
się potem na konkursach jeszcze kilka razy, a Julia z dobrze
zapowiadającej się dziewczynki
stawała się piękną, młodą, utalentowaną kobietą. Słyszałem
ją mówiącą, śpiewającą, podziwiałem jako instrumentalistkę,
w każdej roli czuła się dobrze
i bez wątpienia można było powiedzieć, że scena jest jej miejscem.

Ćwian jest szczęśliwą studentką Akademii Teatralnej w Warszawie, studia zaczyna w październiku. Występ na 66. OKR
jest więc jej pożegnaniem z amatorskim ruchem artystycznym.
Pożegnanie, na ogół, kojarzy
się smutno – z nieodwołalnością, ostatecznością w znaczeniu granicznym. Chciałbym jednak, żebyśmy w tym wypadku
odkryli nowe znaczenie słowa
pożegnanie, które jest powitaniem nowego etapu w życiu. Ta
dość

frenetyczna

konstruk-

cja logiczna mimo wszystko ma
sens – gdyby nie amatorski ruch
teatralny, gdyby nie występy
w OKR czy innych konkursach
Julia nie mogłaby dziś ze sceny
pokazać nam bardzo dobrego,
konsekwentnie

prowadzonego

spektaklu. Nie zobaczylibyśmy
jej poczucia humoru, umiejętności obserwacji i opowiadania historii. Wyznania młodej kobiety
i jej problemów z płcią przeciw-

fot. Maja Chrzan

Kiedy pisałem te słowa, mój

nie odmienną, zmagania z wła-

Przyjaciel zapytał czemu tak

snymi kompleksami są materia-

dużo już napisałem a wciąż nic

łem na dramatyczny spektakl,

o spektaklu. Wydaje mi się, że ga-

można złożyć z tego kilka łza-

zeta festiwalowa to najlepsze

wych historii, nawet opierając

miejsce, żeby podzielić się wra-

się na tak znakomitych tekstach

żeniami z obserwowania doj-

literackich. Tu jednak było od-

rzewania scenicznego młodych

wrotnie – było lekko i dowcip-

wykonawców, po wtóre – Julia

nie, ale nie śmiesznie, prosto, ale
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Omówiono

nie prostacko, z genialną woltą
Małgorzata Paszkier-Wojcieszo-

na koniec. Właśnie – jeszcze jed-

nek:

no – literatura. Julia skorzysta-

•Z każdym momentem tego

•Bardzo duży potencjał i umiejęt-

ła z dobrej literatury biorąc

przedstawienia byłem coraz bar-

ności

na warsztat teksty Kondratiu-

dziej na tak

•Jedna wątpliwość: na początku

ka i Tokarczuk. Wielki plus za

•Masz mnie, mnie ta historia

nas zauważasz, witasz się, a gdy

to, bo nie wszyscy tegoroczni

bierze

zaczynasz mówić, nas już nie ma

uczestnicy pamiętali o tym, żeby

Marcin Bortkiewicz:

•Zacytuję to, co sobie napisałem:

regulamin i założenia konkursu

„O kurwa!!”

Joanna Szczepkowska:

•Z tonacji buffo wchodzisz w to-

•Bardzo sceniczna osobowość

nację autentycznie smutną

•Jesteś świetnym materiałem na
aktorkę

Jan Zdziarski:

•Najlepiej jest tam, gdzie jest

•A niech szkoła cierpi, że ma taką

autoironia

adeptkę - za dużo umiesz

•Trzeba popracować nad prawdą

•To się dobrze ogląda

w liryzmach

•Precyzyjnie wytrzymywałaś czas
na naszą reakcję
•W opanowany sposób nie dawałaś się rozśmieszyć

przeczytać.
Cieszę się, że Julia Ćwian rozpoczyna upragnione studia aktorskie, że za kilka lat będziemy
mogli oglądać ją na polskich
i światowych – w co głęboko
wierzę – estradach i scenach.
Julio, powodzenia!
Gustaw Puchała

PAPIEROWY PTASZEK
Liryczna wypowiedź młodziutkiej aktorki, która
już nie jest dziewczynką, ale jeszcze nie do końca
kobietą wzbudza w widzu pewną tkliwość. Słuchając jej słów o poszukiwaniu miłości, o samotności, niepewności, o młodzieńczym, niesamowicie
czułym odczuwaniu świata chciałoby się uchronić
ją przed tym, co może ją urazić, zaboleć. Ale ona
nie jest już dzieckiem, sama musi dotknąć tego, co
niesie życie, i wie o tym.
Sara Chwastek, która reprezentowała w Słupsku
województwo podkarpackie, jest autorką scenariusza swojego monodramu. Skomponowała też
do niego muzykę. Jest to więc jej bardzo osobiste
wystąpienie, podczas którego odkrywa przed publicznością swoją wrażliwość, swoje lęki, oczekiwania i nadzieje. Zabiera widzów w podróż ze
sobą. I dajemy się jej ponieść.

fot. Oliwia Żołnierczyk

Sara Chwastek, woj. podkarpackie, Miejski Ośrodek Kultury, Dębica
„Tkliwostki” spektakl autorski (15’)
scenariusz, muzyka Sara Chwastek
przygotowanie wokalne Magdalena Białorucka-Ogorzelec
reżyseria Dominika Migoń
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Mocną stroną monodramu jest niewątpliwie
śpiew aktorki. Czysty głos rozbrzmiewa w teatralnej sali z dużą siłą i pewnością. Znacznie lepiej słucha się jej śpiewu niż monologu, w którym
momentami niepotrzebnie podnosi głos, krzyczy,
kiedy może wystarczyłoby położyć silniejszy akcent na wypowiadane słowa. Nieźle ogrywa jedyny na scenie rekwizyt – perkusyjny talerz umieszczony na statywie. Służy jej do wybijania rytmu,
wyładowania złości, jako tarcza obronna. Wiele
funkcji w jednym przedmiocie.
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Omówiono
Marcin Bortkiewicz
•Jesteś bardzo podobna do Marii de Medeiros
•Jesteś wrażliwa na scenie, ja się czuje bezradny,
dotykasz takich strun wrażliwości, że ja bardzo
chciałbym Ci pomóc
•Delikatnie otwierasz oczy i dziwisz się, że jesteśmy
•Przedstawienie ma medytacyjny charakter,
medytacja polega na tym, żeby się odgrodzić od
rzeczywistości, ale problem w tym, że my tam

I bardzo ciekawe zakończenie. Niespodziewanie

jesteśmy

w ręku aktorki pojawia się papierowa zabawka,

•Musisz nas otworzyć na wspólną medytację

którą mocuje na instrumencie i zaczyna obracać, imitując tym samym karuzelę z wesołego mia-

Jan Zdziarski

steczka. Czyżby nie chciała porzucić bezpieczne-

•Myślę, że opowieść zaginęła w tej przestrzeni,

go, dziecięcego świata? Czyżby chciała odsunąć

w której przyszło Ci grać

od siebie moment wejścia w dorosłość? Przesu-

•Kiedy byliśmy bliżej pozwalałaś się posłuchać

nąć go w czasie? Czy chciała nam powiedzieć, że

•Przez chwilę pomyślałem, że to „Cierpienia

nie jest jeszcze gotowa, chociaż już tak wiele ro-

Młodego Wertera” w wersji kobiecej, ale Werter

zumie? Na to publiczność, pozostawiona w nieco

jednak był chłopem, on bardziej krzyczał

onirycznym nastroju, musi odpowiedzieć już sobie
sama.

Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek
•Pięknie śpiewasz, chce się Ciebie słuchać

Joanna Jusianiec

•Śliczny pomysł z ptaszkiem
•Jesteś delikatna w tym wszystkim, czasem się
zastanawiam czy nie za bardzo
•Mam wrażenie, że trochę uciekałaś od nas

KULINARNE NIEPOROZUMIENIA
Też lubię włoską kuchnię, więc w tym miejscu
mógłbym zakończyć recenzję monodramu Karola Wnuka i udać się do jednej z wielu słupskich
pizzerii, tudzież do warzywniaka po kilka bakła-

Joanna Szczepkowska
•Początek mnie zaniepokoił
•Ja tego okna nie widzę, może tę okność trzeba
bardziej nam pokazać
•Gdy śpiewałaś, byłaś najbardziej sobą

żanów. „Nawrócenie” ma jednak w zanadrzu kilka
innych atutów, o których warto tu wspomnieć, zatem kontynuujmy.
Bohaterem monodramu jest młody, wywodzący
się z prowincji mężczyzna, który przyjeżdża do
dużego miasta na studia. Czas odlicza od świąt
do świąt, ciesząc się urokami życia w metropolii.
Życia jakże innego od tego, które zna z rodzinnego domu. Wpajane mu przez zaborczą matkę
tradycyjne wartości odczuwa, jako coraz bardziej obce, a każdą kolejną wizyta w rodzinnej miejscowości staje się coraz trudniejsza do
przetrawienia. Zaczyna się niewinnie, od różnic
w kulinarnych upodobaniach. Później dochodzi

Karol Wnuk, woj. małopolskie, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków
„Nawrócenie” spektakl autorski (25’)
scenariusz, reżyseria, scenografia, muzyka Karol
Wnuk
opieka artystyczna i reżyserska Marlena Topolska
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obdarcie z intymności, nadopie-

wający skojarzenia ze stand-u-

kuńczość, kwestie wiary i na ko-

pem wstęp, przechodzący w za-

niec orientacja seksualna. Temat

bawną i momentami porywającą

znany i przerabiany wielokrot-

melorecytację jest jedynie przy-

nie, tu doczekał się dość niety-

stawką przed daniem głównym,

powej formy.

którym jest dialog bohatera
z, dochodzącym z offu, głosem

Karol Wnuk w „Nawróceniu”
obsadził się niemal w każdej
możliwej roli. Aktora, scenarzysty, reżysera i autora muzyki,
za co należą mu się słowa uznania. Zaintrygował mnie sposób
poprowadzenia narracji. Nasu-

wspomnianej

wcześniej

mat-

ki. Na początku lekki, z minuty
na minutę, przybiera na wadze,
by na końcu pozostawić widza
w zupełnie odmiennym nastroju. Końcówka potrafi zagrać na
emocjach widza i tu należy się

pochwała.
Mam jednak mieszane uczucia,
co do realizacji wspomnianego dialogu. W pewnym momencie można odnieść wrażenie, że
główną rolę przejmuje głos
z nagrania, spychając Karola
na drugi plan. Domyślam się, że
jest to zamierzony efekt, mający
zobrazować efekt stopniowego
tłamszenia bohatera. Nie sposób
jednak odrzucić od siebie wrażenia, że aktor rozmawia z taś-

Omówiono
Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek
Marcin Bortkiewicz

•Bardzo ważny temat

•Mam wrażenie, że oglądamy coś na kształt teatru

•W pewnym momencie matka przejęła kontrolę,

dokumentalnego

Ciebie nie ma

•Matka jest nad-matką

•Brakowało mi walki

•Rozebrałeś się do końca i zajebiście, bardzo dobrze

Joanna Szczepkowska

•Bardzo mocno do mnie przemówiło to przedsta-

•Ja jestem zachwycona

wienie

•To nie jest wszystko idealne, ale jest w tym smak

•Jestem wdzięczny, że podzieliłeś się tym wszyst-

•Zadałam sobie pytanie, dlaczego właściwie nie

kim ze mną

grasz matki
•Czasem naprawdę możesz mieć twarz zero

Jan Zdziarski
•Jakoś nie mogę dotrzeć do konsekwencji rozwoju
tego zdarzenia, którego byłem świadkiem
•Wychodzisz z tej szafy i nie wiem co dalej
•Rap fajny
•Niedoinwestowany pozostaję

mą, nie zawsze trafiając swoją
kwestią idealnie w punkt. Ten
mankament mogę jednak łatwo
przeboleć, bo „Nawrócenie” potrafi zaintrygować i sprowokować do dyskusji.
Krzysztof Przygoda

fot. Maja Chrzan
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