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WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY

23-letnia pisarka włada niespo-

tykaną zdolnością wnikliwej 

obserwacji własnego otoczenia. 

Jest to zapewne głównym 

powodem, dla którego reżyserzy 

chętnie adaptują jej powieści - nie 

każdy bowiem współczesny 

dramat zawiera tak dobrze 

skonstruowane postaci. Paw 

królowej jest swoistą fotografią 

ludzi żyjących po "złej stronie 

Wisły", czyli warszawskiej Pragi. 

Reżyser - Jacek Papis wyekspo-

nował ironiczno-satyryczny 

stosunek Masłowskiej do boha-

terów powieści. Zarówno w ksią-

żce, jak i spektaklu nic nie jest 

upiększane - każde dziwactwo 

pozostaje dziwactwem, a infan-

tylne przemyślenia postaci nie są 

ukrywane pod maską pseudo-

intelektualisty. Pomimo dowcip-

nego wydźwięku poszcze-

gólnych scen, spektakl poraża 

autentyzmem i dosłownością.

Pomimo hiphopowego rodo-

wodu powieści, Opera praska nie 

ogranicza się do tej estetyki. 

Muzykę przygotowała Hanna 

Kayser. Aktorzy śpiewają spa-

rodiowane utwory Radiostacji, 

czy Radiowej Jedynki, które już po 
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kilku chwilach wpadają widzowi 

w ucho. Kostiumy rodem ze 

stadionu 10-lecia, plastikowe 

meble, wdzięczenie się do 

publiczności, histeryczne awan-

tury tworzą efekt kiczu. Zabieg 

ten jest w pełni świadomy. Dzięki 

niemu już po kilku minutach 

oglądania spektaklu, widz 

zaczyna myśleć kategoriami 

bohaterów Pawia.. Aktorzy mogli 

zbudować relacje z widownią, 

dzięki rezygnacji z czwartej 

ściany.

Jedną z najlepszych scen spek-

taklu jest podjęta przez Stani-

sława Retro (w tej roli Mariusz 

Drężek) desperacka próba rato-

wania kariery. Bierze on udział 

w programie typu talk-show. 

Prowadząca - Małgorzata Mosz-

nal (kreowana przez Aleksandrę 

Popławską) chcąc zapewnić 

swoim widzom odpowiednie 

emocje, na siłę robi z niego 

homoseksualistę. Jedynie w gas-

nącym uśmiechu Retro można 

doszukać się jego wszystkich 

straconych marzeń. Przeryso-

wany ruch sceniczny, niuanse 

w mimice twarzy, czy gestyku-

lacji wprowadzają poczucie winy 

u widza. Sprawiają, że nie potrafi 

on powstrzymać śmiechu, który 

wywoływany jest przez, łączącą 

wszystkich bohaterów Pawia 

K r ó l o w e j ,  n i e u m i e j ę t n o ś c i  

radzenia sobie w życiu.

Teatr Wytwórnia skupia w swo-

ich szeregach osoby z wielkim 

potencjałem. To dzięki wykorzy-

staniu przez twórców konwencji 

opery, realizacja powieści Mas-

łowskiej okazała się sukcesem.

Przemek Oleksyn

TEATR WYTWÓRNIA W WARSZAWIE - "PAW KRÓLOWEJ.
OPERA PRASKA" WEDŁUG POWIEŚCI DOROTY MASŁOWSKIEJ, REŻ. JACEK PAPIS

Egzystencjalny Paw
Po dwukrotnej nominacji do nagrody NIKE, w tym 

roku zwyciężyła, obie jej powieści cieszą się 
ogromnym powodzeniem u twórców teatru. 

Zarówno Wojna polsko-ruska pod flagą biało-
czerwoną jak i Paw królowej doczekały się kilku 

realizacji scenicznych, co prawda jakość spektakli 
pozostawiały często wiele do życzenia, ale w żaden 

sposób nie zaszkodziło to Dorocie Masłowskiej 
- bo o niej mowa.

fot. www.teatrwytwornia.pl

Wprowadzamy do gazetki nową formę artykułu. 

Jest dyskurs prowadzony na "Gadu Gadu" 

(zachowaliśmy oryginalną pisownię.  

Wychodzących z Opery NOVA młodych widzów zapytałam 

o wrażenia, po obejrzeniu spektaklu Paw królowej.

Oto otrzymane odpowiedzi:

=> Spektakl współczesny, bardzo prawdziwy, zgadzam się z tym, 

co było tutaj przekazane. Patrzę trochę z dystansem na świat, 

z dystansem na niektórych ludzi. Uważam że prosty człowiek też 

może być wartościowy, taki człowiek nie jest gorszy, ponieważ 

niesie za sobą inne wartości, działa na równi.

=> Chciałbym powiedzieć, że życzę Dorocie eM jak najlepiej, ale 

uważam, że ze względu na treści zawarte w jej książkach, które są 

adaptowane tak chętnie w teatrze, prawdopodobnie rząd 

o tendencjach do wprowadzenia cenzury, stworzy odpowiednie 

służby bezpieczeństwa i szczęścia, które zaleją jej usta betonem, 

a rączki zwiążą. Jeśli tego nie uczynią to będzie musiała wyjechać 

do Rosji żeby zabić jakąś staruszkę siekierą i ukraść jej lichwiarski 

majątek, żeby przeżyć bo zawsze "ci na górze" mogą wprowadzić 

odgórny zakaz wydawania książek zawierających opis 

prawdziwej Polski .

=> Sztuka miała na celu pokazanie przejściowych trendów, 

plastiku, który coraz częściej, coraz bardziej, nas otacza i osacza, i 

przez to było to bardzo prawdziwe.

=> Popkulturowa powieść Masłowskiej zawierająca uproszczoną 

wersję polskiej rzeczywistości doskonale przeniesiona na deski 

teatru w formie teledysku z czytelnymi komunikatami i prostą 

muzyką.

Marta Tarkowska

SONDASONDASONDA

fot. Tymon Markowski
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Dyskusja żywo oscylowała 

wokół autorki adaptowanego 

tekstu - Doroty Masłowskiej, 

laureatki tegorocznej nagrody 

NIKE. Ekipa zdecydowała się na 

realizację sztuki ze względu na 

znaną im od podszewki Pragę, 

która jest jednocześnie miejscem 

zamieszkania pisarki. W tym 

samym miejscu rozgrywa się 

akcja powieści i znajduje siedziba 

Teatru Wytwórnia. Dzielnica ta 

przechodzi aktualnie artystyczny 

renesans. Stanowi to ciekawy 

antagonizm wobec lanserskiej, 

snobistycznej warszafki z prze-

ciwbieżnej strony Wisły.

Zamysłem twórców nie było 

spłycanie warstwy językowej do 

hiphopowego rytmu. Autorzy są 

również świadomi niepowodzeń 

poprzednich scenicznych adap-

tacji  tekstów Masłowskiej.  

W dalszej części dyskusja zeszła 

na temat kondycji współczes-

nego teatru i aktorstwa w Polsce. 

Goście nie kryli znudzenia 

rozwiązaniami typu „czwarta 

ściana” i formą montażu filmo-

wego. Następnie długo rozma-

wiano o „serialowym szmaceniu 

się aktorów”. Goście z jednej 

strony są niechętni wobec 

zaistniałego trendu, z drugiej 

jednak starają się rozumieć to, 

co kieruje młodymi aktorami 

(chęć szybkiego zaistnienia 

i zarobku). Wrócił „wątek bume-

rang” - przyklejanie etykiety 

serialowej postaci do zdolnych 

aktorów, którą bardzo ciężko jest 

odkleić. Jednak generalizowanie 

typu „aktor serialowy - aktor 

słaby” jest, jak niejednokrotnie 

mieliśmy okazję się przekonać, 

błędne i często krzywdzące.

Artur Niedźwiecki

Do udziału w dyskusji został 

zaproszony Adam Orzechowski- 

dyrektor Festiwalu Prapremier 

oraz jurorzy: Hanna Baltyn- 

krytyk teatralny, Marek Modze-

lewski- autor dramatów oraz 

Cezary Niedziółka- asystent 

reżyserów oraz kierownik 

literacki w Teatrze Wybrzeże 

w Gdańsku. Po drugiej stronie 

zasiedli widzowie festiwalu, jak 

również aktorzy bydgoskiego 

Teatru Polskiego. Na wstępie 

prowadzący rozmowę zaprosił 

widzów do czynnego uczes-

tnictwa w dyskusji, która sku-

piała się na próbie zdefiniowania 

współczesnego widza teatral-

nego. Uczestnicy opisywali swoje 

wrażenia z kontaktów z publicz-

nością. Jednak nie był to jedyny 

temat rozmowy. Dużą część 

dyskusji poświęcono proble-

mowi zmian,  jakie zaszły 

w  teatrze po roku 1989. Obecnie 

jest to jeden z najczęściej 

poruszanych tematów, wśród 

krytyków, historyków i teore-

tyków teatru. Swoje obserwacje 

w bardzo dokładny i interesujący 

Warszafka płonie!
Wczorajsza konferencja w całości poświęcona była spektaklowi 

Paw królowej. Gośćmi spotkania były aktorki - Zuzanna 

Fijewska i Beata Deskur (która zadebiutowała na bydgoskim 

festiwalu zastępując Agnieszkę Wielkosz) oraz przedstawiciel 

Teatru Wytwórnia. 

sposób opisała Hanna Baltyn. 

Stwierdziła, że obecnie na 

przedstawienia nie chodzą osoby 

przypadkowe, a tylko, czy 

w większości, takie, które są 

teatrem zainteresowane. Przy-

toczyła sytuacje z przeszłości, 

kiedy codziennie przed spek-

taklem stało kilka autokarów, 

które przywodziły to żołnierzy, to 

pracowników danej firmy, którzy 

grupowo szli do teatru. Ich 

wizyty w teatrze były incyden-

talne i zazwyczaj zupełnie 

przypadkowe. 

Cała rozmowa przebiegała 

w bardzo przyjaznej atmosferze, 

a wypowiedzi gości i widzów 

przerodziły się w bardzo intere-

sującą dyskusję. Szkoda tylko, że 

ze względu na zaplanowany na 

godzinę 18 spektakl, rozmowa 

została nagle przerwana, w mo-

mencie, gdy przybierała ona 

coraz ciekawszą formę. Miło było 

uczestniczyć w panelu dysku-

syjnym, gdzie rozmówcy wyka-

zywali zainteresowanie opinią 

drugiej strony, twórcy szanują 

widzów, a publiczność artystów.

Anita Naumiec

Jakimi jesteśmy widzami?
Wczoraj o godzinie 16 w sali prób Teatru Polskiego odbyła się dyskusja panelowa
pt. Dla kogo? Wizerunek widza we współczesnym teatrze. Rozmowę poprowadził prof. Przemysław Czapliński.

fot. www.independent.pl

Alina na zachód, której premierę 

przygotował Teatr Dramatyczny 

z Warszawy, to jeden z naj-

popularniejszych dramatów 

niezwykle modnego ostatnimi 

czasy, niemieckiego dramato-

pisarza i aktora zarazem, jakim 

jest Dirk Dobbrow. Laureat 

prestiżowej nagrody im. Kleista, 

przyznawanej młodym drama-

turgom niemieckojęzycznym 

oraz nagrody Else Laser-Schuller, 

poza twórczością dramatyczną 

zajmuję się także pisaniem 

scenariuszy filmowych oraz 

słuchowisk radiowych. Jest 

przedstawicielem tzw. średniego 

pokolenia, a rozgłos przyniosła 

mu „trylogia przedmieść”, którą 

tworzą takie dramaty jak: 

Legoland, Raj oraz Alina na zachód.

Trylogia Dobbrowa przedstawia 

bohaterów zepchniętych na 

margines społeczeństwa, 

a co więcej bohaterów 

postawionych w sytu-

acjach krańcowych. War-

szawski spektakl w reży-

serii Pawła Miśkiewicza 

rozgrywa się na nieczyn-

nej stacji benzynowej, na 

której matka z synem 

urządzają sobie miesz-

kanie. W tą zdegrado-

waną rzeczywistość,  

biedę i beznadzieje, wkracza 

pewnego dnia Alina. Kobieta, 

która przyjeżdża na opustoszałe 

przedmieście, białym fordem 

mustangiem, wywołuje sensację. 

Alina jest jakby kobietą z innego 

świata, jest kimś innym, tajem-

niczym i intrygującym.

Paweł Miśkiewicz konsekwen-

tnie buduje relacje prowadzoną 

z kilku punktów widzenia. 

W efekcie powstaje przedsta-

wienie wzruszające, ale i za-

bawne. Silnym punktem przed-

stawienia są doskonałe kreacje 

aktorskie Katarzyny Figury 

(Matka), Kszysztofa Dracza 

(Egger) oraz Marcina Bosaka 

(Tom).

Monika Wąsik

lami, w swoich tekstach tworzą 

proste opowieści o chemii 

spożywczej, historii zatrud-

nienia, czy też poświęcają je 

innym artystom.

Muzyka Tundry jest mocno 

eklektyczna. Odnajdziemy w niej 

ślady popu, rhythm'n'bluesa, 

electro z lat 80., czasem także 

jazz, kabaret, niekiedy rock. 

Wszystko posklejane jak w ko-

lażu. Max wykorzystuje też 

gotowe sample, czasem w ilości 

przyprawiającej o zawrót głowy. 

Oprócz tworzenia muzyki, 

Tundra fotografuje i jeździ po 

świecie.

Nadzieja Brykowska
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Alina na zachód
Teatr Dramatyczny z Warszawy
reż. Paweł Miśkiwicz 

Tundra tryska konceptami, ma 

ich tysiące na sekundę. Nie-

rzadko przecież zdarza się, żeby 

firma fonograficzna odrzuciła 

demo z powodu nadmiernej 

kreatywności twórcy, a tak 

właśnie zdarzyło się Maxowi. 

Szczęśliwie, nie wziął sobie słów 

wytwórni zbytnio do serca. 

Projekty Tundry nadal zawierają 

więcej pomysłów, aniżeli innym 

wykonawcom zdarza się wcielać 

w swoje dzieła przez całe życie.

Jak przystało na niebanalnego 

artystę, metody twórcze Tundry 

bywają specyficzne. Bywa, że 

uzyskuje remix utworu gotując 

płytę winylową i rejestrując 

końcowy rezultat. Z siostrą 

Becky, która zajmuje się woka-

Max Tundra, a właściwie Ben Jacobs
jest muzykiem nietuzinkowym. 
„Totalnie głupia i totalnie urzekająca”
- tak często określa się jego muzykę. 

koncert w klubie Mózg
Max Tundra,

fot. www.maxtundra.com

fot. Tymon Markowski
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