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Leniwa atmosfera i przestrzeń 

trochę jak z filmu Bagdad Cafe. 

Mie jsce  gdzieś  i  n igdzie .  

Stagnacja, pustka, nuda. Pro-

wincja. Bylejakość. Stare dyspo-

zytory do benzyny, od dawna 

niedziałające, zdezelowane po-

desty, zrujnowany 

domek. Szczęśliwie, 

nie czuć już zapa-

chu benzyny. Alina 

zjawia się tu tylko 

n a  c h w i l ę ,  j e s t  

w drodze i rusza 

w nią dalej. Tak 

bardzo nie przyna-

leży do tego świata. 

Jej spotkanie z To-

mem wywiera na 

n i e g o  o g r o m n y  

wpływ, zanurza go 

w marzeniach, bu-

dzi jakąś niedookre-

śloną tęsknotę, tęsk-

notę do lepszego 

świata. Nie tego 

prowizorycznego, 

zbitego z desek, ale 

jakiegoś idealniej-

szego, innego. Gdy-

by mogła zabrać go na prze-

jażdżkę, szybciej, dalej, wyżej. 

Tylko szalejący na oślep wariat może 

być naprawdę wolny.

W tej koślawej rzeczywistości, 

wszystkie postaci dramatu są 
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"To pierwszy spektakl, w którym 

Jan Klata nie spiera się z tekstem - 

nie  sampluje ,  nie  wycina 

dziewięćdziesięciu procent, by 

na pozostałościach budować 

nową jakość (ściśle biorąc, tym 

razem zostawił połowę), za to 

cierpliwie wygładza pokrętną 

myśl autora i miłosiernie tuszuje 

jego niekonsekwencje."

Pola Sobaś (Opcje nr 1/03.2006)

"Klata w swojej ostatniej insce-

nizacji rzeczywiście wypre-

parował na scenie mnóstwo 

światów. Piętrząc iluzje, dokonał 

jednak deziluzji. Całą duchowość 

zdemaskował. I okazało się. że 

pod powierzchnią miłej oku 

formy jest mnóstwo nieprzy-

stających elementów. Ten świat 

jakby niekompletne, ułomne. 

Tom nie do końca sprawnie 

włada umysłem: z myśleniem mam 

problemy - jak sam przyznaje. 

Żona Nikodema jest niemową, 

Matka pozbawiona jest włosów, 

jej dłonie są zbyt duże. Jej 

kobiecość nie jest pełna. Ni-

kodem jest kaleki fizycznie, 

s traci ł  rękę.  Wielokrotnie  

w słowach, akcentowane są te 

ułomności, postaci same je 

podkreślają. Początkowo, Matka 

nosi perukę, mimo, że jest to tylko 

maska, której obecność wszyscy 

dostrzegają, jest to tylko gra. 

Bankowiec zdziera z niej tę 

ułudę. Pewne możliwości tracą 

rację bytu, nie ma powrotu do 

starego jestestwa. Jedynie Alina 

wydaje się być całkowicie 

idealna, młoda i piękna. Zjawia 

się jako projekcja marzeń. Pozwól 

mi być wróżką - zwraca się do 

Toma.

Uwagę przykuwa scenografia, 

niby niepozorna, prosta, lecz 

szalenie funkcjonalna, subtelna, 

symboliczna. Zresztą przestrzeń 

budowana jest w dużej mierze 

w warstwie dźwiękowej. Słowo, 

organiczne odgłosy, muzyka, 

oddają nastrój postaci, zagę-

szczają atmosferę, nadają tempa, 

budują świat przedstawiony, 

tworzą relację między posta-

ciami. Na pierwszy plan wysuwa 

się warstwa biologiczna dra-

matu, czynniki przyrody istnieją 

w symbiozie z postaciami, 

znajdują w nich odbicie. Postaci, 

niczym papierki lakmusowe 

reagują na burzę, parne po-

wietrze, deszcz. Napięcie, budo-

wane z niesamowitą czułością 

w pewnym momencie sięga 

zenitu, atmosfera zagęszcza się 

do tego stopnia, że każde słowo 

rzucone w przestrzeń zastyga 

w niej w bezruchu. Całą prze-

strzeń przenikają dźwięki two-

rzone przez zwykłe przedmioty: 

woda przelewana w butelce, 

stukanie, dmuchanie w puste 

butelki, brzdęk gitary. Oddają 

one stan wewnętrzny postaci, 

stan rzeczywistości.

Muzyka tworzona na żywo, 

towarzysząca spektaklowi,  

muzyka organiczna, bliska 

codzienności, wywodząca się 

z niej i w niej zatopiona, 

wykorzystująca prozaiczne 

przedmioty, zaczarowująca je by 

wyzyskać dźwięk, muzyka 

Niemej - muzyka wprost, Hin-

duska a także niesamowita 

powściągliwość i subtelność oraz 

inne drobne ślady przywodzą na 

myśl daleki Wschód. Jednak 

w świecie dramatu wyraźnie 

wyczuwalny jest brak Jedności. 

Postaci w swoich bytach roz-

chodzą się, nie znajdując punktu 

połączenia. Ich dramat polega na 

niemożności kontaktu, ale także 

na rozczłonkowaniu wnętrza - 

pełnego mimo wszystko opty-

mizmu, pragnień  z zewnętrzem: 

bezbarwną, beznadziejną rzeczy-

wistością.

Nadzieja Brykowska

się rozsypuje. W panice próbu-

jemy nadać mu jakąkolwiek 

formę. Składamy go ze strzępów 

sloganów, stereotypów, kłamstw 

czy piosenek. Nawet muzyka to 

tylko synteza dźwięków. Można 

je dowolnie kształtować, można 

nimi manipulować. Można stwo-

rzyć z nich porażający utwór. 

Można je okaleczyć, okraść ze 

słów. Klata - jak Palmer - przenika 

dźwiękową materię spektaklu."

Marta Kuźmiak (Didaskalia nr 

71/02-2006)

"Wystawienie tak pokręconej 

fantastycznej fabuły w "teatrze 

z tradycjami" wymaga odwagi 

i szczypty szaleństwa. Janowi 

Klacie nie brakuje żadnej z tych 

cech, wynik jest więc nad wyraz 

intrygujący. Wierny powieści 

Dicka reżyser musiał się jednak 

nieco nagimnastykować. Nie-

wielkim nakładem środków 

(lasery, telebim, podświetlana 

podłoga) osiągnął to, na co 

w Hollywood wydaje się miliony 

dolarów."

Agnieszka Kozik (Ozon 3/06)

"Dla kogo jest to przedstawienie? 

Dla młodych ludzi? Przecież 

teatralna scena nigdy nie stanie 

się wirtualną rzeczywistością, 

lepsze zabawki do pobrania w 

Internecie. Próba przeniesienia 

do teatru prozy science-fiction 

w wykonaniu Klaty razi tande-

tnością wykonania i wtórnością 

rozwiązań. Podświetlana po-

dłoga może skojarzyć się naj-

wyżej z Gorączką sobotniej nocy, 

czyli dziełem sprzed trzech 

dekad, a i pląsający Jan Peszek 

nigdy nie  będzie  Johnem 

Travoltą."

Tomasz Mościcki

(www.radio.com.pl)
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Marta Tarkowska
Monika Wąsik

Przyjeżdża swoim białym fordem mustangiem, w zasadzie 

zatrzymuje się tylko. Przy starej stacji benzynowej, co stacją 

była kiedyś a teraz tam tylko ludzie mieszkają, przy starej 

drodze krajowej nr piętnaście, gdzie tylko nuda, nuda na 

przedmieściach.

Teatr Dramatyczny Warszawa

HOW THE WEST WAS WON

Mojo  Mickybo  to  h i s tor ia  

przyjaźni dwóch chłopaków. 

Tłem dla akcji spektaklu są 

zamieszki w Belfaście, w latach 

siedemdziesiątych XX wieku. Na 

scenie występuje tylko dwóch 

aktorów - Grzegorz Falkowski 

i Paweł Niczewski. Co ciekawe - 

oprócz tytułowej pary boha-

terów,  aktorzy odgrywają 

również 12 innych ról. Twórcy 

przedstawienia wiele zaryzyko-

wali, pozbawiając aktorów moż-

liwości wsparcia się rekwizytami 

- na scenie są tylko oni i dialogi.

Mojo - Mickybo nie identyfikują 

się z rzeczywistością, w jakiej się 

znaleźli. Na ulicach Belfastu 

widzą spacerujących kowboi 

i bohaterów kryminałów. Żyją 

marzeniami, które na każdym 

kroku rozmijają się z realiami.

Do Bydgoszczy spektakl szcze-

cińskiego Teatru Krypta przy-

jeżdża jako laureat Grand Prix 

Publiczności oraz Nagrody Mini-

stra Kultury dla najlepszego 

teatru pozainstytucjonalnego na 

41. Ogólnopolski Przegląd 

Teatrów Małych Form „Kontra-

punkt”. Czy zachwycą jurorów 

Festiwalu Prapremier? Przeko-

namy się w środę, kiedy to 

poznamy werdykt podsumo-

wujący tegoroczne "Prapr-

emiery".

Przemek Oleksyn

TEATR KRYPTA W SZCZECINIE, OWEN McCAFFERTY, REŻ WIKTOR RUBIN

Kowboje w Belfaście

Dzisiaj na scenie Teatru Polskiego wystawiony zostanie 

spektakl Trzy stygmaty Palmera Eldrichta w reżyserii Jana 

Klaty. Aby przybliżyć Państwu spektakl, prezentujemy 

fragmenty wypowiedzi, jakie pojawiły się tuż po premierze 

przedstawienia w Teatrze Starym w Krakowie.

Klata w Bydgoszczy

fot. Tymon Markowski

fot. Teatr Krypta

fot. Teatr Krypta

fot. Teatr Stary
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Oto pewnego dnia białym 
fordem mustangiem przyjeżdża 
na przedmieścia młoda kobieta. 
Jest ona przedstawicielką innego 
- tego lepszego świata, o którym 
marzą i którego pragną pozostali 
bohaterowie. Biały mustang jest 
czymś nieosiągalnym, a przez to 
intrygującym. Alina staje się 
sensacją i jak magnes przyciąga 
do siebie mieszkańców przed-
mieścia. Jednak jedyną osobą, 
z którą będzie mogła porozumieć 
się Alina jest Tom  chłopak, który 
„ma problemy z myśleniem”. Jest 
on inny od pozostałych boha-
terów i swoich rówieśników  
szczery i naiwny, wolałby otwo-
rzyć nieczynną stację benzy-
nową, niż brać udział w wyścigu 
szczurów. W tej zdegradowanej 
rzeczywistości, Tom, podobnie 
jak inni bohaterowie, czuje się 
samotny. Jest on jednak o wiele 
wrażliwszy niż pozostali. To 
w jego życiu Alina staje się 
postacią centralną.  Jest ona kimś 
obcym, kimś z innej rzeczy-
wistości - projekcją pragnień 
bohatera. Dla pozostałych po-

staci Alina to legendą, dla Toma 
jest cudem, ale cudem chwi-
lowym. Kiedy bohaterowie 
obserwują katastrofę białego 
mustanga, wiadomo, że sen 
prysnął. Wraz z zniknięciem 
Aliny, powraca pustka i nuda.

Przedstawienie urzeka swoim 
poetyckim kl imatem oraz 
wolnym tempem narrac j i .  
Doskonale skomponowany 
i spójny spektakl warszawskiego 
teatru, rozgrywa się w symbo-
licznej przestrzeni. Niezwykle 
ważna jest tu także warstwa 
dźwiękowa. To właśnie muzyka - 
grana na żywo oraz towa-
r z y s z ą c e  j e j  o d g ł o s y  n p .  
padającego deszczu, tworzą 
subtelny i na długo zapadający 
w pamięć obraz. Alina na zachód
w wykonaniu zespołu Teatru 
Dramatycznego z Warszawy to 
intrygująca scenografia i mu-
zyka, zgrany zespół aktorski, 
a do tego zachowanie dystansu
 i ironii.

Monika Wąsik

Ile jest Marcina Bosaka w budo-
wanej przez Ciebie postaci?

Myślę, że sporo jest tam mnie. 
Starałem się wplatać swoje 
przemyślenia, pomysły.

Widownia była kameralna. Czy 
lepiej się gra dla mniejszej 
liczby osób, czy jednak, gdy 
liczba ta jest większa?

Generalnie wolę teatr kameralny, 
wtedy mamy możliwość nawią-
zania z widzami lepszego 
kontaktu. W Warszawie, gdzie 
zwykle gramy Alinę na zachód 
w bardzo podobnych warun-
kach, jednak każdy spektakl 
rządzi się swoimi prawami.

Co sądzisz o formule Festiwalu 
Prapremier?

Myślę, że twórcy festiwalu 
przyjęli ciekawą koncepcję, coraz 
więcej robi się rzeczy nowych, 
niezbadanych. Ciekawie jest to 
zobaczyć i jakoś odnieść się do 
tego. Jedyny problem polega na 
tym, że na festiwalu mało można 
zobaczyć jeśli się w nim wy-
stępuje.

Rozmawiali
Artur Niedźwiecki

Przemek Oleksyn

Jak podoba Ci się w Polsce?

Bardzo polubi łem Polskę.  

Właśnie kończę tu pięciodniową 

trasę koncertową. Byłem w pięciu 

różnych miastach. To jest mój 

ostatni występ u was i jutro 

wracam do Londynu. Przez ten 

c a ł y  c z a s  p o d r ó ż o wa ł e m  

pociągiem. W ciągu tygodnia 

s p ę d z i ł e m  w  n i c h  o k o ł o  

osiemnastu godzin, ale muszę 

przyznać,  że siedzenia w 

p o c i ą g a c h  s ą  b a r d z o  

niewygodne. Nie wiem, jak oni to 

zrobili  to dla mnie magia 

(śmiech). Podróżowanie polskim 

pociągiem to trochę przygoda. 

Będzie mi smutno wracać do 

domu. 

W jakich miastach oprócz 

Bydgoszczy jeszcze grałeś?

G r a ł e m  w  K a t o w i c a c h ,  

Warszawie, Gdyni i Łodzi. 

J a k i m  j e d n y m  s ł o w e m  

opisałbyś swoją muzykę?

Skomplikowana.

Czy muzyka, którą słyszeliśmy 

na koncercie jest w całości 

nagrywana przez Ciebie?

Tak to jest moja muzyka. Sam 

g r a m  n a  w s z y s t k i c h  

instrumentach.

A czy sam piszesz teksty 

piosenek?

Tak, wszystko w całości jest moją 

kompozycją.

Jak czujesz się na koncertach, na 

których publiczność siedzi, tak 

jak miało to miejsce dzisiaj?

To jest denerwujące, ponieważ 

poprosiłem organizatorów o nie 

stawianie krzeseł na sali. A kiedy 

stanąłem na scenie okazało się, że 

widownia jest pełna krzeseł. 

Dlatego też ludzie nie tańczyli.

A jak wyglądała sytuacja na 

innych koncertach w Polsce?

Dzięki temu, że nie było krzeseł 

wszyscy, którzy przyszli na 

koncert tańczyli. Najlepsza 

impreza była na wczorajszym 

koncercie w Łodzi. To jest 

świetne miasto, szalone.

Ile do tej pory wydałeś płyt?

W tej chwili mam na koncie dwa 

albumy i wiele singli. Właśnie 

pracuję nad trzecim albumem. 

Mam nadzieję, że projekt ten uda 

mi się zrealizować do końca tego 

roku. Tworzenie tej płyty zajęło 

mi pięć lat. Bardzo długo pracuje 

nad każdym utworem, żeby 

wszystko było idealnie. 

Czy Twoja muzyka jest dobrze 

znana poza Wielką Brytanią?

Tak naprawdę nigdzie nie jest 

dobrze znana. Tworzę muzykę 

od około ośmiu lat, a ciągle czuję 

się jakbym był początkujący. Na 

p e w n o  n i e  j e s t e m  

rozpoznawalny  nikt nie zaczepia 

mnie na ulicy. Ale na moje 

koncert przychodzi sporo osób. 

Mam nadzieje, że mój najnowszy 

album poszerzy grono moich 

fanów. 

Twój koncert w Bydgoszczy jest 

imprezą towarzyszącą przy 

Festiwalu Prapremier  czy 

odczuwasz, że publiczność, 

która przyszła na koncert różni 

się czymś szczególnym od 

publiczności, która zazwyczaj 

p o j a w i a  s i ę  n a  Tw o i c h  

występach?

Za każdym razem, kiedy gram 

koncert publiczność jest zupełnie 

inna. Nie mam określonego typu 

publiczności. Nigdy nie wiem 

czego się spodziewać. Każdy 

występ to nowe doświadczenie.

D z i ę k u j e m y  b a r d z o  z a  

rozmowę.

Dziękuję.

Rozmawiali

Nadzieja Brykowska

Anita Naumiec

Przemek Oleksyn

Po koncercie Maxa Tundry w klubie muzycznym Mózg 

zapytaliśmy ludzi o ich wrażenia.

Otrzymaliśmy wiele pozytywnych odpowiedzi. Oto one:

=> Bardzo fajny koncert. Człowiek zdystansowany do muzyki, 

widać, że traktuje ją jak dobrą zabawę. Muzycznie plasuje się 

gdzieś pomiędzy daft punk a aphex twin. Używa ciekawej 

stylistyki. Kawałki bardzo taneczne z lekkim posmakiem 

wczesnej analogowej elektroniki. Szkoda że publika była oporna 

na taniec.

=> Zaczynając od rzeczy, które mi się podobały: urzekła mnie 

niekonwencjonalność, żywiołowość i próby rozkręcenia imprezy 

- to jak zaczął tańczyć, a jeśli chodzi o rzeczy które średnio mi się 

podobały to niewątpliwie cymbałki były niedopracowane moim 

zdaniem.

=> Dopiero na koncercie dowiedziałam się, że nie jest to Polak. 

Jest to wyjątkowy człowiek, używa instrumentów wykorzysty-

wanych od zarania dziejów (cymbałki czy flet.) Zaskoczył mnie 

swoją kreatywnością i pomysłowością. Cieszy mnie to, że 

wyszedł do ludzi i że bawił się z nimi. Koncert uważam za udany 

mimo tego, że był bardzo krótki.

=> Fantastyczny koncert. Max jest bardzo kontaktowym 

człowiekiem. Wciągnął ludzi w trans dzikiego tańca, a sam sobie 

nie oszczędził odrobiny szaleństwa. Osobiście nie jestem fanką 

takiego rodzaju muzyki, ale musze przyznać, że dobrze się 

bawiłam wciągnięta w wyśmienitą zabawę.

Rozmawiali:

Marta Tarkowska

Artur Niedźwiecki

Jak przebiegała praca z tekstem 
Dobbrowa?

Było to dosyć dziwne. Zanim 
zabraliśmy się za realizację 
w Teatrze Dramatycznym, od-
była się próba czytana w Teatrze 
Rozmaitości. Potem były 2 lata 
przerwy, zapomnieliśmy o tym 
i po tej pauzie praca zaczęła się 
praktycznie od nowa - prze-
konstruowanie scen, wplatanie 
fragmentów wierszy, zosta-
wianie miejsca na improwizacje. 
Mnie zawsze interesuje praca 
z ludźmi. Tekst przeczytany albo 
się podoba albo nie, bez ludzi jest 
martwy. Przede wszystkim 
cieszę się z pracy z ludźmi, 
których spotkałem w trakcie 
przygotowań do spektaklu.

Gdzieś z boku, na marginesie społeczeństwa, tkwią 
odrzuceni i nikomu niepotrzebni ludzie. Samotność, 

bezruch i senność towarzyszą każdego dnia ich 
egzystencji, albo raczej przeczekiwaniu. Z dnia na dzień 

wolno płynie bezbarwna historia ludzi, którzy nie 
wiedzą co mogliby w tej historii zmienić. Nie ma w nich 

siły do życia - jest tylko przyzwyczajenie.

Alina na zachód
O festiwalu, pracy nad tekstem, stosunkiem do publiczności 

rozmawialiśmy z Marcinem Bosakiem  odtwórcą roli Toma w 

spektaklu Alina na zachód.

Na Bosaka!

Dobbrow i jego świat.

Dobbrow ukazuje ludzi prze-
ciętnych, zwykłych, zagu-
bionych, fałszujących własną 
rzeczywistość, nieudaczników 
usiłujących przekroczyć prze-
strzeń, w jakiej żyją, przestrzeń 
ograniczającą ich, ludzi próbu-
jących ową przestrzeń zacza-
rować.

Rzeczywistość, jaką buduje 
D o b b r o w  j e s t  n i e z w y k l e  
poetycka i metaforyczna. Nie jest 
to poezja wielka, wyabstra-
howana, ale raczej codzienna. 
Zwykłe przedmioty nabierają 
w niej znaczeń, stają się znakami, 
metaforami.

Świat Dobbrowa jest wielo-
wymiarowy, składa się nań kilka 

warstw. Począwszy od poziomu 
realistycznego, poziomu samej 
fabuły, kończąc na aspekcie 
biologicznym. Ten ostatni 
dotyka samej fizjologii, czystego 
bytowania, prezentuje wpływ 
czynników podprogowych na 
postaci. 

Gerda, matka. 

Jest to bardzo przeciętna kobieta, 
w swoim nieudacznictwie wręcz 
pokręcona, wynaturzona. Mimo, 
że wyrzucona została na mar-
gines życia, wciąż przepełnia ją 
nadzieja i  optymizm. Nie 
poddaje się, walczy o lepsze jutro 
w zachwaszczonym świecie. 
Walczy o przestrzeń dla siebie, 
mobilizuje w sobie człowieka, 
pragnie ocalić swoje jestestwo, 
swoje człowieczeństwo.

Egger, dyrektor banku.

Przynależy on do innej prze-
strzeni, uładzonej, ułożonej, 
zapiętej na ostatni guzik. Jednak 
brakuje  mu w nie j  luzu,  
rozpasania, możliwości pozwo-
lenia sobie na więcej, możliwości 
rozluźnienia się. Tego wszystkie-
go szuka w przestrzeni zdegra-
dowanej, przestrzeni Gerdy, 
Toma i reszty mieszkańców. Tam 
pragnie leczyć własne kom-
pleksy, realizować swoje ciągoty. 
Kocha tę przestrzeń, bo w niej 
może więcej. 

Alina. 

Czy nie jest to postać istniejąca 
jedynie w głowie Toma? Stacja 
benzynowa staje się dla niej tylko 
przystankiem, w dodatku 
nieplanowanym. Alina ma swój 
świat i przyszłość, do której dąży. 
Co zatem pociąga ją w przes-
trzeni starej stacji benzynowej? 
Czy jest to poezja, światło, 

inność? Tom stanowi sporą 
przeciwwagę dla mężczyzn, 
których dotąd spotykała. Jednak 
Tom chce ją posiąść, zawłaszczyć. 
A Alina jest wciąż w drodze, na 
zawsze nieuchwytna. Między 
Tomem a nią rodzi się relacja na 
zasadzie wzajemnej nauki, oboje 
dostają od siebie wiele. Po czym 
Alina znika. Mimo wszystko, 
nawet, jeśli pozostaje nieobecna 
fizycznie, wciąż istnieje w świe-
cie Toma. Tak, jak w naszym 
życiu. Poznajemy wiele osób 
grających w nim pewną rolę, rolę, 
której kres następuje jednak 
w pewnym momencie. Od-
chodzą one wtedy, ale nie znikają 
zupełnie. Przenoszą się z naszego 
mikrokosmosu w makrokosmos, 
w c i ą ż  o d d z i a ł u j ą  n a  n a s
w pewien sposób. Na takiej samej 
zasadzie funkcjonuje Alina.

Nadzieja Brykowska

ALINA NA ZACHÓD OCZYMA TWÓRCÓW. MAŁY SŁOWNIK.
notatki z konferencji prasowej

Wywiad z Max Tundrą.
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