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Wiktor Rubin, reżyser szcze-

cińskiego spektaklu, umieszcza 

aktorów w pustej przestrzeni. 

Nie ma tu dekoracji, każdy - 

nawet najmniejszy - rekwizyt 

zostaje przedstawiony za po-

mocą gestu. Miejsca akcji  

zmieniają się często  raz jest to 

dom Mickybo, innym razem 

ulica, szałas, park lub most. 

Scenografia słowna pozwala 

bohaterom pokazać wszystkie 

sceny w bardzo szybkim tempie, 

a mimo to z dużą dokładnością. 

Dekoracja „wygrywana” przez 

aktorów za pomocą ich ruchu, 

mimiki i prowadzonych dia-

logów, jest perfekcyjnie dookre-

ślana, a jednocześnie inna dla 

każdego z widzów. To właśnie 

publiczność zmuszona zostaje do 

samodzielnego konstruowania 

spektaklu. Trzeba tu, nie tylko, 

wyobrazić sobie scenografię, ale 

i bohaterów. Paweł Niczewski 

(Mojo) i Grzegorz Falkowski 

(Mickybo) wcielają się łącznie 

w kilkanaście innych osób. 

Odtwarzają charakterystyczne 

cechy zachowania, sposób bycia 

i reakcje postaci, z jakimi stykają 

się na co dzień. Każdy z granych 

przez nich bohaterów jest w jakiś 

sposób charakterystyczny. Mimo 

tak dużej różnorodności typów 

zachowań i osobowości, aktorom 

z powodzeniem udaje się wcielić 

we wszystkie postaci. Niczewski, 

piskliwym głosem odgrywa rolę 

matki, po czym chwilę później 

staję się osiedlowym ban-

dziorem. 
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Idąc na Trzy Stygmaty Palmera 

Eldrichta, najbardziej obawiałem 

się przeniesień do sztucznego 

świata Perky Pat, a zwłaszcza 

świata, którym władał demiur-

giczny Palmer Eldritch. Zostałem 

tymi wiz jami  pozytywnie  

zaskoczony. Mają w sobie równo-

cześnie  tandetną,  a le  też  

pociągającą ułudę. Miałem na-

dzieję, że jeśli filmowe adaptacje 

prozy Philipa K. Dicka nie 

przekazują jego myśli filozo-

ficznej i teologicznej (z wy-

j ą t k i e m  Ł o w c y  A n d ro i d ó w  

w reż. Ridleya Scotta ) to 

w teatrze zostanie mi to zrekom-

pensowane. Na tym polu, 

niestety, trochę się zawiodłem.

Akcja sztuki dzieje się w niedo-

określonej przyszłości. Ziemia 

jest pod wpływem mocnego 

ocieplenia klimatu; zapewne 

przeludniona, co skłania ONZ  

do wysyłania ludzi na Marsa. 

Korporacja Perky Pat - zarzą-

dzana przez Leo Bulero (Jan 

Peszek)  produkuje narkotyczną 

substancję Can-D, która przenosi 

ludzi w tandetny, sztuczny, 

halucynacyjny świat. Monopol 

korporacji staje się zagrożony, 

gdy z Proximy Centauri powraca 

Palmer Eldritch z nową - lepszą 

substancją Chew-Z. Ostatnia 

część spektaklu skupia się na 

problemach przeszłości Barneya 

Mayersona - pracownika Korpo-

racji Perky Pat. Pod wpływem 

Chew-Z - w wytwrzonym przez 

siebie świecie - generuje rozmaite 

wersje swojej relacji z byłą żoną. 

Palmer Eldriicht napomina go, iż 

może stworzyć coś znacznie 

lepszego, niż ciągłe rozpa-

Aktorzy przekazują widzowi 

tylko podstawowe dane. Ta 

„pokazywana” scenografia 

urzeka swoją prostotą  nie jest 

natrętna i przerysowana. Dosko-

nały warsztat aktorski pozwala 

przez cały czas kontrolować role 

i nie pozwala im wymykać się 

z pewnych ram. Razić może 

jednak pewna dysproporcja 

w rozmieszczeniu akcentów 

muzycznych oraz wykorzysta-

n i u  o ś w i e t l e n i a .  D o p i e r o  

w połowie spektaklu pojawia się 

pierwszy motyw muzyczny. Od 

chwili występu Franka Sinatry, 

muzyka będzie pojawiała się 

w wielu innych momentach. 

Pierwsza połowa spektaklu jest 

muzycznie niema. Także wyko-

rzystanie oświetlenia jest w tej 

części dość monotonne. Za mało 

więc zabawy światłem, prób 

wykorzystania go jako dodatko-

wego atutu, budującego tę 

opisową scenografię. Sceny 

z kinowym ekranem to zbyt 

prosty i - za drugim razem - 

nużący już chwyt. Znakomita 

s c e n a  p o j e d y n k u  B u t c h a  

Cassidy'ego i Sundance'a Kida 

z wrogami jest doskonałym 

przykładem wykorzystania 

muzyki, światła i ruchu. Scena 

jest doskonale skonstruowana. 

Takiej kompozycji brak w prze-

biegu całego spektaklu i pod tym 

względem można uznać go za 

nierówny.

Wojna domowa w Belfaście to 

oczywiście jedynie tło przygód 

Mojo i Mickybo. Jednak, o ile na 

początku spektaklu temat za-

mieszek w ogóle się nie pojawia, 

to od pewnego momentu wątek 

ten zaczyna narastać. Śmierć ojca 

Mickybo jest  jednocześnie 

końcem przyjaźni z Mojo. Czar 

przyjaźni bez względu na 

wszystko - prysnął.

Monika Wąsik

miętywanie nieudanej prze-

szłości. Jest to chyba jedyne 

optymistyczne przesłanie dla 

widza, płynące ze sceny. 

O czym tak naprawdę jest 

spektakl Klaty albo raczej, 

o czym mógłby być? Nieco 

o społeczeństwie nie mieszczą-

cym się w ramach ponowo-

czesnego (nie)ładu. Ci ludzie 

wysyłani są na Marsa, by 

kolonizowali niewdzięczną 

czerwoną planetę. Tam pojawiają 

s i ę  k o l e j n e  w s p ó ł c z e s n e  

problemy: lęk przed samot-

nością, wykluczeniem i pustką 

duchową. Dzięki narkotykom 

uciekają przed brutalną rzeczy-

wistością, w świat modelowego 

ziemskiego high-life'u. Pojawia 

się wątek trans-humanistyczny. 

Ten młody nurt filozoficzny 

postuluje doskonalenie gatunku 

ludzkiego, dzięki nauce i tech-

nice, w szczególności neuro-

technologii i biotechnologii. 

W klinice przeprowadzane są 

zabiegi przyśpieszania ewolucji, 

jednak niewiele wiadomo o tej 

metodzie i jej skutkach.

Widzowie, którzy nie znają 

powieści Dicka mogą bardzo 

łatwo pogubić się w akcji 

przedstawienia. Prawdopodo-

bnie nie zrozumieją, np. dlaczego 

firma handlująca narkotykami, 

zajmuje się równocześnie sprze-

dażą garnków. Dziwić może też 

tytuł przedstawienia - wszak 

w samej akcji ani razu nie jest 

poruszana kwestia stygmatów.

Hubert Wińczyk

Na wczorajszej konferencji spotkaliśmy się z Janem Klatą - 

reżyserem spektaklu Trzy stygmaty Palmera Eldrichta. Na 

spotkaniu nie było jeszcze wiadomo, czy przedstawienie 

zostanie wystawione, gdyż na próbie wystąpiły problemy 

techniczne z żelazną kurtyną. Nie przeszkodziło to jednak 

Klacie w opowiedzeniu, jak doszło do realizacji Trzech 

stygmatów... Jak się okazało, droga zdobywania praw do 

adaptacji powieści Dick'a była bardzo ciekawa. Klata chcąc 

uniknąć kontaktu z "agentami", skontaktował się z córkami 

pisarza, które pozwoliły na sceniczną realizację książki. 

Dowiedzieliśmy się również, że nie wszyscy aktorzy byli 

optymistycznie nastawieni do tego projektu - nie potrafili 

wyobrazić sobie prozy fantastycznej na deskach teatru, jednak 

reżyserowi udało się zgromadzić zespół znanych, ale przede 

wszystkim uznanych aktorów.

Przemek Oleksyn
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Sztuka Owena McCafferty'ego to opowieść o przyjaźni, 

dojrzewaniu oraz wyrastaniu ze złudzeń i dziecięcych 

fantazji. Choć kontekst polityczny jest tu jedynie tłem całej 

historii, to jednak w ostateczności bezpośrednio wpłynie na 

relacje między bohaterami. Świat beztroskich zabaw musi 

się kiedyś rozpaść.

O dwóch takich co żyli w Belfaście

fot. Tymon Markowski

BEZ
STYGMATÓW

Problem z żelastwem

fot. Tymon Markowski

fot. Stefan Okołowicz
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Punkt ciężkości przedstawienia 

całkowicie spoczywa na grze 

dwóch aktorów: Grzegorza 

Falkowskiego i Pawła Nicze-

wskiego. Oprócz roli tytułowych, 

wcielają się oni jeszcze w cały 

szereg innych postaci. Swoją 

obecnością, głosem, różnicowa-

nymi i cieniowanymi środkami, 

budują scenografię, rekwizyt, 

wcielają w życie wszystkie osoby 

dramatu. Ich sposób gry niekiedy 

przypomina szkic, gdzie forma 

jest lekko rozmyta, jednak 

wyraźny szczegół, rys charakte-

rystyczny ożywia całość.

Mojo i Mickybo to dwa imiona 

męskie. Mojo i Mickybo, Micky-

bo i Mojo to dwaj przyjaciele 

żyjący w Belfaście lat 70. 

Przynależą do wrogich obozów, 

jednak nie ma to na nich wpływu 

- do czasu. Owen McCafferty 

w historię przyjaźni chłopców 

subtelnie wplata kontekst  

polityczno-społeczny. Cały czas 

istnieje on gdzieś w tle, przepla-

tając się z konfliktami rodzin-

nymi, czy problemami codzien-

nymi rodzaju jak za darmo wejść do 

kina. Pełna humoru opowieść 

przybiera niekiedy odcień 

smutku. W dobrze zakompono-

wanej całości, elementy wesołe 

mieszają się z nostalgicznymi, 

czy przykrymi, jednak dramat 

nie traci lekkości. Ten prześwie-

cający smutek, zaduma, w pier-

wszym momencie zdaje się być 

zabawny, dopiero później do-

ciera do widza faktyczna waga 

i sens przekazu.

Przykra rzeczywistość zaczyna 

wdzierać się w bezpieczny świat, 

filtrowany przez spojrzenie 

dziecięce, mimo wszystko bę-

dący dotąd ostoją ładu i spokoju, 

świat, który jest mikrokosmo-

sem, całością. Rzeczywistość 

ingeruje w niego, niszczy go 

bezpowrotnie, buduje mur, 

zmienia relacje. Stary dobry 

świat bezpowrotnie odchodzi, 

kończy się, dzieciństwo ma swój 

kres.

Nadzieja Brykowska

Trzy stygmaty Palmera Eldrichta - 

to kanon literatury science - 

fiction, z którą zmierzył się Jan 

Klata. Dick- autor powieści, na pod-

stawie której powstał spektakl  

uzależniony był od środków 

halucynogennych. To właśnie 

wokół tematu narko-tyków 

koncentruje się cała fabuła. 

Tytułowy Palmer Eldritch 

(Wojciech Kalarus) - tajemniczy 

przemysłowiec, który kilka lat 

wcześniej wyleciał na Proximę 

Centauri, wraca ze swojej wy-

prawy, przywożąc z otchłani 

kosmosu substancję, która jest 

w stanie zapewnić zażywa-

jącemu życie wieczne. Leo Bulero 

(Jan Peszek), będący dotychczas 

monopolistą na rynku używek, 

obawia się, że jego pozycja może 

zostać zachwiana. Do rozpo-

znania sytuacji wyznacza swo-

jego zaufanego współpraco-

wnika, Barneya Mayersona 

(Zbigniew W. Kaleta), który 

w dalszej części przedstawienia, 

musi się zmierzyć nie tylko 

z konkurencyjną korporacją, ale 

też z własnymi słabościami 

i problemami przeszłości. Klata 

perfekcyjnie odtworzył typowo 

dickowski klimat. Posługuje się 

szerokim wachlarzem bardzo 

efektownych rozwiązań po-

czynając od podświetlanej 

podłogi, na laserowym tunelu 

kończąc. Stworzył spektakl, 

k tóremu minimal izm jes t  

całkowicie obcy, w którym 

muzyka (psycho-karaoke) ,  

choreografia (pląsy Peszka) 

i efekty wizualne budują atmo-

sferę niepokoju, stanowią do-

pełnienie stanu bohaterów, jak 

i zmian świadomości. Te od-

mienne emocje w pewnym 

momencie zaczynają domi-

nować. Zaciera się granica 

między jedną rzeczywistością 

a drugą - pozornie lepszą - 

proponowaną przez używki 

Can-D i Chew-Z. Ten pierwszy 

dostarcza wrażeń plastikowego 

luksusu, drugi gwarantuje życie 

wieczne,  własny prywatny 

wszechświat. Świat zaczyna 

dzielić się na kilka części. Mamy 

kolonistów - ćpunów z Marsa, 

mamy szefów korporacji produ-

kujących używki, mamy świat 

tandetnego kiczu, lepszej rze-

czywistości dla kolonistów oraz 

alternatywną dlań pustą prze-

strzeń czekającą na wypełnienie. 

W całym tym zgiełku postawiona 

jest postać wizjonera konsum-

pcjonizmu - jasnowidza  Barneya 

Mayersona - uwikłanego w zma-

gania wspomnianych korporacji. 

Bohater w  efekcie emigruje na 

Marsa i uzależnienia się od 

narkotyków. Człowiek, który 

schlebiał najniższym społecznym 

gustom został „urobiony” do roli 

konsumenta. Happy end jest 

tylko pozorny, bohater odzyskuje 

to, co utracił, jednak pytanie czy 

odbywa się to w świecie mate-

rialnym czy też jest efektem 

narkotycznego snu pozostaje 

otwarte.

Artur Niedźwiecki

Jak, jako mężczyźni odnaleźliście się w świecie małych 
chłopców - bohaterów spektaklu?

Paweł Niczewski: Kiedyś byliśmy małymi chłopcami, więc wiemy 
jak to jest, tzn. ja byłem małym chłopcem. A Ty? Grzegorz byłeś 
małą dziewczynką?

Grzegorz Falkowski: Nie, ja od razu urodziłem się stary (śmiech). 
Czytałem dużo przygód Tomka Sawyera i nauczyłem się, że mali 
chłopcy bawią się w Indian i kowbojów - stąd właśnie 
czerpaliśmy nasze inspiracje.

PN: Resztę podpowiedział nam Wiktor, który cały czas jest 
małym chłopcem i wie wszystko na temat dziecięcych zabaw.

Skąd wziął się pomysł na wykorzystanie "nagiej sceny"?

Wiktor Rubik: To, że scena jest naga, czyli - nie ma na niej 
rekwizytów, czy scenografii to nasza zasługa. Taki był pomysł na 
spektakl i tak niski budżet. Pusta przestrzeń daje większe 
możliwości w teatrze. Jeżeli na scenie pojawia się łyżeczka, 
talerzyk to zaczyna to już ograniczać aktora i jego wyobraźnię. 
Wolimy, żeby aktor to wszystko stwarzał, wtedy ma więcej zadań 
do wykonania, jest w stanie zbudować bogatszy świat - reszta 
rozgrywa się w wyobraźni widza. My dajemy podstawowe dane, 
a publiczność je odczytuje, dzięki czemu sama współtworzy 
spektakl.

Jak przygotowywaliście się do odgrywania  w spektaklu kilku 
ról?

PN: To wszystko było napisane przez autora tekstu, wystarczyło 
się go nauczyć. : )

GF: No, ja miałem więcej problemów, musiałem tworzyć każdą 
postać. Paweł ma tę zdolność już wrodzoną - wchodzi na scenę 
i od razu kreuje : )

WR: Ja mam taki apel do młodzieży  czytajcie irlandzką 
dramaturgię i piszcie tak jak oni, bo w polskich dramatach 
zazwyczaj nic się nie dzieje, zupełny brak akcji jest. Dramaty 
irlandzkie mają to do siebie, że kiedy się je czyta, od razu można 
wyobrazić sobie ich sceniczny wygląd.

GF: Ja bym tak nie generalizował - nie każdy dramat irlandzki jest 
dobry. Aha,  ja też mam apel do młodzieży - piszcie nowe teksty.

A jak odebraliście festiwalową publiczność?

PN i GF: Jesteście super, KOCHAMY WAS !

GF: To była fantastyczna wymiana energii.

PN: Zaskoczyło nas tak ciepłe przyjęcie.

GF: Mnie nie zaskoczyło, ja byłem na to przygotowany (śmiech).

WR: Grzegorz grał już w Bydgoszczy, w Tramwaju zwanym 
pożądaniem i wie, że bydgoska publiczność potrafi stworzyć 
odpowiednią atmosferę do spektaklu.

GF: Gram w tramwaju, chodzę z kapeluszem i gram na 
akordeonie : )

PN: Ja też będę występował w tramwaju, zostanę kanarem 
(śmiech).

GF: Teraz mówimy już poważnie: na spektaklu znalazła się 
bardzo fajna widownia, dziękujemy za ciepłe przyjęcie i takie 
owacje.

Rozmawiali Artur Niedźwiecki, Przemek Oleksyn

Pusta scena i aktor - oto teatr. Z tego założenia musieli wyjść
twórcy szczecińskiego Teatru Krypta.

Przedstawienie Mojo Mickybo rozgrywa się w przestrzeni
zupełnie odartej z jakiejkolwiek dekoracji sensu stricto. 

Posmak goryczy
Po spektaklu Mojo Mickybo mieliśmy okazję porozmawiać 

z jego twórcami - Wiktorem Rubikiem, reżyserem oraz 

aktorami: Pawłem Niczewskim i Grzegorzem Falkowskim.

Małym chłopcem być

fot. Tymon Markowski

SONDASONDASONDA
Wychodzących z Teatru Polskiego widzów zapytałam 

o wrażenia ze spektaklu Trzy stygmaty Palmera Eldritcha.

Oto otrzymane odpowiedzi.

=> Rewelacja. Spektakl przedstawiony z fantazją i pomysłem. 

Klata jest nadzieją teatru, obecnie jednym z najlepszych 

reżyserów teatralnych. Świetne przedstawienie.

=> Chciałbym powiedzieć parę dobrych słów, ale nie mogę. 

Wiem, że teraz krytykowanie Klaty stało się modne. Nic nie 

zrozumiałem.

=> Spektakl genialny. Bardzo dobra obsada. Brakowało mi tylko 

znajomości książki, ale przedstawienie na pewno zachęciło 

mnie do jej przeczytania. 

=> Po 15 minutach pogubiłam się kto jest kim, kto komu chciał 

sprzedać narkotyk, kim był pan na ekranie monitora, co robił 

na scenie pan w białych kitlach. Nie wiem tego, bo powieści 

Dicka nie przeczytałam i z tego powodu poczułam się 

zdyskryminowana, Jest to spektakl dla tych którzy książkę 

przeczytali.

=> Uważam, że opracowanie muzyczne zasługuje na 

szczególna uwagę, zmutowany wokal w utworach Take on me, 

czy Eternal flame demaskuje język, który powinien służyć 

komunikacji międzyludzkiej, a w dzisiejszych czasach ta 

funkcja zanika. Co do zespołu aktorskiego - to dobrze wypadł 

Jan Peszek - to właśnie jego osoba rozbudzała mnie ze wstępnej 

fazy snu, która dopadała mnie w przydługich scenach.

Marta Tarkowska

i„Bóg obiecuje życie wieczne. My je dajemy”

fot. Tymon Markowski

fot. Stefan Okołowicz


