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Autoreferat
czyli sl6w kilka o mojej przeszloSci w czasie teraZniejszym

Biatystok 2017

w pust4 kartkq, pr6bui4c nazwai istotq mojego marzenia o sobie w teatrze.
Autoreferat zobowi4zuje do podjqcia pr6by autorefleksji, a w tej warto byloby dotrzei do
PatrzQ

okreslenia spraw istotnych furzynajmniej z perspektywy autora). przegl4dam klisze wspomniei,

popadam

w

dygresje, gubiq siq

w

labiryncie wqz16w pamiqcr dlugoterminowej. ostros6

obrazk6w nieco rozmyta, ale pamiEi kompulsywnych

my6li

introwertycznego maturzysty o

graniu na scenie, i towarzyszqcych im emocji, niczym niezmqcona. Jak mantra powr aca pytanie,
co

jest esencje tej bezkompromisowej motywacji, kt6ra zdeterminowala moje dzialania
blisko

dwie dekady wstecz

i

daje po2ywkq do kontynuowania teatralnej drogi. Zniecierpliwiony i nieco

znudzony wpatrl.waniem siq w gl4b siebie zacz>.,nam szuka6 pomocy na zev,nqtrz. pr4pominam
sobie, 2e Michail czechow podpowiedzial mi kiedys, abym kreaty.r.vnie przekarzal otaczai4cy

mnie swiat, zamiast opierai siq wyl4cznie na zasobach wlasnej osobowoscir. Biegnq do p6lki
kt6r4 dzieli on z zacnymi kolegami. Przerz:cam kartki w poszukiwaniu podpowiedzi. czechow

nie chce qm ruzem wsp6lpracowai. Mo2e jakas metafora Eugenio Barby nafwietli sprawE, a
jednoczesnie stanie siq mottem referatu. A mo2e Book, Spolin, Johlstone... Na
ratunek

niespodziewanie przychodzi Eddie vedder, spiewaj4c

w radiu za lcian4

dobrze znanq mr

piosenkq. Nucq z nim pod nosem: makes much more sense to live in the present tense2.
Tak, ro

musi by6 czas teruLniejszy, poza kt6ryrn teatr ptzecjeL nie istnieje. przypominam sobie slowa
Puzyny o teafuze zywm, co uznaje jedynie czas teratniejszy. Rozgrynva siq zawsze tu i teraz3. To

on, niepodzielnie panui4cy na scenie od wiek6w, stanowi tak wielkq pokusq dla wszystkich
podobnych mi marzycieli. Kto z nas w uniesieniu nie m6witr sobie: iyj chwilq carpe diem, setze

the day..., po czym ochlon4wszy wracal do nawyku przeiuwania starych problem6w rub
przenoszenia siE w wyimaginowan6 1epsz4 przyszlost,. Teatr, w odr62nieniu od codziennosci,
nigdy nie pozwolil mi na tego typu dezerciq. Scena zawsze byla dla mnie miejscem, w kt6rym
myslenie i dzialanie musz4 odby"wai siq jednoczesnie, w kt6rym postaci musz4 respektowac
zasadq bycia

bt

i

teraz lub nie bycia

tworzone od nowa

z

w og6le, miejscem tqtni4cym iyciem, kt6re musi byi

kaLdym kolejnym pokazem. okazuje siq, 2e istnieje cos bardziej

poci4gaiQcego od metamorfoz, Zycia

fikciq wcielania siq w postaci o r62nych

osobowosciach

czy powolyr'vania do 2ycia martwej materii w tak bliskim mi teatrze formy, cos co leZy u podstaw

mojej motl'wacji do uprawiania teahu i co jest niewyczerpanym zloiem pariwa do dalszej jazdy
w te1 przestrzeni sztitki. czas teraLniejszy - baza wszystkiego, czego udalo mi siq do$wiadczy6
na scenie, wsp6lny mianownik wszystkich wa2nych dla mnie doznari teatralnych, abstrakcy,ra
I
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przestrzeh, w kt6rej wszystko siq zaczyna, trwa

i dobiega do kofica. M6j archimedesowski punkt

niew4tpliwego oparciaa.

W trakcie trzynastu lat pracy artystycznej oraz ped,agogicznej staralem siq wiernie
oddawa6 we wladanie impulsywnych przewodnik6w, pojawiaj4cych siq w momentach
uniesienia, zwiqzanych
scenicznych. Dzi,!

z

z moj4 obecnosciq lub towarzyszeniem studentom w

catq pewno6ci4 jestem

w

dziatraniach

stanie stwierdzid, Le Ladne z proponowanych

przeze mnie rozwiry,ah nie zrodzilo siq poza czasem tenLniejszym. Ka2dy pomystr, podsuniqty
przez intelekt mutowal podczas weryfikacji scenicznej w trybie

pasja

do

posfugiwania

siq w trakcie pr6b

i) i tenz. Wy'nika z tego moja

narzgdziami wywiedzionymi

z

technik

improwizacyjnych. one bowiem lqcz4 w harmonijny spos6b istotne, a na poz6r sprzecz*e,
komponenty wszelkich dzialafr scenicznych, jakimi s4 kontrola oraz spontanicznoS6. Innym
aspelrtem moich impulsyr,r,nych poszukiwaf teatralnych

jest wielo66 Srodk6w wyrazu, jaka

cechuje spektakle, kt6rych bylem lub jestem czq6ciq Chq6 l4czenia ze sob4 aktorstwa,
lalkarstwa, wokalisfyki, instrumentalistyki, multimedi6w czy teatru maski jest wynikiem potrzeb,

pojawiaj4cych siq w trakcie przygotowaf koncepcyjnych, kt6re w przypadku wiqkszosci moich
realizacji (na gruncie niezale|nej dzialalnosci w teatrach, kt6re wsp6ltworzylem i wsp6lhvorzq

jako aktor, producent, kierownik artystyczny), takie zwiqzarrc sq z pr6bami scenicznymi.
terai2niejszy pcha

popadam

w

mnie zatem w r62norodne stylistyki

i

Czas

Srodki wyrazu. chqtnie poddajq siq i

romanse zar6wno z tak zwanym teatrem eksperymentalnym,

jak r6wnie2

bardzre.l

konwencjonalnymi formami uprawiania tej sztuki. Niezale2nie jednak od stylu w jakim siq
obracam

w danym spektaklu, czqsto jestem informowany przez odbiorc6w o pewnych l4czqcych

i rozpoznawalnych cechach mojej obecnosci na scenie. Sq to najczqsciej spostrzezenia zwi4zane
z ekspresi4 aktorsk4 podejsciem do formalnych srodk6w wyrazu, konshukci4 spektakli
wynikai4cq

z

przeprowadzanych

przedstawi6 aspekty

w ich trakcie

i efekty mojej drogi

improwizacji.

arfystycznej , oraz zwiqzanej

Aby mo2liwie

najpelniej

z niq pracy dydaktycarej i

organizatorskiej, przejdq do opisu istotnych z mojej perspekfyrvy moment6w, kt6re zawsze byly

i

wierzq, ze zawsze bqd4 wynikiem d4zenia ku ,,2yciu w czasie teraLniejszym".

Studia

Zanim zdecydowatrem siq zdawat na kierunek aktorski bialostockiego Wydzialu Sztuki
Lalkarskiej Akademii reatralnej im. Aleksandra zelwerowicza w warszawie, studiowalem na
Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku. Moje zainteresowania szeroko
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Por. R. Descartes, Medytacje

o

filozofi pietwszej, Wydawnictwo Zielona

Sowa, K_rak6w 2005. s, 34.

rozumianq kultur4

i

szhrk4 teatraln4 rozwijalem w hakcie indylvidualnego toku sftrdi6w pod

opiek4 naukow4 prof. Jolanty Brach

-

Czainy, 1<t6ra byla teL promotork4 mojej praoy

magisterskiej oxyrhincus Evangeliet opis spektaklu odin Teatret
chrystusa. Dyplom UwB

i

i

intetpretacja postaci

ty'ful magistra ohzymalem w 2003 roku. Studiuiqc r6wnolegle w

Akademii reatralnej udalo mi siq rok p62niej sprosta6 wymogom z'lqzanym z obron4 dyplomu
aktorskiego (z wyr62nieniem)

twdrcy

i

androgl,tnii

w

i

zdobyciem tytufu magistra sztuki. pracq magisterckq Moq,w

spektaklu Piotra Tomaszuka

ofiara witgefortis napisalem tu

pod

kierunkiem dr Marka Waszkiela. Obie z w;,rnaganych 16l dyplomowy ch zrealizowalem poza
uczelnia - postai Jana chwalskiego w spektaklu Dzieci paderewskiego attorstwa i w re4rserii
Kazimierza Brauna na wydziale Teatru

i

rafrca Uniwersletu w Buffalo w U.S.A a postad
Panglossa w przedstawieniu Kandyd czyli optymizm wg woltera, w re2yserii pawla Aignera na
deskach teatru Baj Pomorski

w Toruniu.

Praca nad dyplomem

w Buffalo wiqzala siq z molml

pierwszymi wyzwaniami dydaktyczny'rni. Poprowadzilem cykl zaiqi dla tamtejszych student6w

w zakresie aktorstwa

i

animacji lalki teatralnej, co juZ na etapie studi6w zmusilo mnie do

opracowania szczeg6lowego konspektu zaiqt oraz doskonalenia umieiqtnosci
iEzykowych. Sam
spektakl, w kt6rym zagratem gl6wn4 rolq, dai4c4 mo2liwo6ci szerokiej prezentacji nabytego w

hakcie studi6w lvarsztatu 2ywoplanowego

i

lalkowego, byl oddzieln4 przygodq. praca nad nim

pozwolila mi zapoznat siq z zachodnim, uniwerslteckim modelem ksztalcenia aktor6w, wzi46
.odzial w ogromnym przedsiEwziqciu z kilkudziesiqcioosobow4 obsadq i dwiema stalymi
scenografiami zamontowanymi na dw6ch blianraczych scenach teatralnych oraz

zaprezentowat siq

w

ramach Festiwalu Paderewskiego

w

w

koficu

Buffalo, na kt6rym zostalem

i nagrodzony Grand Prix w kategorii aktorskiej. Do6wiadczenia te szeuej opisalem
artykule To nie lrukla! To marioneta..., kt6ry zostal opublikowany w internetowym

dostrze2ony

w

kwartalniku polskiej sekcji Miqdzynarodowego Stowarzyszenia Krytyk6w Teatralnych yorick w
kwietniu 2005 roku. w niniejszym akapicie, dotyczqcym poczqtk6w mojej pracy arfystycznej na

profesjonalnych scenach, chcialbym doda(,, 2e jako student dyplomowego roku, zostalem
zaproszony przez Piotra Tomaszuka do udziafu we wznowieniowej wersji jego spektaklu ofiara
wilgefortis, kt6rej pierwsze pokazy mialy miejsce w Berlinie na festiwalu Terra polska 2004. w
trakcie shrdi6w uczestniczylem teZ w kilku profesjonalnych realtzacjach radrowych: zagrarem

rolq wojhrsia Ubylkiewicza

refserii

w

sluchowisku Teatru polskiego Rad,ia przez wdzigcznoit w
zdzislawa D4browskiego, rolq Karola w kilL-u odcinkach serialu lva Mlynowel

Polskiego Radia Bialystok (takze

w re2yserii D4browskiego) oraz rolE Dziecka w sfuchowisku

w re|yserli Piotra Tomaszuka. wszystkie z wynienionych doSwiadczen,
w pol4czeniu z dobrymi wynikami w toku studi6w, zaowocowaly wysok4 VI pozycjq w
radtowym Swiqty Edyp

konkursie na najlepszego studenta bialostockich uczelni wy2szych Primus Inter Pares 200312004

i

dodatkowym wyr6Znieniem Primus Expert oraz przyznaniem mi,

w

paLdzierniku 2004 roku

przez Rektora Akademii Teatralnej, Stypendium im. prof. Jana Wilkowskiego.

Kompania Doomsday

Jako grupa swie2o upieczonyoh absolwent6w szkoly teatralnej bylismy zainspirowam

wsp6lprac4 zainicjowan4 przez 6wczesnego prorektora wydzialu Sztuki Lalkarskiej Marka
waszkiela, z niemieckim duetem uznanych artyst6w - charlotte wilde i Michaelem voglem,
tworzqcych swoje spektakle
zatrudnienie

na niezalelnym gruncie. postanowili$my nie ubiega6 siq

o

w teatrach insqtucjonalnych, lecz zatoizy| wlasn4 grupq, kt6rej dzialalno66 miala

przynosii nam satysfakcjq na plaszczyLnie artystycznej oruz zapewnia' srodki do ptzetrwania.
Tak narodzila siq osmioosobowa Kompania Doomsday, w sklad kt6rei, opr6cz mojej osoby
wchodzili: Ewa Gajewska, Agnieszka Mo2ejko, Urszula Raczkowska, Dagmara Sowa, Marcin
Bartnikowski, Adam Jaku6 i Karol Smaczny. Nasze marzenie o kierowaniu swoim artystycznym
losem rozpoczqliSmy od eksploatacji przedstawienia until Doomsday

- Baltada o Latdiqcym

Holendrze, zrearizowanego jako dyplom we wsp6lpracy z Figurentheater wilde&vogel i zaraz
po studiach przekazanego nam przez uczelniq. przystqpilismy ochoczo do opracowania nowej
wersji obsadowej spektaklu i stworzenia gruntu do funkcjonowania grupy. pocz4tki naszej
profesjonalnej drogi tw6rczej wi4zaly siq wiqc z koniecznosci4 szybkiego poszerzania wiedzy r
umiejqtnosci w zakesie organizacyjnym i marketingowym. pierwsze
uczyly nas

wiazdy

adaptowania przedstawienia

do

zmieniaiqcych

siq warunk6w scenicznych, rozmow

organizatorami festiwali, osobami prowadzqcymi teatry impresaryine

et

z

cetera. szybko

zorientowali6my siE, 2e cen4 niezale2nosci bqdzie przytlaczajqca ilosi obowiqzk6w pobocznych,

takich

jak

chocialby zdoby'rvanie funduszy

na

rcal)zaciq poszczeg6lnych projekt6w.

PowotraliSmy clo 2ycia Stowarzyszenie Promocji atystycznei, podmiot prawny reprezenhriEcy
naszq grupQ, w kt6rego zarzqdzie zasiadam do dzis. Dzialalnosi SpA" wpierana organizacylme

przez niemieckich partner6w, zaowocowala prezentacjq naszego spektaklu na festiwalach i
scenach impresaryjnych w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, polsce.
Nadzieja na powodzenie ,,doomsdayowego,' planu, karmiona pierwszymi sukcesami, jak

niehudno siq domysli6,

w

dalszej perspektywie kontrowana byla wqtpliwoSciami, ktore
zaczynaly pojawia6 siq w momentach mniej dynamicznych. Niezale2nie jednak od nich,
w roku

2005, przygotowaliSmy, takze we wsp6lpracy

z

duetem Wilde

i

Vogel, premierq spektaklu

salome, oputego na motywach dramatu oscara wilde'a. praca nad przedstawieniem

i jcgo

prezentacjami rozwljala nasze aspiracje do podejmowani a wyzwah improwizacyjnych z u|yciem

r62norakich 6rodk6w wyrazu, otwierala nas jeszcze bardziej na ryzyko, zwiqzane z grupowymi,
impulslrvnymi dzialaniami scenicznymi, zmuszala do wyksztalcenia bezwarunkowego odruchu
wchodzenia w czas tetu2niejszy. Efekty naszych zmagan, na przestrzeni kilkuletniej eksploatacji

salome, zostaly zaptezertowane na wielu scenach, miqdzy innymi

w Biatymstoku, Bielsku-

Bialei, Lipsku, Stuttgarcie, Meksyku oraz uhonorowane nagrod4 konkursu Nowe syhncle,
otganizowanego przez Mierdzynarodowy Festiwal Teatralny Malta z00:'

w poznaniu i Insrytut

Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawre.

salome

to

ostatni spektakl Kompanir Doomsday, k!6ry zrearizowany zostal w
pierwotnym, du4'rn skladzie aktorskim. utopijna wizja tworzenia tak duzej, niezale2nej grupy,
zloionej z os6b reprezentuiqcych r6zne wizje jej rozwoju,
Proces odchodzenia

i

zaczgLa by6

weryfikowana zmianamr.

dochodzenia nowych czlonk6w Kompanii, oraz mutacji r62norodnych

pomysl6w na nowe produkcje grupy, doprowadzlL do wyksztaLcenia siq wewn4trz niej kilku
niezale2nych kierunk6w. Jednym z nich byla moja wsp6lpraca z Dagmarq Sow4. w tym skladzie
(wzbogacanym osobami zapraszanymi do uczestnictwa w naszych produkcjach),
na przestrzeni

lat 2005 -2009, zrealizowaliSmy spektakle:
- szopka Polska - w oparciu o teksty Jana Krupskiego, Jqdrzeja cierniaka, Juliana
Lewairskicgo,

w rezyserii wlasnej. Przedstawienie bylo swoistQpodr6z4 do korzeni polskiego teatru lalkowego,
kukty jako dominuiqcej w nim techniki oraz lalkowej konwencji przedstawieri jaselkowych.

Ten

chwilowy romans z tradycyjn4 stylistk4 zaowocowal licznymi prezentacjami spektaklu w porsce
oraz w U.S.A i na Ukrainie

-

Murdas. Bajka wg. Bajki o kr6lu Murdasie stanislawa Lema w reiyserii pawtra Aignera.
Spektakl 6w zainicjowal naszE wsp6lpracq na gruncie koprodukcji z Bialostockim Teatrem

Lalek. Jego eksploatacja objela znaczqce imprezy teatralne o zasiqgu miqdzynarodowym (m.in.
festiwale w Bielsku-Bialej, Poznaniu, warszawie) i przyniosla przedstawieniu wiele nagr6d,

w

tym Grand Prix przyznane mi za rolq Kr6la Murdasa na IV Miqdzynarodowym Festiwalu Sztuk
Wsp6lczesnych d1a Dzieci i MlodzieZy Kon - teksty w poznaniu 2009

-

Bez Podlogi wg dramatu Rob erta Jarosza, w re2yserii autora

-

przedstawienie zrealizowane w

ramach warszawskiego festtwalu G orzkie Zale 2009 .

Ponadto,

w omawianym

teatr6w instyhrcjonalnych

okresie wzi4rem goScinny udziar aktorski

w

k

k-u

prod'kcjach

i

grup nlezale2nych. zagralem w monodramie muzycznym Trzecie
imie kata wg wierszy T.S. Elliota w re2yserii pawla Aignera, z muzykqKrzysztofa Dziermy,
z
premier4 w bialostockim Teatrze DtumafJczrlym stworzylem gl6wnq rolq w
widowis ku poezja i

proroctwo. wspomnienie o Adamie Mickiewiczu w rezyserii Kazimierza Brauna
w Montante

centre, Buffalo, u.S.A; wcielilem siq w postai Jerzego w przedstawieniu Brat Naszego Boga
Karola wojtyly w re2yserii Pawla Aignera, z premier4 w warszawskim Teatrze Rampa; jako

Klown Fred wystqpilem w spektaklu bialostockiego Teatru Improwiz acje Ksiginiczka i Klown
autorstwa Bedrich Svaton, Inge Borde-Klein w reZyserii Tomasza Grochoczyriskiego oraz stalem
siq czlonkiem zespofu aktorskiego w przedstawienfu Lataiqcy Cyrk Monty pythona w rezyserii

Adama opatowicza, kr6rego premiera miala miejsce w Teatrze Dramatycznym w Bialymstoku.
Poza wymienionymi akty'wno6ciami, udzielalem siE tez w tym czasie jako aktor radiowy

czfialem

w

-

odcintach powre6d Krzysztofa Gedroycia przygody

Kw

adaptacji

i

realizaclr

wieslawa Szymafskiego w Polskim Radiu Bialystok otaz wzi$em tdzra| w kilku produkclach
filmowych (Herr Barbarisch niezale2nej grupy Hermanos de chamuco, serialu telewizyjnym
Dorqczyciel w re2yserii Macieja wojtyszki, noweli filmowej ry jestei mqdry, powiedz dra mnie?
stworzonej

w

ramach projektu Podlasie Makes me Happy), co dzi6.swiadamia mi, jak
dynamiczny i wieloplaszczyznowy byl 6w okes mojej pracy artystycznej.

w roku 2008 zrealizowalismy

Mewq wg Antona czechowa - ostatni spektakl w sktradzie

zaloZycielskim Kompanii Doomsday (Dagmara Sowa, Marcin Bartnikowski i pawel chomczyk),

do kt6rego dotqczyl jeden

z

nowych czlonk6w grupy Marcin Bikowski. przedstawieme,

wyrezyserowane przez Hendrlka Mannesa, bylo czqsciq unlinego projekhr SONE i mialo
poka2nq ilosd koproducent6w, czego konsekwenciq byla jego eksploatacja w
warszawrc,
Bialymstoku, Lipsku, Shrttgarcie, wiedniu i Berlinie. Tym razem pozywkq naszych improwizacji
scenicznych statr siq znany tekst dramatyczny, kt6rego istotnym komponentem jest temat
kompulsyrvnego poszrkiwania nowych rozwiqzan w szfuce oraz dysonans6w emocjonarnych

w

relacjach bliskich sobie os6b.

w

atmosferze namaczonej dzielem czechowa stawalismy w

obliczu koniecznosci podiqcia decyzji odnosnie dalszego fl'rkcjonowania

wralrie rysui4cych
wewnqtfz grupy dw6ch nurt6w, kt6re w naturalny spos6b domagaty siq coraz wiqkszej uwagi,
Zadecydowali6my zgodnie o zakohczeniu wsp6lnej dzialalnosci pod szyldem Kompamr
slQ

Doomsday

i zaczqliimy z nowa

energiq wydeptywai oddzielne arfystyczne 6cie2ki. we wrzesmu

2009 roku powolalem z Dagmarq Sow4 do iycia now4 formacjE teatraln4

Grupa Coincidentia

Mircea Eliade, za Mikolajem

z

Kttzy, okreslil zasadq zbie2nosci przeciwieirstw

(coincidentia oppositontm) najmniej niedoskonal4 definici4 bytu absolutnegos,
w kt6rym
harmonijnie wsp6listniei4 w spos6b niepoiqty dla rozumu, sprzeczne na poz6r pierwiastki,

5

Por. M. Eltade, Mefistofeles i antlrcgln, Wydawniotwo KR, Warszawa 1994, s. g2.

Wyb6r nazwy nawiq Liqcej do eliadowskiej tajemnicy CaLo{c| zwrqzany byl z nasz4 wiar4 w to,

ze teajJ moze
atrybut6w

i

byt

cn6t6

przesl.lzeni4 absolutnej wolnosci, kt6rej nie mo2na pojmowad

i

jako sumy

kt6ra moZe aspirowa6 do bycia miejscem lqczqcym przeciwieristwa (w

ka2dym mo2liw)'m rozumieniu tego slowa). corncidentia miala sta6 siq uzasadnieniem dla
tealizacji naszych aspiracji artystycznych na gruncie rczmairych stylistyk, z wykorzystaniem
r62nych form

i

6rodk6w wyruzu, w rozmaitych konstelacjach realizator6w, kt6rych mielismy w

planach zapraszao do wsp6lpracy. zawsze czulilmy siq przede wszystkim aktorami, lalkarzami

czy performerami (ak do tej pory lubimy o sobie m6wi6

w

obcych iqzykach)

i

poczucie to

wiqzalo siq z nieposkomionq chqci4 smakowania teahu w r62nych jego postaciach. Mielismy

juL swiadomo66 rozpoznawalnej ekspresji ale chcieliSmy dokonl.wa6 jej mutacji, przechodzil
metamorfozy w zetkniqciu z nowymi wyzwamami, zawsze brawurowo, impulsywnie, tv i teraz.

od tercz, poza funkqonuiqcym wciqz

Stowarzyszeniem promocji Artysfycznei, organizaciE

reprezentui4c4 interesy Grupy stala siq zato2ona przez r:ras Fundacja Dzialair Kreatywnych
Coincidentia, kt6rej jestem prezesem.
Pierwszq produkcjQ nowej formacji byl spektakl Turandot w rezyserii pawla passiniego,
zrealizowany w koprodukcji z jego neTTheatre

i centrum Kultury w Lublinie. Moje i

Dagmary
inhricje odnosnie i2ycia jqzyka migowego na scenie, jako pojemnego nosnika znaczefi i emocji,
a pruy rym ciekawego Srodka ekspresji, spotkaly siq z zainteresowaniem re2ysera, kt6ry znalazt

uzasadnienie ich uLycia

w

onirycznym, wewnetrznym swiecie umieraiacego na raka krtani
Pucciniego, pracui4cego gorqczkowo nad sw4 ostatni4 oper4 Formula pr6b, otwarta na
improwizacje

i

wszelkie ptopozycje koncepcyjne zespofu, pozwolila nam na wprowadzanie do
przedstawienia r62norodnych element6w teahu o4,rvionej formy. z zapalem konstruowalismy

lalkq naturalnych ludzkich rozmiar6w, kt6ra miatra dublowai Zywoplanow4 posta6 kompozytora
(wykreowanq przez Mari]u.sza Laskowskiego), przeprowadzalismy eksperymenty, torturuiec na
rozmalte sposoby warzywa i owoce, kt6re wdziqcznie i nad wyraz wiarygodnie krwawily
bttraczanym sokiem

et cetera. Nasza nowa droga

okazywala siE

w

aspekcie poszukiwari

formalnych ko'tynuaci4 prac wczesniejszych. przede wszystkim jednak dawala swiez4
satysfakcje z realnego wsp6trtworzenia fikcyjnych swiat6w. passini mozolnie skladat puzzte,
tworzqc bolesny obraz wizji konai4cego artysty. Efekt pracy okazaL siq sugestywny, czego

dowodzilo bardzo szerokie zainteresowanie przedstawieniem.

w trakcie piqcioletniej
polsce,
eksploatacji, Turandot bylo prezentowane w
Szkocji, Niemczech, Slowacji, Ukrainie.
Przedstawienie zdobylo w sumie dziesiq6 nagr6d, z czego najbardziej presti2owe to Herald
Angel Award i rotal Theatre Award na Fringe Festival 2011 w Edynburgu. Moja rola w spektaklu

6

Por.Ibidem, s. 83.

zostala nagrodzona na Festiwalu Teatr6w o2ywionej Formy Maskarada 2013

w

Rzeszowie.

Waznym punktem w historii przedstawienia, a jednoczeSnie cennym doSwiadczeniem w moim
dorobku artystycznym (z,e wzglqdu na koniecznosi przehansponowania procesu scenicznego na
irure medium) byta rcalizacja

T\?

fimowej wersji rurandot, kt6rej premiera miala miejsce na anteme

Kultura w Miqdzynarodowy Dzieh rearru

- 2l

ma.rca 2012 roku. Zapis ten, poza walorarni

iest trwalym nosnikiem pewnej czqSci energii przedstawienia. w
efemeryczno6ci sztuki teatralnej (funkcjonujacej przecieL tylko i wyl4cznie w czasre

autonomicznego dziela,
kontekscie

teru2niejszym)

film ten daje niezwyklq mo2liwos6 przetrwania pewnego pierwiastka spektaklu,

co lagodzi melancholiq tw6rc6w zrviqzan4 z rozstaniem z tytulem.

Kolejnym kokiem na artystycznej drodze Grupy coincidentia byl Krabat na pod.stawre

powieSci Otffieda Preusslera,

w

rezl,serii Christiane Zanger, zrealizowany wsp6lnie z
Figuentheater wilde&vogel oraz Florianem Feislem. wiedzielismy,2e jest to wyi4tkowy
moment w naszym rozwoju, gdy2 po raz pierwszy mieli6my okaziq dzieli6 scenq z Michaelem

voglem

i

charlottq wilde, dotychczas wsp6lhvorz4cych nasze realizacje jako re2yser i

kompozytorka. Improwizacje z ludL,mi, kt6rzy wprowadzali nas w tq technikq, okazafu siq niedi
ze sob4 ogromny ladunek energetyczny, co w polqczeniu z metafory cztq narracj4 wyviedzron4

z teksit przez reZyserkq, wyi4tkowa plastyk4 lalek i przestrzeni oraz walorami tworzonej na
2ywo muzyki, dalo efekt przedstawienia o wyi4tkowo bogatej, jak na realia teatr6w
niezale2nych, eksploatacji. Krabat, kr6ry od 2010 roku utrzymuje siq

w naszym

repertuarze,

zostal zaprezentowany ju2 blisko dwie6cie razy,w cztercch wersjach jqzykowych, na festiwalach

i

scenach impresaryjnych

w

Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji

i

Japonii, co

przyczynrto siq do uplasowania Grupy coincidentia na pierwszych miejscach statystyk,
przeprowadzonych przez Instytut Teafalny im. Z. Raszewskiego w warszawie, w kategorii
teatr6w najczqsciej wystEpuiqcych za granicq

w

sezonach z0r2lz0r3

i

20r412015j. Milym

dodatkiem do sukcesu eksploatacyjnego jest Nagroda Specjalna przyznana naszemu Krabat

XXV Miqdzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej Bielsko - Biala 2012.
Rok 2011 byl okresem wnnolonej pracy produkryjnej mojej Grupy. Dotychczas

Ensemble na

realizowalismy jedn4 premierq w ciqgu roku. czas ten po?walal ram na zgromadzenie funduszy

i

organizacjg pracy w ka2dym wyrnaganym aspekcie. Tlirn razem, bqd4c ju2 zaanga2owanymi w
proces przygotowan do premiery przedstawienia Kr"wawa Jatka Michatra walczaka w rezysenr
tr-ukasza Kosa, przyiqli6my propozyciq Bialostockiego osrodka Kultury, aby stworzyd spektakl

w ramach obchod6w roku czeslawa Milosza. BoK, jako producent przedstawienia, zaifi sig

'l

Teatr w Polsce, dokumentacja sezonu 2012/2013,Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, War szawa21l4,

23;
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Tmtr w Polsce, dohu entacja tezonu 2014/201 5, Inst)'tut Teahalny im, Z. Raszewskiego, Warszawa 2016, s.40.

wszelkimi kwestiami natury organizacyjnej, co pozwolilo nam na uczestnictwo w projekcie.
Przyst4pili6my

do reallzacji, wylonionego w trakcie konkursu stworzonego na

produkcji, tekstu Jaroslawa Jakubowskiego Koncert nd ro2ek bqben

i

potrzeby

violq. pod, kierunkiem

re2ysera - Pawla Argnera pracowali$my nad widowiskiem, kt6re wykorzystywalo, jako jeden z

gl6wnych srodk6w wyT azu, telewizyjn4 technihq montowania obrazu w tak zwanym blue boxie8.
WiqkszoSd dzialah scenicztrych odbywala siq paralelnie

w

obnaLana byla technologia budowania wirtualnej nanacji

onz multimedialnym, w kt6rym

dw6ch planach

-

2yuvym, gdzie
na

ogromnym ekranie wyswietlane byly zmontowane na Lrywo przez Krzyszlofa Kiziewicza obrazy
puentui4ce caly proces. Kolejny juz raz naszym dzialaniom scenicznym to warzyszyla mtzyka na

Zwo tym razem tworzona przez szczecihsk4 formaciq Burakura pod kierownictwem
kompozytora Piotra Klimka. Przedstawienie, trudne do dalszej eksploatacji w formule mobilnel
ze wzglqdu na wymogi techniczne, pozostalo w repertuarze Biatrostockiego osrodka Kultury do
kofrca roku 2011.
Po premierze Koncertu na roiek bqben

-

kolejnQ prapremierq

Ministerstwo Kultury

w

i violq powr6clli(;my

dorobku coincidentii. M6j udzial

w

do pracy nad Krwawq Jatkq

zadaniu zosta| wspafiy przez

i

Dziedzictwa Narodowego na drodze stypendium przyznanego mi w
programie Mloda Polska. Byla to wyjqtkowa produkcja, gdyz po raz pierwszy pracowalismy na

dramacie skrojonym specjalnie pod sklad aktorski naszego spektaklu,

Dagmarq Sow4 znale2li siE Mariusz Laskowski

i

w kt6rym poza mn4 i

pawel Aigner. powstalo autoironiczne

przedstawienie +qczqce temawcznie kultowq figurq wampira

ze swiatem afiyst6w teahu

lalkowego. spektakl byl prezentowany go6cinnie na deskach warszawskiego Teatru na woli,

im. J. wilkowskiego w AT Biatrystok, Teatru Solniki 44 onz ta festiwalach o zasiqgu
og6lnopolskim i miqdzynarodowym (Dni sztuki wsp6trczesnej w Bialymstoku, Festiwal reatrow
Teatru

o2ywionej formy Maskarada w Rzeszowie, Festiwal prapremier w Bydgoszczy, og6lnopolski
Festiwal reatr6w Lalek

w opolu). w

takZe cykl prezentacji spektaklu

ramach programu Fundacji orange zorganizowaliSmy

w malych podlaskich miejscowosci, w kt6rych nie funkcjonuj4

profesjonalne sceny teatralne.

Moje

dotychczasowe doSwiad czenia

ukiemnkowane

byly w

na

gruncie produkcyjnym

przewaZaiqcej mierze na teatr adresowany

i

aftystycznym

do widza

cloroslego.

oczywiscie niekt6re z naszych produkcji, takie jak Murdas. Bajka, szopka polska czy Krabat,
byly prezentowane publicznosci mlodej, jednak nie mielismy w repertu.arze przedstawienia

8

Blue box teohnika obr6bki obrazu, polegaj4ca na zamianie tla o w miarqjedrolitym kolorze (pierwotnie
niebieskim, st4d nazwa) na dowolny obraz. Szeroko stosowana w telewizji (najczqSciej podczas prezentacji
prognozy pogody i w programach informacyjnych) oraz w frlmie (do umieszczania aktor6w w komputerowo
generowanym $rodowisku) Ko)or lla to zazwyczaj niebieski lub zie)ony. poniewa2s4one uwa2ane za najmniej
podobne do koloru sk6ty itajnadziej pojawiaj4 siq w kostiumach i rekwizytach. Zrocllo: pl.wiklpedia.orj

10

stworzonego

z myslq o widzu dzieciqcym. Nasze aspiracje, zwiqzane z chqci4 doSwiadczama

teatru w r6znych jego formach, doprowadzily nas do podiqcia decyzji o zapoczqtkowaniu nurhr

przedstawieir Grupy coincidentia adresowanych

do

najmlodszej publicznoS ci. Zadante,

realizowane przez nas w roku 2012, zakLadalo ptzeprowadzenie cyklu performatywny ch cr>tao
z
udziatrem widza dzieciqcego, celem wyselekcjonowania materiafu lrterackiego, kt6ry p6zniej

mial siq stai bazq pracy nad premierowym spektaklem. we wsp6lpracy z Bialostockim Teatrem
Lalek - koproducentem przedstawienia, zorganizowalismy siedem spotka6, w trakcie kt6rych,
w
r62nych skladach aktorskich, czqsto pod kierunkiem samych autor6w, zaprezentowalismy w

formie czltanej, wzbogaconej dzjatanlami scenicznl.rni, teksty Michala Walczaka, Marii
wojtyszko, Maliny Prze$1ugi, Jaroslawa Jakubowskiego, Roberta Jarosza i Briana pattena.
Konsekwencjq informacji zwrotnych, jakie otrzymalismy od matych widz6w, w polqczeniu
z
naszym odbiorem ksiqzkl slon i Kwiat, byla decyzja o scenicznej realizacji tekstu pattena

w

dalszym etapie projektu. Mojej

roli w

przedsiqwziqciu oraz kontekstom

jej

eksploatacji,

chcialbym poswiqci6 oddzielny akapit niniejszego referatu, jako 2e stanowii ma ona dzrero
zgLaszane przeze mnie we wniosku o wszczqcie postq;owania habilitacyjnego.
W tym mie;scu
chcialbym jedynie zaznaczy|,2e przedstawienie, po okolo szes6dziesiqciu pokazach na
scenacn

impresaryinych

i

festiwalach

w

Biarymstoku, warszawie, Bielsko-Biarej, orsztynie, I-omzy,
wroclawiu, Kwid4mie, opolu, Solnikach, Lublinie, poznaniu oraz obje?dzie w ramach
programu Teatr Polska Instytutu Teatralnego im.
reperhlarze Grupy. Spektakl zdobyl wiele nagr6d,

jakosi scenicznej adaptacji litefatury, scenografii

Z. Raszewskiego, wci4z znajduje siq w
w uzasadnieniu kt6rych podkeslana byla

i

gry aktorskiej. wraz z Dagmarq Sowq i
Michalem Jarmoszukiem otrzymali(my zespolowa nagrodq aktorskq na xxvl
Miqdzynarodowym Festiwalu Teatralnym walizka w tr omZy. ponadto moja rola zostala

wyr62niona

na XXVII

og6lnopolskim Festiwalu Teatr6w Lalek

Miqdzyrarodowym Festiwalu Szhrk Wsp6lczesnych dla Dzieci

i

w opolu

oraz yr

Mtodzie\r Kon_Teksty w

Poznaniu.

Kolqny rok
utrzymywanych
aftystami

w

'rojej

dziaralnosci

w

Grupie coincidentia, poza prezentacjami tytur6w

reperhrarze, minqr pod znakiem powrotu do wsp6rpracy

z

niemieckimi

z

Figurentheater wilde&vogel. ZaLoLeniem przedstawienia Faza REM phase, w
re2yserir Michaela vogla, bylo calkowite odejScie od dramaturgii opartej
na tekscie na rzecz
improwizowanych dziaLah, mai4cych na celu stworzenie osobliwego laboratorium,
w kt6rym
dokonywane sq pr6by dotarcia do istoty marzeir sennych poprzez zastosowanie r62norodnych
narzedzi teaffalnych. Zesp61 arfystyczny skladal siE, poza czlonkami coincidentii

i

tandemu

wilde&vogel, z aktor6w Bialostockiego Teatru Lalek (kolejny raz koprod.ucenta przedstawienia
11

