


Słów kilka od - debiutującej w roli reżysera 
spektaklu - aktorki Joanny Fertacz 

Sztuka Dei loher sama „ wołała ", żeby po nią sięg
nąć. Autorka wykorzystała wątek Sinobrodego, znany 
z różnych wersji przypowieści opowiadanych ku nauce 
i przestrodze przez nasze babcie w długie, zimowe 
wieczory. Historia Sinobrodego jest historią mordercy, 
który zabija swoje żony, a ich ciała przechowuje w jednej 
z mrocznych komnat swojego zamczyska. Jego krwawą 
tajemnicę odkrywa ostatnia, siódma żona, i to jej udaje 
się pokonać oprawcę. 

Siedem kobiecych ról i ... siedem dziewczyn na roku. 

Ciekawy był 
podział roli 

Henryka na trzy 
osoby. Pierwszy 

raz miałem okazję 
zmierzyć się z 
budowaniem 

postaci bez ścisłej 
ciągłości w jej 
prowadzeniu. 
lfymagało to 
wiele uwagi. 

Wojciech Jaworski 

Praca nad 
„Sinobrodym " 
nauczyła mnie 
łączenia patosu 
z naturalnością. 
Starałam się 

zrozumieć świat 
dziewczyny, która 

jest na tyle 
zdesperowana 

w poszukiwaniu 
miłości, aby 

zawrzeć związek 
małżeński 

z nieznanym sobie 
mężczyzną. 

So"ia Jachymiak 

Postaci w „Sinobrodym "są 
skomplikowane psychologicznie. 
Można to powiedzieć o każdym 
człowieku, ale w przypadku tego 

dramatu sięgamy tam, gdzie 
często każdy z nas boi się sięgać. 
Dzięki temu uczę się dystansu 

i akceptacji. Nabieram umiejęt
ności wypośrodkowania, aby to, 

co tworzę, było prawdziwe, 
wypełnione, ale bez szkody na 

psychice. Ponadto oswajam się 
z bronią palną, którą mamy w 
sc~nie: Zdaję sobie sprawę/ak 

wazny Jest warsztat. Oczyw1sc1e, 
że chodzi o dobrą grę aktorską. 

ale co z tego, jeżeli widz nie 
zrozumie polowy kwestii 

wypowiadanych przez aktora? 

CIERPLIWOŚĆ 
WYTRWAŁOŚĆ 
DYSCYPLINA 
OTWARTOŚĆ 

POLUBIENIE POSTACI 
POKOCHANIE JEJ 



Sinobrody u Dei Loher to niewyróżniający się niczym. 
poczciwy sprzedawca butów, Henryk. Pragnie 
uporzqd/cować swój świat, lecz wdzierają się do niego 
kobiety. naznaczone obsesjami i dziwactwami. Cóż więc 
pozostaje Henrykowi, któremu los (czytaj: autorka) dal 
nazwisko Sinobrody? ... 

Proste, lakoniczne, często nasycone specyficznym 
humorem rozmowy Henryka z kolejnymi kobietami, 
w miarę pracy nad spekta/r:Jem, ujawniały swoją głębię. 
Zmuszały do odkrywania motywacji bohaterów, 
poszukiwania ich lękó~ obsesji, niespełnionych nadziei. 

Jestem aktorkq, toteż mogłam podzielić się z młodymi 
ludźmi własnym doświadczeniem. Chciałam, aby 
uświadomili sobie, jak „ udzielić gościny" stwarzanym 
postaciom we własnej, wewnętrznej przestrzeni, i jak 
zrobić to ... z miłością. 

O dziwo, to nie 
poetycfw-natu
ra/istyczny tekst, 
opary realizmu 

magicznego, stano
wiły największy 

problem. 
Najtrudniejsze by/o 
postawienie w tych 
sytuacjach siebie, 
bycie wraź/iwą na 
partnera i czujną 

wobec chwili, która 
trwa, odpowiadanie 

sobie na pytanie: 
„A co zrobiłabym 

ja, tu i teraz, 
gdyby ... ?". 

Na scenie trzeba 
odkryć „rewiry", 
które do tej pory 

były nam nieznane 
i opowiedzieć o 

nich innym. Trzeba 
odwagi! 

Marta Markowicz 

Niebywale trudno 
jest zagrać czło
wieka w pudelku, 

który nosi 
porządne buty, 

a jego natura, pod 
przykrywką esencji 

dobra, kryje 
najbrutalniejsze 

morderstwa Kuby 
Rozpruwacza. 

Wojciech Rydzio 

Najbardziej 
podobał mi się 
sposób, w jaki 
szukaliśmy 

charakterystyki 
postaci. Przy 

dźwięku 
nastrojowej 
muzyki, w 

przygaszonym 
świetle, przy 

pomocy naszych 
ciał. które 

wirowały w rytm 
muzyki, 

wykonywaliśmy 
zadania aktorskie 

„rzucane " z 
widowni przez 

reżyserkę. Podczas 
tej improwizacji z 
chwili na chwilę 
czułam, że postać 
Anny staje mi się 

coraz bliższa. 

MoniXa Domagała 

Praca nad 
„Sinobrodym" 
nauczyła mnie, 
że człowiek jest 

zdolny do 
wszystkiego i że 
pozory potrafią 
naprawdę bardzo 
mylić. Nigdy nie 

wiemy, co „siedzi" 
w głowie drugiej 

osoby i jakie 
ukrywa historie. 

Marta Kaczorowska 

Bardzo ciekawy i zaslcalcu.jqcy wydaje się u Dei Loher 
wątek kata i ofiary. Otóż kat (Sinobrody) zostaje 
uniewinniony. Prawdziwym katem okazuje się nasze 
obsesyjne pragnienie miłości i brak zrozumienia, jak 
działa ten wewnętrzny mechanizm, jakie sieje 
spustoszenie. Same cisną się pytania w rodzaju: czy 
można potępiać ślepca za to, że jest ślepy? 

I kolejna warstwa, która wylania się z dramatu: 
metafora człowieka dojrzewającego do miłości. 

To dojrzewanie polega na świadj1111ym zaglqdaniu 
do najciemniejszych i najboleśniłjszych zakamarlrów 
psychiki, na otwieraniu i rozpoznawaniu „ mrocznych 
komnat" Sinobrodego wewnątrz każdego z nas. 

Po „Sinobrodym" 
zupełnie inaczej 
patrzę na świat. 
Nie wzrokiem, 

lecz całym ciałem 
i wszystkimi 

zmysłami. W roli 
Niewidomej 

najtrudniejsze było 
opanowanie 

wzroku i utrzyma
nie go we właści

wej „pozycji ". 

Malgonata Rydzyńska 

Starałam się 
„ zaprzyjaźnić" 

z kreowaną przez 
siebie postacią. 
Traktować ją jak 

kumpelę z podwórka, 
z którą dorasta/am 

i obie niejedno o sobie 
wiemy. Dowiedziałam 
się na przykiad, że 
Tanja Io wraź/iwa 

dziewczyna, z którą 
można Iwnie kraść 
(A w piasfwwnicy 
jadłyśmy wspólnie 

robaki). Nie da się jej 
nie lubić. 

Aleksandra Walusiak 

Joanna Fertacz 

Idąc za promieniem 
fioletowego światła, znalazłem 
się na drewnianym pudle po 

butach. Stojąc naprzeciw 
różnych kobiet (moich 

koleżanek z roku), mieniły mi 
się one jako demony, 

w których wygląd zewnętrzny 
ingerował sam Hannibal 

Lec/er. Dręczony przez owe 
wizje zmuszony bylem 

powściągnąć swoją wyobraźnię 
i myśli, i tak, jak postać przeze 
mnie kreowana, ze strachem 
przed nieznanym, schować je 

do pudełka po butach. 

Kcyszto/Czap/iński 




