


Sceno~raf, 

reżyser , 

aktor 

Janusz Tartyłło -

lubi Mahalię Jackson i negro spirytuals . Pochodzi 

ze Żmudzi, jest Litwinem , chociaż ma w swoich 

żyłach krew włoską , polską i rumuńską . Spokrewniony 

z rodzinami arystokratycznymi , nigdy się tym nie 

chwali, tak jak nie chwali się swoimi sukcesami 

malarskimi . Jego obrazy bowiem sprzedawane są 

z powodzeniem nie tylko w kraju i lecz i zagranicą . 

Studia rozpoczął na ASP we Wrocławiu , potem 

przypadkowo zabłądził na scenografię w warszawskiej 

ASP i tam już został . 



Pierwszą pracą scenograficzną była "Dziewczyna 

z dzbanem " Lope de Vegi w reżyserii Haliny Dziedu-

szyckiej , potem "Rozkoszna dziewczyna" , "Urocza 

dziewczyna" - zresztą tych dziewczyn na scenie 

i w jego życiu było wiele . Jakaż bowiem dziewczyna 

oprze się mężczyźnie o tak rozlicznych talentach . 

Mężczyźnie , który jest nie tylko przystojny, lecz 

także pięknie śpiewa . Nic dziwnego , bowiem talenty 

wokalne odziedziczył po swojej mamie , profesorce 

śpiewu. 

Na szczęście , mimo pięknego głosu , nie poświę

cił się karierze śpiewaczej 
1 

lecz tylko z tej 

przyczyny, że był barytonem , a zawsze chciał być 

basem . Dlatego też jego pobyt w operze , jak i w te 

atrach muzycznych , skończył się na kilkunastu 

rola ch . 

Z czasów pracy w teatrach muzycznych wspomina takie 

zdarzenie . "Grałem kiedyś w Łodzi w Teatrze Muzyt:z -

nym Villona w przedstawieniu , które reżyserowała 

Danuta Baduszkowa . Partnerem moim był kolega 

z teatru dramatycznego , występujący gościnnie . 

Któregoś dnia zagrałem się nieco patetycznie 

i kiedy powiedziałem " Tabari , ja umieram" , on 

spojrzał na mnie sceptycznie i pow i edział cichutko 
li ,, 

... eeeee . " 

Jego przewrotne poczucie humoru znane jest dobrze 

w teatrze . Kiedyś we Wrocławiu musiał skończyć 

w bardzo szybkim tempie dekoracje , które następnego 

dnia po premierze miały wyjechać na festiwal . Mimo , 

iż pracował z malarzami całą noc , nie udało im się 

skończyć dekoracji na czas . 



O 10,00 rano wkroczył dyrektor z pretensjami -"No, 

jak to panowie, pracowaliście całą noc i jeszcze 

nie gotowe ." Wtedy Janusz błyskawicznie zripostował 

- "Tak, dyrektorze , ale to nie była niestety noc 

polarna.". 

Jako dramaturg debiutował już w 1963 roku trzema 

jednoaktówkami /"Tramwaj", "Wypadek", "Skazaniec" I 

we Wrocławskim Teatrze "Kalambur". W 1968 sztuka 

"Oczekiwanie na koniec świata" otrzymała wyróżnienie 

na konkursie dramaturgicznym zorganizowanym przez 

Teatr Ateneum. W 1971 napisał sztukę "To ". Wspólnie 

z Romanem Karpińskim napisał półżart sceniczny "Pole 

namiotowe" /1973/, a w roku 1982 komedię "Dzień na 

dziś i na jutro" . W 1973 zrobił też adaptację 

pow ie ści "222 upadki Bunga" St . I .Witkiewicza, której 

premiera odbyła się w Teatrze na Targówku w Warszawie 

w 1983 r. Rok później w Teatrze Dramatycznym w Gdyni 

odbyła się premiera "Uskoku". Dwie inne sztuki czeka

ją na swój debiut . 

Janusz Tartyłło jako dramaturg dąży przez nowe 

wciąż eksperymenty do sztuki teatralnej aktywizują

cej wyobraźnię i inteligencję widza . Są to sztuki 

kontrowersyjne, niełatwe w odbiorze,ale bogate 

w środki wyrazu i współczesne, co jest rzadkością 

w naszym teatrze . 

Grażyna Antoniewicz 
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READY - MADE ? 

Urodził się 16 lutego 1896 roku w Nowym Jorku jako 

"Yellow Kid" . Chociaż później, gdy już opanował świat, 

do miejsca jego narodzin przyznała się Francja, i to 

zdaje się też prawda, chociaż nie do końca, bo czym 

była średniowieczna Biblia Pauperum, jak nie komiksem? 

A dzisiejszy komiks, czy nie zrodził się właśnie 

z chęci zapewnienia ludziom komfortu przez zwolnienie 

ich od ciężkiego wysiłku czytania? 
To cudowne dziecko gazety codziennej podbiło świat, 

stało się towarem konsumpcyjnym dzięki chronionej 

przez lata, podtrzymywanej bezwzględnymi wymaganiami 

klienteli - nie zmienionej formie . Dlatego jest feno

menem, zjawiskiem tak stałym, trwałym i nie podlega

jącym zmianom, jak wymogi masowej publiczności, 
żądającej prostej rozrywki i takiegoż systemu 

wartości . 

"Mickey Mause" Disneya, "Tarzan" Hogartha, "Superman" 

Siegla i Shustera, "Barbarella" Foresta to postaci 

współtworzące mitologię zbiorową. Nasi wschodni sąsie

dzi wykorzystali siłę tego gatunku dla propagandy 

ideologicznej, . ilustrując rewolucje 1905 i 1917 roku -

komiksem właśnie . 

I choć np . "Peanuts" cechują ambicje zabawy intelek

tualnej, a Dino Buzzati zaktualizował w formie komiksu 

/"Poema a fumetti"/ mit o Orfeuszu i Eurydyce, - to 

te odstępstwa są już nie użyciem formy, a świadomym 

posłużeniem się nią z dystansem. Swiat komiksu rządzi 

się bowiem tak silnymi prawami, że zmienić ich 

niepodobna, bo przestaje być sobą. To chyba główna 

przyczyna, dla której zjawiskiem tym zajmują się 

raczej socjologowie, nie zalicza się go ani do litera

tury , ani do sztuki. 



Traktowany był z pogardą, póki nie nobilitowali go 
twórcy pop-artu, widząc w nim jednak takie samo dzieło 
sztuki, jak w puszce zupy pomidorowej czy butelce 
coca-coli. Nobilitacja dokonała się niejako mimocho
dem, przy okazji zakwestionowania podziału na kulturę 
"niską" i "wysoką". Roy Lichtenstein i Andy Warhol 
sięgali do komiksowej narracji i korzystali z zabiegów 
formalnych, nie wyłączając "dymków" z okrzykami . 
Widać z tego, że choć sam w sobie nie podlegający 
ewolucji, a może właśnie dlatego, komiks /podobnie 
jak np . cyrk/ niepokoi i prowokuje poszukujących 
artystów swoją wieczną i niezniszczalną formą. 

I to niekoniecznie malarzy . 

Mamy właśnie na ekranach 
głośny film Warrena Beatty 
"Dick Tracy" wyraźnie stylizo
wany na komiks . Sprowokować 
może, jak się okazuj~ także 
artystę teatru. Żywy teatr 
albo stwarza własną formę, 
albo posługuje się konwencją, 
czyli świadomie i celowo 
odnosi się do formy już 
istniejącej . Tu - przywołuje 

panoptikum komiksowych pos
taci, choć nie postaci to 
właściwie, a ludziki, wypo
sażone tylko w tę jedną 
cechę, która akurat potrzeb
na jest na obrazku, albo 
wchodząc w kadr po to tylko, 
aby wznieść okrzyk - te 
uproszczone, rysowane ludzi
ki, które nie mówią, lecz 
czasem posługują się słowami, 
te nieprawdopodobne istoty 
o nieograniczonej ekspresji 
- to nowe tworzywo, nowy 
aktor . Nowy teatr, który 
wiernie odtwarza świat. 
SWIAT NARYSOWANY. 

WRONSKA 
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