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' nie mój tekstr' - powiedział 

po spektaklu Mirosław Neinert reżyser 
i jeden z wykonawców „Kwartetu dla 4 
aktorów". Bogusław Schaeffer nie wstał. 
Bawił się znakomicie razem z całą 

widownią. 

( ... )Działający od kilku lat, 
niezwykle ruchliwy, jeżdżący po Polsce 
i Europie teatr Mirosława Neinerta bez 
najmniejszych kompleksów zagrał 
w „jaskini lwa" - mieście Schaeffera, 
Kaczyńskiego, Grabowskich i Peszka. 
Czwórka komediantów, w której obok szefa 
oraz Bogdana Kalusa i Piotra Warszawskiego 
znalazł się niemalże debiutant - Dariusz 
Stach - zagrała brawurowo. Nie ma 
oczywiście sensu porównywanie ich dzieła 
do produkcji braci Grabowskich, Jana 
Peszka i Jana Frycza w Teatrze STU, ale 
nie dlatego, że są gorsi. Oni grają inaczej. 
( ... )Aktorzy Neinerta choć głoszą 

Schaefferowski tekst o muzyce i jej 
nieskończonych możliwościach, bardziej 
skupiają na sobie uwagę jako próbujący 
wzlecieć ponad przeciętność szarzy ludzie, 
niż fruwający w obłokach i zapraszający 
do podniebnej podróży artyści. Oglądając 
Korez chce się wierzyć , że „pieprzone 
życie" może jednak być czasem nie gorsze 
od pieprzonych pierożków. Publiczność 
bez względu na płeć, wiek i rangę daje się 
bez reszty uwieść tekstowi Schaeffera 
i improwizacjom Korezowców. Widza 
cieszy ich gra i zgrywa, cieszą ich 
wzajemne spory i zabiegi o sympatię 
widza. Bogusława Schaeffera cieszy 
pewnie i to, że hulając trochę po jego 
tekście nie tracą dyscypliny formalnej, jaką 
założył. Dlatego nie musi wstawać 
i krzyczeć: „To nie mój tekst", ale 
podchodzi do czterech śmiałków i ocierając 
łzy rozbawienia serdecznie im gratuluje. 

Autor nie wstawaf 
Marek Mikos 

- ( ... )nie tylko tworzą omec dziwny, współczesny 
m'młN•biMi:łl kwartet smyczkowy, 

grają na grzebie-
niach, śpiewają, ale również pojękując, 
płacząc, wzdychając i wrzeszcząc na 
przemian, tworzą pożądaną atmosferę. 
( ... ) Ci młodzi aktorzy tworzą niewątpliwie 
swoistą „maszynę do grania Schaeffera". 

Na grzebień i smyczki 
Barbara Kurek 

Publiczność ryczy, 
kwiczy i wyje ze 
śmiechu. I właściwie 
nie da się powiedzieć 

czemu, bo to po prostu trzeba zobaczyć( ... ). 
Siedziałam obok młodzieńców, którzy nie 
wiedzieć czemu tuż przed rozpoczęciem 
przedstawienia denerwowali się, że muszą je 
oglądać, mówili nawet coś o pomidorach, 
które by im się przydały. Komentowali w tym 
tonie jeszcze pierwsze działania aktorów ... 
i nagle zaczęli się śmiać, i do końca 
spektaklu nie gadali, bo nie mieli na to czasu 
- zbyt dobrze się bawili. 

Scenariusz dla 4 aktorów i jednej torby 

Klaudia Michalak 

I t Przeważnie bardzo gaze a młoda publiczność 
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' bawiła się znakomicie. 

Zrywała boki ze śmiechu. Jednak dla 
niektórych był to śmiech zabarwiony 
goryczą. Pod maską świetnej zabawy czai 
się inna rzeczywistość. „Śmiej się pajacu" 
- zdają się mówić czterej aktorzy. 
Publiczność wychodzi rozradowana. 

Bufonada 
Danuta Lubina-Cipińska 


