Villqist badając ludzką naturę i penetrując jej tajemnice
odkrywa intensywne źródła egzystencj i ekstremalne przeżycia,
złożone z nieza pokojonych uczuć, niełatwych fascynacji ,
gorzkich radości i czającej się rozpaczy. Z życzliwą ironią zdaje
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się pokazyw ać groteskowość wypełnionego niejednoznacznością
ś wiata , pięknego

w swoim, często beznadziejnym, dążeniu do
Bohaterowie jego sztuki, tytułowi Oskar i Ruth , to
para związanych ze sobą silnymi więzami emocjonalnymi
życ iowych partnerów, którzy organizują sobie rodzaj
psychodramy, próbując ogarnąć stan wzajemnych relacji
psychicznych i dokonać swoistego " ogl ądu całości", jakim jest
ich wspólne życie . Podej mują więc efektowną grę, która być
może ma tylko by ć zabawą, zdolną zabi ć monotonię, a być może
ma także oczyścić , ods!onić istotę prawdziwych uczuć i ukazać
je w błysku ostatecznej prawdy.
szczęścia.

Pociągającą siłą teatralną

tego utrzymanego w poetyce
jarmarku czy cyrku tekstu jest ciągłe przełamywanie s ię
tkwiących w nim tragizmu i komizmu. Elementy farsy, parodii ,
pastiszu, melodramatu bogacą ten tekst, czyniąc go intrygującym
wyzwaniem dla dwojga aktorów i reży era.
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W czasie prób, nieraz odnosiliśmy wspólne wrażenie, że
teksty sztuki i odgrywane przez nas sytuacje zostały wcześn i ej
zarejestrowane w naszym domu przez ukryte kamery.
Z kolei w domu łapaliśmy s ię na tym, że nieświadomie,
w trakcie codziennych, domowych zajęć, odgrywamy sceny ze
sztuki. W pracy nad "Oskarem i Ruth" miało nam pomóc to, że
jesteśmy aktorskim małżeństwem z 10 letnim stażem i dwójką
wspaniałych synów. Chyba zaczęło przeszkadzać . Przez kilka
tygodni teatralna fikcja mieszała nam s ię z prawdziwym życiem .
Zatarła nam się gdzieś cienka granica pomiędzy graniem,
a byciem naprawdę . Zresztą wydaje się, że szalone małżeństwo
Oskara i Ruth , też taką granicę zgubiło . My sami do końca nie
wiemy, kiedy mów i ą prawdę, a kiedy coś udają. Jedno wiemy
z całą pewnośc ią ... bardzo się kochają.
To przedstawienie ma jeden, niewątpliwy wa lor. Zrozumieją
to nasze rodziny, przyjaciele i znajomi . Widzowie, których nie
znamy prywatnie, mogą się tego tylko domyślać . "Oskar i Ruth"
stanowi swoistą wiwisekcję prywatnego zwi ązku dwojga ludzi,
którzy chcą w ten sposób opowiedzieć o swojej miłości.
Żadna inna sztuka nie zrobiłaby tego lepiej niż

"O kar i Ruth" .
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Ingmar Villqist
Historyk sztuki, wykładowca akademicki. dramatopisarz, reżyser. Twórca autorskiego Teatru KRJKET z Królewsk iej Huty.
Autor dramatów : " KAR I RUTH" , " OC HELV ERA" , "BEZTLENOWCE", "FANTOM". "KOSTKA SMALCU
Z BAKALIAMI", "BEZ TYTU ŁU ", "CYNK( -)WEISS", "ENTARTETE KUNST", "LEMURY" . Premiery teatralne i Teatru
TV: "Noc 1-łel vera" reż . I. Villqist Teatr Studio /Warszawa/, "Noc Helvera" ", reż. Barbara Sass, rreatr TV/, "Noc Helvera ",
reż. Zbign iew Brzoza, Teatr Powszechny /War l awa/, ''Noc Helvera", reż. Paweł Ły sak, Teatr Polski /Poznań/ , "Noc He lvera"
i "O kar i Ruth" , reż.Andrzej Zajdler, Teatr Siema zkowej /Rzeszów/, "Beztlenowce" reż . Ingmar Villqi t, Teatr Rozmaitości
/Warszawa/, " Beztłen wce" reż. L.Barczyk rreatr TV/, "Fantom", reż . Agnieszka Lipiec- Wr · błewska Teatr Stary /Kraków/,
cyk.I "BEZTLENOW E" : "Beztlen wce" , "Fantom". "Bez tytułu " , " ynkweiss", "Lemury", reż.Łuka ·z Kos. Teatr Nowy
/Łódż/, "Entartete Kun$t", reż . Ingmar Villqist, Teatr Polski /Poznań/ .

Dyrektor naczelny Teatru Rozmaitości w Warszawie. Reży er wielu spektakli teatralnych , m.in.:
M.H ł asko "Nawrócony w Jaffie" Teatr Powszechny /Warszawa/, Ch.Hampton "Niebezpieczne związki" Teatr P l ki
/Wrocław/, B.Jasieński "Bal manekinów" Teatr Powszechny /Łódź/, Molier "Don Juan" Teatr Współczesny /Warszawa/,
M.Hemar "To, co najpi1tkniejsze" Teatr Pol ki w Londynie, D.Wassennan "Lot nad kukułczym gniazdem", J.Osbourne
" Miłość i gniew", B.Brc ht "Opera za trzy grosze", S . Mrożek "Tango" , O.Nawrocki " Młoda śmierć" , A. Cze how "Wi niowy
sad" w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, S.1.Witkiewicz "W małym dworku" Teatr im. S.Jaracza /Olsztyn/,
A.Fredro " Śluby panieńskie" Teatr Polski /Poznań/ oraz spektakli Teatru TV, m.in . J.Genet "Pokojówki". L.Pietru zewska
"Nasz skład " , L.Page "Kobiela interesu", A.Schnitzler "Gra o brzasku". H.Pi nter "Powrót do domu", J . Krasiński " Śniadanie
u Desdemony", I. Finie "Opis poranka", "Ślad"

Agnieszka Matysiak
Absolwentka Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. Ze swojego bogatego dorobku wymienia role teatralne: "Bracia
krw i" /Pani Johnston!. reż. A.Rozhin - T.Rampa IW-wa/, "Cabaret" /Sally Bowtes/, reż . J.Szunniej - T.Muzyczny /Wrocław/,
"Krótkie jest życie czyli kabaret oberiutów" /Elżbieta K./, reż. A.Jakubik - Teatr Rampa /W-wa/, "Opera za trzy grosze"
/Jenny/, reż. M.Englert - T.Polski /Wrocław/, "Piar' /Piafi', reż. J.Szunniej . im. J.Kochanowskiego w Opo lu, T.Polski
w Szczecinie, T. Muzyczny "Roma" w Warszawie/, role w Teatrze TY: "Bo o, ale w ostrogach", reż . B.Bory · -Damięcka ,
" Czarnoksi1tżnik z krainy Oz". reż. J.Bielunas, "Prawiek", reż. P.Tomaszuk. recital: "Agnieszka Matysiak śpiewa piosenki
Piaf', reż. J.Buchwald. Laureatka wielu nagród, m.in.: Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu "Chanson a texle"
w Chateauroux , Główna agroda na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu za rolę Piaf, nagroda I1l Programu Polskiego
Radia - "Mateusz". Od kilku lat stale współpra uje z Kabaretem "Elita" i "Studiem 202" .

Arkadiusz Jakubik
Ab olwent Wyższej Smty Teatralnej we Wro ławiu . W dorobku aktorskim ma za sobą m.in. : "Dzieła wszystkie Szekspira" ,
reż . W. Kaczkowski - T.Rozrnaitości, T.Komcdia /Warszawa/, "Shopping and fucking" reż . P. Łysak T.Rozmaitośc i
/Warszawa/, "Sztukmistrz z Lublina", reż . J. S.1:unniej - Teatr Muzyczny "Roma" /Warszawa/, "Zemsta nietoperza" /wokalny
tercet z Grażyną Brodziń ką i Bogusławem Mo rką w klasycznej operetce! !!/ - Teatr Muzyczny "Roma" /Warszawa/
" Zwierzęta Doktora Dolittle" /Dolittle// reż. J.Bielunas, Teatr Rampa /Warszawa/, "Peepshow u Holzerów", reż . E. Bulhak T.Kalambur /Wrocław/, Teatr TV "Kuracja", reż . W.Smarzow ki, serial TV "13 posterunek 2" . Je t autorem kilku
scenariuszy o "oberiutach" /"Szafa oberiutów", "Pi CT Paft Pufl "/ wystawionych w Szczecinie i Zakopanem, libretta
" Minne~ota blues" z piosenkami Oddzi ału Zamkniętego i K.Jaryczewskiego. Reżyser "Biblii Iw nieco skróconej wersji/"
w T.Komedia w Warszawie oraz spektak li "Krótkie jest życie krótkie czyl i kabaret oberiutów" i ''Jeździec burzy" /według
swojego libretta/ w T.Rampa w Warszawie.

