
f 
I 

I 
~ 

---

M. CRIMP bróbka "" ' 1 Anne, Jennifer, Andrew; biuro w TriBeCa. 
Anne· Nie ma żadnego kontaktu fizycznego. 

snu <JA Anne, .Jennifer i Andrew 
w japońskle1 restauracji 
J~nnifer· Ryba, ryba na surowo. Ni~ znil pan i >ushi7 

snu • Anne, Andrew, Cl1 Hord w pokoju hoteluo 

-. . 

s,1. ' Róg Broadwayu i Canal Stree 
Clifford, Simon. 
Simon: Nie będę za własne pieniądLe wysluchiwal, 
ie ~wiat to kupa gówna. 

\ 
''' , • Anne, Simon, Cli 
Anne: Oruqie oko, Simon 

Cllford: Rozumiem doskonale, jak się pani w teJ ch.,,111 zu1e. 

-----

,,, ... ,,, Rok póżn i ej. Biuro w TriBeCa. 
John, Nicky, Jennifer, dziennikarze. 
John: Sztuka zmienia wszystko. 

v7 e.. 

\ 
•t Mieszkanie Simona. Pojedynczy strza ł. 

Wchodli Jennifer z rewolwerem 
Jennifer· Dlaczego ona biegła? To byl odruch. 



___ Martin Crimp to 
postać wyjątkowa - pisarz 
angielski, który jest 
jednocześnie bardzo euro
pejski. Wybiera to, co 
najlepsze z brytyjskiej 
tradycji modernistycznej -
atmosferę zagrożenia 

z dramatów Pintera, auten
tyczność glosu Osborna 
i umiejętność empatii 
w stosunku do kobiet 
Hare'a, by konfrontować to 
z europejskimi tradycjami 
absurdu, surrealistów 
i Artauda. W jego dorobku 
znajdziemy nie tylko utwo
ry należące już do klasyki 
brytyjskiej dramaturgii, 
takie jak Dealing with 
Clair, Obróbka i Attempts 
on Her Life, ale także 
tlumaczenia dramatów 
Ionesco, Geneta i Koltesa. 
___ Crimp napisal Obrób
kę po dlugim okresie twór
czego impasu, z którego 
wyszedl dopiero podczas 
trzytygodniowego pobytu 
w Nowym Jorku w 1991 roku, 
gdzie bral udzial w pro
gramie wymiany pisarzy 
zorganizowanym przez 
londyński Royal Court 
Theatre. „Nowy Jork -
mówil - byl dla mnie wy
pelniony rodzajem granicz
nej energii. W pewnym 
sensie wykorzystalem to 
miasto jako konwencję -
w taki sam sposób jak 
pisarze z okresu Jakuba I 
używali Wenecji. Brali 
swoją wlasną dekadencję, 
przemoc i niepokoje seksu
alne i oddalali je od 
siebie, umieszczając we 
Wloszech." W Obróbce 
(tyt ul oryginalu The Treat
ment ma w języku angiel
skim trzy znaczenia: opie
ka medyczna; sposób, 
w jaki traktujemy innych 
ludzi; zarys filmowego 
scenariusza) para nowojor
skich szakali przemyslu 
mediowego, Jennifer 
i Andrew, spotykają 
wystraszoną kobietę, Anne, 
i mają do wyboru - albo 
potraktować ją jak istotę 
ludzką albo wykorzystać 
jej życie do zrobienia 
filmu. Crimp opowiada 
swoją historię na sposób, 
który jest polączeniem 
doslowności teatru 
„in-yer-face" i intelektu
alnego wyrafinowania. 
Jego teksty są ostre, 
eleganckie i ironiczne; 
dialogi pelne wahań, 
powtórzeń i wykrzyknień. 
Rodzaj humoru Crimpa można 
opisać poslugując się 
wskazówką sceniczną z jego 
dramatu: „slaby śmiech". 
____ Crimp wykorzystuje 
amerykańską manierę dialo
gowania, w której wypowia
dane w pośpiechu slowa 
niosą niekompletne myśli, 
znaczenia, których nie 
można odczytać wprost, 
i w której tryb zwierzeń 
zawladnąl powszec~ną papla
niną. Jako osoba prywatna, 
Crimp jest zaniepokojony 
tym, że w spoleczeństwie 
prywatność wymiera, że 
czyjeś zwierzenie wywiera 
na sluchaczu presję odwza
jemnienia, to znaczy po
dzielenia się z obcym 
wlasnym światem. 

-~~W wizji Crimpa, 
tyleż piekielnego, 
co radosnego doświadczenia 
związanego z miastem, 
wszędzie napotykamy meta
forę oczu. Kiedy Andrew 
zakochuje się w Anne, mówi 
do niej: „Ma pani oczy 

miasta. Proszę nie mówić 
o tym mojej żonie." 
W scenie z kierowcą tak
sówki, w której niewidomy 
wieziony jest przez niewi
domego, można odnaleźć 
echa Biblii, Króla Leara 
i Piekla Dantego. Kaniba
lizm, ja kiego dopuszczają 
się bohaterowie na życiu 
Anne, także ma swoje echa 
w licznych odniesieniach 
do jedzenia - począwszy 

od scen rozgrywających się 
w restauracji po seks 
oralny, użycie widelca 
jako broni i glód bohate
rów, by zwyciężyć w wyści
gu szczurów, który ogarnąl 
media. To, w jaki 
sposób Crimp rozumie „ame
rykański sen", tę optymis
tyczną bajkę, w której 
każdy zostal zaczarowany 
obietnicą, że może osiąg
nąć sukces, można odczytać 
już z motta, które autor 
wybral dla dramatu; slów 
amerykańskiego pisarza 
Paula Auster'a: „życie, 
jakie znamy, się skończy

lo, a nikt nie umie powie
dzieć, co je zastąpilo ... 
Powoli, systematycznie 
miasto samo siebie 
zżera." Typowym 
elementem stylu Crimpa 
jest kontrast pomiędzy 
zewnętrznym chlodem 
a głęboko ukrytą pasją. 
J ego dramaty są jak miej
skie ulice, które pod 
powierzchnią skrywają 
niewidzialną siatkę rur, 
kabli, tuneli i kanalów. 
„Używam tych bezosobowych 
interakcji - mówi Crimp -
ale w kontekście, w którym 
bohaterowie obdarzeni 
pelnią osobowości wypalają 
się gdzieś pod powierzch
nią. Szukam kontrapunktu 
pomiędzy dialogiem, który 
na powierzchni jest bez
osobowy i realną osobą pod 
powierzchnią." Ale 
Obróbka to nie tylko pewna 
wizja Nowego Jorku, to 
także protest przeciw 
sytuacji, w której sztuka 
i kreatywność w coraz 
większym stopniu oceniane 
są na podstawie komercyj
nych, a nie estetycznych 
kryteriów. Chociaż Crimp 
unika na ogól uproszczeń, 
mówi jednak, że „sukces 
komercyjny jest obecnie 
nadrzędnym kryterium oceny 
sztuki. Nie ma nic pomię
dzy. Sukces to kryterium, 
wedlug którego wszyscy 
jesteśmy oceniani. Podob
nie jak Anne, każdy 
artysta to ostatecznie 
ktoś, kim można dowolnie 
rozporządzać." W scenie 
uroczystego obiadu, od
twórczyni glównej roli 
w filmie, opartym na życiu 

Anne, chwalona jest za 
swoją interpretację aktor
ską: „Ona nie „gra" Anne, 
ona nią j e s t. Ona się 
wcie l a w Anne. Chwilami 
jest bardziej Anne niż 
sobą." Można tu dostrzec 
zapowiedź kolejnej sztuki 
Crimpa, Attempts on Her 
Life, w której kobieta 
o imieniu Anne pokazana 
zostala z kilkunastu róż
nych perspektyw: jako 
terrorystka, artystka, 
gwiazda porno, femme fata
le, uciekinierka, dziew
czyna z sąsiedztwa a nawet 
jako nowy model samochodu 
- ale nigdy jako realna 
osoba. W pewnym 
miejscu sztuki Jennifer 
pyta: „Czy można używać 
słów i w ogóle nie angażo-

wać się w ich znaczenie?" 
Niedługo potem Andrew 
przyznaje: „Nieczęsto 
spotykamy prawdziwych 
ludzi. Zaczynaliśmy jako 
prawdziwi, ale prawdziwość 
nam się wypalila". 
W momentach takich jak 
ten, charakterystyczne 
dla Crimpa tematy i obsza
ry zainteresowań - sposób, 
w jaki język stwarza 
rzeczywistość; manipulacja 
mediów; kobieca psychika; 
i innowacje formalne -
skupiają się tu jak 
w soczewce. I w końcu: 
co z Anne? W sposób typowy 
dla brytyjskiego teatru 
lat dziewięćdzies iątych, 
to, w jaki sposób jest 
traktowana przez innych, 
zawiera problem moralny. 
z jednej strony jest ofia
rą, to oczywiste, z dru
giej - wspólwinowajcą. 
__ __:W swojej recenzji 
z prapremiery, która odby
la się w kwietniu 1993 
roku w Royal Court, pisa
lem: „Czy można oburzać 
się, że czyj eś życie zos -
talo skradzione, kiedy 
ktoś sam nalegal, aby je 
oddać?" 

----'Aleks Sierz 
___ Tlum. A. T. 

___ Martin Crimp 
urodzil się w 1956 roku. 
Pierwsze swoje utwory dra
matyczne napisal dla ra
dia: Three Attempted Acts 
(1985) i Definitely the 
Bahamas (1986). Ostatni 
z tych tekstów zostal rok 
po premierze radiowej ada
ptowany na scenę i wysta
wiony w teatrze Orange 
Tree w Richmond. Dla tego 
teatru Crimp napisal jesz
cze dwa dramaty: Dealing 
with Clair (1988) i Play 
with Repeats (1989). 
Na początku lat dziewięć
dziesiątych Crimp związal 
się z londyńskim teatrem 
Royal Court, gdzie wysta
wiono jego następujące 
sztuki: No One Sees the 
Video (1990), Obróbkę 
(1993, dramat uhonorowany 
nagrodą Johna Whitinga), 
Attempts on Her Life 
( 1997), Na wsi ( 2000) 
i Face to the Wall (2002). 
W 1991 roku na deskach 
West Yorkshire Playhouse 
zrealizowano jego dramat 
Getting Attention. Twór
czość Crimpa obejmu ~ e tak
że przeklady. Wszystkie 
tłumaczone przez niego 
teksty mialy swoje reali
zacje sceniczne: Mizantrop 
Moliera (Young Vie, 1996), 
Krzesla Ionesco (Royal 
Court, 1997), Roberto 
Zucco Koltesa (RSC, 1997) 
i Pokojówki Geneta (Young 
Vie, 1999). 

M.CRIMP obrobka 
___ AEZYSERIA 

Artur Urbański 
___ SCENOGRAFIA 

Magdalena Maciejewska 
___ OPRACOl"IANIE MUZYCZNE 

Piotr Domiński 
___ REZY$E AIA SWIATEŁ 

Karina Kleszczewska 

___ OBSADA 

NICKY Katarzyna Herman 
J ENNIFER Aleksandra Konieczna 
ANNE Aleksandra Popławska 
ANDREw Andrzej Chyra 
cu FFOAD Lech Łotocki 

srnoN Rafal Maćkowiak 
JOHN !Marek Kali ta 

ASYSTENT REZYSERA ---
Iwo Vedral 

ASYSTENT SCENOGRAFA ---
IMarta Skaj nowska 

INSPICJENT ---
Łukasz J óżków 

_ _ _ OPRACOWAN!E SLAJDÓW I PROJEKOE 

Dariusz Błaszczyk 

___ RUCH SCENICZNY 

Maria Stokłosa 

___ Dyrektor naczelny 
Michal Merczyński 

___ Dyrektor artystyczny 
Grzegorz Jarzyna 

___ Konsultant programowy 
Agnieszka Tuszyńska 

___ Dramaturg 
Natalia Adaszyńska 

___ Koordynacja 
pracy artystycznej 
Małgorzata Mazur 
Impresariat 

----Karolina Ochab 
___ Promocja, reklama, 

marketing 
Beata Kowal 
Anna Rochowska 

___ Biuro Obslugi Widzów 
Beata Zaborek-Sroka 

___ Kierownik techniczny 
Andrzej Wi$niewski 

___ 0$wietleniowcy 
Dariusz Adamski 
Donald Klepczarek 
Piotr Klisz 

___ Akustycy 
Piotr Domiński 
Łukasz Faliński 

___ Brygadier sceny 
Jerzy Izotow 

___ Maszyni$ci 
Bogdan Grzesiak 
Tomasz Trojan owski 
Andrzej Tuszewicz 

___ Rekwizytor 
Kazimierz Fabisiak 
Garderobiane 

---Elżbieta Koltonowicz 
Ewa Sokolowska 

___ Charakteryzatorka 
perukarka 
Monika Fetela 
Pracownia krawiecka 

---Janina Piskorz 
___ Kierown i k Bazy 

Techniczno-Magazynowej 
Andrzej Gogolewski 

___ Stolarze 
Tadeusz Tomaszewski 
Stefan Dukala 

___ Slusarz 
Jerzy Zagórski 

___ Zaopatrzenie 
Bohdan Mazurek 

___ Redakcja programu 
Agnieszka Tuszyńska 
Beata Kowal 

___ Projekt graficzny 
Grzegorz Laszuk 

___ Wydawca 
Teatr Rozmaito$ci 
ul. Marszalkowska 8 
00-590 warszawa 

_ __ tel. 629 87 04 
___ tel./fax 621 09 53 

e-mail: ---
teatr@rozmaitosci.pl 

___ VNNI. rozmai tosci. pl 


