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Szanowni Państwo, 

Tekst młodego Katalończyka jest pułap

ką. Dla aktora i reżysera. Jeśli uwiedzie ich 

sprawność dramaturgiczna utworu, uroda bohate

rów, błyskotliwość dialogu, oryginalność pomy

słu - nie wybrną z fałszywej sytuacj i, bowiem za 

wszystkimi ponętnymi atrakcjami kryje się pie

kło i koniec świata, który już nastąpił . W czło

wieku. 

Ta rzecz nie jest historią biurowca, me 

jest też opowieścią o palaczach, jest traktatem o 

wyspie - zawieszonej między niebem czterdzie

stego dziewiątego piętra a ziemią ulicy i tajemnic 

miasta - na której spotykają się samotni , pragną

cy ciepła i oczekujący miłości . To wysoko za

wieszona poprzeczka. Dla młodych aktorów. Ale 

przecież tylko tak należy i warto. Wysoko. 

Jan Peszek 

Anna Sawicka Kameleon w kalejdoskopie 
~ ·:::: ,, :I= ~.~ 

[ ... ] Sergi Bel bel należy do tego pokole
nia dramatopisarzy, którego debiut przypadł na 
lata osiemdziesiąte. Urodzony w 1963 roku dy
stansuje się od spraw, które ważne były dla za
angażowanych twórców Nowego Teatru Hisz
pańskiego - nie wypowiada się na tematy poli
tyczne, nie odwołuje się do historii ani do 
Brechta; nie inspiruje go ani realizm, ani symbo
lizm. Mówi, że jego sztuki są na tyle uniwersal
ne, że nawet język nie ma znaczenia. [ ... ] 

Czasem zabawa teatralna Belbela opiera 
się o pomysł scenograficzny. Trudno chyba o 
większe poczucie zagrożenia niż na skraju prze
paści , a to właśnie doświadczenie jest udziałem 
bohaterów sztuki Po deszczu (1993). Przepaść w 
tym utworze to produkt cywilizacji - taras na 
czterdziestym dziewiątym piętrze wieżowca, z 
którego bliżej do przelatujących z hukiem sa
molotów niż do wyciszonych odległością samo
chodów na ulicy. Bohaterowie tej sztuki konsu
mują owoc zakazany - wymykają się na papiero
sa, choć w całym budynku palenie jest surowo 
zabronione. Tym razem niebezpieczeństwo (wy
sokość i ryzyko kary za złamanie dyscypliny) 
oraz żywioł (wiatr zapowiadający burzę) spra
wiają, że ci zawieszeni między niebem a ziemią 
ludzie są zdenerwowani, drażliwi i szczerzy do 
granic ekshibicjonizmu. Poczucie braku satys
fakcji z życia rekompensują sobie intrygami - to 
współczesna odmiana walki o byt w drapieżnym 
środowisku. Zmęczeni upałem czekają na 
deszcz, po którym natychmiast powraca słońce . 

[ ... ] 
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