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Premiera w styczniu 2003 roku 



LARS NOREN, urodzony w 1944 r., szwedzki poeta i prozaik, a przede wszystkim 
dramatopisarz. Debiutował w 1963 r. tomem wierszy Syrener, snó (Bzy, śnieg), który 
stanowił zapowiedź oryginalnego talentu, potwierdzonego późniejszymi zbiorami. 
W bardzo osobistych lirykach dawał wyraz uczuciu chaosu i zagubienia we 
współczesnym świecie. Nastroje przerażenia, opętanie wizją śmierci, desperacja 
czy szyderstwo były wyrazem jego protestu wobec rzeczywistości . 

Europejskie znaczenie zyskało dramatopisarstwo Norena, które z czasem 
zaczęło dominować w jego twórczości. Zadebiutował w roku 1973 sztuką 

Furstes/ickaren (Książęcy pochlebca). Zafascynował Norena obraz totalitarnego 
wyzysku oraz proces deformacji niewinnego, czystego człowieka. Premiera 
wywołała głośny skandal. Pełna była okrucieństwa, eksperymentalnej prowokacji, 
szokowała perwersją i krwią Norenowi zarzucano uprawianie kiczu i pornografii. Po 
tej krytyce Noren przez kilka lat nie pisał dla teatru. W latach osiemdziesiątych 
penetrował w swoich sztuka ch (tzw. "mieszczańskich kwartetach") 
klaustrofobiczne, rodzinne piekło - podszyte Freudem i Jungiem - wyposaźone w 
solidne mieszczańskie dno. Rodzina w różnych konfiguracjach stanowi w nich 
rzeczywiste miejsce spotkania, miejsce mentalne, najgłębszą formę społeczną. 
Poczucie braku lub utraty powraca w nich, ale w poszczególnych opowieściach 
sukcesywnie zmieniają się forma świata społecznego i zestaw postaci . 
Do ważniejszych utworów należą: Orestes (1980), Noc jest matką dnia (Naften ar 
dagens mor, 1982), Kaos ar granne med Gud (1982. Chaos jest sąsiadem Boga), 
Demony (1984 ), Nattvarden (1985 , Wieczerza Pańska) , Jesień i zima (Host och 
vinter, 1989). Ukazują one sytuaCJe egzystencjalne człowieka we współczesnym 
świecie, w których ociera się on o problemy metafizyczne. Noren tworzy teatr 
poetycki , gdyż nawet w najbardziej brutalnych i drastycznych momentach potrafi 
dostrzec okruchy liryzmu. Zamknięta przestrzeń materializuje się w twórczości 
Norena w różny sposób. Moźna ją śledzić w takich miejscach, jak więzienie czy 
klinika psychiatryczna, ale także różne rodzaje blokad psychicznych . Podstawową 
formą jest tu dom bez rodziców; doświadczenie to może być później przeżywane 
jako mgliste poczucie życiowej klęski i niezrozumienia. W zamkniętej przestrzeni 
śmierć staje się wymiarem życia i Noren odkrywa to za każdym razem . 

Poza mieszczański salon Noren wyszedł z początkiem lat 
dziewięćdziesiątych. W roku 1994 wydal czterotomowy zbiór kilkunastu sztuk 
i fragmentów dramatycznych - Oe dóda pjaserna (Umarłe sztuki). Część 

ze znajdujących się w zbiorze utworów uzupełnia albo kontynuuje tematykę 
wcześniejszych dramatów. Ludzie w średnim wieku dokonują przeglądu kart, 
spotykają się z rodzicami, jeszcze raz poddają próbie swoje związki małźeńskie 
i tracą swoje dzieci. Suma tych nieomal muzycznych poruszeń duszy w ziemi jałowej 

Norena jest zawsze niezadowalająca . Den sista kvarteten (Ostatni kwartet) i Lost 
and Found można zaliczyć do kwartetów rodzinnych , Chinon i Som lóven i 
Vallombrosa (Jak liście w Valobrosa) odsyłają do czechowowskich pogawędek na 
"letnich werandach" . 
W sztukach Sanning och konsevens (Prawda i konsekwencja) i "Miłość - to 
takie proste" (Sa enkel ar karleken) Noren ukazuje "makabryczny taniec" 
nocnego przyjęcia. W tym ostatnim utworze nawiązuje do sztuki Edwarda 
Albee'ego "Kto się boi Virginii Woolf?", wykorzystuje ją jednak jako tło do 
rozważań nad pytaniem, jak dalece można swe życie przekształcić w grę i gdzie 
leżą bezpieczne granice tej gry. Aktorskie małżeństwo przenosi teatr w swoje 
codzienne życie, aranżują sytuacje i rozgrywają słowne utarczki, jakby życie 
było sceną, a ich otoczenie widownią. Wyładowują nagromadzone frustracje i 
pretensje w obecności innego zaprzyjażnionego małżeństwa. Spędzają ze 
sobą wieczór, noc i poranek, monologują, są zajęci sobą, początkowo 

hermetyczni i niedostępni, pilnujący własnego image'u, dbający o pozory, 
póżniej całkowicie bezsilni wobec zbyt długo wypieranych uczuć i 
namiętności, nadzy, obnażeni i boleśnie prawdziwi. 
Terapia grupowa? Psychodrama? Niezupełnie. Główna bohaterka decyduje 
się na samobójstwo i naprawdę je popełnia. Gry małżeńskie przerywa śmierć . 

Prawdziwa. Wypadałoby jedynie spytać, czy równie prawdziwe były jej 
przyczyny i czy trójkę bohaterów będzie teraz stać na :lycie bez masek. 

W dramatach pisanych od 1993r., takich jak: En sorts Hades (Coś na kształt 
Hadesu), Kliniken (Klinika), Blod (Krew), Rumaner(Rumuni) dają się zaobserwować 
nowe wątki i akcenty w twórczości Norena. Pojawia się jakby inne - równie okrutne -
bardziej "metafizyczne" piekło. Lęk niekoniecznie ma - tak jak kiedyś - twarz ojca, 
brata albo matki. Jest bardziej nieokreślony. Zła nie da się juź sprowadzić do jakiejś 
traumy z dzieciństwa. Sztuka Norena Personkrets 3:1 (Krąg osobowy 3:1) z 1998r. to 
wędrówka po kręgach współczesnego piekła - wśród przestępców, narkomanów, 
psychicznie chorych i bezdomnych. Piekłem jest tutaj wielkie miasto. 

W 1998r. Lars Noren został laureatem nagrody Związku Teatrów Nordyckich 
za swoją sztukę "Klinika ... W uzasadnieniu werdyktu jury tej najbardziej prestiżowej 
nagrody dramatopisarskiej w Skandynawii podkreśliło datujący się od lat 
osiemdziesiątych wzrost zainteresowania problematyką społeczną w twórczości 
tego niekwestionowanego następcy Strindberga. 

Wykorzystano: 
Słownik Pisarzy Skandynawskich. Wiedza Powszechna. Warszawa 1991 
Dialog 10/1998, Nieludzka komedia Larsa Norena, Diabeł w ruinach utopii. 

Dialog 4/1996. Lars Noren, De doda pjaserna. Bonniers 1995, lłum . Halina Thylwe 
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TEATR "SCENA PREZENTACJE" powstał w 1978 roku . 
Warszawa. ul. Żelazna 51/53, dawne Zakłady Norblina 

Oddział Muzeum Techniki i Pzemysłu 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny Romuald Szejd 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Marek Jeżewski 
www.teatrprezentacje.pl 

scena@teatrprezentacje.pl 

Kasa czynna: wtorek - sobota. 12.30-19.30 
w niedziele i święta 3 godziny przed spektaklem. tel: 620-82-88. 

Prosimy o odbiór rezerwacji w ciągu trzech dni. 
Kasy ZASP-u Al. Jerozolimskie 25, tel. 621-93-83. 
EMPIK. ul. Marszałkowska 106/22, tel. 551-44-37. 

Internetowa Bileteria http:/www.bileteria.pl/. 
Wejście na widownię 30 min. przed spektaklem. 

Na terenie teatru znajduje się płatny parking oraz czynna jest kawiarnia. 
Sala teatralna jest klimatyzowana. 

redakcja programu: Bożena Marczykowska 
projekt graficzny: Marcin Stajewski 

skład i druk: Cetus System Sp z o.o. 
tel. 822-18-51 wewn. 242 

Teatr Scena Prezentacje jest pod opieką Miasta st. Warszawy. 


