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, 
Cwiczenia z Czechowa 

według , 
TRZECH SIOSTR 

na podstawie przekładu Natalii Gałczyńskiej i Artura Sandauera 

reżyseria 

PAWEŁ MIŚKIEWICZ 

Spektakl przypomina mapę kolejnych odkryć, interpretacyjnych i 
aktorskich, ślad napotykanych w tekście i w języku potyczek, odsłania 

również kierunki poszukiwań zmierzających do zbadania odległości między 
światem Czechowa a świadomością i wrażliwością współczesnego człowieka. 
Trzy siostry stały się zatem terenem nowych rozpoznań, miejscem swoistego 
eksperymentu, którego stawką miało być odnalezienie współczesnych 

mechanizmów wpisanych w życie Czechowowskich bohaterów. Sztuka 
poddana została wyraźnym zabiegom adaptacyjnym ujawniającym się w 
krystalizacji języka, w nowej aranżacji scen, we wprowadzeniu fragmentów 
tekstów z innych utworów, w nakreśleniu nowych postaci i w nieoczywistym 
rysunku ich relacji. To wszystko podporządkowane zostało podjętej przez 
reżysera próbie stworzenia scenicznej rzeczywistości, przylegającej ściśle do 
tego, co nam bliskie, ale nie poprzez współczesny sztafaż, a dzięki 

zrozumieniu odmienności naszych lęków, marzeń czy pytań . Trzy siostry to 
opowieść o świecie ludzi młodych, o doświadczanych przez nich radościach i 
porażkach, o stanie ich pierwszego, a przez to może i najważniejszego 
pogubienia. W Ćwiczeniach z Czechowa na przecięciu towarzyskich i 
intymnych spotkań powstaje rzeczywistość pełna niedopowiedzeń i 
niejednoznaczności, rozciągająca się od długo tłumionych oczekiwań przez 
emocjonalną zachłanność i drapieżność uczuć do nigdy niespełnionego 

marze ma. 

Iga Gańczarczyk 
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