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»Tygrysy gniewu mądrzejsze są niż 

Kilka słów w sprawie HUNDEBARU 

Akcja sztuki rozgrywa się jakby na dwóch poziomach. Pierwszy 
umieszcza nas we współczesnym Berlinie, w jednym wnętrzu, które 
w trzech odsłonach zmienia swoją funkcję. To opuszczona rudera na 
byłej granicy Wschodu i Zachodu, mieszcząca kolejno alternatywną 
klubokawiarnię, modny klub, aż wreszcie przedszkole. Drugi poziom, 
to zapis wideo instalacji wykonanej przez jednego z bohaterów 
w galerii sztuki współczesnej, a trzeci - poziom duchów związanych 
z czasem, w jakim rozgrywa się akcja " undebaru". 

Trzy akty, to trzy noce Walpurgii (30.0 . 01.05.J. w starej 
tradycji środkowoeuropejskiej był to czas nawiedzania żywych 
przez umarłych, a obecnie - czas tradycyjnych pierwszomajowych 
zamieszek ulicznych w Berlinie. 

Bohaterowie poziomu realnego: polski artysta-stypendysta SLAVEK, 
jego niemiecka dziewczyna BI i arabski właściciel baru TARIK muszą 
stawić czoła demonom swojej przeszłości i kultury, co powoduje 
nieodwracalne zmiany w ich życiu i otoczeniu. 

Ta mieszanina realności, polityki i metafizyki - w formie nieco 
kuglarskiej - ma zbliżać „Hundebar" do dramatu romantycznego 
w sensie mickiewiczowskim. Podobnie jak wiekopomne dzieła Wieszcza, 
jest to utwór polityczno-erotyczny odnoszący się do współczesnych, 
a skierowany do potomności. Powierzchowny odbiorca może 
dopatrzyć się kpiny w czerpaniu z tak staromodnych źródeł 
inspiracji, ale niesłusznie ... 

Nie wszystko kpina co na kpinę wygląda. „Hundebar" próbuje w sposób 
komediowy wypowiadać się w sprawach bardzo ważnych. Jest to tak 
naprawdę rzecz o Europie i o nieustającej, wiecznie rozczarowanej 
miłości, jaką ta oblubienica bogów darzy i jest darzona. I to zarówno 
przez tych, co są jej poślubieni, jak i przez tych, co - choć 

w niełasce i przedpokoju - to jednak nie przestają jej pożądać. 

Jest to też rzecz o pożądaniu i to takim, co bierze się nie tyle 
z żaru miłości, co raczej z sytuacji socjalno-bytowej podmiotów 
społecznych i artystycznych w zachodnioeuropejskich stosunkach 
liberalnej gospodarki rynkowej. To dramat współczesny, 
ale i romantyczny, gdyż - bez urazy dla literaturoznawcz eh 
autorytetów - mamy tu do czynienia z rawdziwą poezją ruin. 

Zapraszam Autor 

świnie są powodem istnienia na świecie 
świństwa . Obnosząc po świecie swoje świńskie 
mordy, obrażają wszystko co piękne i święte. 

Przez rozprzestrzenianie świństwa· nie ma już 

miejsca na prawdziwą wiarę i prawdziwą miłość. 

A bez prawdziwej wiary i bez prawdziwej miłości 
nikt z nas nie uchroni się od zostania świnią . 
Gdyby nie siła, jaką dysponują świnie , 

kontrolując wszystko co jest do kontrolowania na 
świecie, gdyby nie wpływ, jaki mają na wszystko, 
co ludzie mogą czytać i oglądać, gdyby nie 
ich świńskie pieniądze, świat rozwijałby się 
bez zakłóceń, a ludzie zamiast w gnoju żyliby 
w pokoju. 
świnie od wieków popierają się nawzajem, 
wynosząc na stanowiska inne świnie . Dlatego 
historia świata zamiast prawdziwej historii 
ludzkości jest historią prawdziwego świństwa ... 
świnie dawno temu wykorzystały pozorne 
podobieństwo do człowieka. W prasie pisano, 
że serce świńskie można przeszczepić 
człowiekowi. Ale nie napisano, że wraz z nim 
przeszczepia się świństwo . 

Jeszcze nie było przypadku, żeby ze świni zrobił 
się prawdziwy człowiek, natomiast na każdym kroku 
widać, jak ludzie zamieniają się w świnie . 

Na próżno mówimy: nie bądź świnią , nie zachowuj 
się jak świnia . Jeśli ktoś raz został świnią -
do końca życia nie pozbędzie się ryja. 
Jedynym sposobem pozbycia się świni jest zabicie 
jej. Zabijając świnię , zabijamy wraz z nią 
świństwo . 

HUNDEBAR, akt II, scena 8 



reżyseria - PIOTR SZCZERSKI 

kostiumy 

scenografia - JAKUB STANKIEWICZ 

HANNA SZYMCZAK 

muzyka MARCIN MACUK 

projekcja wideo: realizacja obrazu - MICHAŁ GLOCK 
dźwięk - ŁUKASZ KRZOS, MICHAŁ STACHURSKI 

BI - Niemka , lat 30 , zaangażowana politycznie i erotycznie -

JOANNA KASPEREK SLAVEK - Polak, ok. 35 , artysta 
konceptualny na stypendium zagranicznym MI CHAŁ 
MICHALSKI TARIK - Arab , lat 40 , przystojny emigrant 

i były filozof - GRZEGORZ ARTMAN MARTIN -
Niemiec , korpulentny, ok. 50 - MIR O SŁAW BI ELI Ń SKI 
SZEJK - duch mistrza filozofii arabskiej z Cordoby, lat 

ok. 900 - EDWARD JANASZEK GUDRUN - ciało astralne 

niemieckiej terrorystki z lat 10. - EWELINA GRONOWSKA 
MBC [Matka Boska Częstochowska] - Królowa Polski 
MARIA WÓJCIKOWSKA 

PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI - scenarzysta, dziennikarz, 
dramaturg, lat 35. Ukończył Wydział Historii 
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (1994), podyplo
mowe studia filmowe na University of California 
w Los Angeles i Binger Film Institute w Amster
damie ( 2003/2004). Przez kilka lat dziennikarz 
Polskiego Radia i TVP ; pisał scenariusze , reali
zował i prowadził wiele programów telewizyjnych 
i filmów dokumentalnych (Ulica Se zamkowa, Seans 
filmowy i inne) . Scenarzysta filmów fabula;nych 
w kraju i za granicą , m. in . Egoiści M. Trelińskiego 
(2000) , ~ M. Szumowskiej (2004) . Jest także autorem kilku sztuk 
teatralnych, w tym Trzech kobiet wokół mojego łóżka , nagrodzonej 
w ogólnopolskim konkursie Teatru Polski ego we Wroclawi;-i miesięcznika 
„Dialog" , prezentowanej we Francji w ramach projektu „Ecrire et mettre 
en scene aujourd'hui " (Caen 2004) . 

JAKUB STANKIEWICZ - ur. 27 lat temu idealista , 
związany z Pomorzem . Ma rozlegle zaintere
sowania, dwie fascynacje : sztuki plastyczne 
i muzykę . Realizacje : okładki płyt (Pogodno, 
Braty z Rakemna), wydawnictwa literackie , sce
nografie teledysków oraz wystaw i koncertów . 
Założyciel i lider grupy Braty z Rakemna , autor 
muzyki i tekstów . Z teatrem współpracuje po raz 
pierwszy . 

MARCIN MACUK - ojciec dwumiesięcznego Francisz~a . 
Pochodzi zachodniopomorskiego miasteczka - Gryfina . 
Od roku mieszkaniec warszawskiej Pragi, zakochany po 
uszy w swojej dziewczynie . . . W wolnych od codzien~ 
nego życia chwilach - muzyk, multiinstrumentalista, 
kompozytor, producent, manager . Na co dzień prawe 
skrzydło zespołu Pogodno, ale komponuje/produkuje 
również dla innych (AbraDab, Braty z Rakell!Q? , 
Nosowska) . Niepokorny optymista i zodiakalny Barano
Byk (ur. w noc 20 kwietnia). Lubi: curry, papryczki 
piri-piri i wszystko, co można zapiekać . Wyznawca 
pozytywnej intencji i dobrej vibracji . 



dyrektor naczelny i artystyczny PIOTR SZCZERSKI kierownik literacki 
JERZY SITARZ koordynator pracy artystycznej kierownik Impresariatu HALINA 
ŁABĘDZKA sekretarz literacki ANNA ZDONEK inspicjent RENATA GŁASEK-KĘSKA 
światło RYSZARD ZAJĄC MARIUSZ CIESIELSKI realizacja akustyczna TOMASZ 
PIERZAK brygadier sceny IGNACY ABRAM rekwizytor ZOFIA ZAJĄC garderoba 
damska AGATA RADEK garderoba męska AGNIESZKA OZIMINA prace perukarskie 
IDALIA LANG KRYSTYNA WOLAŃCZYK pracownia krawiecka męska KRZYSZTOF 
ŚLUSARCZYK pracownia krawiecka damska TERESA KARYŚ pracownia plastyczna 
TOMASZ SMOLARCZYK IWONA JAMKA pracownia stolarska LESZEK MACIAS KRZYSZTOF 
JUSZCZYK prace tapicerskie JACEK POMARAŃSKI kierownik techniczny HENRYK 
DUBOWIK obsługa sceny WIESŁAW BRZYSZKIEWICZ EDWARD GOLA LESZEK SOBURA 
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