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Bartosz Frąckowiak 
Wstę:p: maszyna 

Tworzenie programu do spektaklu, który chce opowiadać o .mło
dych ludziach" mniej więcej między dwunastym a szesnastym ro
kiem życia, to niebezpieczna przygoda. Pierwszy problem, z którym 
trzeba się zmierzyć, to wybór słowa, które najtrafniej nazywałoby tę 
grupę wiekową. Czy to jeszcze dzieci? (Wszak . Przebudzenie wiosny" 
zakwalifikowane zostało przez Wedekinda jako .tragedia dziecięca".) 
Po prostu nastolatkowie? (Ale ta kategoria obrosła dzisiaj wieloma 
niezbyt poważnymi skojarzeniami, cały czas dostarczanymi przez 
film, reklamę, prasę .) Młodzi ludzie? (Czy .młodzi ludzie" to już 
ludzie w pełni, czy może ludzie nie do końca .gotowi" lub .uformo
wani"? Czy ów termin nie unieważnia specyfiki tego okresu życia, 
jego niepowtarzalności?) A to dopiero początek pytań , najakie trze
ba odpowiedzieć. 

Istnieje wiele języków, jakimi można mówić o .dzieciach". Pedago
giczny, medyczny, teologiczny, filozoficzny, psychiatryczny, psycho
analityczny ... Jak zestawić je ze sobą, by powstał ciekawy wybór tek
stów? Żaden wybór nie jest jednak neutralny, podobnie jak żaden ze 
sposobów mówienia o .dzieciach". Czy można to robić w oderwaniu 
od szerszego projektu kulturowego i politycznego? Przecież nawet 
dyskurs pedagogiczny uwikłany jest w stosunki władzy, w różne 
systemy wartości; przenika go, nie zawsze od razu widoczny, jakiś 
projekt świata i społeczeństwa. 

Chciałem, aby w wyborze tekstów znalazły się różnorodne .frag
menty". Obok raportu policyjnego tekst z obszaru performance studies, 
wiersz sąsiadujący z myślą filozoficzną ... Nie objaśniają one spekta
klu, nie pomogą w typowej interpretacji, choć niewątpliwie rezonują 
z wieloma jego problemami. Nie składają się też w żadną całościową 
wizję . Raczej grają ze sobą nawzajem, niekiedy się kwestionując, 

innym razem umieszczając podobne wątki w innej perspektywie. 

B+ !I 

Niektórym ich zestawienie może się wydać ironiczne. Jeden z tekstów 
może służyć innemu tekstowi za dowód albo argument. Obok słów 
pojawia się też obraz. Prace grup Two:i.ywo i Niczero budują dodatko
wy kontekst, splatają się ze słowami, sprzęgają z tezami stawianymi 
w esejach. 'fym, co chciałem uzyskać, jest gra przepływów. Program 
ten ma dz i a I a ć jak mas z y n a. Dynamicznie. Gilles Deleuze, 
wybitny dwudziestowieczny francuski filozof, wyodrębnia dwa typy 
lektury, pisząc o nich: .Czasem traktujemy książkę jak skrzynię, 
która ma jakieś wnętrze. Wyruszamy na poszukiwanie ukrytych 
w niej znaczeń, by następnie, jeśli jesteśmy dostatecznie perwersyjni 
czy zepsuci, dobrać się do znaczącego (sign~fiant) . ( ... ) Istnieje jednak 
również inny sposób - kiedy traktujemy książkę jak małą maszynę, 
maszynę nie-znaczącą (a-signifiante) . Jedyny problem polega na tym: 

.czy to działa i jak to działa?". Jak to działa w waszych rękach? Jeśli 
nie działa, jeśli się nic nie dzieje, to weźcie inną książkę. Ten drugi 
typ lektury to lektura intensywna - coś zaskoczy albo nie. Nie ma 
tu nic do wyjaśniania i rozumienia, nie ma nic do interpretowania. 
To jest jak przepływ prądu ." 1 Projektowałem ten program jak ma
szynę, która pobudzi pr;: cpływ prądu - między poszczególnymi jej 
elementami, między nią a maszyną spektaklu, nią a maszynami 
teatru życia codziennego. Czy zadziała? Szukajcie połączeń! 

' G. Dclcuze, List do sura!<ego krytyta, w t egoż: Negocjacje. 1972-1990, przeł. M. Hercr, 
Wydawnictwo Naukowe Dolnoś l ąsk i ej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wroclawiu , 
Wrocław 2007, s. 21. 
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Roland Barthes 
Zabawki 

Doro ły Francuz widzi w Dziecku innego siebie, na co nie ma lep
szego dowodu niż francu ska zabawka. Typowe zabawki są w istocie 
mikrokosmosem dorosł ych ; wszystkie są pom niej szonymi reproduk
cjami lud zkich przedmiotów, tak jakby w oczach opinii publicznej 
dziecko było w końcu mniejszym doros łym człowiekiem, jakimś ho
munkulusem, któremu trzeba dostarczyć przedmiotów na jego miarc; . 

Bardzo rzadkie są fo rmy oryginalne : tylko .i kieś gry kons truk
cyjne, wykorzystujące zdolność majsterkowania, proponują formy 
dynam iczne. J eśli chodzi o resztę , ro zabawka francuska zawsze 
oznacza coś, co jest całkowicie uspołecznione , opa rre na mirach lub 
technikach współczesnego życ ia dorosłych: Wojsko, Radio, Poczta, 
Medycyna (miniaturowe rorby lekarskie, sak operacyjne dla lalek), 
zko ł a , Fryzjerstwo artystyczne (suszarki do ondulacji), Lotnictwo 

(spadochroniarze), Transport (pociągi, citroeny, kutry, skutery, 
stacje obsługi), Nauka (zabawki kosmiczne). 

To, że francuskie zabawki zapowiadają dosłownie świat czynności 

dorosłych, może być dla d ziecka jedynie, rzecz jasna, przygorowa
niem do przyjęc ia ich wszystkich, dostarczając mu, zanim nawet 
zdąży s ię nad tym zastanowić, alibi w postaci natury, która od wie
ków tworzy żołnierzy, poczciarzy, skutery. Zabawka kataloguje tO 

wszystko, czemu dorośli nie potrafią s ię dziwić: wojnę, biurokrację, 

podłość , Marsjan itd. Znakiem owej rezygnacji jest zresztą nie tyle 
imitacja, ile jej dosłowność: zabawka francuska jest jak pomniej
szona do rozmiarów jabłka głowa Jivaro', na której dostrzec można 

Chodzi o „tsanrsa", głowy, które.: z :.imi (·sz k ujący pogranicze Peru i Ekwadoru Jnt.lianie 
Jivaro prt parowali po tym.jak ł'.dob)1 lij c odcin ając pokon1.rnym wrogom. Zszyte:: usta 
i powieki, sk urc zona skóra twariy - po procedurze prcp.iracji głowy osi ąga ł y wielkość 

du:kgo jablka. Przypis: Barrosz Frąckowiak. 



zmarszczki i włosy dorosłego. Są na przykład lalki, które siusiają, 
łykają, piją z butelki, moczą pieluszki; wkrótce zapewne mleko bę
dzie się im zamieniało w brzuszkach na wodę. Można w ten sposób 
przygotować dziewczynkę do przyszłych prac domowych, "przysto
sowywać" do jej późniejszej roli matki. Tyle że wobec świata przed
miotów tak wiernie oddanych i skomplikowanych, dziecko może 
zostać uformowane wyłącznic na właściciela czy użytkownika ale 
nigdy na twórcę; nie odkrywa świata, tylko go używa: uczy się ge
stów, w których nie ma przygody, zaskoczenia. Czyni się z niego ma
łego posiadacza, domatora, który nawet nie musi odkrywać, wokół 
czego kręci się świat; podsuwa mu si, wszystko już gotowe: ono ma 
si, tylko obsłużyć, niczego nie musi pokonywać. Najniewinniejsza 
układanka, gra kombinatoryczna, byle nie była zanadto skompliko
wana, zakłada uczenie się zupełnie innego świata: dziecko nie tworzy 
w niej żadnych znaczących przedmiotów, nie muszą mieć one wcale 
nazw nadanych przez dorosłych: ćwiczy się tu nie użytkowanie, ale 
kreatywność; dziecko tworzy formy, które chodzą łub jeżdżą, tworzy 
życie, a nie własność; przedmioty kierują się tu swoimi zasadami, nie 
są inercyjne i skomplikowane, nie pchają się do ręki. Ale to się zdarza 
nadzwyczaj rzadko: francuska zabawka jest najczęściej zabawką na
śladowczą, stara się uczynić z dziecka użytkownika a nie twórcę. ( ... ) 

R. Barthes, Zabawki, w tegoż: Mitologie, przeł. Adam Dziadek, 
Wydawnictwo KR, Warszawa 2000, s. 84-86. 
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Gerard Mendel 
W imi~ dekolonizacji dziecka 

Owa wszechmoc, którą dorosłym przypisuje maleńkie dziecko, może 
jedynie schlebiać ich narcyzmowi, toteż będą starać się o jej potwier
dzenie postępując na różne sposoby: mity, ceremonie rytualne wpajają 
dziecku przekonanie, że istnieje magiczny, tajemniczy świat, do któ
rego dostęp mają jedynie dorośli. I tak na przykład obrzędy związane 
z inicjacją mają na celu wprowadzenie młodzieży w świat dorosłych. 

Dorośli mogą także , mnożąc frustracje, zwiększyć agresywność 
reaktywną osobnika, a co za tym idzie - jego poczucie winy. Zjawisko 
to występuje w różnych kulturach. Wydaje się, że gdyby nie przed
wczesna tresura, której poddawane jest dziecko w społeczeństwach 
uprzemysłowionych - zwłaszcza w zakresie samokontroli - oraz 

"poganianie" go, aby zaangażowało się możliwie jak najwcześniej 
w wyścig do sukcesu szkolnego i społecznego, jego agresywność 
byłaby znacznie mniejsza. Dorośli mogą ponadto - i na to właśnie 
chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę - manipulować poczuciem 
winy u dziecka, aby przyzwyczaić je do uległości wobec dorosłych, 
wobec władzy. Warunkowanie to (mamy tu bowiem do czynienia 
z autentycznym warunkowaniem w tym sensie, w jakim rozumiał 
to słowo Pawłow) pociąga za sobą .wytresowanie" osobnika w taki 
sposób, aby w przyszłości, gdy dorośnie, stał się uległy wobec ludzi 
reprezentujących Władzę. 

Ponieważ wytwarzanie się poczucia winy jest procesem nieświa
domym (dlatego, że pojawiło się ono zbyt wcześnie, aby można je 
było później nazwać przy pomocy środków językowych, jak również 
dlatego, że uległo zrepresjonowaniu), dorosły osobnik nie zdoła 
w przyszłości uświadomić sobie podłoża tego wczesnego warun
kowania. Gdy dziecko, wobec którego zastosowano podobne wa
runkowanie, dorośnie, cechować je będzie całkowita lub częściowa 
alienacja wewnętrzna. 



Aktywnym elementem tego rodzaju warunkowania jest przede 

wszystkim s z a n taż o w a n ie mi I ością, które można zac ;-; ąć 

praktykować bardzo wcześnie, bo już wobec niemowlęcia. 

Jeśli osobni k nie jest u legły, lecz wyraża własną wolę, dorośli 

okazują swą dezaprobatc,: oświadczając mu, ż e przestali go kochać. 
Maleńkie dziecko, nawet jeśli j eszcz nie zaczęło mówić, łączy w ten 

sposób nieodwracalnie samorealizację i utrat<; miłości innych. Jeśli 

uświadomimy sobie, czym S'J d la niemowlęci a inni ludz ie (po prostu 
warunkiem życ ia}, n ie trudno będz i e pojąć skuteczność takiego po· 

stępowania. 

Osobnik nie będz ie mógł za tem rozwijać się w sposób naturalny, 
czyl i dążyć do autonomii. Lęk przed utratą miłośc i dorosłych - lęk , 

który w normalnych warunkach powin ien w pewnym wieku zanik

nąć - staran n ie podtrzymywany i pie lęg nowany, wycifoie na nim 

nieza tarte piętno (rozumiane tu w znaczen iu, jakie nad al temu słowu 

Konrad oren z). 
Ta fa za życia , która naznaczona została przez łęk przed odrzu

ceniem, wpływa zatem na cały późniejszy rozwój . Dorosły taje sii,: 

"od rzu tkiem" poszukując y m rozpa zliwie tarsz go, który weźmie 
go pod swoją opieki;. Na rej samej zasadz ie hinkom , których stopy 

zostały z niekształcone, gdyż krępowano j e, by nie rosły, nie pozo

stawało nic innego jak tylko szu bć oparcia w mężczyźn ie będącym 

Panem i Władcą . 

To n iezata rcc piętno, ów I ę k pierwot n y przed odr z u· 

ce n ie m - pierwotny, gdyż n ie mający ni c wspólnego z obecną rze

czywistością, lecz odnoszący si ę wyłączn ie do przeszło . ci - stanowią 

źródła psycho-emocjonalne zjawi ska Wład zy u dorosłych.( ... ) 

To utożsamien ie s ię z d oro s łymi na p r ze str ze ni 

całego dzi e c ińst w a j e s t w pe ' n y m se nsie powoi 

n y m ob u mi er a n iem w n i m d z ie ck a. W społeczeństwach 

uprzemysłowionych dorośli utrac ili wszystk ie pozytywne cechy 
dzieciństwa: radość , ciekawość, zdol ność dziwienia s ię, krcatyw-
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ność, dar zabawy i fantazjowania; nie są to ani dorośli (pod wzglę
dem psycho-emocjon alnym), ani dzieci ; są dorośli w sensie biolo

gicznym, lecz cechuje ich infantyli zm w sferze psycho-emocjonalnej: 
są bierni, przekonani o swojej winie, karm ią swe urojenia sztuczn ie 

wyprodukowanymi rekwizyta mi (np. sex-shops), ich ludyzm p rzy
biera prymitywne formy (wyścigi konne itp.), ich aktywna ć zaś 

sprowadza się do machinalnej pracy i agresywnego u zewnętrzniania 
swych instynktów. ( ... ) 

Dzieciństwo nie jest okresem przygotowawczym do dorosł go 

życ ia ani tym bardziej okresem uczenia s ię zawodu. Niewątpliwie 
jest równ i eż i tym. M ogłob y jednak roz w ija ć przede 

wszy stkim cechy, k tóre są cha r a ktt" ry st y czne dla 
te go erapu ż y cia i które nie pow i nny zanik n ąć 

z bi eg iem I at. Wyni ka z tego jasno, ż e wywieranie przez dziec
ko wpływu na dorosłych jest równ ie ważne jak sytuacja odwrotna. 

Gerard Mendel, Pour decoloniser l'enjimt, Paris 1971. Za : Dzieci, wybór, 

opracowanie i redakcja: M. Ja n ion i S. Chwin , tom I, Transgresje S, 
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988, s. 151-155. 



Paul Verlaine 
Pensjonarki 

Jedna miała piętnaście lat, druga szesnaście, 
Obie spały na pensji w tej samej alkowie, 
Wrześniowy ciężki zmierzch zapadł wcześnie: 
Wątłe, o modrych oczach, cerze poziomkowej. 

Aby dogodzić sobie, już gotowe kłaść się, 
Rozwiązały koszule, skąd woń ambry tchnęła -
Przeciągając się młodsza ciało w łuk wygięła. 
Starsza całuje młodszą i piersi jej głaszcze. 

Później pada do kolan jej , później, jak burza 
Gwałtowna, w dzikiej żąd zy usta swe zanurza 
W jasnym złocie jej łona do mrocznego cienia. 

A podczas tego delikatne palce 
Dziecka już obliczają obiecane walce. 
Uśmiecha się niewinnie do swego marzenia. 

Przełożył: Mieczysław Jastrun 

Paul Verlaine, Pensjonarki, w: Symboliści francuscy (Od Baudelaire'a 
do Valery'ego), wybór i opracowanie M. Jastruna, BN II, 146 Wrocław 
1965, s. 97-98. Za: Dzieci, wybór, opracowanie i redakcja : M. Janion 
i S. Chwin, tom I, Transgresje 5, Wydawnictwo Morskie, 

Gdańsk 1988, s. 88. 
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Michel Foucault 
(Seks dzieci]" 

Podobnie ma się rzecz z seksem dzieci. Mówi się często, że epoka kla
syczna go zatajała i dopiero Trzy rozmowy oraz dobrodziejstwo lęków 
małego Hansa wydobyło go na światło dzienne. Istotnie mogla zanik
nąć dawna .swoboda" języka właściwego rozmowom pomiędzy dzieć
mi a dorosłymi, uczniam'i a nauczycielami. Żaden siedemnastowieczny 
pedagog nie doradzałby publicznie swemu uczniowi, tak jak Erazm 
w Rm:mO'Wach, wyboru odpowiedniej prostytutki. Ucichły powoli hała
śliwe śmiechy, które tak długo i, jak się wydaje, we wszystkich klasach 
społecznych towarzyszyły przedwczesnym popędom seksualnym 
dzieci . Nie był tO jednak zwyczajny, prosty nakaz milczenia. Już raczej 
nowy porządek dyskursu. Nie mówi się o seksie mniej, przeciwnie. 
Mówi się jednak w inny sposób, inni ludzie zabierają głos, przyjmują 
inne punkty widzenia, chcą osiągać odmienne efekty. Nawet przemil
czane rzeczy, których nie chce się powiedzieć albo o których mówić się 
zabrania, nawet wymagana pomiędzy określonymi rozmówcami dys
krecja są nie tyle bezwzględnym kresem dyskursu, jego ściśle ograni
czoną drugą stroną, ile elementami funkcjonującymi w całościowych 
strategiach obok wypowiedzi , wraz z nimi i w stasunku do nich. Nie 
należy dokonywać binarnego podziału na to, co się mówi, i to, czego 
się nie mówi; należałoby natomiast spróbować określić różne metody 
przemilczania , usytuowania tych , którym wolno i którym nie wolno 
się wypowiadać, dopuszczalne typy dyskursu lub wymagane formy 
dyskrecji dlajednych i drugich. Nie mamy do czynienia z jednorod
nym milczeniem, lecz z wielością przemilczeń stanowiących nieodłącz
ną część strategii, które tworzą podstawę dyskursów i je przenikają. 

• Jeśli tytuł pojawia s i ę w programie w nawiasie, wówczas pochodzi odc mnie. W ren 
sposób starałem si i; wyodrębnić problem najwa żniejszy dla fra~mentu wybranego 
przeze mnie z większego rcksrn. Przypi.s : Bartosz Frąckowiak. 



Na przykład osiemnastowieczne kolegia. W pierwszej chwili 
można by odnieść wrażenie, iż na temat płci praktycznie się tam nie 
mówi. Wystarczy jednak rzucić okiem na architektoniczne rozpla
nowanie przestrzeni, rozporządzenia dotyczące dyscypliny i całą 
wewnętrzną organizacje;: caly czas chodzi o seks. Budowniczowie 
wyraźnie o nim pamiętali, organizatorzy bezustannie się z nim liczą. 
Każdy, kto posiada jakiś zakres wladzy, pozostaje w stanie ciągłej 
czujności, którą bez przerwy wzmacniają metody organizacji, poc\ję
te środki zapobiegawcze, relacje kar i odpowiedzialności. Przestrzeń 
klasy, kształt stołów, zagospodarowanie dziedzińców, układ sypialni 
(stosowanie lub niestosowanie przepierzeń i zasłon), reguły nadzoru 
dotyczące układania się do snu i spania, wszystko to mówi, strasz
liwie rozwlekle, o seksualności dzieci. 1 Coś, co można by nazwać 
wewnętrznym dyskursem instytucji - prowadzi go ona sama ze sobą, 
ale prowadzą go także jej funkcjonariusze - w znacznej mierze opar
te jest na przekonaniu, że ta przedwczesna, aktywna i permanentna 
seksualność istnieje. Co wi.,:cej, w XVIII wicku seks gimnazjalisty, 
w większej jeszcze mierze niż seks młodzieży w ogóle, srał się pro
blemem publicznym. Lekarze zwracają się do dyrektorów zakładów 
i profesorów, nie szczędzą również uwag rodzicom, pedagodzy ob
myślają projekty i przedkładają je swym przełożonym , nauczyciele 
poświęcają uwagę uczniom, wydają im polecenia, opracowują dla 
nich podręczniki, przytaczają moralne i medyczne przykłady. Wokół 
gimnazjalisty i jego płci rozrasta się obszerna literatura przepisów, 
ostrzeżeń, obserwacji, wskazówek lekarskich, przypadków klinicz-

Policyjno rozyoruidzcni•dla Jiceó"' ( 1~09): . an. 67: Podczas zaj ęc w klasie lub w pracowni 
zawsze na zewnątrz dyżurowJĆ bt;dzic nnw:zyc icl, króry ucz nio m wycht)dż ątym za 
po r rztbą nic pozwoli sit: z atrzymywać i gromadz i ć ; o. n. 68: Po wieczornej modlitwie 
uczniowie odprow adzeni b~d Q do sypi alni, gdi ie naucz.yc idc każą im naryc:hmi ast sii; 

polotyć ; un. 69: Nwuczyciclc nic pójd~ spać , za nim slę nie upewn i'!), ŻC' kat dy uo.cń 

z.na.idujc si ę we wł ..is n ym ł óżk u; an . 70: Łóika oddzic: lone będą przc pief'ieniami dwu· 
mcrrowej wysokośc i. Sypialni e m aj ~ by ć w nocy ośwl~ t lo 1ic " . 
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nych, schematów poprawy, planów idealnych instytucji. Wraz z Ba
sedowem i niemieckim nurtem „filantropii" znacznie rozszerza się 
zakres dyskursywizacji seksu młodzieży. Saltzmann zorganizował 
nawet szkołę doświadczalną, którą cechowała tak dobrze obmyślona 
kontrola i edukacja seksualna, że powszechny grzech młodzieży 
ni gdy nie mógł być tam uprawiany. A mimo wszystkich tych posu
nięć dziecko nie powinno być trakrowane jako niemy i nieświadomy 
obiekt zabiegów zaplanowanych przez dorosłych; narzucono mu 
pewien racjonalny, ograniczony, określony kanonem, prawdziwy 
dyskurs na temat płci - coś w rodzaju dyskursywnej ortopedii. 
Za przykład posłużyć może wielka uroczystość zorganizowana 
w "Philanthropinum" w maju 1776 roku. W urozmaiconej postaci eg
zaminu, turnieju krasomówstwa, rozdziału nagród i komisji poboro
wej dokonało się pierwsze oficjalne zerknii;:cie młodzieńczego seksu 
z rozsądnym dyskursem. Ażeby pokazać, do jakich osiągnięć pro
wadzi seksualna edukacja uczniów, Basedow zaprosił tych, których 
w Niemczech można było uznać za znakomitości (Goethe był jednym 
z niewielu, którzy nie skorzystali z zaproszenia). Wobec zgromadzo
nej publiczności profesor Wolke stawiał uczniom wybrane pytania 
na temat qjemnic płci, narodzin, prokreacji, kazał im komentować 
ryciny przedstawiające brzemienn ą kobietę, parę małżeńską, kołyskę. 

Padały odpowiedzi światłe, pozbawione wstydu cą skrępowania. 
Nie zakłócił ich żaden niestosowny śmiech - za wyjątkiem chichotu 
dojrzałego, a jednak bardziej niż dzieci infantylnego audytorium, 
co Wolke z całą surowośc ią zgromił. Na koniec rozległy się oklaski 
dla pucołowatych chłopaczków tak zręcznie uświadomionych, że 
przed dorosłymi upletli girlandy z seksu i dyskursu'. 

J Schummrl , Frittros Rt'isc nach Dessau, 1776, cyt. za: A. Pinloche, La Rłformc de 
l'ćdu cation en Allcmagne au XVJJI• tiłclc . 1889, s. 125- 129 



Pochopne byłoby twierdzenie, że zinstytucjonalizowana pedago
gika brutalnie zmusiła do milczenia seks dzieci i młodzieży. Przeciw
nie, począwszy od XVIII wieku zwielokrotniła formy dyskursu na ten 
temat, ustanowiła dlań rozmaite punkty zaczepienia, skodyfikowała 
treści i określiła osoby zabierające głos. Mówić o seksie dzieci, na
kłaniać do mówienia i słuchania o nim wychowawców, lekarzy, ad
ministratorów i rodziców, zmuszać dzieci, by same się wypowiadały, 
i oplątywać je siecią dyskursów już to do nich adresowanych, już to 
nimi się zajmujących, już to stosownie je uświadamiających, już to 
tworzących o nich wiedzc;: dla nich samych niedosąpną - wszystko 
to pozwala łączyć intensyfikacje;: władzy z mnożeniem się dyskursów. 
Począwszy od XVIII wicku seks dzicc.:i i młodzieży staje się ważnym 
czynnikiem powstawania rozlicznych instytucjonalnych urządzeń 
i dyskursywnych strategii. Możliwe, że zabroniono, zarówno doro
słym , jak i dzieciom, mówić o nim w pewien sposób - zdyskwalifi
kowany jako prostacki, prymitywny i ordynarny. Ale była to tylko 
druga srrona, a może i warunek funkcjonowania innych dyskursów, 
wielorakich, różnokierunkowych, subtelnie zhierarchizowanych 
i wyraźnie artykułowanych wokół całej sieci relacji władzy. 

Można by mówić o widu innych ogniskach, które począwszy 
od XVIII czy XIX wieku uaktywniły się i zaczęły pobud zać dyskursy 
o seksie. Przede wszystkim medycyna odwołująca się do .chorób 
nerwowych", dalej psychiatria, kiedy w .zbytku", onanizmie, nie
zaspokojeniu czy .sprzeniewierzeniu się prokreacji" doszukuje się 
etiologii chorób umysłowych, a zwłaszcza gdy poszerza swój zakres 
o zespół zboczeń seksualnych; także sądownictwo karne, które sty
kało się uprzednio z seksualnością w postaci .niezwykłych" zbrodni 
przeciw naturze, a które jednak od połowy XIX wieku pedantycznie 
zgłębia drobne wykroczenia, małe grzeszki, nieznaczne odchylenia; 
wreszcie rozmaite posracie rozwijającej się u schyłku ubiegłego 
stulecia kontroli społecznej, która wnika w relacje seksualne pary 
małżeńskiej, rodziców i dzieci, niebezpiecznej i zagrożonej młodzie-
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ży, biorąc na siebie ochronę, separację, zapobieganie, sygnalizując 
wszędzie czające się niebezpieczeństwo, pobudzając czujność, od
wołując się do diagnostyki, gromadząc doniesienia, organizując 
terapię; wokół seksu promieniują dyskursy stymulujące świadomość 
bezustannego zagrożenia, która ze swej strony odpowiada zachęcą 
do mówienia na jego remat. 

( ... ) Należałoby jednak zbadać to tak często powtarzane przeko
nanie, że seks sytuuje się poza dyskursem, i jedynie usunięcie prze
szkody, złamanie tajemnicy może utorować do niego drogc;:. Czyż 
przekonanie ro nie wchodzi w skład nakazu, na podstawie którego 
pobudza się dyskurs? A może właśnie po to, by zachc;:cić do mówie
nia, do ciągłego na nowo o nim mówienia, spowodowano, że migoce 
na obrzeżu wszelkiego dyskursu niczym sekret, który nieodzownie 
należy wyjawić - coś, co bezzasadnie sprowadzono do milczenia, 
a czego wyrażenie jest zarazem trudne i konieczne, niebezpieczne 
i cenne? Nie zapominajmy, że chrześcijańskie duszpasrerscwo, czy
niąc z seksu przedmiot pełnego wyznania, przedstawiało go zawsze 
jako niepokojącą zagadkę: coś, co nie ukazuje się ostentacyjnie, ale 
czai się wszędzie - podstępna obecność mogąca ujść uwadze, mówi 
bowiem szeptem i czc;sco przywdziewa maski. Tajemnica okrywająca 
płeć nie jest zapewne fundamentalną realnością, do której odnoszą 
sic,: wszelkie zachęty do mówienia - C'/,y to gdy usiłują ją złamać, czy 
też gdy ją skrycie pogłębiają przez sam sposób, w jaki o niej mówią. 
Chodzi więc raczej o przekonanie będące skladnikiem samej mecha
niki cych zachęt: o metodę nadawania kształtu wymogom mówienia, 
o bajkę niezbędną dla nieograniczenie rozrastającej się ekonomii 
dyskursu o seksie.:. Własnością nowoczesnych społeczeństw nie jest 
skazywanie seksu na pozostawanie w mroku, to one same skazały się 
na ciągłe o nim mówienie, przedstawiając go jako tajemnicę. 

Michel Foucault, Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak, K. Maruszewski, 
w tegoż: Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 2000, s. 31-34, 38. 
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Raport o zjawiskach patologii społeczntj, stanie przesu;:pczości 
i demoralizacji nieletnich oraz przedsięwzięciach w zakresie 
prewencji kryminalnej w 2005 roku (fragment) 

W 2005 roku przede wszystkim na terenie dużych aglomeracji 
miejskich zaobserwowano nowe crendy w zachowaniach dzieci 
i młodzieży w spędzaniu czasu wolnego. Były to zabawy ekstremalne 
polegające m. in. na wykonywaniu skoków z dużej wysokości z bu
dynków, zjazdów na deskorolkach po schodach, zjazdów na rowerze 
lub deskorolce z podestu zbiornika wodnego, pokonywaniu obranej 
trasy w jak najkrótszym czasie skacząc, wspinając się, robiąc salta na 
trasie z przeszkodami, skoki z wiaduktu kolejowego na skład wago
nów z węglem , przebieganie przed samochodami. Zabawy, choć nie 
należą do kategorii czynów zabronionych , stanowią poważne zagro
żen ie dla zdrowia jak i życia młodych ludzi, którzy nie zdają sobie 
sprawy z niebezpieczeństw wynikających z tych zabaw. 

Komenda Główna Policji, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego, 
Raport o zjawiskach patologii społecznej, stanie przestępczości 
i demoralizacji nieletnich oraz przedsięwzięciach w zakresie prewencji 
kryminalnej w 2005 roku, Warszawa 2006. 



Richard Schechner 
(Ciemna gra] 

[IEM NA GRA 

• gra z og ni em", ,,ł am a ni e regul", .morders two, które u sz ło na sucho" 

Zabawa, w któ rei najwaz ni e1sz e iest ryzyko, oszus two, 1J reszczyk 

Wejść w "ciemną grę" znaczy, że niektórzy jej uczestnicy nie wiedzą, 
że grają - podohnie jak w oszustwach, jak w przypadku doświad
czalnych szczurów w labiryncie albo jak wtedy, kiedy bogowie losu 
czy przypadku zastawiają na ludzi pułapki. Ciemna gra powiązana 
jest z maja-lila. Zawiera w sobie fantazję, ryzyko, szczęście, śmiałość, 
wynalazczość i zwodniczość. Może być w pełni prywatna, znana 
tylko jej uczestnikowi. Może też wybuchnąć nagle, w postaci mikro
zabawy, ogarniąjąc graczy, a potem równie szybko ustępując - Zwi
schenruf, wybuch euforii, delirium lub śmiertelne ryzyko. Ciemna gra 
podważa porządek, rozmywa ramy i łamie swoje własne zasady do 
tego sropnia, że sama gra znąjduje się w niebezpieczeństwie zagłady, 
tak jest w szpiegostwie, w przypadku podwójnych agentów, w oszu
stwach i prowokacjach. W odróżnieniu od karnawału czy od działań 
rytualnych błaznów, kiedy tO przenicowanie ustalonego porządku 
odbywa się za zezwoleniem władz, ciemna gra jest naprawdę wywro
rowa i zawsze skrywa swoje prawdziwe zamiary. Nagrodą uczestni
ków ciemnej gry jest oszustwo, zamęt i wybryk. 

Na uniwersyteckich zajęciach o zabawie, które prowadzę, proszę 
studentów, aby opisali przykłady ciemnych gier z własnego życia. 
Oto cztery spośród odpowiedzi (drukowane za zgodą aurorów): 

1. Kobieta: 
Kiedy moja praca i moje życie jakoś mnie szczególnie przygnębią 
lub rozzłoszczą, gram w "rosyjską ruletkę" z nowojorskim ru
chem ulicznym. Przechodzę przez ulice, nie rozglądając się, czy 
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nikt nie nadjeżdża, nie patrząc na światła. [„.] W czasie tej "zaba
wy" czuję dreszczyk płynący z wyzbycia się ostrożności i z igrania 
z własnym życiem. („.) 

4. Kobieta: 
Kiedy miałam 16 lat, byłam z ojcem na wakacjach w Yosemite . 
Przeszłam przez zabezpiecząjącą szlak barierkę, żeby lepiej 
zobaczyć wodospad. Kiedy usłyszałam, że ojciec krzyczy na 
mnie, żebym wróciła, poszłam na samą krawędź i zrobiłam 
arabeskę. Balansowałam na jednej nodze, póki nie upadł na 
kolana, płacząc i błagając mnie, żebym wróciła. 10 lat później, 
w Sierra Nevada, powtórzyłam tO przed moim mężem, który 
krzyczał, żebym pomyślała o naszej córce-sierocie. Do tańca na 
samym skraju natchnął mnie w obu wypadkach dreszcz niebez
pieczeństwa i piękno tańca. Niepokój ojca i męża zaostrzał tylko 
doświadczenie - im dalej od nich odchodziłam, w tym bliższej 
byłam komunii z czymś Innym. 

Niezależnie od psychologicznej interpretacji motywów, osobistych 
korzyści, rozgrywanych niepokojów i pragnień itp. - co pokazują 
nam te przykłady? 

Po pierwsze, podważąją metakomunikat "tO zabawa", który Gre
gory Bateson uważał za niezbędny warunek rozpoczęcia, przebiegu 
i powodzenia zabawy. Po drugie, w ciemnej grze, podobnie jak w Te
atrze Niewidzialnym Boala, nie wszyscy uczestnicy zabawy wiedzą 
o niej. Kierowcy pojazdów w Nowym jorku („.) - nikt z nich nie wie
dział, że uczc:stniczy w zabawie. Ci "bezwiedni gracze" - poczciwcy, 
naiwniacy, pośmiewiska, ofiary - są w tej grze nieodzowni. („.) 

Ostatni z przykładów jest złożony. Scena została odegrana dwu
krotnie w odstępie 10 lat, wystawiając na próbę wpierw miłość ojca, 
a potem męża. Jeszcze później "ciemna graczka" ofiarowała mi foto
grafię przedstawiającą, jak odgrywa ona scenę po raz kolejny. Scena 
została więc rozegrana, odegrana, udokumentowana, a teraz opubli-



kowana .' Za każdym powtórzeniem coraz bardziej stawała się per
formansem. To próba miłości, ale też drwina z miłości; wyśmianie 
jej, kuszenie. Dwie role życiowe , męża i ojca, zostały tu połączone 

w jedną i zdewaluowane. Mężczyźni podlegli manipulacji, prowadzą
cej do tego, by zaczęli błagać tancerkę , aby przestała. Ojciec płakał; 
mąż przypominał tancerce ojej poważnych obowiązkach jako matki. 
Ani jedno, ani drugie nie zawróciło tancerki znad przepaści - wręcz 

przeciwnie: wzmogło tylko "dreszcz niebezpieczeństwa i piękno 
tańca". Im bardziej przerażeni byli mężczyźni, tym większa ekstaza 
tancerki. Opuścił ją cały przelany na nich niepokój. Ważny dla niej 
pozostał tylko taniec na krawędzi. Wyzwolona, rozkoszowała się 
doświadczeniem duchowym. Zachowując władzę nad sobą, zyskała 
władzę nad dwoma Uak dotąd) "patriarchalnymi samcami" swego 
życia. A wtedy, kiedy dała mi tę forografię? To ostatni atut, przekaz 
dla tych, którzy wiedzą i pamiętają, dla wtajemniczonej garstki. 

Dlaczego ludzie twon~ą ciemne gry i w nie grają? Czy dzieci są 
pod tym względem niewinne? Sutron-Smith daje przykłady czegoś, 
co nazywa "maskami zabawy" - zabawy, która ukrywa swe cele, 
a nawet swoje istnienie. Dzieci angażują się w takie zabawy nie 
mniej niż dorośli. W szkole, na obozach letnich, w domach popraw
czych i w kościele - gdziekolwiek pozostają pod bacznym okiem 
władzy - dzieci uczą się obchodzić reguły. Robią psikusy, bawią się 
w toaletach, szepczą, gryzmolą, stroją miny, przedrzeźniają doro
słych i tak dalej. Tworzą kluby, bandy i sitwy. Opracowują nawet 
przemyślne strategie, aby wykiwać szkolę. 

Wszystkie te działania - przyjemne, prowokacyjne i przerażają-
ce - można rozumieć jako zabawę, jako sposób ustanowienia aucono-

Niestety publikacja tej fow grnfii w program il' nic była możliwa . Wszystkich 
zaintc rcsowunych odsyłam do pol!-:kicgo wydania książki Richarda Sthechnera: 
Performatyka: wsli"P· przeł.: T. Kubikuwski, Ośrodek Badań Twórczości jcrzc~o 
Grotowski ego i Poszukiwań Tcarralno·Kulturowych, Wrocław 2006, il. 4.18, s. 143. 
Przypis: BartO!;ii'. Fr:tckowiak. 
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miernego porządku społecznego i hierarchii, jako zbadanie i zniesienie 
granic swojej mocy, jako opór wobec świata dorosłych , który dominuje 
tak wyraźnie. Niektóre z tych dzieci wyrosną na szpiegów, policjantów, 
pułkowników, krętaczy i oszustów - zawsze znajdl\jących sensowne po
wody swojej ciemnej gry. Po co jednak włączają się w nią inne? Bardzo 
ważne jest tu przyjęcie nowej lub alternatywnej tożsamości, choćby na 
krótką chwilę. Ważne jest również maskowanie swojego codziennego 

„ja" po co tylko, aby uciec od monotonii. Wiele ludzkich wcieleń i ról 
w Internecie stanowi ten rodzaj ciemnej gry. Czasami można wystawić 
s i ę na ryzyko, by sprawdzić swoje szczęście, dowi eść swej wartości albo 
szczególnego przeznaczenia. Kiedy w zabawie ryzykuje si ę życie, na 
przykład przechodząc przez ulicę na oślep, sprawdza się własną . nie
śmiertelność". Tańcząc nad przepaścią , zostawia się świat za sobą, sły
szy się jego płacz i błagania - i wzbija się ku .komunii z czymś Innym". 
W przebraniu, jak wtedy, gdy mówi się zmyślonym językiem, zezwala 
się na alternatywną jaźń. Zaspokojenie i dreszczyk, które przynosi 
ciemna gra, obejmują to wszystko - od fizycznego ryzyka, poprzez 
wynalazek odmiennego ,ja", aż po komunię wewnętrznego "ja" z tym, 
co Jnnc. Jest w tej zabawie coś podniecająco wyzwolicielskiego. 

Czasami w ciemnej grze nawet wtajemniczeni uczestnicy nie są 
pewni tego, czy grają w nią, czy nie. Coś, co zaczyna się jako gra, 
jako brawurowy gest, może szybko wymknąć się spod kontroli. Nie
mało śmiałków poginęło. Ci, którzy przeżyli, mogą utrzymywać, że 
był to .tylko wygłup". Jednocześnie działania, które nie były zabawą, 
gdy wykonywano je po raz pierwszy, mogą się nią stać rerroaktywnie, 
kiedy się o nich opowiada. To, co s ię stało , jest niezmienne. Kiedy 
jednak wspomina się ocalenie .o mały włos" - coś śmiertelnie po
ważnego może w opowieści nabrać cech zabawy. 

Richard Schechner, Zabawa, w: Perjormatyka: wstęp, przeł. 
T. Kubikowski, Ośrodek Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego 
i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych, Wrocław 2006, s. 141-144. 
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+ WI KTOR RUBIN 

[u r. 1978] to artystyuny pseudonim Pawio Wo1tczuka, absolwenta socjologii 
na Uni wersytecie Jag te l l ońsk1m, gdzie studlawa l także fi la zafi~ , oraz 
absolwenta Wydzia lu Reżyserii Dramatu kra kowsk1el PWST Trzykrotnie 
otrzyma I stypendium Ministra Edukacji Naradawej i jednokrotni e Fun dacji 
Estreichera W styczniu 2006 przygotowa l w Teatrze Krypta w Szczec inie 

pol s ką prapremierę "Molo M1 ckybo" O. Mc[afferty 'e go. Tym spektaklem 
wygrał Grand Pr tx festiwalu Kontrapunkt, a takze Grand Prix Festiwalu 
Prapremrer Bydgoszcz '2006. W Teatrze Po lskim w Bydgoszczy z realizowa ł 

.Tramwai zwany pażądanlem" l W1ll1am a, w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku 

.Li i lę Wenedę" J. Slowack1ega [200 7). a w Teatrze Polskim we Wroclaw1u 

.Tmordrom Bres lau· wg powiesci l Staffe la (2 00 5). 
Pracu je zawsze z dramaturgiem Bartoszem Frą ckowiakiem . 

+ BARTOSZ FRĄ[KOWIAK 

[ur. 1982), dramaturg, kulturoznawca, studiowa ł na Międzywydzlalowych 
Indywidualnych Studiach Humamstyczny[h na lJnlwersyte[Je Warszaw-

skrm I w Ak adem11 „Artes Liberales" W sezonie 2003/04 uczestmczyl w re· 
al1 zowanym w Teatrze Dramatycznym w Wa rsza Nie projek[1e Ma ł gorzaty 

Dziewu lskiej Ibsen Fragmenty. Trzykrotnie otrzyma! stypendium Ministra 
Edukaq1 Naro dowe1 Publ ikuje na ł amach pism branżowych [.Didaskalia", 
„Obreg", .Teat r"). czlanek zespalu „Krytyki Polityczne!" Z Wiktorem Rubinem 

przygotowa ł 1aka dramaturg ..Tramwai zwany poządamem" l Wiiiiamsa [Teatr 
Polski w Bydgoszczy, 2005]. Jerrordrom Breslau· wg T Sta ff ela [Teatr Polski 

we Wroclaw1u, 2005) , .Lil l ę Wenedę" J Słowackiego [Teatr Wybrzeze 
w Gdańsku, 2007) 



+ JUSTYNA ŁAGOWSKA 
[ur. 1970) S[enografka, abs olwen tka Akademii Sztuk P i ę k ny c h w Warszawie, 
dyplom prz ygotowa la w 1998 w katedrze scen ogra fi i u prof. Andrze1a 
Sadowskiego projektowala S[ eno gr a fi ę min. do nastę p ując y ch spektakl i 
„Historia Jakuba" wg S Wyspiański eg o w r eżyseri i P Cieplaka [teatr 
warszawsk iej Akadem11 Tea tralnet. 1996). „Alpejskie zorze· P. Turrlnlego 
w retyser ll R Sabary [stolec zny Tea tr Dramaty[ zny, 1998 ), .Romeo i Jul ia· 
W Sze kspira w r żyse rn R. Simona [Uckermark1sche Buhnen Schwedt, 
2000), .Testament psa· A. Suassuny w reżyserii M BogajewskieJ [Teat r 
Polski w Bydgoszczy, 2005) . Z reżyse r em Janem K latą pracowala nad 

.Rewizorem" M. Gogola [Teatr Dramatyczny w Walbrzychu, 2003). . Lo[haml 
Watykanu" wg A. G1 de'a [Teatr Wspó lczesny we Wr oclaw1u. 200 4). .H" 
wg „Hamleta• W Szekspira [Te atr Wyb rzeże - Stocznia G dańska, 2004 ). 
. Nakr ęcaną poma r ańczą" • g A. Burgessa [Tea tr Wspólczesny we Wroclawiu. 
2005) .Trzema stygmatami Palmera Eldrit cha" wg P Di cka I . DresteJą" 
Ajschylosa [Stary Tea tr w Krakowie. 20 06 1 2007 ) 
W spektaklach ze swo1ą [enografią zazwy[zaJ rezyseru1e światła. 

+ MIREK KAUllllAREK 
[u r. 1970) abs olwent ASP w Poznan iu. gdzie w 1998 u kończy ! Wydział Ko
munikacji Wizualnej Jako autor scenografii I kostiumów debiuto wał w 2001 
przy rea lizaql spek taklu .Zegnaj Pa ł ko" P Mikołajczyka w Operze na Zamku 
w Szczecinie Z r eżyserem P K r uszczyńskim pracowal nad . O de 1 śc1em glodo
mora " T Ró zewlcza (Teat r Wsp ółczesny we Wrocław iu. ZOOZJ . • P i askownicą" 

1 „Kopalnię" ~ Wałcza ka [Tea tr Dramatyczny w Wałb rzychu , 2003 1 2004)) . 
„P ł a to nowem i Innymi" A Cze chowa [Teatr Polski w Poznaniu. 200 3). .Mak
betem" W Szekspira [Teatr Polski w Warszawie, ZO OS ]. Z Janem Kłatij zre
allzował m. in. „Lochy Watykanu· wg A G1d e'a (kostiumy]. „ ... córkę Flzdejki" 
wg Witkacego [scenografia, Teatr Dramatyczny w W lbrzychu, 2004) , .Me· 
chanlcznę pomarańczę" wg A. Burgessa (kostiumy], „Fantasy· J Słowackiego 

[scenografia, Teatr Wybrzeże w Gdańsku , 2005) , ..Transfer!" [scenografia, 
Teatr Współ c zesny we Wroclaw1u, 2006 ). . Dreste)ę" Ajschylosa [kostiumy) 
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+ PIOTR BUKOWSKI 

[ur 1981) muzyk, kom pozyt or, real izat or n ag r ań , gitarzys ta p oszuku1ęc y. 

Wspólza lozyclel i cz ł on ek warszawskie j formaq1 „S two ry" [ex- Stworywodne). 
Sc1śle wspó ł p racu1 e z muzykam i z kraju oraz warszawską wytwó rni ą LADO 
abc Gra i koncerty u boku m.in. takich wykonawców, jak Le Quan Nin h. Andrew 
Sharpley, Luc Ex, Thomas Lehn. AxełO o rn er, Bir grt Uhler. Noel Achote. Maciej 
$ie dzieck1 i Marion Wa ri . Se11 Morimoto, Ute Wassermann, Freder ic Blondy, 
Pascal Battus, S Akrn i, O. Chevall1e r. Autor muz yki do spektakll .. Terrord rom 
Bres lau· or az „Li lla Weneda" w r eż y se ri i Wiktora Rublna 

+ SETTING THE WOODS DN FIRE 

Zespól pows t a ł jesienią 2006. W jego sk ł ad wchodzij Marcin Buzniak 
[gitara.bas. woka l). Karo l Koszmec [perkus1a) I Piotr Mazurek [bas. gitara. 
wokal j. Muzyka zespo łu inspirowana 1est twó r czością zespołów ro kowych 
z lat 90 . 1ak 1 współczesną, nlez alezną sceną gitarową, elektroniczną 
I ek s p erymen talną, a charakteryzu1e Ją duza dawka energii, emoq11 melodl r 
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dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastępca dyrektora ds. ekonomi czn o-admini st racyjnych, 

główny księgowy MICHAŁ WDJTU$ kierownik lrterackljasystent dyrektora EWA 

ADAMUS-SZYMBORSKA dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI koordynator pracy 

art ystycz ne1 BERNADETA FEDDER 

kie rownik d zia ł u te chniczno-gospodarczego TOMASZ KAŻMIERCZAK 

brygadzista technicz nej ob sługi sceny TOMASZ WOJCIECHOWSKI 

montażyśc i sceny PIOTR BIAŁKOWSKI, ARTUR EKWIŃSKI, JAROSŁAW 

KUBIŃSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI 

prarnwnia elektra- akustyczna ROBERT ŁOSICKI [ki ero wnik), LESZEK DRYGAS, 

TOMASZ ŁOWICKI, ŁUKASZ SZYMBORSKI, EUGENIUSZ Wl$NIEWSKI praco wnia 

krawiecka EWA STAŃSKA [ kie rownik) , IWONA LEWANDOWSKA, ALINA 

TADYCH pracown ia fryzjerska JADWIGA MŁYNARCZYK rekwizytor EUGENIUSZ 

BARANOWSKI stolarze KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLD WŁOCH ś lu sa r z 

JAROSŁAW ANDRYSIAK garderobiane OLGA BETAŃSKA, JADWIGA KAMIŃSKA 

d zia ł promocji i marketingu, biuro festiwalu praprem ier 

KATARZYNA KAMERDUŁA-GAPIŃSKA, MONIKA KOTOWSKA, 

HONORATA ZIOŁKOWSKA 

kas a IWONA LEWANDOWSKA, ŁUKASZ ŁDBODZIŃSKI 

rezerwac ja i sprzedaz bil etów 

te l. OSZ 321 05 30 
poniedz ialek - ni eczynne, wtorek-p i ąte k 12.00-18 .00 

re zerwacj e internetowe. ww •1. t ea trpolski.pl 

kasa teatru czynn a g o d z inę pr zed rozpoc zę ciem spekt aklu 

pro jekt gra ficzny programu i logo proj ek tu HOMEWORK 

okł adk a pr ogramu spektaklu NICZERD 

druk ZAKŁAD POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZY POZKAL 



30.06 
sabat1 + gadz. 19.DD + scl!nl TPB 
PREMIERA PRZEBUDZENIA WIOSNY Fran ka Wedekinda 
w przekładzie Joanny Diduszko-Kuśmierskicj 

reżyser ia - Wiktor Rubin. dramaturgia - Bartosz Frąckow ia k, 

scenografia - Justyna Łagowska , kostiumy - Mirek Kaczmarek, 
muzyka - Piotr Bukowski oraz Setti ng The Woods On Fire 

godz. Z1.00 + foyer TPB 
ANTYDEPRESYJNA SZKOŁA 
Wern i saż prac plastycznych uczniów szkól, przedszkoli, warsztatów 
terapii zajęciowej i innych placówek oświatowych, objr;tych akcją 

NTYDE PRESYJNA SZKOŁA. 

Autorem trwającego od 2003 roku projektu jest 

+ GRZEGORZ PLESZVŃSKI 
artysta malarz, grafik, fotograf, performer, a takze nauczyciel, który swymi 
pro1ektam1 edukacy1 nym1 1 artystyczna-sacjalog1cznyrn1 (m In. Antydepresyjne 
Miasto, Antydepresyjna Szkola, Harmonia Sztuki-Harmonia Swiata] otwiera 
mlodym ludziom wyobraźnię, ksztaltu1e postawy s p o ł eczne, uczy akceptaq1 
siebie I innych Wśród tzw antydepresyjnych temató ~ do rysowania 
I malowania zaleca ł ostatnia wykonanie prac na temat. .Autoportret z kotki em 
na rękach", .Portret kota ze mnę na r ękach ", .[zarn y, morno z1ezony ko t", 
.Wielki kat w ma łym m1eśc 1e", .Kot na szachownicy· 

4 + 5 

1.07 
nledzlel1 + godz. 1Z.DD + P1rk Im. JaDi Kochanowskiego przy TPB 
PIKNIK RODZINNY 

Dla dzieci i ich rodziców TPB przygotowa ł atrakcyjny ·posób na 
wspólne sp~dzen ie niedziel nego przedpołudnia. Wśród atrakcji 
występ Teatru Pantomimy .Dar". 

godz. Z1.DD + foyer TPB 
SMUTNI NASTOLETNI 

Debatr: z udziałem psychiatrów, psychologów, fi lozofów oraz 
reportera Gazety Wyborczej poprowadzi Bartosz Frąckowiak. 



Z2.D6 
plttek + godz. Z1.00 + foyer TPB + knntert 
SZKOŁA NIE PSUJE 
W koncercie z cyklu nauzyha z ITZózgu. ur Teał:rzs 

wystąpią trzej młodzi instrumentaliści: 

+ MATEUSZ SZWANKDWSKI 
klarnecista z solidnym klasycznym wyksztalcen1em, który poprzez muzykę 
jazzową trafi! na grunt muzyki 1mpraw1zawanej Znakomity warsztat polączony 
z fascynującą wyobratn1ą daje w rezultacie zaskakującą klarowną barwą 
I eleganqą muzykę pelną głębi I kontrolowanego chaosu. 

+ BARTEK CHMARA 
gitarzysta związany głOwnie z nurtem klasyczne1 muzyki gitarowej, który ad 
niedawna eksperymentuje na gruncie muzyki Improwizowanej. Gitarę traktu1e 
w oryginalny, rzadko spotykany sposób lączy klasyczne techniki gitarowe 
z niekonwenqonalnym zastosowaniem róznych .narzędzi" zaskakując 
ta lentem Improwizatorskim. 

+ QBA JANICKI 
perkusista uprawiający zarówno muzykę kla syczną 1ak i 1mprow1zowanq 
oraz elektroniczną . llmie1ętnle łączy muzykę typowa perkusyjną z brzmieniem 
przestrzennym, melodyką 1 elementami gry solowej Ma na kancie występy 
z Tomaszami Glazikiem, Pawlickim I Gw1nc1ńsk1m, grai m in ze Slawam1rem 
Janickim, Adamem Simmonsem, Anthony Paterasem, Frederickiem Bland1e, 
Mazzalem, Jackiem Majewskim, Joanną [harchan 

godz. Z3.00 + Stena TPB 
PRdBA OTWARTA PRZEBUDZENIA WIOSNY 
Franka Wedekinda w reżyserii Wiktora Rubi na 
Po próbie - spotkanie i rozmowa z twórcami oraz wykonawcami. 





+ ?3 
TEATR POLSKI BYDGOSZCZ 

SMUTNI 
NASTOLETNI/+ 


