


BLOGI.PL 
Od wrześnio 2007 roku Narodowy Story T eotr oraz Schouspielhous Graz (Austrio), T eotro 
Garibaldi (Włochy), T eotrul Bulondro (Rumunio) oraz Órkeny lstvón Szinhóz (Węgry) 
przygotowywały po trzy spektakle, oparte no tekstach bogów internetowych. Pie"vszym 
etapem było szukanie w Internecie blogów, które intrygowały nietypowym 1ęzykiem, ciekawą 
formą albo niecodziennq sytuoqq. Trójko tzw. blogskoutów - Agnieszko Miluniec, Paulino 
Neukompf oraz Szymon Wróblewski - przejrzel i tysiące stron interneto ych' / celu wyłonienia 
20 najciekawszych blogów 28 styczn ia na scen ie Muzeum Starego T eotru odbył się finał 
polskiej części projektu, transmitowany no żywo przez Internet. Głosy publiczności, teatralnego 
jury oraz blogskoutów wyłoniły trójkę finalistów Zapisy no blogach stoły się podstawą do 
nopison10 sztl k - Niebiesko sukienko, Mydziecisieci oraz Formo przetrwalnikowa Od 21 
do 24 noja w Schauspielhous Graz odbył się międzynarodowy finał pro1eklu, no którym 
pokazano po trzy spektakle z ażdego teatru, b1orqcego udział w festiwalu . Głównq nagrodę 
BLOG TXT Theotre Festivol zdobył spektakl Mydziecisieci w reżyserii Szymona Kaczmarka, 
a występu1qcy w nim Adom No ojczyk dostoi nagrodę dla najlepszego aktora 

Przygotowane przez nasz zespół spektakle wchodzą włośnie do repe1 tuoru Stor ego T eotru 
jako Blogi.pl Czwórko bohaterów opow1odo o problemach egzystencja lnych, społecznych 
i politycznych zmieniając ton z poważnego no komiczny, bowiqc się 1ęzykiem literackim, 
popkulturowym oraz potocznym Internet sprzy10 kreowaniu nowych tozsamośc1, a twórcy 
blogów doskono1e zdo1ą sobie z tego sprawę . To włośnie decyd 1e o sile kreowanych 
postaci teatra nych, które w trzech p · łgodzinnych odsłonach ukozu1ą migotliwy obraz naszej 
ponowoczesnej rzeczy is ości . 

premiero: 26 wrześnio 2008, Nowa Scena, Muzeum 

koordynac10 pro · orlysłvGPe 1 ;mpresorior _Kingo Głowacka. Justyno Ohorz~w<~ o, 
Urszulo Woc. Jof'i;,, Jarecki 
promo•1 _Barbara Kw ar~ows a, Daru a Rogowska 
dz al l1terac,1 _ E: zb1eto B ricz~cko . Agn e:d.o Fry:·W1ęcek Szyr.-or Wrobkw;ki 

11 sp1qen _ _ Hanna Nowak 
suner Joanno Monk ewin 
swiotl _Ryszard Folfcs1ńs·; 
dżwięk Jace Ochal 

brygodz1sfa sceny ·- Mo'e~ Golone~ 
choroklervwqo Aleksandro Bołuszek 
procow1110 k'ow eck damsKa Elzb1eła Rachwał 

proco; n10 krow•ecko rnęs>:o __ frydery ' Kai~u , 

pracowr110 bułolors~o __ Je' 2y (ieslid 
pracown.o maior ko __ Małgorzato Ta logo 
prOLaw1110 stolorsk __ Zb1gn:eow Wąsik 
procown.o ' lusars<o __ Ad Rojek 
orocowr o łop1cersk __ Jon Regulski 

. 1erownir.two ted.niczne _ Krzysztof Fedoró ''· Todeus! Kulowski 



NIEBIESKA SUKIENKA 
Autorka bloga . Anna Andrychowicz-Słowi k 

scenariusz na podstawie bloga: Jacek Pon iedziałek 

reżyserio i scenografia: Małgorzata Hajewska- Krzysztof1k 
pro jekcje: Marcin Hajewski 
muzyka: Arvo Part 
występują: Iwona Bielska, Małgorzata Zawadzka 

Nowa Scena 

Człowiek rejestrujący bieg swoich nocnych myś l i , kobieta siedząco samotnie 
przed niebieskim ekranem komputera, oby wy l ać z siebie coś - no włośn ie - co? 
Lęki? Pretensje? Pragn ienia? Frustroqe? N adzieje? N ie interesu je nos obycza jo
wy eksces takich wyn u rzeń, oni ich eksh ibicjonizm . Nie szukamy też w nich histori i, 
fabuły. Ciekowi nos, jakimi drogami, dokąd biegnie ludzka myśl, nieskrępowana 
konwenciomi, powsta j ąca w ciszy, niedbająca o reakcję rozmówcy, tylko pośred 

nio sk ierowana do świata, wyrzucana gdzieś w anon imowy kosmos sieci. Jak s i ę 

ona wykoślaw i a, w jak „odklejone" , perwersyjne, imniczne, absurdalne popada 
rejony. 
Nasza bohaterka to t rochę Bridget Jones - tok bardzo powszechny model prze
rażonej swoim łakn i eniem i swo ją tuszą ofiary współczesnej mody czy 1edynego 
obowiązującego sty lu, jaki narzuciły nom media . Będąc osobą świadomą i inteli
gentną, doskonale zna mechanizmy, które czynią z kobiety idealny ta rget wsze l
kich działań marketingowych, w ie, na jak prostych opiera j ą się one zasadach 
(sprzedaż za wszelką cenę), a mimo to instynktown ie im ulega. 
Chc i e li byśmy się jej przyjrzeć z lotu ptaka, z kosmosu, bez ocen iania, bez inter
pretowania, bez narzucania jednoznacznej emoc jonalnej barwy. A le z czułością, 

delikatn ie, ostrożn i e. 

Naszą patronką jest Madame de Se igne, która ki lkaset lat temu pisała swó j w ie
lo letn i, bardzo osobisty, również bardzo samotniczy blog . 
W końcu to też znakom ity portret epoki. 
Nasze j epoki . 

Jacek Poni edziałek 

Jacek Poniedziałek ( 1965), akto r teatralny, filmowy, telew izy jny W latach 90 . 
związany ze Starym Teatrem w Krokowie, a potem z T eotrem Rozma i to ści w War
szawie. Od lot śc i śle współpracu je z Krzyszto fem W arlikowskim, współtworząc 
takie spektakle, ja k Oczyszczeni Sarah Kane, Krum Hanocha Levina czy Anio
ły w Ameryce Tony Kushero . Jest też tłumaczem literatury z j ę zyka angielskiego 
(m. in. Aniołów w Ameryce Kushera czy Językami mówić będą Bovel la). Niebieską 
sukienką debiu tuje jako autor scenariusza teatralnego . 

Małgorzata Hajewska-Krzysztof1k ( 1965), aktorka teatra lna i filmowo, od dw u
dziestu lot zw iązana ze Starym Teatrem w Kra kowie. Jedna z ul ubionych aktorek 
Krysti ana Lupy i Krzysztofa W arlikowskiego. Wyróżniono na jważnie jszym i polskimi 
nagrodami oktm skimi, m. in. za ro l ę Konradowej w Kolkwerku Thomasa Bernharda 
w reżyseri i Krystiana Lupy oraz Agawe w Bachantkach Eurypidesa i Dupy w Krumie 
Honocha Levina w reżyser i i Krzysztofa W arl ikowskiego. Pedagog na Wydziale Ak
torskim krakowskiej PWST. Niebieska sukienka jest jej debiutem reżysersk im 

MYDZIECISIECI 
Autorka b loga : Alinka Bogusławska 

scenariusz na podstawie bloga: Dorota Masłowska 
reżyseria : Szymon Kaczmarek 
scenografia: Kaja Migdałek 
występu j e : Adam Nawojczyk 

Muzeum 

Kim jest A linko, autorko blogu „mydziecis ieci"? Czy jedną z tych wu lgarnych, opa
lonych, przepada j ących za tapetami no komórki reprezen tantek pokolen ia xxy? 
Wysmukłym chłopcem z asymetryczną grzywkq i szczupłymi stopam i obu tym i 
w białe pepegi, słucha jącym n iezależne j muzyki? Podającym się za niq pedofilem 



czy postlacanowskq feministkq dyszącą jeszcze po brawurowym napadzie na 
HnM? Nie, jest po prostu 17-letnią dziewczyną z Gryfina, dowcipnie komentują

cą otaczającą nas rzeczywistość i brutalnie obnaża jącą jej rozliczne paradoksy. 
Każde zdarzenie z jej pełnego zdarzeń życia , czy jest to gwałt na Arabie czy 
bójko z pan ią od informy, stanowi jedyn ie pretekst dla błyskotliwych refieksji nad 
współczesnośc i ą, a otchłanność ich i nietuzinkowość pozbawiają komórki mó

zgowe czytelnika przypisywane j im przez niektórych szarości . 
Dorota Masłowska 

Dorota Masłowska (1983), zamiast uczyć się do matury, napisała swojq pierwszą 
książkę pt. Wojna polsko-ruska pod Ragą biało-czerwoną, która stała s i ę best
sellerem wydawniczym (ponad 120 tysięcy sprzedanych egzemplarzy) wywołu

jąc też wiele kontrowers1 i. Powieść zostało przetłumaczona m.in. no j ęzyk włoski 
- Prendi tutto, niemiecki - Schneeweif3 und Russenrot, angielski - Snow White 
and Russian Red; węgierski - Lengyel-ruszki hóboru a feher-piros /obogó a/att. 
W 2005 ukazała s i ę druga ks i ążka Paw Królowej, która podobnie jak Wojna ... 
zawiera bardzo krytyczny obraz współczesne j polskie j rzeczywistości . Za Pawia 
Królowe; Masłowska otrzymało najbardziej prestiżową polską nagrodę literacką 
NIKE. W 2006 opublikowała swój deb iutancki d ramat Dwoje biednych Rumu
nów mówiących po polsku, który został wystawionym .in . w TR Warszawa i Soho 

Theatre w Londynie 

Szymon Kaczmarek (l 986), student IV roku no Wydziale Reżyseri i Dramatu kra
kowskie1 PWST. Asystent Pawła Miśkiewicza (Przedtem/Potem) i Krystiano Lupy 
(Factory 2). Wyreżyserował Materiały do Medei Heinero Mullera, w ramach fe
stiwalu re_ wizje .antyk monologi w Starym Teatrze, oraz Kuszenie Ciche; Weroniki 
według opowiadania Roberto Musila w Teatrze Nowym w Krokowie. 

FORMA PRZETRWALNIKOWA 
Autorko bloga : Kasia Kostecka 

scenariusz no podstawie bloga : Szymon Wróblewski 
reżyserio i scenografia: Radek Rychcik 
występu 1e : Katarzyno Krzanowska 

Nowa Scena 

Po przystąp ien iu Polski do Uni i Europejskiej do pracy no Zachodzie wy1echoło 
około dwóch milionów obywateli. Blog ,,formoprzetrwolnikowa" opowiada histo
rię studentki medycyny, która w czasie praktyk w polskim szpitalu nie może znaleźć 

dla siebie mie jsca w panu jących tom układach. Postanawia przenieść się razem 
z chłopakiem do Wielkie j Brytanii, oby procować w lepszych warunkach. Jednak 
nowe miejsce, zmiana j ęzyka i obca kulturo powodują potrzebę odpowiedzenia 
sobie na podstawowe pytania . Poszukując szczęścia i godności pracy, bohaterka 

staje przed wyzwaniem okreś l enia samej siebie i swo jego zachowania . 
Tekst to analizo sytuac ji zadomowian ia się w nowym środowisku, która staje się 
podróżą w czasie i odkrywaniem własnej tożsamości . To także próbo odpowiedzi 
no pytonie jak wiele można poświęcić w drodze do osiągnięcia permanentnego 

stanu szczęścia, wyższych standardów i lepszych rozwiązań, którą fundu1e nam 
ponowoczesna rzeczywistość XXI wieku . 

Szymon Wróblewski 

Szymon Wróblewski ( 1983), dramaturg i dramatopisarz, studiu1e dramaturgię 
w krokowskie1 PWST. Deb i utował w wieku 18 lot sztuką Punkieł, która została na
grodzona na najważniejszych konkursach dramatopisarskich. Jego dramat po
wierzchnia był drukowany i prezentowany w Polsce i Niemczech . Dla Starego Te 
otru napisał dramat pt . Puzzle, który był prezentowany w Wiedn iu w 2006 roku . 
Jego teksty były tłumaczone na język angielski, niemiecki oraz serbski. Obecn ie 
pracuje w Starym T eotrze w Krakowie jako sekretarz literacki. 

Radek Rychcik ( 198 1 ), absolwent po lonistyk i na Uniwersytecie Warszawskim, stu
dent IV roku no Wydz iale Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie . Reżyserował czy
tania dramatów w Starym Teatrze i Teatrze Nowym w Krokowie. Był asystentem 

Krystiano Lupy przy przedstawieniach Niedokończony utwór na aktora (według 
Mewy i Sztuki hiszpańskiei) w Teatrze Dramatycznym w Warszawie i Factory 2 
w Starym Teatrze w Krakowie. 
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