




Arena 

Mam ci narysować Linię? Proszę (rysuje nosą 3ra

ni.cę) To jest twoja polowa, to jest moja polowa, dobra? 

( . . . ) To moja piaskownica . I tak powinnaś się cieszyć, 

że pozwalam ci się tutaj bawić . Tak Protazek wyzna

cza terytori.um dla Mi.Łki.. Łaskawi.e wykrawa dla ni.ej 

fra3ment „swojej" przestrzeni. . Z terytori.um wspól

ne30, które uprzedni.o przemocą zaanektowal wylącz

ni.e dla si.ebi.e (Nie rycz w mojej piaskownicy - Myśla

lam, że to piaskownica państwowa). Przemoc, aneksja, 

rywali.zacja ni.e są możli.we bez ofiary, sąsi.ada, konku

renta. Moje ma sens wtedy, ki.edy sąs i.aduje z ni.e moi.m . 

Dzi.ęki. cudzemu moje nabi.era wartości.: moje zabawki., 

moje zabawy , moje ja - wszystko to staje si.ę bardzi.ej 

atrakcyjne poprzez możli.wość porównani.a . Możesz si.ę 

bawi.ć w mojej pi.askowni.cy, pod warunki.em, że będzi.emy 

bawi.ć si.ę osobno - ustala Protazek, a wkrótce prze

konujemy si.ę , że ta re3ula ma charakter fundamen

talny: musi.sz być obok, bym wi.edzi.al ki.m jestem , bym 

w 03óle ... byl . 

Sztuka Mi.chala Walczaka swoją poetyckość opi.era 

na jednej prostej metaforze : pi.askowni.cy, i. jednym 

mi.ci.e, chci.aloby si.ę powi.edzi.eć mi.ci.ku : popkulturo

wej opowi.eści. o superbohaterze Batmani.e . Ni.ektórzy 

komentatorzy wi.dzą w tym jej slabość' , ale to chyba 

wlaśni.e z prostoty bi.erze si.ę i.nspi.rująca twórców te

atralnych si.la te30 dramatu . Z prostoty, ale i. znaj

ważni.ejsze30 zabi.e3u autora: taki.e30 skonstruowani.a 

bohaterów, że są dziećmi, nie-dziećmi - żeby przywo

Łać sformulowani.e reżysera prapremi.erowej i.nsceni.za

cji., Pi.otra Kruszczyński.e302 . Co wi.ęcej, choć w trak

ci.e akcji. poznajemy i.mi.ona bohaterów, na karci.e tytu

Łowej to po prostu On i. Ona - rozdzi.elnoplci.owy Każdy 

ze średni.owi.eczneso morali.tetu. 

Calości patronują mistrzowie: Gombrowicz i Mro

żek, od których mlody autor nauczyl się trudnej sztuki 

dramatycznej konstrukcji - zauważa Anna R. Burzyń

ska w recenzji. z i.nsceni.zacji. telewi.zyjnej3 . Co do 

nazwi.sk patronów wypada si.ę z3odzi.ć, ale w owych 

powi.nowactwach Li. teracki.ch chodzi. o coś wi.ęcej . O i. Le 

konstrukcję te30 dramatu jako swe30 rodzaju modelu 

świ.ata możemy wywi.eść z Mrożka (choć może należa

Łoby si.ę3nąć 3Łebi.ej, do tradycji. teatru absurdu czy 



średniowieczneso moralitetu}, to po śladach Gombro

wicza autor stąpa tu nie tyle ze wzslędu na kon

strukcję dramatyczną , co podejmując - na swój wlasny 

sposób - jeso problematykę niedojrzalości i formy. 

Czlowiekiem tor3oją zatem formo i niedojrzolość, nosi 

w środku dwie sprzeczne natury : jedno mierzy w stronę 

te30 , co wysokie, nadrzędne i doJrzole, druso z ko

lei ku temu, co niskie, podrzędne i niedoJrzole. Fakt, 

że czlowiek ma podwójną naturę, oznacza dramat, 3dyż 

to, co u 3óry, poniża to, co u dolu, co nie może tam

temu dorównać i upada raz po raz w niedojrzolość, 

która chce być tym, czym jest: niedojrzolością - pisze 

o Gombrowiczu Juan Carlos Gómez:4 . 

U Walczaka dzieci - nie-dzieci są trwale niedoj

rzale, co polesa na skupieniu się wylącznie na sobie. 

Kultura nie jest tu już opresywną formą narzucającą 

poprawne wzorce, wtlaczającą w dojrzalość - prze

ciwnie, poprzez popkulturowe mity ona tę sytuację 

utrwala. Wyzwoleniem mo3Łoby być otwarcie się na dru-

3ie30 czlowieka , moslaby być milość - ale w tym świe

cie co najwyżej ją się przeczuwa, obecna jest jako 

nienazwana i nieuświadamiana tęsknota. Czy taki wla

śnie jest czlowiek XXI wieku'? 

Metaforyczność i uniwersalizm sztuki Walczaka 

pozwalają na rozliczne interpretacje. Odczytywano ją 

jako zabawną opowieść o mężczyźnie i kobiecie, o roli 

plci w pojmowaniu świata . Pisano, że spotykający się 

w piaskownicy chlopiec i dziewczynka przenoszą podzial 

terytorialny w sfery emocji i komunikacji, inscenizo

wano na plaży - rozdzielając trzy sekwencje, na jakie 

jest podzielona, pomiędzy trzy pary aktorów w różnym 

wieku - albo na scenie wysypanej piaskiem. Ewa Wysko

czyl z Teatru Za Lustrem w obu rolach obsadzila męż

czyzn ubranych w kostiumy przypominające drag queen, 

poddając w wątpliwość tożsamość plciową bohaterów. 

Większość inscenizacji adresowana jest do do

roslych, choć prapremierowa realizacja walbrzy-



ska zostala wyróżniona Atestem - świadectwem wyso

kiej jakości i poziomu artystycznego przyznawanym 

przez Polski Ośrodek ASSITE] - Międzynarodowego Sto

warzyszenia Teatrów dla Dzieci i Mlodzieży , a sama 

sztuka wśród Licznych Laurów zdobyta także nagrodę 

na I Ogólnopolskim Festiwalu Polskich Sztuk Wspól

czesnych dla Dzieci i Mlodzieży „Kon-Teksty" w Pozna

niu w kategorii najciekawszej sztuki dla tej wlaśnie 

grupy widzów . 

Grzegorz Chrapkiewicz, który uważa Piaskownicę 

za jeden z najważniejszych polskich dramatów ostat

niego ćwierćwiecza, nie podąża tymi tropami: - Dla 

mnie tytulowa piaskownica to arena życiowej walki , 

nie tylko między plciami. To przestrzeń międzyludz

kiej rywalizacji o wszystko, o przewagę nad drugim na 

każdym polu . Potrzeba rywalizacji przeważa nad tę

sknotą do bliskości - mówi i rysuje coś, co wygląda 

jak dziwny ciąg internetowo-matematyczny : 7>17>27 . 

- Traktujmy to jak podtytul - wyjaśnia . - Moi bohate

rowie najpierw są dziećmi, potem nastoletnimi miesz

kańcami blokowiska, a wreszcie stają się częścią ka

sty bialych kolnierzyków . Te Liczby wskazują na wiek 

bohaterów w poszczególnych sekwencjach, a jednocze

śnie strzalkl między nimi są matematycznym wskazaniem 

tego , co większe, co ważniejsze .. . 

Janusz Le3oń 

P R Z Y p I s y 

1 Antoni. \oli.nch Zabawa w mi lość, na : http ://www . teatr. dl awas . com/ 

tdw/i.ndex. php?opti.on=cOfTLcontent8.task=vi.ew&i.d=149&Itemi.d=0 

' Pi.otr Kruszczyńsk i. O mężczyźnie i kob i ecie , „ Ty3oni.k \olalbrzy 

ski. ", 18 .03 . 2003 
3 Anna R. Burzyńska To tylko taka zabawa , „ Ty3odni.k Powszechny", 

2006 , nr 7 . 

• Juan Carlo Gómez Witold Gombrowi=. Ferdydurke, forma , niedojrza

lość i Arsen tyna , „ Rzeczpospol i. ta" , 17 Li. pca 2004 . 



Twórcy 

MICHAŁ 
WALCZAK 

Urodzil się w 1979 roku w Sanoku, studiowal w warszaw
skiej Szkole Glównej Handlowej, następnie na Wydziale Wie
dzy o Teatrze oraz na Wydziale Reżyserii Akademii Teatral
nej im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Autor dramatów: Nie

znajomi (2000), Podróż (2000), Dwóch (2001), Piaskownica 

(2002), E3zamin (2002), Bez didaskaliów (2002), Smutna 

królewna (2003), Podróż do wnętrza pokoju (2003), Rzeka 

(2003), Nocny autobus (2004), Kopalnia (2004), Cale życie 

]aroslawa (2005), Kac (2006). Jego utwory zostaly przetlu
maczone na angielski, niemiecki, Litewski, wloski, fran
cuski, węgierski. Wystawiane byly m.in. w Walbrzychu, War
szawie, Częstochowie, Radomiu, lodzi, Teatrze TV, a także 
w Niemczech, Czechach i Slowacji - przez Piotra Kruszczyń
skiego, Tadeusza Bradeckiego, Pawla Miśkiewicza, Tomasza 
Mana, Adama Srokę i Jaroslawa Tumidajskiego. 

Debiutem reżyserskim Michala Walczaka byla insceniza
cja Podróży do wnętrza pokoju. Premiera odbyla się na sce
nie Garaż Poffszechny Teatru Powszechnego w Warszawie pod 

opieką artystyczną Wladyslawa Kowalskiego, 2003) . W Akade
mii Teatralnej Michal Walczak byl również asystentem Zbi
gniewa Zapasiewicza przy realizacji spektaklu dyplomowego -
Iwony, księżniczki Bur3unda Witolda Gombrowicza (2004). 

Dzisiaj chętnie reżyseruje wlasne sztuki (oprócz de
biutanckiej Podróży do wnętrza pokoju w Teatrze Powszech
nym byly to: Kac, Teatr Nowy, lódź 2006, Ostatni tatuś, Te
atr Lalka, Warszawa 2007). 

Jest Laureatem Licznych nagród w konkursach Literac
kich, m. in. : I nagroda w Łódzkim konkurs ie „My - na progu 
nowego wieku" (dla mlodych dramaturgów), II nagroda w ko
mediopisarskim konkursie Talia 2001, I nagroda w konkursie 
na esej „Quo vadis kulturo", wyróżnienie w konkursie sto
warzyszenia DRAMA za Podróż do wnętrza pokoju. Otrzymal na
grodę Ministra Kultury w Konkursie na Wystawienie Polskiej 
Sztuki Wspólczesnej za tekst oryginalny - Podróż do wnę

trza pokoju. 

·' I 

GRZEGORZ 
CHRAPKIEWICZ 
Aktor, pedagog, reżyser, 

profesor tytularny. Absol
went krakowskiej PWST . 

Zadebiutowal w Sta
rym Teatrze w spektaklu Mord 

w katedrze Thomasa Eliota, 
w reżyserii Jerzego Jarockiego - jako aktor i jako asy
stent reżysera. Przez wiele Lat byl aktorem Teatru 
Muzycznego i Miejskiego w Gdyni; od roku 1983 aktorem Te
atru Wybrzeże. 

Pracowal z wybitnymi reżyserami: Krzysztofem Babickim 
(Już prawie nic Jerzego Andrzejewskiego, Pulapka Stanislawa 
Różewicza, Wiśniowy sad Antoniego Czechowa), Markiem Oko
pińskim, Ryszardem Majorem, Tadeuszem Mincem. 

Jako reżyser zadebiutowal w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
operą Dyrektor teatru W. A. Mozarta. Ma na swoim koncie wiele 
realizacji operowych i repertuaru rozrywkowego w teatrach 
dramatycznych, ale w jego dorobku najbardziej znaczące 
miejsce zajmują: Łysa śpiewaczka Ionesco (Teatr Wybrzeże 
w Gdańsku), Wielebni Mrożka (Teatr im. Żeromskiego w Kiel
cach), Fantom bólu Sigariewa (Teatr Dramatyczny im. Wę

gierki w Bialymstoku), Koleżanki Chesnota (Teatr Komedia 
w Warszawie) oraz zrealizowane w Teatrze Polskim w Bielsku
-Bialej Lekcja Ionesco, Iwona, księżniczka Bur3unda Gombro
wicza i Ksztalt rzeczy LaBute 'a. 

JAN 
KOZIKOWSKI 
Ukończyl Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, Wydzial Ak
torski w PWST w Warszawie. Studiowal scenografię w warszaw
skiej ASP. Debiutowal scenografią do Kartoteki Różewicza 

w 1998 r. w Teatrze im. A. Fredry w Gnieźnie w reż. Piotra 
Kruszczyńskiego, z którym zrealizowal także Nondum Lidii 
Amejko w Teatrze Polskim w Warszawie w 2002 r . , a ostat
nio Amok we wroclawskiej szkole teatralnej. Wspólpracowal 
także z: Piotrem Cieplakiem - 1-ksole Kumoszki z Windsoru 

(2000), Król Lear (2001) Szekspira w Teatrze Powszechnym 
w Warszawie; Tomaszem Hynkiem - Czarujący korowód Schwaba, 
Spokój w sł.owie T. Feusetta w Teatrze im. Jana Kochanow
skiego w Opolu; Agnieszką Glińską - Testosteron Saramonowi
cza w Teatrze Montownia. Największy rozslos przyniosly mu 
scenografie do przedstawień Marka Fiedora, przede wszystkim 



Matka Joanna od Aniolów wg Iwaszkiewicza (Teatr im. Kocha
nowskiego w Opolu, 2002, I nagroda w Ogólnopolskim Konkur
sie na Teatralną Inscenizację Dawnych Dziel Literatury Eu
ropejskiej w 2006} i Wszystkim Zy3muntom między oczy Sie
niewicza (Teatr Polski we Wroclawiu, 2006, nagroda za sce
nograńę w XII Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Pol
skiej Sztuki Wspólczesnej). Te prace byly częścią polskich 
ekspozycji na praskim Quadriennale Scenograńi w 2004 i 2008 
roku. Jest autorem scenograńi do ńlmu Pól serio w reż. 
T. Koneckiego i A. Saramonowicza i kostiumów do ńlrnów Cialo 

i Testosteron. Wspólpracę z Grzegorzem Chrapkiewiczem pod
jąl po raz pierwszy przy realizacji przedstawienia Fantom 

bólu Sigariewa w Teatrze im. Węgierki w Bialymstoku. 

OLAF 
TRVZNA 
Rocznik 1977 . Fotograf i reżyser światla . Absolwent 
wydzialu operatorskiego Łódzkiej szkoty ńlrnowej. Jako re
żyser światla wspólpracowal z Krzysztofem Babickim (Para

wany w Teatrze Wybrzeże, Pulapka w Teatrze im. Slowackiego 
w Krakowie, Yksele oraz Niewolnice z Pipidówki w Teatrze im . 
Osterwy w Lublinie}, Natalią Korczykowską (Smycz w Teatrze 
Polskim we Wroclawiu) i Grzegorzem Chrapkiewiczem (Mozart 

i Salieri w Operze Baltyckiej, Fantom bólu w Teatrze Drama
tycznym im . Węgierki w Bialymstoku) . 

Zajmuje się też fotograńą teatralną i wspólpracuje 
z prestiżowymi pismami ilustrowanymi jako fotograf prasowy. 

ANNA 
GUZIK 
Absolwentka wydzialu 
aktorskiego PWST 
we Wroclawiu . Zadebiu
towala na deskach Te
atru Polskiego w Biel
sku- Bialej rolą Matty 
w „Czyż nie dobija sie 
koni'?" . Za tę rolę oraz 
za rolę Marie w Wieczo

rze kawalerskim w reż. Z. Wardejna otrzymala w 2000 roku 
przyznawany przez ZASP Laur Dembowskiego za debiut sce
niczny. Osiem Lat na deskach naszego teatru wnioslo do jej 
dorobku m. in. takie role, jak Iwona w Iwonie księżniczce 

Bur3unda, Sonia w Zbrodni i karze, Stella w Tramwaju zwa

nym pożądaniem, Susan w Milczeniu, a z ostatnich realizacji 
Mary Warren w Czarownicach z Salem oraz pani Clackett w po
pularnej komedii Czesanie widać. W 2001 roku w poznańskim 
konkursie Verba Sacra zajęta II miejsce za interpretację 
monologu Gruszy z Braci Karamazow, zaś w 2002 roku nagro
dzona zestala dyplomem Prezydenta Miasta Bielska-Bialej. 

Równolegle z pracą w teatrze przebiega jej kariera ńl
mowo -telewizyjna . Wzięta udzial w Ciele Saramonowicza i Ko
neckiego, Kruserandach Nowaka oraz w serialach - Klinika 

samotnych serc (Mirka), Baobab czyli zielono mi (Marianna 
„Koniu"), Król przedmieścia (Lubawa), Czeso się bają fa

ceci ... , Talki. Ogólnopolską slawę przyniosly jej role w se
rialach telewizyjnych Na Wspólnej i Hela w opolach. 

Brązowa medalistka Akademickich Mistrzostw Polski 
w pi lee ręcznej. Zwyciężczyni Tańca z swiazdami. 

TOMASZ 
DRABEK 
Magister ńlologii pol
skiej Uniwersytetu Ja
giellońskiego (1999 r.), 
dyplan aktorski ZASP uzy

skal w 2001 r . Pracuje 
w Teatrze Polskim w Biel
sku-Bialej. Wybrane role: 

Guildenstern (Hamlet, 

reż. Josef Janik, 1997), 

Cararnanchel (Zielcry Gil, 



reż. T. INt.kiewic:z, 2000), Tonio (Szalone nożyczki, reż. M. Sla

wiński, 2000), Gil, Kasander, Doktor (Porody, reż. T. l:Ntkie
wic:z, 2000), Hank (FbkójMorvino, reż. M. Slawiński, 2002), Tan 
-(Ulico wsarino, reż. N. Rakowski, 2003), Motorek (KoroNÓd 1V8 

Morko Grechuty, reż. R. Talarczyk, 2005), Pilot -(Allo, Allo, 

reż. R. Talarczyk, 2006), Sebastian Tretyn ( kstosteron, reż. 

W. Pat Lewicz, 2006) , Marzyciel - ( Dosto_fewski , reż. S. Kuśmider, 
2006), Podszewka (Sen nocy Letniej, reż. B. Wyszanirski, 2007). 

Jeden z zalożycieli Centrum Sztuki KONTRST w Biel
sku-Bialej. Wspólorganizator trzech edycji Międzynarodo
wych Spotkań Teatralnych RAZEM . Od dwóch Lat wspólpracuje 
ze Stowarzyszeniem Teatr Grodzki prowadząc w Domu Pomocy 
Spolecznej zajęcia dla osób starszych i przewlekle chorych. 
W ramach tych zajęć wyreżyserowal dwa spektakle. Od Listo
pada 2006 roku jeden z gospodarzy Bielskiej Edycji Krakow
skiego Salonu Poezji. 

Otrzymal nagrodę „Zlotego Sokola" za najlepszą rolę 
teatralną sezonu 2000/2001 - Tonia w Szalonych nożyczkach. 

Ta rola przyniosla mu również nominację do „Zlotej Maski" -
nagrody teatralnej woj. śląskiego. 

Teatr Polski, ul. 1 Maja 1 
43-300 BieLsko-BiaŁa 

www.teatr.bieLsko.biaLa.pl 
tel. ( 33) 822-84-51, -52 

impresariat, kasa biletowa 
teL./faks (33) 822-84-53 

e-maiL: rezerwacja@teatr .bieLsko .pl 
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