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- O potrzebie dystansu 

Zadanie sztuki ( .... ), o 
ile może ona w ogóle mieć jakieś 
zadanie, a więc i zadanie drama
turgii współczesnej polega na 
tworzeniu postaci, konkretów. 
Sprostać temu potrafi przede 
wszystkim komedia. Tragedia, 
jako najbardziej rygorystyczny 
rodzaj sztuki, zakłada istnienie 
już ukształtowanego świata. 

Komedia natomiast - o ile nie 
jest komedią społeczną, jak u 
Moliere'a - zakłada istnienie 
świata nieukształtowanego, 

dopiero się kształtującego, pod
legającego przeobrażeniom, 

świata, który podobnie jak 
nasz, właśnie pakuje manatki. 
Tragedia przezwycięża dystans. 
Pogrążone w mrokach prawie
ków mity ukazuje Ateńczykom 
jako współczesność . Komedia 
natomiast stwarza dystans( .... ). 

Srodkiem, przy po
mocy którego komedia stwarza 
dystans, jest pomysł. Tragedia 
jest pozbawiona pomysłu. Dla
tego też mało istnieje tragedii, 
których temat byłby wymyślony. 
Nie chcę przez to powiedzieć, że 
starożytni twórcy tragedii nie 
miewali żadnych pomysłów, jak 
się to na przykład dzisiaj zdarza, 
lecz niebywały ich kunszt pole-

gał właśnie na tym, że tych po
mysłów wcale nie potrzebowali. 
A to jest różnica . Arystofanes 
natomiast żyje z pomysłów. Te
matami jego sztuk są nie mity, 
lecz akcje wymyślone, rozgry
wające się nie w przeszłości, 

lecz w teraźniejszości. Wpadają 
na świat jak pociski, które ryjąc 
ziemię, przekształcają teraźniej

szość w komizm, ale dzięki temu 
również w coś widzialnego. 
Nie oznacza to oczywiście, iż 

dramat współczesny może być 
jedynie komiczny. Tragedia i ko
media są pojęciami formalnymi, 
sposobami postępowania dra
maturgicznego, sfingowanymi 
figurami estetyki, mogącymi 

opisywać jeden i ten sam temat. 
Odmienne są jedynie warunki, 
na zasadzie których powstają, a 
warunki te w mniejszej jedynie 
części należą do sfery sztuki. 

Tragedia zakłada 

istnienie winy, nieszczęścia, 

umiaru, odpowiedzialności. W 
powszedniej krzątaninie naszej 
ery, wśród owych odpadków 
białej rasy nie ma już ani win
nych, ani odpowiedzialnych. 
Nikt za nic nie odpowiada i nikt 
niczego nie chciał. I doprawdy 
można się obejść bez każdego. 

Wszyscy bowiem zostają po
rwani i zawisają na jakimś aku. 
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....-~„----------r.. 
Robert Czechowski - absolwent Wydziału Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie, absol
went Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu, studiował na Wydziale Filozofii Papie
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wykładowca Wydziału Aktorskiego i La lkarskiego 
PWST we Wrocławiu. Współtworzył z Jackiem Głombem scenę w Legnicy, sły

nącą ze spektakli o wydźwięku społecznym i politycznym. Założyciel Teatru 
Osobowego we Wrocławiu, gdzie zrealizował między innymi .Biesiadę" według Gomb
rowicza, wielokrotnie nagradzaną na festiwalach teatralnych. Przez ostatnie sześć 
sezonów był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu. Do jego ważniejszych realizacji na leżą: . Ja, Feuerbach" T. Dorsta 
(Teatr Współczesny we Wrocławiu, 1993) „Jak wam się podoba" W. Szekspira 
(Teatr im. H. Modrzejewskiej w Legnicy) - w 1995 roku uznane za najlepszy spektakl 
Szekspirowski w Polsce, .Monsieur Chopin, ktoś Pana uwielbia", Londyn 1999, „Kaligula" 
A. Camusa, 2002 i ,Jak wam się podoba" W. Szekspira, 2003 (Teatr im. W. Bogusławskiego 
w Kaliszu). • 
Jan Polivka - scenograf, reżyser światła. Absolwent Wydziału Scenografii Alternatywnej 
i Lalkowej w praskiej Akademii Sztuk Dramatycznych. Do jego ważniejszych prac sce
nograficznych należą: .Gra• (S.I Beckett, PWST we Wrocławiu, 2004), .Verklaerte nacht" 
(M. Bajer, Teatr Polski we Wrocławiu, 2004), . Achtung festung• (spektakl autorski, Teatr 
Ad Spectatores we Wrocławiu, 2005), „Hysterikon• (I. Lausund, Teatr Polski w Poznaniu, 
2006), . Historia przypadku" (A. Morgan, Teatr Współczesny we Wrocławiu, 2006), , Labi
rynt sveta a raj srdce• (Divadlo Archa w Pradze, 2006), . Libertyn" (E. E. Schmitt, Teatr im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 2006), .Terem in" (P. Zelenka, Teatr Współczesny w 
Warszawie, 2007). Otrzymał nagrodę za scenografię do przedstawienia . Iwona, księż
niczka Burgunda" na 31 Opolskich Konfrontacjach Teatralnych (2006) oraz wyróżnienie 
(wspólnie z I. Binarsch) za oprawę plastyczną przedstawienia .świetliki" w li Ogólnopol
skim konkursie na teatralną inscenizację dawnych dzieł literatury europejskiej. 

Elżbieta Terlikowska - studiowała na Wydziale Projektowania Form Prze
mysłowych w PWSSP we Wrocławiu . Obroniła również dyplom z malarstwa 
w pracowni profesora Józefa Hałasa . Zajmuje się m.in.: grafiką użytkową 

i małą formą graficzną. Jako scenograf zadebiutowała w 1986 roku, projektując 

i dekoracje, i kostiumy do . Nowego Wyzwolenia" według Witkacego w reż. Jerzego 
Bielunasa. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych oraz realizacjach sceno
graficznych i telewizyjnych. Autorka wielu prestiżowych nagród z zakresu plastyki 
i scenografii w kraju i za granicą, m.in.: stypendium Rządu Włoskiego, Nagroda isty
pendium W. Cwenarskiego we Wrocławiu, Nagroda na X Festiwalu Malarstwa Współczes

nego w Szczecinie, Nagroda Dziennikarzy w Westfalii za najciekawszą ekspozycję roku 
- Hannover, Wszechrosyjska Złota Maska za spektakl „Don Huan" - Sankt Petersburg, 
Nagroda za kostium na Quadriennale, Praga. 

Anna Wytych - absolwentka wydzia łu Sztuk Scenicznych, specjalność: Taniec 
współczesny, Uniwersytetu Paris VIII, Francja. Posiada Dyplom Tancerza Zawodo

. ego przyznany przez Związek Artystów Scen Polskich. Ukończyła klasę fort: 

! pianu w Ognisku Muzycznym w Kaliszu. Związana z Teatrem Tańca ALTER. Uczy 
tańca w PPSKAK w Kaliszu oraz prowadzi zespół tańca współczesnego . stud
nia". W 2004 roku wraz z Tomaszem Wierzgaczem i Jackiem Owczarkiem stwo
rzyła spektakl ,Trzcina·, nagrodzony główną nagrodą na Międzynarodowych 

Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu. W 2003 roku powstała jej 
pierwsza choreografia solowa „Fermina·. W 2001 roku wraz z pianistką Izabelą Lipowską 
i artystami francuskimi przygotowała choreografię do spektakli pre-
zen towanych w Paryżu. Jako twórca ruchu scenicznego pracowała 

w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, a także w Teatrze im. a H. Modrzejewskiej w Legnicy. 

,.,. Piotr Pawlik - reżyser światla i dźwięku. Przez wiele lat zatrudniony w Teatrze 

1 Szwedzka 2/4 w Warszawie, a potem w Teatrze Rozmaitości. Pracował także w war-
i szawskim Teatrze Rampa i Teatrze Polskim w Poznaniu. Aktualnie związany z Teatrem 

Polonia w Warszawie. Jest autorem samodzielnych realizacji świateł i realizatorem 
oświetlenia podczas szeregu imprez. Do najważniejszych jego realizacji należą: Kon
cert w Radziejowicach, Multimedialna wystawa . Ku wolności " w Chicago, Wianki 
w Kaliszu, a także wiele przedstawień teatralnych m.in.: .śluby panieńskie' A. Fredry 
w Teatrze Powszechnym w lodzi, ,Lilla Weneda" J. Słowackiego w Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku, . Makbet• W. Szekspira w Teatrze Śląskim w Katowicach, . Bzik tropikalny" 
Witkacego i „Hamlet" W. Szekspira w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Współpracował 
na scenie z Grzegorzem Jarzyną, Krzysztofem Warlikowskim, Mikołajem Grabowskim, 
Agatą Dudą - Gracz, Mają Kleczewską i Robertem Czechowskim. 

Alina Konwińska -AlinK.Sarit Pieśniarka pieśni intuicyjnych. Od 1999 rozwija i zgłębia 
własną oryginalną formę wyrazu artystycznego poprzez improwizowane pieśni Intui
cyjne. Tworzy muzykę współpracując z muzykami, artystami performance, plastykami, 
tancerzami, filmowcami, również sama - wykorzystując dźwięki natury, inspirując się 
tradycjami muzycznymi z różnych stron świata i kultur. Koncertuje, prowadzi warsztaty. 
Używa nietypowych instrumentów, takich jak gongi, misy tybetańskie, dzwonki, 
drumle, kij deszczu, kamienie, woda. Z zawodu plastyk (PLSP w Zielonej Górze). Poetka 
haiku, pisze i ilustruje bajki. Aktualnie zakochana w pięciu wspaniałych mężczyznach 
z zespołu .Mate". 

Zespół „Mate" - istnieje od dwóch lat, lecz jego członkowie zdążyli wcześniej zaistnieć 
w wielu formacjach, z którymi zagrali setki koncertów i zdobyli liczne laury i nagrody. 
Wieloletnia znajomość - zarówno muzyczna jak i towarzyska - zaowocowała stworze
niem zespołu, którego muzyka jest wypadkową zainteresowań każdego z nich. Wśród 
inspiracji można odnaleźć jazz, reggae, muzykę folkową z najróżniejszych miejsc na 
ziemi, a także ciężkie brzmienia rockowe. Starają nie zamykać się na żadne wpływy 
i uważają, że muzyka nie zna granic i podziałów. Zespół tworzą: Rafał Żurawiński - głos 
i instrumenty perkusyjne, Jakub Osypiński - trąbka, Michał Chłodnicki - gitara elek
tryczna, Piotr Stepek - kontrabas i flet poprzeczny, Piotr Wal orski - perkusja. 
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